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بررسي تاريخ و تحقيق در حوادث و رويدادهاي آن هم مفيد است و هم مؤثر. و براي 
هاي بسياري را در پي دارد. از طرفي  نمايد فوايد و درس و عبرت كسي كه به آن اقدام مي

دگي گذشتگان دستور ها را به تحقيق و بررسي سرگذشت و رويدادهاي زن خداوند انسان
  ها فراخوانده است.  ها و فوايد آن هاي و درس عبرت فرموده و آنان را به توجه به پيام

و   شود به آن پيام تحقيق در چهارده قرن تاريخ اسالمي كه عصر حاضر را هم شامل مي
  بخشد.  ها و فوايد تحقق مي درست و عبرت

تاريخ مسلمانان به اعتبار افراد و اين تاريخ طوالني چهارده قرن، عبارت است از 
ها بر روي زمين زندگي  ها و بدي هايي كه عليرغم جوانب مثبت و منفي و خوبي ملت

  نمايند.  نموده و مي
خواهيم  چهارده قرني كه تاريخ مسلمانان است، نه تاريخ اسالم! حقيقتي كه مي ،آري

خوردگان ازآن  توزان يا فريب آن را مورد تأكيد قرار بدهيم، حقيقتي كه تعدادي از كينه
  اند!  كاري پرداخته غفلت كرده و يا به مغالطه

توان تاريخ  آيد، و نمي تمامي تاريخ مسلمانان ضرورتاً تاريخ اسالم به شمار نمي
  مسلمانان را در مورد اسالم حكم و داور گردانيد! 

  تاريخ اسالم با تاريخ مسلمانان فرق و تفاوت دارد. 
اند و  ن همان حيات و زندگي خاصي است كه مسلمانان داشتهتاريخ مسلمانا

  اند.  ها را پديد آورده ها و مردم آن ها و حكومت رويدادهايي است كه افراد و جماعت
اند و زندگي سياسي،  زيسته اين كه مسلمانان در فالن مقطع از تاريخ خود چگونه مي

ها و  در آن مدت وضع حكومتاقتصادي، اجتماعي و علمي ايشان چگونه بوده است؟ و 
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گرفته  ها بر اساس دوستي انجام مي مردم به چه صورتي بوده و تعامل ايشان با ديگر ملت
و توانايي و ناتواني، وحدت و تفرقه، اطاعت و معصيت و دوري و نزديكيشان از خداوند 

  و التزام و عدم التزام ايشان به اسالم در چه حال و وضعي قرار داشته است؟ 
ن بدان معني است كه چهارده قرن تاريخ مسلمانان خوب و بد، خطا و صواب و اي

صفحات سياه و تاريك و صفحات سفيد و تابناك وجود داشته است. همچنين در البالي 
آور و دردناك و اندوهبار و مسايلي افتخارآميز و خوشايند بوده و بسياري  آن اموري شرم 

هايي از خواري و  سلمين و از طرف ديگر صحنهاز مظاهر قدرت و كرامت و حاكميت م
  درماندگي و درد و رنج وجود داشته است. 

آشكارترين نمونه جوانب سياه در تاريخ مسلمانان، تاريخ و واقعيت رسمي مسلمانان 
  در عصر حاضر است!! 

ها در تاريخ مسلمانان به هيچوجه غريب و  ها و ناهماهنگي وجود اين همه تناقض
ها در معرض خطا و  ز نيست، زيرا آنان نيز انسانند و به سان ديگر انسانبرانگي تعجب

صواب و نافرماني و فرمانبرداري و ضعف و قوت و صعود و سقوط قرار دارند. ممكن 
است در مسير حركت و زندگي خودگاهي به سويي و در مواردي به سويي ديگر متمايل 

  شوند. 
ا اسالم خويش را مقياسي براي سنجش خداوند حكيم چگونگي ارتباط مسلمانان ب

بخش آنان را با قوت ارتباط افراد و  تاريخ ايشان قرار داده و تاريخ درخشان و روشني
هاي آنان با اسالم پيوند داده است. هر گاه ارتباطشان با  ها و حكومت ها و ملت جماعت

خوف و  هاي عزت و سربلندي فرود آمده و در دامن و از قله  اسالم سست گرديده
اند كه بار ديگر پيوند  اند. و تنها زماني به آن منزلت بلند بازگشته افتاده خواري و خردي در

  اند.  خود را با اسالم استوار نموده
خداوند عمربن خطاب را مورد رحمت واسعة خويش قرار دهد كه اين معيار را در 

   :فرمايد اين سخنان خويش به ما ارايه نموده و مي
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بوديم كه خداوند به وسيله اسالم به ما عزت بخشيد، و هر گاه عزت خود  ما مردمي«
  » گرداند. را در راهي ديگر جستجو كنيم، خداوند ما را خوار و درمانده مي

هايش همين است. به درستي كساني كه همه  ها و زيبايي تاريخ مسلمانان عليرغم زشتي
د، در اشتباه بزرگي قرار دارند و در اين ميان آورن ها را تاريخ اسالم به شمار مي آن بازمانده

  است!   اين اسالم است كه مظلوم واقع گرديده
دهد و بر روي  اسالم تمامي تاريخ مسلمانان را مورد اعتراف و اذعان قرار نمي

اند و كم هم نيستند، مهر تأكيد  ها را نوشته صفحات سياه آن كه برخي از مسلمانان آن
  نمايد! ها اعالن برائت مي شمارد و از آن ا مردود ميها ر گذارد و آن نمي

ها را ترسيم نموده  تاريخ اسالم همان صفحات سفيد و درخشاني است كه مسلمانان آن
و تبلور قوت و عزت و حاكميت آنها در شرايطي بوده كه به راستي در راه هدايت اسالم 

  اند.  داشته گام برمي
نمايد كه مسلمانان در آن به خاطر التزام و  عتراف مياسالم تنها به آن مقطع پرافتخار ا

هايي  اند. و تنها به رويداد ارتباط با دين خود زندگي همراه با عزت و سربلندي داشته
نمايد، خود آنها را براي مسلمانان به وجود آورده و افتخاراتي كه براي آنان  اعتراف مي

  ه داده است! هايي كه به ايشان اراي آفريده و عزت و سربلندي
هاي اسالم براي دستيابي به  اما در شرايطي كه به رهنمودها و ساز و كارها و راه حل

توجهي نموده و به دنبال سرابي فريبنده و در راهي ناهموار و  سعادت و سربلندي بي
آوردهاي مختلف آنها مهر تأييد  كننده سرگردان شدند، اسالم بر نوع زندگي و دست هالك

  پسندد!  نسبت به داده شدن آن امور را به خود نمينهد و  نمي
كند و آن اين است كه تمامي تاريخ  اين موضوع ما را به حقيقتي ديگر راهنمايي مي

باشند. بر  مسلمانان داراي تقدس نيست و همة رويدادها و حوادث آن پذيرفتني نمي
نماييم. و  رد نميهمين اساس بر پايه تعصب و يا تقديس با حوادث تاريخي خويش برخو

اندازيم و بار  اند خود را به زحمت نمي براي توجيه هم آنچه كه گذشتگان انجام داده
  گيريم!  اند بردوش نمي مسئوليت همة آنچه را كه آنها عملي نموده
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اند براي ما پذيرفتني  تنها امور درست و نيك و مطلوبي كه گذشتگان ما انجام داده
باشند، و تنها به خاطر  هاي آنان براي ما قبول نمي به بيراهه رفتن باشند. اما اشتباهات و مي

نهيم. بلكه آنها را ناصواب  اند، بر رويشان مهر تأييد نمي داده آنكه ايشان آنها را انجام مي
  نماييم!  دانسته و از آنها اعالن برائت مي

ذشتة خويش هاي تاريخي را از گ براي تحقق اين هدف و ارايه اين خدمت اين گزينه
  نماييم.  انتخاب و به خوانندگان گرامي تقديم مي

بريم، و  نماييم و اوقات و ساعاتي را با آن به سر مي در تاريخ خويش تأملي مي
هايي از باغ آن  گزينيم، و خوشه هايي از آن را برمي زنيم وگزيده صفحاتي از آن را ورق مي

  چينيم.  را برمي
يخ صفحات سفيد و درخشن و نقاط سياه و تاريكي هاي تار در البالي اين گزيده

آور كه  بخش و مسايلي شرم وجود دارند. همچنين در ضمن آن اموري افتخارآميز و شادي
  كنند   مايه سرافكندگي و شرمساري است خودنمايي مي

  در آن آالم و آرزوها و سلبيات و ايجابيات بسياري وجود دارند! 
  ه گرفت و عبرت آموخت!توان بهر ها مي اما از همة آن

ها و  ايم، كه همة صحنه ما در برابر خوانندگان خود را به اين تعهد پايبند دانسته
ترين و راست و درست و پاكترين اخبار  هاي تاريخي را از صحيح هاي اين گزيده بخش

  ها انتخاب نماييم.  ها و روايت تاريخي و گفته
ويدادهاي آن اطالع پيدا نموده و ورق ايم و از ر هاي تاريخي خود را گشوده كتاب

هاي تاريخي را به خوانندگان  ورق آن را مورد بررسي قرار داده و پس از آن اين گزيده
  ايم!  محترم ارايه نموده

سرايي براي  هاي تاريخي تسلي خاطر و داستان هدف ما از بيان اين اسرار و گزيده
نندگان به صورت قصه و خواهيم كه براي خوا تفريح و سرگرمي نيست و نمي

  هايي براي پركردن اوقات دربيايد.  حكايت
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بلكه در پي آنيم كه در موردشان بينديشيم و مورد بررسي و تحقيق و پژوهش قرار 
  دهيم و از آنها پند و عبرت بگيريم! 

هاي تاريخي در مورد بهترين  خواست خداوند بود كه اولين حلقه از اين گزيده
  شكل بگيرد.  �يعني خلفاي راشدين �ل خداها پس از رسو انسان

ها را براي  هاي موجود پس از خالفت تا مرگ و شهادت و هر يك از آن صحنه
گزيدند؟ و  كنيم. اين كه مسلمانان رهبر خويش را چگونه برمي خوانندگان گرامي ارايه مي

ش كردند و به خداوند خوي گرفتند. و شهيدشان مي چگونه جانيان جان خويش را مي
  پيوستند!؟ مي

هاي تاريخي كي آماده خواهد شد و در  دانم حلقه و زنجيرة دوم از اين گزيده نمي
هاي بسياري نزد ما وجود دارند. اما  ارتباط با چه مسايلي سخن خواهيم گفت؟ زيرا گزيده

دهد و مقدرات را معين  اين خداوند است كه با خواست خويش امور را ترتيب مي
  فرمايد.  مي

  اهللا علي سيدنا محمد و علي آله و صحبه وسّلم. ليو ص

  دكتر صالح عبدالفتاح خالدي 

  . ق  ه 28/1/1415پنجشنبه 

  م 7/7/1994
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  خلفاي راشدين

  خالفت تا شهادت از

ت آيد. و زمان حكوم عصر خلفاي راشدين بهترين مقطع از تاريخ اسالم به شمار مي
ترين زمان و نسل آنان نسلي بوده كه براي مسلمانان پس از خود الگو به  ايشان مبارك

آيند. حق هم اين است، زيرا كه آنان اصحاب و ياران رسول خدا بوده و قرآن  شمار مي
   :فرمايد در تعريف و تمجيدشان مي

� šχθà)Î6≈¡¡9 $# uρ tβθä9 ¨ρ F{$# zÏΒ t Ì�Éf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $#uρ t Ï%©!$# uρ Νèδθãè t7̈? $# 

9≈|¡ôm Î*Î/ š†ÅÌ §‘ ª!$# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã �  )100 :التوبه(  
پيشگامان نخستين مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

  »گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از ايشان خشنود است.
ه محبت و تمجيد و دعاي خير و پاك گردانيدن قلب از خداوند متعال ما مسلمانان را ب

   :حقد و كينه آنها دستور فرموده است

� Ï%©!$# uρ ρ â !%ỳ . ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷è t/ šχθä9θ à) tƒ $ uΖ−/ u‘ ö� Ï� øî $# $oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡uθ ÷z\}uρ šÏ% ©!$# 

$ tΡθà)t7y™ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ �  )10 :الحشر(  
پروردگارا ما و  :گويند آيند، مي مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا«

اند، مورد مغفرت خويش قرار  برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
  »بده.

   :اند در توصيف ايشان فرموده �همچنين رسول خدا

1?@�-/ �/A�� B?C ,?@�-/ �/AB�� B?C ,<��D ���E�� FG 
هايي  كنم، و پس از آن قرن و زمان ميبهترين زمان زماني است كه من در آن زندگي «

  »آيند. كه مي
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  خالفت سي ساله! 

اميه  عصر خلفاي راشدين سي سال تمام ادامه پيدا كرد و بعد از آن مقطع حاكميت بني
   :واقعيت پيدا نمود كه �فرا رسيد و بدين صورت آن فرموده رسول خدا

»��  H)(I�0 �J-� ��JK ?C ,H
$ ��C(C«1 
ز من سي سال ادامه خواهد يافت و پس از آن زمان حكومت پادشاهي خالفت پس ا«

  »فرا خواهد رسيد!
زماني كه با  –األول سال يازدهم هجري  عصر خالفت خلفاي راشدين از ماه ربيع

األول  آغاز گرديد، و در ماه ربيع –به عنوان خليفه بيعت صورت گرفت  �ابوبكر صديق
سفيان از  بن ابي به نفع معاويه �بن علي حسن زماني كه –سال چهارم و يك هجري 

سالي كه به سال قحطي شهرت يافته بود، پايان يافت، و پس از  –خالفت كناره گرفت 
  تفرقة چندين ساله بسياري از مسلمانان به حكومت معاويه تن دادند. 

  »من آخرين خليفه و اولين پادشاه هستم!؟« :گفت به همين علت بود كه معاويه مي
ر عصر خلفاي راشدين اسالم شاهد گسترش همه جانبه و حركت جهادي مباركي د

بود. زيرا مجاهدان در بسياري از ممالك حضور پيدا نمودند و با دشمنان دين خداوند به 
رويارويي پرداختند و كافران را از قدرت كنار كنار نهادند و زمينه را براي گرايش 

  ند. هاي منطقه به اسالم فراهم نمود ملت

  هاي دشمنان  توطئه

جويي  توزي و انتقام هاي بسياري كه مسلمانان كسب كردند، سبب افزايش كينه پيروزي
ها و  دشمنان اعم از يهود و مسيحيان و مجوسيان عليه اسالم و مسلمانان گرديد و توطئه

  ريزيهاي بسياري را عليه آنان تدارك ديدند!  برنامه
ا براي گسترش فساد و تباهي و ايجاد تفرقه و توزان همة تالش خود ر آن كينه

  پراكندگي و تضعيف صفوف به هم پيوسته مسلمانان به كار گرفتند! 
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هاي خويش خلفاي راشدين را در رأس اولويتهاي اهداف  ها و توطئه آنان در طرح
خويش قرار دادند. و هر چند ابوبكر صديق پس از خالفتي كوتاه مدت به مرگي طبيعي 

را  �، اما دشمنان دين توانستند سه خليفة ديگر يعني عمر و عثمان و عليفوت نمود
  ترور كنند. و آنان به مقام رفيع شهادت در پيشگاه خداوند نايل شوند! 

  عصري پرحادثه 

عصر خلفاي راشدين عصري مملو از رويدادها و تحوالت بود، عصري كه با حركت 
خيزترين مقطع تاريخ  بارترين و حاصلاي همراه گرديد و از پر جهادي عملي گسترده

  آيد.  ترين آنها از نظر حوادث تلخ و شيرين به شمار مي اسالم و غني
ها و حوادث ناگهاني آن مقطع تاريخي را نقل  ها و دگرگوني نويسان همة رويداد تاريخ

هاي پس از خود قرار  هاي خويش به تفصيل آورده و در اختيار نسل كرده و در كتاب
  ند. ا داده

خوارج، معتزله، و مرجئه و غيره پس از عصر  :هايي مانند هر چند احزاب و فرقه
خلفاي راشدين پديد آمدند، و هر يك از آنها براي مشروعيت حزب و مذهب و مسلك 
خود و اثبات حقانيت راهي كه در پيش گرفته بودند، به عصر خلفاي راشدين روي 

  آوردند!  مي
اي تأييد و تقويت حزب خويش در زندگي اصحاب رسول اما وقتي كه اهل اهواء بر

آوردند، اقدام به جعل روايات و سرهم كردن اخبار تاريخي  چيزي را به دست نمي �خدا
  دادند.  نموده و آنها را به دروغ و تهمت به اصحاب نسبت مي

دارانه و  نويسان صادق و مورد اعتماد كه صادقانه و امانت در كنار روايات و تاريخ
ها را ثبت و  نمودند و مسلمانان آن عالمانه اخبار و حوادث زندگي اصحاب را نقل مي

سازي  پرداز و حديث دادند، راويان دروغ ضبط كرده و پذيرفته و مورد اعتماد قرار مي
گمراه وجود داشتند كه به جعل دروغ و افتراهاي بسياري پرداختند و آنها را به اصحاب 
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نمودند، البته مورخاني مسلمان در جريان آن  دم ترويج مينسبت داده و در ميان مر
  ها قرار داشتند!  سازي ها و روايت پراكني دروغ

نويسان نخستين مانند امام طبري همة اخبار و روايات مربوط به عصر خلفاي  تاريخ
نظر از صحت و سقم آنها و اينكه توسط روايان صادق و مورد اعتماد و  راشدين را صرف

  كردند.  پردازان در اختيار او قرار گرفته بودند و ثبت و تدوين مي ن و دروغيا جاعال
آنان در كتابهاي خود حجم بسيار زيادي از اخبار و روايات را گردآوري كرده و 
درست و نادرست را با هم درآميختند، و آنها را از يكديگر جدا نكردند و اقدامي را در 

  ق در مورد روايان آنها صورت ندادند. ها و تحقي آن روايت» تخريج«مورد 
ها نام روايان را ذكر كرده و گاهي روايات مربوط به  در عين حال همراه با آن روايت

  اند.  يك واقعه را به چندين صورت كامالً متضاد و متعارض با هم نقل نموده

  أمانت علمي 

وثوق و اطمينان به  اند، به معناي ها و خبرها را آورده اين كه مورخان همة آن روايت
همة آنها و قابل قبول بودن محتوايشان نبوده است. بلكه آن اقدام ايشان در جهت 

بوده كه آنان به تدوين و ثبت همه آنچه كه در اختيار ايشان قرار » داري علمي امانت«
صرفنظر از راست و دروغ و حق و باطل بودن و يا عدالت و صداقت يا متهم  –گرفته 

  اند!  اقدام كرده –م صداقت و اعتماد روايان آنها بودن به عد
ها  اند كه از ميان همة آن روايت آنان به خوانندگان كتابهاي خود حق انتخاب داده

  هاي جعلي و دروغ را كنار بگذارند.  ترين آنها را بپذيرند و روايت صحيح
اند،  دهخود آنان مردم را به عدم پذيرش و عدم اعتماد به همة آنچه كه نقل كر

هاي  اند كه در كتابهاي ايشان روايت فراخوانده و به صراحت اين موضوع را يادآور شده
باطل و دروغ بسياري وجود دارند! و الزم است خوانندگان به خوبي در موردشان تحقيق 

آنها را » جرح و تعديل«و بررسي بنمايند و بر اساس معيار درست و دقيق قواعد علم 
آناني كه احاديث رسول خدا  –ر بدهند. دانشي كه پيشگامان علم حديث مورد ارزيابي قرا
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اند  حفظ كرده و در تشخيص حديث صحيح و حسن از ضعيف موضوع تخصصي داشته
  اند!  آن را وضع كرده –

  درهم آميختن حق و باطل 

هاي تاريخ اسالم از جمله كتاب تاريخ طبري و  كنندگان كتاب بسياري از مطالعه
توجهي قرار داده، و همة وسايل  آن بزرگان و پيشگامان علم تاريخ را مورد بي هاي توصيه

نمايند، حتي از  هاي ايشان پذيرفته و با اعتماد به آنها مطالب را نقل مي موجود در كتاب
  كنند!  هاي دورغ و ضعيف جاعالن روايت خودداري نمي نقل و بحث در مورد روايت

نسبت داده و آنها  �را به اصحاب رسول خدا حتي آن مسايل نادرست و وضع شده
را به عنوان منابع تاريخي ثابت و معلومات تاريخي مورد اطمينان و دورنماي واقعي از 

  اند!  مقطع تاريخي زندگي خلفاي راشدين تصور كرده
به همين سبب به نتايج نادرستي رسيده و جرايم و منكرات زيادي را به اصحاب 

  اند.  بت دادهنس �بزرگوار رسول خدا
خوردگان  ورزان از يك طرف و از طرف ديگر غافالن و فريب توزان و غرض كينه

هاي تاريخي در مورد صدر  مسلمان در اين عصر وارد ميدان گرديده، و به همة نوشته
هاي ايشان سازگاري دارند، و در واقع چهرة نازيباي از مقطع  اسالم كه با فراق و كشش

ها و  دهند، روي آورده و آن افتراها را در نوشته اشدين را نشان ميزماني خالفت خلفاي ر
باشند! و پس  كنند كه آن مطالب مطالبي علمي و اصولي مي كتابهاي خود آورده و ادعا مي

هاي خود را به  اند، و خوانندگان كتاب از تحقيق و بررسي كارشناسانه به آنها دست يافته
  انند!؟ خو ها فرامي قبول و اعتماد به آن

ها در بين مسلمانان معاصر گسترش پيدا نموده و از آن  اين گونه نوشته و كتاب
فرهنگي تاريخي ساخته و پرداخته و آنها را معلومات صحيح تاريخي در رابطه با عصر 

  كنند!  اصحاب رسول خدا گمان مي
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نند و از ك هاي آنگونه نويسندگان معاصر را مطالعه مي اما تعدادي از دوستان كه كتاب
گيري از فطرت سالم  ه هاي تاريخ پيشينيان اطالع دارند، با بهر هاي جعلي در كتاب روايت

سازند،  بودنشان را برمال مي  برند و جعلي و فراست دقيق خود، آن مسايل را زير سؤال مي
  نمايند.  و به دنبال آن در مورد حقيقت موضوع تحقيق و جستجو مي

اي از طرف برادران مخلص در ارتباط با  هاي صادقانه در بسياري از موارد پرسش
دهيم و  شود، كه به آنها پاسخ مي رويدادهاي عصر اصحاب بزرگوار با ما در ميان نهاده مي

  نماييم!  حقيقت موضوع را بيان مي

  ضرورت آگاهي از حوادث عصر خلفاي راشدين 

ي مختصري راجع به بر همين اساس احساس نموديم كه در مورد ارايه مطالب تاريخ
برخي از حوادث مهم و حساس كه در عصر خلفاي راشدين روي داده نياز مبرمي وجود 

و  ،هاي دشمنان همراه بوده ترين توطئه ترين و خطرناك دارد، به ويژه حوادث كه با سخت
ها و افتراهاي بسياري در موردشان انجام گرفته و بر اساس آنها  پراكني پس از آن دروغ

  اند.  هاي مختلفي صورت گرفته و احكام متفاوتي صادر گرديده تحليل
ايم، تا از آن  ه خلفاي راشدين را برگزيد» از خالفت تا شهادت«ما از ميان آنها مقطع 

هاي كوتاهي را ارايه نماييم. ما در اين اقدام خويش به  تصويري كّلي و دورنما و صحنه
هاي جعلي و نادرست را كنار  و روايتهاي صحيح و قابل قبول اعتماد نموده  روايت

  ايم.  نهاده
خلفاي راشدين، » خالفت و شهادت«هاي تاريخي در رابطه با  هدف از ارايه اين گزيده

ساز و بررسي  هاي روايان روايت هاي موضوع و تبيين دروغ بودن روايت نقد روايت
ها و  ها و دروغ گويي وهها و بررسي علمي و اصولي آنها و افشار يا پراكني مضامين آن دروغ

  هاي موجود در آنها نبوده است.  تهمت
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ايم، هر چند اين موضوع با تحقيق بررسي و  نبوده» منازعات تاريخي«ما در پي نوشتن 
تصفيه و كنكاش پيوندي مستقيم دارد، اما اميدوارم كه خداوند محققين و متخصصين را 

  ري فرمايد! براي تحقيق و تأليف در ارتباط با اين موضوع يا
هاي صحيح براي  هدف اصلي ما ارايه دورنماي كلّي برگرفته شده از خالصة روايت

اي علمي و محصولي فرهنگي بگردد و آنان خود را به  خوانندگان گرامي است، تا توشه
  آن مسلح نمايند، و با مواد تاريخي آن كاخ دانش تاريخي خود را بسازند!

هاي مربوط به عقيده، تفسير، حديث،  ي موضوع ي همه ما بر اين باوريم كه در زمينه
   :تاريخ، فقه و لغت در دو جهت كتابت ضرورت دارد

كار كرد، تا » و سازنده  مثبت«اي علمي و اصولي الزم است در جهت  با ارايه خالصه
   :براي خوانندة مسلمان به صورت علم و معرفت قابل قبول دربيايد

هاي مردود و در رابطه با موضوع مورد نظر و نقد نقض و  از طرف ديگر با بيان ديدگاه
بيان باطل و افترا و نادرست بودنشان تالش كرد. تا با اين عملكرد علمي و انتقادي 

  فرهنگي، خوانندة مسلمان در مورد آنها با هوشياري عمل كند و فريبشان را نخورد. 
ف دارد، اين است كه ما جاي تأس» ميراث فرهنگي اسالمي«اما چيزي كه در عرصة 

بيشتر تأليفات علما و محققين مسلمان در زمينه علوم مختلف اسالمي تنها در جهت دوم 
اند، اين كار هر چند مطلوب و ضروري است، اما همة  يعني رويكرد و انتقاد قرار گرفته

  آيد!  كار و مسئوليت به شمار نمي
ارتباط با هر موضوعي نوشته در » مثبت و سازنده«هايي كه در رابطه با روش  كتاب

  اند.  شده باشند، اگر نادرست نباشند، بسيار اندك
هاي تاريخي راجع به  اي بود كه يادآوريش را در رابطه با اين گزيده اين مالحظه

خلفاي راشدين الزم دانستيم كه ما روش علمي اولي را در پيش » خالفت تا شهادت«
  بوده است.  ي مثبت تاريخي گرفته و هدف ارايه توشه

ها و اخبار  هاي تاريخي قديمي مراجعه نموديم، با انبوهي از روايت وقتي به كتاب
ها تكراري و تعدادي از آنها  متفاوت و ناسازگار با هم روبرو گرديديم. كه بسياري از آن
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دهند كه به هيچوجه  نسبت مي �گفتار و كردارهايي را به اصحاب بزرگوار رسول خدا
اهي و پرهيزكاري و روح برادري و حاكم بر ايشان سازگاري ندارند و برخي با ايمان و آگ

سازان آنها را از طرف خود ساخته و  هاي است كه جاعالن و دروغ ديگر از آنها روايت
  اند!  پرداخته

ها صحيح و حقيقي بوده كه توسط اشخاص صادق و مورد اعتماد  تعدادي از روايت
ازحق و انصاف و در پيش گرفتن روش علمي و اصول  اند، و دورنمايي روايت گرديده

  شود.  تحقيقي در آنها مشاهده مي
ي سعي خود را براي  كرديم، اما همة اين امور را مشاهده مي  ي ما در برابر خود همة

هايي كه توسط روايان  ترين روايت حسن انتخاب و گزينش علمي و بر گرفتن درست
ان و تقواي اصحاب رسول خدا سازگاري دارند، به كار و با ايم مورد اعتماد نقل گرديده

  ايم.  گرفته

  هاي صحيح و مقبول  اعتماد به روايت

هاي مورد  صنفين آن و روايتهاي پيشگامان علم تاريخ و م گاه ما در اين راه از ديد
هاي مورد اعتماد ايشان  ايم و به روايت اعتماد علماي متخصصين علم حديث ياري گرفته

نموده و آنچه را كه براي آنها قابل قبول بوده پذيرفته و آنچه را كه مردود اعتماد 
ها از اهل علم و  ي گزينش و انتخاب روايت ايم! ما در زمينة اند، مردود شمرده دانسته

  ايم!  تخصص تبعيت كرده
پيشواي مورخين ابن جرير » األمم و الملوك تاريخ«ترين مرجع ما كتاب  اولين و مهم

اي است كه  ايم، نسخه اي را كه مورد استفاده قرار داده باشد. و نسخه اهللا مي حمهطبري ر
  توسط محمد ابوالفضل ابراهيم چاپ و منتشر گرديده است. 

هاي صحيح و ناصحيح و حقيقي و جعلي را  ي اخبار و روايت امام ابوجعفر طبري همة
د را به گزينش علمي و در كتاب خود آورده و ثبت و ضبط نموده و خوانندة كتاب خو

  تحقيقي آنها فراخوانده است. 
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ترين آنها را با اعتماد به حاصل تحقيق  ترين و مطمئن ها ما صحيح از ميان آن روايت
  ايم!  علماي متخصص انتخاب كرده

هاي موجود در تاريخ  هايي كه براي تحقيق در مورد روايت همچنين مهمترين كتاب
   :عبارتند از ايم طبري از آنها بهره گرفته

  مورخ و محدث بزرگ امام ابن كثير.» و النهايه  البدايه« -1
 مورخ بزرگ ابن األثير. » الكامل في التاريخ« -1

ما بيشتر مطالبي را كه ابن كثير آورده نقل نموده و بيشتر آنچه را كه براي او قابل قبول 
ي كار او در  پايه ايم. زيرا او مورخي منصف و محدثي متخصص بوده و بوده، پذيرفته

» األمم و الملوك تاريخ«هاي صحيح موجود در كتاب  مورد تاريخ خلفاي راشدين روايت
  امام جعفر طبري بوده است. 

از  �طالب بن ابي همچنين در مورد رويدادهاي عصر خالفت عثمان بن عفان و علي
   :ايم دو كتاب زير نيز استفاده كرده

م قاضي ابوبكر محمدبن عبداهللا، مشهور به ابن نوشته اما» العواصم من القواصم« -2
پرداخته است.  �العربي مالكي، كه در آن به بررسي عملكرد اصحاب پس از رسول خدا

اي را بر  كتابي كه استاد مجددالدين خطيب مالحظات و حواشي علمي و تحقيقي ارزنده
  نيست.  نياز آن نوشته، كتابي كه هيچ مسلمان اهل مطالعه و تحقيقي از آن بي

تأليف مورخ مشهور استاد محمد » عثمان بن عفان :الخليفه المفتري عليه«كتاب  -3
هاي مربوط به آن  صادق عرجون رحمه اهللا تعالي، كه به بررسي بسياري از شك و شبهه

 هاي موجود در آنها را بر طرف نموده است.  خليفه بزرگوار پرداخته و ابهام

  ترتيب طبيعي رويدادها

هاي صحيح موجود در  از معيارها و قواعد و روش امام ابن كثير، دوردست با استفاده
ايم، و در اين ميان كار من مرتب نمودن حوادثي است كه  تاريخ طبري را انتخاب كرده
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زنجيروار روي داده و ايجاد ارتباط و هماهنگي ميان آنها و قراردادن آنها در بافت و 
  ش در دنياي معاصر بوده است. نگار  ساختاري ادبي و سازگار با روش

بدين معني كه گاهي در ساختار كالم و از طريق اضافه نمودن تعدادي كلمات عبارات 
اي كه آن را تصوير  در جهت وضوح و رسايي هر چه بيشتر روايتي كه نقل كرده يا صحنه

 ام، هدف از آن صرفاً آشكار شدن موضوع براي خواننده بوده نمود، دخل و تصرف نموده
ام، به هيچوجه معلومات جديدي را بر آنچه كه  است و بس! آنچه را كه من اضافه كرده

كنند، بلكه تنها در راستاي تأكيد و توضيح هر چه بهتر  اند، اضافه نمي  گذشتگان گفته
  موضوع است و بس! 

دانيم كه علماي حديث روايت معناي احاديث رسول خدا را بدون آنكه افكار و  مي
اند. وقتي چنين چيزي در مورد  ديدي به آنها اضافه شود را جايز شمردهمعلومات ج

هاي تاريخي مربوط به  جايز باشد، به طريق أولي در مورد روايت �احاديث رسول خدا
  باشد!  اصحاب بزرگوار جايز مي

  هاي پنجگانه كتاب  بخش

به پنج بخش ايم  هاي تاريخ طبري و تاريخ ابن كثير برگزيده مطالبي را كه از كتاب
   :ايم تقسيم كرده

و نقل همه مسايل و  �ايام بيماري و لحظات پاياني عمر رسول خدا :بخش اول
رويدادهاي پنج روز آخر زندگي مبارك ايشان و همراهي با لحظات آخر عمر رسول 

و اثرات مرگ او بر اصحاب و سپس غسل و كفن و نماز بر پيكر مبارك و بعد از  �خدا
  آن دفن ايشان. 

كثير از  است و كه امام ابن  هاي صحيح بوده اساس كار ما در ارتبط با اين امور روايت
  ترين احاديث نقل نموده است.  صحيح

براي  �هدف من از اين اقدم تصويري درست از بيماري و وفات رسول خدا
هاي  هاي صحيح بوده و روايت خوانندگان گرامي است، تصويري كه بر اساس روايت
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اي تنها به خاطر تحريك احساسات و عواطف مستمعين و خوانندگان  ا كه عدهنادرست ر
  ايم.  نمايند، كنار نهاده نقل مي

ام  اختصاص داده �اين بخش به اين هدف به روزهاي پاياني عمر با بركت رسول خدا
اي براي مسايل بعد از آن و تعيين حضرت ابوبكر صديق به عنوان  زمينه  تا پايه و پيش

  و جانشين ايشان باشد.  خليفه
به حضرت ابوبكر صديق از خالفت تا وفات اختصاص دارد. كه در آن  :بخش دوم

و » سقيفة بني ساعده«آيي بزرگان اصحاب را در  هم هاي مربوط به گرد رويدادها و صحنه
پيامدهاي آن را كه عبارتند از انتخاب حضرت ابوبكر به عنوان جانشين رسول خدا و 

  ايم.  را آورده �و در پيشاپيش ايشان دوباره بيعت حضرت عليبيعت اصحاب 
هايي از حل و فصل حكيمانه امور توسط حضرت ابوبكر و  در اين بخش به نمونه

قضية ارتش اسامه،  :توفيق الهي براي او در جهت حل مشكالت و مسايل بزرگي مانند
  م. اي اي از دادن زكات، اشاره كرده پديده ارتداد و خودداري عده

پس از آن به ارايه تصوير درستي از بيماري و احتضار و وفات و سپس كفن و دفن او 
  ام.  پرداخته

بر اثر سمي كه دشمنان بر غذاي  �ابوبكر :اند به اين مطلب كه برخي از مورخين گفته
ام، و ديدگاه آن دسته از مورخان  بودند، فوت كرده اهميتي نداد و آن را نپذيرفته  او ريخته

  ام كه او با مرگ طبيعي و پايان عمر مقدر فوت كرده است.  را درست دانسته
خلفاي «عمالً به شهادت نرسيد، اما ما عنوان كتاب را  �هر چند كه حضرت ابوبكر 

ايم، زيرا  تعيين كرده» باب تغليب«به قول علماي لغت از » از خالفت تا شهادت :راشدين
  »اند. ايشان به شهادت رسيده از بين چهار خليفه راشدين، سه نفر

از زمان به دست گرفتن زمام  �به زندگي حضرت عمر بن خطاب :بخش سوم
خالفت تا وقت شهادت او اختصاص دارد، كه در آن به تفصيل در مورد بيعت با او، 

كه  –هاي خالفت، و بعد از آن در مورد توطئه ترور او  مهمترين عملكردهايش از سال
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دانست كه پس از مرگش  خواهيم گفت، او نمي  سخن –موده بود خود آن را احساس ن
  فتنه و آشوب در ميان امت اسالمي گسترش پيدا خواهد كرد. 

يهودي،  :تور پس از آن در مورد مثلت توطئه و طرح ترور خليفه، يعني مثلت كينه
هاي توطئه  ها و برنامه هايي از صحنه مسيحي و مجوسي به تفصيل سخن گفته و بخش

ام و بعد از آن در مورد وضع و حال اميرالمؤمنين عمر  رور او را توسط ابولؤلؤ ارايه دادهت
  ام.  هاي او و شهادتش صحبت كرده بن خطاب در حال مرگ و اختضار و صحبت

از خالفت تا شهادت مربوط  �به زندگي حضرت عثمان بن عفان :بخش چهارم
شكيل شورايي كه توسط عبدالرحمن بن شود. كه در آن به تفصيل در مورد رويداد ت مي

  ام.  عوف ترتيب داده شد و به بيعت با حضرت عثمان انجاميد سخن گفته
در مورد ارايه تصويري گويا و روشن از حوادث مربوط به فتنه و بلواي بزرگي كه 
شش سال پس از خالفت حضرت عثمان آغاز گرديد با تأمل و تفصيل سخن گفته و سير 

از همان زماني كه شرارة  –هاي آن را  ي پس از ديگري و تمامي صحنهحوادث آن را يك
نهاد  توز از آن به نفع خود هيزم مي آن را كوفه و بصره آغاز گرديد و پس از يهوديان كينه

  ام.  به تفصيل مورد بررسي قرار داده –
دان هاي هرزه و دزد و راهزن و عالقمن اي كه توانست آدم گر و كاركشته يهودي توطئه

هاي خام و جاعل عرب و مسلمان  به مقام و منصب را به خدمت بگيرد و از انسان
آنها در جهت ايجاد فساد و تباهي در زندگي مسلمانان و ايجاد   ي استفاده كند، و از همة

  برداري كند!  تزلزل در نظام اجتماعي و سياسي و كشتن خليفة مسلمانان بهره
گذاري  را كه توسط عبداهللا بن سبا پايه» گروه سبأيه«تة هاي سازمان ياف  ها و حركت گام

هاي آن را در مصر و كوفه و بصره مورد تحقيق و بررسي  هاي شاخه گرديده و فعاليت
  ام.  ترين اتباع و حاميان آن سخن گفته قرار داده و در مورد مهم

عليه    پراكني را در راستاي ترويج تهمت و شايعه» گروه سبأيه«هاي  همچنين طرح
و استاداران او و هجوم آنها به شهر مدينه و اشغال چهل روزة آن  �عثمان بن عفان

  ام.  توسط ايشان را مورد توجه و بررسي قرار داده
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ام.  حوادث مربوط به آخرين روزهاي محاصرة شهر مدينه را به طور مفصل ذكر كرده
روزهاي زندگي حضرت همچنين همة سعي خود را براي ارايه تصويري گويا از آخرين 

و اشغال سريع منزل او توسط گروه عبداهللا بن سبأ و پس از ترور خليفه توسط  �عثمان
هاي مربوط به نماز ميت و دفن او را به تصوير  ام، و بعد از آن صحنه آنان به كار برده

  ام!  كشيده
هادت از آغاز خالفت تا ش �طالب المؤمنين علي بن ابي به زندگي امير :بخش پنجم

اختصاص دارد و سرنخ آن را از همان روزي كه حضرت عثمان به شهادت رسيد در 
دست گرفته و رويدادهاي مربوط به انتخاب علي بن ابي طالب را به عنوان خليفه و 

هايي را كه گروه سبأيه با بزرگان اصحاب انجام داده و پس  ها و مشاوره ترين گفتگو مهم
ي و اصرارشان در مورد قبول خالفت در جهت نجات از آن توسل اصحاب به حضرت عل

امت اسالمي و اقدام ايثارگرانه و فداركارانه آن بزرگوار براي پذيرش آن مسئوليت 
  ام.  عليرغم آگاهي او از پيامدها و نتايج قبول آن، سخن گفته

از طرف ديگر به بررسي جوانبي از مخالفت و اعتراضي تعدادي از اصحاب مانند 
و عدم اطاعت كساني مانند: معاويه و عمروبن عاص از حضرت  �بيرو عايشهطلحه و ز

زيد و سعد بن ابي وقاص و فراخواني به پرهيز از جنگ و رويارويي توسط اصحابي 
ابوموسي اشعري و عمران بن حصين، و سردرگمي كساني مانند قعقعاع بن عمرو  :مانند

در  �ار بن ياسر و عبداهللا بن عباسمندي تعدادي از اصحاب مانند: عم تميمي و عالقه
  مورد حمايت از حضرت علي، خواهيم پرداخت. 

هاي بسيار  هاي مرموز سبأيه در ميان لشكريان خليفه و تالش براي روشن شدن حركت
هايي كه براي  ايشان براي ايجاد فتنه و چند دستگي در ميان مسلمانان و خنثي كردن تالش

صورت » جنگ جمل«انند كاري كه در رابطه با هم –گرفت  ايجاد آشتي صورت مي
ام، همچنين به بيان نقش گروه عبداهللا بن سبأ در  دادند، همة سعي خود را به كار برده

و تضعيف موانع او در برابر ديگران، با  �چندين برابر كردن مشكالت حضرت علي
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مورد يدگاه حضرت علي در اين د گيري از وجودشان در ميان لشكريان او و بهره
  ام.  نپرداخته

گروه « كن نمودن  هايي را كه در كوفه براي ريشه از طرف ديگر به طور دقيق فعاليت
گرفته، پيگيري  در بصره صورت مي –قبل و بعد از جنگ جمل  -» يافته سبأيان سازمان

گر در جنگ صفين، و كشته شدن  نموده و پس از آن سركوب شدن آن سازمان توطئه
كشته شدن اشترنخعي در  :گان آن تشكيل پس از جنگ صفين، مانند يافته تعدادي از نجات

  ام!!  زهير همراه با خوارج را مورد بررسي قرار داده بن راه رفتن به مصر و حرقوص
اي از رويدادهاي بصره و جنگ جمل و كشته شدن طلحه بن عبيداهللا و زبيربن  خالصه

  ام.  را آورده �عوام
كلّي رويدادهاي مربوط به جنگ صفين و پيامدهاي آن  همچنين به صورت خالصه و

 - از جمله فراخواني براي حكميت را ذكر كرده و مسايل مربوط به نشست طرفين تحكيم
و آنچه را كه در مورد آن اتفاق نظر » أذرح«يعني ابوموسي اشعري و عمربن عاص را در 

  ام.  ند، پيگيري كردهپيدا كردند، اموري كه مسلمانان بعدها آنرا به اجرا نگذاشت

   ����نزاع خوارج با حضرت علي

سختي كه در نهايت حضرت علي از طرف خوارج با آن مواجه   در رابطه با چالش
شده بود، خود را در كنار او احساس كرده و به طور خالصه در مورد تحوالت سريع 

اختند و پديدة خوارج از همان زماني كه در جنگ صفين با حضرت علي به رويارويي پرد
به خاطر قبول نتيجة حكميت حكم كفر آن بزرگوار را صادر كردند و پس از آن او را تنها 

  ام.  سخن گفته» نهروان«گذاشتند، و سپس، كشته شدن بيشتر آنها در جنگ 
توسط عبدالرحمن بن  �هاي خوارج عليه حضرت علي در نهايت به بررسي توطئه

هايي كاري آن بزرگوار را به شهادت  ضربهكه در نهايت توانست با  –ملجم مرادي 
  ام.  پرداخته –برساند 
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طالب كه با شهادت او پايان  المؤمنين علي بن ابي ها و لحظات پاياني عمر امير با ساعت
يافت خود را همراه نموده و سپس تصويري از نماز ميت و كفن و دفن آن بزرگوار را 

  ام.  ارايه داده

   ����خالفت حسن بن علي

اي از جريان خالفت حسن بن علي و اسباب و عواملي كه  م با يادآوري خالصهخواست
او را مصالحه با معاويه وادار نمود و تصميم گرفت كه از خالفت به نفع معاويه كنار 

  در اين مورد، اين بخش از كتاب را به پايان ببرم.  �هاي رسول خدا بيني برود، و پيش
بن ابي سفيان در سال  يدادها با موضوع بيعت با معاويهاما آخرين صحنه از آن حوادث و رو

  پذيرد.  قحطي كه نقطه پايان خالفت راشده و سرآغاز عصر ملوكيت و سلطنت بود، پايان مي
  نمايم!  به خاطر توفيق و فضل و ياري خداوند براي انجام اين كار او را حمد و ستايش مي

  

  عبدالفتاح الخالدي  صالح



  

  

  

  

  بخش اول:

  �اري و وفات رسول خدابيم



  ����بيماري و وفات رسول خدا

  الوداع  پس از حجه

الوداع شهرت  به حجه –تنها حج خود را در سال دهم هجري كه  �رسول خدا
  انجام داد.  -يافت

هاي   الحجه و ماه الحجه همان سال كه به مدينه بازگشت و بقيه ماه ذي در اواخر ماه ذي
  مدينه سپري نمود.  محرم و صفر سال يازدهم را در

در ماه صفر سال يازدهم رسول خدا سپاهي را از مجاهدين اسالم سروسامان داد و 
  بن زيد را به عنوان فرماندة آن تعيين فرمود.  اسامه

رسول خدا به اسامه دستور فرمود كه به طرف شام حركت كند، و با روميان و اعراب 
به رويارويي بپردازد. و انتقام پدر خود » بلقاء«كردند، در  كه با آنان همكاري مي» غساسنه«

  به شهادت رسيده بود از آنان بگيرد! » مؤته«زيد بن حارثه را كه در جنگ 
 �در ميان سپاه اسامه تعدادي از بزرگان مهاجرين و انصار، از جمله عمربن خطاب

  حضور داشتند. 
ورد فرماندهي او نظر ظاهراً تعدادي از ايشان به خاطر نوجواني اسامه بن زيد در م

اگر فرماندهي او را زير سؤال ببريد، در واقع «فرمودند:  �ديگري داشتند، اما رسول خدا
مثل اين است كه فرماندهي پدرش را زير سؤال برده باشيد، اما سوگند به خداوند او 

ترين مردم بود، و اسامه نيز  شايستگي فرماندهي را داشت و براي من از جمله محبوب
  » 1ترين انسانهاست. ي من يكي از محبوببرا

   ����بيماري رسول خدا

آيد، سپاه اسامه در منطقه  به شمار مي �ارسال سپاه اسامه آخرين اقدام رسول خدا
در آن محل منتظر  �نزديك مدينه تجمع نموده و به خاطر بيماري رسول خدا» جرف«
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تي بيمار بود مناسب به سخ �ماند، و حركت به سوي شام را در حالي كه رسول خدا
   1ديد. نمي

  بيماري رسول خدا از آخرين روزهاي ماه صفر سال يازدهم هجري آغاز گرديده بود. 

  رفتن به بقيع

األول و حدود دو هفته قبل از وفات، رسول خدا به ديدار از قبرستان  در اول ماه ربيع
ي آنان در پيشگاه كه بزرگان اصحاب در آن مدفون بودند، رفتند و برا» بقيع الغرقد«

  خداوند طلب مغفرت نموده و برايشان دعا فرمود. 
ي شب انجام گرفت، و بامداد همان شب بود كه بيماري  ديدار از قبرستان بقيع در نيمه

  آغاز گرديد.  �رسول خدا
روايت نموده كه گفته  �زهري از عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن سعودو او از عايشه

خدا از بقيع بازگشت، من اندكي سردرد داشتم، هنگامي به منزل  وقتي رسول« :است
كند!  عايشه، به راستي من هم سرم درد مي :نالم، فرمود رسيد متوجه شد كه از سردرد مي

عايشه! اگر تو قبل از من بميري، و همة كارهاي مربوط به كفن و نماز و  :سپس فرمود
كنم اگر چنين بشود، پس از  واهللا فكر مي :شود؟ گفتم دفن تو را خود انجام دهم چه مي

  گذراني!  كني و خوش مي گردي و با يكي از همسرانت خلوت مي دفن من به منزلم باز مي
  » رسول خدا از اين سخن من خنديد!

   ����اقامت در منزل عايشه

گرديد، و   زد، بيشتر مي در حالي كه به منزل همسرانش سر مي �بيماري رسول خدا
  » 2تر شد! بود، درد او سخت �»ميمونه«منزل هنگامي كه در 
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براي ماندن در منزل من از ديگر همسران خود  �رسول خدا« :فرمايد مي �عايشه
  » اجازه خواست و آنان موافقت كردند.

اي سر خويش را بسته بود، با كمك عمويش  رسول خدا در حالي كه بيمار، و با پارچه
كه از شدت درد پاهاي مباركش بر زمين  و در شرايطي �طالب بن ابي عباس و علي

آمده و تا روزي كه وفات يافت در آنجا  �شد، از منزل ميمونه به منزل عايشه كشيده مي
   1باقي ماند.

وقتي رسول خدا  :روايت نموده كه گفته است �اش عايشه عروه بن زبير از خاله
دميد و با  دستان خود ميخواند و در  كرد، دو سورة معوذتين را مي جايي از بدنش درد مي

فرمود، اما در آن روزهاي آخر عمر مباركشان من سورهاي  آنها بدنش را مسح مي
  كشيدم.  هايش را بر روي بدن او مي خواندم و دست معوذتين را مي

در آن روزهاي آخر عمر  �رسول خدا :نمايد كه نقل مي �همچنين از عايشه �عروه
اند، احساس  ون درد آن غذايي را كه در خيبر به من دادهعايشه! از آن زمان تا اكن :فرمود

  شوند!؟  كنم، انگار شاهرگ گردنم از درد دارند پاره مي مي
به ماجراي زني يهودي بود كه مقداري گوشت پخته شدة  �اشاره رسول خدا

آورد و رسول خدا  �گوسفندي را سمي نموده و در روز فتح خيبر آن را نزد رسول خدا
آن را برداشت و در دهان نهاد و سپس آن را بيرون آورده و بر زمين اندخت.  يك لقمه از

بشربن «مسموم شده است! در حالي كه  :گويد اين تكه گوشت گوسفند مي :و فرمود
صحابي بزرگوار قبل از رسول خدا از آن خورده و مسموم گرديده و وفات يافته » البراء
  بود. 

چه چيزي سبب شد كه چنين كاري را انجام  :رسول خدا از آن زن يهودي پرسيد
  دهي؟! 
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كرد  رساند، زيرا خداوند تو را از آن باخبر مي اگر پيغمبر باشي، به تو زياني نمي :گفت
گفتي، تو را  كه در آن غذا سم ريخته شده است! اگر هم در ادعاي پيغمبري خود دروغ مي

  كرديم!  كشت و از دست تو نجات پيدا مي مي
  نمود!  ا گاه گاهي اثر آن سم را احساس مياما رسول خد

بر اثر مسموم شدن توسط  �بر اين باور بود كه رسول خدا �عبداهللا بن مسعود
  غذاي آن يهودي وفات يافته و در نتيجه به شهادت رسيده است! 

اند،  اگر نه بار سوگند ياد كنم كه رسول را به شهادت رسانيده« :گويد ابن مسعود مي
ر از اين است كه يك بار سوگند ياد كنم كه او به مرگ طبيعي وفات يافته ت برايم آسان

است،به همين خاطر همچنان كه خداوند او را به پيغمبري برگزيد، او را به مقام شهادت 
  » 1نيز نايل فرمود.

در منزل او در بستر بيماري  �وقتي رسول خدا :روايت نموده كه �مسروق از عايشه
  بالاستثناء نزد او آمدند.  بود، همة همسران او

كه درست  �جمع شده بودند، دخترش فاطمه �روزي همة آنان در خانة عايشه
  رفت، وارد شد.  همچون رسول خدا راه مي

رسول خدا به او خوش آمد گفت و در كنار خود نشانيد، و سپس چيزي را دم گوش 
ا پنهاني به او فرمود، كه او گريست، و پس از لحظاتي بار ديگر چيزي ر :فرمود �فاطمه

  اما اين بار او شادمان گرديد و تبسمي زد! 
وقتي فاطمه از نزد پدر برخاست، عايشه از او پرسيد كه چه سخناني را پدرش با او 

  در ميان نهاده كه اول باعث ناراحتي و سپس شادماني او گرديده است؟! 
  نم! اكنون اجازه ندارم اسرار رسول خدا را علني ك :فاطمه گفت

به خاطر حقي كه بر تو  :فرمود �اما پس از مرگ رسول خدا عايشه خطاب به فاطمه
  پرسم كه آن روز رسول خدا با تو چه فرمود؟  دارم از تو مي
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  گويم.  اكنون مي :فاطمه گفت
هر سال جبرييل يك بار قرآن را به من عرضه  :اول اين مطلب را به من فرمود كه

كنم اين نشانه پايان عمر من است!  را دو بار انجام داد، فكر مي كرد، اما امسال اين كار مي
خواهم كه در مورد مرگ من شكيبا باشي و خداوند را نافرماني ننمايي! من  و از تو مي

  براي تو بهترين توشه هستم! به همين خاطر بود كه گريستم! 
ام  فراد خانوادهدوست نداري كه برترين زنان جهان باشي و از ميان ا :بار دوم فرمود

  اولين كسي باشي كه به من ملحق شوي؟ به اين دليل بود كه خوشحال شدم و تبسم زدم!
وفات يافت و اولين فردي از  �شش ماه پس از وفات رسول خدا، حضرت فاطمه

واقعيت پيدا  �بيني رسول خدا بود كه به او ملحق گرديد و پيش �خانواده رسول خدا
  » 1كرد.

األول سال  ز پيش از وفاتش يعني صبح روز پنجشنبه هشتم ربيعرسول خدا پنج رو
يازدهم هجري تصميم گرفت براي جلوگيري از اختالف و تفرقه مطالبي را براي 

  مسلمانان تذكر و يادآوري كند. 
  األول وفات يافت.   دانيم رسول خدا در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع همانطور كه مي

به بن مسعود و او از عبداهللا بن مسعود روايت نموده كه گفته زهري از عبيداهللا بن عت
وسايلي را  :حضور داشتند، رسول خدا فرمود �ي رسول خدا  چند نفر در خانه« :است

  من هيچگاه دچار گمراهي نگرديد!  از هايي را به شما بنمايم كه پس آماده كنيد تا توصيه
و بيماري قرار دارد، مگر قرآن نزد ما رسول خدا تحت تأثير درد  :برخي از آنان گفتند

  نمايد.  نيست، قرآن ما را كفايت مي
هايي را كه فرمودند  وسايل كتابت را بياوريد، تا مطالب و توصيه :اما تعدادي گفتند

  يادآوري كنند! 
  آنان در حضور رسول خدا اختالف نظر پيدا كردند و به مشاجره پرداختند! 
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  ايسته نيست نزد من نزاع كنيد! برخيزيد، ش :رسول خدا فرمود
 �داديم كه رسول خدا گاه اين بود كه اجازه مي بهترين تكيه« :گفت مي �ابن عباس

  » هايي را براي ما بنويسد. توصيه
خواست بنويسد اين بود كه پس وفات او در مورد پيمان  مطلبي كه رسول خدا مي

المطلب عموي رسول خدا خالفت ابوبكر دچار چنددستگي نشوند. زيرا عباس بن عبد
  هاشم جانشين رسول خدا بشود!  خواست كه از ميان بني مي

 �حضرت علي« :نمايد كه روايت مي �عبداهللا بن كعب بن مالك از عبداهللا بن عباس
در همان بيماري كه باعث مرگ رسول خدا گرديد، روزي از نزد او خارج شد، و مردم از 

  او در مورد وضع رسول خدا پرسيدند؟
  الحمدهللا حال او بهتر است!  :حضرت علي فرمود

سوگند  :بن عبدالمطلب دست علي بن ابي طالب را گرفت و خطالب به او گفت عباس
كنم كه  به خدا روز از مرگ رسول خدا گريان خواهي شد!! سوگند به خداوند احساس مي

ب را در رسول خدا از اين بيماري برنخواهد خاست، چون من چهرة فرزندان عبدالمطل
  شناسم!  دم مرگ به خوبي مي

نزد رسول خدا برويم و در مورد جانشيني نظر او را بپرسيم! اگرنظر او يكي از ما 
خانوادة بني هاشم است، بگذار بدانيم و اگر كسي غير ازما را مورد نظر دارد، باز الزم 

  است بدانيم و ما را به حمايت از او توصيه كند! 
سوگند به خداوند! اگر چنين چيزي را از رسول خدا  :دفرمو �بن ابيطالب علي

درخواست كنيم، ما را از آن برحذر خواهد داشت و مردم نيز پس از او آن را به ما 
  » 1نخواهند سپرد، سوگند به خداوند در اين مورد از رسول خدا چيزي نخواهم پرسيد!

شيني حضرت خواست نظر خود را راجع به جان مي �در اين مورد كه رسول خدا
نقل نموده كه  �ابوبكر صديق بيان فرمايد، روايتي است كه قاسم بن محمد از عايشه
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قصد داشتم ابوبكر را فرابخوانم و حمايت خود را از  :رسول خدا فرمود« :گفته است
خالفت او ابالغ بنمايم، تا هر كسي براي خود چيزي نگويد و هر كسي براي خويش 

  »خواهند. مؤمنين چنين چيزي را نميآرزويي ننمايد، خداوند و 
در آخرين روزهاي عمر مبارك خويش به حضرت ابوبكر صديق  �رسول خدا

خواست ديگران را متوجه فرمايد كه پس از او ابوبكر به عنوان  اشاراتي داشت، انگار مي
  خليفة مسلمانان انتخاب خواهد گرديد. 

است كه جبيربن مطعم نقل نموده ها در اين مورد، روايتي  ترين روايت يكي از صريح
روزي خانمي براي كاري به حضور رسول خدا رفت. پيامبر به او « :گويد و در آن مي

اگر آمدم و تو را نيافتم چكار كنم؟  :كه روزي ديگر بازگردد، آن خانم گفت :فرمود
  وفات يافته باشد!)  �(منظورش اين بوده كه رسول خدا

  »تي به ابوبكر مراجعه كن!!اگر مرا نياف :رسول خدا فرمود

   ����آخرين خطابة رسول خدا

 �يعني پنج روز قبل از وفاتش از منزل عايشه –األول  در روز پنجشنبه هشتم ماه ربيع
كه آخرين  –خارج و به مسجد تشريف بردند، و در آنجا خطابة بسيار مهم و مؤثري 

  ايراد فرمودند.  –سخنان او در ميان جمع مسلمانان بود 
سخنان در واقع همان مطالبي بود كه ايشان قصد نوشتن آن را خطاب به مسلمانان اين 

  خواستند نظر خود را در مورد خالفت حضرت ابوبكر بيان نمايند.  داشتند و مي
المؤمنين  ابوسعيد خدري، عبداهللا بن عباس، ام سلمه و ام :تعدادي از اصحاب از جمله

  اند.  هآن خطابه رسول خدا را نقل كرد �عايشه
رسول خدا پنج « :نمايد كه عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود از عايشه روايت مي

از هفت مشك كه درهايشان باز نشده باشد، بر روي من « :روز پيش از وفاتش فرمودند
  » هايي را به آنان بنمايم. آب بپاشيد تا بتوانم ميان مردم بروم و توصيه
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ريختيم تا اينكه با  مشك بر روي جسم رسول خدا آب ميما از هفت  :گويد عايشه مي
  » دستان خود اشاره فرمودند، كه كار خود را انجام داديد و كافي است.

در حالي كه سر مباركش با پارچه بسته شده بود، وارد  �رسول خدا :گويد ام سلمه مي
ا گوش مسجد گرديد وقتي روي منبر رفت، همه براي شنيدن كالم رسول خدا سر تا پ

  » شدند.
رسول خدا در آن خطبه راجع به فضل و منزلت ابوبكر صديق بر ديگر اصحاب سخن 

اي به اين موضوع بود كه پس از مرگ او در جانشيني دچار نزاع و  گفتند، سخنان او اشاره
  » اختالف نشوند!

خداوند يكي از « :رسول خدا در سخنان خود فرمودند :گويد مي �ابوسعيد خدري
خود را ميان انتخاب دنيا و آنچه نزد او هست مختار گردانيد، اما آن بندة خدا  بندگان

  » آنچه را كه نزد خداوند است برگزيد!!
كه در ميان مردم بود، متوجه منظور رسول خدا گرديد، و اشك از  �ابوبكر صديق

! ما اهللا پدر و مادرم فدايت شوند يا رسول« :چشمانش جاري گرديد، و خطاب به او فرمود
  » كنيم! پدران و مادران خود را فداي تو مي

ما از گرية ابوبكر در شگفت شديم، و او به ما گفت: « :گفته است �ابوسعيد خدري
كه منظور رسول خدا خود ايشان بوده و آن سخن نشانة نزديك شدن زمان وفات ايشان 

  » است.
بكر صديق گفتند در سخنان خود راجع به فضل ابو �يكي از مطالبي كه رسول خدا

اين بود كه در زمينة مصاحبت و استفاده از ثروت بيش از هر كسي به ابوبكر اعتماد 
كردم،  ام، اگر قرار بود غير خداوند را به عنوان دوست برگزينم، ابوبكر را انتخاب مي داشته

اما ميان امت او بر پايه اسالم محبت و مودت وجود دارد، زيرا خداوند همچنان كه 
  »اهيم را به عنوان خليل خود برگزيد، مرا نيز خليل خويش گردانيده است.ابر

شوند، بسته شوند، به غير از دري كه  همة درهايي كه به مسجد باز مي«سپس فرمود: 
  » گرديد. ابوبكر از آن وارد مسجد مي
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اين بدان علت بود كه برخي از اصحاب كه منزلشان كنار مسجد بود، دري را براي 
شدند، به همين خاطر رسول خدا دستور فرمود كه  ته كه از آن وارد مسجد ميخود ساخ

  شد بسته شوند!  همه آن درها به غير از دري كه منزل حضرت ابوبكر به مسجد باز مي
برخي از علما اين اقدام رسول خدا را به نوعي جلب توجه مسلمانان براي انتخاب 

گار خالفت بابي است كه ابوبكر براي امامت كنند، ان ابوبكر به عنوان خليفه تفسير مي
  شود!  مسلمين ازآن وارد مسجد مي

يكي ديگر از نكاتي كه در آن نطق به آن اشاره كرد اين بود كه، مسلمانان مهاجر را به 
رفتار پسنديده با مردم انصار توصيه فرمود و براي شهداي احد ازخداوند طلب مغفرت 

   :باره فرمودند ها بر حذر داشت، و در اين ردانيدن مقبرهنمود، و مسلمانان را از مسجد گ
مردمي كه پيش از شما بودند، قبر پيامبران و صالحان خويش را مسجد و عبادتگاه «

  » دارم! نمودند، شما آنها را به صورت مساجد در نياوريد، من شما را از اين كار برحذر مي
بازگردانيدند،  �ا به منزل عايشهپس از آنكه رسول خدا سخنانش را تمام كرد، او ر

  » 1تر گرديد. كم درد و بيماري او بيشتر و سخت كم
نتوانست همراه با مسلمانان نماز جماعت را اقامه  �همان روز (پنجشنبه)، رسول خدا

  فرمايد، به همين خاطر دستور فرمود كه كسي امامت نماز را انجام دهد! 
روايت نموده  �از عبداهللا بن زمعه بن االسود عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود

من و تعدادي از مسلمانان به عيادت رسول خدا رفته بوديم، ديديم كه بيماري ايشان « :كه
شديدتر شده بود،او بالل بن رباح را فراخواند كه اذان بگويد تا مسلمانان را به نماز 

  فرابخواند! 
من از منزل  :گويد ود! ابن زمعه ميبه يكي بگوييد پيشنماز بش :رسول خدا فرمود

رسول خدا بيرون رفتم عمربن خطاب را در ميان مردم ديدم، ولي ابوبكر آنجا حضور 
  نداشت! 
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  يا عمر امامت نمازا را انجام بده!  :گفتم
رسول  –وقتي عمر بن خطاب براي اقامه نماز برخاست و با توجه به صداي بلند او 

د كه اوست، ابوبكر كجاست؟ خداوند و مسلمانان خدا صدايش را شنيد، و متوجه ش
  » پذيرند، و اين سخن را دوباره تكرار فرمود! (امامت غير ابوبكر) را نمي

پس از آن كسي را دنبال ابوبكر صديق فرستادند او آمد و امامت و پيشنمازي 
  نمازگزاران را انجام داد! 

ي بود كه كردي؟ سوگند اين چه كار :سپس عمر بن خطاب، خطاب به ابن زمعه گفت
كردم كه رسول خدا مرا  به خداوند وقتي به من گفتي امامت نماز را انجام بدهم، فكر مي

  كردم!  به آن امر فرموده است و االّ آن كار را نمي
رسول خدا به من دستور نفرموده بود كه به تو بگويم، پيشنماز  :عبداهللا بن زمعه گفت

  تر دانستم.  دم تو را از همه شايستهبشوي، اما وقتي ابوبكر را ندي
به صراحت به ابوبكر صديق امر فرمود كه در غياب او  �پس از آن بود كه رسول خدا
  امامت مردم را به عهده بگيرد! 

وقتي رسول « :نمايد كه روايت مي �عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه بن مسعود از عايشه
  پيشنماز مردم بشود!  :بگوييدبه ابوبكر  :خدا در بستر بيماري بود فرمود

خوست او هر گاه قرآن را قرائت  القلب و نرم يا رسول اهللا! ابوبكر انساني رقيق :گفتم
هايش را بگيرد، وقتي بر جاي تو بنشيند، پيشنمازي مردم براي  تواند جلو اشك كند نمي مي

  ! او سخت است! بهتر نيست كسي ديگر را به عنون امام جماعت تعيين فرمايي؟
هدف من از اين سخن اين بود كه از بدبين شدن مردم نسبت به  :گويد مي �عايشه

دانستم هر كس بر جاي رسول خدا بنشيند، بسياري از مردم با  پدرم نگران بودم، زيرا مي
خواستم  گيرند! به همين خاطر مي كنند و آن را به فال بد مي چشمي ديگر او را نگاه مي

  د پيشنماز نمودن پدرم تغيير بدهم! نظر رسول خدا را در مور
خواستم در مورد تعيين  �من دو سه بار از رسول خدا :گويد در ادامه مي �عايشه

   :پدرم به عنوان امامت مردم تجديد نظر فرمايد
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به ابوبكر بگوييد كه پيشنماز مردم بشود، و بيش از اين  :اما رسول خدا فرمود
  » كارشكني نكنيد!

آن روز ابوبكر امامت نماز جماعت را با مردم آغاز كرد و پنج روز  از :گويد عايشه مي
  بعد از آن رسول خدا وفات يافت! 

   ����آخرين امامت رسول خدا

آخرين نمازي كه در آن رسول خدا پيشنمازي جماعت مسلمانان را بر عهده داشت، 
  األول بود.  نماز ظهر روز پنجشنبه هشتم ربيع

رسول خدا دستور فرمود كه به ابوبكر بگوييد، « :ايد كهنم روايت مي �أسود از عايشه
  » پيشنماز مردم بشود!

  ابوبكر براي اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. 
وقتي براي نماز اقامه گفته شد، ابوبكر جلو ايستاده تا امامت نماز را انجام دهد! رسول 

بود، در حالي  كرد و دردش كمتر شده خدا در آن لحظات تا حدودي احساس آرامش مي
زير بغل او را گرفته بودند، وارد مسجد  �طالب كه عباس بن عبدالمطلب و علي بن ابي

گرديد، وقتي ابوبكر رسول خدا را ديد، خواست كه جاي خود را ترك كند و رسول خدا 
  امامت نماز را انجام دهد، اما رسول خدا به او اشاره فرمود كه در جاي خود بماند! 

رسول خدا را در كنار ابوبكر بر زمين نشاندند و ابوبكر در طرف  �عباس و علي
  راست او ايستاد! 

اين رسول خدا بود كه در حالت نشسته امامت نماز را برعهده گرفت و ابوبكر در 
حالت ايستاده به او اقتداء نمود و مردم با همراهي ابوبكر نماز را به صورت جماعت 

  » خواندند!!
به خانه عايشه بازگشت و بعد از آن  �ر روز پنجشنبه رسول خداپس از اقامة نماز ظه

  به سبب شدت بيماري نتوانست با مردم نماز جماعت را اقامه نمايد! 
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را به علت  –يعني روزهاي جمعه و شنبه و يكشنبه  –سه روز كامل  �رسول خدا
را  شدت بيماري توانايي خروج از منزل و ديدار با مردم و شركت در نماز جماعت

  نداشت. 
األول كه مردم نماز صبح را به امامت ابوبكر  در بامداد روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع

شد،  نمودند، رسول خدا پرده دري را كه از منزل عايشه به مسجد باز مي صديق اقامه مي
   :كنار زد و به صفوف نمازگزاران نگاه كرد و تبسمي فرمود

رسول خدا سه روز كامل  :گويد مي –دا بود كه در خدمت رسول خ –انس بن مالك 
را به سبب شدت درد و بيماري نتوانست به مسجد بيايد و در آن سه شبانه روز ابوبكر 

  پيشنمازي و امامت مسجد را انجام داد. 

  نگاهي همراه با وداع 

بامداد روز دوشنبه، نماز جماعت به امامت ابوبكر  :گويد در ادامه مي �انس بن مالك
گرديد، در حالي كه ما پشت سر ابوبكر به نماز ايستاده بوديم، رسول خدا پردة دري  بر پا

شد، كنار زد و مسلمانان را كه براي انجام نماز جماعت به صف  را كه به مسجد باز مي
اي زيباتر از صورت  كرد، وقتي چهره مبارك را ديديم، هيچ منظره ايستاده بودند نظاره مي

اي از قرآن بود، او  به راستي بسيار عجيب بود، چهره او انگار صفحه او را نديده بوديم و
  تبسمي شيرين بر لب داشت! 

از ديدن رسول خدا به شدت شادمان و شيفته شده بوديم. ابوبكر پشت سر خود را 
قصد دارد براي اقامه نماز وارد مسجد شود، اما  �نگاه كرد به گمان اينكه رسول خدا

  د كه نمازتان را ادامه داده و بخوانيد. رسول خدا اشاره فرمو
  پس از آن پرده را انداخت و ما نماز صبح را به امامت ابوبكر اقامه نموديم. 

ديدند و آخرين  اين آخرين باري بود كه مسلمانان رسول خدا را در حال حيات مي
  كرد.  باري بود كه رسول خدا از آنجا صف نمازگزاران را نگاه مي
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ن نگاه پر از مهر و محبت و صفا و صميميت و با آن تبسم شيرين رسول خدا با آ
  فرمود!!  خويش در واقع با مسلمانان خداحافظي مي

بعد از آن نگاه و تبسم شيرين و جذاب رسول خدا و پايان نماز صبح، ابوبكر به منزل 
عايشه! « :دخترش عايشه رفت تا جوياي حال رسول خدا شود. وارد منزل كه شد فرمود

كنم كه شدت درد و الم رسول خدا كمتر شده و بيماريش بر طرف گرديده،  حساس ميا
  امروز را در منزل دختر خارجه وعده دارم بايد نزد او بروم! 

اي با آب و  كه منطقه» سنح«دختر خارجه يكي از همسران ابوبكر بود كه در منطقه 
ي شهر مدينه قرار هواي مناسب براي كشاورزي و باغداري بود، كه در قسمت شرق

  كرد.  داشت، زندگي مي
به » سنح«األول ابوبكر صديق سوار بر مركب به قصد  صبح روز دوشنبه دوازدهم ربيع

  » 1راه افتادم.
به شدت  �به عيادت رسول خدا رفت، ديد كه رسول خدا �وقتي عبداهللا بن مسعود

  تب كرده است. 
ب شديدي دارد، دستم را روي حضور رسول خدا كه رفتم، ديدم كه ت« :گويد و مي

  اي!  يا رسول اهللا! به شدت تب كرده :بدن مبارك ايشان گذاشتم گفتم
  كنم!  آري! من به اندازه دو نفر از شما تب مي :فرمود
  حتماً پاداشت هم دو برابر است!  :گفتم

آري! سوگند به خداوندي كه جانم در اختيار ارادة اوست هيچ مسلماني بر  :فرمود
ين نيست كه به مصيبتي چه بيماري و يا غيربيماري دچار شود، مگر آنكه خداوند روي زم

  » برد! مانند ريزش برگ درختان گناهان او را بخشيده و از بين مي
در طول عمرم كسي را همچون رسول خدا كه بر اثر بيماري « :گفته است �عايشه

  » دچار درد و ناراحتي زيادي شده باشد نديده بودم.
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اردو زده بودند، وقتي از » جرف«ديگر اسامه بن زيد همراه با سپاه اسالم در  از طرف
شدت بيماري رسول خدا با خبر شد قبل از ظهر روز دوشنبه حضور رسول خدا شرفياب 

  شد! 
وقتي از شدت بيماري رسول خدا با خبر شديم، من وارد مدينه شدم  :گويد او مي

به مدينه بازگشتند. وارد منزل عايشه كه شدم رسول بسياري از سپاه اسالم نيز همراه من 
خدا را در حالي ديدم كه از شدت بيماري توان حرف زدن را از دست داده بود! اما او 

فرمود و سپس آنها را بر روي صورت  هاي خود را به سوي آسمان بلند مي گاهي دست
ه اسالم) دعا ماليد، متوجه شدم كه براي من (به عنوان فرمانده سپا مباركش مي

  » 1فرمايد. مي
حضرت عايشه آخرين ساعات عمر مبارك رسول خدا را كه چاشتگاه روز دوشنبه 

   :األول بود. اينگونه به تصوير كشيده است دوازدهم ربيع
اش را بر روي  كشيد، گاهي عمامه وقتي رسول خدا به شدت درد مي« :گويد او مي

داشت، و  ن را از روي صورت خويش بر ميكرد آ كشيد هنگامي كه تب مي چهره خود مي
خداوند يهوديان و مسيحان(نَصارا) را كه قبور پيامبران خويش را  :فرمود در همان حال مي

  » دهد! اند، مورد لعن و نفرين قرار مي عبادتگاه كرده
هاي رسول خدا باالي  من در لحظات پاياني و آخرين نفس« :گويد عايشه در ادامه مي

كرد و چهرة  دركنار ظرف آبي نهاده بوديم كه دست خود را داخل آن ميسر او بودم، 

هايي  به راستي مرگ را سختي »الاله االّ اهللا« :فرمود كرد و مي مباركش را با آن خيس مي

  » هاي مرگ ياري فرما! است! خداوندا! مرا در برابر سختي
كرديم كه قبل از  يما در اين مورد با يكديگر صحبت م« :فرمايد همچنين مي �عايشه

شود.  آنكه به رسول خدا ميان انتخاب مرگ و زندگي اختيار داده شود، جان او گرفته نمي
همراه « :فرمود شنيدم كه مي در آن حالت سخت بيماري، او دچار حالت خاصي شد و مي
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مند نمود، همراه با پيامبران و  هاي خويش بهره با آناني كه خداوند ايشان را از نعمت
متوجه شديم كه او » قان و شهيدان و صالحان، به راستي آنان همنشينان خوبي هستند.صاد

  » اند و او زندگي در آخرت را برگزيده است. را ميان زندگي دنيا و آخرت مخير نموده

   ����آخرين كالم رسول خدا

سر رسول خدا را در آخرين لحظات عمر مباركشان بر روي زانوي  :گويد مي �عايشه
دادم. او داشت  و قبل از اينكه وفات نمايند به آخرين سخنان او گوش مي من بود،

   :فرمود مي

 !<-'M� N�) B���  <
E�� � ,<
O�� � ,<���P� B?2-�� 
  » پروردگارا! مرا ببخشاي و با من مهربان باش و به همراهان ملكوتي مرا ملحق بفرما!«
يست كه رسول خدا در خانة من و اين نعمت كمي ن« :فرمايد مي �المؤمنين عايشه  ام

هايم با  هنگامي كه سر مبارك او بر روي زانوي من بود، وفات يافت و هنگام مرگ اشك
  » هاي پيشانيش درهم آميخت. آب دهان و عرق

بكر به  قبل از وفات رسول خدا برادرم عبدالرحمن ابي :گويد در ادامه مي �عايشه
در آغوشم بود! عبدالرحمن  �يد، سر رسول خداعيادت او آمد و در حالي وارد منزل گرد

به  �مسواكي خيس و تازه شسته شده بود را در دست داشت، ديدم كه رسول خدا
كند، متوجه شدم كه او دوست دارد مسواك بزند! او به مسواك زدن  مسواك او نگاه مي

  بسيار عالقمند بود و به آن عادت داشت! 
  خواهي؟  آن مسواك را مي :گفتم �به رسول خدا

  خواهم!  اي نمود كه آري آن را مي با سر اشاره
  مسواك را با از عبدالرحمن گرفتم و آن را شسته و نرم كرده به رسول خدا دادم! 

او چندين بار آن را در دهان مبارك خويش چرخانيد و دندانهايش را به خوبي با آن 
اك را از دست مبارك او مسواك زد، سپس خواست آن را به من بدهد اما نتوانست و مسو

  بر زمين افتاد. 
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   ����پرواز روح مبارك رسول خدا

در كنار رسول خدا ظرف آبي را قرار داده بوديم، او گاهي دست  :گويد مي �عايشه
 :فرمود نمود و سپس مي كرد و چهره مباركش را با آب خيس مي خود را داخل آن مي

Q�� 4� 	��4 هايي است به راستي مرگ را سختي «.  

بلكه بسوي رفيق  :فرمود كرد و مي سپس انگشت سبابه دست چپ خود را بلند مي
  اعلي، بلكه بسوي رفيق اعلي! به نزد خالق جهان! 

در يك لحظه ناگهان روح مبارك او از بدن خارج شد و دستش به ميان ظرف آب 
  افتاد!! 

و متمايل شد! كه  گر آن لحظات بودم ناگهان ديديم كه سر و گردن مبارك او خم نظاره
  داد روح از پيكر مبارك او خارج گرديده است!!  نشان مي

لحظاتي پس از مرگ رسول خدا دستم را روي سينه مبارك او  :گويد مي �ام سلمه
نهادم! آن روز جمع زيادي رفت و آمد كردند، من گرچه غذا پخته و وضو گرفتم، اما 

  » 1عطر و بوي خوش بر دستهايم همچنان باقي بود.
وفات  �األول سال يازدهم هجري رسول خدا چاشتگاه روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع

  يافت. 
خبر وفات رسول خدا به سرعت در ميان مسلمانان منتشر شد. بطوري كه همه 

  كردند!  اي آن را باور نمي زده، متأسف و ناراحت گرديده، و حتي عده متعجب، حيرت

   ����نطق عمر بن خطاب

وفات يافت، عمر بن خطاب برخاست و  �وقتي رسول خدا« :گويد مي �ابوهريره
بن  ميرد و همچون موسي رسول خدا فوت كرد! او نمي :گويند برخي از منافقين مي :گفت

عمران نزد خدا رفته! او قبل از آنكه بميرد، چهل روز از مردم خويش غايب شد و پس از 
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بسياري از مردم در آن مدت كه او  آن بود كه ميان آنان برگشت و سپس وفات يافت! اما
  مرده است!  :گفتند غايب بود مي

سوگند به خداوند حضرت محمد نيز همچون حضرت موسي باز خواهد گشت و 
  » او مرده است، مورد مالمت قرار خواهيم داد! :آناني را كه گفتند

در  براي مطّلع كردن ابوبكر از وفات رسول خدا به منطقه سبح �سالم بن عبيداهللا
  نزديكي مدينه رفت. 

ابوبكر بالفاصله سوار بر اسبي به مدينه آمد و وارد مسجد گرديد، ديد كه مردم در 
اي آن را باور و گروهي ديگر آن را تكذيب  اند، عده مورد مرگ رسول خدا دو دسته شده

  نمايند! اما او چيزي نگفت و با كسي سخن نگفت.  مي
سب از سنح به مدينه آمد و وارد مسجد شد و ابوبكر سوار بر ا :گويد عايشه مي

نتوانست با كسي سخني بگويد و به كنار پيكر مبارك رسول خدا كه پارچه پشمي و 
  اي را بر روي آن كشيده بوديم آمد.  پرده

پرده را از چهرة مبارك رسول خدا كنار زد، او را در آغوش گرفت و همراه با ناله و 
پدرم و مادرم  :رسول خدا بوسه زد! و سپس گفت زاري چندين بار بر چهره مبارك

داشتني  فدايت شوند! يا رسول اهللا! هم در زندگي و هم در مرگ چقدر محبوب و دوست
بوده و هستي!؟ سوگند به خداوند هيچ گاه خداوند تو را دوباره نخواهد ميراند، و مرگي 

  اي!؟  كه براي تو مقدر شده است، اكنون گذرانيده
وقتي ابوبكر از كنار پيكر رسول خدا برخاست و به ميان مردم  :گويد ابن عباس مي

  گفت.  آمد، عمر داشت با مردم سخن مي
  ابوبكر گفت عمر بنشين! 

  اما عمر از نشستن خودداري كرد! 
  عمر بنشين!  :براي بار دوم ابوبكر گفت

ا اما باز هم عمر (در حال و هواي ديگري قرار داشت و انگار سخنان ابوبكر ر
  گفت.  شنيد) و همچنان سخن مي نمي
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كند، خود برروي منبر رفت و به مردم رو كرد،  ابوبكر وقتي ديد عمر سكوت نمي
خواهد سخن بگويد، در اين هنگام عمر هم به سخنانش پايان  مردم ديدند كه ابوبكر مي

  خواهد چه بگويد.  داد و همه ساكت شدند تا بدانند ابوبكر مي
   :و ستايش خداوند گفت ابوبكر بعد از حمد

كرد، بداند كه محمد وفات يافت، هر كس  اي مردم! هر كس محمد را عبادت مي«
  » نمايد بداند كه خداوند زنده است و هيچگاه نخواهد مرد! خداوند را عبادت مي

   :سپس اين آيه را تالوت فرمود كه
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t Ì�Å6≈¤±9   )144 :آل عمران(  �  #$
 اند، آيا اگر او محمد جز پيغمبري نيست كه پيش از او پيغمبراني بوده و رفته«

خواهيد به عقب (و جاهليت) بازگرديد؟! و هر كس  بميرد يا كشته شود، مگر مي
دچار بازگشت شود (و ايمان واسالم را رها كند) هرگز كوچكترين زياني را به 

  »رسانند و خداوند سپاسگزاران را پاداش خواهد داد. خدا نمي
ت نكرده بود، انگار سوگند به خداوند، تا ابوبكر آن آيه را تالو :گويد ابن عباس مي

  اي را نازل فرموده است!؟  دانستند كه خداوند چنين آيه مردم نمي
كردند و به ديگران  همة مردم از سخنان او استقبال كردند و همه آن آيه را تالوت مي

  شدند!  يادآور مي
سوگند به خداوند در حال و وضعي غيرعادي قرار داشتم كه  :گويد حضرت عمر مي

آنكه ابوبكر آن آيه را تالوت نمود به خود آمدم و انگار قبالً آن را نشنيده بود، تنها پس از 
وفات يافته است،  �و آن موقع بود كه به واقعيت پي بردم و دريافتم كه رسول خدا
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ناگهان از سختي بار مصيبت و اندوه مرگ رسول خدا پاهايم توان تحمل بدنم را از دست 
  » 1دادند و بر زمين افتادم.

اظهار نظر نموده  �در مورد سخنان عمر و ابوبكر راجع به مرگ رسول خدا �عايشه
   :و گفته است

سخنان هر دوي آنها را خداوند براي مردم سودمند گردانيد! عمر به مردم در مورد «
  وجود نفاق هشدار داد و به همين خاطر از توطئه منافقان در امان ماندند! 

اي درست توجيه  ا به مردم نماياند و ايشان را به گونهابوبكر نيز راه حق و هدايت ر
  » فرمود!!

   ����بيعت با ابوبكر

سقيفة بني «األول در  در همان روز وفات رسول خدا يعني روز دوشنبه دوازدهم ربيع
به عنوان خليفه مسلمانان انتخاب شد و با او بيعت صورت  �ابوبكر صديق» ساعده

  رد بيعت با او سخن خواهيم گفت. گرفت. در بخش دوم به تفصيل در مو
  دهيم.  اما سخن را در رابطه با كفن و نماز ميت و دفن پيكر مبارك رسول خدا ادامه مي

هايي  وفات يافت و سال �در ادامة سخنانش راجع به روزي كه رسول خدا �عايشه
  كه در اين جهان زندگي فرمود، مطالبي را بيان نموده است. 

در روز  �رسول خدا« :نمايد كه گفته است روايت مي �شهعروه بن زبير از عاي
األول و هنگامي كه شصت و سه سال از عمر مبارك ايشان سپري  دوشنبه دوازدهم ربيع
  » 2شده بود، وفات يافت.

األول كار غسل و كفن و نماز و دفن رسول خدا را آغاز  روز سه شنبه سيزدهم ربيع
  انتخاب حضرت ابوبكر و بيعت با او مشغول بودند! كردند، زيرا روز دوشنبه را به قضيه 
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   ����كفن و دفن رسول خدا

از  �خانواده و خويشاوندان رسول خدا« :نمايد كه روايت مي �عكرمه از ابن عباس
بن  مثوُقطالب و فضل بن عباس  بن ابي جمله عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر و علي

  ...» رسول خدا را انجام دادند عباس و اسامه بن زيد و ... كار غسل و كفن 
وقتي تصميم گرفتند رسول خدا را « :نمايد كه روايت مي �عبداهللا بن زبير از عايشه

هاي رسول خدا را همچون ديگر مردگان خود از  دانيم آيا لباس نمي :غسل دهند! گفتند
ف نظر بدن مبارك او بيرون بياوريم، يا او را همراه با لباسش غسل بدهيم؟! وقتي اختال

پيدا كردند، خداوند آنان را به نوعي در خواب و بيهوشي دچار كرد، طوري كه 
بدون آنكه بدانند  –توانستند سر خود را بلند كنند، سپس صدايي از گوشه منزل  نمي

  رسول خدا را بدون آنكه لباسش را بيرون بياورند شستشو دهند!  :به ايشان گفت –كيست 
را در حالي كه تنها يك پيراهن بر تن داشت غسل دادند،  آنان برخاستند و رسول خدا

  » 1دادند! ريختند و با آن بدن مطهرش را شستشو مي بر روي پيراهن آب مي
  پس از پايان غسل او را كفن نمودند!

رسول خدا را با سه اليه پارچه سفيد « :نمايد كه روايت مي �بن زبير از عايشه هعرو
جنس پنبه كفن نمودند، و كفن او داراي پيراهن و عمامه  يمني و از» سحولي«و از نوع 

  » 2نبود.
آمدند نماز ميت را بر  ، مردم گروه گروه مي�پس از پايان كفن پيكر مطهر رسول خدا

  خواندند.  پيكر مطهر آن بزرگوار البته نه به صورت جماعت بلكه انفرادي مي
األول انجام گرفت و مردم  ماه ربيعشنبه سيزدهم  بدن مطهر را در منزل ميت در روز سه

  و زن پير و جوان و بردگان بر آن نماز خواندند. 
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وفات يافت، اول  �وقتي رسول خدا« :نمايد كه روايت مي �عكرمه از ابن عباس
مردان وارد منزل شده بر بدن مبارك او نماز خواندند، پس از آنان زنان وارد شده و بعد از 

  » نان بردگان بر بدن مبارك رسول خدا نماز ميت را خواندند!زنان كودكان و به دنبال آ
آنان به صورت فردي و مرتب بدون آنكه پشت سر امامي قرار بگيرند، بر بدن مبارك 

  رسول خدا نماز ميت را بر جاي آوردند.
خواندن نماز به صورت انفرادي اين نبود كه امام و پيشنمازي وجود نداشت، در واقع 

  ا ابوبكر به عنوان امام و سرپرست مسلمين انتخاب شده بود. روز قبل مردم ب
شايد يكي از داليلي كه باعث شده بود به صورت جماعت بر پيكر مبارك رسول خدا 

اين بوده كه هر يك از آنان  –گويند  همچنان كه برخي از علما مي –نماز ميت را نخوانند 
خوانند  اد نمازهاي كه هر يك از او ميمستقيماً و بدون امام بر او نماز بخوانند تا تعد

  تكرار بشود و تمامي مردان و زنان و كودكان و بردگان بر او نماز خوانده باشند! 
اين يكي از ويژگيهاي رسول خداست، اما براي ساير مسلمانان بهتر است نماز ميت 

  به صورت جماعت خوانده شود. 
مرتب بر پيكر مبارك رسول  شنبه و شب چهارشنبه مسلمانان در طول روزهاي سه

   1نماز خواندند. �خدا
در مقابل اين پرسش قرار گرفته بودند كه آيا رسول خدا را در  �اصحاب رسول خدا

  همان منزل حضرت عايشه به خاك بسپارند؟ يا او را به قبرستان بقيع ببرند؟ 
خدا از رسول  :ابوبكر صديق فرموده است« :نمايد كه روايت مي �عروه از عايشه

كرده در همان جا او را به خاك  هر پيامبري كه در هر مكاني فوت مي :فرمود شنيدم مي
  » اند. سپرده

در همان منزل حضرت عايشه به خاك سپرده  �اين بدان معني بود كه رسول خدا
  شود. 
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خوابي را ديده بود و آن را براي پدر كه از ميان اصحاب رسول خدا بهتر از  �عايشه
  ر خواب آشنا بود، نقل كرد.همه با تعبي

  ام قرار گرفتند!  خواب ديدم كه سه ماه تابان در حجره :گويد عايشه مي
هاي روي  اگر خواب تو درست باشد، سه نفر از بهترين انسان :ابوبكر صديق فرمود

  ات دفن خواهند شد!  زمين در خانه
رين آن سه عايشه! اين بهت :وفات يافت، حضرت ابوبكر فرمود �وقتي رسول خدا

  ماهي است كه در خواب ديده بودي! 
دانيم پس از رسول خدا ابوبكر و پس از او عمر بن خطاب در خانة  همچنان كه مي

  » حضرت عايشه به خاك سپرده شدند!
اي  اصحاب، تختي كه پيكر مبارك رسول خدا را بر روي آن قرار داده بودند، به گوشه

  ن قبر مطهر را حفر نمودند! از اطاق منتقل كردند و سپس در جاي آ
   :روايت نموده كه �بكر از عايشه قاسم بن محمدبن ابي

  » 1رسول خدا دوشنبه وفات يافت و شب چهارشنبه دفن گرديد.«
بن ابي طالب و فضل  كار كندن قبر مبارك كه پايان يافت، عباس بن عبدالمطلب و علي

  بن عباس داخل قبر شدند. 
سجد النبي قرار داشت و قبر رسول خدا در زاويه حجره حضرت عايشه در شرق م

  جنوب غربي حجره كنده شده بود! 
تا ايام خالفت وليد بن عبدالملك حجره حضرت عايشه در جهت شرقي و خارج از 
مسجد النبي قرار داست. وليد بن عمر بن عبدالعزيز كه والي او بر مدينه بود دستور داد 

كند. عمربن عبدالعزيز از طرف شرق اقدام به كه طرح توسعه مسجد النبي را عملي 
توسعه مسجد النبي كرد و به همين خاطر حجره حضرت عايشه همراه با قبر مبارك 
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  » 1داخل مسجد قرار گرفتند! �و قبر ابوبكر صديق و عمر فاروق �رسول خدا
  اصحاب رسول خدا از وفات آن پيامبر بزرگوار، بسيار نگران، اندوهگين و گريستند. 

آن روزي كه رسول خدا وارد مدينه شد، همه چيز و همه « :گويد مي �نس بن مالكا
كسي را نوراني و شادمان كرد، اما روزي كه وفات يافت همه جا تاريك و همه به شدت 

يافتيم و  نموديم دل خود را از ايمان تهي مي اندوهگين شدند. و زماني او را نافرماني مي
  بسيار سخت است.  اينكه تحمل وفات او براي ما

همة مسلمانان به سختي به خاطر وفات رسول خدا اندوهگين بودند، اما دخترش 
  بيش از همه حزن و اندوه سر تا پاي او را فرا گرفته بود.  �فاطمه

يافت و  زماني كه بيماري رسول خدا شدت مي« :نمايد كه روايت مي �ثابت از انس
  كشي!!  رجان! چقدر سختي ميواي پد :گفت گرديد، فاطمه مي بيهوش مي

  » از امروز ديگر پدرت هيچگونه سختي و ناراحتي ندارد!« :رسول خدا به فاطمه فرمود
آي پدرجان! پدر بزرگوارم «گفت  نمود مي ناله مي �پس از وفات رسول خدا فاطمه

كه دعوت پروردگارت را پذيرفتي و به سوي فردوس اعلي پرواز نمودي! و جبرئيل خبر 
  » ا به همه جا رسانيد.مرگت ر

اي  :پس از آنكه كار دفن پيكر مبارك رسول خدا پايان يافت، حضرت فاطمه گفت
  انس! چگونه توانستيد به روي چهرة نوراني رسول خدا خاك بريزيد؟! 

وقتي او اين سخنان  :نمايد كه حماد بن زيد رواي حديث از ثابت بناني نقل مي
  گريست!! تي ميكرد، به سخ حضرت فاطمه را نقل مي

به خاطر قطع وحي و مرگ پيامبر به سختي اندوهگين و  �ام ايمن داية رسول خدا
  گريان بود! 
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روزي رسول خدا به ديدار داية « :نمايد كه روايت مي �ثابت بناني از انس بن مالك
خود ام ايمن رفت، و من نيز همراه او بودم، ام ايمن كاسة آبي را نزد رسول خدا آورد، اما 

  او به خاطر آنكه روزه بود، يا ميل نداشت، از آن كاسه ننوشيد! 
  گفت!  اما ام ايمن مادر شيري رسول خدا براي شادي و سرور او مدام نكته و لطيفه مي

بيا با هم سري به  :وقتي رسول خدا وفات يافت، ابوبكر صديق به عمر فاروق فرمود
  ام ايمن بزنيم! 

  را كه ديد گريست! وقتي به منزل او رسيدند آنان 
داني آنچه نزد خداوند قرار دارد براي  كني؟ مگر نمي ام ايمن چرا گريه مي :گفتند

  پيامبرش بهتر است؟! 
دانم كه آنچه خداوند براي پيامبرش مهيا فرموده بهتر از  سوگند به خداوند مي :گفت

ن نزول وحي ام براي پايا كنم! گريه زندگي در اين جهان است، به خاطر آن گريه نمي
  است!؟ 

  » 1اين سخن ام ايمن موجب اندوه و گريه سخت ابوبكر صديق و عمر فاروق گرديد!
حسان بن ثابت شاعر و صحابي بزرگوار به خاطر وفات رسول خدا شديداً اندوهگين 

   :اي براي رسول خدا چنين نمود الي مرثيه شد و حزن و اندوه خود را در البه
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به خاطر رسول خدا بباران و هيچ گاه خشك شدن آنها را هايت را  ها! اشك اي چشم«
نبينم! چرا نبايد براي آن صاحب نعمت و كرم نسبت به مردم گريه نكني، نعمت و كرمي 
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هايت را از او دريغ مدار و براي از دست دادن كسي كه  شود، اشك كه اينك پنهان مي
گاه همچون محمدي را از زمانه آن را به خود نديده گريه و زاري كن! گذشتگان هيچ 

  » گاه همچون اويي را از دست نخواهند داد.  اند و آيندگان نيز هيچ دست نداده
پايان خداوند، به تعدادي كه در محدوده دانش او قرار دارد و  رحمت و درود بي

قلمش آن را رقم زده و در كتاب او بر شمرده شده بر رسول گرامي و اسوة بشريت و 
  او باد! همة آل و اصحاب



  

  

  

  بخش دوم:

  �ابوبكر صديق

  از خالفت تا وفات



  ����انتخاب ابوبكر صديق

األول سال  در روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع �رسول خدا :همچنان كه گفته شد
  در مدينه وفات يافت.  �يازدهم هجري در منزل حضرت عايشه

جانشين او تالش ساعاتي پس از وفات آن بزرگوار مسلمانان در مورد انتخاب و بيعت 
  و مشاوره خويش را آغاز كردند! 

را به عنوان جانشين  �هنوز آفتاب روز دوشنبه غروب ننموده بود كه ابوبكر صديق
برگزيدند و بعد از آن بود كه كار غسل و كفن و اقامه نماز و دفن او را  �رسول خدا

  انجام دادند! 

  اهميت انتخاب امام و خليفه 

به عنوان خليفه و رهبر مسلمانان و اولويت دادن به آن انتخاب انتخاب ابوبكر صديق 
كه او از هر كسي برايشان عزيزتر بود، حركت و گام  �در برابر دفن حضرت محمد

  آمد.  اي به شمار مي رفته بسيار بزرگ و مهم و پيش
اين موضوع نشانگر نقش و اهميت قضية حكومت و اهميت وجود حاكم و خليفه و 

  مين است كه امور مردم را اداره، و دستورات خداوند را به اجرا بگذارد. امام مسل
حتي براي چند روزي و يا ساعاتي هم نبايد مقام امامت و خالفت از حاكم و 
فرمانروايي مسلمان خالي باشد، و الزم است قضية انتخاب و بيعت با خليفه و رهبر، بر 

همان كاري بود كه اصحاب بزرگوار  هر موضوع ديگري مقدم داشته شود، و اين درست
  آن را عملي نمودند.  �رسول خدا

   ����چگونگي انتخاب ابوبكر صديق

و » ساعده  سقيفه بني«حديث مربوط به  �عمربن خطاب و عبدالرحمن بن عوف
  اند!  چگونگي انتخاب ابوبكر صديق و بيعت اوليه با او را روايت كرده

ابن « :نمايد كه د و او از عبداهللا بن عباس روايت ميعبيداهللا بن عبداهللا از عتبه بن مسعو
عباس همراه با عمربن خطاب در آخرين حج ايام خالفت او قرار داشتند و ابن عباس 
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در ايام حج در مني بودند، ابن عباس براي عبدالرحمن  �همراه با عبدالرحمن بن عوف
اختالف نظر داشت و در اين كرد و در مورد آياتي از آن با او  بن عوف قرآن را قرائت مي

  كردند!  مورد با هم گفتگو مي
بن عبدالمطلب منتظر برگشتن عبدالرحمن بن عوف به اقامتگاه خود در  روزي عباس

  مني بود تا براي او قرآن تالوت كند. 
وقتي عمر بن خطاب در مني بوده مردي نزد  :عبدالرحمن بن عوف به ابن عباس گفت

اگر عمربن خطاب را مرگ فرا برسد  :گويد المؤمنين! فالني مي ا اميري« :او آمد و به او گفته
  با فالني به عنوان جانشين او بيعت خواهم كرد! 

همين امشب در مني با مردم سخن  :خشمگين شد و گفت �حضرت عمربن خطاب
خواهند  ها برحذر خواهم داشت، آنهايي كه مي و آنها را از آنگونه انسان :خواهم گفت

دم را در مورد انتخاب خليفه مورد نظر خود بدون مشورت با مردم مسلمان و حقوق مر
  بيعت آنان پايمال نمايند! 

يا اميرالمؤمنين اين كار را مكن، و امشب هم در اين مورد  :عبدالرحمن بن عوف گفت
لوح و يا ماجراجو هستند، كه اگر  اي ساده با مردم سخن مگو! زيرا در مراسم حج عده

روي تو خواهند نشست و از اين نگرانم كه  مردم سخن بگويي آنان روبه بخواهي با
سخنان تو را به درستي درك نكنند و آن را در جاي صحيح خود قرار ندهند! و به غلط 

  چيزهايي را به تو نسبت داده و در ميان مردم شايع كنند!! 
و پايگاه سّنت  بهتر اين است تا بازگشت به مدينه صبر كني، زيرا مدينه خانة هجرت

تواني با  است و عالمان و بزرگان مسلمانان در آنجا هستند، و هر چه را كه بخواهي مي
آنها در ميان بگذاري، چرا كه آنان سخنانت را به درستي درك كرده و آن را در جاي 

  درستش قرار خواهند داد! 
ولين فرصت اگر سالم به مدينه بازگشتم به خواست خدا در ا :فرمود �عمربن خطاب

  اي كه خواهم خواند آن را با مردم در ميان خواهم گذاشت.  و اولين خطبه
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وقتي مراسم حج به پايان رسيد و به مدينه بازگشتيم و  :گويد عبدالرحمن بن عوف مي
اولين روز جمعه فرا رسيد، زود به مسجد رفتم. وارد مسجد كه شدم ديدم سعيدبن زيد 

  است منبر نشسته است! زودتر از من آمده و در طرف ر
اي كه زانويم در  جلو رفتم، به او نزديك شدم، درست در كنارش نشستم به گونه

  موازات زانوي او قرار گرفت. 
امروز عمر در  :در همين حال، عمربن خطاب وارد مسجد شد، به سعيدبن زيد گفتم

كه تاكنون خطبة نماز جمعه موضوعي را بر روي منبر با مردم در ميان خواهد گذاشت 
  كسي پيش از او آن را مطرح ننموده است! 

گويي؟  اين چه چيزي است كه تو مي :سعيدبن زيد با كالم مخالفت نموده و گفت
  خواهد بگويد، كه كسي قبل از او آن را نگفته است!؟  عمربن خطاب چه چيزي را مي

  خواهي شنيد! :گفتم
منبر رفت و آنجا نشست، وقتي عمر بر روي  :گويد عبدالرحمن بن عوف در ادامه مي

مؤذن اذان را به پايان رسانيد، عمربن خطاب برخاست و پس از حمد و ستايش شايستة 
   :خداوند گفت

   ����نطق عمر فاروق

اي مردم! اكنون من سخني را با شما در ميان خواهم گذاشت، كه خداوند مقدر «
ان خود نزديك شده باشد! هر دانم شايد عمرم به پاي فرموده آن را با شما طرح كنم! نمي

تواند رفته و به همة  كسي آن را به خوبي فهميد و به درستي درك كرد، تا هر جا كه مي
مردم برساند! اما هر كس آن را به درستي درك نكرد، چيزي در مورد آن براي ديگران 

  نگويد درست نيست كسي به دروغ سخني را به من نسبت بدهد! 
اس حق و راستي فرستاد و قرآن را بر او وحي نمود. يكي از خداوند محمد را بر اس

آياتي را كه بر او فرو فرستاد در مورد مجازات آدم زناكار است كه آن را خوانده و 
ايم! من  ايم! و رسول خدا عمالً آن را به اجرا گذاشته و ما هم همان كار را انجام داده ديده
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اي راجع به مجازات  ما در قرآن آيه :د و بگويداز اين نگرانم كه به مرور زمان كسي بياي
زناكار نداريم! و چنين سخني موجب ترك يكي از دستورات الهي بشود، كه آن را نازل 
فرموده است، رجم و سنگسار در كتاب خداوند است و بر مردان و زنان شوهرداري كه 

به اجرا گذاشته  به وسيلة دليل و شاهد يا بارداري و اعتراف كردن جرمشان ثابت شود،
  شود!  مي

از دين پدران مسلمان  :گوييم كه هوشيار باشيد كه ما مدام اين سخن را گفته و مي
  گردد.  خود رويگردان نشويد، زيرا رويگرداني از آنان، موجب كفر مي

مرا همچنان كه مسيحيان عيسي را در جايگاه خاصي « :اند بدانيد كه رسول خدا فرموده
نداده و تعريف و تمجيد نكنيد! من بندة خدايي بيش نيستم! مرا بنده و قرار دادند، قرار

  » فرستادة خداوند بخوانيد!

  ديدگاه عمر فاروق در مورد چگونگي تعيين رهبر و خليفه 

ايد! اگر عمر را مرگ فرا برسد با فالني  اي از شما گفته اند كه عده به من اطالع داده
  بيعت خواهيم كرد! 

نبايد به خاطر عجله و شتاب در تعيين ابوبكر به عنوان خليفه دچار هيچ يك از شما 
  اشتباه شود و گمان نادرست ببرد!! 

انتخاب و بيعت با او با عجلة ناگهاني و با شتاب بود، اما خداوند ما را از زيان آن 
مصئون فرمود، و امروزه در ميان شما كسي همچون ابوبكر نيست كه همه به سوي او 

  و در برابرش سر تسليم فرود آورند!  روي آورده
و  �طالب و زبير بن عوام  بن ابي علي �ما اطالع داشتيم كه هنگام وفات رسول خدا

  چند نفر ديگر در خانة فاطمه دختر رسول خدا بودند و به سقيفه نيامدند! 
  از طرف ديگر بسياري از مردم انصار هم به اجتماع سقيفه نيامده بودند. 

  ين بودند كه در مورد جانشيني ابوبكر اتفاق نظر پيدا كردند. و اين مهاجر
  برخيز نزد برادران انصار خود برويم!  :بعد از انتخاب ابوبكر به او گفتم
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ساعده رفتيم و با دو بزرگوار ايشان يعني عويم بن ساعده و معن  با هم به سقيفة بني
  خواهيد برويد؟  كجا مي برادران مهاجر، :بن عدي برخورد كرديم، به ما گفتند 

  خواهيم با برادران انصارمان مالقات كنيم!  مي :گفتم
  ضرورتي ندارد و مشكلي نيست، شما تصميم خود را بگيريد!  :گفتند
  سوگند به خداوند بايد نزد ايشان برويم!  :گفتم

دي به سقيفة بني ساعده رفتيم و در آنجا همة ايشان گرد آمده بودند. و در ميان آنان مر
  بود كه چهرة خويش را پوشانيده بود! 

  اين مرد كيست؟  :گفتم
  سعدبن عباده است!  :گفتند
  او را چي شده است؟  :گفتم
  بيمار است!  :گفتند

  در كنار او نشستيم! 
   :بعد از آن، سخنگوي آنها برخاست و پس از حمد و ستايش خداوند گفت

ستيم، و شما مهاجرين را مردمي و ما انصار دين خداوند و سربازان اسالم بوده و ه«
خواهند در ميان  اي از ميان شما مهاجرين آمده و مي شماريم، اما عده جماعتي از خود مي

  » ما جدايي بيفكنند و حق ما را ناديده بگيرند و از اين ميدان خارج كنند!
ده وقتي سخنان او پايان يافت، خواستم برخيزم و مطلبي را كه در ذهن خود آماده نمو

  دانستم در حضور ابوبكر و در پاسخ به سخنگوي ايشان بيان كنم!  و خوب و مناسبش مي
كردم كه الزم است پاسخ تندي به او داده شود، اما ابوبكر از من بردبارتر و  فكر مي

  خواهم سخن بگويم!  صبر كن! من مي :تر بود. ابوبكر به من گفت آرام
تر و بردبارتر و وقارش  به درستي از من آگاه دوست نداشتم او را آزرده خاطر نمايم،

  بيشتر بود! 
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ابوبكر برخاست و سخنانش را آغاز كرد، سوگند به خداوند همه آنچه را كه من در 
مورد آن بسيار فكر كرده و آماده نموده بودم، او بدون تّكلف بسيار بهتر و رساتر از من 

  گفت!؟

   ����سخنان ابوبكر صديق

آن هستيد! اما مردم عرب اين   ي خود ذكر كرديد، شايستهخير و منزلتي كه برا«
شناسند، زيرا در ميان مردم  موضوع (خالفت) را تنها براي اين جمع از مردم قريش مي

  اند.  عرب آنها داراي نسب و جايگاهي ميانه
من براي قبول اين مسئوليت  :ابوبكر دست من و ابوعبيده جراح را گرفت و گفت

  » نمايم. ر را به شما پيشنهاد مييكي از اين دو نف
كامالً راضي بودم! سوگند به خداوند  –به غيراز اين پيشنهاد او  –من از سخنان ابوبكر 

اگر دست و پاي مرا ببندند و گردنم را بزنند به شرطي كه سبب معصيت نشود، برايم 
  . تر از آن بود كه پيشواي مردمي بشوم كه ابوبكر در ميان آنهاست قابل قبول

وقتي ابوبكر آن پيشنهاد را مطرح نمود، يكي از انصاريان به نام حباب بن منذر 
   :برخاست و گفت

  ام و الزم است رأي من عملي بشود!  من در مورد اين قضيه خبره
نمايم، كه يك نفر از ما و يك نفر از شما امير و  اي قريشيان! من پيشنهاد مي :او گفت

  خليفه بشوند! 

   ����ر صديقبيعت با ابوبك

همهمه بر پا شد و صداي اعتراضي  :وقتي حباب بن منذر اين سخن را گفت
  برخاست، من ترسيدم كه تفرقه ايجاد شود!

  دست خود را به من بده!  :به ابوبكر گفتم
ابوبكر دست خود را به من داد و من با او بيعت كردم، پس از آن مهاجرين با او بيعت 

  انصار با او بيعت كردند!  نمودند و به دنبال ايشان مردم
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   :گويد اش مي در ادامه خطابه �عمر فاروق
تر  سوگند به خداوند در آن شرايطي هيچ چيزي از قضيه بيعت با ابوبكر براي ما مهم«

  تر نبود!  و ضروري
شد،  ما از اينكه مردم انصار از بيعت خودداري كنند نگران بوديم. كه اگر چنان مي

و ممكن بود كه پس از ما بيعتي انجام بگيرد و با يكي از افراد  گرفت، بيعتي صورت نمي
يا بايد از ايشان تبعيت  :گرفتيم خود بيعت كنند! در آن صورت ما بر سر دو راهي قرار مي

اند، بيعت نماييم و كاري را انجام بدهيم كه به آن  كرديم و با كسي كه با او بيعت كرده مي
دانستيم، يا اينكه با اقدام ايشان به  را در آن نميراضي نبوديم و مصلحت مسلمانان 

  نمود.  پرداختيم اما چنين مخالفتي زمينة تفرقه و تباهي را فراهم مي مخالفت مي
هر كسي بدون مشورت با مسلمانان با اميري بيعت كند، بيعت او ارزشي ندارد و به 

  » 1بخشد! امارت آن شخص مشروعيت نمي

  سبب پذيرش بيعت 

  سبب قبول خالفت و بيعت با خود را بعداً توضيح دادند.  �بكر صديقحضرت ابو
در مورد مسايل طرح شده در اجتماع تصفيه از او سؤال كرد، ابوبكر در  �رافع طايي

   :پاسخ به او فرمود
با من بيعت كردند و من آن بيعت ايشان را پذيرفتم، زيرا نگران آشوب و تفرقه بودم «

  » 2اي كافر شوند! چنانچه بيعت را قبول ننمايم، عده و از اين هراس داشتم كه
ساعده در روز  بيعت با ابوبكر ابتدا از طرف جمعي از مهاجرين و انصار در سقيفه بني

  األول صورت گرفت!  دوشنبه دوازدهم ربيع
به علت آن كه به كار غسل و تكفين رسول خدا  �عباس و علي و زبير بن عوام

  در سقيفه حضور پيدا كنند! مشغول بودند نتوانستند 
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األول در مسجد نبوي مهاجرين و انصار  شنبه سيزدهم ربيع فرداي آن روز يعني روز سه
بيعت نموده و مجدداً بيعت سقيفه را  �در اجتماعي بزرگتر براي بار دوم با ابوبكر صديق

  مورد تأييد قرار دادند. 
كر صديق را از زبان حضرت شرح و جزئيات و رويداد سقيفه و بيعت اوليه با ابوب

   :عمر شنيديم و اما شرح و تفصيل بيعت دوم را از انس بن مالك بشنويم
   :گويد او مي

شنبه، عمربن خطاب بر روي منبر رفت، ابوبكر هم در كنار منبر آرام و ساكت  روز سه
  نشسته بود! 

   :وقتي همة مردم در مسجد جمع شدند، عمر برخاست و گفت
بود، تا امور  اكنون در جمع ما مي �ن اين بود كه رسول خداآرزوي هميشگي م«

نمود و آخرين فردي از ما بود كه مرگ به سراغ او  زندگي ما را با تدبير خويش اداره مي
آمد! اما اينك هر چند رسول خدا وفات يافته ولي چراغ پرفروغ سّنت را در ميان ما  مي

  يابيم! برجاي نهاده تا راه هدايت را به وسيله آن ب
و ابوبكر يار رسول خدا و دومين نفر غار ثور است! اينك خداوند سخن شمار را در 
مورد او يكي نموده و او بيش از همه شايستگي بدست گرفتن زمام امور و رهبري شما را 

  دارد، برخيزيد و با او بيعت كنيد! 
  روي منبر برو!  :پس از آن عمر به ابوبكر گفت

  و همة مهاجرين و انصار با او دست بيعت دادند!  ابوبكر روي منبر رفت

   ����خطابه ابوبكر صديق

   :پس از حمد و ستايش شايسته خداوند، گفت �ابوبكر صديق
ايد، در حالي كه بهتر از شما نيستم! اگر خوب  اي مردم! شما مرا پيشواي خود نموده«

وريد! صداقت امانت عمل كردم مرا ياري دهيد! واگر بد عمل نمودم، مرا بر سر راه بيا
  است و دروغ خيانت! 
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ضعيف شما نزد من قوي است تا به اميد خدا حق او را به وى برگردانم و قوي شما 
  نزد من ضعيف است تا به اميد خدا حق ديگران را او بگيرم.

هر ملّتي كه جهاد را به دست فراموشي بسپارد، خداوند آن قوم را خوار و درمانده 
اه فساد و فحشا، در ميان اجتماعي رواج پيدا كند، خداوند آن اجتماع گرداند! و هر گ مي

  گرداند!  را به بال و مصيبتي فراگير گرفتار مي
كنم از من اطاعت كنيد، اما هر گاه خداوند و  تا وقتي از خداوند و پيامبر او اطاعت مي

  » 1پيامبرش را نافرماني كردم، به هيچوجه اطاعت از من الزم نيست!
با ابوبكر صديق  �طالب در مورد بيعت حضرت علي بن ابي �عيد خدريابوس

   :گويد مي
هاي مردم حاضر در مسجد نگاه كرد و  وقتي ابوبكر بر روي منبر رفت، به چهره«

  زبيربن عوام را نديد! 
  او را فراخواند و زبير آمد! 

خواهي، ستون  اي عموزادة رسول خدا و يار و همراه دلسوز او، مي :ابوبكر به او گفت
  وحدت مسلمانان فرو بريزد؟ 

  اي خليفه رسول خدا به هيچوجه نبايد نگران باشي!  :زبير گفت
  سپس برخاست و با ابوبكر بيعت كرد! 

پس از آن ابوبكر به ميان جمع حاضر در مسجد نگاه كرد، وقتي حضرت علي بن 
  طالب را نديد، او را هم صدا زد!  ابي

  بوبكر آمد! حضرت علي برخاست و نزد ا
خواهي صف وحدت مسلمانان به  اي پسر عم و داماد رسول خدا، آيا مي :ابوبكر گفت

  هم بريزد؟ 
  اي خليفة رسول خدا به هيچوجه نبايد نگران باشي!  :حضرت علي فرمود
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  برخاست و با ابوبكر صديق بيعت نمود.  �سپس حضرت علي
 �طالب و زبيربن عوام  ن ابيروايت صحيح ابوسعيد خدري بيانگر اين است كه علي ب

  » 1شنبه يعني يك روز پس از وفات رسول خدا با ابوبكر صديق بيعت نمودند. در روز سه
يكي از داليل اهميت روايت صحيح ابوسعيد خدري اين است كه امام مسلم مؤلف 

ترين كتاب است، نزد استاد  كه پس از صحيح امام بخاري صحيح» الجامع الصحيح«كتاب 
رفت و در مورد اين » صحيح ابن خزيمه«فظ بن اسحاق بن خزيمه مؤلف كتاب خود حا

  روايت از او سؤال نموده است. 
  ابن خزيمه اين روايت را نوشته و براي او قرائت كرده است. 

  ارزد!  اين روايت يك ملك مي :امام مسلم به استادش گفته است
ر است و يك دنيا ارزش ارزش اين روايت از يك ملك بيشت :گويد ابن خزيمه مي

  دارد! 
شنبه و در بيعت دوم روايتي  در روز سه �يكي از داليل ديگر بيعت حضرت علي

   :گويد بن ثابت آن را روايت كرده است. او مي است كه حبيب
ابوبكر در رابطه با قضية بيعت  :بن ابيطالب در منزل بود، مردي نزد او رفت وگفت علي

  به مسجد آمده است! 
لي با همان پيراهني كه به تن داشت و بدون آنكه ردائي را بپوشد، با شتاب حضرت ع

به سوي مسجد رفت، تا در مورد بيعت درنگ نكند و پس از بيعت با ابوبكر كسي را 
  فرستاد تا ردايش را بياورند، آن را كه آوردند بر روي پيراهنش پوشيد. 

  ات رسول خدا حضور داشتي؟ آيا در روز وف :عمر بن حريث از سعيد بن زيد پرسيد
  آري، بودم! :گفت

  كي با ابوبكر بيعت انجام گرفت؟  :پرسيد

                                         

  249ص  5البداية و النهاية : ج  -1



    

  67  �ابوبكر صديق 
  

خواستند حتي  وفات يافت، زيرا مسلمانان نمي �در همان روزي كه رسول خدا :گفت
  يك نصف روز را هم بدون رهبر و خليفه باشند! 

  آيا كسي بود كه با خالفت ابوبكر مخالفت كند؟ :پرسيد
خواست كه از دين برگردد، خداوند انصار را  ي كه از دين برگشته يا ميمگر آدم :گفت

  هدايت فرمود و رأي آنها را براي بيعت با ابوبكر يكي كرد! 
  آيا در ميان مهاجرين كسي بود كه با او بيعت نكند؟  :پرسيد
  نه همة مهاجرين يكي به دنبال ديگري با او بيعت نمودند!  :گفت

   بببب رمندي علي و زبي گاليه

عبدالرحمن بن عوف خطبة ديگري را از ابوبكر صديق پس از پايان بيعت دوم نقل 
  نموده است. 

   :ابوبكر بر روي منبر رفت و گفت :گويد عبدالرحمن بن عوف مي
هيچ وقت چه آشكارا و يا پنهاني خود را كانديد نكرده و يا به دنبال امارت و رهبري «
  ام!  نبوده

منديم كه دير با ما  ما از اين موضوع گاليه :گفتند �بن عوم بن ابيطالب و زبير علي
مشورت شده است. هر چند ما بر اين باوريم كه براي مسئوليت ابوبكر از هر كس 

دانيم، از طرف ديگر رسول  تر است، او يا غار است و ما منزلت او را مي ديگري شايسته
  » 1دم بشود!هنگامي كه زنده بود به او فرمود كه پيشنماز مر �خدا

  دو بار با حضرت ابوبكر صديق بيعت نمود.  �حضرت علي بن ابيطالب
كه با شتاب و  - �يعني يك روز پس از وفات رسول خدا –شنبه  روز سه :بار اول

بن ثابت  آنگونه كه حبيب –قبل از آنكه رداي خويش را بپوشد و تنها با يك پيراهن 
  ت فرمود. به مسجد آمد و با او بيع –روايت نموده 
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كه شش ماه پس از وفات رسول خدا وفات  �پس از وفات حضرت فاطمه :بار دوم
   1يافت!

در طول آن شش ماه حضرت علي يار و همراه و مشاور حضرت ابوبكر بود و 
هيچگاه راه خود را از راه او جدا ننمود، و گروه و جماعتي را تشكيل نداد و با او قطع 

  مور مسلمانان طرف مشورت و رايزني ايشان بود. رابطه ننمود و براي اداره ا
مندي حضرت فاطمه از حضرت ابوبكر صديق گرديد، اين  موضوعي كه باعث گاليه

را نمود. ابوبكر صديق نيز در پاسخ  �بود كه نزد او آمد و درخواست ميراث رسول خدا
  رسول خدا ارثي از خود بر جاي ننهاده است.  :به او فرمود كه
   :روايت نموده كه فرموده است �ز رسول خداابوهريره ا

وارثين من هيچ درهم و ديناري را در ميان خود تقسيم نكنند. هر چه را از دارايي من «
  » كه از هزينه زندگي زنان و اجرت كارگران اضافه آمد، صدقه و احسان است.

 وفات يافت، همة همسرانش با هم جمع شدند �وقتي رسول خدا :گويد مي �عايشه
و تصميم گرفتند كه عثمان بن عفان را نزد ابوبكر صديق بفرستند تا ميراث رسول خدا را 

  در ميان آنها تقسيم كند. 
   :اند ايد كه رسول خدا فرموده مگر نشنيده :گويد به آنان گفتم عايشه مي

شود، هر چه را كه از خود برجاي نهاده باشيم صدقه و  از ما پيامبران ارثي برده نمي«
  » ان است؟احس

  همسران رسول خدا اين را پذيرفتند!
نزد ابوبكر صديق  �فاطمه و عباس« :نمايد كه عروه بن الزبير ازعايشه روايت مي

خواستند و خواهان  آمدند، و سهم خود را از ارثي كه رسول خدا بر جاي نهاده بود مي
  زمين فدك و سهم رسول خدا از خيبر بودند! 
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از ما ارثي برده « :شنيدم كه فرمود �از رسول خدا :دبه او فرمو �ابوبكر صديق
شود و هر چه را كه از خود برجاي نهاديم صدقه است و خانوادة محمد تنها از  نمي
  » المال استفاده كنند. بيت

ام رسول  سوگند به خداوند، هر كاري را كه ديده :ابوبكر در ادامه سخنان خود گفت
   خدا انجام داده، انجام خواهم داد.

  » 1حضرت فاطمه آزرده خاطر شد و با ناراحتي حضرت ابوبكر را ترك كرد!
  رفت و رضايت او را به جاي آورد!  �اما حضرت ابوبكر قبل از مرگ به منزل فاطمه

وقتي فاطمه بيمار بود، ابوبكر به منزل ايشان آمده و براي عيادت  :گويد عامر شعبي مي
  از او اجازه خواست. 

  خواهد؟  ابوبكر آمده و اجازه ورود مي :مه فرمودحضرت علي به فاط
  دوست داري به او اجازه ورود بدهم؟  :فاطمه گفت

  آري، دوست دارم!  :حضرت علي فرمود
به ابوبكر اجازه داد وارد منزل شود. حضرت ابوبكر به قصد عيادت  �حضرت فاطمه

   :و جلب رضايت وارد منزل شد و گفت
ي و ثروت و خانواده و عشيره و محل سكونت خويش اي دختر رسول خدا! من داراي«

  را تنها در راستاي رضايت خداوند و پيامبرش و شما خانوادة او ترك كردم! 
حضرت ابوبكر براي جلب رضايت حضرت فاطمه تالش نمود، و در نهايت فاطمه از 

  » 2او اظهار رضايت نمود.

   ����بيعت دوم حضرت علي با ابوبكر صديق
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حضرت علي به مسجد رفت و در حضور مردم در  �فاطمه پس از وفات حضرت
مورد منزل و سابقه و فضيلت حضرت ابوبكر صديق سخن گفت و سپس برخاست و با 

  ابوبكر براي بار دوم بيعت نمود. 
اين بيعت همچنان كه گفته شد پس از وفات حضرت فاطمه صورت گرفت و در واقع 

شنبه يعني يك  زيرا حضرت علي در روز سه به خاطر تأكيد بر روي آشتي و برادري بود.
بنا به روايت  –روز پس از وفات رسول خدا و انتخاب ابوبكر به عنوان جانشين پيامبر 

با او بيعت فرموده  –بسياري از اصحاب و ترجيح امام مسلم و استادش امام ابن خزيمه 
  بود! 

حضرت فاطمه با  اند كه حضرت علي پس از وفات اما وقتي برخي از راويان شنيده
اند كه او پيشتر با ابوبكر صديق بيعت نفرموده است! اما  ابوبكر بيعت نموده، گمان برده

حقيقت موضوع هماني است كه راويان مورد اعتماد مانند امام مسلم رحمه اهللا روايت 
   1اند. كرده

را به  به راستي زماني خداوند به مسلمانان ارادة خير فرمود كه انتخاب ابوبكر صديق
عنوان جانشين رسول خدا به ايشان الهام نمود. زيرا مسئوليت بزرگ و بسيار با اهميتي 
براي استوار نمودن اركان حكومت خالفت و حل مشكالت و رويدادهاي ناگهاني و 

  مهمي كه بر اثر وفات رسول خدا پيش آمد، پيش روي او قرار داشت. 
ل همة مسايل و حوادث ابوبكر را براي خداوند متعال در همة امور و براي حل و فص

  گيري درست و حكيمانه توفيق عطا فرمود.  تصميم
از طرف مخالفان و مرتدين براي دست برداشتن از مخالفت با او و مسلمانان 

گرديد، كه گاهي برخي از  هاي فريبنده و پيشنهادهاي عجيب وغريبي مطرح مي معامله
شود، تشويق  ي كه مسلمانان قدرتشان بيشتر مياصحاب او را براي قبول آنها تا زمان

  كردند!  مي
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فرمود كه با آنگونه معامله و پيشنهادهاي ايشان مخالفت  اما خداوند به ابوبكر الهام مي
 �كند و حاضر به دادن امتيازهايي به ايشان نشود، و بر قرآن و سنت و سيرة رسول خدا

  استوار و ثابت قدم باقي بماند. 
ر رأي برخي از اصحاب را در مورد سازش و قبول پيشنهادهاي مخالفان چنانچه ابوبك

پذيرفت، بر  و مرتدين و مصالحه با آنهايي كه حاضر به پرداخت زكات نبودند، مي
كشيد و از همان آغاز عمر خالفت زمينة  مشروعيت حكومت اسالمي خط بطالن مي

  ردانيد. گ انحراف آن را از التزام دقيق به كتاب و سنت فراهم مي

  ����حوادث و تنشهاي سرآغاز حكومت ابوبكر صديق 

ها و حوادث و  خالفتش را در شرايطي آغاز نمود كه تنش �حضرت ابوبكر صديق
قدمي ياري  داد، اما خداوند متعال او را براي پايداري و ثابت مشكالت سختي روي مي

ويش را رفيق راه او فرمود، و با حل و فصل حكيمانة آنها بر اساس قرآن و سنت توفيق خ
  گردانيد. 

   :برخي از مشكالت سختي كه او با آنها مواجه گرديد عبارت بودند از
كه پيشتر و در بخش اول، برخورد و  �رويداد مهم و سنگين وفات رسول خدا -1

  تعامل او را با اين رويداد مهم بيان كرديم! 
كن  رد آن، و ريشهقضية انتخاب خليفه، و تالش براي اتفاق نظر مسلمانان در مو -2

كردن بذرهاي تفرقه و نزاع و دستيابي به رضايت و بيعت انصار و كسب موافقت  
 كه قبالً در مورد آنها سخن گفتيم.  �ورضايت نزديكان رسول خدا مانند عباس و علي

  �مشكل ارتش اسامه -3
 قضية كساني كه حاضر به پرداخت زكات نبودند.  -4

او را همراه با مجاهدين  �نيم كه رسول خدادا در مورد ارتش اسامه بن زيد مي
در سرزمين شام » بلقاء«مسلمان مأمور فرمود كه براي رويارويي با روميان به منطقه 
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شهيد شده بود از » مؤته«عزيمت كند و انتقام زيد بن حارث پدر خويش را كه در جنگ 
  ايشان بگيرد. 

بود كه برخي از اصحاب  سپاه اسالم به فرماندهي اسامه تعدادشان سه هزار نفر
  بن خطاب در ميان آنها حضور داشتند!  بزرگوار رسول خدا مانند عمر

وقتي كه سپاه اسالم از مدينه خارج شد، رسول خدا بيمار گرديد و پس از چند روز 
انجامد، به سپاه  به كجا مي �وفات يافت. اسامه براي اينكه ببيند كه بيماري رسول خدا

  نزديك مدينه اردو بزنند! » جرف«در منطقه  اسالم دستور داد تا
سپاه اسالم متوقف ماند و از طرفي مشكالت مسلمانان به  �پس از وفات رسول خدا

خاطر سر برآوردن منافقين و مرتد شدن برخي از قبايل در جزيره العرب و اطراف مدينه، 
ار و خودداري و ظهور پديدة ادعاي پيامبري به وسيله تعداي از افراد كذّاب و فريبك

اي از مردم عرب از دادن زكات و تجمع و توطئة دشمنان و مرتدان و آناني كه از  عده
اي كه قصد قيام عليه خليفه را داشتند. براي حمله  كردند و عده دادن زكات خودداري مي

  به مدينه و براندازي نظام خالفت بيشتر گرديده بود. 
ديق نيز به درستي از آن خطرهاي بزرگان اصحاب و مشاورين حضرت ابوبكر ص

بزرگ كه در كمين آنها بود، اطالع داشتند كه نظرشان بر اين بود كه ارتش سه هزار نفري 
اسامه براي رويارويي تهديداتي احتمالي كه متوجه مدينه توسط دشمنان شده بود در 

  اطراف شهر باقي بمانند. 
اه اسالم در اطراف مدينه و حركت به همين منظور نظر خود را مبني بر باقي ماندن سپ

ندادن سپاه اسالم به طرف شام را با ابوبكر در ميان گذاشتند. و بر اين باور بودند كه در 
آن شرايط اعزام سپاه اسالم به شام و خالي كردن مدينه از سه هزار مجاهدين خبره و 

  آيد!  شمشيرزن اقدامي حكيمانه به شمار نمي
نمود، از قبول رأي آنها  اينكه همچون آنان احساس خطر مياما ابوبكر صديق عليرغم 

داد پرچمي را كه رسول خدا برافراشته  خودداري كرد، اما او چگونه به خود اجازه مي
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پايين بياورد و خالفت خود را با لغو فرماني كه او صادر فرموده آغاز كند و از اعزام سپاه 
  اسامه خودداري نمايد؟ 
كه سپاه اسالم را بر اساس فرمان رسول خدا بايد اعزام كند و پس او بر اين باور بود 

از آن هر پيشĤمدي كه روي دهد، جز خير و نيكي نخواهد بود. زيرا خداوند مردمي را كه 
  فرمان پيامبر خود را به اجرا بگذارند، خوار و درمانده نخواهد فرمود! 

   روايت نموده كه �المؤمنين عايشه  عروه بن زبير از ام
پس از آنكه با ابوبكر بيعت انجام گرفت و مردم انصاردر مورد قبول خالفتش اتفاق «

نظر پيدا كردند، بسياري از اقبال عرب مرتد شدند و نفاق سر بيرون آورد، و يهوديت و 
مسيحيت به مخالفت برخواستند و مسلمانان به خاطر از دست دادن پيامبر و تعداد كم 

  ن گوسفنداني باران زده در شبي تاريك و طوفاني درآمده بودند. خود و دشمنان زياد به سا
  كار سپاه اسالم را تكميل كرده و ارتش اسامه را اعزام نماييد!  :ابوبكر گفت

افراد ارتش اسامه اكثراً مسلماناني مجاهدي هستند كه در  :برخي از اطرافيان گفتند
اند، و شايسته نيست كه با  مرتد شدهداني كه بسياري از قبايل عرب  اختيار داري، خود مي

اعزام ارتش اسامه صف مسلمانان تضيعف شود، بهتر آن است كه در اختيار تو در مدينه 
  باقي بماند! 

كنم،  سوگند به خداوند تصميمي را كه رسول خدا گرفته لغو نمي :ابوبكر صديق گفت
نگال درندگان هم قرار اوست، اگر در چ سوگند به خداوندي كه جان من در اختيار ارادة 

اند، اعزام  پاره كنند، سپاه اسالم را همچنان كه رسول خدا امر فرموده پارهبگيرم و مرا 
  ام اين كار را خواهم كرد.  كنم و اگر تنها خود من در مدينه باقي مانده مي

بسيار سخت است ارتشي را كه رسول خدا دستور اعزام آن را  :ابوبكر همچنين گفت
  خواهد!  ده متوقف كنم الغاي اين موضوع با اهميت جرأت بسيار ميصادر فرمو

سوگند به خداوندي كه جان من در اختيار اوست اگر همة مردم عرب از من 
رويگردان شوند، براي من آسانتر از اين است كه لشكري كه رسول خدا دستور اعزام آن 

  را صادر فرموده متوقف كنم!
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به سمت جايي كه به شما فرمان داده شده حركت كن، و اي اسامه! همراه با سپاه خود 
اي از فلسطين بر اهل (مؤته) كه رسول خدا دستور جنگ را داده بود نبرد  از همان ناحيه

را با دشمن آغاز كن! و مطمئن باش كه در غياب شما خداوند حمايت خود را از ما دريغ 
  نخواهد فرمود! 

خود را براي حركت آماده نمود، و ابوبكر  سپاه اسالم به فرماندهي اسامه بن زيد
هايش به ايشان به محل اردوي سپاه  صديق نيز براي بررسي وضع آنان و آخرين توصيه

  رفت. » جرف«در 
پياده و اسامه كه كمتر از بيست سال داشت سوار بر اسب از  �حضرت ابوبكر صديق

  مدينه به سوي جرف حركت كردند! 
ندانست و برايش سخت بود كه او سوار بر اسب و خليفة اسامه اين حالت را شايسته 

  مسلمين پياده در ركابش حركت كند! 
  شوم!  يا شما هم سوار شويد يا من پياده مي :و خطاب به ابوبكر صديق چنين گفت

شود كه  شوي! چي مي شوم و نه تو پياده مي نه من سوار مي :حضرت ابوبكر فرمود
  شته و پاهايم، آلوده به خاك شوند!؟ ساعاتي را در راه خدا گام بردا

سربازي از سربازان سپاه اسامه بود، و ابوبكر براي  �از آنجا كه حضرت عمر فاروق
ادارة امور مسلمانان به او نياز داشت، از اسامه اجازه خواست كه عمر نزد او در مدينه 

درمدينه است،  اگر نظرت بر ماندن عمر بن خطاب :باقي بماند، اسامه در پاسخ به اوگفت
  كنم!  از نظر من مانعي ندارد! و با آن موافقت مي

اسامه فرمان حركت سپاه را صادر، و راه شام را در پيش گرفت تا به حوالي بلقاء در 
جنوب شام رسيد و در آنجا با مردم عربي كه با روميان همكاري كرده و جاسوس و 

الم شصت روز تمام از مدينه غايب مزدور آنها شده بودند به مقابله برخاست! سپاه اس
  بود، و پس از پيروزي و گرفتن غنيمت، سربلند و سالم به مدينه بازگشت. 

گيري درست و حكيمانه، همان رأي ابوبكر صديق بود مبني براعزام سپاه  رأي و موضع
  . �اسامه، و خودداري از لغو فرمان صادر شدة رسول خدا
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گويد  بوبكر صديق را توضيح داده و مياين حكمت و دورانديشي ا �ابوهريره
سوگند به خداوند كه هيچ معبود و مستعاني به غير از او مشروعيت ندارد، اگر ابوبكر «

گرديد، او اين سوگند را سه بار  شد، خداوند به درستي عبادت نمي خليفه مسلمانان نمي
  تكرار كرد. 

  شد، ابوهريره!؟  از او سؤال شد چرا چنين مي
ذي «سپاه اسالم را به شام اعزام فرمود. وقتي وارد  �رسول خدا :گفتابوهريره 

  گرديد، رسول خدا وفات يافت و بسياري از اعراب اطراف مدينه مرتد شدند. » خشب
اي ابوبكر! سپاه اسامه  :اصحاب رسول خدا با ابوبكر نشستي را ترتيب دادند و گفتند

خواهي او را به  ردم عرب مرتد شده، ميرا بازگردان! چگونه در شرايطي كه بسياري از م
  سوي روم گسيل داري؟! 

سوگند به خداوندي كه هيچ معبود و مستعاني به غير از او مشروعيت  :ابوبكر گفت
ها پاي همسران رسول خدا را هم گاز بگيرند، سپاه اسامه را باز نخواهم  ندارد، اگر سگ

  نخواهم كشيد!  گردانيد و پرچمي را كه رسول خدا برافراشته پايين
سپاه اسالم در حركت خود به سوي شام، هر گاه از كنار هر قومي از قبايل عرب رد 

بودند، هيچگاه اين سپاه از  اگر مسلمان در مدينه قوي و قدرتمند نمي« :گفتند شدند مي مي
  گرديد!  مدينه خارج نمي

ر مدينه به همين سبب ترس آنها را در برگرفت و از رويارويي با مسلمانان د
  خودداري ورزيدند! 

اين بركت التزام و پايبندي به سّنت و روش رسول خدا است كه نمونة آن اقدام 
  »1ابوبكر به اعزام سپاه اسامه بود!

  پديدة مانعين زكات 

                                         

احمـد  » الطريـق الـي دمـش   «و كتـاب   305 – 304ص  6در ارتباط با سپاه اسامه به تاريخ ابن كثير ج  -1

  راجعه فرمائيد!  م 156 – 152عادي : ص 
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چهارمين مشكل پيش روي حضرت ابوبكر صديق خودداري برخي از اعراب از 
  دة آنان بود. ها و پيشنهادهاي فريبن پرداخت زكات و سوداگري

گيري و تعامل ابوبكر صديق با اين پديده برخاسته از پايداري او برحق و سعي  موضع
و رغبتش به خودداري از دادن كمترين اميتاز و عدم معامله و كوتاه آمدن و سستي در هر 

  گونه اوضاع و احوال سختي بود! 
ايگاه اسالم يعني پس از وفات رسول خدا به غير از دو پ :گويد محمدبن اسحاق مي

  مّكه و مدينه بقيه مردم عرب راه كفر و ارتداد را در پيش گرفتند. 
  به رياست طليحه بن خويلد اسدي » اسد و غطفان«هاي  ... طايفه

  به رياست اسود عنسي » كنده... «
  به رياست معروربن نعمان » ربيعه«... طايفه 
  اب به رياست مسيلمه بن حبيب كذّ» حنيفه«... طايفه 
  به رياست فجاءه بن عبدياليل » سلَيم «... طايفه 
  به رياست سجاح بنت الحارث» تميم«... طايفه 

  همه آن طوايف مرتد شدند و از اسالم برگشتند. 
طيء بر رياست طليحه بن  و غلطفان طوايف اسد و :گويد بن محمد ابوبكر مي قاسم 

ا روانة مدينه نمودند، تا در مورد هايي ر اسدي اتفاق نظر پيدا كرده و هيئتد لخوي
  پرداخت نكردن زكات با ابوبكر و مسلمانان گفتگو كنند! 

حاضريم نماز بخوانيم، ولي حاضر به پرداخت زكات نيستيم، چون آن را  :آنها گفتند
داديم، اما پس از  دانيم! ما تا وقتي رسول خدا بود زكات مي نوعي جزيه و ماليات مي

  دن زكات به هيچ كس نيستيم! وفات او حاضر به دا
كردند، بسيار زياد شده و به اين آيه از  تعداد قبايلي كه از دادن زكات خودداري مي

   :كردند كه قرآن استدالل مي
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پرستي و  (اي پيامبر!) از اموال آنان زكات بستان! تا بدين وسيله ايشان را از مال«

ها پاك گرداني و در راه كمال قرار دهي و براي آنان دعا و طلب  چشمي  تنگ
  »آمرزش كن، كه قطعاً دعا و آمرزش تو مايه آرامش ايشان است.

او براي ما آرامش داشته باشد، كه آن هم دهيم كه دعاي  زكات به كسي مي :گفتند مي
تنها رسول خدا بود و اكنون كه ايشان فوت كرده، به هيچ كس ديگري زكات نخواهيم 

  داد! 
   :يكي از شعراي آنها اين رباعي را سروده بود كه
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اي بندگان خدا! ابوبكر را كرديم،  تا زماني كه رسول خدا در ميان ما او را اطاعت مي«
چي شده است؟ مگر پس از مرگ خود ابوبكر را براي ما بر جاي نهاده (تا از ما زكات 

  » بگيرد) سوگند به خداوند چنين چيزي كمرشكن است!

  برخورد با مانعين زكات 

عدادي از اصحاب خواستار نشان دادن نرمش در مقابل آناني بودند كه زكات ت
دادند. و نظرشان اين بود كه الزم است با پيشنهاد آنها مبني بر اقامة نماز و خودداري  نمي

از دادن زكات موافقت شود. زيرا پس از آنكه ايمان در دلهايشان قوت گرفت، اقدام به 
  دادن زكات هم خواهند كرد. 

بگذار تا زماني كه ايمانشان استوار شود، زكات ندهند، بعد از آن  :آنان به ابوبكر گفتند
خود اقدام به دادن زكات خواهند كرد، اقامة نماز را از آنان بپذير! و با آنها با الفت و 

  مهرباني رفتار كن! 
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  نهاد اما ابوبكر صديق با توجه به پايداري و تعهدش به اجراي حق و حقيقت به پيش
   :اصحاب پاسخ منفي داد و حاضر به معامله و سازش با آنان نشد و فرمود

سوگند به خداوند چنانچه از دادن ريسماني كه قبالً به عنوان زكات به رسول خدا «
اند، خودداري كنند، با ايشان با مقابله خواهم پرداخت، زيرا زكات حقي است كه  داده مي

به خدا با كساني كه قائل به تفاوت ميان نماز و زكات بر اموال واجب گرديده، سوگند 
  باشند خواهم جنگيد! 

دهند، جزم نمود،  وقتي ابوبكر صديق عزم خود را براي جنگ با آنهايي كه زكات نمي
عمربن خطاب در اين مورد با او به گفتگو نشست، كه نهايتاً ابوبكر توانست عمر را نيز به 

   قبول ديدگاه خويش قانع نمايد!
   :گويد مي �ابوهريره

به چه دليل با آنان بجنگيم؟ در حالي كه رسول  :عمربن خطاب به ابوبكر صديق گفت
به من دستور داده شده با مردمي بايد جنگيد كه به الوهيت خداوند و  :اند خدا فرموده

دهند اما هنگامي كه به آن اقرار كردند، جان و مال آنان برايم  رسالت محمد شهادت نمي
  » حترم است، مگر آنكه حقي بر آنها تعلق گيرد.م

سوگند به خداوند اگر از دادن ريسماني كه قبالً به عنوان زكات  :ابوبكر صديق فرمود
اند خودداري كنند، به خاطر آن با ايشان خواهم جنگيد! زكات حقي  داده به رسول خدا مي

ه قائل به تفاوت ميان گيرد سوگند به خداوند با كسي ك است كه بر دارايي تعلق مي
  ي نماز و دادن زكات باشد، خواهم جنگيد!  اقامه

پس از اصرار ابوبكر متوجه شدم خداوند قلب ابوبكر را متوجه  :عمربن خطاب گفت
  جنگ با آنان نموده و دريافتم كه حق همان است! 

حضرت عمربن خطاب به ظاهر حديث كه به آن استدالل نموده متوسل گرديده بود. 
پس از اقرار به شهادتين جان و مال مصون خواهند بود، اما به نكته ظريف و دقيقي كه كه 

ابوبكر در ارتباط ميان نماز و زكات و عدم تفاوت ميان آنها دريافته بود و استواري او بر 
   :حق و خودداري از سازش و كوتاه آمدن، توجه ننموده بود
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حق به جانب ابوبكر بود. به همين خاطر  دادند در مورد مقابله با كساني كه زكات نمي
خداوند دل عمربن خطاب و ديگر اصحاب را به رأي او متمايل گردانيد و با جنگ با آنها 

   :اند خداوند متعال فرموده –هر چند با مرتدين همراهي ننمايند  –

�  βÎ*sù (#θ ç/$s? (#θãΒ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# (# âθs?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# (#θ.=y⇐ sù öΝßγn=‹Î; y™ 4 �  
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اگر توبه كردند و نماز را اقامه نموده و زكات را پرداخت كردند، راه را برايشان «
  »باز گذاريد!.

   :اند كند كه فرموده روايت مي �ابن عمر از رسول خدا
شهادت به الوهيت و وحدانيت خداوند و  :اسالم بر روي پنج پايه نهاده شده است«

تاده خداوند است و اقامه نماز، و دادن زكات و رفتن به حج و روزة ماه اينكه محمد فرس
  » رمضان.
اي كه بيان شد و اين حديث نماز و روزه در كنار هم قرار گرفته و  بينيم كه در آيه مي

  ميان آنها تفاوتي قائل نشده است! 
به آن استدالل نموده و  �حتي در روايت ديگري از حديثي كه عمربن خطاب

  اند!  دتين و نماز و روزه در كنار يكديگر قرار گرفتهشها
   :اند كه فرموده :روايت نموده است �از رسول خدا �عبداهللا بن عمر

به من فرمان داده شده با مردمي بجنگم، تا وقتي كه به الوهيت خداوند و رسالت «
و دارايي  محمد شهادت داده و نماز را خوانده و زكات دهند، هر گاه چنان كردند، جان

آنان در امان خواهد بود، مگر آنكه حقي اسالمي بر آنها تعلق بگيرد، كه پس از آن 
  » حسابشان با خداوند خواهد بود.

دادند، و تعهد و  گيري ابوبكر را نسبت به كساني كه زكات نمي هر گاه آن موضع
ه صحت و آوريم بيشتر ب پايداري و استواري او را در اجراي حق و حقيقت به ياد مي

بريم! و براي ما اين سؤال مطرح است كه اگر ابوبكر در برابر آنان كوتاه  درستي آن پي مي
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نمود، وضع و حال  پرداخت و در دفاع از حق پايداري نمي آمد و با آنها به سازش مي مي
  انجاميد!؟  اسالم و مسلمانان به كجا مي

  استقرار امور 

  ر حكومت اسالمي سر و سامان گرفت! امو �در عصر خالفت حضرت ابوبكر صديق
دادند و مرتدين به رويارويي پرداخت و مدعيان نبوت را  او با كساني كه زكات نمي

سركوب نمود و (اسود عنسي) در يمن و (مسيلمة) كذاب در يمامه كشته شدند، (طليه 
  بن خويلد) و (سجاج بنت الحارث تميمي) بار ديگر به دامن اسالم بازگشتند! 

يام خالفت ابوبكر صديق، فتوحات مسلمانان آغاز گرديد. و اجازه داد در دو جبهه در ا
  جهاد عليه كفار آغاز شود! 

جبهة عراق براي مبارزه با مجوسيان ايران بود، كه فرماندهي سپاه مسلمانان  :جبهة اول
 هاي سختي بر عهده داشت كه وارد جنگ» مثني بن حادثه شيباني«را سردار نامي اسالم 

  با مجوسيان ايراني گرديد و در همة آنها غلبه و پيروزي از آن او بود! 
جنگ با مرتدين و مانعين زكات در جزيره العرب را به  �پس از آنكه خالدبن وليد

پايان برد و بر مسيلمة كذاب و لشكريان او پيروز گرديد، حضرت ابوبكر به او دستور داد 
سالم به سوي جبهة عراق حركت كند و جهاد كه براي بدست گرفتن فرماندهي سپاه ا

  عليه مجوسيان ايراني را رهبري كند! 
مثني بن حارثه همراه افراد تحت فرمانش به سپاه اسالم به فرماندهي خالد محلق 

  ها ترتيب دادند.  هاي پيروزمندانة بسياري را عليه مجوسي گرديد و جنگ
د جنگ با بزرگترين و قويترين جبهة شام بود كه در آن مسلمانان وار :جبهة دوم

  حكومت در آن عصر حكومت روم گرديدند. 

  وفات ابوبكر صديق 
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خالفت ابوبكر صديق زمان زيادي طول نكشيد، زيرا پس از دو سال و سه ماه و ده 
 –سالي  63اآلخر سال سيزدهم هجري در عمر  جمادي 22شنبه  يعني در روز سه –روز 

  وفات يافت!  –خدا  يعني درست به اندازه عمر رسول
  حضرت ابوبكر به خاطر وفات رسول خدا هميشه اندوهگين بود! 

وفات حضرت ابوبكر به سبب حزن و اندوه بسيار او براي  :گويد مي �عبداهللا بن عمر
شد كه  تر مي به روز و ضعيف و ضعيف وفات رسول خدا بود كه بعد از وفات او روز

  فت. نهايتاً به دنبال تبي كوتاه وفات يا
در روزي سرد پدرم (ابوبكر) حمام كرد كه دچار تب و لرز گرديد،  :گويد مي �عايشه

نشين شد و نتوانست براي امامت نماز به مسجد برود كه  و مدت پانزده روز، بيمار و خانه
  در آن مدت عمر بن خطاب پيشنماز مردم بود. 

دهي طبيبي را بر بالين  مي اجازه :آمدند، بعضي گفتند مردم دسته دسته به عيادت او مي
  تو بياوريم؟

  طبيب مرا ديده است!  :فرمود
  در مورد بيماري تو چه گفت؟  :گفتند

   كنم! من خواست خود را قطعاً عملي مي �) <��k�d R� �j�/�Xبه من گفت  :گفت

 :وقتي ابوبكر بيمارشد، كه بر اثر آن بيماري وفات يافت، گفت :گويد مي �عايشه
تي كه مسئوليت امر مسلمانان، به عهدة من نهاده شده چه چيزي بر اموالم بيينيد از وق

المال مسلمانان  افزوده شده است؟ آن را به خليفه پس از من اطالع داده و به بيت
  المال در ميان دارايي من باشد!  بازگردانيد، نبايد چيزي از بيت

و شتري براي آوردن آب » بهنو«اي اهل  پس از وفات او دريافتيم كه از خود تنها برده
ارزيد! بر جاي نهاده  اي براي تيز كردن شمشير و رواندازي كه پنج درهم هم نمي و وسيله

  است! 
  المال قرار دهد!  فرستاديم تا در بيت �آنها را نزد عمر بن خطاب
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خويش قرار  0خداوند ابوبكر را مورد رحمت :عمر وقتي آنها را ديد گريست و گفت
  ليت سنگيني را براي مسئولين بعد از خود برجاي نهاده است! دهد كه مسئو

وقتي پدرم در آخرين لحظات عمر خويش قرار داشت، سر از « :فرمايد مي �عايشه
   :بالين برداشت و نشست و شهادتين راگفت، و سپس به من فرمود

ترين كس در  نيازي تويي و سخت ام در بي ترين بازمانده دختر عزيزم! محبوب«
كه از درختان  –زمندي بعد از من تويي، اگر چه بيست نهال خرما را از دارايي خود نيا

ام، اما برادران و خواهراني داري كه آنان هم وارث  به تو داده –آورند  نخل به دست مي
  من هستند. 

فرمايي!؟ (يكي از آنها اسماء و  پدر آنان برادرم هستند، اما كدام دو خواهر را مي :گفتم
  » كنم كه حمل او دختر باشد! ) حمل همسرم حبيبه، زيرا فكر ميديگري

وقتي او وفات يافت، همسرش حبيبه بنت خارجه دختري را به دنيا آورد، كه او را ام 
  كلثوم نام نهاديم! 

بيني نمود همسرش  هاي حضرت ابوبكر صديق است، كه پيش اين يكي از كرامت
  حبيبه دختري را به دنيا خواهد آورد. 

نظور حضرت ابوبكر از دو برادر و دو خواهر عايشه، عبدالرحمن محمد و اسماء و م
  كلثوم بود.  ام

رسول خدا با چند  :همان روزي كه پدرم وفات يافت از من پرسيد :گويد مي �عايشه
  تكه پارچه كفن شد؟ 

  با سه اليه!  :گفتم
برايم خريداري اين دو پيراهنم را خوب بشوريد، و پيراهن ديگري را  :پدرم گفت

  كنيد! 
دهي سه پيرهن تازه براي تو  پدر وضع مالي ما كه خوب است چرا اجازه نمي :گفتم

  خريداري كنيم؟ 
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هايي  ها آن پيراهن ها بيشتر به پوشيدن لباس تازه نياز دارند، تا مرده زنده« :پدرم گفت
  » روند. كنيد پوسيده و از بين مي را هم كه بر تن من مي

  كر صديق براي خالفت كانديد ابوب

خير و مصلحت مسلمانان را در اين ديد كه خليفة پس از  �حضرت ابوبكر صديق
خود را به مردم پيشنهاد كند، و اين پيشنهاد او به معناي انتصاب و تعيين خليفه نبوده بلكه 

گيري براي انتخاب شخص مورد نظر و بيعت با  صرفاً يك پيشنهاد و رأي بوده و تصميم
ا مخالفت با آن وانتخاب شخصي ديگر از آن و حق مردم بوده است زيرا مسئوليت او و ي

خالفت تنها بعد از بيعت و موافقت و انتخاب مسلمانان با اوست كه مشروعيت پيدا 
  كند.  مي

مطالب مختصر و مفيدي » الكامل في التاريخ«عزالدين ابن اثير مورخ مشهور در كتاب 
  حضرت عمر توسط حضرت ابوبكر چنين آورده است!  را در مورد پيشنهاد و خالفت

در آخرين روزهاي عمر ابوبكر كه در بستر بيماري قرار داشت،  :گويد او مي
   :عبدالرحمن بن عوف را فراخواند و خطاب به او فرمود

  نظرت در مورد عمر بن خطاب چيست؟ «
گيري در  اندكي سختتر است، اما  او از تمام كساني كه تو در نظر داري شايسته :گفت

  او هست! 
بيند، چنانچه زمام  گيري او به خاطر نرمشي است كه او در من مي سخت :ابوبكر گفت

گيريها را كنار  امور به دست او سپرده و خليفه مسلمين شود، بسياري از آن سخت
ام، زيرا هر گاه من بر كسي خشمگين  گذارد. من خود عمالً چنين چيزي را در او ديده مي
كردم،  خواند و هر گاه با كسي به آرامي رفتار مي ام، او مرا به عفو و نرمش با او فرامي دهش

  خواستار قاطعيت با او بود! 
   :پس از آن ابوبكر عثمان بن عفان را فراخواند و به او فرمود

  نظر تو در مورد عمر بن خطاب چيست؟ 
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  » در ميان ما نيست. باطن او از ظاهرش بهتر است و كسي مانند او :عثمان گفت
   :ابوبكر به عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عفان گفت

  در اين رابطه با هيچ كسي سخني نگوييد! «
چگونه عمربن خطاب را براي  :بن عبيداهللا نزد ابوبكر آمد و گفت پس از آن طلحه

اين در كند و  بيني كه با مردم چگونه رفتار مي اي و خود مي جانشيني خود پيشنهاد كرده
اي؟ چه برسد به روزي كه او با خود به تنهايي زمام امور  حالي است كه تو هنوز زنده

روي  مردم را به دست گيرد آن وقت چه خواهد شد، تو داري به مالقات پروردگارت مي
  و قطعاً در مورد مردم از تو سؤال خواهد فرمود!!

  مرا كمك كنيد بنشينم!  :ابوبكر گفت
مرا از محاسبة حضور خداوند  :خطاب به طلحه گفتپس از آنكه نشست 

خواهم گفت كه براي  :ترساني؟! هر گاه پروردگارم در اين مورد از من سؤال فرمود مي
  ام!  رهبري مردم بهترين فرد را پيشنهاد كرده

پس از آنكه ابوبكر عثمان بن عفان را به تنهايي فراخواند تا پيشنهاد او را براي 
  خطاب بنويسد! كانديداي عمر بن 
  بنويس!  :به عثمان گفت

?�   ?�5��� �O��� �� 
  ...! :اما بعد

  ولي ناگهان حضرت ابوبكر بيهوش شد و نتوانست سخنانش را ادامه دهد! 
عثمان از اين موضوع نگران شد كه نكند ابوبكر قبل از مرگ نتواند نام كانديداي مورد 

  مانان دچار چند دستگي شوند!نظرش را براي خالفت بگويد و در نتيجه مسل
  نوشت  ����در حاليكه ابوبكر بيهوش بود، عثمان بن عفان

كنم. و در اين مورد به غير  من عمربن خطاب را براي رهبري شما پيشنهاد مي :اما بعد
  از خير و مصلحت شما نظر ديگري ندارم! 
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ا آنچه ر :پس از لحظاتي ابوبكر صديق به هوش آمد و خطاب به عثمان فرمود
  اي بخوان!  نوشته

  عثمان آنچه را كه نوشته بود خواند! 
به اين دليل نام عمر را نوشتي كه  :ابوبكر پس از گفتن تكبير خطاب به عثمان گفت

  نگران بودي پس از مرگ من مردم دچار چند دستگي شوند!؟ 
  آري به همين خاطر بود.  :عثمان گفت

  اوند تو را پاداش عطا فرمايد! به خاطر اسالم و مسلمانان خد :ابوبكر فرمود
بعد از آن ابوبكر صديق براي مردمي كه در اطراف او جمع شده بودند، پيشنهاد 

   :مكتوب خود را خواند و خطاب به آنان فرمود
ام، من عمر را پيشنهاد  من يكي از خويشاوندان خود را براي خالفت پيشنهاد نكرده«

رديد) از او اطاعت كنيد! سوگند به خداوند من در ام (اگر او را به خالفت انتخاب ك نموده
  » ام!  مورد تمام جوانب اين نظر خود كوتاهي نكرده

   ����توصيه ابوبكر صديق به عمر فاروق

پس از آن ابوبكر صديق، عمر فاروق را فراخواند و مسائل جامع و مهمي را به او 
   :توصيه و سفارش نمود، برخي از مطالبي كه فرمود اين بود كه

اي عمر! پرهيزكار باش! بدان خداوند كار روز را در شب انجام دادن و كار شب را «
اي انجام نپذيرد خداوند مستحبي را قبول  پذيرد. و تا فرضيه به روز انداختن نمي

  فرمايد.  نمي
سنگيني و ارزش اعمال انسان در قيامت به پيروي او از حق در دنيا بستگي دارد، و 

شود، سنگين باشد. و سبكي و  كه فرداي قيامت، حق در آن نهاده مي شايسته است ميزاني
ارزشي اعمال انسان در قيامت به خاطر پيروي از باطل است. و شايسته است ميزاني كه  بي

  ارزش باشد!  شود، سبك و بي در فرداي قيامت، باطل در آن نهاده مي
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نها اشاره نموده و از كردار خداوند وقتي از اهل بهشت ياد فرموده، به بهترين اعمال آ
  ترسم كه به آنها ملحق نشوم!  آورم، مي بدشان سخني نگفته، هر گاه آنان را به ياد مي

كند به خاطر اعمال بد و  از طرف ديگر وقتي خداوند در مورد دوزخيان صبحت مي
رم، آو پذيرد، هر گاه آنان را به ياد مي كند و نمي زشتشان است. اعمال خوبشان را رد مي

  اميدوارم كه از جمله آنان نباشم! 
اين به آن خاطر است كه انسان هم شوق و رغبت پيدا كند و هم هراس و رهبت، كه 
از يك طرف به رحمت خداوند مطمئن نباشد و از طرف ديگر از فضل و رحمتش نااميد 

  نگردد!!
بود، و  چنانچه توصيه مرا مراعات نمايي، بيش از هر چيزي به مرگ عالقمند خواهي

مرگ هم به سراغ تو خواهد آمد، اما اگر اين را به دست فراموشي سپردي، بيش از هر 
  » چيز از مرگ در هراس خواهي بود، اما از دست آن رهايي نخواهي يافت!!

   ����آخرين لحظات عمر ابوبكر صديق

المؤمنين نزد  وقتي ابوبكر صديق در آخرين دقايق عمر خويش قرار داشت، عايشه ام
   :خواند كه بود و اين شعر را مي او

<SS��� �SS' l��SSBb�� <
�/ �� m����  
 

 �� Bn�� �o p�c � 8���/ qar5 ���  
 

به جان تو سوگند! آنگاه كه رادمرد وبزرگوار به لحظات پاياني عمر خود برسد و «
  » هاي آخر را بكشد، شايسته نيست كه او را در دل خاك پنهان كنند! نفس

اين چنين مگو! بلكه اين  :ين سخن او ناراحت شد و به او فرمودحضرت ابوبكر از ا
   :آيه را بخوان كه

� ôN u !%ỳ uρ äο t�õ3 y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd, ptø: $$Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB �  )19 :ق(  
رسد و) به راستي، اين همان چيزي است كه از آن  جان دادن (سرانجام فرا مي«

  »ان بودي.گرفتي وگريز كناره مي
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پدرم ابوبكر حد فاصل ميان مغرب و عشاء وفات يافت! و  :گويد حضرت عايشه مي


>  ���n��= :آخرين كالم او اين دعا بود كهE��� 8&-�� <
)�K ��:   

  » پروردگارا! مسلمانم بميران و به نيكانم ملحق بفرما!«
الرحمن انجام پس از مرگ كار غسل او را همسرش اسماء دختر عميس و پسرش عبد

  دادند. 
ابوبكر صديق به دخترش عايشه وصيت نمود بود كه او را در كنار رسول خدا به خاك 

  او را دفن كردند!  �بسپارند! و به همين خاطر در كنار مرقد مبارك رسول خدا
عمربن خطاب، عثمان بن عفان، طلحه بن عبيداهللا و پسرش عبدالرحمن پيكر گرامي 

كم  ةتر از شانه رسول خدا با فاصل مل نمودند. و سر او را كمي پاييناو را به آرمگاهش ح
   1از او قرار دادند!

برخي بر اين باور بودند كه ابوبكر به وسيله مردي يهودي مسموم گرديده و بر اثر آن 
  مسموميت بوده كه فوت نموده است! 

ته را مسموم كردند كه يهوديان مقداري برنج پخ :اند گفته :گويد امام ابوجعفر طبري مي
آن غذاي مسموم شده آبگوشت بوده است. و اين سبب وفات او بوده  :گويند و برخي مي

  است! 
حارث بن كيلدة ثقفي كه طبيب مشهور عرب بود، در خوردن آن غذا با حضرت 
ابوبكر همراه بود، وقتي حارث كمي از آن غذا را بر دهان نهاد، متوجه مسموم بودن آن 

ما غذاي مسمومي را خورديم! و  :وردن آن دست برداشت و به ابوبكر گفتگرديد و از خ
   2هر دوي آنها پس از يك سال وفات نمودند.

                                         

  427 - 425ص  2الكامل في التاريخ ابن اثير ج  -1

  422ص  3تاري طبري ج  -2
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اما اكثر مورخين بر اين باورند كه آن روايت چندان معتبر نيست و روايت مورد اعتماد 
اين است كه او در روزي سرد حمام كرد كه دچار تب و لرز شديد گرديد و پس از 

  نزده روز بيماري در منزل وفات يافت. پا
پسنديم و مورد اعتمادش  باشد، ما اين روايت را مي مي �اين روايت از عايشه

  شماريم.  مي
  خداوند ابوبكر صديق را مورد رحمت خود قرار دهد و از او راضي، و خوشنود باد!



  

  

  

  

  

  :موسبخش 

  ����عمربن خطاب

  تاز خالفت تا شهاد



  ����عمربن خطاب

  ت تا شهادتاز خالف

  نشست اهل حل و عقد 

اآلخر سال  شنبه بيست و دوم ماه جمادي ابوبكر درروز سه :در بخش قبلي گفتيم كه
سيزدهم هجري وفات يافت، و حضرت عمربن خطاب بر پيكر او نماز ميت خواند و 

  همان روز دفن گرديد. 
ماعي را در همان روز بزرگان اصحاب و اهل حل و عقد از جمله عمربن خطاب اجت

ترتيب دادند. و توصيه و پيشنهاد مكتوب حضرت ابوبكر را در مورد جانشيني حضرت 
  مورد بررسي قرار دادند.  �عمر

پس از گفتگو و تبادل نظر در همان نشست، اهل حل و عقد با انتخاب حضرت عمر 
  به عنوان خليفة مسلمين موافقت نموده و با او بيعت كردند! 

ت هيچگاه خالي نماند و بالفاصله پس از مرگ ابوبكر صديق بدين ترتيب مقام خالف
اصحاب با انتخاب خليفة بعدي جالي خالي او را پر كردند و عمربن خطاب را جانشين 
او نمودند، درست همان كاري را كه در زمان وفات رسول خدا انجام داده بودند كه در 

  ر نمودند! همان روز وفات ايشان با ابوبكر صديق بيعت كردند، تكرا

   ����المؤمنين عمربن خطاب اولين خطبه امير

اآلخر سال سيزدهم هجري  شنبه بيست و دوم جمادي خالفت عمر فاروق از روز سه
  آغاز گرديد! 

تر از جايي كه ابوبكر  اي پايين پس از آنكه بيعت با او خاتمه يافت، بر روي منبر و پله
   :نشست، رفت و گفت صديق مي

گير را مهرباني و نرمخويي عطا فرما! و  ف را قوت بده و من سختخداوندا! من ضعي«
  » من بخيل را سخاوتمند بگردان!

قرآن را بخوانيد تا به آن معرفت پيدا كنيد! و به آن عمل نمائيد تا اهل قرآن باشيد و 
قبل از آنكه شما را مورد محاسبه قرار دهند، خود خويشتن را مورد بازخواست قرار داده 
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، روزي كه در پيشگاه خداوند حاضر دهرا براي روز بزرگ رستاخيز آماده كرو خود 
ماند، و هيچ كسي صاحب اين حق نيست كه  شويد، كه هيچ چيزي از شما پنهان نمي مي

  در اموري كه نافرماني خداوند است از او فرمانبرداري شود! 
همچون ولي و قيم المال خود را  شما هم شاهد باشيد كه من در رابطه با اموال بيت

دارم و اگر  نياز بودم براي خود چيزي را از آن برنمي ام، اگر بي يتيم قرار داده  كودكي
  » نيازمند بودم، به صورتي شايسته از آن براي خود برخواهم داشت.

اي را بيان نمود، كه  او چند روز بعد از انتخاب شدن، در ميان جمع مسلمانان خطابه
   :رموده استهايي از آن ف در بخش

گيري من نگران و از قاطعيت من دچار هراس  اي از سخت ام كه عده اطالع پيدا كرده«
در ميان ما بود و در حالي كه ابوبكر  �در شرايطي كه رسول خدا :اند اند، گفته گرديده

گرفت، اكنون كه ايشان نيستند و زمام امور در  خليفه مسلمانان بود او بر ما سخت مي
  ر گرفته چه خواهد كرد؟! دست او قرا

   :اند اند و راست گفته اند، حق به جانب كساني كه اين سخن را گفته
زماني كه با رسول خدا بوده و خدمتكارشان بودم، هيچ كس به اندازة او مهربان و 

   :اند نرمخو نبود و همانگونه بود كه خداوند در موردش فرموده

� šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $$Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠÏm   )128 :التوبه(  � ‘§
  »او نسبت به مؤمنين رؤوف و مهربان بود.«

خواست من را  اي در خدمت او بودم، تا وقتي كه خود مي اما من شمشير از نيام برآمده
گرفت. تا زماني كه در خدمت رسول خدا بوده، اين چنين بودم! و تا  در نيام، يا به كار مي

گويم و به  آن خداوند را بسيار سپاس مي زماني وفات يافت از من راضي بود، و به خاطر
  نمايم!  آن رضايت، افتخار مي
ابوبكر ولي امر مسلمانان گرديد، او كسي بود كه هيچكس  �پس از رسول خدا

كرد، من خدمتكار و همكار او نيز  دلسوزي و كرامت و نرمخويي و مهربانيش را انكار نمي
اي در  آميختم و شمشير از نيام كشيده مي در گيري خويش را با نرمخويي او بودم، سخت
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كرد مرا آزاد  كرد و چنانچه اراده مي خواست مرا در نيام مي اختيار او بودم و اگر مي
گذاشت، من با او نيز اين چنين بودم، تا اينكه خداوند در حالي روح او را نزد خود  مي

و به آن افتخار برد كه از من راضي بود و به خاطر آن خداوند را بسيار سپاسگزارم 
  كنم!  مي

گيريها  ايد، بدانيد از آن سخت اي مردم! اكنون زمام امور خود را به دست من داده
بسيار كم شده، كه از آن تنها براي مقابله با اهل ستم و تجاوز بر حقوق مسلمين استفاده 

و نرمخوتر تر  جويان، از بسياري از آنها آرام خواهم كرد، اما در برابر اهل دين و مسالمت
  خواهم بود! 

به هيچ كس اجازه نخواهم داد به ديگري ستم و يا حقوق او را پايمال نمايد و سر 
ستمكاران بر زمين ساييده و پايم را بر روي گردنشان خواهم گذاشت، و تا زماني به حق 

  مردم گردن ننهند، پايم را برنخواهم داشت! 
، اعمال خواهم كرد، و اما از طرف گيري و قاطعيت را با ستمگران اين گونه سخت

ديگر در برابر پاكان و پرهيزكارن خاشعانه چهرة خود را بر زمين نهاده و با آنان فروتن 
  خواهم بود. 

اي مردم! شما هم بر من حق و حقوقي داريد كه دوست دارم آنها را به شما يادآوري «
  نمايم! تا از مطالبه آنها غفلت نكنيد! 

هايي را كه خداوند  تنها از راه صحيح و مشروع خراج و غنيمتاين حق شماست كه 
  آوري نمايم!  نهد، جمع در اختيارتان مي

  آوري شده را در راه درست مصروف نمايم!  اين حق شماست كه آن اموال جمع
اين حق شماست كه با ياري خداوند به حقوق و مزاياي شما بيفزايم! و از مرزهايتان 

  پاسداري كنم. 
  ق شماست كه شما مردم را در معرض هالكت و نابودي قرار ندهم! اين ح

اين حق شماست كه هر گاه از سوي ما به جايي اعزام شديد، مسئوليت و سرپرستي 
  هايتان را بر عهد بگيرم!  خانواده
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اي بندگان خداوند از خداوند پروا كنيد! و با خودداري از كارشكني در كار من براي 
ياري دهيد! به وسيله امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت مرا بر  ادارة امورتان مرا

كنترل نفس خويش كمك كنيد! و در اموري كه خداوند مرا متولي آن نموده با اندرز 
  خويش از من حمايت كنيد! 

بيش از اين سخني ندارم و در پايان از خداوند متعال براي خود و شما درخواست 
  » نمايم. مغفرت مي

   ����الفت حضرت عمر فاروقمدت خ

هجري حضرت عمر پس از انتخاب و بيعت  13اآلخر سال  جمادي 22شنبه  روز سه
. به  ه 23الحجه سال  ذي 26زمام امور مسلمين را در دست گرفت، و در روز چهارشنبه 

  شهادت رسيد و مدت خالفت او ده سال و شش ماه و چند روز بود. 
مر فاروق گفته شده سخن حضرت عبداهللا بن بهترين مطلبي كه در مورد خالفت ع

خداوند عمر را مورد رحمت خويش قرار دهد، چرا كه  :مسعود است، كه چنين گفته
  مسلمان شدنش گشايش، هجرتش پيروزي و خالفتش رحمت بود!! 

  عصر جلوگيري از آشوبها 

 هاي در عصر عمر اسالم وارد اكثر كشورهاي همسايه جزيره العرب گرديد. سرزمين
النهر در آسيا فتح شدند و  شام و عراق و مصر، فارس، ارمنستان، آذربايجان، گرگان، ماوراء

  در آفريقا طرابلس و برقه به تصرف مسلمانان درآمدند! 
ها بود،  طلبي ها و آشوب گري خالفت حضرت عمر ديوار استواري در برابر فتنه

به هيچوجه بر روي شخصيت خود حضرت عمر در واقع دروازه پوالديني بود كه 
  گرديد و در عصر او فتنه و آشوب توانايي سر بيرون آوردن را نداشتند!  گرها باز نمي فتنه

به شهادت رسيد، آن ديوار استوار و دروازه پوالدين در  �اما زماني كه حضرت عمر
گران فرو ريخت و تفرقه و هرج و مرج و آشوب و فساد از هر طرف بر  برابر فتنة فتنه
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هاي سركش همچون امواج سهمگين درياها  انان سرازير شد و بعد از شهادت او فتنهمسلم
  دين و دنياي مسلمانان را درنورديد. 

طلبي و  در مورد آشوب �به گفتگوي عجيب ميان عمر بن خطاب و حذيفه بن يمان
   :دهيم گري گوش فرا مي فتنه

  ما نزد عمر بن خطاب بوديم.  :گويد حذيفه بن يمان مي
كدام يك از شما حديثي را از رسول خدا در مورد فتنه و آشوب از بر  :گفت او

  (حفظ) دارد؟ 
  فرمود از بردارم!  �من حديثي را در مورد فتنه درست همانگونه كه رسول خدا :گفتم
  بگو! خداوند پدرت را رحمت كند، تو آدم با شهامتي هستي!  :گفت
   :فرمود شنيدم كه مي �از رسول خدا :گفتم

) � 	D� Bn�� � s�� Bn�� �+� B�J/ ���a � ���� � 	��� � 	��� � 	-+� <) ,a��� H
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انسان در برابر خانواده و دارايي و نفس و فرزند و همسايه دچار فتنه خواهد شد، «
  »نمايد! نماز و روزه و صدقه و امر به معروف و نهي از منكر آن را جبران مي

هايي است كه به سان  منظور من اين نوع از فتنه و تباهي نبود، مقصود من فتنه :فتگ
  اند!  امواج درياها سهمگين

ها  يا اميرالمؤمنين! شما را با آن چه كار؟ مگر نه اين است كه ميان تو و آن فتنه :گفتم
  دري محكم و سخت بسته وجود دارد؟! 

  ! اين در ممكن است شكسته، يا باز شود :گفت
  شود!!  نه، شكسته مي :گفتم
  اين در بايد و براي هميشه، تا قيام قيامت بسته باقي نماند!  :گفت

  دانست كه آن در كيست؟  عمر مي :ابووائل راوي از حذيفه پرسيد
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دانست به دنبال روز، شب خواهد آمد!  دانست، همانگونه كه مي آري مي :حذيفه گفت
  آيند!  كه به هيچوجه ياوه و باطل به شمار نمي من سخناني را با او در ميان نهادم

  خواستيم از حذيفه سؤال كنيم، چه كسي دري استوار بر روي فتنه بود؟  :ابووائل گفت
از حذيفه سؤال كن كه در بسته بر روي فتنه و آشوب چه كسي  :به مسروق گفتيم

  بود؟ 
  باب چه كسي بود؟  :مسروق از حذيفه پرسيد

  !! �ابعمربن خط :حذيفه گفت
شناس و متخصص در مسائل مربوط به  در واقع حذيفه بن يمان كارشناس و آسيب

آموخته، و به  �آشوب و فتنه بود و اين دانش را بيش از ديگر اصحاب از رسول خدا
 �من همانگونه كه رسول خدا :همين خاطر بود كه به حضرت عمر فاروق گفت

  اند، آن را از بردارم!  فرموده
دانست و به همين علت بود كه از او  موضوع را در مورد حذيفه مي حضرت عمر اين
  تو انسان با شهامتي هستي!  :تعريف نمود و فرمود

اين دروازه محكمي است كه از  :حذيفه اين موضوع را به عمر فاروق يادآور گرديد كه
نمايد و بر  نفوذ و خروش و گسترش آسيب و آشوب به ميان مسلمانان جلوگيري مي

گردد، تا بستن آن ممكن باشد، بلكه در  شود! و به طور طبيعي باز نمي آنها باز نمي روي
  شود!  هم شكسته و از جا كنده مي

شود، اين چيزي بود كه عمر  اين بدان معني است كه بعد از او تا قيام قيامت بسته نمي
يافت كه  دانست! يعني فتنه و آشوب در ميان مسلمانان آن قدر گسترش خواهد آن را مي

  نخواهند توانست آن را متوقف كنند يا از ميان بردارند! 
از طرف خود اين را نياورده  �يادآوري اين مطلب ضروري است كه حضرت حذيفه

  دانست!  بود، و انتظار وقوع حتمي آن را نداشت، زيرا او علم غيب را نمي
بها كارشناس بود، ها و آشو شناسي و تحليل اسباب و عوامل فتنه حذيفه كه در آسيب

اين كالم را از رسول خدا شنيده و همانگونه كه آن را شنيده، فهميده و از بر (حفظ) 
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 :گويد كرده، به همين خاطر است كه در ارتباط با گفتگوي خود و عمربن خطاب مي
  حديثي را براي تو نقل كردم كه به هيچوجه باطل و نادرست نيست! 

دروغ و غلطي در آن راه ندارد براي او نقل نمود، يعني حديث صحيح و صادقي را كه 
  ام!  حديثي كه خود آن را از رسول خدا شنيده

از حقيقتي كه حذيفه او را از آن خبر داد مطلع  �از طرف ديگر خود عمربن خطاب
  ها بسته مانده خود اوست!  ها و فتنه دانست آن دروازة استواري كه بر روي آسيب بود و مي

اي است كه از نفوذ  دانستكه خالفت او ديوار استوار و در بسته مي يعني حضرت عمر
نمايد و در عصر خالفت، فتنه و فساد  آسيب و آشوب به ميان مسلمانان جلوگيري مي

  زندگي مسلمانان را در نخواهد گرفت! 

   ����سازي براي ترور حضرت عمر فاروق زمينه

دانست كه  و بعيد نمي كرد، بيني مي حضرت عمر فاروق كشته شدن خود را پيش
دشمنان اسالم، او را از پاي درآورند و در حال شهادت با خداوند خويش مالقات نمايد 

  ها به ميان مسلمانان فوران كند!  و پس از شهادت او امواج فتنه
ها شكسته  دانست با شهادت او در بسته شده بر روي آسيب حضرت عمر فاروق مي

  سالمي استقرار و ثبات خويش را از دست خواهد داد. شود، و اقدار نظام حكومت ا مي
اين درست همان وضعي بود كه پس از شهادت عمر فاروق پديد آمد و پس از او هر 

به شهادت رسيدند، دو  �بن ابيطالب دو خليفه مسلمين يعني عثمان بن عفان و علي
هاي  نگگرايي و اختالفات سياسي و ج جنگ جمل و صفين روي دادند. فرقه و گروه

مذهبي پديد آمد. و فتنه و فساد همچنان دين و دنياي مسلمانان را فرا گرفت و آن ديوار 
استوار شكسته و دچار نابساماني گرديده، و تاكنون هم بسته نشده و (چنانچه اسباب و 

مالك عمل قرار نگيرد)  �هاي الهي و سنت رسول خدا عوامل آن برطرف نگردد و سنت
  ها باقي خواهند ماند!  بسامانيبراي هميشه اين نا
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رحمت خداوند بر آن دو يار همديگر (عمربن خطاب و حذيفه بن يمان) باد به خاطر 
  آن گفتگوي آموزنده كه در بين آنها رد و بدل شد. 

شود، و مقام  ظاهراً حضرت عمر فاروق از اشارات رسول خدا دريافته بود كه كشته مي
  رسد.  شهادت به حضور خداوند مي

به كوه  �روزي همراه با ابوبكر و عمر و عثمان �رسول خدا :گويد انس بن مالك مي
احد رفته بودند كوه زير پاي ايشان لرزشي كرد، رسول خدا با پاي مبارك خويش بر روي 

اي احد آرام باش! كه پيامبري و صديقي و دو شهيد بر روي تو قرار « :آن زد و فرمود
  دارند. 

رسول خدا با دست خويش به عمر اشاره نمود و  :گويد مي �عثمان بن مظعون
كند، و تا زماني كه او در ميان شما باشد، ميان شما و  ها را خشك مي اين ريشة فتنه :فرمود

  » فتنه و آسيب دري بسته وجود دارد.
هاي بسياري  ، مسلمانان به پيشرفت�در طول ده سال و نيم خالفت حضرت عمر

هاي بسياري فتح گرديد و مسلمانان به  ش يافت و سرزميننايل شدند و اسالم گستر
  هاي فراواني دست يافتند.  پيروزي

پس از همة اينها بود كه عمر فاروق خليفه مسلمين به پايان راه خود نزديك شد و 
  اجلش فرا رسيد و با مقام شهادت به حضور خداوند رفت! 

مورد بررسي قرار  هاي ضربت خوردن و سپس شهادت حضرت عمر را اينك صحنه
   :دهيم مي

. انجام داد. در ايام  ه 23آخرين حج خود را در سال  �المؤمنين عمر بن خطاب امير
بود، مقداري ماسه را روي هم انباشته كرد و رداي خويش را » مني«التشريق وقتي كه در 

بر روي آن انداخت و سپس بر آن نشست و دستانش را به سوي آسمان بلند نمود و 
اند،  خداوندا! توانم به ناتواني تبديل شده و مردم مسلمان و رعاهايم بسيار گرديده« :گفت

خواهم  و بدون آنكه تباهم گرداني و مرا به خود واگذاري مرا نزد خود ببر! من از تو مي
  » در راه تو در مدينه، شهر رسول خدا به شهادت برسم!
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خدا و در شهر رسول خدا  به راستي حضرت عمر دوست داشت در راه گسترش دين
  به شهادت برسد. 

خداوند دعاي او را اجابت فرمود، و دو هفته پس از اين دعا در حالي كه به شهادت 
  رسيده بود به مالقات خداوند شتافت! 

چند روز قبل از شهادت حضرت عمر فاروق ابوموسي اشعري خوابي را ديده بود. او 
   :گويد مي

به غير از  –ا جلو خود ديدم، پس از لحظاتي همة آنها هاي بسياري ر در خواب راه«
يك راه از بين رفته و ناپديد شدند، من آن را در پيش گرفتم تا به كوهي رسيدم، نگاه 

بر روي آن نشسته و ابوبكر نيز در كنار اوست، رسول خدا  �كردم ديدم كه رسول خدا
  »فرمود كه به سوي آنان برود! به عمر اشاره مي

   :از خواب برخاستم و با خود گفتم پس از آن

Q1���a�� 	��� ���� � �B�� u 
  » گرديم. ما از آن خداييم و به سوي او باز مي«

  گمان كنم كه حضرت عمر وفات كرده باشد! 
فرستي؟! (ابوموسي اشعري و  اي براي عمر نمي چرا دربارة خوابت نامه :انس گفت

  اند.)  انس آن زمان در عراق بوده
  خواهم خبر مرگش را به خودش بدهم!  نمي :ي گفتابوموس

پس از آنكه حضرت عمر آخرين حج خويش را انجام داده و به مدينه بازگشت، روز 
  جمعه بر روي منبر رفت و آخرين خطبة خويش را نيز در ميان مردم ايراد نمود. 

 21هايي از سخنان حضرت عمر را در روز جمعه  بخش �عبدالرحمن بن عوف
قبلي و در ضمن بيان   هجري روايت نموده كه ما آن را در بخش 23جه سال الح ذي

  ايم.  چگونگي پيشنهاد حضرت ابوبكر براي خالفت نقل كرده
  نيز خوابيرا ديد كه آن را براي اصحاب تعبير و تفسيرنموده بود!  �خود حضرت عمر
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برداشت من ام كه  من خوابي را ديده :حضرت عمر در همان خطبه جمعه فرموده بود
از آن اين است كه زمان مرگم فرا رسيد، من در خواب ديدم كه انگار خروسي دوبار بر 

  من نوك زد!! 
كنند، خليفه پس از خويش را تعيين  و همچنين كساني هستند كه به من سفارش مي

  كنم! 
داند و آنچه را كه  گر اما خداوند هيچگاه دين و خالفت خويش را ضايع و نابود نمي

  دهد از بين برود و نيست و نابود بشود!  ي پيامبرش فرستاده، اجازه نميبرا
اگر چنانچه به طور ناگهاني براي من اتفاقي پيش آمد، اين شش نفر كه رسول خدا تا 

  زمان وفات از آنها راضي بود، در مورد قضيه خالفت تصميم بگيرند! 
 - الحجه ذي 23يكشنبه يعني در روز  –حضرت عمر فاروق چهار روز قبل از شهادت 

  مالقات نمود.  �با دو صحابي بزرگ حذيفه بن يمان و سهل بن حنيف
هايي را كه با آب دجله  زمين  او پيشتر به حذيفه مأموريت داده بود كه خراج و ماليات

شدند برآورد كند و به سهل مأموريت داده بود كه براي تعيين مقدار ماليات  آبياري مي
  شوند.  ب فرات آبياري ميهايي كه با آ زمين

ايد؟ از اين نگرانم كه براي محصوالت  چكار كرده :حضرت عمر خطاب به آنها فرمود
  آنها ماليات سنگين و غيرقابل تحملي را برآورد كرده باشيد! 

  ايم! در حد قابل تحمل و مناسب، ماليات آنها را معين كرده :گفتند
زنان (و مستمندان) عراق كاري  بيوه اگر عمري باقي بود، براي :حضرت عمر فرمود

  خواهم كرد كه بعد از من به هيچكس نيازي پيدا نكنند! 
اما چهار روز پس از اين مالقات حضرت عمر با حذيفه و سهل بود كه او را به 

  شهادت رسانيدند! 
هاي فتح شده اجازه ورود به مدينه پايتخت  حضرت عمر بن خطاب به اسراي سرزمين

هاي ايران و عراق و مسيحيان شام و مصر اجازه  داد، به مجوسي را نميحكومت خالفت 
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شدند بعد وارد جمع مسلمانان  شد، مگر زماني كه مسلمان مي اقامت در مدينه داده نمي
  گرديدند.  مي

از كارهاي شگفتي برانگيز و حكيمانه، و نشانة بصيرت و  �اين اقدام عمر فاروق
ن و مسيحيان شكست خورده، و كينة مسلمانان را در دل دورانديشي او بود، زيرا مجوسيا

  كردند!   داشتند و از هيچ اقدامي براي توطئه عليه مسلمانان كوتاهي نمي
هاي بسياري را در  اقامت ايشان در مركز خالفت، براي توطئه و ايجاد تفرقه فرصت

هايشان در حق هاي شوم و دفع شرارت گذاشت، او براي خنثي كردن آن نقشه اختيارشان مي
  داد.  مسلمين اجازه اقامت در مدينه را به آنان نمي

داراي بردگان و اسيراني مسيحي و مجوسي بودند،  �اما برخي از اصحاب رسول خدا
ورزيدند كه به تعدادي از آن بردگان و اسيران  خواستند و اصرار مي و از حضرت عمر مي

امور مختلف به كار گمارند، به همين خاطر اجازه اقامت در مدينه را بدهد تا آنان را در 
  او به تعدادي از آنان اجازه داد كه در مدينه اقامت كنند. هر چند از اين اقدام ناراضي بود! 

  كرد و از آن نگران بود، روي داد.  بيني مي آنچه حضرت عمر پيش
چيني كردند  هتوزان مقيم مدينه براي ترور خليفه توطئ جويان و كينه تعدادي از آن انتقام

و انتقام آنان اين بود كه او كاخهاي ظلم و ستم و حكومتهاي آنها را تار و مار و نابود 
كرده و از بين برد. بنابراين تصميم گرفتند ضربه سختي و سنگيني را بر پيكرة خالفت 
اسالمي و فروپاشي آن بخصوص شخص خليفه كه هسته مركزي و رمز قدرت مسلمانان 

اي  هاي توطئه كه هيچوقت نتوانند آن را جبران كنند. اين نقشة شوم حلقه بود وارد كنند
هاي تاريك   بود كه در محافل پنهاني بر روي آن اتفاق نظر كرده بودند كه با هم گوشه

   :كنيم خانة آن را بازديد مي

  مثلث توطئه 

يان و آميز و چندجانبه بود. كه مثلثي از يهود ترور حضرت عمر فاروق توطئه خيانت
  داد.  مسيحيان و مجوسيان را تشكيل مي
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   :طراحان اين جنايت هولناك چهار نفر بودند
مجوسي ايراني، كه پيشتر فرمانرواي اهواز و يكي از فرماندهان رده باالي  :هرمزان -1

  هاي قبل و بعد از آن بود.  ارتش ايران در جنگ قادسيه و جنگ
اهواز روي داد از سپاه اسالم شكست سختي . كه در  ه 18در سال » َتشُْتر«او در جنگ 

خورد و خود او اسير گرديد و به مدينه انتقال يافت و پس از اخذ امنيت از حضرت 
  عمر فاروق در آنجا باقي ماند. 

كه روحاني يهودي و اهل يمن بود و از كتاب تورات آگاهي داشت.  :كعب األحبار -2
، به مدينه آمد و در آنجام مقيم مدعي مسلمان شدن گرديد �او در خالفت حضرت عمر

 شد. 

بن شعبه بود، او در  فيروز ايراني مشهور به ابولؤلؤ فارس مجوسي كه بردة مغيره -3
اي ديگر به اسارت درآمده بود. پس از  ها روي داد، همراه با عده هايي كه با ايراني جنگ

 يد. آنكه بردگان در ميان مجاهدان تقسيم شدند، او سهم مغيره بن شعبه گرد

ابولؤلؤ مجوسي ايراني آهنگر ماهري بود، و با مهارت بسيار انواع ابزارآالت را از آهن 
  ساخت.  مي

بن شعبه نزد حضرت عمر رفت و با اصرار بسيار توانست موافقت او را براي  مغيره
اجازه اقامت ابولؤلؤ در مدينه جلب نمايد. تا مسلمانان از كارهاي صنعتي او استفاده كنند، 

در عين مهارت در آهنگري، با نجاري، حكاكي و صنعتگري آشنايي داشت و از آنجا  او
  برد.  كه برده مغيره بود، از دارايي و درآمد ابولؤلؤ سود مي

اي مسيحي و اهل روم بود، و در فتح شام به اسارت درآمده و  او برده :جفينه رومي -4
  د!سهم يكي از مسلمانان گرديده و در مدينه مقيم شده بو

  آن چهار نفر توطئه ترور حضرت عمربن خطاب را طراحي نمودند. 

   ����األحبار در مورد ترور عمر فاروق پيشگويي كعب
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األحبار به عمر گفته بود كه زمان مرگ او نزديك شده و او در تورات خوانده  كعب
  است كه اجل او فرا رسيده است!؟ 

اب وارد منزل همسرش عمربن خط :گويد مي �الجاري خدمتكار حضرت عمر سعد
  بن ابيطالب شد او را گريان ديد!  كلثوم دختر علي ام

  اش را سؤال كرد؟  از او سبب گريه
عمر در جلو يكي از درهاي  :األحبار در مورد تو گفت است كه كعب :كلثوم گفت ام

  دوزخ قرار گرفته (اما چيزي به پايان عمر او باقي نمانده است). 
شود، اميدوارم كه  هر چه خداوند بخواهد همان مي :گفت كلثوم عمر فاروق به ام

  خداوند مرا سعادتمند (و اهل بهشت) آفريده باشد! 
يا  :األحبار فرستاد، وقتي آمد به حضرت عمر گفت پس از آن او كسي را به دنبال كعب

المؤمنين! در مورد من با شتاب داوري مكن! سوگند به خداوندي كه جان من در  امير
  الحجه به بهشت خواهي رفت!!؟  اوست پيش از پايان ماه ذي اختيار

زني؟! يك بار مرا به جهنم و بار  اين چه حرفي است كه تو مي :عمر فاروق به او گفت
  بري؟!  ديگر به بهشت مي

المؤمنين! سوگند به خداوند دركتاب تورات در مورد تو  يا امير :األحبار گفت كعب
اي و از وارد شدن مردم به آن جلوگيري  ي دوزخ ايستادهام كه بر يكي از درها خوانده

  برند!؟  نمايي؟! اما وقتي عمر تو به پايان رسيد بسياري با شتاب به طرف آن هجوم مي مي
المؤمنين! وصيت خود را آماده نما و كارهاي خود  يا امير :سپس به حضرت عمر گفت

  را روبراه كن، قطعاً پس از سه روز خواهي مرد!!؟ 
  شود؟!  داني چنين مي از كجا مي :ر فاروق با تعجب از او پرسيدعم

  ام!  اين را در كتاب تورات ديده :األحبار گفت كعب
  شود نام عمر در تورات وجود داشته باشد؟  سبحان اهللا! مگر مي :حضرت عمر گفت

ام  بينم و متوجه شده نه اسم تو نيامده، ولي عملكرد تو را در آن مي :األحبار گفت كعب
  كه عمرت به پايان رسيده و كارت تمام است!!؟ 
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المؤمنين يك روز  يا امير :الحبار نزد حضرت عمر فاروق آمد و گفت روز بعد كعب
  ديگر رفت و تنها دو روز از عمر تو باقي مانده؟!

دو روز تمام شد و  :دو روز پس از آن براي بار دوم نزد حضرت عمر آمد و گفت
  باقي مانده است!؟ فقط يك روز عمر برايت

در بامداد روز چهارشنبه در حالي كه در محراب بود، ضربت خورد و به شهادت 
  رسيد!

األحبار بيانگر اين حقيقت بود كه او  اين تعيين زمان تدريجي و چند روزه توسط كعب
از توطئه ترور حضرت عمر فاروق مطلع بوده و در آن دست داشته، و از زمان دقيق 

خواسته آگاهي و غيبگويي خود را به  بوده، و با اين پيشگويي خود مي اجراي آن مطلع
رخ حضرت عمر و مسلمانان بكشد، و گمان كنند كه واقعاً چنين چيزي در تورات وجود 

  دارد!؟ 

  گفتگوي عمر فاروق با ابولؤلؤ (فيروز) 

د عمر قبل از ترور حضرت عمر، فيروز ايراني ملقب به ابولؤلؤ از ارباب خود مغيره نز
شكايت برد! زيرا مغيره از او خواسته بود در مقابل ساختن ابزارآالت آهني و آسيابهايي 

  سازد، هر روز چهار درهم به او بدهد!  كه مي
ابولؤلؤ بر اين باور بود كه از طرف ارباب خود مغيره مظلوم واقع شده و از كارش 

  رهم در روز پول زيادي است! سوء استفاده كرده و او را استثمار نموده است! و چهار د
يا اميرالمؤمنين! مغيره بار سنگيني را بر دوش من گذاشته  :ابولؤلؤ به عمر فاروق گفت

  گيرد، با او سخن بگو كه چيزي را از آن كم كند!  و پول زيادي را از من مي
  در چه كارهايي مهارت و تخصص داري؟ :حضرت عمر به او فرمود

  كاري!  كنده در آهنگري و نجاري و :گفت
مغيره پول زيادي را از تو درخواست نكرده، از خدا پروا كن و با  :حضرت عمر گفت
  او به نيكي رفتار كن! 
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  حضرت عمر در نظر داشت كه با مغيره در مورد كاستن از مقدار آن صحبت كند! 
عدالت عمر همه را شامل شده غير از من و از  :ابولؤلؤ با حالتي عصباني رفت و گفت

  دالت او در مورد من خبري نيست! ع
توزي نسبت به شخص حضرت عمر فاروق بود،  سر تا پاي ابولؤلؤ پر از حقد و كينه

توانست طعم تلخ فروپاشي امپراطوري ايران و پيروزي مسلمانان به رهبري او را  زيرا نمي
ت ديد، بر سرشان دس فراموش كند! او هر گاه كودكان اسراي مجوسي را در مدينه مي

  از دست عمر جگرم خون شده!!؟  :گفت گريست. و مي كشيد و مي مي
پس از آن گفتگو ميان او و حضرت عمر عزم خود را براي كشتن و ترور او جزم كرد. 
خنجري دو سر ساخت و آن را بسيار تيز كرد و خود را براي ترور خليفه مسلمانان آماده 

  نمود. 
گاه و خنجري را كه براي ترور حضرت عمر نزد هرمزان رفت و او را از نقشة خود آ

  به نظر تو اين چگونه است؟  :ساخته بود به او نشان داد و گفت
  آيد!  اي وارد شود، از پاي درمي با اين خنجر بر هر كس ضربه :هرمزان گفت

گذشت كه در راه به  روزي حضرت عمر با چند نفر از اصحاب از جايي در مدينه مي
تواني آسيابي بسازي  اي مي ام گفته شنيده :عمر فاروق به او گفت ابولؤلؤ رسيدند، حضرت

  كه با آب كار كند!؟ 
آسيابي برايت  :اي كه از چهره او پيدا بود در پاسخ به او گفت ابولؤلؤ با خشم و كينه

  سازم، كه همة مردم در مورد آن سخن بگويند.   مي
  كند!؟  مرا تهديد مياين آدم برده،  :حضرت عمر فاروق به همراهان خود گفت

  گران  جلسه توطئه

گران يعني هرمزان و ابولؤلؤ و جفينه براي بررسي چگونگي اجراي  سه نفر از توطئه
طرح و برنامه خود براي ترور حضرت عمر در جايي تشكيل جلسه داده بودند، و ابولؤلؤ 

  مراه داشت. آن خنجر را كه خود براي اقدام عليه جان خليفه مسلمانان ساخته بود به ه
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بكر صديق آنان را ديد و به  وقتي آنها مشغول تبادل نظر بودند، عبدالرحمن بن ابي
  طرف آنها رفت! 

وقتي او را ديدند ترسيده و دچار دلهره گرديدند، با رسيدن او روي زمين كه نشسته 
ر بودند و پريشان و نگران ايستادند! در همان حال خنجري را كه ابولؤلؤ براي كشتن عم

  فاروق به همراه داشت از كمر او بر زمين افتاد! 

  ضربت خوردن عمر فاروق 

هجري ابولؤلؤ با همان  23الحجه سال  در بامداد روز چهارشنبه بيست و ششم ماه ذي
اي كاري  اي از پيش طراحي شده را به اجرا گذاشت و ضربه خنجر دو سر مسموم توطئه

  وارد كرد.  در محراب مسجد پيامبر �را بر حضرت عمر
نشينيم تا با تفصيل بيشتر ماجراي ضربت  به پاي صحبت يكي از شاهدان ماجرا مي

   :خوردن حضرت عمر را براي ما بازگو نمايد
   :گويد مي �عمرو بن ميمون اودي

شد هميشه  من شاهد ضربت خوردن حضرت عمر بودم. تنها چيزي كه مانع از آن مي
حضرت عمر بود! او به راستي مردي بسيار  در صف اول نماز بايستم ابهت شخصيت

  باهيبت و پرابهت بود! 
من در صف دوم بودم و ابن عباس ميان من و عمر بن خطاب قرار داشت (يعني ابن 
عباس در صف اول و من در صف دوم) او پشت سر اميرالمؤمنين ايستاده بود، هنگام 

  نماز صبح بود، عمر در محراب نماز ايستاده بود! 
آمد و روبروي آنها  عمر گاهي به ميان صفوف نمازگزاران مي :گويد ادامه مياو در 

ديد  درست و راست بايستيد، اگر كسي را مي :فرمود كرد و مي ايستاد و به آنان نگاه مي مي
رفت و  داد و سپس به محراب مي كه عقب يا جلو ايستاده او را در جاي صحيح قرار مي

  كرد.  از مينماز را با گفتن اهللا اكبر آغ
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او عادت داشت كه در ركعت اول نماز صبح براي آنكه مردم بيشتري به نماز جماعت 
  نمود!  برسند، تمامي سوره يوسف يا نحل را قرائت مي

در روز حادثه اقامه نماز خوانده شد و عمر نگاهي به صف نمازگزاران كرد آنها را به 
عبداهللا بن عباس و عبدالرحمن  :ددرست كردن صف خود فراخواند و همچنان كه گفته ش

عوف درست پشت سر او ايستاده بودند، و در آن وقت بود كه ابولؤلؤ همراه با خنجر 
  مسمومش وارد مسجد گرديد! 

و به دنبال آن نمازگزاران نيز تكبيره  :حضرت عمر فاروق تكبيره االحرام نماز را گفت
  االحرام را گفتند و نماز عمالً آغاز شد. 

ل از آنكه شروع به قرائت سورة فاتحه كند، ابولؤلؤ در ميان صفوف نمازگزاران اما قب
عبور كرد و خود را به حضرت عمر رسانيد و سه ضربه عميق و كاري بر شانه و لگن و 

  اي كه بر شكم او وارد كرده بود بسيار عميق و كاري بود!  شكم او وارد كرد اما ضربه
  ا اين سگ مرا خورد!! اين سگ مرا كشت ي :حضرت عمر گفت

اي كه بر پيكر او وارد شده  حضرت عمر بر روي زمين محراب افتاد و بر اثر ضربه
خواند  گرديد! اما در آن حال اين آيه از قرآن را مي بود، خون به شدت از بدن او خارج مي

   :كه

� tβ%x. uρ ã�øΒ r& «! $# # Y‘y‰ s% # �‘ρß‰ ø) ¨Β �  )38 :االحزاب(  
  »يري انجام شدني است.فرمان خداوند تقد«

ها را به پيكر حضرت عمر فاروق زد، به صف نمازگزاران  ابولؤلؤ پس از آنكه آن ضربه
ور شد و در چپ و راست خود سيزده نفر را به شدت زخمي كرد كه هفت نفر آنها  حمله

  در دم به شهادت رسيدند!! 
رانه را انجام داد و وقتي عبدالرحمن بن عوف اين صحنه هولناك را ديد، اقدامي هوشيا

پتويي را برداشت و آن را بر روي ابولؤلؤ انداخت تا امكان دستگيري او وجود داشته 
  باشد. 
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ابولؤلؤ وقتي خود را در زير پتو گرفتار ديد دست به خودكشي زد و بالفاصله جان 
  داد! 

عمر فاروق در حالي كه از  :افزيد عمروبن ميمون در تكميل بازگويي حادثه مي
ريخت، دست عبدالرحمن بن عوف راكه پشت سر او قرار داشت  هايش خون مي مزخ

گرفت و او را براي تكميل نماز به محراب فراخواند، و عبدالرحمن بن عوف به محراب 
  رفت و امامت نماز را بر عهده گرفت. 

كساني كه در نزديكي حضرت عمر قرار داشتند شاهد حادثه بوده و صحنه ترور او و 
  زخمي شدن سيزده نفر ديگر همچنين خودكشي ابولؤلؤ را ديدند!  كشته و

دانستند چه  اما كساني كه در صفهاي دورتر و در گوشه و كنار مسجد قرار داشتند نمي
  گفتند.  اي روي داده و تعدادي از آنها مرتب سبحان اهللا مي حادثه

بسيار كوتاهي  عبدالرحمن بن عوف به محراب رفت و نماز :اما همچنان كه گفته شد
را با قرائت كوتاهترين سورهاي قرآن خواند، و در حالي كه او و ديگر نمازگزاران به نماز 

دركنار او بيهوش نقش زمين گرديده بود، اما آنان اقامه  �ايستاده بودند، حضرت عمر
نماز بامداد را كه زمان آن محدود و كوتاه است به مشغول شدن به ماجراي زخمي شدن 

  مر و ديگر مسلمانان مقدم داشتند! حضرت ع
بيهوشي حضرت عمر تا نزديكي طلوع آفتاب ادامه پيدا  :گويد مي �عبداهللا بن عباس

  كرد، و اين در حالي بود كه او نماز بامدادش را نخوانده بود! 
براي به هوش آوردن او هيچ چيزي به اندازه يادآوري وقت نماز مؤثر  :يكي گفت

  آيد.  ات باشد، حتماً به هوش مينيست، اگر در حال حي
  اميرالمؤمنين وقت نماز است!  :يكي از آنها او را صدا زد و گفت

مرحبا به نماز! به راستي هر كس  :حضرت عمر فاروق بالفاصله به هوش آمد و گفت
  آن را ترك كند از هيچ حق و خيري برخوردار نيست! 

  ا خواندند؟ هاي ما نگريست و گفت مردم نمازشان ر ه او به چهر
  گفتم آري يا اميرالمؤمنين!  :گويد ابن عباس مي
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  ترك نماز كردن با مسلمان بودن همخواني ندارد!!  :او گفت
او در حالي كه زخمهاي كاري بر بدن داشت، براي گرفتن وضو آب برايش آوردند و 

ن هايش همچنا در كنار محراب وضو گرفت و قبل از طلوع آفتاب و در حالي كه از زخم
  ريخت نماز را خواند!  خون مي

كي بود بر من ضربت  :پس از آنكه عمر فاروق نمازش را خواند، از ابن عباس پرسيد
  زد؟ 

چه كسي بود كه بر  :من نيز از كساني كه اطراف او را گرفته بودند، پرسيدم
  اميرالمؤمنين ضربت زد؟ 

يره بن شعبه بود و ضارب، ابولؤلؤ مجوسي دشمن دين خدا بود، او غالم مغ :گفتند
  تعدادي از مسلمانان را هم ضربت زد و سپس خودش را هم كشت! 

كند كه  اي نگاه مي به طرف اميرالمؤمنين برگشتم. ديدم او به گونه :گويد ابن عباس مي
  انگار دير جواب مرا دادي! 

  غالم مغيره بن شعبه بوده است!  :گفتم
  همان غالم صنعتكار؟  :عمر فاروق گفت

  آري!  :گفتم
خدا مرگش دهد. من سفارش كردم با او به درستي و دادگري رفتار شود!  :گفت

الحمدهللا به دست آدمي كه مدعي مسلمان شدن بودن باشدكشته نشدم، الحمدهللا! قاتل من 
  حتي يك سجده را هم براي خداوند نبرده تا در قيامت آن را به رخ من بكشد!

داشتيد   تو و پدرت عباس دوست :ه من گفتپس از آن اميرالمؤمنين عمربن خطاب ب
  ها در مدينه بيشتر شوند!  ها و فارس كه اسراي رومي

فت: اآلن مى خواهيد گ-ذرانيمگى ي آنان را از دم تيغ م اگر اجازه بدهي همة :گفتم
گويند و همچون شما نماز  !؟ زماني كه با زبان شما سخن ميآنان را به قتل برسانيد

  روند!؟  مي خوانند و به حج مي
  ريخت، او را به منزل خود حمل كرديم!  سپس در حالي كه از زخمهايش خون مي
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خواست، در مورد ناخشنودي مردم از اقدام ابولؤلؤ و  حضرت عمر در آن شرايط مي
  ميزان رضايت آنان از خود مطمئن شود! 

كه حقي را  پس از آنكه پدرم ضربت خورد، از اين نگران بود :گويد عبداهللا بن عمر مي
از كسي ضايع نموده و از آن مطلع نباشد، او عبداهللا بن عباس را كه بسيار دوست 

مردم در مورد خودم با خبر  دوست دارم مرا از داوري :داشت فراخواند، و به او گفت مي
  كني! 

ابن عباس به ميان مردم رفت و در مورد ضربت خوردن حضرت عمر از ايشان 
  نظرخواهي كرد! 

سوگند به خداوند دوست داريم كه خداوند از عمر ما بكاهد و بر عمر او  :گفتند
  بيافزايد! 

يا اميرالمؤمنين با هر كسي كه نظرخواهي كردم  :او نزد عمر فاروق بازگشت و گفت
  به خاطر تو چشمش گريان و انگار عزيزترين فرزندان خويش را از دست داده است! 

به سوي خانه اميرالمؤمنين عمر شتافتند گويي صبح روز چهارشنبه مردم گروه گروه 
  كه هرگز مصيبتي از اين بزرگتر براي آنان روي نداده بود. 

انشاءاهللا بهبودي پيدا  :گفتند هاي او نظرهاي متفاوتي بود، برخي مي در مورد زخم
  كند، زيرا زخمهايش كاري نيست.  مي

يار عميق هستند، و احتمال هايي كه بر او وارد شده بس گفتند: ضربه اي هم مي عده
  مرگش بسيار زياد است! 

طبيبى را بر بالين اميرالمؤمنين آوردند، تا زخمهايش را مداوا كند، وقتي پزشك آمد، 
آبي را كه به وسيله خرما شيرين شده بود به او داد اما پس از لحظاتي همة آن آب از 

  اش بيرون ريخت!؟  شده  هاي پاره روده
  داري شير به اوداد، اما بعد از دقايقي شير هم از بدن او خارج شد! و به دنبال آن مق

اي اميرالمؤمنين تو  :پزشك متوجه كاري بودن زخمهايش گرديد، و خطاب به او گفت
  هاي مورد نظرت را بكني!  خواهي مرد، بهتر آن است كه توصيه و سفارش
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گفتي، مطمئن  ين ميتو با من رو راست بودي، اگر چيزي غير از ا :عمر فاروق گفت
  گويي!  بودم كه دروغ مي

وقتي مردم اين سخنان را شنيدند، به شدت گريستند، اما حضرت عمر ايشان را از 
خواهد گريه كند، از  براي من گريه نكنيد! هر كسي مي :گريستن برحذر داشت و فرمود

  اينجا بيرون برود! 
ار با عمر فاروق به سوي مسلمانان همچنان گروه گروه براي عيادت و آخرين ديد

آوردهاي مهم و بزرگ و باارزش و خوب  منزل ايشان سرازير شدند و از عملكرد و دست
  كردند!  او ياد مي

يا اميرالمؤمنين! به خاطر بشارت خداوند به تو  :جوان مسلماني نزد او آمد و گفت
اي و اينها  قدم بوده گويم، تو يار و همنشين رسول خدا، و در اسالم پيش تبريك مي

داني، و همچنين مسلمين زمام امور خود را در اختيار تو  همانطور كه خود به خوبي مي
نهادند كه راه درايت و دادگري را در پيش گرفتي و اينكه هم به فيض شهادت در راه 

  اي!  خداوند نايل آمده
) اي كاش مايه به مايه (حساب و كتابم :در پاسخ به آن جوان فرمود �حضرت عمر

  درآيد! 
وقتي آن جوان از جاي خود برخاست، حضرت عمر ديد كه پيراهن او بلند است و بر 

پسرم! پيراهنت  :شود! او را فراخواند، روبروي او كه ايستاد، فرمود روي زمين كشيده مي
  شود.  را باالتر ببر! زيرا موجب پاكيزگي لباس و خوشنودي پروردگارت مي

رد فضايل عمر فاروق سخن گفت و هر چه را كه نيز در مو �عبداهللا بن عباس
  گفت درست بود.  مي

   :بخشي از سخنان او چنين بود
يا اميرالمؤمنين! تو يار و همنشين خوبي براي رسول خدا بودي و زماني از او جدا «

شدي كه از تو خوشنود بود، بعد از آن هم يار و همنشين خوبي براي ابوبكر بودي و 
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ي كه از تو راضي بود، يار خوبي براي ياران رسول خدا بودي و زماني از او جدا شد
   1كني كه از تو رضايت دارند اينك در حالي از ايشان خداحافظي مي

به درستي تو اميرالمؤمنين و امين المؤمنين و سيدالمؤمنين بودي، بر پاية كتاب خداوند 
آميز و  ن شدن تو افتخاركردي، مسلما ها را عادالنه تقسيم مي كردي و دارايي داوري مي

  »خليفه شدنت مايه فتح و پيروزي بود و زمين را از عدالت خويش پر كردي!
او از سخنان ابن عباس متعجب گرديد و از بالين سر بلند نمود و نشست و خطاب به 

اي ابن عباس! آنچه را  :نشسته بود، گفت �بن ابيطالب عبداهللا بن عباس كه در كنار علي
  خداوندم براي من شهادت خواهي داد!؟ كه گفتي نزد 

من نيز نزد خداوند آنها را برايت شهادت  :حضرت علي بن ابيطالب نيز فرمود
  دهم!! مي

كردند، و هر چه را كه  آمدند و او را تعريف و تمجيد مي مردم همچنان نزد او مي
  درست بود و بدون كم و زياد.  :گفتند مي

د تو را پاداش نيك دهد كه چنين و چنان بودي و پس يا اميرالمؤمنين خداون :گفتند مي
  گشودند!  آمدند و زبان به محاسن نيك او مي اي ديگر مي شدند و دسته از آن منصرف مي

به خاطر امارت و خالفت از من تعريف و  :گفت عمر فاروق در پاسخ به آنان مي
يار و دوست ابوبكر تمجيد نكنيد! من همنشين رسول خدا بودم و او از من راضي بود، و 

كردم و تا زماني كه او وفات يافت و همچنان فرامين او  بودم و دستوراتش را اطاعت مي
  كردم! را فرمانبرداري مي

تنها چيزي كه در مورد آن براي خود نگران بودم همين امارت بر شما بود، سوگند به 
ئوليت هاي آنان در خداوند دوست دارم كه بدون آنكه كمترين پاداشي را بخواهم از مس

قيامت رهايي پيدا نمايم! سوگند به خداوند دوست دارم همانگونه كه آن را آغاز كردم از 
  خواهم و نه مسئوليتي را داشته باشم!  آن خارج شوم كه نه اجري را مي

وقتي به عبيداهللا بن عمر خبر دادند كه پدرش به وسيله ابولؤلؤ ضربت خورده پريشان 
  اي درآمد!  يد، همچون ديوانهو هاج و واج گرد
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بكر رسيد و عبدالرحمن او  آمد به عبدالرحمن بن ابي وقتي سرآسيمه به سوي خانه مي
باخبر كرد. كه  –ابولؤلؤ و هرمزان و جفينه  –گر يعني  را از نشست مخفيانه آن سه توطئه

ولؤلؤ از چگونه با ديدن او دست و پاي خود را گم كردند و از جاي برخاستند و خنجر اب
دستش بر زمين افتاد؟! درست همان خنجري كه ابولؤلؤ براي كشتن حضرت عمر فاروق 

  از آن استفاده كرد. 
عبيداهللا بن عمر يقين پيدا كرد كه اقدام به ترور پدرش توطئه مجوس بوده اما آن سه 

يگر را اند! هر چند ابولؤلؤ خودكشي كرده، اما بايد آن دو نفر د نفر در آن مشاركت داشته
به خاطر مشاركت در آن توطئه كه به كشته شدن حضرت عمر فاروق انجاميده قصاص 

  شوند! 
عبيداهللا بن عمر شمشيرش را از نيام كشيد و به سوي هرمزان رفت و با يك ضربه 

  ششمير او را از پاي درآورد! 
  رد! وقتي هرمزان سوزش شمشير را چشيد، شهادتين را بر زبان آو :گويد عبيداهللا مي

  هاي متعدد شمشير به قتل رسانيد.  پس از آن به سوي جفينه رفت و او را با ضربه
وقتي جفينه را با شمشير از پاي درآوردم، او صليبي را بر  :گويد عبيداهللا بن عمر مي

  روي صورت خود نهاد، (يعني بر آيين مسيحيت جان داد). 
  ذرانيد! او به خانه ابولؤلؤ رفت و دختر او را از دم تيغ گ

يافت به قتل برساند، و  خواست همة بردگان رومي و ايراني را كه در مدينه مي او مي
گشت. وقتي مسلمانان باخبر شدند، با شتاب به سوي او رفتند و  در مدينه به دنبال آنها مي

  چكيد، محاصره كردند!  در حالي كه شمشيرش را در دست گرفته و از آن خون مي
گفت جلو رفت و شمشير  ياط درحالي كه با او به نرمي سخن ميعمروبن عاص به احت

  را از دست او گرفت. 
  سپس او را بازداشت كرده و به زندان انداختند! 

پس از آنكه او مدتي را در زندان گذراند، مسلمانان در مورد او كه بدون محاكمه دو 
حتي اگر مشاركت  مرد و يك دختر را به قتل رسانيده بود، اختالف نظر پيدا كردند،
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رسيد، او اجازه نداشت  هرمزان و جفينه در طرح توطئه ترور پدر او به اثبات مي
خودسرانه اقدام به چنين كارى نمايد، و احكام و مقررات را زير پا بگذارد و به حق 

  اجراي احكام توسط خليفه نيز تعرض كند! 
نارواي آن سه نفر بايد  تعدادي از اصحاب رأيشان بر اين بود كه او به خاطر كشتن

  محاكمه و قصاص شود! 
او  :اي هم خواستار عدم قصاص او شدند و عفو او را درخواست كردند و گفتند عده

خواهيد با قصاصش او را در  شر هرمزان و جفينه را از سر مسلمانان برداشته است! مي
ود و امروز شود پذيرفت كه عمر ديروز ترور ش كنار پدرش به خاك بسپاريد! مگر مي

  پسرش نيز كشته شود؟! 
در نهايت در اين مورد اتفاق نظر پيدا كردندن كه تا زمان انتخاب خليفه او در زندان 

  باقي بماند. 
 :به عنوان خليفه برگزيده شد، عمرو بن عاص به او گفت �وقتي عثمان بن عفان

نفر را كشته است و پيش از آنكه تو زمام خالفت را در دست بگيري، عبيداهللا بن عمر سه 
اين اقدام او در زمان خالفت تو نبوده و مسئوليتي بر عهدة تو نيست و من بر اين باورم 

  كه او را مورد عفو قرار دهي! 
حضرت عثمان اين پيشنهاد را پذيرفت و ديه هرمزان و جفينه و دختر ابولؤلؤ را از 

  دارايي شخصي خود پرداخت و عبيداهللا را آزاد كرد. 
 :در لحظات پايان عمر خويش فرزند خود عبداهللا را فراخواند و گفت �عمرحضرت 

  هايم را حساب كن ببين چه مقداري است؟  بدهكاري
  عبداهللا آنها را حساب كرد و ديد كه حدود هشتاد هزار درهم است! 

ها را از دارايي خانوادة عمر  يا عبداهللا! پس از مرگ من اين بدهكاري :عمر گفت
خانواده عدي و اگر آن هم كافي نبود، آن را از   اگر كافي نبود از دارايي پرداخت كن!

  دارايي خانوادة قريش پرداخت كن! 
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المال قرض  يا اميرالمؤمنين! چرا براي پرداخت آن از بيت :عبدالرحمن بن عوف گفت
  نگيريم! 

گر پناه بر خدا اگر چنين كنم! زيرا ممكن است تو و دي :حضرت عمر فاروق فرمود
كنيم و در  اصحاب پس از من بگوييد، هر كدام از حق خود به خاطر عمر صرفنظر مي

المال اقدام نكيم و در نتيجه بار مسئوليت آن در حضور خداوند  مورد پرداخت طلب بيت
  بر دوش من بيفتد. 

  كنم!  هاي تو را ضمانت مي پدر من پرداخت بدهكاري :عبداهللا بن عمر گفت
به خاك سپرده شد، عبداهللا بن عمر در حضور شوراي  �روقپس از آنكه عمر فا

  هاي پدرش را بر عهده گرفت.  مهاجرين و انصار برخاست و مسئوليت پرداختن بدهكاري
هنور يك هفته از انتخاب شدن عثمان بن عفان به عنوان خليفه مسلمانان سپري نشده 

و آنها را به طلبكاران پرداختم هاي پدر خود را تهيه  بود كه عبداهللا بن عمر همة بدهكاري
  نمود و حضرت عثمان پرداخت آنها را شهادت داد! 

عمر  :پس از آنكه عمر فاروق به پسرش عبداهللا گفت: پسرم نزد عايشه برو! به او بگو
  اميرالمؤمنين عمر! من از امروز ديگر اميرالمؤمنين نيستم!  :رساند! و نگو تو را سالم مي

يعني رسول خدا  –راي اينكه در كنار دو دوست و محبوب خود بعد به او بگو! عمر ب
  نمايد!  دفن شود، از تو كسب اجازه مي –و حضرت ابوبكر 

عبداهللا بن عمر نزد عايشه رفت و براي ورود به منزل اجازه خواست و او را در حالي 
  گريست.  ديد كه به خاطر ضربت خوردن حضرت عمر به شدت مي

رساند و اجازه خواسته كه در خانه تو در كنار دو  و سالم ميعمر به ت :به او گفت
  دوست و محبوب خويش به خاك سپرده شود! 

خواستم تا در  من جاي آن يك قبر باقيمانده در منزل را براي خودم مي :عايشه گفت
دهم و اجازه  كنار پدر و همسرم به خاك سپرده شوم! اما اكنون عمر را بر خود ترجيح مي

  ه در آنجا دفن شود!! دهم ك مي
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عبداهللا بن عمر بازگشت، وقتي وارد منزل شد، حضرت عمر فرمود مرا از جاي خود 
  پسرم! چه شد؟ موافقت كرد؟  :بلند كنيد و بر چيزي تكيه دهيد! سپس از عبداهللا پرسيد

  داشتي او موافقت نمود!  آري پدر! همان شد كه تو دوست مي :عبداهللا گفت

هيچ چيزي برايم از دفن شدن در كنار  ��� �� ����d=!�� :عمر فاروق گفت

  رسول خدا و ابوبكر اهميتش بيشتر نبود. 
پسرم! نگاه كن! وقتي مردم مرا حمل كنيد و به  :سپس خطاب به پسرش عبداهللا گفت

عمر بن خطاب كسب اجازه  :طرف خانة عايشه ببريد! خود تو جلو خانه بايست و بگو
  كند!  مي

اجازه داد، آنگاه مرا وارد منزل كنيد و در آنجا دفن نماييد! اما اگر موافقت وقتي كه 
ننمود، مرا برگردانيد و در قبرستان عمومي مسلمانان دفن كنيد! زيرا از اين نگرانم كه 

  نكند به خاطر من كه خليفه و اميرالمؤمنين بودم، شرم داشته كه به تو جواب رد بدهد! 
ام كه پدر  شنيده :به منزل خواهرم حفصه رفتم. او گفت :گويد عبداهللا بن عمر مي

  خواهد كسي را كانديد جانشيني خود كند!  نمي
  كنم او چنين كند!  فكر نمي :به او گفتم

  چرا؟ الزم است او اين كار را انجام بدهد.  :گفت
با خود عهد كردم كه در اين مورد با او سخن بگويم نزد او رفتم و  :عبداهللا گفت

تم با او سخن بگويم و گفتن آن برايم بسيار سخت بود، او از وضع مردم از من خواس
  پرسيد، من نيز او را در جريان اوضاع مردم قرار دادم! 

گويند، خواستم آن را با  ام كه مردم راجع به چيزي سخن مي شنيده :سپس به او گفتم
  تو در ميان بگذارم! 

كني! پدر! اگر كسي را كه بر  شيني پيشنهاد نميبرند، تو كسي را براي جان آنان گمان مي
اي نزد خود بخواني، دوست نداري كه او قبل از آنكه  اي زمين خود موظف كرده قطعه

  گردد؟  بيايد كسي را جانشين خود نمايد، تا وقتي او بر سر كار خود باز مي
  آري اين بهتر است!  :عمر فاروق گفت
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بخواهي نزد تو بيايد، بهتر نيست تا وقتي كه  پدر! اگر از چوپان گوسفندانت :گفتم
  رود كسي را براي نگهداري از گوسفندان در جاي خود بگمارد؟  دوباره سركار خود مي

  آري اين بهتر است!  :عمر فاروق گفت
پدر! وقتي به مالقات خداوند رفتي، در حالي كه كسي را براي جانشيني خود  :گفتم

  اهي داشت؟اي، چه پاسخي خو پيشنهاد نكرده
او به سختي اندوهگين گرديد و مدت زيادي طوالني سر خويش را پايين انداخت و 

خداي متعال خود حافظ اين دين است، از ميان هر دو  :سپس سرش را بلند كرد و گفت
اقدام پيشنهاد و عدم پيشنهاد هر يك را كه انجام بدهم، براي من حجت و سّنتي وجود 

  دارد. 
  ام!  اقتداء كرده �جانشيني پيشنهاد ننمايم، به رسول خدااگر كسي را براي 

  ام!  اما چنانچه كسي را براي جانشيني در نظر بگيرم به حضرت ابوبكر تأسي نموده
دريافتم كه او عملكرد و سنت هيچكس را با عملكرد و  :گويد عبداهللا بن عمر مي

براي جانشيني خويش  دهد و به هيچوجه كسي را سنت رسول خدا در كنار هم قرار نمي
  گيرد!  در نظر نمي

(نفري بود كه مژده بهشت به او داده شده بود) نزد او  �روزي ديگر سعيد بن زيد
كردي و در امور او  يا اميرالمؤمنين! اگر كسي را براي جانشيني پيشنهاد مي :آمد و گفت

  دادي بهتر بود، زيرا مردم به تو اعتماد دارند!  نظر مي
من در مورد اين موضوع اصراري نسنجيده را احساس  :وق فرمودحضرت عمر فار

با  �سپارم كه رسول خدا كنم! ولي من كار انتخاب خليفه را به آن شش نفري مي مي
  خوشنودي از ايشان از دنيا رفت. 

در حال  –يعني سال بردة مولي حذيفه، يا ابوعبيدة جراح  –اگر يكي از آن دو مرد 
كردم و به او اعتماد  ز آنها را براي اين مسئوليت پيشنهاد ميبودند، يكي ا حيات مي

  نمودم!  مي
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من از  :گفتم فرمود و در پاسخ مي اگر خداوند در مورد ابوعبيده از من سؤال مي
  بودم كه او مورد اعتماد اين امت است!   پيامبرت شنيده

رت شنيدم كه از پيامب :گفتم فرمود، مي همچنين اگر در مورد سالم از من سؤال مي
  سالم خداوند را به شدت دوست دارد!  :فرمود مي

 �در همان ايام روزي جمعي از اصحاب به عيادت عمر فاروق آمدند مغيره بن شعبه
  يكي از ايشان بود! 

  يا اميرالمؤمنين! پسرت عبداهللا را به عنوان جانشين خود مطرح كن!  :مغيره گفت
د به خداوند قصد تو از اين سخن خدا مرگت دهد! سوگن :عمر فاروق فرمود

  خوشنودي خداوند نيست! 
بينم، سوگند به خداوند به هيچوجه خالفت  در اين مورد نيازي به مشورت شما نمي

ام  كرد. و آن را براي هيچ يك از افراد خانواده خويش را تبليغ و تعريف و تمجيد نمي
  پسندم!  نمي

ايم و اگر بد است، باز خواست يكي  اگر خالفت خوب است سهم خود را از آن برده
  از افراد خانواده عمر در مورد امت محمد كافي است! 

ام را دچار محروميت نمودم، در  من خود را سخت به زحمت انداختم، و خانواده
نهايت اگر از بازخواست قيامت نجات پيدا كنم كه نه مجازات شوم و نه پاداشي بگيرم، 

  م! دان براستي خود را خوشبخت مي

  عمر فاروق وشوراي شش نفره 

گيري در مورد انتخاب خليفه را به شش نفر از اصحابي  حضرت عمر فاروق تصميم
كه مژدة بهشتي بودن به آنها داده شده بود، و رسول خدا تا زمان وفات خود از آنها راضي 

  بود، سپرد. 
   :اعضاي شوراي شش نفره عبارت بودند از
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طالب، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص،زبير بن بن ابي عثمان بن عفان، علي
  ابن عبيداهللا.  عوام و طلحه 

ها به بهشت، يعني سعيد بن زيد را جزء شوراي  اما او نفر هفتم كه جزء مژده داده
انتخاب خليفه قرار نداد، زيرا او از طايفه بني عدي و از خويشاوندان حضرت عمر فاروق 

ويشاوندانش به هيچوجه نبايد مسئوليت خالفت را بپذيرند! بود، و او اصرار داشت كه خ
بينيم كه او با پيشنهاد  هر چند در ميان آنها بودند كساني كه آن شايستگي را داشتند، اما مي

خالفت پسرش عبداهللا مخالفت نموده و سعيد بن زيد را هم از ليست كانديداهاي 
  خالفت حذف كرده بود! 

يد براي خالفت را به نشستي در منزل خودش هاي كاند شخصيت �حضرت عمر
   :فراخواند، بعد از اينكه همه در منزل او گرد آمدند، خطاب به آنها فرمود

من در ارتباط با امور مردم خواستم از شما نظرخواهي كنم، اختالف و تفرقه را در «
واهند يكي خ ام، اگر هم اختالف وجود داشته باشد، در شماست! مردم مي ميان مردم نيافته
  » عثمان و علي و عبدالرحمن بن عوف را امير خويش نمايند! :از شما سه نفر

اگر تو را اميرالمؤمنين و خليفه « :نگاه كرد و فرمود �سپس او به علي بن ابيطالب
  نمودند، بني هاشم را باري بر دوش مردم مگردان! 

نان را به تو محول اگر خالفت و ادارة امور مسلما :گفت �بعد به عثمان بن عفان
  كردند، بني اميه را بر دوش مردم سوار مكن! 

عبدالرحمن! اگر كاري از كارهاي مسلمانان را به تو  :به عبدالرحمن عوف نيز گفت
  » سپردند خويشاوندانت را بار دوش مردم مگردان!

شما شش نفر نشستي را ترتيب دهيد و از ميان خود يكي  :عمر فاروق در ادامه فرمود
به عنوان خليفه انتخاب كنيد! عبداهللا پسرم هم حضور داشته باشد، اما او حق كانديد و  را

  انتخاب شدن را ندارد! 
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وقاص را انتخاب كرديد، حرفي نيست، اما اگر او انتخاب   اگر سعد بن ابي :او فرمود
را كنار نشد، خليفة منتخب، با او مشورت كند، زيرا به خاطر ناتواني و خيانت نبوده كه او 

  ام!  نهاده
  تا سه روز امامت نماز را انجام بدهد!  –صهيب رومي  –پس از من صهيب بن سنان 

تو همراه با پنجاه نفر از مردم انصار از شوراي  :عمر فاروق به ابوطلحه انصاري فرمود
شش نفرة انتخاب خليفه محافظت كنيد! آنان به مدت سه روز در منزلي به مشاوره و 

هند پرداخت تا از ميان خود يكي را انتخاب كنند، تو و پنجاه نفر از مردم گفتگوي خوا
انصار آن خانه را تحت كنترل و نظارت خود قرار دهيد و به هيچ كس اجازة ورود به 
منزل را ندهيد و چنانچه پس از سه روز كسي را امير و خليفة مسلمانان ننمودند، آنان را 

  در همان مكان زنداني كن! 
تو تمامي  :به مقداد بن اسود، سواركار ماهر و قهرمان رسول خدا فرمود �اروقعمر ف

آن سه روز را در كنار شوراي انتخاب خليفه باقي بمان! اگر پنج نفر از آنها يكي را 
  انتخاب كرد و نفر ششم زير بار نرفت، او را مجبور به قبول رأي اكثريت بنما! 

نفر رضايت دادند و دو نفر از آنان حاضر به قبول اگر چهار نفر از آنها به انتخاب يك 
  آن نبود، بازآنها را به قبول رأي اكثريت ملزم كن! 

اما اگر سه نفر از آنان يك نفر و سه نفر ديگر كسي ديگر را مدنظر داشتند، پسرم 
عبداهللا را حكم نمايند و او به شخصي مورد نظر هر دسته از آنها رأي داد، شخص مورد 

  خليفه مسلمانان شود!  نظر آنان
اما اگر حكميت عبداهللا پسرم را نپذيرفتند، رأي جمعي را بپذيرند كه عبدالرحمن بن 

پذيرند، ملزم به  عوف در ميان آنها است، و ديگران را كه اجماع و اتفاق مردم را نمي
  اطاعت كنيد! 

نتخاب اگر سه روز به سر آمد و روز چهارم فرا رسيد، و از ميان خود كسي را ا
  ي اعضاي شوراي خالفت را زنداني كنيد!  نكردند، همه

  هاي عمر فاروق به خليفه بعد از خود  توصيه
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در مقام توصيه و سفارش به هر كسي كه پس از او خليفه  �حضرت عمر فاروق
   :شود، فرمود مي

كنم، كه حق و حرمت و منزلت مهاجرين نخستين  به خليفه بعد از خود توصيه مي« -
  اعات نمايد!را مر
نمايم كه از خيرخواهي و نيكي به مردم انصار دريغ ننمايد، زيرا آنان  به او توصيه مي -

آوردگان قبل از خود گشودند، به  هاي خود را بر روي ايمان بودند كه شهر و خانه
  نيكوكارانشان احترام نهد، و از گناهكارانشان در گذرد! 

مناطق مختلف به نيكي رفتار كند، زيرا آنان نمايم، كه با مردم  به او سفارش مي -
المال و مورد خشم دشمنان هستند، و تنها  آوري دارايي بيت حاميان اسالم و منبع جمع

  اموال اضافي و غير ضروري را با رضايت خودشان از آنان بگيرد! 
نمايم كه با مردم صحرانشين به عدالت و نيكي رفتار نمايد،  همچنين به او سفارش مي

آوري نمايد و  يرا آنان ريشه و پاية اسالم هستند، و اموال اضافي ثروتمندان آنها را جمعز
  در ميان نيازمندانشان تقسيم كند! 

نمايم كه حق و حرمت (مسيحيان و يهوديان) اهل ذمه را كه در  به او توصيه مي
پيامبر او قرار كنند، مراعات نمايد زيرا آنان در پناه تأمين خدا و  داراالسالم زندگي مي

دارند، به عهد و پيمان خود در برابر آنها عمل كند، در جهت حمايت از آنان در صورت 
  » نياز با دشمنانشان بجنگد و تنها در حد توانشان به آنها مسئوليت دهد!

 23الحجه سال  ذي 26ها را پس از روز چهارشنبه  حضرت عمر فاروق اين توصيه
  رد، بيان نمود. هجري روزي كه در آن ضربت خو

حضرت عمر فاروق پس از ضربت خوردن روزهاي پنجشنبه و جمعه و شنبه را زنده 
  ماند و در آن مدت صهيب رومي امامت نماز را بر عهده داشت. 

هجري يعني سه روز پس  24حضرت عمر فاروق در شب يكشنبه اول ماه محرم سال 
 24الحجه سال  ذي 26نبه از ضربت خوردن به دست ابولؤلؤ مجوسي در روز چهارش

  هجري به شهادت رسيد! 
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   :كند كه او لحظاتي قبل از وفاتش اين چنين به فرزندش عبداهللا توصيه مي
پسرم! هر گاه فوت كردم، پيكرم را بگردان و رويم را به سوي قبله كن! دست راست «

  نه! ام گذار! و چشمانم را بر هم ب خود را بر پيشاني و دست چپ را بر روي چانه
در كفن پوشيدنم اسراف نكنيد، زيرا اگر اجر و پاداشي نزد خداوند داشته باشم، بهتر 
از آن را به من عطا خواهد فرمود، و اگر اينگونه نباشم، به سرعت آن را هم از تنم 

  درخواهد آورد! 
در مورد قبرم نيز حد اعتدال را رعايت كنيد، زيرا اگر نزد خداوند اجر و خيري داشته 

گرداند! و اگر اجر و  كند، بر من گشاد وسيع مي شم، آن را تا جايي كه چشم كار ميبا
ها و استخوانهاي بدنم  گرداند كه دنده اي بر من تنگ مي پاداشي نداشته باشم آنرا به گونه

  درهم فرو روند!
اي كه شايسته آن نباشم از من  ام شركت نكند! و به گونه هيچ زني در تشييع جنازه

  شناسد!  و تمجيد ننماييد! زيرا خداوند خود بهتر مرا ميتعريف 
ام را بر دوش گرفتيد، بلند و سريع گام برداريد! زيرا اگر نزد خداوند  هر گاه جنازه

رسانيد، و اگر آنگونه نباشم، خود را از  خير و اجري داشته باشم، زودتر مرا به آن مي
  شري كه بر دوش داريد زودتر نجات خواهيد داد!! 

المؤمنين حفصه همسر رسول گرامي همراه با   لحظاتي قبل از شهادت، دخترش ام
جمعي از زنان به ديدار ايشان آمدند و به شدت گريستند. و پس از آن بيرون رفتند و بعد 

  از آنها جمعي از مردان نزد عمر فاروق آمدند! 
ه ديدراش كه شب يكشنبه و در لحظات پاياني عمر حضرت عمر ب �عثمان بن عفان

  نمايد!  آمده بود، آن لحظات حساس و مشاهدات خود را اينگونه بيان مي
آخرين كسي بودم كه با او ديدار نمودم، وقتي وارد شدم، سر او روي  :فرمايد او مي

سرم را بر زمين بگذار! عبداهللا گفت: آيا زمين و  :زانوي پسرش عبداهللا بود. به او فرمود
  گفت: سرم را روي زمين بگذار! زانويم مانند هم نيستند؟
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واي بر من واي بر پدر و مادر! اگر  :گفت وقتي سرش را روي زمين نهاد، شنيدم كه مي
خداوند مرا مورد عفو و مغفرت خويش قرار ندهد!! و پس از لحظاتي در همان حال 

  كم آرام گرفت و روح از جسم او خارج گرديد!  بدنش كم
فت پسرش او را با آب و سدر غسل داد و در سه شب يكشنبه پس از آنكه وفات يا

  اليه پارچه او را كفن كرد، و براي اقامه نماز ميت آماده نمود! 
  مسلمانان پس از اقامه نماز صبح، نماز ميت را به امامت صهيب رومي بر او خواندند! 

و حضرت ابوبكر صديق او را تا خانه  �پس از آن براي دفن در كنار رسول خدا
ايشه بر دوش گرفتند، عبداهللا بن عمر جلو در ايستاد و بر عايشه سالم كرد و حضرت ع

  خواهد!  عمر اجازه ورود مي :سپس اجازه خواست و گفت
  او را داخل نمائيد!  :ام المؤمنين عايشه گفت

او را  �پسرش عبداهللا و حضرت عثمان و سعيد بن زيد و عبدالرحمن بن عوف
  داخل قبرش نمودند. 

قرار داشت در حالي كه قبر ابوبكر در موازات  �زديك پاي رسول خداقبر او ن
  هاي رسول خدا بود.  شانه

قبل از آنكه او را در آنجا دفن كنند، در داخل خانه حجاب را  :گويد مي �عايشه
آوردم، زيرا تنها همسرم رسول خدا و  داشتم و برخي از لباسهايم را از تن بيرون مي برمي

  كردم.  نجا بودند، اما از آن به بعد به خاطر شرم از عمر آنگونه نميپدرم ابوبكر در آ
حضرت عمر بن خطاب مانند رسول اكرم و ابوبكر صديق در سن شصت و سه 

  سالگي دعوت حق را لبيك گفت و به رفيق اعال پيوست. 
خداوند او را مشمول رحمت و رضايت و خوشنودي خويش قرار دهد و او را راضي 

  د!و شاد گردان
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در بخش قبلي راجع به ضربت خوردن و وصيت عمر فاروق در مورد تشكيل شوراي 
و اينكه به ابوطلحه انصاري توصيه فرمود كه  �شش نفره مركب از اصحاب رسول خدا

انصار از شوراي انتخاب خليفه محافظت نمايند، همچنين  همراه با پنجاه نفر از مردم
راجع به توصيه او به مقداد بن اسود، كه سه روز تمام را مواظب ايشان باشد، اگر از ميان 

  خود كسي را براي خالفت برنگزيدند، همه آنان را زنداني كند، سخن گفتيم. 
 24ماه محرم سال  همچنين يادآور شديم كه حضرت عمر فاروق در شب يكشنبه اول

هجري وفات يافت و در بامداد همان روز پس از اقامه نماز ميت به صورت دسته جمعي 
و به امامت صهيب رومي در كنار رسول خدا و حضرت ابوبكر صديق به خاك سپرده 

  شد. 
نماييم و با شوراي شش نفره انتخاب خليفه كه در  اينك سير رويدادها را پيگيري مي

آمدند، و در آن مدت سه روز كه  ر كانديد مقام خالفت به شمار ميواقع هر شش نف
  شويم!  گزيدند، همراه مي حضرت عمر تعيين نموده بود، بايد كسي را به عنوان خليفه برمي

  تشكيل جلسه شوراي خالفت 

شنبه را فرصت داشتند تا از بين خود يكي را  آنان تنها روزهاي يكشنبه و دوشنبه و سه
مقام خالفت انتخاب كنند، در غير اين صورت، مقداد بن اسود آنان را زنداني براي احراز 

  كرد!  مي
 :هاي مقام خالفت عبارت بودند از شويم كه شوراي شش نفره و كانديد يادآور مي

  . �وقاص و عبدالرحمن بن عوف عثمان، علي، طلحه، زبير، سعدبن ابي
نها اولين نشست خود را برگزار كردند، در اولين روز يعني بامداد يكشنبه پنج نفر از آ

زيرا طلحه آن روز در مدينه حضور نداشت. و آن نشست در خانة مسوربن مخرمه 
خواهرزاده عبدالرحمن بن عوف با نظارت و شركت عبداهللا ابن عمر تشكيل جلسه دادند. 
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سي اما عبداهللا تنها در شرايطي حق رأي داشت كه سه نفر به يكي و سه نفر ديگر به ك
  دادند، و خود بنا بر وصيت پدر حق كانديد شدن را نداشت!  ديگر رأي مي

  كردند!  ابوطلحه و مقدادبن اسود، همراه با افراد خود از آنها محافظت مي
در حالي كه آنان مشغول گفتگو و تبادل نظر بودند، مغيره بن شعبه و عمروبن عاص 

ايد  آمده :آنها اجازه ورود نداد و گفت آمدند و دم منزل ايستادند! ولي سعد بن وقاص به
ايم! و دستور داد  ما هم عضو شورا بوده و در مورد انتخاب خليفه اظهار نظر كرده :بگوييد

  آنان را از اطراف منزل دور كنند! 
كدام يك  :پس از رسميت پيدا كردن جلسه و آغاز رايزني، عبدالرحمن بن عوف گفت

ت خود از كانديدا شدن انصراف دهد و به كسي ديگر از شما دوست دارد با ميل و رضاي
  رأي دهد؟ 

خواست يكي از اعضاي شوراي شش نفره از كانديد شدن  او با اين پيشنهاد مي
استعفاء دهد تا او بهتر بتواند جلسه و مباحثات را اداره كند و در مورد انتخاب خليفه با 

  پنج نفر باقيمانده تبادل نظر نمايد! 
من بن عوف اين پيشنهاد را مطرح كرد همه سكوت كردند و هيچكس وقتي عبدالرح

  حاضر به استعفا نشد! 
كنم و از  من خودم از كانديد شدن صرفنظر مي :وقتي ديد همه سكوت كردند، گفت

  دهم!  آن استعفا مي
اين در حالي بود كه او براي انتخاب شدن شانس بيشتري داشت و بسياري از اصحاب 

داد، به  و رغبت داشتند، و چنانچه به خاطر جلسه و انتخاب استعفاء نميبه انتخاب شدن ا
گرديد! و بيشترين شانس برگزيده  احتمال بسيار زياد او جانشين حضرت عمر فاروق مي
  شدن را داشت، اما خداوند تقديرش چيز ديگري بود! 

ر به دانست كه بسياري از اصحاب نظ شايد عبدالرحمن بن عوف خود نيز اين را مي
  سوي او دارند، اما او فداكاري كرد و از كانديد شدن صرفنظر نمود. 
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پس از آن كه مشاوره و رايزني را با اهل شورا آغاز كرد اكثر آنها به صراحت او را 
  دانستند.  تر مي براي مقام خالفت شايسته

  شماريم!  تر مي ما تو را از هر كس شايسته :سعيدبن زيد گفت
  ر مورد كسي ديگر اظهار نظر كن! د :عبدالرحمن گفت

  استعفاي خود را پس بگير!  :وقاص گفت سعدبن ابي
اي ابواسحاق! من از كانديد شدن استعفا كردم تا بهتر و آسانتر  :عبدالرحمن گفت

دادم، دوست نداشتم مرا به عنوان خليفه  بتوانيم خليفه را انتخاب كنيم! اگر استعفا هم نمي
  انتخاب كنيد! 
  چرا!؟  :سعد گفت

من در خواب باغ سر سبز و زيبا و پردرختي را ديدم! و شتر نري  :عبدالرحمن گفت
را كه تا كنون بهتر از آن نديده بودم، وارد آن شد و همچون تيري كه پرتاب شود، به هيچ 
چيزي توجه نكرد و چيزي را نخورد و از آن خارج شد! پس از آن شتر ديگري وارد باغ 

شتر اولي را در پيش گرفت به هيچ چيزي در آن باغ توجه نكرد و شد، و آن هم راه 
خارج شد و همين طور تا اينكه پس از لحظاتي شتر چهارمي وارد باغ گرديد و در آن به 

  چرا پرداخت! 
باشم! و كسي نيست كه بر جاي ابوبكر  خواهم آن چهار مي سوگند به خداوند! من نمي

  رضايت كنند!! و عمر بنشيند و مردم از او اظهار 
دانست كه  عبدالرحمن بن عوف از هوش و بصيرت عميق برخوردار بود و اين را مي

بر جاي ابوبكر و عمر نشستن كار سختي است؟ و آن خأل به وجود آمده از فقدان آنها به 
شود؟ و كيست كه بتواند در سالهاي آينده رضايت و حمايت مردم را به  سختي پر مي
  دست آورد! 

توانستند خأل  لرحمن بن عوف و نه علي ابن ابيطالب و نه هيچكس ديگر نمينه عبدا
به وجود آمده از فقدان عمر بن خطاب را به خوبي پر كنند! اما اين خواست و مشيت 

  كردند!  الهي بود و پس از عمر كسي را بايد انتخاب مي
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  رياست جلسه 

د، بقيه اعضا اداره جلسه وقتي عبدالرحمن بن عوف از كانديدا بودن خود استعفا دا
مشورتي را به او سپردند و متعهد شدند كه نتيجه رايزني و مشورت هر چيزي كه باشد 

  آن را بپذيرند، و هر كس خليفه شد با او بيعت نمايند و از او اطاعت كنند. 
پس از پايان اولين جلسه شوراي خالفت، در بامداد روز يكشنبه و در خانه مسوربن 

  هاي خود را آغاز كرد!  ها و تماس لرحمن بن عوف رايزنيمخرمه، عبدا
مشاوره و گفتگوها سه روز ادامه پيدا كرد و تا بامداد روز چهارشنبه چهارم محرم كه 

  آخرين مهلت تعيين شده از طرف حضرت عمر بود ادامه يافت! 
اگر با تو  :در آخرين نشست عبدالرحمن بن عوف به حضرت علي بن ابيطالب گفت

  كني؟ ت نكنيم، چه كسي را براي خالفت پيشنهاد ميبيع
  كنم!  عثمان بن عفان را پيشنهاد مي :فرمود �حضرت علي

اگر با تو بيعت ننماييم چه كسي را براي  :عبدالرحمن بن عوف به عثمان گفت
  كني؟  جانشيني عمر بن خطاب پيشنهاد مي

  كنم!  علي بن ابيطالب را پيشنهاد مي :عثمان بن عفان گفت
چنانچه با تو بيعت نكنم چه كسي را  :عبدالرحمن بن عوف به زبير بن عوام گفت

  داني؟  شايسته مقام خالفت مي
  عثمان بن عفان.  :زبير گفت

من و تو خواهان احراز مقام خالفت نيستيم و آن  :او به سعد بن ابي وقاص هم گفت
  خواهيم،نظر تو چيست؟  را نمي

  دهم!  مي من به عثمان بن عفان رأي :گفت
در آخرين ساعات عبدالرحمن بن عوف به بيرون از منزل رفت و با ديگر اصحاب 
رسول خدا مشورت كرد، و با هر كسي از بزرگان اصحاب و فرماندهان سپاه اسالم كه 

شد، او با جمعي از زنان مسلمان نيز مشورت نمود،  كرد، نظر آنها را جويا مي مالقات مي
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كردند، در نهايت حتي از كودكان و بردگان نيز  را ابراز مي آنان نيز رأي و نظر خود
  نظرخواهي كرد! 

در نهايت حضرت عبدالرحمن بن عوف به اين نتيجه رسيد كه اكثريت مسلمانان 
كنند و به او نظر دارند، و عدة زيادي هم  خالفت حضرت عثمان بن عفان را تأييد مي

  طرفدار خالفت علي بن ابيطالب هستند! 
تنها حضرت عثمان و حضرت  �ترتيب و پس از انصراف سعد و زبير و طلحهبدين 

  باقي ماندند.  �علي
در طول آن سه شبانه روز، عبدالرحمن بن عوف تنها ساعات اندكي را به خواب و 

پرداخت و شب و روز را به مشاوره و نظرخواهي و تشكيل جلسه مشغول  استراحت مي
  بود! 

محل  –اش مسور  رحمن بن عوف به منزل خواهرزادهدر نيمه شب چهارشنبه عبدال
  رفت و درب منزل را زد و متوجه شد كه مسور خوابيده است!  –تشكيل جلسة شورا 

اي!؟ سوگند  بينم خوابيده مي :وقتي مسور برخاست، عبدالرحمن بن عوف به او گفت
  ام!  راحت كردهبه خداوند در طول اين سه شبانه روز تنها ساعات اندكي را خوابيده و است

  برو! علي و عثمان را براي من فرابخوان!  :سپس به مسور گفت
  اول كدام يك از آن دو را فرابخوانم!  :مسور گفت

  هر كدام را كه خودت هوادار او هستي!  :گفت
كه طرفدار  –بن ابيطالب را   داييم وارد منزل شد و من رفتم ابتدا علي :گويد مسور مي

  م!فراخواند –او بودم 
  ام با تو كار دارد!  دايي :به او گفتم

  تو را دنبال كسي ديگر هم فرستاده؟  :علي بن ابيطالب گفت
  آري، گفته كه عثمان بن عفان را نيز فرابخوانم!  :گفتم

  عبدالرحمن گفت اول كدام يك از ما را فرابخواني؟  :علي بن ابيطالب فرمود
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خواهي شروع كن!  دام از آنها كه خود مياز هر ك :از او پرسيدم، در جوابم گفت :گفتم
  اما به اين علت كه من هوادار خالفت تو هستم، ابتدا نزد تو آمدم! 

ام رفت، و پس از آن رفتم كه عثمان بن  علي بن ابيطالب نزد دايي:گويد  مسور مي
خواند،  عفان را هم باخبر كنم! وقتي درب منزل ايشان را زدم، ديدم كه دارد نماز شب مي

  ام گفت به منزل ما بيايي!  دايي :ه او گفتمب
  غير از من دنبال كسي ديگر هم فرستاده است؟  :عثمان گفت

  علي بن ابيطالب را هم فرابخوانم؟  :آري، به من گفت :گفتم
  به تو گفت اول كداميك از ما را فرابخواني؟ :گفت
ا كه خود هر يك از آنه :در اين مورد از او پرسيدم، در جواب من گفت :گفتم

خواهي شروع كن! من نيز ابتدا علي بن ابيطالب را باخبر كردم و اكنون او دارد نزد  مي
  رود!  ام مي دايي

من و عثمان بن عفان به طرف منزل من حركت كرديم و در راه به  :گويد مسور مي
ماز ام در آنجا بود، او به ن علي بن ابيطالب رسيديم و سه نفري وارد اطاقي شديم كه دايي

  ايستاده بود! 
سه روز است با مردم  :وقتي نمازش را تمام كرد، به عثمان و علي رو كرد و گفت

ام كه هيچكس را بر  شوم، به اين نتيجه رسيده نمايم و نظرشان را جويا مي مشورت مي
  دهند!  شما دو نفر ترجيح نمي

ب خدا و آيا تو حاضري بر اساس كتا :سپس رو به علي بن ابيطالب نمود و گفت
  سنت رسول او عملكرد ابوبكر و عمر عمل كني تا با تو بيعت كنيم؟ 

علي بن ابي طالب فرمود: نه! اما دراين مورد همة تالش و توان خود را به كار خواهم 
  گرفت.

آيا حاضري بر اساس كتاب خدا و سنت  :پس از آن به عثمان بن عفان رو كرد و گفت
  ر با تو بيعت كنيم؟ پيامبر او و عملكرد ابوبكر و عم

  آري، بر اين اساس حاضرم قبول كنم!  :عثمان گفت
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در اينجا بود كه در ارتباط با قضيه خالفت كّفه ترازوي عثمان بن عفان از كّفه ترازوي 
  تر گرديد!  علي بن ابيطالب سنگين

  تازه فجر دميده است، برخيزيد به مسجد برويم!  :عبدالرحمن بن عوف گفت

  شوراي خالفت تصميم نهايي 

هاي  ها و نظرخواهي ها و تماس مسلمانان در نماز جماعت بامداد آن روز منتظر تالش
 �روزي را كه عمربن خطاب عبدالرحمن بن عوف بودند، به ويژه آن مهلت سه شبانه

تعيين كرده بود، رو به پايان بود و مردم در بامداد روز چهارم در انتظار نتيجة آن مشورتها 
  بودند! 

بدالرحمن بن عوف قبل از رفتن به مسجد به خانه رفت و عمامة خاصي را كه ع
بر سر او نهاده بود، بر سر نهاد و شمشيرش را بر كمر بست و به مسجد  �رسول خدا

  رفت! 
بر پا گرديد و همة مردم منتظر شنيدن نتيجه  �نماز صبح به امامت صهيب رومي

  ند، تا با خليفة جديد بيعت كنند! جلسات و مشورتهاي شوراي انتخاب خالفت بود
پس از پايان نماز عبدالرحمن بن عوف بر روي منبر رفت و پس از تأملي بسيار، 

اي را خواند كه براي مردم تازگي داشت و همه براي اطالع از تصميم  دعاهاي خاشعانه
   :كردند! او در ادامه گفت شورا به دقت به سخنان او توجه مي

داريد قبل از اينكه به شهر و ديار خود باز گرديد، امير و خليفة اي مردم! همه دوست 
تان از شما نظرخواهي  ةمنتخب خود را بشناسيد! من آشكار و نهان در مورد پيشواي آيند

تر  نمودم و به اين نتيجه رسيدم كه شما اين دو نفر علي و يا عثمان را از همه شايسته
  دانيد!  مي

ن ابيطالب را فراخواند و او در كنار منبر ايستاد، پس از آن عبدالرحمن، علي ب
يا علي آيا حاضري بر اساس كتاب خدا و سنت  :عبدالرحمن دست او را گرفت و گفت

  پيامبر، و عملكرد ابوبكر و عمر با تو بيعت كنيم! 
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خدايا تو شاهد باش نه! من تنها حاضرم در حدود توانايي خود  :علي بن ابيطالب گفت
  را بپذيرم و در راه آن تالش كنم! اين مسئوليت 

عبدالرحمن بن عوف دست علي بن ابيطالب را رها كرد و پس از آن عثمان بن عفان 
را فراخواند! عثمان كه در آخر مسجد نشسته بود، و پس از آنكه عبدالرحمن و پس از 

خالفت  كرد كه آنكه عبدالرحمن ابتدا علي بن ابيطالب را به پاي منبر فراخواند، گمان مي
  از آن او خواهد گرديد! 

پس از خاتمه نماز به آخر مسجد آمدم زيرا ديدم كه  :عثمان برخاست و گفت
  عبدالرحمن بن عوف ابتدا علي را فراخواند و شرم داشتم كه در آنجا بمانم! 

وقتي عبدالرحمن بن عوف عثمان بن عفان را فراخواند، از آخر مسجد به طرف منبر 
حاضري بر اساس كتاب خدا و  :ستش را گرفت و خطاب به او گفترفت، عبدالرحمن د

  سنت پيامبر، و عملكرد ابوبكر و عمر با تو بيعت كنيم؟ 
آري! خداوندا تو شاهد باش كه بر اين اساس حاضرم مسئوليت خالفت  :عثمان گفت

  را بپذيرم! 
ان بلند عبدالرحمن در حالي كه همچنان دستش در دستان عثمان بود، سرش را به آسم

گيريم! خداوندا! من اين مسئوليت  خداوندا! تو شنوايي و تو را به شهادت مي :كرد و گفت
  گذارم!  دارم و آن را بر دوش عثمان مي را از دوش خود برمي

  بيعت كرد.  �پس از آن عبدالرحمن بن عوف با عثمان بن عفان

   ����بيعت با عثمان بن عفان

عفان بيعت نمود، مردم براي بيعت با او  پس از آنكه عبدالرحمن با عثمان بن
برخاستند، و در كنار منبر آن چنان ازدحام شديدي ايجاد شد كه پس از ساعاتي حضرت 

  عثمان بيهوش گرديد! 
عبدالرحمن بن عوف، علي بن ابيطالب، سعدبن ابي وقاص و زبير، طلحه و سعيد بن 

  پيش از همه با او دست بيعت دادند!  �زيد
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ن عوف در حالي كه جمعيت مسلماناني را كه براي بيعت با عثمان گرد عبدالرحمن ب
   :خواند كه كرد، اين آيه را مي هم آمده بودند، نگاه مي
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بندند با تو، در حقيقت در برابر خداوند تعهد  بيگمان كساني كه پيمان مي«

شكني  سپارند و در اصل دست خداوند باال دست ايشان است، هر كس پيمان مي
آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته  شكني نموده و كند به زيان خود پيمان

  »وفادار بماند خداوند پاداش بزرگ را به او خواهد داد.
هنوز آفتاب روز چهارشنبه چهارم ماه محرم سال بيست و چهارم هجري از مشرق سر 
بيرون نياورده بود كه شوراي حل و عقد مسلمانان، با عثمان بن عفان به عنوان خليفة 

  ند و بدين ترتيب او سومين خليفه از خلفاي راشدين شد. جديد بيعت كرد

  خطبة خالفت 

پس از پايان بيعت، او در نماز عصر امامت نمازگزاران را بر عهده گرفت و پس از آن 
رفت و در حضور مسلمانان خطبة خالفت را خواند، او از  �بر روي منبر رسول خدا

   :جمله گفت
ناپايدار قرار داريد، كه چند روزي از عمرتان باقي  اي موقتي و اي مردم! شما در خانه«

مانده، قبل از فرارسيدن اجل و مرگ، اقدام به انجام دادن بهترين كارها بنماييد! شما مردم، 
ايد، بدانيد كه دنيا در پوششي فريبنده قرار  شب و روزهاي بسياري را پشت سر نهاده
ه رحمت و مغفرت خداوند اميدوار جهت ب گرفته، فريب زندگي دنيا را نخوريد! و بي

  نباشيد! 
از مرگ رفتگان خويش عبرت بگيريد! و تالش كنيد دچار غفلت نشويد! اگر غفلت 

پرستان كجايند؟ آنهايي  شويد! طالبان دنيا و دنيا كنيد شما هم به دست فراموشي سپرده مي
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آن از ناز و نعمت هاي طوالني در  كه آن را برگزيدند و تنها براي آن تالش كردند و مدت
  برخوردار بودند؟ مگر نه اينكه دنيا آنان را دور انداخت؟ 

دنيا را در همان جايي قرار دهيد كه خداوند آن را قرار داده است! و در پي كسب اجر 
  اخروي باشيد، زيرا خداوند براي دنيا و آخرت مثالي را آورده است و فرموده است: 
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(اي پيامبر!) براي آنان مثال زندگي دنيا را بيان كن! كه همچون آبي است كه از «

گردند و) درهم  بارانيم سپس گياهان زمين از آن (سيراب مي (ابر) آسمان فرو مي
سازد، و  گردند. و باد آنها را پخش و پراكنده مي پيچند، سپس خشك و پرپر مي مي

نا بوده و هست، دارايي و فرزندان زينت زندگي دنيايند (و خدا بر هر چيزي توا
پذير و گذرايند) اما اين اعمال صالحه است كه نتايج آنها جاودانه است و  زوال

  »باشند. بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگار دارند و بهترين مايه اميد و آرزو مي
نداران استانهاي مناطق هايي به استا خالفت خود را با ارسال نامه �حضرت عثمان

داد، او در آن  اي كه به صورت عموم، آنان را مورد خطاب قرار مي مختلف آغاز كرد، نامه
   :ها خطاب به آنها فرموده بود نامه
خداوند دستور فرموده كه مسئولين، خدمتگزار مردم باشند. نه اينكه اموال آنان را «

اند. اما اينك  اند، و به آنها خيانت نكرده ودهچپاول كنند، و پيشگامان اين امت خادم مردم ب
اين هراس وجود دارد كه برخي از پيشوايان و مسؤالن به جاي خدمت به مردم خيانت 

  پيشه كنند! اگر اين چنين شوند، امانتداري و شرم و وفاداري از بين خواهد رفت. 
رستي اداره كنيد! بدانيد كه بهترين كار و عملكرد شما اين است كه امور مردم را به د
  حقوقشان را رعايت نماييد و آنان را ملزم به مراعات وظيفة خود بنماييد! 
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داخل ممالك اسالمي را مورد توجه قرار دهيد، » اهل كتاب«پس از آن امور، مربوط به 
هايشان نيز مورد بازخواست قرار  حقوقشان را رعايت كنيد و آنان را در مورد مسئوليت

  دهيد! 
آن از دشمناني كه با شما سر جنگ دارند غفلت نكنيد و با آنان به مقابله  به دنبال

  » 1برخيزيد! و با وفاداري به عهد و پيمان بر آنها پيروز شويد!
شروع   ه 24حدود دوازده سال ادامه داشت، از ابتداي سال  �خالفت عثمان بن عفان

  هجري پايان يافت.  35و در پايان سال 
عثمان بن عفان مدت دوازده سال پيشواي مسلمانان بود، و در  :دگوي امام زهري مي

اي نداشتند، و در ميان  شش سال اول خالفتش اكثريت قاطع مردم از او گاليه و شكايه
بيشتر بود. زيرا عمر بن خطاب گاهي بر  �مردم قريش محبوبيتش از عمر بن خطاب

داد، و حقوق  رمش نشان ميگرفت. اما عثمان در برابر آنها از خود ن آنان سخت مي
كم اعتراضات و  داشت، و پس از آن شش سال بود كه كم خويشاوندي آنان را پاس مي

  ها آغاز گرديد!  گري ها و فتنه مخالفت

  سرآغاز فتنه و آشوب بزرگ 

ام هجري و هفت سال پس از آغاز خالفت عثمان بن عفان بود كه آشوب  در سال سي
سر و ساماني گرديد و دامنة اختالف و تفرقه گسترش  چار بيو بال سر برآورد، و جامعه د

هاي  يافت و دشمنان اسالم مخفيانه در بصره و كوفه و مصر سازماندهي شدند، و فعاليت
  خويش را آغاز نمودند. 

خرد مسلمانان اثر  آنان به وسيله تبليغات خويش بر روي مردم عوام و افراد ناآگاه و كم
هاي بسياري پديد آوردند، و همة توان و  فه و بصره از آنان دستهگذاشتند و در مصر و كو

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

طلبي در ميان مسلمانان ريشه دوانيد و در ميان آنان اختالفات مذهبي و  فتنه و آشوب
ن در مورد خليفه و سياسي و ديني فراگير شد. پس از به شهادت رسيدن عثمان بن عفا

در  �امامي واحد اجماع و اتفاق نظر پيدا نكردند و (چنانچه به قرآن و سنت رسول خدا
  اعتقاد و عمل متوسل نشوند) تا قيامت هم اتحاد و اتفاق پيدا نخواهند كرد. 

 35تا  30نگاران مسلمان بخش دوم از خالفت حضرت عثمان را يعني از سال  تاريخ
اند كه در نهايت به شهادت حضرت  گري ناميده و فتنه  و رشد آشوب هاي پيدايش را سال

  عثمان انجاميد! 
و و از ثبت  ،اند ها را نوشته ها و آشوب هاي مربوط به آن فتنه نويسان گزارش تاريخ

جنگ ميان حضرت علي بن ابيطالب و طلحه و زبير در بصره،  :هاي آن مانند نوشتن پيامد
خوارج و شهادت   ي و معاويه و به دنبال آن شورشو جنگ صفين ميان حضرت عل

  اند!  حضرت علي غفلت نكرده
هاي  اخبار و روايات مربوط به آن رويدادها را به تفصيل نوشته و گاهي روايت

تكراري و متضاد و متفاوت همراه با منابع و سندهاي صحيح و ناصحيح آورده و 
هاي خود گنجانيده و معجوني  ا در كتابهاي باطل و دروغ و غيرقابل قبول بسياري ر گفته

  اند!  عجيب و غريب از راست و دروغ و حق و باطل را باهم درآميخته
، سيف بن عمر در كتاب »الطبقات الكبري«ابن سعد در كتاب  :همة مورخيني مانند

» صفين«، نصر بن مزاحم در كتاب »الطبقات الكبري«خليفه بن خياط در كتاب » الجمل«
دبن اسحاق و بالذري، در مورد آن فتنه و آشوبها سخن گفته و حوادث آن همچنين محم

  اند!  را نقل كرده
هاي همراه با  بيش از همة آنها امام المورخين محمد بن جرير طبري، از طريق روايت

آورده و مورخين » تاريخ األمم و الملوك«ها را در كتاب  و فتنه اسناد رويدادها، آن آشوب 
و ابن الجوزي » البدايه والنهايه«و ابن كثير در » الكامل«ابن اثير در  :مانندمسلمان ديگري 
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و ابن خلدون در تاريخ خود، از كتاب تاريخ امام » تاريخ اسالم«و ذهبي در » المنتظم«در 
  اند!  ابن جرير طبري استفاده كرده

اند كه  هو آشوب كتابي جداگانه نوشت  برخي از مورخين در مورد رويدادهاي آن فتنه
الدين  نوشته ابن العربي مالكي، كه محب» العواصم من القواصم«توان از كتابهاي  مي

التمهيد و «توان از كتاب  خطيب كار تحقيق و بررسي آن را انجام داده. و همچنين مي
  نوشته قاضي محمد االشعري، نام برد. » البيات في مقتل الشهيد عثمان

در مورد آن حوادث اظهار نظر نموده اند، كه نظرات  بسياري از نويسندگان معاصر نيز
الفتنه «آلود و تحت تأثير القائات دشمنان بوده است، مانند كتاب  ايشان گاهي غرض

  نوشته طه حسين! » الكبري
هاي نادرست  اند، اما تحت تأثير روايت اي براي مراعات حق و انصاف تالش كرده عده

اي غير شايسته در مورد اصحاب  ار گرفته و به شيوههاي تاريخ گذشته قر موجود در كتاب
  ». عائشه و السياسه«مانند استاد سعيد األفغاني در كتاب  :اند رسول خدا سخن گفته

اند  هاي برخي از گذشتگان را گردآوري كرده اي از گفته بعضي ديگر از ايشان خالصه
كه روايات نقل شده » لالفتنه و وقعه الجم«استاد احمد راتب عرموش در كتاب  :مانند

را در ارتباط با بلواي قتل عثمان و » سيف بن عمر ضبي تميمي«توسط مورخ مشهور 
واقعه جمل را از كتاب تاريخ طبري بيرون آورده است! استاد عرموش در رابطه با نقل 
مطالب دقت و امانت را مراعات كرده و به صورتي شايسته و امانتدارانه اخباري كه سيف 

رابطه با آن حوادث آورده نقل نموده و در كتاب او در اين رابطه از بهترين  عمر در
  شود.  كتابهاي شمرده مي

ي فتنه و آشوب عليه  هاي خود را به حادثه اي ديگر از ايشان تحقيقات و نوشته عده
اند! از اين  هاي آنها اختصاص داده ها و داللت آوري اخبار و روايت عثمان بن عفان و جمع

عثمان بن «اهللا در كتاب  توان از استاد محمد صادق عرجون رحمه ها مي نه نويسندهنمو
  نام برد! » عفان الخليفه المفتري عليه
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ترين و بهترين  ترين دقيق من بر اين باورم كه كتاب او در مورد حضرت عثمان عميق
  كتاب در دفاع ازاين شخصيت مظلوم است. 
خواهند در مورد ماجراي  تمام كساني كه ميمن به همه مسلمانان اهل انصاف و 

كنم كتاب استاد عرجون مطالعه  آشوب عليه حضرت عثمان تحقيق نمايند، سفارش مي
  نمايند و از تحقيقات منصفانه آن استفاده كنند! 

هاي صحيحي كه امام مورخين طبري  در اين بخش تاريخي به آوردن برخي از روايت
ها صحيحي كه از نظر زماني ترتيب داده به  بار و روايتاز سيف بن عمر ضبي و ديگر اخ

 30نمايم و رويدادها را از ابتداي آشوب عليه عثمان در سال  صورت خالصه اكتفاء مي
هجري يعني سال  35هجري يعني در هفتمين سال خالفت او تا پايان رويداد در سال 

  نماييم!  شهادت او پيگيري مي
هدف ارايه تصويري روشن براي مشاهده خوانندة  رويدادها را به طور خالصه با

خواهند با واقعيت شورش و بلوايي كه در عصر  مسلمان و محقق و جوياي حقيقت كه مي
  آوريم! حضرت عثمان پيش آمد آشنا گردد، مي

خواهند با تفصيل بيشتري با اين مرحله آشنايي پيدا كنند و صبر و  اما كساني كه مي
خواهند حقيقت را از زير آوار  هاي گسترده را دارند و مي اريك تحمل تحقيقات و ريزه

 :روايات متناقض تاريخي بيرون بكشند! بهتر آن است به منابع خام و اوليه تاريخي مانند
  تاريخ طبري، ابن جوزي، ابن عساكر، ابن خلدون و ابن كثير مراجعه كنند!!

  سير زماني حوادث آشوب بزرگ 

هجري يعني از هفتمين سال خالفت  30بزرگ در سال  رويدادهاي مربوط به آشوب
حضرت عثمان آغاز گرديد، اولين جرقة آن آتش در شهر كوفه انجام گرفت، شهري كه 

  آمد!  گري به شمار مي در سرآغاز تاريخ مسلمانان مركز فتنه و آشوب
زماني كه حضرت عثمان زمام امور خالفت را در دست گرفت مغيره بن شعبه 

كوفه بود، حضرت عثمان طي حكمي او را  از كار بركنار و صحابي بزرگوار استاندار 
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وقاص يك سال و نيم والي كوفه  سعدبن ابي وقاص را جانشين او نمود، و سعد بن ابي
  بود. 

هجري حضرت عثمان وليد بن عقبه بن معيط را كه  25پس از آن يعني در سال 
استاندار  �كه در زمان ابوبكر و عمر آمد صحابي گرانقدر و مجاهد صادقي به شمار مي

  وقاص نمود.  بوده، جانشين سعد بن ابي
بسياري را   وليدبن عقبه مدت پنج سال والي كوفه بود، و در طول آن مدت محبوبيت

در ميان مردم كسب نمود، زيرا او از يك طرف انساني بردبار و اهل تسامح و از طرف 
هيچگاه در محل كار و منزل خود را بر روي مردم ديگر در موقع مناسب بسيار قاطع بود، 

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

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

  كردند!  هاي الزم را به عمل آورده بودند سوء استفاده مي  با هم در ارتباط و هماهنگي
 :ام هجري گروهي از جوانان دزد و راهزن از جمله هاي سال سي در يكي از شب

ابن الحيمان «أزدي به منزل  ازدي، شبيل بن ابي  زهير بن جندب مورع بن مورع اسدي،
يورش بردند! او در برابرشان به مقاومت پرداخت، ولي آنان او را به قتل » خزاعي

  رسانيدند! 
با ابن الحيمان همسايه بود، و سر و صداي دزدان » ابوشريح خزاعي«صحابي بزرگوار 

و شاهد بود كه چگونه او را به قتل رسانيدند! او و  را كه با ابن الحيمان درگير بودند شنيد
پسرش نزد والي شهر يعني وليد بن عقبه رفتند و آنچه را كه شنيده و ديده بودند، شهادت 

  دادند. 
دستور بازداشت و زنداني آن دزدان و هرزگان صادر شد و آنها را دستگير و زنداني 

اي را براي حضرت عثمان ارسال  نامهنمودند، وليد در مورد چگونگي برخورد با آنان 
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كرده و كسب تكيف نمود، حضرت عثمان دستور اعدام آنها را صادر كرد و وليد نيز آنها 
  را در جلو قصر خويش اعدام كرد! 

عمروبن عاصم تميمي اراده و قاطعيت حضرت عثمان و وليد را به خاطر اعدام آن 
  قاتالن و دزدان ضمن اشعاري ستود! 
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هاي هرزه و متجاوز در مملكت عثمان بن عفان همسايگان شما را  از اين به بعد آدم«
ايد! كه با  اهند داد، عثمان همان كسي است كه او را تجربه كردهمورد تعرض قرار نخو

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

پس از آنكه وليد حكم خداوند را در مورد آن دزدان و متجاوزان اجرا نمود و آنان را 
هاي آنها بر او خشم گرفتند و به تحريك قبيله و عشيره خويش عليه  دهاعدام كرد، خانوا

  گشتند.  او پرداختند و براي گرفتن انتقام از وليد به دنبال فرصت مناسبي مي
كه در » الجزيره«والي منطقه  �وليد در زمان عمر بن خطاب :همچنان كه گفته شد

ود. در اين منطقه تعدادي از ميان دو رود دجله و فرات در بخش شمالي عراق واقع ب
اي از آنها نزد او مسلمان شده بودند!  كردند كه عده مسيحيان عرب بني تغلب زندگي مي

يكي از كساني كه مسلمان شده از بزرگان آن طايقه به نام ابوزبيد بود، كه ميان او و وليد 
  بن عقبه دوستي و محبت بسياري وجود داشت! 

ليد بن عقبه را از استانداري الجزيره به كوفه فرستاد، پس از آنكه عثمان بن عفان و
  رفت.  ابوزبيد گاهي براي ديدار وليد به شهر كوفه مي
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در يكي از اين سفرها ابوزبيد براي ديدار با وليد به منزل او رفته بود، آن سه خانواده 
مدن او مطلع از آ –يعني ابومورع و ابوزهير و ابوشبيل  –كه فرزندان آنها اعدام شده بود 

  شدند. 
وليد بن عقبه والي  :هاي شهر كوفه رفته و به آنان گفتند آنها نزد برخي از شخصيت

  شهر همراه با دوستش ابوزبيد در منزل او به شرابخواري مشغول هستند!؟
تعدادي از آنها براي آگاهي از موضوع همراه آنها در حالي به طرف خانة وليد آمدند، 

  كردند!  زبيد با هم داشتند صحبت ميكه او با دوستش ابو
اند، چيزي را كه جلو دست او قرار داشت  وليد وقتي ديد چند نفر وارد منزل او شده

كردند، گمان بردند كه آنچه را  زير تختي پنهان نمود، آنان نيز كه از گوشة پنجره نگاه مي
  وليد مخفي كرده در واقع شراب بوده است!؟ 

بالفاصله يكي از آنها به طرف تخت نزديك وليد رفت تا به آنان داخل منزل شدند و 
گمان خود شرابي را كه او پنهان كرده بود، به آنها نشان دهد! وقتي آن را بيرون آورد 

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

جلو دست آنها باقي بماند، و در حالي كه انگوري باقي نمانده بود تا براي آنها بياورد! اما 
  توزان شايع كردند كه او ظرف شراب را از آنها پنهان كرده است!  آن كينه

توزان را به سختي مورد مالمت قرار دادند  اما آن چند نفر شخصيت شناخته شده، كينه
گر و دروغگو هستند، و از اجراي  آنان مردمي فتنه :وليد عذرخواهي كرده و گفتندو از 

باشند، به همين خاطر در مورد تو اقدام به  حكم الهي در مورد فرزندانشان ناراحت مي
  كنند!  پراكني مي شايعه
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وليد بن عقبه در ارتباط با اين موضوع اقدامي ننمود و راه صبر و تحمل را در پيش «
و حضرت عثمان بن عفان را در جريان قرار نداد، و با صبر و بردباري خود از آنها  گرفت

  » 1درگذشت!
حقد و كينه آنان بر وليد بيشتر شد، يكي از آنان به نام (جندب ازدي، ابوزهير) همراه 

وليدبن  :رفتند و به او گفتند �توزان نزد عبداهللا بن مسعود با تعدادي ديگير از آن كينه
  كند!؟  الي آنها در منزل شرابخواري ميعقبه و

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

د توزان اطالع پيدا كرد، او را مور وقتي كه وليد از شيوة پاسخ ابن مسعود به آن كينه
اي؟ من چه كار  توز اينگونه پاسخ داده چرا به آن دشمنان كينه :مالمت قرار داد و گفت

دار داده  ام كه آن را پنهان كنم؟ اين پاسخي است كه در مورد متهمي سابقه خالفي كرده
  شود! و من الحمدهللا به هيچوچه اهل شرابخواري نبوده و نيستم!  مي

اي  د و ابن مسعود صحبت و گفتگوي دوستانهبه هر صورت در اين رابطه ميان ولي
  انجام گرفت و سوء تفاهم بر طرف گرديد. 

هاي خود در مورد شرابخواري  پراكني توز همچنان در كوفه به شايعه آن آدمهاي كينه
هاي هرزه و فاسد و  چيدند، و هر روز آدم وليد ادامه دادند و عليه او طرح و توطئه مي

گرفتند را، بيشتر به دور و بر خود جمع  ورد مجازات قرار ميمخالف را كه توسط وليد م
  كردند.  مي

روزي آدم جادوگري را نزد وليد آوردند، وليد در مورد حكم مجازات جادوگر از ابن 
  دانيد او جادوگر است؟  از كجا مي :مسعود سؤال كرد، ابن مسعود گفت

  دهي؟  اي را انجام مي چه كارهاي ساحرانه :از جادوگر پرسيدند
  توانم وارد دهان االغي شوم و از عقب آن بيرون بيايم!؟  مي :گفت
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  مجازات او اعدام است!  :ابن مسعود به وليد گفت
توز به نام جندب  اي جلو منزل وليد تجمع نموده كه در ميان آنها يكي از آن كينه عده

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

  قطعي به سرعت طرف جادوگر رفت و او را به قتل رسانيد! 
وليد و ابن مسعود كار او را اقدامي عليه اختيارات حكومتي تلقي نموده و به همين 
خاطر حكم زنداني شدن او را صادر نمودند. زيرا اقامه حدود شرعي جزو اختيارات مردم 

  باشد.  ارات امام و مسؤلين امور مربوطه ميعادي نيست بلكه جزو اختي
اي براي حضرت عثمان نوشت، حضرت  در مورد نوع اقدام عليه جندب، وليد نامه

عثمان دستور داد او را تعزير كنند و پس از پايان تعزير او را آزاد نمايند! و از مردم 
د الهي را به خواست بر پايه گمان خويش اقدام نكنند و بدون اجازة اولياي امور حدو

  اجرا نگذارند. 
   1گري خود عليه وليد افزودند! توزي و توطئه جندب و گروه هواداران او بر دامنة كينه

برخي از شورشيان كه كينه وليد را بر دل داشتند، براي مالقات با حضرت عثمان به 
كرد، و از حضرت  سوي مدينه حركت كردند، كه جندب ازدي نيز آنان را همراهي مي

  اند، او را از استانداري كوفه بركنار كند!  ثمان خواستند به سبب آنكه مردم از وليد آزردهع
شما داريد بر  :حضرت عثمان چندان آنان را تحويل نگرفت و خطاب به آنها گفت

كنيد و چنين چيزي از نظر اسالم پذيرفتني نيست، از  اساس ظن و گمان عمل و اقدام مي
   2ايد! ه خارج شدهطرفي بدون اجازه از كوف

وقتي كه به كوفه بازگشتند، حقد و كينة آنها نسبت به وليد و حضرت عثمان بيشتر 
  گرديد! 
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  گران كوفه  باند توطئه

طلبان، و كساني كه زندان رفته و آزاد  به همراهي تمامي آشوبتوزان  هنآن دسته از كي
باندي را براي شورش ها و مخالفان دست به دست هم داده و  شده شده بودند مجازات

پردازي  و دروغ  پراكني عصيان و براندازي دولت اسالمي تشكيل دادند و بر دامنه شايعه
  عليه وليد و حضرت عثمان افزودند. 

اي زشت و  تري را برداشتند، به اين صورت كه از طريق توطئه آنان گام شيطاني بلند
حكومتي وليد بن مغيره را دزديدند! مهر  –كه طبري آن را به تفصيل نقل كرده  –خبيثانه 
اي از آنان همراه با آن مهر به مدينه رفتند، تا عليه او به جرم شُرب خمر شهادت  و عده
  دهند! 

وقتي وليد از گم شدن مهر و رفتن آنها به مدينه باخبر شد، متوجه گرديد كه توطئه 
ادر پيش گرفت، تا قبل از اند! او بالفاصله راه مدينه ر خطرناكي را براي او تدراك ديده

  آنان يا همزمان با آنها وارد مدينه شود، اما آنها زودتر از او وارد مدينه شده بودند! 
كه وليد  –گران به رهبري ابومورع اسدي و ابوزينب ازدي  غوغاساالران و توطئه

د به مالقات حضرت عثمان رفتن –پسران آنها را به جرم قتل و سرقت اعدام كرده بودند 
  و به شرابخواري وليد بن عقبه شهادت دادند. 

  ايد!؟  چه چيزي را از او مشاهده كرده :حضرت عثمان خطاب به آنان گفت
ما وارد منزل وليد شديم و او را مست  :آن دو به دروغ شهادت دادند و گفتند كه

  آورد!؟ و محاسنش را با آن آلوده كرده بود!؟  مشاهده كرديم و داشت شراب باز مي
بدين ترتيب در مورد شرب خمر وليد دو نفر به دروغ گواهي دادند، در حالي كه 

  شود!  حكم مجازات شرب خمر از طريق شهادت دو نفر ثابت مي
وقتي وليد به مالقات عثمان بن عفان رفت، به خداوند سوگند ياد كرد كه هيچگاه 

توز هستند دروغ  كينهگران و دشمنان  شراب ننوشيده و شهادت آن دو نفر كه از توطئه
  محض است! 
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كنيم و بر  ما بر اساس معيارهاي موجود عمل مي :حضرت عثمان بن عفان به او گفت
نماييم، كسي كه به دروغ چيزي را گواهي دهد و به  پايه شهادت شهود حكم را اجرا مي

ديگران ستم ورزد، آتش جهنم را براي خود مهيا كرده است، و خداوند از او انتقام 
دهد و بهترين پاداش را به او عطا  گيرد و مظلوم را مورد حمايت خويش قرار مي يم

  فرمايد.  مي
 –اند  الزم به تذكر است كه وليد و عثمان بن عفان با هم برادر شيري بوده –برادر 

  نمايم، اما بردبار باش!  اي نيست، حد شرعي شرابخواري را بر تو اجرا مي چاره
هر چند دو نفر به  –دستور داد حد شرعي شرب خمر را پس از آن حضرت عثمان 
  اجرا كنند!  –دروغ آن را گواهي كرده بودند 

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

  » 1ام هجري روي داد. در سال سي اين عزل و نصب
توز پس از آن شهادت دروغ عليه وليد، براي ادامه  گر و كينه غوغاساالران تهمت

  گري عليه والي جديد به كوفه بازگشتند!  توطئه
پس از آنكه سعيد بن عاص به كوفه رسيد، در جمع مردم به سخنراني پرداخت و پس 

   :از حمد و ثناي خداوند گفت
اند! اما زماني كه عثمان  خداوند عليرغم ناخشنوديم مرا به ميان شما فرستاده سوگند به«

براي قبول اين مسئوليت به من امر فرمود، به غير از اطاعت چارة ديگر نداشتم! به شما 
گري و غوغاساالري در ميانتان سر بر آورده، اما به خداوند  دهم كه ديو فتنه هشدار مي

سختي با آن به رويارويي خواهم پرداخت تا آن را سركوب كنم كنم كه به  سوگند ياد مي
   2يا آنان بر من چيره شوند! اما من امروزه تنها اختيار خويش را در دست دارم!
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پس از آن سعيد بن عاص در مورد اوضاع و احوال كوفه اطالعات الزم را كسب كرد 
دار بودن فتنه و دست  ههاي مختلف آشنايي پيدا نمود و به ريش ها و گروه و باگرايش
گري و فريبكاري  توز و دشمنان دين در توطئه اي از شورشيان ماجراجو و كينه داشتن عده

هاي جاهل و  گري پي برد و متوجه شد كه عامة مردم عادي از غوغاگران و آدم و فتنه
  نمايند!  روي مي نادان دنباله

اوضاع نابسامان و پس از مدتي سعيد ضمن گزارشي كتبي حضرت عثمان را از 
   :غيرعادي كوفه باخبر نمود! در نامة او آمده بود

هاي محترم  اوضاع و احوال اجتماعي مردم كوفه بسيار نابسامان و متشنج است. و آدم«
اند! زمام اوضاع در دست  و با كرامت و باسابقة خدمت و ديانت منزوي گرديده

اي  و متأسفانه امروز، وضع به گونهماجراجويان مزدور و مردم جاهل و سادة عربي است 
  » شوند!؟ درآمده كه براي اهل دين و شرف هيچگونه احترامي قايل نمي

اي را براي سعيد نوشت و از او خواست كه همة سعي و تالش  نامه �عثمان بن عفان
خود را براي سر و سامان دادن به اوضاع و احوال اجتماعي و ترويج ارزشهاي ديني و 

ت نهادن به دانش و درستكاري و جهاد و در اولويت قرار دادن اين امور جهادي و حرم
  بر ديگر امور به كار گيرد! 

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

اند تابع آن  آن ممالك وارد آن گرديدهاند، و آناني را كه پس از فتح  خود فتح كرده
ناپذيري و ترك  پروري و حق پيشگامان و مجاهدان بگردان! مگر آنكه آن پيشگامان راه تن

اند، راه جهاد را در پيش  جهاد را درپيش گرفته باشند! و آنهايي كه پس از ايشان آمده
  گرفته باشند! 

را آنگونه كه شايسته است به  به هر انساني در جاي خود حرمت بگذار! و حق هر يك
آنان عطا كن! زيرا به وسيله شناخت صحيح مردم است كه عدالت و دادگري در بين آنها 

  كند!  تحقق پيدا مي
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بن عمر  سعيد توجيهات عثمان بن عفان را به كار بست و مجاهديني مانند قعقاع
 :اب به آنها گفتمشاركت داشته بودند، فراخواند و خط» قادسيه«تميمي را كه در جنگ 

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

  » 1انگاران باخبر نماييد. انگاري سهل كه پشت سر شمايند مطلع كنيد و از سهل
به تشكيل هيئتي مجلس مانند متشكل از اهل حل و عقد كوفه نمود كه در  سعيد اقدام

آن اهل علم و اصحاب و مجاهدين و اهل دين وتقوا و قاريان قرآن و اهل فضل وجود 
  داشتند، او آن مجلس را طرف مشورت خود نمود و جزو اطرافيان خويش گردانيد! 

هاي جاهل و نادان  توزان و آدم اما اين اقدامات سعيد به هيچوجه باب طبع آن كينه
پراكني و تهمت پرداختند و او را به گمراهي  نبود، بالفاصله عليه سعيد به شايعه و دروغ

هاي آنان باور كرده و از آنها  انديش به دروغ خرد و ساده هاي كم اي از آدم متهم كردند عده
  كردند!  داري مي جانب

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

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

توجيهات تو و اقدامات او بجا و حكيمانه  :ان خطاب به حضرت عثمان گفتندآن
گران كوتاه نياييد! آنها را بر مردم مقدم مداريد! و آنان  اند، و به هيچوجه در برابر فتنه بوده

را به كارهايي كه شايستگي آن را ندارند مگماريد! زيرا اگر زمام امور در اختيار نااهالن 
سر و  دهند بلكه آنها را دچار بي اينكه آن امور را به درستي انجام نميقرار گيرد، نه 

  نمايند!  ساماني مي
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اي براي ايجاد آشوب  عده :عثمان بن عفان به مجلس مشورتي بزرگان مدينه فرمودند«
كنند، خود را براي مقابله با آن آماده كنيد! و به حق متمسك شويد! من  و بلوا تالش مي

  » 1رسانم! ط به تحركات آنان را بالفاصله به اطالع شما ميهاي مربو گزارش
هاي شريف و خوش  خرد از گماشته شدن انسان هاي هرزه و اعراب جاهل و بي آدم

هاي اداري و اجتماعي خشمگين شده  سابقه و اهل علم و جهاد و تقوا در مجالس و پست
ئولين امور پرداختند، زيرا آن پراكني در مورد مس و به خاطر آن اقدام به عيبجويي و شايعه

  آوردند!  اختيارات را نوعي ستم و تبعيض به شمار مي
توزي  ها را براي حق و كينه گر و ماجراجويان و مخالفان، آن اقدام توزان توطئه كينه

بيشتر عليه خليفة مسلمانان و اولياي امور و عدم اطاعت از تصميمات و دستورات 
  عليه او در ميان مردم، بهانه قرار دادند. سعيدبن عاص و ترويج شايعات 

توزان نبودند، آنان  هاي آن كينه گري ها و تهمت پردازي اكثريت مردم كوفه پذيراي دروغ
طلبي بودند  گري و آشوب مدتي راه سكوت را در پيش گرفتند، اما همچنان در پي توطئه

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

  پيدا كردند! 

  مثلث توطئه 

توز اسالم، اعم از يهود و مسيحيان و مجوسيان مرتب عليه اسالم و  دشمنان كينه
پراكني  امور به دروغ و تهمتكردند و عليه خليفه و اولياي  چيني مي مسلمانان توطئه

پرداختند! و از اشتباهات اندك آنها براي تحريك مردم عليه آنان حداكثر استفاده را  مي
  ورزيدند!  كردند، و از جعل هيچ نوع افتراء و تهمتي عليه آنها كوتاهي نمي مي

ر هاي تفرقه د ها و اقدامات، گسترش نابساماني و تقويت پايه هدف آنان از اين تالش
ور كردن آتش كينه و حقدشان عليه اسالم بود كه اديان باطل آنان  ميان مسلمانان، و شعله
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هاي آنان را سرنگون  را منزوي نموده و در واقع در پي براندازي نظام اسالمي كه حكومت
  و ارتشهايشان را تار و مار نموده بود، بودند! 

توز گمراه و ساده  هاي كينه دمآن دشمنان قسم خورده براي تحقق اهداف خود از آن آ
و ابله استفاده كرده و همة كساني را كه به سبب خالفكاري توسط خليفه و مسؤلين امور 

  مجازات شده بودند، بسيج نموده بودند! 
آن دشمنان از هواداران خود سازماني سرّي تشكيل دادند و در شهرهاي بزرگ و 

و آنان را سازماندهي نموده و   ا كردهمناطق مختلف هواداراني را براي خود دست و پ
  مرتب با آنها در ارتباط بودند! 

كوفه، بصره و مصر قرار داشتند و  :هاي اين گروه خبيث در شهرهاي مهمترين هسته
  بودند!  –هر چند اندك  –در شهرهاي مدينه و شام نيز داراي اعضا و هواداراني 

االصل قرار داشت كه در  دمي يهوديگر و برانداز، آ در رأس اين سازمان سري توطئه
زمان خالفت حضرت عثمان به مسلمان شدن تظاهر نموده و خود را جزو مسلمانان 

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

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

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

  ش ايفا نمودند! و شهيد گردانيدن
   :نمايد كه امام ابن جرير طبري از طريق اسنادهاي مورد قبول مورخين روايت مي

پوست بود، در زمان عثمان اسالم  عبداهللا بن سبا يهودي و اهل مدينه و مادرش سياه«
كرد و براي گمراه  نشين سفر مي آورد، پس از مدتي او ممالك و مناطق مختلف مسلمان

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

عبداهللا بن سبا به مصر رفت و در آنجا اقامت گزيد و سخنان او بر تعدادي از مردم 
كننده خويش جرأت بيشتر  هاي گمراه رويج كفرگويي و حرفكم براي ت اثر گذاشت، و كم

  پيدا نمود! 
برند. عيسي در آخر الزمان باز  من از باور آنهايي درشگفتم كه گمان مي :گفت او مي

گردد!؟ در حالي كه خداوند در قرآن  محمد در آخر الزمان باز نمي :گردد، اما گويند مي
   :فرمايد مي

� βÎ) “Ï% ©! $# uÚ t� sù š� ø‹n=tã šχ# u ö�à)ø9 $# š‚ –Š!# t� s9 4’ n< Î) 7Š$ yètΒ �  
  )85 :القصص(  

همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب كرد، تو را به ميعادگاه (قيامت) «
  »گرداند. بازمي

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

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

او پس ازمدتي براي تحريك مردم عليه خليفه گام ديگري برداشت و خطاب به آنان 
هزار پيامبر مبعوث شده و هر يك از آنها داراي وصي و جانشيني بوده است، علي « :گفت

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

چه كسي ستمكارتر از آني است كه وصيت  :گفت پس از مدتي در بين اتباع خود مي
و سفارش رسول خدا را در مورد تعيين علي بن ابيطالب به عنوان جانشيني  عملى ننمود، 

  ود بر مردم فرمانروايي كرد؟!و حق او را غصب، و به جاي او خ
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عثمان از روي ستم و ناروا خليفه شده و اين حق علي بن ابيطالب است زيرا  :او گفت
او از طرف رسول خدا به عنوان جانشين تعيين گرديده و عثمان بايد آن مقام را براي او 

  » رها كند؟!
يث خود در پيشه و تبهكار خود را در سازمان سري و خب ابن سبأ پيروان جنايت
براي گسترش اين عقيده به پاخيريد! و  :گفت كرد و به آنان مي ممالك اسالمي توجيه مي

آن را در جامعه به حركت درآوريد! و از ترور، و تخريب شخصيت افراد و ايجاد تهمت 
اند، آغاز كنيد! كار  و افترا عليه مسؤلين امور حاكم بر خود كه از طرف عثمان تعيين شده

ر پوشش اندرز و اصالحات و امر به معروف و نهي از منكر قرار دهيد. تا مردم خود را د
  به شما روي بياورند و سپس آنان را بر اين باور فرابخوانيد! 

عبداهللا بن سبأ پيروان خود را در ممالك اسالمي به ويژه بصره، كوفه و مدينه پراكنده 
مرتب به اتباع فاسد و گمراه شده  نمود و خود او مصر را براي اقامت خويش برگزيد! او

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

افزودند و مخفيانه هواداران  هاي خود مي اتباع او در مناطق روز به روز بر دامنة فعاليت
  ليه خليفه و اوليايي امور و عزل عثمان فراخواندند! خود را به شورش ع

آنان در پوشش امر به معروف و نهي از منكر باورها و نظرات خود را در ميان مردم 
كردند، تا بر روي آنها تأثير گذاشته و بيشتر آنان را به خود جذب كرده و فريبشان  بيان مي
  دهند! 

پرداختند و در  ز امرا و اولياي امور مياتباع او مدام به عيبجويي و ايراد تهمت ا
كردند! اتباع او در هر يك از  فرستادند آنها را منتشر مي هايي كه براي يكديگر مي جزوه

كردند و به  هايي را در مورد مسؤلين امور سرهم مي ها و تهمت شهرهاي و مناطق دروغ
دند، و آنان نيز آن فرستا صورت مكتوب براي اتباع و هواداران خود در ديگر مناطق مي

  نمودند!  دروغ و افترائات را در ميان مردم شايع مي
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شنيدند، و به مردم  مردم از زبان آنها عيب و نقص اولياي امور آن منطقه را مي
ما در اين منطقه شريك ظلم و ستمي كه بر سر مردم مسلمان فالن شهر و ديار  :گفتند مي

  كردند!  دند باور ميشني آمده نيستيم. در نتيجه آنچه را مي
هاي  به اين صورت باند سازمان يافته سبأيه، به ايجاد و فساد و تباهي در عرصه

مختلف پرداختند و همة تالش و توان خود را براي گسترش اختالف و چنددستگي و بر 
هم زدن اصل اخوت اسالمي به كار گرفتند و مردم را عليه استانداران و اولياي امور 

  پرداختند!  و نشر اكاذيب مي پراكني به دروغ �دند و عليه عثمان بن عفانكر تحريك مي
ها و جرايم سازمان يافته خود بر خالف ظاهر، اهداف ديگري  از طريق اين خالفكاري

كردند و ظاهر و باطنشان بسيار متفاوت بود و هدف اصلي خود را حذف  را دنبال مي
خواستند به  ار داده بودند و با اين كار ميعثمان بن عفان و براندازي نظام اسالمي قر

اهداف شيطاني پيشواي خود عبداهللا بن سبأ و يهوديان و مجوسيان و مسيحيان حامي او 
  » 1جامة عمل بپوشانند!

عبداهللا بن سبأ مدتي پس از ادعاهاي مسلمان شدن با هدف  :همچنان كه گفته شد
ي آنها به شام رفت، اما نتوانست به آن ترويج گمراهي در ميان مردم  و تأثيرگذاري بر رو

  هدف شيطاني خود دست پيدا كند! 
وقتي عبداهللا بن « :نمايد كه امام ابن جرير طبري برپاية اسناد مورد قبول خود نقل مي

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

خواهد  خداوند هستند! اين صحيح است كه همه چيز از آن خداوند است، اما او مي
كه در اختيار دارد محروم كند و نام مسلمانان را از روي   مسلمانان را از ثروت و دارايي

  آن بردارد!؟ 

                                         

  با تصرف در ساختار 341 – 340ص  4تاريخ طبري : ج  -1
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ويش، به خاطر حسن نيت و خلوص قلبي و پاكي سيره خ �حضرت ابوذر غفاري
  كند!  تحت تأثير كالم او قرار گرفت و گمان برد كه سخن معاويه سخني ناسره و اشتباه مي

بر اساس چه  :ابوذر غفاري نزد معاويه رفت و او را مورد مالمت قرار داد و گفت
  اي؟!  الهي ناميده  المال مسلمانان، دارايي اي بيت انگيزه

تو را ببخشايد، مگر همه ما بنده خدا ابوذر! خداوند  :معاويه در پاسخ به او گفت
  نيستيم و دارايي و ثروت و آفرينش و امر مگر از آن او نيست؟! 

  اين اموال خداوند است!  :مگو :ابوذر گفت
گويم كه متعلق به  گويم اين اموال از آن خداوند نيست، اما مي نمي :معاويه گفت
  مسلمانان است! 

داد و به درخواست ابوذر پاسخ مثبت داد. در بدين ترتيب معاويه به مناقشه پايان 
حالي كالم معاويه كالم نادرستي نبود. و اين ابوذر غفاري بود كه بر اثر صداقت و 

  گري ابن سبا قرار گرفته بود!  دلسوزي خود تحت تأثير فريبكاري و توطئه
رش گست �اما در ارتباط با اينگونه مسايل دامنه اختالف نظر ميان معاويه و ابوذر

اي محترمانه از ابوذر خواست كه به  يافت، تا جايي كه عثمان را بر آن داشت كه طي نامه
  مدينه بازگردد! 

انديش و  پس از آمدن به مدينه ابوذر غفاري از اين نگران بود كه برخي انسانهاي ساده
 خرد از نظرات انتقادي او سوء استفاده كرده و از آنها براي اهداف خاص خود بهره كم

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

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

با ابوذر در ميان نهاده بود با او هم نهاد. و خواست او تحت تأثير القائات خويش قرار 
دهد و عليه معاويه تحريك كند! اما ابودرداء سخنان او را با هوشياري ذكاوت مؤمنانه 
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مام نمود و خطاب به او مورد تأمل قرار داد و بوي يهوديت و شيطنت را از آن استثش
  توزي بيش نيستي!  ابن سوداء تو كيستي؟ سوگند به خداوند يهودي كينه :گفت

پس از مدتي عبداهللا بن سبأ نزد عباده بن صامت رفت، و همان مسايلي را كه با 
ابودرداء در ميان گذاشته بود با او نيز در ميان نهاد. عباده بن صامت نيز خباثت و 

بند به دستهاي او زد و همراه با يك سرباز نزد معاويه  دريافت، دستيهوديگري او را 
اي معاويه!  :رفتند، هنگامي كه نزد معاويه رسيدند، عباده بن صامت خطاب به او گفت

اين آدم يهودي را بازخواست كن! و مواظب او باش! اين شخص بوده كه ابوذر را عليه 
  تو تحريك كرده است! 
اي را به حضرت  قضيه عبداهللا بن سبأ و شيوه برخورد با او نامهمعاويه در ارتباط با 

  عثمان نوشت و از او كسب تكليف نمود. 
ديو فتنه چشم و بيني خويش را بيرون آورده و  :حضرت عثمان در پاسخ به او نوشت

ور شود! در  سربلند كرده، و تنها چيزي كه باقي مانده آن است كه از جاي برخيزد و حمله
  » ين نيشتر فرو مكن و خود و مردم را از زيان آن مصون بدار!زخم چرك

ام هجري عبداهللا بن سبأ از شام به طرف بصره حركت كرد، تا پيروان خود  در سال سي
خرد بودند سازماندهي  توزان و افراد جاهل و بي هرا كه معجوني فاسد از مخالفان و كين

صره بود، او مردمي عادل و پرهيزكار و در كند! در آن زمان عبداهللا بن عامر كريز والي ب
  آمد!  عين حال با اراده و قاطع به شمار مي

ابن سبأ پس از ورود به بصره يكراست به منزل حكيم بن جبله كه آدمي خبيث و 
  آمد، رفت.  شكن به شمار مي حرمت

بر پس از ورود ابن سبأ به بصره به عبداهللا بن عامر خ :گويد امام ابن جرير طبري مي
  دادند كه مردي غريب و مرموز وارد شهر شده و مهمان حكيم بن جبله است! 

همچنان كه گفته شد، حكيم بن جبله دزد و راهزن مشهوري بود، و زماني كه سپاه 
گشتند، او مخفيانه از آمدن به  اسالم و مجاهدين از ممالك اطراف بصره به اين شهر بازمي
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دي و راهزني خود بپردازد و اموال و دارايي اهل ذمه كرد تا به كار دز بصره خودداري مي
  و مسلمانان را مورد دستبرد قرار دهد! و به هر كار خالفي دست زد. 

اي را براي  مردم اهل كتاب و مسلمانان از او نزد عثمان بن عفان شكايت بردند، او نامه
نداني كند و تا عبداهللا بن عامر نوشت و از او خواست حكيم بن جبله را بازداشت و ز

  زماني كه به خوبي تنبيه نشده او را آزاد ننمايد! 
اش زنداني كنند و اجازه خروج از بصره را به او  ابن عامر دستور داد او را در خانه

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

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

توز هم كيش خود را نزد ابن سبأ  هاي هرزه و كينه حكيم بن جبله تمامي آدم
كرد و آنها را عمالً  هاي خود را به آنان القاء مي خواند و او با مهارت بسيار انديشه فرامي
گرفت! هنگامي كه عبداهللا بن عامر از اين  ماعت و سازمان سري خود به كار ميدر ج

  عبداهللا ابن سبأ را نزد خود احضار كرد و به او گفت تو كي هستي؟  –موضوع مطلع شد 
مردي از اهل كتابم! كه به اسالم رغبت پيدا كرده و مسلمان شده  :عبداهللا بن سبأ گفت

  حمايت والي در اين شهر زندگي كنم!؟  و اكنون دوست دارم كه در پناه
در مورد تو گزارشهاي زيادي به من رسيده و فريب اين سخنانت را  :ابن عامر گفت

  خوردم! هر چه زودتر از اين شهرخارج شو!  نمي
عبداهللا بن عامر استاندار بصره، عبداهللا بن سبأ را از آن شهر بيرون راند! اما او كار خود 

و نفاق را در آن شهر پاشيده و براي خود اتباع و هواداراني را دست و را كرد و بذر فساد 
  اي از تشكيالت سبأي يهودي خود را در آن تشكيل داده بود!  پا نموده و شاخه

پيشه بسياري در  ابن سبأ به شهر كوفه رفت، و متوجه آن شد كه افراد فاسد و شرارت
را دارند و مخفيانه با آنها تماس گرفت آن شهر وجود دارند و آمادگي پذيرش القائات او 
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و پس از توجيهات و القائات بسيار آنها را سازماندهي نمود و جزو حزب خويش 
  گردانيد! 

پس از آنكه سعيد بن عاص والي كوفه از حضور چنان شخصي مطلع شد، او را از 
  شهر كوفه اخراج نمود! 

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

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

  شده بود. ابوحذيفه بن عتبه، پسر همسر حضرت عثمان بود، كه در خانه او بزرگ 
المؤمنين عايشه از او نگراني   بكر صديق بود، كه خواهرش ام ديگري محمدبن ابي

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

كرد، و افراد او  از خود در مدينه و كوفه و بصره برقرار ميهاي سازمان سري و براند شاخه
  » 1در شهرها و مناطق مختلف با هم در رفت و آمد بودند.

هاي زيرزميني عبداهللا بن سبأ و دار دستة او شش سال ادامه داشت كه از سال  فعاليت
رت سي هجري كار خود را آغاز كردند و در پايان سال سي و پنجم هجري توانستند حض

به جرم و جنايت و  �عثمان را به شهادت برسانند و در طول خالفت حضرت علي
  كارشكني خود ادامه دهند! 

  اولين جرقه آشوب بزرگ 

طلبي  گري و آشوب رهبران سازمان سري و برانداز سبأيه، تصميم گرفتند كه كار فتنه
آغاز كنند! و  – شهرت داشت –كه به شهر آشوب و فتنه و توطئه  –خود را از شهر كوفه 
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سال سي و سه هجري را براي روشن كردن اولين آتش آشوب و هرج و مرج در ايام 
  واليت سعيد بن عاص انتخاب كردند كه در آن زمان سعيد بن عاص والي كوفه بود. 

در يكي از روزهاي سال سي و سه هجري، سعيد بن عاص در مجلسي عمومي نشسته 
ن و مردم عادي حضور داشتند، و در مورد مختلف به و بسياري از بزرگان و صاحبنظرا

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

» خُنيس بن حبيش اسدي«بين سعيدبن عاص و يكي از حاضران در مجلس به نام 
اي پيش آمد كه در مورد موضوعي با يكديگر اختالف نظر پيدا كردند! و  مناقشه گفتگو و

گران از جمله (جندب ازدي كه پسر قاتل و سارق او قبالً اعدام شده بود  هفت نفر از فتنه
  واشتر نخعي ابن الكواء و صعصعه بن صوحان) در مجلس حضور داشتند! 

ر نمودن آتش آشوب مناسب ديدند و و گري و شعله گران فرصت را براي فتنه فتنه
كرد، پرداختند،  كاري خنيس اسدي كه با سعيد بن عاص مناقشه مي برخاستند و به كتك

  وقتي پدر او به حمايت از پسرش برخاست او را نيز زير مشت و لگد گرفتند! 
گران دست بردار  كاري آنان جلوگيري كند، اما فتنه سعيد تالش كرد كه از نزاع و كتك

  ودند و بر اثر شدت ضرب و جرح خنيس اسدي و پدرش بيهوش نقش زمين شدند! نب
طايفه بني اسد وقتي ماجرا باخبر شدند، براي گرفتن انتقام دست به شمشير زدند و 

ور شود، اما سعيد توانست اوضاع را كنترل كند و  چيزي نمانده بود كه آتش جنگ شعله
  » 1به غائله پايان دهد.

ن بن عفان را در جريان ماجرا قرار دادند، از سعيدبن عاص وقتي حضرت عثما
خواست با حكمت و دورانديشي با موضوع برخورد كند و تا جايي كه امكان دارد، دست 

  گري ببندد!  گران را براي جلوگيري از فتنه فتنه
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گري و  خورده به منازل خود بازگشتند و از فرداي آن روز فتنه شورشيان فريب
  ي خود را عليه سعيدبن عاص و حضرت عثمان و بزرگان كوفه بيشتر كردند! پراكن شايعه

بسياري از مردم كوفه برايشان بيشتر خشم گرفتند و از سعيد بن عاص خواستند، آنان 
  را تنبيه كند! 

عثمان مرا از اين كار برحذر داشته است، اگر شما اين چنين  :سعيد به آنان گفت
  خبر كنيد! خواهيد، خودتان او را با مي

اي را براي حضرت عثمان  تعدادي از عالمان و بزرگان كوفه در مورد آن عده نامه
گران و مفسدان را از كوفه اخراج و به  فرستادند و از او خواستند، اجازه دهد، آن توطئه

  جايي ديگر تبعيد كنند! 
ر بيشتر حضرت عثمان به والي خود سعيدبن عاص اجازه داد آنها را كه ده دوازده نف

  نبودند، از كوفه اخراج و به شام نزد معاويه تبعيد كند! 
هائي را براي معاويه نوشت و خطاب به او  گران نام راجع به آن فتنه �حضرت عثمان

   :فرمود
اند! مراعات آنها را  جو را به نزد تو تبعيد كرده طلب و فتنه كوفيان تعدادي آدم آشوب«

ورت لزوم آنان را تنبيه كرده و حدود شرعي را بر آنان بكن! و با آنان سخت مگير! در ص
  اند به ما خبر بده!  جاري نما، اگر ديدي سر راه آمده

برخي از آنهايي كه به شام تبعيد شدند عبارت بودند از اشتر نخعي، جندب ازدي، 
  بن زياد، عميربن ضابيء و ابن الكواء!  صعصعه بن صوحان، كميل

هاي  ها و گفتگو اويه بودند، كه در ميان آنها و معاويه مناقشهآنان چند روزي را نزد مع
آمدند  سختي انجام گرفت و با او به تندي بسيار سخن گفتند، آنان به هيچوجه كوتاه نمي

  ورزيدند!  و بر سر كارهاي خود اصرار مي
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توزي و اخاللگري بودن و  تجديد نظرشان در كارها و اهداف خود به خاطر كينه
  » 1گر و برانداز عبداهللا بن سبأ تقريباً بعيد بود. باند توطئهعضويت در 

معاويه در مورد آنان گزارشي را براي حضرت عثمان ارسال نمود، حضرت عثمان در 
خواهند آزاد بگذارد، زيرا  پاسخ به او اجازه داد، آنها را براي اقامت در هر كجا كه مي

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

افرادي نزد من آمدند كه نه دين درستي دارند و نه خردمندي كه بشود روي آن «
تابند و  شمارند، و اجراي عدالت را برنمي حساب كرد، اسالم را باري بر دوش خويش مي

آورند، و همة هم  جويند، براي سخن خود دليلي نمي يداوند را نمبه هيچوجه رضايت خ
جويي و چپاول اموال اهل ذمه بوده است، به راستي خداوند آنان را در بوتة  و غمشان فتنه

اند، و در نهايت خوار و رسوايشان  آزمايش سختي قرار داده و به بالي بزرگي گرفتار آمده
  خواهد نمود! 

ه تحت تأثير ديگران قرار گيرند، و تنها به پيوستن و هواداري اي نيستند ك به گونه
شوند و بس! به سعيدبن عاص يادآوري كن! كه به شدت  ديگران ازخود راضي مي

طلب بيش نيستند، كه بر روي ديگران تأثير چنداني  مواظب آنها باشد، آنان مشتي آشوب
  » آيند! ندارند و خطري جدي به شمار نمي

و  :اينكه آنان را آزاد كند، آنها را نزد خود فراخواند و با آنان سخن گفت معاويه قبل از
گذارم  من شما را آزاد مي« :از در اندرز و نصيحت با آنها وارد شد، از جمله به آنان گفت

خواهيد برويد، اما بدانيد كه سود و زياني را براي هيچ كس به همراه  هر كجا كه مي
طلب هيچي  اي آشوب آييد! و به جز عده رر به شمار نمينداريد، چون اهل منفعت و ض

  نيستيد! 
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خواهيد راه هدايت و نجات را در پيش گيريد! با مسلمانان همراه شويد! و به  اگر مي
آنچه كه ديگران از آن خوشنودند، خوشنود باشيد، و كثرت مال و ثروت مايه غفلت و 

  گمراهي شما نشود! 
گران دام خواهد نهاد!  قام سختي است، براي توطئهخداوند داراي قدرت و دست انت

كنيد، آگاهي داريد!  موضوعي را مطرح نكنيد كه خود از خالف آنچه كه به آن تظاهر مي
هايتان را براي مردم برمال  بدانيد! خداوند تا شما را نيازمايد، رها نخواهد فرمود، و پنهاني

   :فرمايد خواهد كرد! زيرا خداوند متعال مي

� $Ο!9# ∩⊇∪ |=Å¡ymr& â¨$̈Ζ9$# βr& (#þθä.u�øIãƒ βr& (# þθä9θà)tƒ $̈ΨtΒ#u öΝèδuρ Ÿω tβθãΖtFø�ãƒ �  
  )2 - 1 :العنكبوت(  

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

عراق و شام را ترك كنيد و  :د، گفتندطلب وقتي از دمشق خارج شدن آن عده آشوب
براي اينكه مورد شماتت و مالمت قرار نگيريد به كوفه بازنگرديد، در نهايت تصميم 

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

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

كنيد! خداوند  نشيني نمود اما شما همچنان در راه گمراهي تالش و تكاپو مي خوار عقب
دانم كي هستيد،  شما را تنبيه نكنم و خوار نگردانم! اي كساني كه نمي مرگم دهد اگر

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

  » وگند به خداوند خوارتان خواهم گردانيد!كنندة مرتدين هستم، س من پسر سركوب
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عبدالرحمن بن خالد بن وليد، يك ماه تمام آنان را تحت نظر قرار داد و بامنتهاي عزم 
و اراده با آنها برخورد نمود و همچون سعيدبن عاص و معاويه با ايشان به نرمي برخورد 

  نكرد! 
اگر در جايي براي رويارويي با  برد، و رفت آنان را همراه با خود مي او هر كجا كه مي

اي براي تحقيرشان  برد و از هر بهانه رفت آنان را نيز ناچار به همراه خود مي دشمنان مي
  نمود!  استفاده مي

ناميد! و  او را خيانتكار مي :گفت هر گاه با سردسته آنان صعصعه بن صوحان سخن مي
شود، شر و بدي او را تنبيه و داني كه هر كس از راه خير اصالح ن مي :گفت به او مي

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

هايي كه در كوفه باسعيد و در شام با  چرا در اينجا از بلبل زباني :گفت به آنان مي
داديد جواب  آنها پاسخ مي معاويه داشتيد، خبري نيست؟! چرا آنگونه كه به سخنان

  دهيد؟!  سخنان مرا نمي
او،   گيري و قاطعيت نوع برخورد عبدالرحمن با آنان مفيد واقع شد، و تندي و سخت

آنها را محدود نموده بود، و پس از مدتي نزد او رفته و از گذشته خويش اظهار توبه و 
  ندامت كردند! 

خواهيم ما را مورد بخشايش  از او مي كنيم و ما در پيشگاه خداوند توبه مي :گفتند
خويش قرار دهد، بيش از اين ما را آزار مده! خداوند تو را آزار ندهد! و از ما درگذر كه 

  اميدواريم خداوند از تو درگذرد!؟ 
آنان همچنان در الجزيره و نزد عبدالرحمن باقي ماندند، او تصميم گرفت يكي از آنان 

ان بن عفان بفرستد تا او را از توبه و اصالح خود و دست را به نام اشتر نخعي نزد عثم
  هاي گذشته در جريان قرار دهد!  گري برداشتن از فتنه

خواهيد برويد،  تو و دوستانت هر كجا كه مي :به اشتر نخعي گفت �حضرت عثمان
  من شما را مورد عفو قرار دادم! 
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قي بمانيم. او انسان فاضل قصد داريم نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد با :اشتر گفت
  و بااراده و قاطعي است. 

آنان مدتي را در الجزيره نزد عبدالرحمن ماندند، و در ظاهر، راه توبه و اصالح را در 
  » 1پيش گرفته بودند.

طلبان در كوفه براي مدتي مهر سكوت بر لب نهادند، زيرا سران  جويان و آشوب فتنه
به شام نزد معاويه و سپس به نزد عبدالرحمن در آنها در ماههاي سال سي و سه هجري 

  تبعيد شده بودند. » الجزيره«
جويان تا فرارسيدن فرصت مناسب مصلحت را  به همين خاطر بقيه خرابكاران و فتنه

  در سكوت ديدند! 
اما سازمان سري و باند عبداهللا بن سبا در بصره به سركردگي حكيم بن جبله، همچنان 

گري مشغول بودند و اتهامات و ناروايي را به آنان نسبت  به فتنه عليه اهل علم و فضل
  دادند!  مي

هاي فاضل و پرهيزگار بصره شخصي بود بنام اشبح عبدالقيس كه نام  يكي از شخصيت
آمد، و در  ديگر او عاصربن عبدالقيس بود، او پيشواي عشيرة بزرگ خويش به شمار مي

اش نزد رسول خدا رفت و مسايلي  رف عشيرهزمان حيات رسول خدا به نمايندگي از ط
   :او را اينگونه مدح فرموده است �را از او آموخت، رسول خدا

دارند، بردباري و  در تو دو صفت وجود دارند، كه خداوند و پيامبر آنها را دوست مي«
  » آرامش

عاصربن قيس يكي از فرماندهان نظامي در جنگ قادسيه و ديگر جنگها بود! در بصره 
  آمد!  قامت داشت و انسان بسيار صالح و پرهيزكاري به شمار ميا

مخالفان گرد آمده در باند عبداهللا بن سبأ دروغ و افتراهايي را عليه او سرهم كردند! 
وقتي حضرت عثمان از موضوع اطالع يافت، او را نزد معاويه فرستاد، وقتي معاويه با او 
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و به برائت و صداقت او پي برد و دريافت  سخن گفت و مدتي او را نزد خود نگاه داشت
  اند!  گران بر او تهمت بسته كه مخالفان و فتنه

كسي كه بيشتر عليه عامربن عبدالقيس تهمت بسته بود، حمران بن أبان بود، او آدمي «
آمد و يكي از كارهايش آن بود كه قبل از پايان عده با زني  فاسد و مجرم به شمار مي

   ازدواج كرده بود.
وقتي حضرت عثمان از موضوع آن ازدواج نامشروع او اطالع يافت دستور جدايي 
آنان را صادر نمود، و او را به خاطر آن اقدام ناروا مجازات و به بصره تبعيد كرده بود. و 
در آنجا بود كه با دزد و راهزن مشهور و سركرده باند سبأيه در بصره حكيم بن جبله 

  » 1آشنايي پيدا كرد!
يعني در يازدهمين سال از خالفت حضرت عثمان عبداهللا بن  –هجري  34سال  در«

بندي و كار شورش عليه  اش را مرحله سبا مراحل اقدامات خود را طراحي نمود و توطئه
  ريزي نمود!  خليفه و استانداران و كارگزاران او را برنامه

ان سري خويش در هاي سازم عبداهللا بن سبا از مركز شيطنت خود در مصر با شاخه
بصره و كوفه و مدينه تماس و در مورد جزئيات قيام عليه نظام اسالمي پس از چندين بار 

  مكاتبات و فرستادن افراد مورد اعتماد خود به توافق رسيدند. 
كه  –اند، اعضاي باند او در كوفه بودند  از جمله افرادي كه با ابن سبأ مكاتبه نموده

به شام و سپس الجزيره تبعيد شده بودند،  –نان كه گفته شد همچ –تعدادي از سران آن 
  را بر دوش گرفته بود! » سبأيه«توز  و پس از تبعيد آنان يزيد بن قيس سركردگي باند كينه

ها و بزرگان كوفه  در يكي از ماههاي سال سي و چهار هجري تقريباً همه شخصيت
طلب،  هاي فرومايه كه آشوب دمراهي جهاد در راه دين خداوند شده و در شهر تنها آ

هاي انحرافي سبأيه و اهل فسق و فجور باقيمانده بودند، كه آنان را با افكار  متأثر از انديشه
  خبيث خود تغذيه كرده و عليه سعيد بن عاص والي عثمان در كوفه تحريك نموده بودند! 
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سال  سعيدبن عاص در يازدهمين :گويد طبري در مورد اوضاع آن سال كوفه مي
  خالفت عثمان همراه با هيئتي براي مالقات با او در مدينه رفته بودند! 

، »ري«سعيد قبل از رفتن خود اشعث بن قيس را به آذربايجان، سعيدبن قيس را به 
ُنسير عجلي را به همدان، سائب بن اقرع را به اصفهان، مالك بن حبيب را به كرمان حكيم 

داهللا را به قرقيزستان و سلمان بن ربيعه را به باب بن سالمه را به موصل، جريربن عب
  فرستاد! » سرپل ذهاب كرمانشاه«و عتبه بن نهاس را به حلوان » حلب«

او همچنان قعقاع بن عمر و تميمي را فرمانده نظامي، و عمروبن حريث را نايب 
  خويش گردانيده بود. 

هاي فرومايه و يا  تنها آدمبدين ترتيب كوفه از افراد برجسته و شايسته خالي شده و 
  » 1خورده باقيمانده بودند! افراد فريب

  اولين تحركات باند عبداهللا بن سبا 

در چنان اوضاع و احوالي يزيدبن قيس سردسته باند سبأيه در كوفه در مورد مناسب 
صفت خود عبداهللا بن سبا در مصر به  بودن زمان براي قيام و شورش با پيشواي شيطان

ها و تبليغات سبأيه قرار گرفته و  دند، و تمامي كساني كه تحت تأثير انديشهتوافق رسي
  هاي شرور و هرزه هوادار آنان، شورش خويش را آغاز كردند.  همچنين آدم

امام ابن جرير طبري در مورد اولين شورش سبأيان در سالي سي و چهار هجري 
   :گويد مي

فان قيام كرد، او ابتدا به مسجد رفت يزيدبن قيس در كوفه با هدف خلع عثمان بن ع«
و اتباع باند سبأيه كه از طريق مكاتبات با سركرده خود در مصر در ارتباط بودند، نيز به 
مسجد رفتند و پس از آنكه همة آنها در مسجد جمع شدند، قعقاع بن عمر فرمانده نظامي 

ان از جمله سركرده كوفه از موضوع اطالع يافت و دستور محاصره مسجد را داد و همه آن
  آنان يزيدبن قيس را بازداشت نمود. 
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وقتي يزيد هوشياري و سرعت عمل و قاطعيت قعقاع بن عمرو را ديد، جرأت نكرد 
در مورد قصد خود مبني بر خلع عثمان بن عفان چيزي بگويد و تنها اين موضوع را براي 

ن عاص والي كوفه است و قعقاع برمال نمود كه قيام و اعتراض ايشان صرفاً عليه سعيدب
  باشند!  خواستار عزل و تعيين والي ديگري بر جاي او مي

اين خواست خواست مهمي نبود، زيرا پيش از آنها كساني ديگري هم همين موضوع 
را مطرح نموده و به درخواست آنان توجه شده بود، قعقاع سخنان او را باور كرد و 

  د بازداشت شده بودند، آزاد كنند! دستور داد او و همه كساني را كه در مسج
براي اين مقصد به مسجد مرو! و اجازه مده افرادي  :قعقاع سپس به يزيد گفت

اي داري آن  شورشي و خرابكار، گرد تو جمع شوند! و در خانه خود بنشين! و هر خواسته
را با حضرت عثمان بن عفان در ميان بگذار! اگر حق و روا باشد آن را برآورده 

  » 1مايد!ن مي
اما قعقاع بن عمرو فرمانده نظامي كوفه از وجود تشكيالت سري خبيث و خطرناك 
سبأيه و اينكه آن عده در واقع اعضا و اتباع عبداهللا بن سبا به شمار آمده و با هدف آغاز 
شورش عليه خليفه و خلع او در مسجد گرد آمده بودند، اطالع نداشت! چنانچه اگر او در 

كرد و به سختي آنان را  اي ديگر به آنها نگاه مي داشت، به گونه ل قرار ميجريان آن مساي
  نمود!  مجازاتشان مي

گري و شورش  نشين شد و ناچار گرديد در مورد طرح قيام و فتنه يزيدبن قيس خانه
  عليه خليفه تجديدنظر نمايند! 

كه بسيار مخفيانه  :او آدمي را فراخواند و اسبي و مقداري درهم به او داد و به او گفت
اي را كه براي پيروان سبأيه كوفه كه عثمان آنان را به شام و سپس الجزيره تبعيد  نامه

نموده و آن زمان نزد عبدالرحمن بن خالد اقامت داشته و به توبه و ندامت تظاهرنموده و 
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نزد عثمان رفته و توبه و  –مالك بن حارث نخعي  –حتي بزرگ ايشان اشتر نخعي 
  خود و دوستانش را به او اطالع كرده، به همراه ببرد و تحويل آنان دهد! ندامت 

وقتي اين نامه من به دست شما « :پيشه خود نوشته بود كه يزيد به دوستان شيطنت
ام و با آنها  رسيد بالفاصله نزد من بياييد! با برادران سبأي خود در مصر هم مكاتبه نموده

  ام!  فق رسيدهدر مورد قيام عليه خليفه به توا
وقتي نامه يزيد به دست اشتر رسيد و از مضمون آن مطلع گرديد بالفاصله به همراه 

  دوستانش مخفيانه به سوي كوفه حركت كردند! 
وقتي عبدالرحمن متوجه شد كه آنان مخفي شده و نيستند، دستور داد كه براي يافتن و 

  ان را پيدا كنند. پيدا كردن آنها تالش كنند اما مأمورين نتوانستند آن

  دومين شورش سبأيان 

يزيدبن قيس سركرده سبأييان كوفه بار ديگر با اتباع و هواداران باند برانداز خود و 
طلب در كوفه تماس گرفت و آنان را به تجمع در مسجد فراخواند!  افراد شرور و آشوب

شورش و مخالفت  اشتر نخعي و همراهان نيز به آنها ملحق گرديده و آنان را به عصيان و
  ترغيب نمود! 

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

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

  » و حقوق شما را كم كنند و از دويست درهم به صد درهم كاهش دهند!
و از الجزيره آمده بود و عثمان و سعيد بن عاص در  :گفت در حالي كه او دروغ مي

مورد كاهش بودجه و حقوق آنها هيچگونه تصميمي نگرفته بودند! اما اساس اهداف و 
  پراكني قرار گرفته بود!  گر سبأيه بر دروغ و شايعه تنههاي باند برانداز و ف برنامه
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خرد يافت، و آنان را به  اي كودن و بي اشتر آناني را كه در مسجد گرد آمده بودند، عده
سختي تحت تأثير قرار داد. و به شدت احساساتشان را تحريك كرد و غوغا و جنجال 

  سختي در مسجد پديد آمد! 
رهيزكاراني مانند ابوموسي اشعري و عبداهللا بن مسعود و وقتي بزرگان و اهل فضل و پ

قعقاع بن عمرو از موضوع مطلع شدند، با او وارد گفتگو شدند، اما به اندرزهاي آنها 
  توجهي ننمود و دست رد بر سينه آنان نهاد! 

طلبان داخل و خارج مسجد فرياد زده و  گران و آشوب يزيد بن قيس در ميان فتنه
شوم و  جلوگيري از وارد شدن سعيد بن عاص به كوفه از شهر خارج ميمن براي  :گفت

خواهد از بازگشت سعيد جلوگيري كند، و خواهان آمدن  بندم! هر كس مي راه را بر او مي
  والي جديد باشد، مرا همراهي كند! 

طلبان و اتباع باند سبأيه حمايت خود را از او اعالم كردند و  گران و آشوب همه فتنه
  » 1هزار نفر با او از شهر خارج شدند! حدود

گران با هدف شورش و آشوبگري از مسجد خارج شدند تنها  وقتي اشرار و فتنه
  هاي جاافتاده و بزرگان اهل علم و خرد باقي ماندند!  تتعدادي از شخصي

نائب والي بر روي منبر رفت و مسلمانان را به وحدت و برادري » بن حريث عمرو«
طلبي برحذر داشت و از آنان  ان را از تفرقه و پراكندگي و فتنه و آشوبفراخواند و آن

  خواست كه از حمايت شورشيان سركش دست بردازند! 
تواني اينگونه با آنها مقابله كني! زيرا جلو سيالب  تو نمي :قعقاع بن عمرو به او گفت

بيندازد، آنها  تواند رود فرات را از جريان توان گرفت و هيچكس نمي را به سادگي نمي
توان فتنة ايجاد  اند و تنها به وسيله گردن زدن و كشتن آنان مي هاي هرج و مرج طلب آدم

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

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

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

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

خواهيم ابوموسي  خواهيم كسي ديگر را به عنوان استاندار بفرستد، و از او مي ما نمي
  اشعري را بر جاي تو بنشاند!! 

ايد، براي مطرح نمودن اين  هزار نفر از شهر بيرون آمده :شان گفتسعيد خطاب به اي
فرستاديد و اين  موضوع؟! كافي بود يكي از خودتان را نزد اميرالمؤمنين عثمان مي

گذاشتيد! و يك نفر را هم براي جلوگيري از آمدن من  درخواست خود را با او ميان مي
شود هزار نفر آدم با درك  مطلع كند! مگر ميداديد! تا مرا از اين موضوع  سر راهم قرار مي

  » 1و شعور براي مقابله با يك نفر سر راه بر او بگيرند؟!
سعيدبن عاص خردمندانه حكمت و مصلحت در پرهيز از درگيري با آنها را ديد تا از 

ور شدن بيشتر آتش فتنه، و خاموش كردن يا دست كم به تأخير اندختن آن تالش  شعله
رست همان اسلوبي بود كه عمروبن حريث و ابوموسي اشعري و قعقاع بن شود! و اين د

  عمرو در كوفه در پي آن بودند! 
سعيدبن عاص به مدينه بازگشت و حضرت عثمان را در جريان قضيه تظاهرات و 

  شورش مخالفان قرار داد! 
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را اي دارند؟ آيا قصد شكستن پيمان اطاعت و التزام  چه خواسته :به او گفت �عثمان
اند كه حاضر به پيروي از او  اند؟ و اعالم كرده دارند؟ آيا عليه خليفه شورش كرده

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

  هستند! 
  چه كسي را براي واليت و استانداري كوفه در نظر دارند؟  :عثمان گفت
  خواهان انتصاب ابوموسي اشعري هستيم!  :گويند مي :سعيد گفت

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

  خواهند پي ببريم!  كنيم، تا به اهدافي كه مي همانگونه كه شايسته است با آنها مدارا مي
پس ازآن عثمان حكم تعيين ابوموسي اشعري را به عنوان والي كوفه نوشت و براي او 

   1فرستاد.
پيش از آنكه ابوموسي حكم استانداري خود را دريافت كند، تعدادي از اصحاب 

همراه او در مسجد كوفه جمع شده بودند و همه تالش خود را براي آرام  �رسول خدا
اي برسند، زيرا دار و دستة  ع عمومي به كار گرفتند! اما نتوانستند به نتيجهكردن اوضا

عبداهللا بن سبأ و اشرار و هرج و مرج طلبان بر مردم تأثير گذاشته و آنها را تحريك و به 
  كردند!  هيجان آورده بودند و به هيچوجه به نداي عقل و منطق توجه نمي

يعني حذيفه بن  �فر از اصحاب رسول خدادر آن اوضاع و زمان شورش و تمرد دو ن
  يمان و ابومسعود عقبه بن عمرو انصاري كه بدري بودند، در بصره حضور داشتند! 

ابومسعود از تمرد و شورش فرومايگان و خروجشان از شهر و رفتن به جرعه و عزل 
سعيد به شدت خشمگين بود، و چنين تمرد و شورشي را بدعتي زشت و خطرناك 

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

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

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

دانم، همان چيزي  كنم و مي هاي امروزه برداشت مي آنچه را كه از اين فتنه و آشوب
ام زيرا  است كه در زمان حيات رسول از ايشان در اين موارد چيزهايي زيادي را آموخته

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

جنگد  ماند، سپس عليه مسلمانان مي رسد، چيزي از اسالم او باقي نمي اما شب كه فرا مي
گرداند! اين  شود، و در نهايت خداوند او را هالك مي لبش تاريك ميشود، ق و مرتد مي

  » 1وضع در آينده پيش خواهد آمد!
گري  به درستي حذيفه بن يمان در شيوه برخورد شرعي و حكيمانه با آشوب و فتنه

هاي خود از رسول خدا و احاديثي كه از  استاد و متخصص بود، و بر اساس آموزه
دانست كه در دور و  نمود. و به خوبي مي باند سبأيه برخورد مي برداشت با پديده شورش

گذرد، و آن حوادث براي او دور از انتظار و عجيب نبود، و در حد توان  بر او چه مي
  كرد.  براي كنترل و خاموش كردن آن تالش مي

نيز براي آرام كردن مردم و برحذر داشتن آنها از عصيان و  �ابوموسي اشعري
   :سعي و تالش خود را به كار گرفت و خطاب به مردم گفتشورش، همة 

ها  در اينگونه تجمعات مخالفان شركت نكنيد! و بار ديگر به اين گونه سركشي«
بازنگرديد! همراهي با جماعت مسلمانان را اساس كار خود قرار دهيد! از اولياي امور 
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راه صبر و بردباري را  خويش اطاعت نماييد و از احساسات و شتابزدگي برحذر باشيد! و
  » در پيش گيريد!

خوردگان در كوفه  از آنجا كه در ايام شورش و فتنه باند سبأيه و اشرار و فريب
اي از سركردگان سبأيه نزد ابوموسي اشعري آمده و از او  استانداري وجود نداشت، عده

  نماز به مسجد بيايد!  خواستند براي اقامه و امامت
گيرم كه از عثمان  تنها با اين شرط امامت نماز را بر عهده مي :ابوموسي به آنان گفت

  بن عفان خليفه مسلمانان اطاعت كنيد و از سركشي دست بردايد! 
كنيم!  نماييم از عثمان بن عفان فرمانبرداري مي ما با اين شرط تو موافقت مي :گفتند

قيقت اهداف خود را از گفتند، اما روش كارشان اين بود كه ح آنان در اين مورد دروغ مي
  ديگران پنهان دارند! 

ابوموسي امامت نماز را بر عهده داشت تا اينكه حكم عثمان مبني بر تعيين او به عنوان 
  والي كوفه به دست او رسيد. 

براي مدتي وضع كوفه كه آرامش پيدا كرد، در سال سي و چهار هجري بود كه حذيفه 
تا زمام فرماندهي سپاه اسالم را در آن منطقه به بن يمان به آذربايجان و حلب بازگشت 

دست گيرد و ديگر واليان و كارگزاران مناطق مختلف سرزمين ايران نيز بر سر كار خود 
  بازگشتند! 

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

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

ور شدن آن در حد  فتنه و آشوبگري و تالش براي به تأخير انداختن هر چه بيشتر شعله
ان داشت كه آتش فتنه آموخته بود، و اطمين �امكان بود. در حالي كه او از رسول خدا

  روشن خواهد گرديد و او از خاموش كردن آن ناتوان خواهد بود. 
   :اش خطاب به آنان گفته بود حضرت عثمان در نامه
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خواستيد، امير شما نمودم، و سعيد را از استانداري بر شما عزل  كسي را كه مي«... 
نهاد و به تمام معني و در كردم، سوگند به خداوند، آبروي خود را براي شما گرو خواهم 

هر شرايطي در برابر شما شكيبا خواهم بود و همة تالش خود را براي اصالح امور شما 
گيرم! هر چه را كه دوست داريد از من بخواهيد! به شرطي كه موجب معصيت  به كار مي

، و در دارم نمايم، و بار آن را از دوشتان برمي ناخشنودي خداوند نباشد، آن را برآورده مي
  » آيم، تا اينكه شما را بر من حجتي نباشد! برابر هر چيزي كه دوست داريد من كوتاه مي

خداوند عثمان بن عفان را مشمول رحمت و رضايت خويش فرمايد كه چقدر در راه 
اصالح و آرامش گام نهاده و از خود سعه صدر نشان داد، چقدر از دست باند برانداز 

  وز مظلوم واقع شد و به او تهمت و افترا بسته شد!؟ ت سبأيه و شورشيان كينه

  نشست مشورتي حضرت عثمان با كارگزاران خالفت 

 �پس از آن كه مدتي در بصره و كوفه آرامش برقرار گرديد، عثمان بن عفان
بارزترين استانداران و كارگزاران خود را در مناطق مختلف براي نشستي مشورتي به 

 :ه كساني كه در آن اجتماع حضور پيدا كردند عبارت بودند ازمدينه فراخواند! از جمل
  عبداهللا بن عامر، معاويه بن ابي سفيان، عبداهللا بن سعد، سعيد بن عاص و عمروبن عاص

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

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

بعضي از كارگزارانم را نمودند، و در پي آن هستند كه همة آنچه را كه براي آنان 
م كه اين امور را ا نامطلوب است به امور مورد نظرشان تغيير دهم! اينك شما را فراخوانده

  مورد بحث و بررسي قرار دهيد و با هم مشورت كنيد و رأي خود را به من بگوييد! 
كار و هيچگونه مشغوليتي  آنان به اين دليل كه بي :عبداهللا بن عامر والي بصره گفت

نداشته و هيچ توجه و اهميتي به جهاد و خدمت در راه دين خدا و تأمين خير و مصلحت 
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توان و وقت خود را همة  اند و اند، آن هياهو و سر و صداها را راه انداختهمردم نداده 
كنند و  انگيزي اختصاص داده، و وقت خود را با آن مسايل پر مي پراكني و فتنه براي شايعه

  نمايند!  خود را سرگرم مي
 اي اميرالمؤمنين من بر اين باورم كه آنان را به جهاد در برابر دشمنان اسالم دستور

هاي طوالني آنها را در مناطق  نمايي، و مدت  دهي و آنان را داخل سپاه اسالم پراكنده
دوردست و مرزهاي مملكت اسالمي نگاهداري! تا هيچ فرصت و وقتي غير از پرداختن 
به مسايل شخصي خود را نداشته باشند و يا اينكه تنها در مورد سواركاري و اسلحه و 

  جنگ بينديشند!؟ 
رأي  :ان سخنان ابن عامر، عثمان بن عفان به سعيدبن عاص رو كرد و گفتپس از پاي
  تو چيست؟ 

َكن كُن آن چه را كه در موردش هراس  يا اميرالمؤمنين آن بيماري را ريشه :سعيد گفت
كنم اگر به نظر من عمل كني راه  اش را قطع كرده و نابود گردان! فكر مي داري ريشه

  اي!  صواب را در پيش گرفته
  منظورت چيست؟  :عثمان گفت
هر دسته و گروهي و حزبي براي خود داراي رئيس و رهبراني است  :سعيد گفت

چنانچه رئيس و يا رهبران آنها از بين بروند آن حزب و يا دسته و جماعت متالشي 
گران جدا  خواهد شد، بنابراين من نظرم اين است كه سر از تن سران شورشيان و فتنه

گردند و پس از آن سر و  چه اگر رهبران آنان كشته شوند، بقيه پراكنده ميكني! زيرا چنان
  يابند!  سامان نمي

اين هم براي خود نظري است، اما  :عثمان بن عفان در مورد نظر سعيدبن عاص گفت
  در اين مورد آزادي عمل الزم را نداريم. 

كن  ريشهمنظور حضرت عثمان اين بود كه اين رأي رأي صحيح و قاطع و باعث 
نمودن فتنه است، اما مشكل جدي و حساس در مورد آن، اقدام به كشتن كساني است كه 
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در ظاهر مسلمانند! و چگونه خليفه مسلمانان به خود اجازه دهد كه مردم و زيردستان 
  خود را به قتل برساند!؟ 

به  �اين پاسخ حضرت عثمان بن سعيدبن عاص مشابه پاسخي بود كه رسول خدا
به رسول خدا پيشنهاد نمود كه عبداهللا  �د حضرت عمر فاروق داد؟ حضرت عمرپيشنها

  بن ابي را به خاطر ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان در غزوه بني المصطلق به قتل برساند! 
  اهللا اجازه بفرما گردن او را بزنم!  يا رسول :حضرت عمر گفت

محمد اصحاب خود را  :يندگو آن وقت مردم مي :در پاسخ به او فرمود �رسول خدا
  رساند!  به قتل مي

خليفه اسالم، مسلمانان زير  :مردم خواهند گفت :گفت حضرت عثمان نيز انگار مي
  كشد!  دست خود را مي

   :سفيان را جويا شد پس از آن كه حضرت عثمان رأي معاويه بن ابي
گشت به منطقة رأي من اين است كه همة واليان و كارگزاران، پس از باز :معاويه گفت

دهم كه در شام  مسئوليت خود، با قاطعيت تمام امور را سر و سامان دهند! و من قول مي
  كنم!  مشكلي پيش نيايد و آرامش آنجا را تضمين مي

المال هدايايي را  اند، از بيت بسياري از مردم اهل طمع :سرح گفت بن سعد ابي عبداهللا
  و كارگزاران او الفت و محبت پيدا كنند! به ايشان بدهيد، تا با خليفه مسلمانان 

 :اما عمروبن عاص پيشنهاد عجيبي را مطرح نمود او خطاب به حضرت عثمان گفت
اي كه برايشان ناخوشايند  من بر اين باورم كه در مورد مردم تصميماتي را اتخاذ كرده

تعفا ده! اگر كني اراده كن و اس است! سعي كن راه اعتدال را در پيش گيري! اگر چنين نمي
  نه، با قوت و قاطعيت برخورد كن و استوار و ثابت قدم باش! 

دانست كه او در بيان آن  حضرت عثمان از سخنان عمروبن عاص تعجب كرد، نمي
سخنان جدي نيست بلكه بر اساس زيركي و هوشياري خاصي آن را بيان نموده، تا پيامي 

  را به گوش ديگران برساند! 
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كنندگان، عمروبن عاص نزد  ز پايان اجتماع و متفرق شدن اجتماعبه همين خاطر پس ا
   :حضرت عثمان آمد و به او گفت

دانستم افرادي بسياري  تري! اما مي يا اميرالمؤمنين! تو خيلي بيشتر از اينها برايم گرامي«
رسانند!  شنوند! و آن سخنان را به مردم مي هاي ما را در حضور تو مي سخنان و ديدگاه

داشتم سخناني را كه نسبت به تو گفته به آنان ابالغ نمايند! تا اعتمادشان نسبت به  دوست
من جلب شده، و فكر كنند كه من با تو سر مخالفت دارم، و اگر آنان به من اعتماد كنند، 

هاي آنان پي خواهم برد، و در نتيجه براي تو و مسلمانان خير  به بسياري از طرح و توطئه
  » 1ب خواهم كرد و شر و مضاري را دفع خواهم نمود!و منافعي را جل

و از خداوند براي او  :در اينجا به هوشياري و دورانديشي عمروعاص آفرين بايد گفت
  آرزوي رضايت و مغفرت نمود! 

پس از پايان اجتماع حضرت عثمان واليان و كارگزاران و استانداران خود را به 
هاي آنان را مورد مالحظه قرار داد. الزم به  ديدگاه محلهاي مأموريتشان روانه گردانيد، و

  هجري برگزار گرديده بود.  34يادآوري است آن اجتماع در سال 

  تحركات مجدد مخالفان 

پراكني و بستن تهمت و دروغ به  اما پيروان سازمان برانداز سبأيه همچنان به شايعه
  هم در ارتباط بودند. دادند و از طريق نامه و پيك با  اولياي امور ادامه مي

مراكز قدرت آنها در سه مملكت مصر (كه خود عبداهللا  :همچنان كه قبالً نيز گفته شد
بن سبا در آن جا مستقر شده بود) و كوفه كه سركردگي آن را يزيدبن قيس و اشتر نخعي 
برعهده داشتند و شهر بصره كه سركرده آن حكيم بن جبله از دو راهزن مشهور بر عهده 

  ته بود. گرف
هايي براي  ها و فعاليتهاي باند برانداز سبأيه شكايت و گزارش در مورد كارشكني

عثمان بن عفان فرستاده شد. او مشاوران خود و اعضاي شوراي حل وعقد را در مدينه به 

                                         

  335 - 333ص  4تاريخ طبري : ج  -1



    

  175  �عثمان بن عفان 
  

شما دوستان و شركاي من در اداره امور « :اجتماعي دعوت كرد و خطاب به آنها فرمود
ن اهل ايمان هستيد و شما را به خاطر اطالع از ديدگاههايتان به اين نظام اسالمي و بزرگا
  ام.  اجتماع دعوت نموده

نظر ما اين است كه تعدادي از افراد مورد اعتماد خود را براي  :برخي از آنان گفتند
اطالع از اوضاع و احوال مردم مسلمان به مناطق مختلف بفرستي! تا از نزديك با وضع 

رواياتي  فرستند و سخنان و و از حقيقت گزارشهايي كه كارگزاران تو مي آنان آشنا شوند
  و از صحت و سقم آنها مطمئن شوند! كنند!  اكنند، اطالع پيد كه از مردم نقل مي

مشاوران حضرت عثمان هدفشان اين بود كه او به گزارشهايي كه از طرف استانداران 
بلكه با عامة مردم مناطق مختلف از طريق شود، اكتفا ننمايد،  و اولياي امور ارسال مي

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

  هاي تحقيق به ممالك اسالمي  ارسال هيئت

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

  آوري نمايند و از نزديك با اوضاع واحوال مردم آشنايي پيد كنند!  براي او جمع
هايي به مناطق مختلف براي اين مأموريت  برخي از افرادي را كه در رأس هيئت

   :تحقيقي ارسال شدند، عبارت بودند از
  به كوفه!  �بن مسلمه انصاريمحمد

  به بصره!  �اسامه بن زيد
  به مصر!  �عماربن ياسر

   1به شام! �عبداهللا بن عمر
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تجسس و تحقيق، به غير از عماربن ياسر همه به مدينه  هاي پس از پايان كار هيئت
  بازگشتند و گزارش مأموريت خود را تقديم عثمان بن عفان و مشاوران او نمودند. 

ما چيز ناپسندي را مشاهده  :هاي خود گفته بودند كه جموع در گزارشآنان در م
ننموديم و پس از مالقات با بزرگان و افراد برجستة مردمي، در آن ممالك از اظهار 
رضايت و خرسندي آنها از واليان و كارگزاران اطالع پيدا نموديم! واليان و كارگزاران 

كنند و در آن ممالك  هاي خود عمل مي ه مسئوليتاكثراً افراد پرهيزكار و عادل هستند و ب
  مسلمانان مشكلي جدي ندارند! 

نتيجة تحقيق و بررسيهاي كه اصحاب بزرگوار فرستاده شده به ممالك مختلف ارايه 
ها و تهمت و افتراهاي ساخته و پرداختة باند سبأيه را تكذيب  پراكني دادند، شايعه

كردند كه كارگزاران عثمان بن عفان مردم  راكني ميپ نمود، زيرا آنان به دروغ شايعه مي
شوند و امور مردم را مورد اهمال قرار  كنند و مرتكب جرم و معصيت مي ستم مي

  دهند!!  مي
به مدينه  –همچنان كه گفته شد  –هاي ارسالي به غير از عماربن ياسر  همة هيئت

ت عثمان و مشاوران او بازگشتند و تأخير عمار نگراني كشته شدن او را در نزد حضر
  ايجاد نموده بود. 

اي به دست عثمان بن عفان  پس از مدتي از طرف عبداهللا بن سعد والي مصر نامه
طلبان و مخالفان، عمار  رسيد و او را از اين موضوع مطلع نموده بود كه گروهي از آشوب

  اند!  را به خود متمايل نموده و او را تحت تأثير سخنان خود قرار داده
خالدبن ملجم، سودان  –ابن سوداء  –عبداهللا بن سبا  :تعدادي از آنان عبارت بودند از

  » 1بشر!
حضرت عثمان و مشاورانش از كار عماربن ياسر و تحت تأثير شورشيان و مخالفان 

  قرار گرفتن او بسيار متأثر شدند! 
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تأديب شده  عمار به خاطر كار ناروايي كه قبالً انجام داده بود توسط حضرت عثمان
بود و ظاهراً آن را فراموش نكرده، اما عثمان اصالً آن را به دست فراموشي سپرده و به 

آورد، و او را به آن مأموريت  همين خاطر عمار را شخصي مورد اعتماد خود به شمار مي
مهم و حساس به مصر فرستاده بود. اما باند سبأيه او را تحت تأثير قرار داده و آن نگراني 

كه از حضرت عثمان در دل داشت يادآور و زنده كرده و امور را بر او مشتبه نمودند و  را
  به همين خاطر سخنان آنان در آن شخصيت بزرگوار مؤثر واقع شده بود! 

علت شالق خوردن عمار به دستور حضرت عثمان اين بود كه ميان او و عباس بن 
نان به ضرب و شتم يكديگر پرداخته و اي روي داده بود و آ عتبه بر سر موضوعي مشاجره

هايي را به يكديگر نسبت دادند، و همديگر را به فساد اخالقي متهم  پس از آن تهمت
  نموده بودند! به همين خاطر حضرت عثمان دستور مجازات هر دوي آنها را داده بود! 

بر هر دوي آنها اجرا شود! پس از مدتي » حدقذف«دستور داد  �آري حضرت عثمان
خود، موضوع را به دست فراموشي سپرد، و با اين تصور كه عمار نيز آن را فراموش 

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

اجراي شالق خوردنش را به دستور عثمان به ، م�ضمن مالقات با حضرت عماربن ياسر
  او يادآور شده و او را به خود جذب كردند! 

اي فرستاد و از او خواست كه با  سعد والي مصر نامه براي عبداهللا بن �حضرت عثمان
را با احترام به  �اكرام و احترام عمار را به مدينه بفرستد! او نيز دستور داد حضرت عمار

  ! مدينه روانه كنند
وقتي عماربن ياسر به مالقات حضرت عثمان رفت، حضرت عثمان او را به خاطر 

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

را بر هر دوي شما صادر كردم! آيا » قذف«دستور اجراي حد شرعي وارد نمودي، من نيز 
  از اقدام من كه حق تو را از او گرفتم و حق او را از تو ايفاد نمودم، ناراحت شده بودي؟! 
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دارند، به خاطر  خداوندا! هر ستمي را كه ديگران بر من روا مي :پس از آن عثمان گفت
  بخشم!  تو آن را بر آنان مي

جويم!  من به وسيله اقامة حدود شرعي به هر كسي كه باشد به تو تقرب مي خداوندا!
  دهم!  و به پيامدهاي آن اهميتي نمي

  » 1تواني از نزد من بروي! عمار! من كاري به كار تو ندارم، مي
هر چند شخصيت بزرگوار و  –توان به خاطر تأديب اشخاصي از مسلمانان  آيا مي

  حضرت عثمان را مورد مالمت قرارداد؟  –ن ياسر باشد صحابي گرانقدري مانند عمارب
ها و اصحاب بزرگوار را مانند عمروبن عاص  مگر حضرت عمر تعدادي از شخصيت

  بن كعب را تعزير و تنبيه ننمود؟!  و سعدبن ابي وقاص و ابي
انتظار داريم كه از خطا و اشتباه  �مگر ما از عمار و ديگراصحاب بزرگوار رسول خدا

از عصمت و  �مصمم باشند، در حالي كه ما بر اين باوريم تنها رسول خدا مصون و
  مصونيت برخوردار است و بس!

ممكن است افرادي مانند عماربن ياسر و ديگر اصحاب بزرگوار خطائي را مرتكب 
شوند و اين حق اميرالمؤمنين است كه مخطي و خطاكار را بر اساس موازين شرعي 

  را تأديب كند و در اين مورد عمر و عثمان با هم تفاوتي ندارند. مجازات نمايد و مخالفان 
پايه باند  به سخنان دروغ و ادعاهاي بي �اما تحت تأثير قرار گرفتن عماربن ياسر

سبأيه به اين علت بوده كه او از ماهيت اهداف آنها اطالع نداشته و با تأمل و دورانديشي 
كفرآميز آنان برخورد نكرده، بلكه با حسن ظن  ها و ادعاهاي افكني و نگاه درست به شبه

  با سخنان آنها تعامل نموده بود. 
در شام تحت تأثير سخنان  �همچنان كه صحابي بزرگوار و مخلص ابوذر غفاري

  عبداهللا بن سبأ يهودي قرار گرفت، و آن را با حسن ظن پذيرفت! 

                                         

ابـن  » العواصـم مـن القواصـم   «براي اطالع از همه سخناني كه ميان عثمان و عمار رد و بدل شد به كتاب  -1
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زان وسعت نظر و در زمينه بصيرت و تعمق فكري و مي �اصحاب بزرگوار رسول خدا
فراست و هوشياري با هم متفاوت بودند، و چنين چيزي به هيچوجه براي آنان عيب و 

  كاهد!  آيد و از قدر و منزلت آنان نمي نقص به شمار نمي
گيري ابودرداء  ميان ديدگاه ابوذر غفاري و عمار ياسر از يك طرف و ديدگاه و موضع

هاي عبداهللا بن سباي يهودي تفاوت   ا سمپاشيبن صامت از طرف ديگر در رابطه ب و عباده
گري او به  از آسمان تا به زمين است. در واقع آن دو صحابي اخير به ماهيت يهودي

درستي پي برده بودند! اما از خداوند بزرگوار خواستاريم كه همة اصحاب رسول خدا را 
  مورد رحمت و مشمول رضايت خويش قرار دهد! 

از حقيقت اوضاع و احوال مناطق و شهرهاي مختلف  پس از آنكه حضرت عثمان
اطالع پيدا نمود، واليان و كارگزاران خود را به شركت در اجتماعي ديگر پس از مراسم 

  هجري دعوت نمود.  34حج سال 
بن ابي  معاويه :برخي از آناني كه در آن اجتماع حضور پيدا نمودند، عبارت بودند از

  اي ديگر.  عامر والي بصره و عبداهللا بن سعد والي مصر و عدهسفيان والي شام، عبداهللا بن 
حضرت عثمان با آناني كه در آن اجتماع شركت كرده بودند، و همچنين عمروبن 

  عاص والي سابق مصر و سعيدبن عاص والي قبل كوفه مشاوره و تبادل نظر نمود. 
ه است؟! چرا شما را چه شد :پس از آغاز اجتماع حضرت عثمان خطاب به آنان گفت

شود؟ و اين همه سخن چيست كه عليه شما شايع  اين همه عليه شما شكايت مي
گردد؟! من از اين نگرانم كه نكند آنان راست بگويند و شما در مورد اداي  مي

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

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

  اي نداشتند؟!  و مردم از ما شكوايه
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ه سخني به صداقت نگفته و رهبران و بزرگان فتنه و آشوب هيچگا :آنان در ادامه گفتند
پراكني و  اند! سخنانشان اصل و اساسي ندارد. تنها شايعه خيرخواه ما و مردم نبوده

  » 1توان داوري نمود! كنند و بس و بر پاية دروغ و افتراء كه نمي گري مي فتنه
   :به آنها گفت �پس از آن عثمان بن عفان
  اكنون رأي شما چيست؟ 

شكايات و تبليغات آنها دروغ  :نجيده و حكيمانه گفتسعيدبن عاص ضمن سخناني س
الحال آنها را در پنهاني سرهم كرده و سپس  معلوم  اي آدم و افتراهايي بيش نيست كه عده

هاي  اي از آدم پردازند كه تنها عده به خورد مردم داده و به تبليغ و ترويج آن دروغها مي
ي كه اهل درك و معرفت نيستند. آنها را پذيرند، كسان ساده دل و خوش باور آنها را مي

كنند و در نتيجه دهان به  كنند و در مجالس و محافل مختلف آنها را بازگو مي تصديق مي
  رسند!  دهان به همة مردم مي

  چاره چيست؟ چگونه اين مشكل را بايد حل كرد؟  :حضرت عثمان فرمود
سازان و  ه و شايعهبهترين راه حل شناسايي سردسته و رهبران فتن :سعيد گفت

  پردازان و معرفي و محاكمه و اعدام آنهاست!  دروغ
حق هر كسي را بايد رعايت نمود و او را در برابر اقداماتش  :عبداهللا بن سعد نيز گفت

  نيز بايد مورد مؤاخذه قرار داد! 
اي و از  شما اداره امور سرزمين شام را به من سپرده :سفيان نيز گفت معاويه بن ابي

دم آن در مورد من و ديگر كارگزارانت جز اظهار رضايت چيزي به شما گزارش نشده مر
است و در مورد ديگر مناطق واليان و كارگزاران آنها، خود، بهتر از اوضاع و احوال خبر 

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

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

 �رسم ابوبكر صديق و عمر فاروقمن بر اين باورم كه بهتر اين است، تو همان راه و 
را در پيش بگيري و در جايي كه شدت عمل الزم باشد با قاطعيت برخورد كرده و جايي 
هم كه نرمش و مدارا الزم است با عقل و منطق و خرد و انديشه و مهرباني و با حكمت 

با اند الزم است با شدت عمل برخورد كني و  برخورد كني! با آنهايي كه بدخواه مردم
آنهايي كه در امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت صداقت وخلوصي دارند، با عفو و 

  تسامح برخورد نمايي!

  گران  طرح مقابله با فتنه

پس از پايان سخنان آنها حضرت عثمان مطالبي را بيان داشت و طرح خود را براي 
توانست  مام آنچه كه او ميت –اي كه بدون ترديد در راه بود  گران، فتنه رويارويي با فتنه

  ارايه داد!  –انجام دهد به تأخير انداختن هر چه بيشتر آن فتنه بود 
هاي شما با دقت توجه  من به همة نظرات و پيشنهادها و ديدگاه :او از جمله گفت

كردم! اما اين مطلب را بايد يادآوري نمايم، كه براي هر مشكلي راه حلي وجود دارد كه 
رد شد، و فتنه و آشوبي را كه درمورد آن نسبت به مردم احساس نگراني از آن بايد وا

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

هرباني، برخورد خواهيم كرد مگر جايي كه ما با مردم از در گفتگو و با تسامح و م
تواند مانع اجراي آن شده و يا نقد و اعتراض بر آن  حدود الهي باشد، كه هيچ كس نمي

  گرفته و يا اينكه ما را به دليل اجراي آن مورد مالمت و سرزنش قرار دهد!
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در اجراي احكام الهي هيچكس را بر من حقي و حجتي نيست، و خداوند خود 
  ام!  د كه در ارتباط با تأمين خير و مصلحت مردم كوتاهي نكردهدان مي

سوگند به خداوند كه چرخ آسياب فتنه و آشوب آماده چرخيدن است، خوشا به 
  سعادت عثمان اگر بتواند قبل از مرگ از حركت آن جلوگيري نمايد! 

سامح وارد با مردم مدارا كنيد و حقوقشان را مراعات نماييد و با آنان از در عفو و ت
حرمتي شد، در  شويد و با آنان مهربان باشيد، اما هر گاه به حدود و احكام خداوند بي

  » 1مورد آن از خود سستي و كوتاهي نشان ندهيد!
حضرت عثمان در پايان اجتماع از استانداران و كارگزاران خود خواست به محل 

گري و  ده با فتنهخدمت و مأموريتشان بازگردند! و بر اساس تصميمات گرفته ش
اي كه همة آنان بر اين باور بودند كه در  هاي مخالفان برخورد نمايند، توطئه چيني توطئه

  راه است و دير يا زود خواهد رسيد. 
بن ابي سفيان قبل از آنكه به طرف شام حركت كند بار ديگر به خدمت  معاويه

   :حضرت عثمان رسيد و خطاب به او گفت
پيش از آنكه سيل فتنه و حوادث به سوي تو حركت كنند، و براي يا اميرالمؤمنين! «

رويارويي با آن كاري از تو ساخته نباشد، همراه من به شام بيا! و محل خالفت را به آنجا 
  منتقل كن!

كنم،  من همسايگي با رسول خدا را با هيچ چيزي عوض نمي :حضرت عثمان فرمود
  اگر چه به قطع شاهرگ گردنم بيانجامد! 

در اين صورت من سپاهي از مردم شام را براي مقابله با خطرهاي  :معاويه گفت
  نمايم!  احتمالي و دفاع از تو و مردم به مدينه ارسال مي

پذيرم و حاضر نيستم اسباب فشار و  نه! اين پيشنهاد را هم نمي :حضرت عثمان فرمود
  اهم نمايم! ايجاد كمبود را براي همسايگان رسول خدا و مهاجرين انصار فر
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چينان يا تو را ترور  گران و توطئه يا اميرالمؤمنين! سوگند به خداوند فتنه :معاويه گفت
  كند، يا موقعيت و رهبري تو را مورد تعرض قرار خواهند داد.  مي

خداوند برايم كافي است و » e��� ?�� � ��.1�, 7�5> :گفت �عثمان بن عفان

  بهترين وكيل و محافظم است. 
  بن ابي سفيان راه شام را در پيش گرفت.  ز آن بود كه معاويهپس ا

  آشوب بزرگ 

اي افسارگسيخته روي داد و باند  سال سي و پنج هجري فرارسيد، سالي كه در آن فتنه
هاي خود را عليه حضرت عثمان بن عفان و  گر و برانداز سبأيه توانستند، توطئه توطئه

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

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

طرح قبلي آنان بر پايه آغاز شورش و فتنه در مناطق مختلف عليه عثمان و جذب 
  جاد بلوا و فساد، قرار داشت! خرد و اي هاي ساده و بي انسان

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

ها جامة عاص سد نموده و از بازگشت او به كوفه جلوگيري كردند! به اهداف اصلي آن
اي را كه از آن حركت گرفتند، عزل سعيدبن عاص و تعيين  عمل نپوشانيد! و تنها نتيجه

  ابوموسي اشعري توسط عثمان بن عفان به عنوان والي و استاندار كوفه بود. 
پيشة باند سبأيه در مصر و كوفه و بصره به اين نتيجه رسيدند كه  سركردگان شيطنت

ه و نزاع و محاكمة عثمان بن عفان در حضور مسلمانان براي رويارويي علني و مناقش
  مستقيماً وارد عمل شوند و به مدينه مركز خالفت اسالمي بروند! 
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اي از آنان از ممالك مصر و كوفه و بصره، در ظاهر  در سال سي و پنج هجري عده
و  براي مالقات با عثمان و امر به معروف و نهي از منكر و تالش براي ايجاد اصالحات

جلوگيري از اشتباهات خليفه و بازخواست او در رابطه با عملكردش به طرف مدينه 
  حركت كردند! 

ها و ايراد و انتقادهاي خود را از حضرت عثمان يادداشت  آنان هم اعتراضات و شبه
كردند تا در حضور مردم او را مورد بازخواست قرار دهند و خود او به آن اشتباهات و 

اي از مردم را شاهد بر قضيه بنمايند تا كه آن اعترافات را در  ف كند و عدهانحرافات اعترا
  » 1مناطق مختلف منتشر كنند!

اي از غوغاساالران باند عبداهللا بن سبأ يهودي وارد مدينه شدند،  بعد از آنكه عده
را نزد » زهر«و ديگري از طايفة » محزوم بني«حضرت عثمان دو نفر مسلمان يكي از طايفه 
  هايي دارند و رهبر و سردستة آنان كيست.  آنان فرستاد، و به آنها گفت ببينيد چه خواسته

حضرت عثمان بن عفان قبالً آن دو مرد را به خاطر خطاهايي كه انجام داده بودند، 
  اي در دل نداشتند!  مجازات نموده و آنان به حق تن داده و نسبت به حضرت عثمان كينه

كه آن دو نفر از طرف  –گر سبأيه از اين موضوع به خوبي اطالع داشتند  باند توطئه
خواستند از آن موضوع سوء استفاده كنند و  و مي –حضرت عثمان مجازات شده بودند 
  حمايت آنها را به خود جلب نمايند! 

به طور سبأيان تازه به مدينه رسيده به خاطر طمعي كه به آن دو نفر داشتند، آنان را 
  شفاف از قصد خود باخبر نمودند! 

  در شهر مدينه همكاراني داريد؟  :آن دو نفر به آنان گفتند
  آري، سه نفر را داريم!  :گفتند

  خواهيد چه كار كنيد؟  مي :به آنان گفتند
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خواهيم در مورد كارهايي كه عثمان انجام داده با او صحبت  قبل از هر چيز مي :گفتند
ما وقوع آنها را از او تبليغ نموده و در دل مردم مناطق مختلف جاي  كنيم! كارهايي كه

خواهيم، به ميان آنان برگرديم و بگوييم كه  ايم! مي ايم! و در همه جا شايع نموده داده
عثمان به آن خطاهاي خود اعتراف نموده است! اما حاضر به كنار نهادن آنها و اظهار 

  ندامت نشده است! 
م در ايام حج سال آينده به عنوان حجاج خانه خدا وارد مدينه شويم خواهي در واقع مي

گيري  و پس از آن عثمان و نزديكان او را محاصره و خلع كنيم، اگر هم حاضر به كناره
  كنيم!  نگرديد، او را به اين كار ناچار مي

 آن دو نفر نزد حضرت عثمان بازگشتند و او را در جريان حقيقت مقصد و اهداف باند
  كه هدف اصلي آنان بركناري و يا كشتن توست!؟  :سبأيه قرار دادند، و به او گفتند

تر و كمتر از آنند كه بتوانند چنان كاري  حضرت عثمان بر اين باور بود كه آنان ناتوان
را انجام دهند، و آن طرح آنان تنها افكار و خياالتي است كه در سر دارند، به همين خاطر 

خداوندا آنان را هدايت  :آنها باخبر گرديد، خنديد و گفت  و توطئه وقتي از اين طرح
  » شوند! فرما! زيرا اگر آنان را هدايت نفرمايي، بدبخت مي

كسي را دنبال آناني كه از مصر و كوفه و بصره آمده بودند فرستاد  �حضرت عثمان
  تا در مسجد با آنها مالقات كند! 

  سپس مردم را به مسجد فراخواند! 
به مسجد آمدند، و اعضاي باند سبأيه در دو طرف منبر نشستند  �حاب رسول خدااص

  بر روي منبر رفت!  �و مسلمانان در اطراف آنان قرار گرفته و حضرت عثمان
در آن اجتماع بزرگ كه حضرت عثمان پس از حمد و ثناي خداوند مردم را در جريان 

اند تا او را وادار به  فت كه آنان آمدهآمدن گروهي از سبأيه و اهداف آنها قرار داد و گ
اند بنمايند تا زمينه را براي خلع  اعتراف و اشتباهاتي كه خود آنها آن را ساخته و پرداخته

  او از خالفت فراهم كنند! يا او را به قتل برسانند! 
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سپس آن دو نفر كه با آنان مالقات كرده بودند، از جاي خود برخاستند و به صحت 
  ت عثمان شهادت دادند! سخنان حضر

همة مردم حاضر در مسجد يكصدا از حضرت عثمان خواستند، به خاطر قصد 
گري و شورش عليه خليفه و ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان آنان را محاكمه و  فتنه

  مجازات كند! 
به اين دليل كه آنان در ظاهر مسلمانند و جزو شهروند نظام  �اما حضرت عثمان

با اين درخواست مردم موافقت ننمود، همچنان كه در مواردي  –آيند  ار مياسالمي به شم
 :مشابه از اين اقدام خودداري كرده بود! او حاضر نشد كه ديگران در مورد او بگويند

  رساند!  عثمان مسلمانان مخالفان خود را به قتل مي
نان را ما آ :به همين خاطر حضرت عثمان با پيشنهاد مردم مخالفت نمود و گفت

دهيم و آنان را با خدمات و  كشيم، بلكه آنها را مورد عفو و بخشش قرار مي نمي
گردانيم! ما هيچگاه مسلماني را كه مرتكب كاري كه  هاي خود آشنا مي خيرخواهي

  » 1مستوجب قتل باشد، يا كفر و ارتداد آشكاري از او صورت نگرفته، نخواهيم كشت!

  ه سبأيه مناظرة حضرت عثمان با هيئت گرو

هاي خود  افكني ها و انتقاد و شبه بعد از آن حضرت عثمان آنها را به بيان اعتراض
هر گونه اشتباهات و زير پانهادن احكام شرعي و تضييع حقوق  :فراخواند و به آنان گفت
  ايد در حضور مردم بگوييد!  ديگران را كه از من ديده

و بسياري از مردم حضور داشتند در واقع آن اجتماع كه در آن اصحاب رسول خدا 
  شد!  اي صريح و گفتگويي آزاد تبديل مي داشت به مناظره

شدند و خطاها و اشتباهات حضرت عثمان رامطرح  اعضاي گروه سبأيه بلند مي
داد و حقيقت  خاست و در مورد آنها توضيح مي كردند و سپس حضرت عثمان برمي مي
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پرده  ل انصاف هم به اين گفتگوهاي صريح و بيكرد، و مسلمانان اه موضوع را معلوم مي
  كردند!  و در واقع محاكمه و محاسبه توجه نموده و داوري مي

داد و حقيقت موضوع را  حضرت عثمان به تك تك ايراد و انتقادهاي آنان پاسخ مي
كرد و اصحاب و مردم عادي را حكَم  نمود و از عملكرد صحيح خويش دفاع مي بيان مي

داد. اكنون ما همراه آن مردم مسلمان و مخالفين و موافقين جهت  اه قرار ميشاهد و گو
شركت در جلسه محاكمه علني رئيس حكومت اسالمي اميرالمؤمنين حضرت عثمان كه 
به درخواست خود او برگزار شده لبيك گفته و در شهر رسول خدا مدينه منوره به خانه 

شاهدان حاضر در جلسه به عنوان يكي از رويم و در كنار  خدا مسجد پيامبر اكرم مي
پذيري و  نشينيم تا به حقانيت دفاعياتش پي برده درس انتقاد شهود پاي دفاعيات او مي

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

آنان از من در مورد كامل خواندن نماز به هنگام سفر از مدينه به مكه ايراد  -1
  اند!  چنين نكرده �وابوبكر و عمر �رسول خدا :گويند گيرند، و مي مي

ام كه مكه  من به اين علت نماز را در سفر از مدينه به مكه كامل خوانده و كوتاه نكرده
ام اقامت داشته و خود را مسافر  ر ميان اهل و خانوادهشهر محل سكونت من است و د

  ام! نپنداشته
  اي اصحاب رسول خدا! اي مردم آيا چنين نيست؟

  همه يكصدا پاسخ دادند، آري خداوند شاهد است كه چنين است! 
اي و مسلمانان را در تنگنا قرار  هاي بسياري را در اختيار گرفته تو زمين :گويند مي -2
  اي؟! هاي وسيعي به چراگاه اشترانت اختصاص داده اي؟ و زمين داده

ها پيش از من به چراگاه شتراني كه از محل زكات  الزم به توضيح است كه آن محل
اند،  كرده اند و همچنين شتراني كه مجاهدين براي جهاد از آنها استفاده مي آوري شده جمع

ها  اند، كه در اصل آن زمين و ابوبكر و عمر بوده �اند! و اين رسول خدا اختصاص داشته
ام اين بود كه به خاطر بيشتر شدن  اند، تنها كاري كه من كرده را به اين كار اختصاص داده
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ام! و ما چهارپايان مردم مستمند را از چرانيدن در  ها افزوده شتران مقداري را بر آن زمين
ن خودم را براي چرا ايم، و به هيچوجه چهارپايا ها و چراگاهها جلوگيري نكرده آن زمين

  ام! ها وارد ننموده به آن زمين
زماني كه زمام امور خالفت را در دست گرفتم، بيش از همه مسلمانان شتر و گوسفند 
داشتم و همة آنها را در راه خير و مصلحت اسالم و مردم هزينه و انفاق نمودم، و اكنون 

دو شتر براي من باقي مانده كه نه ثروتي دارم و نه از شتر و گوسفند خبري هست و تنها 
  نمايم.  از آنها براي رفتن به سفر حج استفاده مي

  !اي مردم مدينه! آيا اين چنين نيست؟ �اي اصحاب رسول خدا
  آري خدا شاهد است كه چنين است!  :اصحاب رسول خدا و مردم يكصدا گفتند

تن يك نسخه از هاي متفرقه قرآن و باقي گذاش آنان از من به خاطر سوزانيدن نسخه -3
  نمايند!  آن و مردم را بر حول محور يك نسخه گرد آوردن انتقاد مي

بدانيد كه قرآن كالم خداوند است! و از جانب او فرود آمده و يك قرآن بيش نبوده 
است! و من به غير از گرد آوردن مردم بر يك قرآن و برحذر داشتن آنان از تفرقه و 

آوي  ام، و در اين كارم از ابوبكر كه قرآن را جمع ندادهپراكندگي، كار ديگري را انجام 
  ام!  نمود تبعيت كرده

  آيا اين چنين نيست؟ 
  گيريم كه اين چنين بوده است!  خداوند را شاهد مي :اصحاب رسول خدا و مردم گفتند

بن ابي العاص را به شهر طائف تبعيد كرد، اما تو  حكم �رسول خدا :گويند آنان مي -4
  ينه بازگردانيدي! او را به مد

 �العاص اهل مكه است نه مدينه و رسول خدا الزم به يادآوري است كه حكم بن ابي
او را از مكه به طائف تبعيد فرمود و پس از آنكه از او راضي شد، به شهر مكه بازش 

  گردانيد در واقع اين رسول خدا بود كه او را از تبعيدگاه بازگردانيد! 
  ي مردم! آيا اين چنين نبوده است؟ اي اصحاب رسول خدا و ا
  گيريم كه همين گونه بوده است!  خدا را شاهد مي :همه اصحاب و مردم گفتند
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اينان از من به خاطر دادن مسئوليت به افراد كم سن و سال و سپردن مسئوليت   -5
 كنند!  استانداري به جوانان انتقاد مي

د كس ديگري را به عنوان والي و اما من به غير افراد فاضل و شايسته و مورد اعتما
ام، آنان همه در كار خود داراي تجربه و پختگي هستند! اگر باور  كارگزار خود برنگزيده

  نداريد در موردشان تحقيق كنيد! 
تر از كساني را كه من به كار  اند جوانتر و كم سن و سال آنهايي كه قبل از من بوده

 �م مأموريت داده بودند، به عنوان مثال رسول خداهاي مه ام، به كارها و مسئوليت گمارده
تر بوده فرماندة سپاه اسالم  كه از بسياري از كارگزاران جوان من جوان –بن زيد را  اسامه

گويند، آن روز به رسول خدا  اي تندتر از آنچه را كه امروزه به من مي گردانيد، و عده
  گفتند! 

  ين نبوده است؟ اي اصحاب رسول خدا و اي مردم آيا اين چن
آري صحيح است! ظاهراً اين عده بدون دليل و بدون توضيح  :اصحاب و مردم گفتند
  گيرند!  از ديگران عيب و ايراد مي

ام، بر من خرده  سرح داده اين عده در مورد بخششهايي كه از غنايم به عبداهللا بن ابي -6
  گيرند!  مي

به عنوان پاداش جهاد و تالش اما من خمسِ خمس آن را كه يكصد هزار درهم بوده، 
  ام!  براي فتح آفريقا به او داده

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

  نيز اين چنين كرده بودند!  �قبل از من ابوبكر و عمر
خمسِ خمس غنايم را به او  ما راضي نيستيم :با اين وصف سربازان به من گفتنند

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

  عمالً به عبداهللا بن سعد چيزي از آن غنايم داده نشد! 
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  اي مردم! آيا اين چنين نبوده است!  اي اصحاب رسول خدا و
  گيريم كه اين چنين بوده است!  آري خداوند را شاهد مي :همه يكصدا گفتند

ام به خويشاوندانم و عطايايي كه به آنان  همچنين اين عده در مورد عشق و عالقه -7
  نمايند!  دهم از من انتقاد مي مي

ام به خانواده و خويشاوندانم  عشق و عالقه :در اين مورد الزم است توضيح دهم كه
هيچگاه مرا بر آن نداشته كه به ديگران ستم كنم و به خاطر آنان حق مردم را پايمال 

هايشان آنها را  نمايم، بلكه هميشه حق ديگران را از آنان گرفته و در برابر مسئوليت
  ام!  كرده بازخواست نموده و همچون ديگر مردم حقوق آنان را نيز مراعات 

المال  ام از اموال شخصي خودم بوده و به هيچوجه از بيت چيزي را به آنان بخشيده اگر
ام زيرا من استفاده از اموال عمومي مسلمانان را نه براي  مسلمانان چيزي را به آنان نداده

  شمارم!  خود و نه براي هيچكس ديگر روا نمي
رايي خود از ثروت و دا �و ابوبكر و عمر �من در زمان حيات رسول خدا

كردم و بسيار دستم باز بود و در انجام احسان و نيكي كوتاهي  هاي بزرگي مي بخشش
ام، اگر بيشتر به وضع خانواده  كردم! اما اكنون كه به سالهاي پاياني عمرم نزديك شده نمي

شود، بذل و  ام كه در نهايت به ايشان داده مي و خويشاوندانم برسم و از اموال و دارايي
  كنند؟! ناپذيران اينگونه داوري مي مايم! چرا حقبخشش ن

ام  نشين ثروت و زكاتي را گرد نياورده سوگند به خداوند از هيچ شهر و دياري مسلمان
ايم و به غير از خمس غنايم چيزي را به  مگر آنكه براي خود آنان خرج و هزينه كرده

س غنايم را در ميان آنهايي اند! و خود مسلمانان و اصحاب كار تقسيم خم مدينه نفرستاده
  اند!  اند، بر عهده گرفته كه استحقاقش را داشته

سوگند به خداوند من يك فلس و بيشتر از آن را از غنايم براي خود و خويشاوندانم 
ام و به جز از  خودم چيزي را از جايي ديگر نگرفته  ام و به غير از اموال و دارايي برنداشته

  ام!  خويشاوندانم ندادهاموال شخصي چيزي را به 
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هاي فتح شده را در ميان اشخاص معيني  كنند كه زمين اين عده از من انتقاد مي -8
 ام!  تقسيم كرده

ها  الزم به يادآوري است كه مهاجرين و انصار و ديگر مجاهدين در فتح آن زمين
ادي از آنان ها را در ميان فاتحين تقسيم نمودم، تعد اند! زماني كه آن زمين مشاركت داشته

اي ديگر هم به مدينه و ديگر مناطق  در آن مناطق باقي ماندند و مستقر شدند و عده
ها را به ديگران  اي از آنها، آن زمين ها همچنان ملك آنان بود و عده بازگشتند، و آن زمين

  فروختند و خود از وجه آنها استفاده نمودند!!
كه  –و انتقادهاي افراد باند سبأيه  به مهمترين ايرادها �بدين صورت حضرت عثمان

  » 1عليه او شايع كرده بودند، پاسخ داد و حقيقت مطلب را براي همه روشن نمود.
سركردگان باند عبداهللا بن سبا كه در كنار منبر نشسته بودند همچون ديگر اصحاب و 

  كردند!  مردم صالح و متدين، به سخنان او توجه مي
ضيحات و بيانات حضرت عثمان قرار گرفتند و تمامي همة مسلمانان تحت تأثير تو

  توضيحات او را تصديق كردند و بر ميزان محبتشان  براو افزوده شد! 
اما سركردگان سازمان سبأيه و پرچمداران فتنه و آشوب تحت تأثير سخنان او قرار 
نگرفتند و كوتاه نيامدند، زيرا در پي كشف حق و حقيقت نبودند و در جهت خير و 

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

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

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

  بودند خاموش شود! 
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ت، او مجازات اما حضرت عثمان بر باور ديگري بود و تحليل ديگري از موضوع داش
داد، تا به اين وسيله وقوع فتنه را هر چه بيشتر به  ننمودن و رها كردن آنان را ترجيح مي

  تأخير بيندازد. 
گرانه از مصر و كوفه به بصره به  حضرت عثمان عليه آناني كه با مقاصد شوم و توطئه

را انجام نداد، و  مدينه آمده بودند، عليرغم آگاهي از طرح و توطئه و مقاصد آنها، اقدامي
  آنان را براي ترك مدينه و بازگشت به محل سكونت خود آزاد گذاشت! 

اما باند سبأيه در مورد وارد شدن به اقدام عملي نهايي با هم اتفاق نظر پيدا كردند و 
تصميم گرفتند حضرت عثمان را مورد تهاجم قرار داده و او را بر سر دو راهي استعفا و 

  دهند!  يا كشته شدن قرار
گانه مصر و كوفه و بصره به همراه   طرح آنان اين بود كه در ايام حج از مناطق سه

ديگر حجاج و در لباس حاجي به مدينه بيايند. و باالتفاق بگويند كه قصد حج و زيارت 
دارند. و هنگامي كه مردم شهر مدينه به قصد اداي مراسم حج در مكه حركت كردند و 

و مردم سرگرم اداي مناسك حج در مكه شدند از اين فضاي خالي شهر نسبتاً خلوت شد 
مناسب به وجود آمده استفاده كرده و براي تحت فشار قرار دادن عثمان به استعفا يا 

  » 1كشتن، خانة او را محاصره نمايند!
باند برانداز عبداهللا بن سبأ در پنهاني اين نقشة شيطاني خود را كشيدند اما با كمال 

  خبر بودند!  مانان از اين توطئه شوم آنان بيتأسف مسل

  آغاز عمليات اجراي توطئه 

در ماه شوال سال سي و پنج هجري پيروان و هواداران اين گروه همراه با حجاج و در 
  لباس حاجيان از مملكت مصر حركت كرده و به نزديكي مدينه رسيده بودند! 
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ير و رئيسي را تعيين نموده بودند و آنها به چهار گروه تقسيم شده و براي هر گروه ام
آن چهار امير نيز داراي امير بودند، و عبداهللا بن سبأ شيطان بزرگشان نيز آنان را همراهي 

  كرد.  مي
بن بشر  چهار رئيس آنان عبارت بودند از عبدالرحمن بن عديس البلوي، و كنانه

  سكوني!  تجيبي، سودان بن حمران سكوني و قتيره بن فالن
  العّكي بود!  همة آنان نيز غافقي بن حربامير 

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

زيدبن صوحان عبدي،  :ها عبارت بودند از طرف مدينه حركت كردند و رؤساي گروه
  ضرحادثي و عبداهللا بن اصم. و امير همة آنها را عمربن اصم بود. اشتر نخعي، زيادبن ن

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

  و ابن المخرّش ابن عبدحنفي. 
  ا بر عهدة حرقوص بن زهير سعدي بود. رياست همة آنه

برزگي توسط سبأيان تدارك ديده شده بود، اما مسلمانان از   بدين ترتيب توطئه
  خبر بودند!  حقيقت هدف آنان بي

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

يهودي   هاي خود و نزديكي اجراي توطئه عبداهللا بن سبأ براي نظارت بر اجراي طرح
  گنجيد!  كرد و از شادماني در پوست نمي اش آنها را همراهي مي و ابليسي

خواستند زبيربن  سبأيان مصر (در ظاهر) طرفدار خالفت حضرت علي، كوفيان مي
  » 1خواستند طلحه بن عبيداهللا را در مقام خالفت ببينند! ميعوام و سبأيان بصره 
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با آنان هيچ ارتباطي  –علي و طلحه و زبير  –در حالي كه آن سه صحابي بزرگوار 
اطالع  نداشتند و در مورد توطئة آنها عليه حضرت عثمان و حقيقت اهداف آنان كامالً بي

  بودند! 
اران دروغ بسته بودند و هواداران ساده دل و اما سران باند فريبكار سبأيه به آن بزرگو

خبر و آشوب طلب خود را فريب داده و گفته بودند كه ما با آنان در ارتباط قرار داريم  بي
  ايم!  و مكاتبه نموده و به دستور آنان به اين حركت دست زده

و ها  ما به دستور علي اين تالش :گفتند هاي مصر به دروغ به پيروان خود مي سبأيي
  دهيم!؟  تحركات را انجام مي

ما با هماهنگي و اطالح زبيربن عوام به  :گفتند هاي كوفه نيز به پيروان خود مي سبأيي
  ايم!  اين اقدامات دست زده

ما اين اقدام را به علم و  :هاي بصره به پيروان ساده دل خود گفته بودند همچنين سبأي
  دهيم!  اطالح طلحه بن عبيداهللا انجام مي

از اين اتهامات پاك  �دامن اصحاب بزرگوار رسول خدا :ا همچنان كه گفته شدام
  بوده است. 

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

رعايت كنند و براي  هاي الزم را رهبران و امراي آنان از آنها خواستند كه همة احتياط
ورود به مدينه از خود شتاب به خرج ندهند! تا مردم مدينه متوجه هدف آنها نشوند و 

  دستشان رو نشود! 
هاي زيادبن نضر و  رؤسا و امراي باند سبأيه دو نفر از رهبران شاخه كوفه را به نام

حوال داخل شهر عبداهللا بن اصم را مخفيانه به داخل مدينه فرستادند، تا از اوضاع و ا
  اطالعات الزم را كسب كنند، و از آنچه كه مردم مدينه در اختيار دارند، مطلع شوند! 

آنان وارد مدينه شدند و با برخي از مردم در لباس حجاج تماس گرفتند و با حضرت 
  مالقات نمودند!  �و تعدادي از همسران رسول خدا �علي و طلحه و زبير
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اهللا الحرام از كوفه و مصر و  ما به قصد حج بيت :گفتند هاي خود مي آنان در مالقات
ايم، هدف ما از آمدن به  ايم و در فاصله سه شبانه روزي مدينه مستقر شده بصره آمده

مدينه چيزي به غير از مالقات با عثمان و اظهار شكايت از تعدادي از واليان و كارگزاران 
  و تقاضاي عزل آنها نيست! 

جمعي به مدينه اجازه  با آنها مالقات كرده بودند، براي ورود دستهآنان از كساني كه 
  خواستند!  مي

دانستند، با ورود آنان  اما هيچيك از آنها به خاطر آنكه سركردگان فتنه و آشوبشان مي
اي كه بر زمين پاشيده بودند، آمده  به مدينه موافقت نكردند! كه براي چيدن ثمر فتنه

كنند! و  اهللا الحرام دارند چرا به طرف مكه حركت نمي صد حج بيتباشند! زيرا اگر آنان ق
  خواهند وارد شهر مدينه شوند!؟ در حالي كه در ماه شوال قرار دارند، چرا مي

  بردند!  اطالعي به سرمي  در عين حال مردم مدينه از حقيقت اهداف آنان در بي
شتند و آنان را در جريان آن دو نفر به ميان جمع اتباع سبأيه در اطراف مدينه بازگ

كه اهل مدينه از حقيقت قصد و هدف آنها  :اقدامات خود قرار دادند و به آنها گفتند
  اطالعي ندارند، اما در مورد آنان دچار شك و ترديد شده و مراقبشان هستند! 

رهبران گروه عبداهللا بن سباي يهودي، اوضاع و احوال جديد را در نشستي مورد 
گرفتند، از هر يك از شهرهاي كوفه، بصره و مملكت  ند و در نهايت تصميمبرسي قرار داد

كردند ممكن است با  مصر چند نفر را براي تماس و هماهنگي با اصحابي كه گمان مي
  آنها همكاري كنند، تماس بگيرند! 

آن چند نفري كه اهل مصر بودند به مالقات حضرت علي و كوفيان به مالقات زبير و 
  مالقات طلحه رفتند! بصريان به 

گفتند اگر اهل مدينه با فرد مورد نظر ما بيعت كنند، ما به  هر يك از آنها با خود مي
هدف خود رسيده و كاري به كار آنان نخواهيم داشت و در صورتي كه از بيعت با او 

نماييم و در ميان آنها تفرقه و  هاي خود را عملي مي سرباز زدند، طرح و توطئه



    

  از خالفت تا شهادت خلفاي راشدين      196
    

بريم و با  آوريم وبه دنبال آن در فرصت مناسبي بر آنها يورش مي به وجود ميچنددستگي 
  شويم!  آنان وارد جنگ مي

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

  ن را نزد حضرت عثمان فرستاده بود تا كه او تنها نباشد! فرزندش حس
گفتگو كردند و پيشنهاد خويش را با او در ميان  �هيئت سبأيان مصر با حضرت علي

  گذاشتند و از او خواستند كه مقام خالفت را بپذيرد! 
هاي پاك و  انسان :بر سرشان فرياد كشيد و خطاب به آنان گفت �حضرت علي

گرد » اعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«انند كه لشكري را كه در د پرهيزكار مي
اند، برگرديد كه خداوند  مورد لعن و نفرين قرار گرفته �اند، از طرف رسول خدا آمده

  حافظتان نباشد و همراهيتان نكند!! او سپس آنان را از خود راند!
قات طلحه رفتند، كه هيئت متشكل از تعدادي از اتباع عبداهللا بن سباي يهودي به مال

او نيز پسرش محمد را براي محافظت از حضرت عثمان نزد او فرستاده بود، آنان با او نيز 
همة  :سخن گفتند و پيشنهادشان را مطرح نمودند! حضرت طلحه خطاب به آنان گفت

» األعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«دانند كه سپاهي را كه شما در  پاكان و صالحان مي
اند، و سپس او نيز آنان  مورد لعن و نفرين قرار گرفته �ايد، از زبان رسول خدا مدهگرد آ

  را از خود راند! 
هيئت سبأيان كوفي نيز پس از مالقات با زبير بن عوام پاسخي مشابه سخنان حضرت 

  » 1را شنيدند. �علي و طلحه
ودند، به والي مصر عبدالرحمن بن سعد بن ابي اسرح بود، سبأياني كه در مصر ب

پسر همسر حضرت عثمان و كسي كه در خانه او بزرگ  –رهبري محمدبن ابي حذيفه 
عليه او شوريده و جار و جنجال راه انداخته كه سرانجام والي مصر را از شهر  –شده بود 
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حذيفه زمام امور مصر را در دست گرفت و والي معزول راه  بيرون نمودند و محمد بن ابي
  رفت! مدينه را در پيش گ

با حضرت عايشه  �سركردگان باند سبأيه در حضور تعدادي از اصحاب رسول خدا
هاي آنان پاسخ داد و  افكني ها و شبه به مناقشه و منازعه پرداختند و او به همه تهمت

  پايگي همه اتهامات آنان را بر مال نمود!  بي
  

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

  خواهيد چه كسي را جانشين او كنم؟  مي :حضرت عثمان فرمود
  بكر را جانشين او نمايي!  خواهيم محمدبن ابي مي :گفتند

حضرت عثمان با پيشنهاد آنها موافقت نمود، و عبداهللا بن سعد عزل و محمدبن 
  بكر را به جانشيني او تعيين نمود!  ابي

همان كاري را انجام داد كه قبالً در ارتباط با درخواست شورشيان و سبأيان  او درست
  كوفه مبني برعزل سعيدبن عاص و تعيين ابوموسي اشعري انجام داده بود. 

هاي سبأيه اينگونه وانمود كردند كه با عزل عبداهللا بن سعد و تعيين محمدبن  هيئت
  به ممالك خود بازگردند!  بكر به اهداف خويش دست يافته و قصد دارند ابي

تبليغات و افكار آنها   كه فريب –بكر والي جديد  سبأيان مصر به همراهي محمدبن ابي
به مصر بازگشتند و سبأيان كوفه و بصره نيز ظاهراً  –كرد  را خورده و از آنها حمايت مي

   1راهي عراق گرديدند!
و مشكل حل شده است! و كردند قضيه فيصله پيدا نموده  مسلمانان مدينه فكر مي

كردند كه اين بازگشت در واقع بخشي از  خطر بحران پايان يافته! و هيچ وقت فكر نمي
  آيد!  يهودي و ابليسي باند سبأيه به شمار مي  توطئه
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هاي اشتر نخعي اهل كوفه و حكيم بن جبله دزد  دو نفر از سركردگان باند سبأيه به نام
اتباع و همفكران خود به سوي مصر وكوفه و  و راهزن مشهور بصري پس از حركت

  بصر، براي عملي كردن بخشي از توطئه در مدينه باقي ماندند! 
اتباع عبداهللا بن سبا در دو راه دور از هم راهي سرزمين خود شدند، مصريان از طرف 

  ها از راه شمال غربي عراق گرديدند!  شمال غربي به سوي مصر و عراقي

  نامة مرموز 

يطي كه مصريان سبأيه در ظاهر راه مصر را در پيش گرفته و در فاصله سه در شرا
پوستي را ديدند كه سوار بر شتر به  روزي مدينه قرار داشتند، ناگهان جوان سياه شبانه 

  آيد!  سرعت طرف آنان مي
چه شده؟يا با ما كار داري، يا فراري  :پوست سر رسيد، از او پرسيد وقتي نوجوان سياه

  هستي؟! 
من پيش خدمت اميرالمؤمنين عثمان هستم و مرا براي انجام كاري به سوي  :گفت

  والي مصر فرستاده و اكنون عازم مصر هستم!؟ 
  بكر است و اينك همراه ماست!  والي مصر محمدبن ابي :گفتند

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

  اي را كه به همراه داري به من بده!  نامه :حمدبن ابي بكر گفتم
او در ظاهر از دادن نامه امتناع كرد، ولي نهايتاً نامه را كه با مهر حضرت عثمان براي 

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

ام پاره كرده  بكر نوشته اي را كه در مورد تعيين محمدبن ابي بقيه آنان را زنداني كن! و نامه
  » رسد! هاي بعدي من به تو مي و خود زمام امور مصر را به دست بگير! تا پيام
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ي آنها خواند بكر دستور داد گروه سبأيه متوقف شوند، و سپس نامه را برا محمدبن ابي
خواهيد عثمان را  چگونه مي :و آنان را عليه حضرت عثمان تحريك نمود و به آنان گفت

اينگونه به حال خود رها كنيد و به مصر بازگرديد؟! با او در مورد اموري به توافق 
ها را زير پا گذاشته و به قتل و زنداني نمودن ما دستور داده  رسيديم اما او آن توافق

اي به غير از عزل او نداريم، و اگر حاضر به استعفا نشد او را به  نون هيچ چارهاست؟! اك
  قتل خواهيم رسانيد! 

  بازگشت باند برانداز به مدينه 

القعده، با دل پر از خشم و كينه نسبت به حضرت  گروه سبأيه مصر در آغاز ماه ذي
  ند! عثمان به مدينه بازگشتند و عزم خود را براي عزل او جزم نمود

گر باند عبداهللا بن سبا كه اهل كوفه و بصره بودند، به همان بهانه  شورشيان توطئه
دوباره راه بازگشت به مدينه را در پيش گرفته و همة آنان قصد داشتند كار را يكسره كنند 

  و عثمان بن عفان را به هر صورتي كه شده از ميان بردارند!
هاي مدينه را بسته  ها و راه هيان سبأيه كه خيابانمردم مدينه با ديدن هزاران نفر از سپا

و اشغال نموده بودند، يكه خوردند! و اين پرسش براي آنها مطرح شده بود كه آنان چرا 
هايي نرسيده و مشكل حل و فصل  به مدينه بازگشتند!؟ مگر با حضرت عثمان به توافق

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

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

  نامه بيان كردند! 
پوست و شتر به خانه حضرت  ه سياهمراه با نامه و جوان  �بن ابيطالب حضرت علي

  آيا اين جوان پيشخدمت توست؟  :عثمان رفت و خطاب به او فرمود
  آري!  :حضرت عثمان فرمود
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  آيا اين شتر متعلق به توست؟  :حضرت علي فرمود
  آري شتر هم مال من است!  :حضرت عثمان فرمود

  اي؟  آيا اين نامه را تو نوشته :حضرت علي فرمود
ام! و به  اي را ننوشته نه اصالً من چنين نامه :س از رؤيت نامه گفتحضرت عثمان پ

خداوند متعال سوگند ياد نمود كه نه خود اين نامه را نوشته و نه به كسي دستور داده كه 
  آنرا بنويسيد و از اعزام آن جوان و كسي كه نامه را نوشته هيچگونه اطالعي ندارم!!

دانستند حضرت عثمان هيچگاه به دروغ  مي حضرت علي و ديگر اصحاب از آنجا كه
خورد، به صحت سخنان او پي بردند! اما متوجه شدند كه كسي  به نام خداوند سوگند نمي

آن نامه را جعل نموده و از طرف عثمان آن را نوشته و با استفاده از پيشخدمت و شتر 
ازم مصر به راه حضرت عثمان آن را فرستاده و جوان بطور عمدي دنبال مصريان سبأية ع

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

  سبأي ابليسي قرار بگيرند!   و آنان را ناچار نمود كه در مقابل اين توطئه
با شورشان  �ب و محمد بن مسلمه انصاري و طلحه و زبيرحضرت علي بن ابيطال

گروه سبأيه وارد گفتگو و مذاكره شدند! و از ايشان پرسيدند چرا به مدينه 
ايد؟شما با رضايت به سوي ممالك خود حركت كرديد و مشكلي كه به خاطر آن  بازگشته
ديار خود كرديد حل و فصل شد، چه چيزي باعث شد از بازگشت به شهر و  ادعا مي

  منصرف شويد؟ 
اي  پيشخدمت عثمان را در راه سوار بر شتر و در حالي كه نامه :مصريان سبأي گفتند

را از طرف عثمان به همراه داشت بازداشت كرديم، به همين دليل اكنون براي خلع او باز 
  ايم!  گشته

  ايد؟  شما چرا به مدينه برگشته :به سبأيان كوفه گفتند �اصحاب رسول خدا
  ايم!  گفتند براي ياري از برادران مصري خود و حمايت از آنان برگشته
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شما از كجا خبر  :حضرت علي و محمدبن مسلمه خطاب به بصريان و كوفيان گفتند
ايد؟ آنان كه از جهت غرب  پيدا كرديد كه مصريان چنين كسي را همراه با آن نامه گرفته

حركت كرده بوديد!؟ و ميان شما به طرف مصر و شما از طرف شرق به سوي عراق 
اي بوده كه در مدينه  فاصلة بسيار زيادي بود چگونه از ماجرا مطلع شديد؟! اين قضيه

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

  » 1او نيازي نداريم دست از سر ما بردارد و مقام خالفت را رها كند!

  نامة مرموز را چه كسي نوشته بود؟!

حضرت علي بن ابيطالب و محمدبن مسلمه با هوشياري و فراست ايماني خود آن 
افتند كه آن نامة جعلي هم بخشي از توطئه و طرح توطئه ابلهانه را كشف كردند و دري

پيشه سبأيان بوده و به دروغ آن را به عثمان نسبت داده و سران  باند فريبكار و خيانت
  خوارج بصره و كوفه را از آن باخبر كرده بودند! 

در برابر ذكاوت و هوشياري و دورانديشي حضرت علي و محمدبن مسلمه شورشيان 
خي براي گفتن نداشتند، و به هيچوجه نتوانستند نمايش نامة موهوم سبأيه حرفي و پاس

  خود را توجيه كنند، در واقع حقيقت اهداف و نيات آنان بيشتر كشف گرديد! 
هاي اشتر نخعي و حكيم بن جبله  فراموش نكنيم كه دو نفر از سران باند سبأيه به نام
ماجراي نامه و بازگردانيدن سبأيان در مدينه باقي مانده بودند و نقش اساسي را در جعل 

  مصري و كوفي و بصري در مدينه بر عهده گرفته بودند!

  محاصره و اشغال مدينه 
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سپاهيان باند سبأي مدينه را محاصره و اشغال نموده بودند، و مردم نيز براي درگير 
شهر  آمدند! تنها تعداد اندكي از مردان در هاي خويش بيرون نمي نشدن با آنان از خانه

باقي مانده بودند، زيرا بيشتر آنها سربازان و مجاهداني بودند كه به مناطق مختلف اعزام 
شده يا براي تبليغ و دعوت به ممالك فتح شده رفته بودند و بسياري ديگر براي اداي 

  بردند!  مناسك حج در مكه به سر مي
سه هزار نفري عبداهللا  تعداد مرداني كه در شهر باقي مانده بودند، به مراتب از تعداد

  بن سبأ كمتر بودند! 
الحجه حضرت عثمان نتوانست به عادت هميشگي كه ساليانه به حج  در اواخر ماه ذي

رفت از مدينه خارج شود زيرا اگر سبأيه مدينه را اشغال و خانة او را محاصره كرده  مي
  بودند! 

ست حجاج نداشت، به اي به غير از تغيير سرپرستي و ريا هيچ چاره �حضرت عثمان
همين خاطر كسي را دنبال عبداهللا بن عباس فرستاد و او را مكلف نمود كه سرپرستي 

  حجاج آن سال را بر عهده بگيرد! 
گفت يا اميرالمؤمنين! اجازه بده! در كنار تو باقي بمانم و براي رويارويي  �ابن عباس

خوارج و شورشيان را بر رفتن  با شورشيان در مدينه باشم! سوگند به خداوند جنگ با اين
  دهم!  به حج ترجيح مي

ام كه تو امسال سرپرستي حجاج را بر عهده  تصميم گرفته :اما حضرت عثمان فرمود
  بگيري! 

عبداهللا بن عباس چاره اي به غير از اطاعت اميرالمؤمنين عثمان بن عفان نداشت و 
  سرپرستي حجاج را پذيرفت! 

به حجاج آن سال نوشت تا عبداهللا بن عباس آن را با  اي را خطاب حضرت عثمان نامه
خود ببرد و در ميان آنان قرائت كند! او در آن نامه اوضاع و احوال پيش آمده از طرف 
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هايشان را توضيح داده  خوارج باند سبأيه و موضعگيري خود او در برابر آنان و خواسته
   1بود!

هللا بن سبا همچنان شهر مدينه را در الحجه فرارسيد و شورشيان طرفدار عبدا ماه ذي
حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند! اما در عين حال  ةاشغال خود داشته و خان

داد! و آن شورشيان نيز  امامت نماز آنان و ديگر مسلمانان را انجام مي �حضرت عثمان
  ايستادند!؟ پشت سر او به نماز مي

قصد ندارند از اشغال مدينه دست  زماني كه حضرت عثمان متوجه گرديد، آنان
هايي را نوشت و به ممالك مختلف شام و مصر و كوفه  بردارند و شهر را ترك كنند! نامه

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

  
  اهللا الرّحمن الرّحيم بسم

   :اما بعد
دهنده و بشارتگر  خداوند پيامبرش محمد را بر اساس حق و راستي فرستاد تا هشدار«

باشد، هر چه را كه خداوند بر او فرو فرستاده تبليغ نمود و به درستي به مسئوليت خود 
عمل كرده و سپس از اين جهان رفت، و كتابي را كه در آن حالل و حرام و اموري كه 

جاي نهاد، و آنها را عليرغم خوشايند و ناخوشايند بودن براي اند را از خود بر الزم بوده
  مردم به اجرا گذاشت! 

  زمام امور مسلمانان را در دست گرفتند!  �پس از او ابوبكر صديق و عمر فاروق
بعد از آن بدون آنكه خود بدانم و بدون پرسش از من و در حضور مردم به عضويت 

درخواست و عالقمنديم شورا در مورد  شوراي حل و عقد انتخاب شدم!سپس بدون
  خالفت من در حضور مردم به اتفاق آرا رأي به خالفت من داد! 
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دانستند  اي در ميان مسلمانان عمل كردم كه آن را معروف و مورد پسند مي من به گونه
شمردند، و روش من روش تبعيت بود، نه انحراف و اهل التزام بودم  و منكر و ناپسند نمي

  كردم!  نمودم و بدون تكلف به آنان اقتداء مي تداع پرهيز ميو از اب
هاي  هاي و كشمش توزي وقتي قضيه به پايان رسيد، شرارة شر زبانه كشيد و كينه

اي از در  نارواي نفساني آغاز گرديد، و بدون آنكه جرمي و خيانتي را مرتكب شوم، عده
  دشمني با من وارد شدند! 

نمودند، اما بدون دليل و بهانه چيز ديگري را اظهار  ال مياي و هدفي را دنب  خواسته
هايي كه به من بسته بودند مرا در حضور مردم مدينه مورد  كردند، به خاطر تهمت مي

گرفتند كه غير آن را به مصلحت  مالمت قرار دادند، و در مورد چيزهايي بر من خرده مي
  دانستم!  نمي

ام و خود همه  هاست كه با آنان مدارا نموده المن در مورد آنان شكيبايي نمودم و س
ام، و در مورد زير پا نهادن احكام شريعت  هاي آنها را ديده و شنيده اقدامات و توطئه

  اند!  خداوند اينك به خود جرأت و جسارت بيشتري داده
كارشان به جايي كشيده شده كه در جوار رسول خدا و حرم او در سرزمين هجرت ما 

كنند!  اي از مردم عادي عرب نيز از آنها حمايت مي اند! و عده اجم قرار دادهرا مورد ته
اند، يا همچون آناني هستند  شده» روز احزاب«هاي  ها و قبيله آنان درست همچون دسته

كه در غزوه احد ما را مورد تهاجم قرار دادند، و تنها تفاوتشان با آنها تظاهري است كه 
  ها دارند!  اين

  » 1تواند به ما ملحق شود، از اين كار كوتاهي ننمايد. هر كس مي
وقتي نامة حضرت عثمان به مسلمانان مناطق مختلف رسيد، به شدت تحت تأثير آن 
قرار گرفتند و به سختي از جرأت و جسارت شورشيان و خوارج سبأيه در شگفت شدند، 

صره و اشغالگري و براي حمايت از خليفه مسلمانان و رهايي او و اهل مدينه از محا
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تر از اقدام آنها صورت گرفت. همچنان كه از  مهاجمان بسيج شدند، اما تقدير الهي سريع
  الي سير حوادث آن را ذكر خواهيم نمود.  البه

سفيان سپاهي را به فرماندهي حبيب بن مسلمه فهري براي حمايت نظام  بن ابي معاويه
  اسالمي به سوي مدينه فرستاد. 

د نيز سپاهي را به فرماندهي معاويه بن خديج سكوتي از مصر به طرف عبداهللا بن سع
  مدينه گسيل داشت! 

كه در بصره و كوفه سكونت داشتند مردم را براي  �تعدادي از اصحاب رسول خدا
طلبان  حمايت از حضرت عثمان و نظام خالفت و نجات مدينه از شورشيان و آشوب

اوفي، و  بن عمرو، عبداهللا بن ابي بودند از عقبهترغيب كردند، برخي از آن اصحاب عبارت 
  بن ربيع.  حنظله

تعدادي از تابعيني كه در كوفه همة سعي خود را براي بسيج مردم به كار بردند، 
دوستان حضرت عبداهللا بن مسعود بودند، مانند مسروق بن اجدع، اسودبن يزيد، شريح 

  بن الحارث و عبداهللا بن حكيم. 
گشتند و در مجالس مختلف  هاي كوفه مي و تابعين در خيابانآن عده از اصحاب 

   :گفتند كردند و خطاب به مردم مي حضور پيدا مي
گيري امروز مطلوب است نه روزي  اي مردم! امروز روز اقدام است نه فردا، و تصميم«

ديگر! جنگ و رويارويي با آشوبگران امروز روا و فردا نارواست، براي نجات خليفه 
  و مصون ماندن نظام و امور خود قيام كنيد!  مسلمين
اي از نيكمردان كوفه به نداي آنان پاسخ مثبت دادند، و براي حمايت از نظام  عده

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

  كردند!  سور و هرم بن حيان عبدي نيز مردم بصره را براي رفتن به مدينه تشويق مي
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بن صامت، ابوامامه باهلي، ابودرداء، و تابعيني همچون  عباده :همچنين اصحابي مانند
ابومسلم خوالني و ُشريك نميري و عبدالرحمن بن غنم مردم شام را براي حمايت از 

  » 1كردند! عثمان تشويق مي نظام اسالمي و حضرت
سپاهيان بسياري از شام و مصر و كوفه و بصره براي حمايت از حضرت عثمان و نظام 
خالفت اسالمي راهي مدينه شدند، وقتي پيروان عبداهللا بن سباي يهودي كه مدينه را 
اشغال و خانه حضرت عثمان را محاصره كرده بودند، متوجه حركت سپاهيان بسياري 

خود را   ار هراس و دلهره گرديده و تصميم گرفتند، قبل از رسيدن آنها، توطئهشدند، دچ
   2عملي نمايند!

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

اقامه نماز جمعه و سخن اولين روز جمعه پس از اشغال مدينه، حضرت عثمان براي 
  گفتن با مردم راهي مسجد شد! 

 –او همراه با مردم نماز جمعه را اقامه نموده پس از پايان نماز بر روي منبر رفت 
  شورشيان باند سبأيه و تعدادي از اصحاب و ديگر مسلمانان در مسجد حضور داشتند! 

گران!  شمنان و توطئهشما اي د« :حضرت عثمان بعد از آنكه بر روي منبر رفت، گفت
دانند كه  ايد؟! سوگند به خداوند مردم مدينه مي چرا خداوند را به دست فراموشي سپرده

ايد! بياييد خطاهاي خود را با  مورد لعن و نفرين قرار گرفته �شما از طرف رسول خدا
   گرداند! خوبي و اصالحگري پاك كنيد! زيرا خداوند تنها به وسيله نيكي بدي را پاك مي

دهم كه از  برخاست و خطاب به شورشيان گفت من شهادت مي �محمدبن مسلمه
  داد!  شنيدم كه شما خوارج و شورشيان را مورد لعن قرار مي �رسول خدا
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حكيم بن جبله دزد و قاتل مشهو و از سركردگان باند سبأيه در بصره برخاست و به 
  ! طرف محمدبن مسلمه رفت و او را با زور بر زمين نشانيد

كنيد،  اي را كه فكر مي نامه :برخاست و خطاب به آنها گفت �پس از آن زيدبن ثابت
  عثمان براي والي خود در مصر نوشته به من نشان دهيد! 

بندان باند سبأيه برخاست و او را نيز با زور ساكت نمود و بر زمين  يكي از قداره
  نشانيد! 

جار و جنجال پرداختند و اصحاب پس از آن همه سبأيان حاضر در مسجد به ايجاد 
هاي زشت و  رسول خدا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنان همراه با حرف

  آميز از مسجد بيرون كردند!  توهين
سپس حضرت عثمان را كه بر باالي منبر بود با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند. 

حالت بيهوشي و بيماري او را  او از روي منبر بر زمين افتاد و بيهوش گرديد!؟ در همان
  بر دوش گرفته به منزل بردند! 

خود را براي جنگ با خوارج باند عبداهللا بن سباي  �تعدادي از اصحاب رسول خدا
هر چند كه خود تعدادشان اندك بود، آماده كردند! از جمله كساني كه خود را  –يهودي 

وقاص، ابوهريره، محمدبن  دبن ابيسع :آماده رويارويي با آنها نمودند! عبارت بودند از
  بن علي و عبداهللا بن زبير و بسياري ديگر.  مسلمه، زيدبن ثابت، حسين

وقتي حضرت عثمان از اين موضوع اطالع پيدا كرد، آنها را فراخواند و به آنان امر 
هاي  فرمود كه از جنگ با آنها خودداري كنند و شمشيرهاي خود را در نيام كنند و به خانه

يش بازگردند! آنان نيز عليرغم نارضايتي دروني، دستور حضرت عثمان را عملي خو
  كردند! 

براي عيادت حضرت عثمان به  �حضرت علي بن ابيطالب و حضرت طلحه و زبير
منزل او رفتند و از اوضاع و احوال پيش آمده نزد او اندوه و نگراني خود را ابراز نمودند! 

  زگشتند! هاي خويش با پس از آن به خانه
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  برخورد حضرت علی با باند عبدهللا بن سبأ
 :رفتند و به او گفتند �تعدادي از اتباع سازمان برانداز سبأيه مصر نزد حضرت علي

همراه ما بيا تا او را از مقام خالفت خلع كنيم، به راستي خداوند ريختن خون او را براي 
  ما روا نموده است!؟ 

به سختي خشمگين شد و آنان را مورد لعن و نفرين  حضرت علي از اين پيشنهاد آنها
  سوگند به خداوند هيچگاه با شما همراه نخواهم شد!  :قرار داد و فرمود

اي، چرا پيشتر به ما  اگر حاضر به اين كار نبوده :تعدادي از آنان به حضرت علي گفتند
ا او دعوت نامه نوشته و ما را به آمدن به مدينه و شورش عليه عثمان و مخالفت ب

  ايم!  اي؟! ما فقط به خاطر نامة تو بوده كه به مدينه آمده كرده
سوگند به خداوند به هيچوجه  :حضرت علي از اين سخنان آنها تعجب كرد و فرمود

  ام!  اي را برايتان نفرستاده و شما را به شورش عليه عثمان بن عفان فرا نخوانده نامه
اگر به خاطر علي بوده كه  :اه كرده و گفتندآنان با شگفتي و تعجب به يكديگر نگ

  خبرم؟! من از اين كار بي :گويد ايم، چرا او مي آمده
اين قضيه بيشتري ما را به طريقه كار و شيطنت اتباع عبداهللا بن سبأ يهودي در به 
كارگيري و سوء استفاده از مسلمانان ساده دل و جذب آنان به طرف خود و تأثيرگذاري 

و جلب حمايت و به كارگيريشان در ايجاد فساد در امور مسلمانان و بر روي آنها 
  گرداند! براندازي نظام خالفت، آشنا مي

ها به آنها و  طريقه جعل پيام و نامه از زبان اصحاب بزرگوار و نسبت دادن آن نامه
اند كه مردم را به  ايجاد اين گمان و ذهنيت در اتباع خود كه آن اصحاب بزرگوار بوده

  اند!؟ الفت و شورش و خلع عثمان و يا به قتل رسانيدن او فراخواندهمخ
 �آري اين اتباع عبداهللا بن سباي يهودي بودند كه به جعل نامه از طرف حضرت علي

اند، كه آنان تنها پس  دالن و ماجراجويان خود را دچار گمان و توهم نموده پرداخته و ساده
اند، به همين  ه عثمان دست به شورش زدهاز تماس و دعوت حضرت علي بوده كه علي
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اطالعي از  خاطر بود كه بسياري از آنها وقتي سوگند خوردن حضرت علي را مبني بر بي
  اي شنيدند، دچار تعجب شدند!  چنان نامه
نيز نوشتن نامه به سبأيان بصره و دعوت آنان به قيام عليه حضرت  �بن عبيداهللا طلحه

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

بود  �پس از كشته شدن حضرت عثمان مسروق تابعي در حضور ام المؤمنين عايشه
عثمان را مظلومانه به شهادت رسانيدند،  :گفت كه عايشه در مورد حضرت عثمان مي

غل و غش بود، و آنان او  اي نوپاك و بي قاتالن او را لعنت كند! او همچون پارچهخداوند 
  را بر روي زمين انداخته و همچون گوسفند سرش را از تن جدا كردند!؟ 

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

آورند و كافران  سوگند به خداوندي كه مؤمنان به او ايمان مي :حضرت عايشه فرمود
ام، يك كلمه در اين مورد براي كسي  ورزند، تاكنون كه در اينجا نشسته به او كفر مي

  ام!!  چيزي ننوشته و نفرستاده
بردند كه از  ن ميبرخي گما :گويد كند مي اعمش كه اين روايت را از مسروق نقل مي

   1اي نوشته شده است! طرف حضرت عايشه نيز چنان نامه
ترين  ترين و خبيث جعل نامه از زبان اصحاب بزرگوار رسول خدا يكي از زشت

وسايل شيطاني بود كه سركردگان باند عبداهللا بن سباي يهودي، براي تأثيرگذاري بر روي 
هايي را از  كردند! آنان نامه آن استفاده مي دالن و تحريك آنان عليه حضرت عثمان از  ساده

بن ابيطالب و ام المؤمنين عايشه و طلحه و زبير و حتي از طرف خود حضرت  زبان علي
  عثمان جعل كرده بودند! 
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القعده روي داد و به افتادن  پس از آن درگير و ضرب و شتمي كه در اواسط ماه ذي
ميد، حضرت عثمان همچنان امامت حضرت عثمان از روي منبر و بيهوش شدنش انجا

بر عهده داشت و مسلمانان مدينه و حتي خود خوارج  �اهللا  نماز را در مسجد رسول
  خواندند!  فريب خورده پشت سر او نماز مي

  محاصره منزل حضرت عثمان 

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

  اصحاب امامت نماز را بر عهده بگيرند!
هاي آن را در  ها و خيابان آنان عمالً زمام قدرت را در مدينه به دست گرفتند و همة راه

كنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگيري كرده و به حضرت عثمان اجازه 
  دادند!  روج از منزلش را نميخ

سركردة شورشيان سبأي مصر به نام غافقي بن حرب عكي كه در ايام محاصره عمالً 
شد و تنها اتباع عبداهللا بن سبأ كه از مصر و كوفه و  حاكم مدينه گرديده بود، پيشنماز مي

  خواندند! بصره آمده بودند پشت سر او نماز مي
د ماندند و هيچكس از ترس آنان بدون همراه داشتن هاي خو اما مردم مدينه در خانه

  » 1شد، زيرا تعدادشان در مقايسه با آنها بسيار كم بود. اسلحه خود از منزل خارج نمي
در روزهاي آخر محاصرة مدينه تعدادي از بزرگان اصحاب همچون علي، طلحه، زبير 

  و سعد و ... از شهر مدينه خارج شدند. 
عبداهللا بن سباي يهودي حضرت عثمان را در منزل خود به وسيلة وقتي كه باند برانداز 

اي از اصحاب از جمله عبداهللا بن  حدود هفتصد نفر در محاصره گرفته بودند، مجموعه
عمر، عبداهللا بن زبير، ابوهريره، حسن و حسين فرزندان حضرت علي، و مروان بن حكم 

  فظت از او را در برعهده داشتند! اي ديگر در خانة حضرت عثمان بوده و كار محا و عده
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داد، آنان با شورشيان برانداز به مقابله  چنانچه حضرت عثمان به ايشان اجازه مي
داد كه اصحاب با آنان وارد جنگ نشوند! و خطاب به  خاستند، اما او ترجيح مي برمي

دهم كه  ايد! سوگند مي تمامي شما را كه با من تعهد اطاعت بسته :ايشان فرمود
  مشيرهاي خود را غالف كنيد و به منازل خويش بازگرديد! ش

حدود هفتصد نفر از اصحاب در شهر  :زيدبن ثابت نزد حضرت عثمان آمد و گفت
خواهيم بار ديگر حامي دين خداوند  اگر اجازه بدهي، ما مي :گويند حضور دارند و مي

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

حضرت ابوهريره نيز در حالي كه شمشيرش را بر كمر بسته بود نزد او آمده و گفت: 
  يا اميرالمؤمنين امروزه در حمايت از تو شمشيرزدن شيرين است! 

من تصميم دارم با آنان وارد جنگ نشويم و هر چه زودتر به  :حضرت عثمان گفت
  ير مشو! منزل خويش بازگرد! و با كسي درگ

نيز نزد حضرت عثمان آمد و براي جنگ با خوارج خود را آماده  �عبداهللا بن عمر
هاي  در خانه :برخيز و از طرف من به مردم بگو :كرده بود. حضرت عثمان به او فرمود

  خود بمانند و با اين خوارج شورشي درگير نشوند! 
گير شدن با اتباع ابن ما را از در �حضرت عثمان :گويد مي �سليط سَليط بن ابي

كرديم و  داد با آنان رويارويي مي داشت، اگر او اجازه چنين كاري را مي سبا برحذر مي
  كرديم.  براي اخراج آنها از مدينه تالش مي

در منزل حضرت عثمان و در كنار او بودم، او به ما  :گويد عبداهللا بن عامربن ربيعه مي
ام كه به همة كساني كه به من تعهد  جزم كردهمن در اين مورد عزم خويش را  :فرمود

ترين و  اند، توصيه نمايم كه با آنان وارد جنگ نشوند! و گرامي التزام و اطاعت سپرده
  ترين شما نزد من كسي است كه امروز دست به اسلحه نبرد!  قهرمان
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همچنان كه گفته شد گروهي از فرزندان اصحاب از جمله حسن و حسين فرزندان 
در  �لي، عبداهللا بن زبير، محمدبن طلحه، مروان بن حكم، عبداهللا بن عمرحضرت ع

  خانه حضرت عثمان و در كنار او بودند! 
هاي خويش  كنم كه به خانه من به شما توصيه مي :حضرت عثمان به آنان فرمود

   1هايتان را بر زمين بگذاريد و در خانه بمانيد! برگرديد و اسلحه
بن  مالك –بن سبا يكي از سركردگان خود را به نام اشتر نخعي شورشيان باند عبداهللا 

نزد حضرت عثمان فرستادند تا او را براي استعفا از مقام خالفت تحت فشار  –الحارث 
  قرار دهد! 

  خواهيد؟  شما چي مي :حضرت عثمان بن او فرمود
چارة  خواهيم و جز قبول يكي از آنها يكي از اين سه راه را از تو مي :اشتر گفت

  ديگري نداري! 
  آنها چيستند؟ :حضرت عثمان گفت

اول اينكه از مقام خالفت استعفا بدهي و به مردم بگويي، اين شما  :اشتر نخعي گفت
  خواهيد انتخاب كنيد!  و اين قضيه خالفت، هر كسي را كه مي

  كني، خود حكم مجازات و حد شرعي را بر خويش صادر كن!؟ اگر چنين نمي :دوم
  كنيم!  ر اين كار را هم نكني، بدون ترديد، ما با تو برخورد مياگ :سوم

حضرت عثمان به او گفت من هيچگاه قضيه خالفت را براي بازيچه قرار گرفتن آن 
به دست شما رها نخواهم نمود، و ردايي را كه طبق احكام دين خداوند (اهل حل و 

امت محمد را دچار تفرقه و  اند، از دوش خود برنخواهم داشت و عقد) بر دوش من نهاده
  نزاع نخواهم نمود! 

                                         

  142 - 132العربي ص  العواصم من القواصم ابن -1



    

  213  �عثمان بن عفان 
  

ام تا  اما در مورد اينكه حكم قصاص و مجازات خود را صادر كنم! من كاري نكرده
اند! و از طرف ديگري بدن  چنان نكرده �مستحق چنان مجازاتي باشم و ابوبكر و عمر

  من تحمل چنان مجازاتي را ندارد! 
آنكه كاري را كه سبب كشته شدنم باشد، انجام  اگر مرا به قتل برسانيد، به خاطر

ام، شما ظالم و من مظلوم خواهم بود، سوگند به خداوند اگر چنين كاري را بكنيد،  نداده
براي هميشه همة اهل ايمان از شما بدشان خواهد آمد، و خود شما هيچگاه با هم وحدت 

  » 1اهيد داشت!پيدا نخواهيد كرد و به هيچوجه در برابر دشمن صف واحدي نخو
حضرت عثمان با تعدادي از بزرگان اصحاب در اين مورد مشورت نمود و از ايشان 

   :نظرخواهي كرد
عبداهللا بن زبير كه قبل از دستور حضرت عثمان به محافظان مبني بر بازگشت به 

من سه راه را به تو  :هاي خود، امير آنهايي بود كه در منزل بودند، خطاب به او گفت خانه
   :كنم يشنهاد ميپ

يا اينكه براي حج عمره لباس احرام بپوشي، زيرا در چنين حالتي كشتن تو حرام و  -
  ممنوع خواهد بود! 

 يا اينكه از مدينه خارج شوي و به شام نزد معاويه برويي!  -

يا اينكه به ما اجاره بدهي كه عليه آنها دست به شمشير ببريم و سرهايشان را از تن  -
ايم و يا ايشان، كه خداوند خود داوري  و در نهايت اينكه يا ما بر حق بوده جدا كنيم،

   :خواهد فرمود
بستن احرام حج مانع از آن نخواهد شد كه آنان مرا به قتل  :حضرت عثمان فرمود

برسانند! زيرا آنان چه در حال احرام باشم يا نباشم ريختن خون مرا براي خود حالل و 
  شمارند!  روا مي
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به چند دليل اين كار را نخواهم كرد، اول  :ورد رفتن به شام نيز بايد بگويم كهدر م
دهم از  خواهم بودن در جوار رسول خدا را ترك كنم و دوم به خود اجازه نمي اينكه نمي

ترس آنها از مدينه فرار كنم و پس از آن كافران و دشمنان با شنيدن آن شادمان شوند! و 
  قرار دهند!  مرا مورد مالمت و تمسخر

اما راجع به جنگ با ايشان، اميدوارم در حالي به حضور خداوند بروم كه به خاطر من 
   1 يك قطره خون از كسي بر زمين ريخته نشده باشد!!؟

آنها از من  :در اين مورد نظرخواهي نمود و گفت �حضرت عثمان از عبداهللا بن عمر
  ته شدن آماده كنم!خواهند يا استعفا بدهم، بيا خود رابراي كش مي

يا اميرالمؤمنين! آيا تو در اين دنيا براي هميشه زنده خواهي  :عبداهللا بن عمر گفت
  ماند؟

  حضرت عثمان فرمود، نه! 
  توانند انجام دهند؟  به غير از كشتن تو چكاري مي :عبداهللا بن عمر گفت

  هيچ كاري ديگري از دستشان ساخته نيست!  :حضرت عثمان فرمود
  بهشت و يا جهنم رفتن تو در اختيار آنان است؟  :بن عمر گفتعبداهللا 

  نه به دست آنها نيست! :حضرت عثمان فرمود
عباي خالفت را از دوش خويش برمدار زيرا اگر چنين كني!  :عبداهللا بن عمر گفت

اي از خليفه ناراضي  رسم و عادت بدي را از خود برجاي خواهي نهاد و هر گاه عده
  » 2خلع و يا قتل او خواهند كرد! باشند، اقدام به

خواست  به حكمت و دورانديشي حضرت عبداهللا بن عمر آفرين بايد گفت! او نمي
هر چند  –براي خلفاي بعد از خود برجاي بگذارد  –حضرت عثمان روش ناپسندي را 

هاي شورشيان پيرو  زيرا اگر حضرت عثمان تسليم خواسته –محال بود او چنين كند 
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داد، مقام خالفت بازيچه دست  شد و از مقام خالفت استعفا مي  يهودي مي عبداهللا بن
  داد! گرديد، و در نظر مردم منزلت و ابهت خود را از دست مي توزان مي ورزان و كينه طمع

سنت  �پس از مشورت با ابن عمر و ديگر اصحاب رسول خدا �حضرت عثمان
پيش گرفت كه نه از مقام خالفت  ديگري را ترسيم نمود و راه صبر و شكيبايي را در

  استعفا داد و نه كاري كرد كه قطرة خوني از مسلماني بر زمين ريخته شود!
چند هفته پس از محاصره منزل او بود، او  �آخرين مالقات عمومي حضرت عثمان

را به اجتماعي عمومي دعوت نمود، كه در پيشاپيش آنها  �مردم و اصحاب رسول خدا
قرار داشتند، و همه مردم صلح طلب مقيم مدينه و حتي  �و زبيرحضرت علي و طلحه 

  سبأياني كه مدينه را در محاصره و اشغال خود داشتند، در آن شركت نمودند. 
 :برخاست و گفت �وقتي همه جمع شده و بر روي زمين نشستند، حضرت عثمان

ن سعادت آخرت را خداوند به اين سبب دنيا را در اختيار شما قرار داده تا به وسيله آ«
بجوييد! و آن را در اختيارتان ننهاده تا دو دستي به آن بچسبيد! زيرا به درستي اين جهان 
رفتني و تمام شدني است و جهان ديگر ماندني و ابدي است، دنياي فاني شما را فريب 
ندهد و خوار نكند! و آنگونه به خود مشغول ندارد كه دنياي ديگري را به دست فراموشي 

سپاريد! آنچه را كه ماندني است بر آنچه كه رفتني است برتري دهيد! زيرا به راستي از ب
  دنيا خواهيد بريد و به سوي خداي متعال خواهيد رفت. 

تقوا و پرهيزكاري را پيشة خويش كنيد، زيرا تقوا و پرهيزكاري شما را از خشم و 
هاي  باشيد و به صورت دسته انتقام او مصون خواهد داشت! با جماعت اهل ايمان همراه

   :فرمايد پراكنده درنياييد! زيرا خداوند متعال مي

�  (#ρ ã� ä. øŒ$#uρ |Myϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [ !# y‰ ôãr& y#©9 r' sù t ÷t/ öΝä3 Î/θ è=è% Λäós t7ô¹ r' sù 

ÿ Ïµ ÏFuΚ÷è ÏΖÎ/ $ ZΡ≡uθ ÷zÎ) �  )103 :آل عمران(  
ياد آوريد، آنگاه كه دشمن يكديگر بوديد، و نعمت خداوند را بر خود به «... 

هاي شما را بهم پيوند داد و الفت بخشيد و در پرتو نعمت او به  خداوند دل
  »صورت برادر هم درآمديد!.
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   :حضرت عثمان در ادامه سخنان خود گفت
خواهم كه خليفة پس از من را  سپارم و از او مي مردم مدينه! شما را به خداوند مي«

ا فرمايد كه به بهترين وجه كار خود را انجام دهد! من از امروز نزد كسي توفيق عط
نخواهم رفت و در خانة خويش خواهم ماند، تا خداوند خود سرنوشت مرا رقم بزند! و 

هاي  اين خوارج شورشي را همچنان در جلو منزل خود نااميد خواهم نمود و هيچ خواسته
هايي كه به ضرر دين و دنياي  ه نخواهم كرد. خواستهاي نامشروع آنها را برآورد  از خواسته

اش را  دارد، اراده شما تمام خواهند شد، تا اينكه خداوند بر اساس آنچه كه دوست مي
  » 1عملي نمايد!

زماني كه شورشيان فريب خوردة پيرو عبداهللا بن سباي يهودي متوجه شدند كه عثمان 
تر  آيد، محاصرة خانه او را سخت كوتاه نميشود و  به هيچوجه با آنها وارد معامله نمي

دادند حتي از رسانيدن آب و غذا به  كردند، و به هيچكس اجازة ورود به آنجا را نمي
  كردند؟  منزل حضرت عثمان جلوگيري مي

خانوادة آل حزم در همسايگي حضرت عثمان بودند، او كسي را به منزل ايشان فرستاد 
بيطالب و طلحه و زبير و همسران رسول خدا بفرستيد و بن ا پسرتان را نزد علي :و گفت

توانيد و  دهند، اگر مي به آنها بگوييد! خوارج شورشي اجازة آوردن آب را به ما نمي
  برايتان ممكن است مقداري آب براي ما بفرستيد! 

به طرف شورشياني كه منزل حضرت عثمان را  �پس از نماز صبح حضرت علي
   :و خطاب به آنها فرمود محاصره كرده بودند آمد

دهيد هيچ شباهتي با كار اهل ايمان ندارد! و با  به راستي كاري كه شما انجام مي«... 
خواند! آب و غذا را از او قطع نكنيد! ايرانيان و روميان وقتي  عملكرد اهل كفر هم نمي

يل محاصره دهند، شما به چه دل آوردند، به آنان آب و غذا مي ديگران را به اسارت در مي
  » شماريد!؟ و كشتن عثمان را بر خود روا مي
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سوگند به  :ادبي تمام حضرت علي را از آنجا دور كردند و گفتند آنان با وقاحت و بي
  دهيم!  خداوند، اجازه ورود آب و غذا را به داخل منزل او نمي

خوردگان عبداهللا بن سباي يهودي اجازه  حضرت علي وقتي متوجه شد كه فريب
دهند آب و غذا به ساكنين منزل حضرت عثمان برسد، بار ديگر به منزل نزديك شد  نمي

اش را برداشت و   سود خود بنمايد، عمامه و براي آنكه حضرت عثمان را متوجه تالش بي
  آن را به داخل حياط منزل پرتاب كرد! 

حضرت سفيان) هم براي كمك به ساكنين منزل  ام المؤمنين ام حبيبه (رمله بنت ابي
  عثمان و رسانيدن آب به ايشان تالش نمود! 

او سوار بر استري كه بر آن مشك آبي قرار داشت، به طرف منزل حضرت عثمان آمد، 
  طلب سبأي جلوي او را گرفته و مانع از ورودش به منزل شدند!  اما شورشيان آشوب
  اين خانم ام حبيبه همسر رسول خداست!  :به آنان گفته شد

  دهيم!  يچوجه به او هم اجازة ورود به منزل را نميبه ه :گفتند
  سپس بر سر و روي استري كه ام حبيبه بر آن سوار بود زدند! 

هاي خانوادگي كه نزد حضرت عثمان است  من در مورد اموال و وديعه :ام حبيبه گفت
قات زنان و يتيمان الزم است او را مال با او كار دارم و به خاطر ضايع نشدن اموال بيوه

  كنم! 
  خواهي براي آنان آب ببري!  گويي! فقط مي تو داري دروغ مي :گفتند

دادند، افسار  انجام مي �آنان بدون توجه به كاري كه داشتند به همسر رسول خدا
استر او را بريدند و چيزي نمانده بود كه ام المؤمنين ام حبيبه بر روي زمين بيافتد!؟ و اگر 

  افتاد.  شتافتند، او بر زمين مي و بودند، به كمك او نميمسلماناني كه در نزديكي ا
از برخوردي كه باند برانداز سبأيه با ام حبيبه نموده بودند،  �وقتي حضرت عايشه

باخبر شد، به شدت از خوارج سبأيه خشمگين شد و از آنجا كه از او هم كاري ساخته 
  ي مراسم حج به مكه برود. نبود و تحمل ديدن آن وضع را نداشت تصميم گرفت براي ادا
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يا ام المؤمنين! اگر در مدينه بماني بهتر  :مروان بن حكم با شتاب نزد او رفت و گفت
است! زيرا اشغالگران سبأي ممكن است از تو حساب ببرند و براي حضرت عثمان 

  مشكلي را به وجود نياورند! 
ام حبيبه داشتند با  خواهي آن رفتاري را كه با مروان! مگر مي :حضرت عايشه فرمود

من هم تكرار كنند!؟ كسي هم نباشد از من دفاع كند!؟ نه، سوگند به خداوند خود را به 
شود؟  دانم سرانجام كار خوارج شورشي به كجا كشيده مي كنم! نمي اين خواري دچار نمي

سوگند به خداوند اگر براي نااميدن نمودن آن عده جهت دستيابي به اهدافشان كاري از 
  كردم!  ن ساخته بوداز انجام به آن كوتاهي نميم

بكر كه فريب عبداهللا بن سباي يهودي را  حضرت عايشه از برادرش محمدبن ابي
خواست براي رفتن به سفر  –آمد  خورده و اكنون از سركردگان شورشيان به شمار مي

ماندن  حج او را همراهي كند! اما محمد از همراهي با خواهرش خودداري نمود و باقي
  در مدينه را براي همراهي با شورشيان در محاصره منزل حضرت عثمان ترجيح داد!؟ 

بكر باخبر گرديد، خطاب به  گيري محمدبن ابي از موضع �وقتي حنظله بن ربيع كاتب
اي محمد! خواهرات از تو خواست براي رفتن به حج او را همراهي كني اما تو  :او گفت

هاي درندة عرب و ناپرهيزكاران، تو را به  طرف ديگر گرگ به او پاسخ منفي دادى! از
اقدام حرام و نارواي شورش عليه خليفه مسلمين فراخواندند، و تو به دعوت آنان پاسخ 

  دهي؟!  مثبت مي
تو را چكار به اين كارها! تو حق دخالت  :بكر بر او خشم گرفت و گفت محمدبن ابي

  در كار مرا نداري! 
خواند،  كه اين اشعار را كه در اوج حكمت و خرد قرار دارند مي ابن حنظله در حالي

  :بازگشت
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اند، در شگفتم، آنان درصدند تا خالفترا  ن دست زدهاز كاري كه اين مردم به آ«
براندازند. اگر خالفت از بين برود، مردم همة خير و منافعشان را از دست خواهند داد و 
پس از آن به خواري و درماندگي دچار خواهند شد و به سان يهوديان و مسيحيان 

  » اند. درخواهند آمد كه همه راه گمراهي را در پيش گرفته
بيني كرد، به وقوع پيوست و  ان چيزي را كه حنظله با فراست ايماني خود پيشهم

  سقوط خالفت و تفرقه ميان مسلمانان به گمراهي و خواري مسلمانان انجاميد! 
نگري و دورانديشي خود به درستي دريافته بود كه هدف شورشيان  حنظله با ژرف

، بلكه مقصد نهايي سركردگان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي شخص حضرت عثمان نيست
  پيشة آن باند، براندازي نظام سياسي اسالم و از بين بردن نظام خالفت است!  شيطنت

بكر و خواهر پدر و مادري محمدبن  ليلي دختر عميس خواهر مادري محمدبن ابي
زيرا اسماء بنت عميس همسر جعفر بن ابوطالب بود كه پس از  –جعفربن ابيطالب 

ليلي به آنان  –حضرت ابوبكر با او ازدواج نموده بود » مؤته«ر جنگ شهادت جعفر د
   :گفت
سوزاند ولي نور و روشنائيش براي ديگران است، در ارتباط با كسي  شمع خود را مي«

كاري كه » كه نسبت به شما جرمي و ظلمي را مرتكب نشده خود را دچار معصيت نكنيد.
يد عثمان را از ميان برداريد، سودش را ديگران خواه كنيد و مي امروزه براي آن تالش مي

خواهند برد، و حسرتش را شما خواهيد خورد، مواظب باشيد كاري كه امروزه انجام 
  دهيد ماية حسرت و شرمندگي فردايتان نشود!  مي

كاري را كه عثمان بر  :آنان از ليلي بنت عميس خواهر خود خشمگين شدند و گفتند
  كنيم!  موش نميسر ما آورده هيچگاه فرا
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عثمان با شما چكاركرده بود؟ مگر به جز اين بوده كه شما را به التزام به  :ليلي گفت
   1احكام شريعت فراخوانده و به خاطر مخالفت با اوامر الهي شما را ادب نموده بود؟

گذشت. زيرا اين محاصره از روز  بيش از يك ماه از محاصره منزل حضرت عثمان مي
  لقعده آغاز شده بود. ا هشتم ماه ذي

از طرف ديگر سپاهياني از مصر و شام و بصره و كوفه براي حمايت از حضرت 
عثمان در برابر شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي راهي مدينه شده بودند. همچنان 

شورشيان از حركت سپاهيان مسلمان به سوي مدينه اطالع داشتند و  :كه گفته شد
رسيدن آنان با كشتن عثمان او را از ميان بردارند، و زمينه را براي  خواستند، قبل از مي

  ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و عدم اتفاق آنان عليه ايشان فراهم سازند. 
دانستند كه مراسم حج به پايان رسيده و حجاج  از طرف ديگر خوارج شورشي مي

  اند!  نه را در پيش گرفتهخانه خدا براي حمايت از حضرت عثمان و سركوب آنان راه مدي
نامة حضرت عثمان را خطاب به حجاج در جمع آنان خواند و به  �عبداهللا بن عباس

پس از پايان مناسك حج براي جنگ با  :شدت تحت تأثير آن قرار گرفتند و گفتند
اند  شورشيان مصري و همدستان آنان كه مدينه و خانه حضرت عثمان را محاصره كرده

  افزاييم!  آوريم و بر عبادت حج مي شويم و آن را عبادتي به شمار مي راهي مدينه مي
عمالً پيشقراوالن حجاج به مدينه نزديك شده و اولين كسي كه وارد مدينه شد و 

  بن اخنس بود.  كنندگان منزل حضرت عثمان رفت مغيره بالفاصله به رويارويي با محاصره
حضرت  :از فرزندان اصحاب مانند اي كه مجموعه –ميان شورشيان و ساكنين منزل 

حسن و حسين و محمدبن طلحه و عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عمر وابن الحكم براي 
محافظت از او در منزل بودند، درگيري و كشمكشي مختصر روي داد. شورشيان براي 

  وارد شدن به داخل منزل و برخورد نهايي دنبال بهانه بودند! 
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دت رسيدن حضرت عثمان، عبداهللا بن سالم صحابي بزرگوار چند روز قبل از به شها
 - كه قبل از مسلمان شدن رئيس و بزرگ همة علما و دانشمندان يهود بود - �رسول خدا

   :خورده گفت جلو منزل حضرت عثمان رفت و خطاب به شورشيان فريب
د زمينه را شما اي شورشيان امام و خليفه مسلمين را به قتل نرسانيد! و با اين كار خو«

براي آنكه خداوند بر رويتان شمشير بكشد فراهم نكنيد! سوگند به خداوند اگر كاري 
كنيد كه شمشير الهي بر روي شما از نيام كشيده شود، هيچگاه در نيام نخواهد رفت. واي 
بر شما! امروزه سلطة شما از طريق چماق و تازيانه است، اما اگر او را به قتل برسانيد، 

  توانيد سلطه خويش برپا داريد!  طريق نيزه و شمشير مي تنها از
واي بر شما! امروزه شهر مدينه مملو از فرشتگان الهي است و از طرف آنها محافظت 

  » شود، سوگند به خداوند اگر او را بكشيد، آن ماليك شهر مدينه را ترك خواهند كرد! مي
آشفتند و همراه با مالمت و شورشيان باند برانداز از سخنان عبداهللا بن سالم بر

  » 1ها! تو كجا و اين حرفها كجا؟ زاده، تو و اين حرف اي يهودي :سرزنش به او گفتند
در اوج خردمندي و دورانديشي و زيبايي قرار داشت و با  �سخنان عبداهللا بن سالم

  سخنان ابن حنظله كه پيش از او با شورشيان در ميان نهاده بود بسيار شباهت داشت. 
خورده را از آن برحذر داشته  ر واقع عمالً آنچه كه عبداهللا بن سالم، شورشيان فريبد

  بود، پس از آنكه خون حضرت عثمان را بر زمين ريختند، به وقوع پيوست! 

  خوني كه ناروا بر زمين ريخته شد 

دانستند كه زمان زيادي تا رسيدن سپاهيان  شورشيان سبأي مي :همچنان كه گفته شده
كه از مناطق مختلف راه مدينه را در پيش گرفته باقي نمانده است! و در مورد خود  اسالم

  دانستند!  دچار دلهره شدند و تنها راه حل را در كشتن هر چه زودتر حضرت عثمان مي
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هايشان بر اين باور بودند كه تنها راه نجات آنان از آن مخمصه كشتن عثمان  سركرده
آنان به دست مردم مسلمان كشته خواهند شد، اما اگر او را است، و اگر او را نُكشتند، 

  بكشند، كشته شدن او مردم را به خود مشغول خواهد داشت! 
پيشة باند برانداز عبداهللا بن سباي يهودي در آخرين  به همين سبب سركردگان شيطنت

  روزهاي محاصره تصميم گرفتند حضرت عثمان را به قتل برسانند! 
مغيره بن اخنس براي حمايت از حضرت عثمان بالفاصله پس  :شدهمچنان كه گفته 

از پايان مراسم حج و رسيدن به مدينه به هر طريق بود خود را به داخل منزل رسانيد و به 
  ديگر اصحاب مدافع عثمان بن عفان پيوست! 

اگر اميرالمؤمنين  :مغيره از درون منزل پشت در ايستاده و مراقب اوضاع بود، وي گفت
  » 1مان را تنها بگذاريم، جواب خداوند را چگونه بدهيم؟ بايد تا پاي جان با آنان جنگيد!عث

در روزهاي پاياني محاصره حضرت عثمان بيشتر اوقات خود را به اقامه نماز و قرائت 
شد به قرائت قرآن  خواند و وقتي خسته مي توانست نماز مي گذارند، تا مي قرآن مي

  پرداخت.  مي
اولين حمله خود را به داخل منزل آغاز كنند، آنان اقدام به  :ميم گرفتندشورشيان تص

آتش زدن درب و قسمتي از سقف نمودند، مدافعين داخل براي خاموش كردن آن تالشي 
هاي سقف  كردند، اما درب و قسمتي از منزل به شدت آسيب ديدند و تعدادي از چوب

  منزل سوخته و شكستند!
علي،  بن اخنس، حسن بن ي از آنها عبارت بودند از مغيرهمدافعين منزل كه تعداد

محمدبن طلحه، سعيدبن عاص، مروان بن حكم، عبداهللا بن زبير، زيادبن نعيم فهري و 
  نيازبن عبداهللا اسلمي و ابوهريره با مهاجمان شورشي به رويارويي پرداختند! 
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در جنگ با اينان  :گفت جنگيد، خطاب به مدافعين مي ابوهريره در حالي كه با آنان مي
از من بياموزيد و مرا سرمشق خويش نماييد! اين روز روزي است كه شمشير زدن در آن 

   :گفت لذتبخش و جنگيدن در آن رواست! و در همان حال خطاب به خوارج سبأي مي

� ÏΘ öθ s)≈tƒuρ $ tΒ þ’ Í< öΝà2θ ãã ÷Šr& ’ n<Î) Íο 4θ yf̈Ζ9 $# û_ Í_tΡθ ãã ô‰s? uρ ’ n<Î) Í‘$̈Ζ9 $# �  
  )41 :غافر(  

كنم، اما شما  اي قوم من! چرا؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري دعوت مي«
  »خوانيد. مرا به سوي آتش دوزخ فرا مي

جنگيدند، حضرت عثمان همچنان به نماز مشغول  در حالي كه مدافعين با شورشيان مي
بود كه در كرد! و به درستي متوجه ن را در نمازش قرائت مي» طه«بود، و داشت سوره 

بيرون منزل چه خبر است! او به هيچوجه در قرائتش دچار اضطراب و پريشاني نگرديد و 
به ركوع و سجود رفت و پس از پايان » طه«نمازش را قطع ننمود و پس از پايان سوره 
  نماز شروع به قرائت سوره آل عمران نمود!

خنس بود كه به اولين كسي كه در جلو منزل حضرت عثمان كشته شد مغيره بن ا
دست يكي از مردان شورشي از قبيلة ليث به شهادت رسيد و قاتل لحظاتي بعد از كار 

� ���	 ��a��� :خود نادم شد و گفت B�� � � �B��u1   

  چي شده؟  :عبدالرحمن بن عديس يكي از سركردگان خوارج سبأي به مرد ليثي گفت
اي قاتل  :طاب به من گفتمن پيشتر در خواب يك نفر را ديده بودم كه خ :گفت

  مغيره! خود را براي آتش جنهم آماده كن!! و اينك او را كشتم!؟
يكي از مردان طايقه كناني نيز نيازبن عبداهللا بن اسلمي را در كنار درب منزل حضرت 

  كشت، و او دومين كسي بود كه به شهادت رسيد!  �عثمان
شد و به جلو منزل آمد  حضرت عثمان متوجه درگيري ميان مدافعين و شورشيان

وقتي با جنازة دو نفر از آنان روبرو گرديد به شدت اندوهگين شد و با تأكيد بسيار از 
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مدافعين خواست با آنان درگير نشوند و شمشيرهاي خويش را در نيام كنند! و بار ديگر 
  دستور داد كه از منزل خارج شده به منازل خود بازگردند! 

ر او چاره ديگري نداشتند و همه آنان منزل او را ترك كرده و آنان به جز اطاعت از ام
  هاي خويش رفتند! به سوي خانه

به اين ترتيب درگيري ميان مسلمانان مدافع و شورشيان باند عبداهللا بن سبأي يهودي 
  به دستور حضرت پايان پذيرفت!

صيت بود كه حضرت عثمان و �آخرين كسي كه منزل را ترك كرد، عبداهللا بن زبير
  » 1نامه خود را در اختيار او گذاشت تا به پدرش زبيربن عوام بدهد.

حضرت عثمان همراه با خانواده و چند پيش خدمت در داخل منزل در محاصره 
  صدها مرد سبأي باقي ماندند! 

روز  رسيد و تا آن زمان چهل شبانه هجري فرا 35الحجه سال  روز جمعه هشتم ماه ذي
  شت!گذ از محاصرة منزل مي

دانست كه به پايان عمر او چيزي باقي  آن روز را حضرت عثمان روزه بود، و مي
نمانده است و اين شورشيان او را خواهند كشت! و همچون هميشه به نماز و قرائت 

  قرآن مشغول شد! 
خوردة يهودي وارد منزل شده و به تخريب منزل و ضرب و شتم ساكنين  سبأيان فريب

  آن پرداختند! 
ز سبأيان در حالي كه شمشيرش را از نيام كشيده بود، به حضرت عثمان نزديك يكي ا

  اگر از خالفت استعفا بدهي كاري به كار تو نخواهيم داشت!  :شد و گفت
واي بر تو! سوگند به خداوند! نه در زمان جاهليت و نه در زمان  :حضرت عثمان گفت

ام،  نداشته و در انديشة آن نبوده مسلمان شدن، مرتكب زنا نشده و هيچگاه آرزوي آن را
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سوگند به خداوند از زماني كه دست راست خود را در دست رسول خدا گذاشته و با او 
  ام!  ام آن دستم را بر روي عورتم نگذاشته بيعت كرده

اند  به هيچوچه ردايي را كه (اهل حل و عقد بر اساس احكام) خداوند بر من پوشانيده
رد، و تا خداوند اهل سعادت را سعادتمند و اهل شقاوت را دچار از تن بيرون نخواهم آو

  شقاوت گرداند، از اين مسئوليت استعفا نخواهم داد! 
آن مرد حضرت عثمان را تنها گذاشت و از منزل خارج شد و به ميان دوستان 

  چكار كردى؟ او را كشتي؟  :شورشي خود رفت، آنان به او گفتند
ايم و به خدا سوگند تنها  اي شده كلي بزرگ و پيچيدهبه خدا سوگند دچار مش :گفت

راه نجات ما از دست مردم و سپاهياني كه در راهند كشتن عثمان است كه كشتن او هم 
  دانم چكار كنم؟ نميبراي ما روا نيست! من 

سركردگان باند برانداز عبداهللا بن سباي يهودي مرد ديگري را براي كشتن حضرت 
  ستادند! عثمان به اطاق او فر

  اي؟  تو از كدام قبيله :حضرت عثمان فرمود
  من از طايفه ليث هستم!  :گفت

  بيرون برو! تو كسي نيستي كه مرا به قتل برساني.  :حضرت عثمان گفت
  چرا؟ :گفت

مگر تو فالني نيستي كه فالن روز با چند نفر از دوستانت  :حضرت عثمان گفت
  بودي، رسول خدا برايت دعا فرمود؟ 

  آري من بودم!  :گفت
برادر عزيز! برو بيرون و دعاي رسول خدا را تباه مگردان و  :حضرت عثمان فرمود

  خود را از آن محروم مكن! 
آن مرد به خود آمد و از كار خويش پشيمان شد و از اطاق حضرت عثمان بيرون 

  رفت، سپس سبأيان را رها كرد و رفت. 
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ي كشتن حضرت عثمان به داخل منزل سركردگان باند برانداز مردي قريشي را برا
  فرستادند. 

  شوي! اي عثمان امروز به دست من كشته مي :آن مرد داخل شد و گفت
  خير فالني، تو مرا نخواهي كشت!  :حضرت عثمان فرمود

  چگونه تو را نخواهم كشت!؟  :گفت
من خود شاهد بودم كه فالن و فالن روز رسول خدا براي تو از  :حضرت عثمان گفت

  شود!  اوند طلب مغفرت فرمود، به همين خاطر دست تو به خون كسي آلوده نميخد
آن مرد نيز به خود آمد و از اقدام خويش نادم شد، از خداوند آمرزش طلبيد و از خانه 

  خارج شد، بعد از همكاري با شورشيان خودداري كرد!
ريش بكر بود، او  آخرين كسي كه وارد اطاق حضرت عثمان شد، محمدبن ابي

  حضرت عثمان را گرفت و به طرف خود كشيد!؟
ام برخير! تو چيزي را  محمد! ريشم را رهاكن و از روي سينه :حضرت عثمان گفت
ديد به  اي كه اگر پدرت ابوبكر صديق تو را در اين حال مي گرفته و بر جايي نشسته
  كرد!  سختي تو را مجازات مي

كني؟ مگر تو بر خداوند خشم  مي اي كه چكار داري برادرزاده! هيچ فكر كرده
ام؟ مگر غير از اين بوده كه جرمي را مرتكب شدي و من  اي؟ من با تو چكار كرده گرفته

  نيز دستور دادم طبق احكام الهي مجازات شوي؟! 
بكر نيز به خود آمد و از روي سينة حضرت عثمان برخاست و با حالت  محمدبن ابي

   1پشيماني از منزل خارج شد!
دگان خوارج از خودداري آن چهار نفر از كشتن حضرت عثمان درشگفت سركر

شدند، كه چگونه آنان چهار نفر را مأمور كشتن او كردند. اما عثمان با آنان سخن گفت و 
  ايشان را منصرف نمود، و با حالت ندامت از اطاق و منزل او خارج شدند!؟ 
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عبداهللا بن سبأي يهودي تصميم در چنين اوضاع و احوالي سه نفر از سركردگان باند 
  گرفتند هر سه به اطاقش وارد شوند و با هم او را به قتل برسانند!؟ 

عصر روز جمعه بود، عثمان بر روي زمين نشسته و قرآني پيش روي او قرار داشت و 
  در حالت روزه به قرائت آن مشغول بود. 

بن فالن سكوتي  رهبن حرب سركرده خوارج و سودان بن حمران سكوني و قتي غافقي
  وارد اطاق حضرت عثمان شدند!؟ 

اي را بر سر حضرت عثمان وارد كرد و  غافقي با ميله آهني كه در دست داشت ضربه
بر قرآني كه پيش روي او بود لگد زد!؟ قرآني چرخي خورد و دوباره جلو حضرت 

آن بر عثمان قرار گرفت، و خون در سر و صورت حضرت عثمان جاري شد و قطراتي از 
  روي آيه زير ريخته شد!

� ãΝßγx6‹Ï� õ3 u‹ |¡sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ¡¡9 $# ÞΟŠÎ=yè ø9   )137 :البقره(  � #$
  »خداوند تو را در برابر آنان كفايت خواهد كرد و او شنوا و آگاه است.«

سودابن بن حمران سكوتي به حضرت عثمان نزديك شد و شمشيرش را براي وارد 
خود را در ميان او و » بنت فرافصه نائله«او باال برد، اما همسرش اي كاري به  كردن ضربه

حضرت عثمان رسانيد و شمشير سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشتان دست او را 
  كرد، به اطاق ديگر رفت!   قطع كرد، و در حالي كه خون از انگشتانش فوران مي
نائله برخورد نمود كه تنها از  اي با سودان بن كلمات و رفتار بسيار زشت و جاهالنه

  هاي فاسد و هرزه ساخته بود! آدم
پس از آن سودان چندين ضربة شمشير را بر پيكر حضرت عثمان وارد كرد و او را به 

  شهادت رسانيد!؟ 
يكي از پيشخدمتان حضرت عثمان به نام نجيح وقتي ديد كه حضرت عثمان را به 

ن حمله برد و با يك ضربه او را از پاي شهادت رسانيدند، برآشفت و به طرف سودا
  درآورد! 



    

  از خالفت تا شهادت خلفاي راشدين      228
    

قتيربن فالن سكوتي نيز وقتي كشته شدن سودان را ديد بر نجيح حمله برد و او را 
  كشت! 

يكي ديگر از پيشخدمتان حضرت عثمان به نام صبيح نيز قتيره را مورد حمله قرار داد 
  و او را از پاي درآورد!

يكرشان در منزل حضرت عثمان بر روي زمين در اين حال دو شهيد و دو جاني پ
  افتاده بود! 

اندكي پيش از غروب آفتاب روز جمعه بود كه حضرت عثمان به شهادت رسيد! پس 
از آن يكي از سبأيان فرياد برآورد كه وقتي ريختن خون كسي براي ما روا باشد، غارت 

  خانه اوست غارت كنيد! اموال او نيز برايمان روا خواهد بود، بياييد هر چه را كه در 
پيشه در منزل به ضرب و شتم و غارت پرداختند و حتي از  سبأيان هرزه و شيطنت

  ربودن وسايلي كه زنان داشتند خودداري نكردند! 
يكي از افراد شورشي به نام كلثوم تجيبي به همسر مجروح حضرت عثمان حمله كرد 

اي  به حركات بسيار زشت و جاهالنهو چادري را كه بر سر او بود از روي او برداشت و 
  هاي ركيكي را نثار او نمود!  دست زد و حرف

گويي را در حق همسر  صبيح از خدمتكاران خانه حضرت عثمان وقتي اين هرزه
حضرت عثمان شنيد بر كلثوم حمله كرد و او را به قتل رسانيد و يكي ديگر از سبأيانه نيز 

آورد! به اين ترتيب پس از كشته شدن شش نفر بر صبيح حمله برد و او را از پاي در
درب خانه حضرت عثمان بسته شد! و همچنان كه پيشتر نيز گفته شد در جلو منزل او 

بن اخنس، زيادبن نعيم فهري، و نيازبن عبداهللا بن  هاي مغيره سه نفر از مدافعين به نام
  اسلمي به شهادت رسيدند!

عثمان را غارت نمودند، يكي از آنها  پس از آنكه جنايتكاران سبأي خانه حضرت
المال برويد و سعي كنيد پيش از ديگران به  هر چه زودتر به طرف بيت :فرياد زد و گفت

  يابيد برداريد!  آنجا برسيد و هر آنچه را در آن مي
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المال مشاهده نمودند، و در آن  آنها را براي غارت بيت  المال تهاجم وقتي محافظان بيت
مواد خوراكي وجود داشت تصميم گرفتند كه براي نجات جان خود از  تنها دو كيسه

  سبأيان مجرم و غارتگر و دنيادوست كنار بكشند! 
  » 1المال شدند و هر آنچه را كه در آن بود چپاول كردند! سبأيان راه گم كرده راهي بيت

نج الحجه سي و پ پيش از غروب آفتاب روز جمعه هشتم ماه ذي :همچنان كه گفته شد
هجري بود كه حضرت عثمان توسط جاهالن شورشي و اتباع عبداهللا بن سباي يهودي به 

  شهادت رسيد! 
روز محاصره شدن توسط سبأيان مصر و كوفه و بصره  شهادت او به دنبال چهل شبانه

  الحجه صورت گرفت.  القعده تا هجدهم ذي از هشتم ذي
روز به طول انجاميد زيرا در مدت خالفت حضرت عثمان دوازده سال منهاي دوازده 

  األول سال بيست و چهار هجري با او بيعت صورت گرفته بود!  آغاز ماه ربيع
  » 2او به هنگام شهادت هشتاد و سه سال داشت.

  پس از شهادت حضرت عثمان 

شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي به هدف خود دست يافتند و حضرت عثمان 
و بسياري از فرومايگان و غوغاساالران  :ا به شهادت رسانيدندبن عفان خليفه مسلمانان ر

بردند كه كار آنها به  پس از اقدام به قتل او در اين مورد دچار ندامت شدند زيرا گمان نمي
پيشة سازمان برانداز  انجامد! در واقع اين سركردگان شيطنت كشته حضرت عثمان مي

ياري از ايشان سوء استفاده نموده و آنان را سبأيه بود كه از جهل و ناآگاهي و حماقت بس
عليه عثمان به شورش تحريك كرده بودند! و از اينكه او را به قتل رسانيده بودند، براي 

  بسياري از آنها كاري زشت و شنيع به شمار آمد! 
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طلبان و  اما اين يك واقعيت بود كه حضرت عثمان بر اثر شورش و عصيان آن آشوب
اسراييلي كه  رسيد و از ميان برداشته شد، و آنان به همان سرنوشت بنيجاهالن به شهادت 

در غياب حضرت موسي بر پرستش گوساله پرداختند، دچار شده، و بسياري از آنها از 
  كار خويش اظهار ندامت كردند! 

   :فرمايد همانگونه كه خداوند متعال در مورد ايشان مي

� ‹ sƒªB $# uρ ãΠöθ s% 4 y›θ ãΒ .ÏΒ  Íν Ï‰ ÷èt/ ôÏΒ óΟÎγÍhŠÎ=ãm WξôfÏã # Y‰|¡ y_ …ã& ©! î‘# uθ äz 4 óΟ s9 r& 

(# ÷ρ t� tƒ …çµ ‾Ρ r& Ÿω öΝßγßϑ Ïk=s3 ãƒ Ÿωuρ öΝÍκ‰ Ï‰ öηtƒ ¸ξ‹Î6y™ ¢ çνρä‹ sƒ ªB $# (#θçΡ%Ÿ2uρ šÏϑÎ=≈sß ∩⊇⊆∇∪ 

$®R mQuρ xÝÉ) ß™ þ_ Îû öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& (# ÷ρr& u‘uρ öΝßγ‾Ρ r& ô‰s% (#θ .=|Ê (#θä9$s%  È⌡s9 öΝ©9 $oΨ ôϑ ym ö�tƒ $ oΨš/ z’ 

ö� Ï�øó tƒuρ $ uΖs9 ¨ sðθ à6uΖs9 š∅ ÏΒ š Î�Å£≈y‚ ø9 $# �  
  )149 – 148 :األعراف(  

اي ساختند و  بعد از (رفتن) موسي (به كوه طور) قوم او از زيورهايشان گوساله«
خاست،  جاني) بود و صداي گاو از آن برمي آن را معبود خود كردند، پيكر (بي

گويد و ايشان را به  ه مانند با ايشان سخن نميديدند كه آن پيكر گوسال مگر نمي
كنند؟! آنان گوساله را به خدايي گرفتند و بر خود  راهي(درست) راهنمايي نمي

اند و گفتند اگر  ستم كردند هنگامي كه پشيمان شدند دريافتند كه گمراه گشته
يم گمان از زيانكاران خواه پروردگارمان به ما رحم نكند، و ما را نبخشايد، بي

  »بود.
مردم مدينه از به شهادت رسيدن پيشواي خويش و ناتواني خود در دفاع از او و كم 
بودن تعدادشان در مقايسه با سبأيان شورشي و اينكه حضرت عثمان به آنان اجازه جنگ 

اناهللا و انا اليه  با ايشان را نداد، به سختي اندوهگين بوده و گريه و زاري سر داده و

  د. گفتن ميراجعون 

پيشه مدينه را در اشغال خود گرفته و به  و اين در حالي بود كه سپاه سبأيان جنايت
  قتل و غارت و چپاول پرداخته، و مردم شهر را از هر اقدامي بازداشته بودند! 
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غافقي بن حرب كه مستقيماً در قتل حضرت عثمان شركت داشت خود عمالً حاكم و 
صفت و طراح اصلي  ايشان عبداهللا بن سبأ شيطان فرمانرواي مدينه شد! و سركرده اصلي

گري خود از  شورش عليه حضرت عثمان به خاطر دستيابي به اهداف ابليسي و يهودي
  گنجيد! شادماني در پوست نمي

   ����رأي اصحاب در مورد شهادت حضرت عثمان

وقتي زبير بن عوام از شهادت حضرت عثمان به دست باند برانداز سبأيه مطلع گرديد 
خداوند او را مشمول رحمت خويش گرداند، همة ما به خداوند تعلق داريم و به « :فتگ

  گرديم! سوي او باز مي
  اند!؟  آنان از كشتن او نادم شده :به او گفتند

چيني كردند و توطئة خود را تا پايان كار ادامه دادند، اما همانگونه كه  توطئه :گفت
   :فرمايد خداوند متعال مي

� ≅‹Ïm uρ öΝæηuΖ÷� t/ t ÷t/ uρ $ tΒ tβθåκtJ ô± o„ �  )54 :سبأ(  
  »داشتند، مانع پديد آمد. اما ميان ايشان و آنچه كه دوست مي«

خداوند  :از قضيه شهادت حضرت عثمان باخبر شد گفت �وقتي طلحه بن عبيداهللا
  گرديم.  عثمان را رحمت كند! ما همه از آن خداونديم و به سوي او باز مي

  اند!؟  كشتن او پشيمان شدهآنها از  :گفتند
   :بدا به حال ايشان! و سپس اين فرموده خداوند را قرائت نموده كه :گفت

� $tΒ tβρ ã� ÝàΖtƒ āωÎ) Zπys øŠ |¹ Zο y‰ Ïn≡uρ öΝèδ ä‹è{ ù' s? öΝèδ uρ tβθßϑÅ_Á Ïƒs† ∩⊆∪ Ÿξsù 
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كشند كه ايشان را در حالي كه با هم درگيرند،  نهاي صداي بلندي را انتظار ميت«

اي كه فرصت وصيت و مراجعه به سوي خانواده و  گيرد، به گونه در برمي
  »فرزندانشان را نخواهند داشت.
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پس از آنكه حضرت علي بن ابيطالب را از قضيه شهادت حضرت عثمان مطلع كردند، 
را رحمت كند! ما همه از آن خداييم و به سوي او باز خواهيم خداوند عثمان  :فرمود

  گشت! 
  اند! آنان از كار خود نادم شده :به او گفتند

   :حضرت علي اين آيه از قرآن را قرائت نمود كه
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  )17 - 16 :الحشر(  �
كافر شو! اما هنگامي كه كافر گردد، شيطان  :گويد همچون شيطان كه به انسان مي«

ردگار جهانيان من از تو بيزار و گريزانم؛ زيرا كه من از خداي پرو :گويد مي
هراسم. سرانجام كار هر دوي آنها اين است كه هر دو در آتش دوزخ جاويدان  مي
  »مانند و اين سزاي ستمكاران است. مي

خداوند  :وقاص از شهادت حضرت عثمان باخبر گرديد، گفت پس از آنكه سعدبن ابي
   :عثمان را رحمت كند! بعد اين فرموده خداوند را خواند كه
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 Ïµ Í←!$s) Ï9 uρ ôMsÜ Î7pt mN öΝßγè=≈uΗùå r& �  )105 - 103 :الكهف(  
ترين مردم باخبر كنم؟ آنان كساني هستند كه تالش و  آيا شما را از زيانكار :بگو«

برند كه به بهترين وجه  رود و خود گمان مي تكاپويشان در زندگي دنيا هدر مي
كنند. آنان كساني هستند كه به آيات پروردگارشان و مالقات او باور  كار نيك مي

  »رود. لشان به هدر ميندارند، و در نتيجه اعما
خداوندا! آنان را از كار خويش نادم بفرما و  :وقاص در ادامه گفت سعدبن ابي

  خوارشان بگردان! و سپس به بدترين شكل آنان را نابود كن!
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در پيشگاه خداوند  –الدعوه بود  از آنجا كه مستجاب –دعاي سعدبن ابي وقاص 
عبداهللا  :ضرت عثمان مشاركت داشتند مانندپذيرفته شد، زيرا همه آنهايي كه در كشتن ح

   1بن سبا، غافقي، مالك بن اشتر، حكيم بن جبله و كنانه جبلي بعداً به قتل رسيدند!
همه كساني كه عليه عثمان دست به شورش زده و او را به شهادت رسانيدند، دير يا 

  زود كشته شدند! 
سوگند به خداوند تا آنجا كه  :هنمايد ك بن يزيد نقل مي مستنربن يزيد از برادرش قيس

من خبر دارم همة كساني كه عليه حضرت عثمان توطئه چيدند و شورش كردند، به 
  مجازات اعمال خود رسيده و كشته شدند! 

كه چگونه همه كساني كه از كوفه عليه حضرت عثمان دست به  :گويد قيس سپس مي
خعي و كميل بن زياد و عميربن مالك بن اشتر ن :توطئه و شورش زدند، و در ميان آنها

  ضابي قرار داشتند، به غير از عمير و كميل همه كشته شدند! 
چهل سال پس از به شهادت رسيدند حضرت عثمان بود كه حجاج بن يوسف ثقفي 
زمام امور عراق را به دست گرفت، و آن دو نفر را نيز كه عليه حضرت عثمان به شورش 

   2!؟زده بودند، از دم تيغ گذرانيد
حضرت عثمان قبل از غروب روز جمعه دوازدهم ماه  :همچنان كه پيشتر نيز گفتيم

  الحجه سال سي و پنج هجري به شهادت رسيد!  ذي
يكي از  –وقتي شب شد، نائله دختر فرافصه، نزد عبدالرحمن بن عديس بلوي 

د، اما او را ها را از منزل خارج كنن سركردگان باند سبأيه رفت، و از او خواست كه جنازه
  مورد ضرب و شتم و توهين قرار داد! 

اگر جنازه او تا صبح باقي بماند،  :حكم مخفيانه وارد خانه حضرت عثمان شد و گفت
  آنان او را مثله خواهد كرد. 
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بن مالك، زيدبن ثابت، حكيم بن  علي، طلحه، زبير، كعب :تعدادي از اصحاب همچون
، به خانه حضرت عثمان رفته و پيكر او را بيرون حزام، جبيربن مطعم و زبير بن عوام

  آورده و غسل و كفن بر آن نماز ميت خواندند! 
كه حضرت عثمان خود آن را » بقيع الغرقد«نزديك » حش كوكب«پس از آن در بستان 

هاي بقيع افزوده بود، او را دفن كردند، و او اولين  براي قبرستان خريداري كرده و بر زمين
  در آنجا دفن گرديد!  كسي بود كه

را » نجيح و صبيح«هاي  صبح روز شنبه پيكر دو پيشخدمت خانة حضرت عثمان به نام
از خانه او بيرون آورده و پس از غسل و كفن و خواندن نماز ميت آنان را نيز در كنار 

  حضرت عثمان به خاك سپردند! 
سودان و قتيره و كلثوم  :اما پيكر چند نفر از شورشيان كشته شده كه عبارت بودند از

  هاي ولگرد شدند!  سگ  هاي اطراف مدينه انداختند كه خوراك را در باغ
اميه از  پس از شهادت حضرت عثمان و دفن او مروان بن حكم همراه با افرادي از بني

ترس تعرض شورشيان سبأيه مدينه را ترك و راهي مكه شدند. آنان در راه به ام المؤمنين 
كه پس از اداي مناسك حج از مكه عازم مدينه بود، او را از كشته شدن  رسيدند �عايشه

حضرت عثمان باخبر كردند، او از خداوند براي حضرت عثمان طلب مغفرت نمود و بر 
قاتلين او لعن و نفرين خداوند را خواستار شد! و از آمدن به مدينه منصرف گرديد و به 

  مكه بازگشت! 
نه خارج شده و به طرف شام حركت كردند و در اميه از مدي تعدادي از بني

به سپاهي كه از شام به فرماندهي حبيب بن مسلمه براي حمايت از خالفت » القري وادي«
و حضرت عثمان راهي مدينه بودند، برخورد كردند، آنان سپاهيان را از شهيد شدن 

منصرف شد و  اه خود از آمدن به مدينهحضرت عثمان باخبر نمودند، حبيب همراه با سپ
اهى كه از كوفه به فرماندهي قعقعاع بن سپ نانپيش گرفت، همچدوباره راه شام را در 

از آنكه از شهادت پس عمرو تميمي براي حمايت از نظام خالفت راهي مدينه بودند، 
  گشتند.از ميانه ي راه به شهر كوفه باز، حضرت عثمان باخبر شدند
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و اصحاب را، در مورد كشته حضرت عثمان  �اهاي رسول خد در اينجا برخي از گفته
   :نماييم نقل مي

به قصد حج به راه افتاديم و  :نمايد كه نقل مي �نسايي از احنف بن قيس تميمي -1
در جريان شورش سبأيان عليه عثمان بود كه وارد مدينه شديم، ما در منازلي كه براي 

ديم كه ناگهان كسي آمد و آور استراحت در نظر گرفته بوديم وسايل خود را پايين مي
رسيدند، ما هم به مسجد  اند، و آنان نگران به نظر مي مردم در مسجد جمع شده :گفت

بن  بن ابيطالب، زبيربن عوام، طلحه اند! علي رقتيم ديديم كه مردم در مسجد گرد هم آمده
چيزي  وقاص نيز در ميان ايشان بودند. ما هم به ايشان پيوستيم، عبيداهللا و سعدبن ابي

  نگذشت كه عثمان در حالي كه عمامة زردي را بر سر بسته بود، وارد مسجد شد! 
  آيا علي و طلحه و زبير و سعد اينجا حضور دارند؟  :او بر روي منبر رفت و گفت

  بله.  :گفتند
من شما را به خداوندي كه هيچ معبودي و مستعاني به غير از او  :عثمان گفت

هر كسي « :ايد كه رسول خدا فرمودند هم، آيا شما نشنيدهد مشروعيت ندارد سوگند مي
من نيز آن » بخشايد.  محل اطراق چهارپايان بني فالن را خريداري كند و خداوند او را مي

را با بيست و پنج هزار دينار خريدم! و خدمت رسول خدا آمدم و او را از آن باخبر 
  آن به تو تعلق خواهد داشت.؟آن را به مسجد اضافه كن و اجر « :نمودم او فرمود

  دهيم!  آري ما از اين موضوع خبر داريم و آن را شهادت مي :گفتند
شما را به خداوندي كه هيچ معبود و مستعاني به غير از او  :حضرت عثمان فرمود

هر كس چاه « :دهم، شما خبر نداريد كه رسول خدا فرمود مشروعيت ندارد، سوگند مي
  » دهد! داوند او را مورد مغفرت خويش قرار ميرومه را خريداري كند، خ

من نيز رفتم و آن را به فالن مبلغ خريدم و به حضور رسول خدا رفتم و خدمت او 
آن را براي استفاده عمومي مسلمانان  :ام! فرمود عرض كردم، آن را به فالن مبلغ خريده
  » وقف كن و اجرش از آن تو خواهد بود؟

  ند ما از آن خبر داريم! آري به خداوند سوگ :گفتند
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شما را به خداوندي كه هيچ معبود و مستعاني به غير از او  :حضرت عثمان گفت
 :دانيد كه رسول خدا رو به مردم نمود و فرمود دهم، آيا نمي مشروعيت ندارد سوگند مي

  بخشايد؟  هر كس سپاه عسره را تجهيز و آماده كند خداوند او را مي«
سلحه و امكانات آن سپاه را مهيا كردم و حتي افسار و لگامي هم من نيز همة لوازم و ا

  آري ما از آن خبر داريم!  :كم نداشتند؟ گفتند
  » 1خداوندا! تو نيز شاهد باش! :حضرت عثمان گفت

پس ازآنكه خانة حضرت « :نمايد كه ترمذي از ابوعبدالرحمن و مسلّمي روايت مي -2
شما را به خدا، مگر  :ي منزل رفت و گفتعثمان در محاصره قرار گرفت، او بر باال

اي احد! استوار باش! اين پيامبري و  :لرزيد، رسول خدا فرمود» احد«دانيد وقتي كوه  نمي
  » صديقي و شهيدي است كه بر باالي تو هستند؟

   2ايم! آري! ما آن را شنيده :گفتند
كه « :ته استنمايند كه گف روايت مي �امام بخاري و امام مسلم از انس بن مالك -3

كوه احد در حالي كه رسول خدا و ابوبكر و عمر و عثمان بر باالي آن بود لرزيد، رسول 
اي احد استوار باش! اين پيامبري و صديقي و دو شهيدند كه بر باالي تو قرار  :خدا فرمود

  » 3دارند.
همراه با « :گفته است :نمايند كه بخاري و مسلم بن ابوموسي اشعري روايت مي -4

هاي مدينه بوديم، رسول خدا به من فرمود كه جلو دروازة  در يكي از بستان �ول خدارس
  تو كيستي؟  :آن بايستم! مردي آمد و اجازه ورود خواست، گفتم

  ابوبكر هستم!  :گفت
بگذار داخل شود و سپس رسول خدا بهشتي بودنش را به او  :رسول خدا فرمود

  بشارت داد! 
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بگذار وارد شود، و به او مژدة رفتن به بهشت را  :مودسپس عمر آمد و رسول خدا فر
  بشارت فرمود. 

به او اجازه بده وارد شود و به خاطر آشوبي كه  :بعد عثمان آمد، رسول خدا فرمود
  دهم!  براي او روي خواهد داد، او را به بهشت بشارت مي

طا خواهم به من صبر ع خداوندا! از تو مي :سپس حضرت عثمان وارد شد و گفت
  » 1فرمايي و مرا ياري دهي!

من در  :نمايد كه گفته است روايت مي �ترمذي و امام احمد از حضرت عايشه-5
  حضور رسول خدا بودم! 

بود و با هم صحبت  اي عايشه! چه خوب بود كسي ديگري اينجا مي :او فرمود
  كرديم!  مي

  رستم؟ دهي، كسي را دنبال پدرم ابوبكر بف اهللا اجاز مي يا رسول :گفتم
  او سكوت فرمود و پس از لحظاتي همان سؤال را تكرار فرمود. 

  دهي كسي را دنبال عمربن خطاب بفرستم؟  اجازه مي :گفتم
  او چيزي نفرمود. 

  را فراخواند و او را جايي فرستاد و او رفت. » وصيف«سپس 
او خواست، رسول خدا اجازه فرمود و  چيزي نگذشت كه عثمان آمد و اجازه ورود مي

  داخل منزل شد. 
  مدت زمان زيادي را با او سخن گفت.  �رسول خدا

بر  –يعني پيراهن خالفت  –اي عثمان! خداوند پيراهني را  :پس از خطاب به او فرمود
تو خواهد پوشانيد، هر گاه منافقين خواستند آن را از تن بيرون كني! آن را از تن بيرون 

   مياور، و كرامت احترام آن را حفظ كن!
  » 1دو يا سه بار رسول خدا اين سخن را تكرار فرمود.
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اين حديث  :از ام المؤمنين عايشه پرسيدم :گويد نعمان بن بشير راوي اين حديث مي
  اند؟  را كي از تو نقل كرده

  آن را به خاطر ندارم!  :گفت
وقتي معاويه از اين حديث مطلع شد، از حضرت عايشه خواست، آن را براي او 

   2حضرت عايشه آن حديث را نوشت و براي معاويه در شام فرستاد.بنويسد، 
پس از شهادت حضرت عثمان  :االشعث صنعاني روايت نموده كه ترمذي از ابي-6

بر روي منابر  –كه تعدادي از اصحاب رسول خدا در ميان ايشان بودند  –خطباي شام 
اگر به خاطر حديثي نبود  :فتبن كعب، او گ رفتند! آخرين نفر آنها مردي بود به نام مرّه
  خواستم!  كه خود از رسول خدا شنيدم، از جاي برنمي

فرمود كه مردي كه نقاب  رسول خدا در مورد نزديكي وقوع آشوب و فتنه سخن مي«
آن روز اين مرد است كه بر راه هدايت قرار  :بر چهره داشت سر رسيد! رسول خدا فرمود

  دارد! 
  عثمان بن عفان است!  من جلو رفتم و ديدم آن مرد

اهللا مقصود تو عثمان بن عفان  يا رسول :به طرف رسول خدا روي برگردانيدم و گفتم
  است؟ 

  » 3فرمود، آري منظورم اوست!
حضرت عثمان را در جريان  �اين احاديث بيانگر اين موضوع است كه رسول خدا

و حق قرار دارد، و از او آمد، قرار داد. و اينكه او بر راه هدايت  آنچه براي او پيش مي
خواست كه در برابر بال و مصيبت شكيبا باشد و از مقام خالفت كنار نرود، زيرا قرار 

  است او به شهادت برسد! 
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خوردة عبداهللا بن سباي  حضرت عثمان در جريان حوادث شورش و فتنه اتباع فريب
انجامد!  ر به كجا ميدهد، و سرانجام كا دانست كه براي او چه حوادثي روي مي يهودي مي

  شنيده بود!  �زيرا آن را از رسول خدا
گران هستند و  حضرت عثمان در اين مورد كه شورشيان پيرو عبداهللا بن سبا همان فتنه

توانند  راه و روش آنها باطل است و از كار خود دست بردار نخواهد بود و در نهايت مي
  او را به قتل برسانند، يقين داشت. 

علم و اطالع قبلي ايشان بود كه باعث گرديد به هيچوجه از مقام خالفت شايد همين 
گيري از مقامي كه خداوند  گيري ننمايد و توصيه رسول خدا را در مورد عدم كناره ه كنار

(از طريق اهل حل و عقد) او را به آن مفتخر فرموده، مراعات كند! و به اصرار و فشار 
  تسليم نشود! خورده يهود  سبأيان منافق و فريب

فرمود كه در مدينه با ايشان  شايد به همين علت بوده كه حضرت عثمان اصرار مي
هايشان را بر زمين  جنگ نكنند و به فرزندان اصحاب رسول خدا اكيداً دستور داد اسلحه

  هاي خود بازگردند! بگذارند و به خانه
و راه صبر و اجر و خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خويش قرار دهد، به راستي ا

استعانت از خداوند را در پيش گرفت و در برابر تقدير الهي سر تسليم فرود آورد و كشته 
كشيد و ترجيح داد كه خود را قرباني امت مسلمان كند  شدن و شهادت خود را انتظار مي

  و به خاطر او خوني بر زمين ريخته نشود! 
نمايند كه گفته است:  بن وهب نقل مي امام بخاري و ترمذي از عثمان بن عبداهللا-7

مردي مصري به قصد حج خانه خدا وارد (مدينه) شد و جمعي را ديد كه در جايي «
  اند! نشسته

  آنان كيستند؟ :گفت
  آنان جمعي از قريشيان هستند!  :گفتند
  بزرگ آنان كيست؟ :گفت
  عبداهللا بن عمر  :گفتند
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خواهم به آن پاسخ  سؤالي دارم مي اي ابن عمر! من از تو :نزد ايشان رفت و گفت
اي كه در روز جنگ احد حضرت عثمان از ميدان جنگ  اي يا ديده بدهي! آيا تو شنيده

  فراركند؟ 
  آري! :ابن عمر گفت

  داني كه او در غزوة بدر حضور نداشته؟ آيا مي :گفت
  آري خبر دارم! :ابن عمر گفت

  بود!حاضر ن» بيعه الرضوان«داني كه در جريان  مي :گفت
  دانم!  آري مي :ابن عمر گفت

  اكبر! اهللا :مرد گفت
  بيا همة آنها را برايت توضيح بدهم! :ابن عمر گفت
دهم كه خداوند از او درگذشت و مورد  نشيني در احد، من شهادت مي در مورد عقب

   :عفو قرار داده، زيرا فرموده است
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$ tΒ (#θç7|¡ x. ( ô‰ s)s9 uρ $x� tã ª! $# öΝåκ÷] tã 3 �  )155 :آل عمران(  
گمان شيطان به سبب برخي از  آنان كه در روز رويايي دو گروه فرار كردند بي«

را مورد عفو قرار آنچه كه كرده بودند، آنان را به لغزش انداخت، اما خداوند آنان 
  »داد.

و به اين علت در غزوه بدر حضور نداشت كه رقيه همسر او و دختر رسول خدا در 
تو نزد او بمان و به اندازة كسي كه در بدر  :آن روزها بيمار بود، و رسول خدا به او فرمود

  حضور داشته اجر و ثواب خواهي داشت. 
او  �به خاطر اين بود كه رسول خدا» بيعه الرضوان«اما علت عدم حضور او در روز 

يافت او را  تر از او در داخل مكه مي را به مكه فرستاده بود، و اگر كسي گرامي
اين هم دست عثمان است  :خطاب به دست راست خود گفت �فرستاد، رسول خدا نمي

  اين هم به جاي عثمان! :و سپس با آن دست ديگر خود را گرفت و فرمود
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خواهي ببر و بازگو  را هم كه من گفتم با خود هر كجا كه ميآنچه  :ابن عمر گفت
  » 1كن!

درمورد كشته شدن حضرت عثمان، حذيفه بن يمان سخن عجيبي دارد، زيد بن -8
اولين فتنه و بلوا در اسالم « :نمايد كه گفته است روايت مي �وهب از حذيفه بن يمان

د به خداوند كه جان من در كشته عثمان بن عفان و آخرين آن آمدن دجال است. سوگن
اختيار ارادة اوست، هيچ آدمي نيست كه در مورد كشته شدن او يك ذره شادمان باشد، 
مگر اينكه اگر دجال را دريابد از او تبعيت خواهد كرد، و اگر او را درنيابد، در قبر خود 

  » آورد! به او ايمان مي
خداوندا! اگر خيري در  :هنمايد ك روايت مي �محمدبن سيرين از حذيفه بن يمان

كشته شدن عثمان بوده، مرا در آن سهمي نبوده است، و اگر هم شرّي در آن وجود داشته 
نمايم! سوگند به خداوند اگر در كشتن او خيري وجود داشته، خير و  من از آن برائت مي

بركت جامعه را فراخواهد گرفت و اگر كشته شدن او بد بوده، زمينه خونريزي خواهد 
  گرديد! 

در بستر بيماري مرگ قرار داشت، يكي از  �وقتي حذيفه :گويد ابوعبداهللا حراني مي
   :دوستانش در خانة او بود و آهسته چيزي را به همسر حذيفه گفت

  چيزي شده؟  :حذيفه گفت
  خير است!  :گفتند
  كنيد؟!  كدام خير است كه شما از من پنهان مي :گفت

  اند!  هادت رسانيدهحضرت عثمان را به ش :مرد گفت
ما از آن خداونديم و به سوي او باز خواهيم گشت! خداوندا! تو خود « :حذيفه گفت

ام، اگر در كشتن او خيري هست، از آن كساني  داني كه من در اين فتنه دستي نداشته مي
خواهم و اگر كشتن او بد و  اند، و من چيزي را از آن نمي است كه در آن حضور داشته

                                         

  رواة البخاري في الفضايل و الترمذي في المناقب -1
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اند! و مرا از آن سهمي  وده است، باز از آن كساني است كه درآن دست داشتهناروا ب
اند، خداوند را سپاسگزارم كه فتنه از ما دور  نيست! اي عثمان! امروز دلها دگرگون شده

  » هاي احمق در آن پيشگام شدند! ماند، آدم

  اسباب همكاري برخي از مسلمانان با باند عبداهللا بن سبأ

در مورد علت همكاري و همراهي  :گويند بن ثابت مي بن سعيد و عبداهللابن سعيد  يحيي
با گروه  –محمدبن حذيفه (پسر همسر حضرت عثمان كه در خانة او بزرگ شده بود) 

  بن مسيب سؤال كرد.  سبأيه از سعيد
او يتيم بود و در خانه حضرت عثمان بزرگ شد، زيرا حضرت عثمان  :سعيدگفت

مخارج زندگي آنان را بر عهده  ةو عشريه خويش بود و هم سرپرست ايتام خانواده
داشت، وقتي حضرت عثمان به مقام خالفت برگزيده شد، محمدبن حذيفه از او خواست 

  او را به مقامي بگمارد!
داشتي آن را  پسرم! اگر تو توانايي و شايستگي كاري را مي :حضرت عثمان به او گفت

  اي!؟  يت و شايستگي را پيدا نكردهسپردم، اما هنوز اين اهل به تو مي
در اين صورت به من اجازه بده دنبال كاري بروم و خود مخارج زندگي  :محمد گفت

  خويش را تأمين كنم! 
  تواني بروي! هر كجا كه دوست داري آزادي مي :حضرت عثمان گفت

حضرت عثمان همة امكانات و پول الزم را از اموال شخصي خود در اختيار محمدبن 
يفه گذاشت و او در حالي كه از حضرت عثمان به خاطر اينكه او را در مقامي قرار حذ

نداده بود، بسيار دلخور بود راه مصر را در پيش گرفت، آنجا بود كه اتباع عبداهللا بن سباي 
يهودي با اطالع از آنچه كه ميان او و عثمان گذشته بود، خود را به او نزديك نموده و او 

  » ا خود دعوت نمودند!را به همكاري ب
از سعيدبن مسيب در مورد مخالفت عمار بن ياسر با حضرت عثمان و در حالي كه -9

  سؤال كردند؟  –تحت تأثير سبأيان قرار گرفته بود  - او سبأي نبود، 
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ميان عمار بن ياسر و عباس بن عتبه نزاعي روي داد و يكديگر  :سعيدبن مسيب گفت
قرار دادند، حضرت عثمان بر اساس موازين شرعي دستور  »قذف«را مورد اتهام نارواي 

مجازات هر دوي آنها را صادر نمود و همين موضوع سبب ايجاد اختالف و نزاع ميان 
بن عتبه گرديد و سبب دلخوري عمار از حضرت عثمان نيز  خانوادة عمار و خانوادة عباس

   1شده بود!
بكر از  اسباب حمايت محمدبن ابي مبشّر از سالم بن عبداهللا بن عمر در مورد -10

  سبأيان در برابر حضرت عثمان سؤال كرد. 
  ورزي عامل اصلي آن بود.  توزي و طمع كينه :سالم گفت
  ورزي بود؟!  توزي و طمع بكر دچار كينه چرا محمدبن ابي :مبشّر گفت
اي  بكر به خاطر منزلت پدرش حضرت ابوبكر، از منزلت ويژه محمدبن ابي :سالم گفت

  اي او را فريب داده و دچار غرور و خودسري نموده بودند!  برخوردار بود، اما عده
او كار خالفي را مرتكب گرديد و حضرت عثمان او را مورد بازخواست قرار داد و به 
خوردن شالق محكوم شد، حضرت عثمان حاضر نشد حكم الهي را در مورد او به اجرا 

  نگذارد!
و در دل او شد و در مقابل حضرت عثمان موضعگيري اين قضيه باعث ايجاد كينه 

   2بردند! نمود، حضرت عايشه او را مذمم يعني مذموم نام مي
اهللا مطرح نموده و  اين سخنان را با پرسشي كه مورخ بزرگ امام ابن كثير رحمه -11
  دهيم.  اي كه به آن داده، خاتمه مي هاي سنجيده پاسخ

حالي كه جمع زيادي از بزرگان اصحاب در مدينه  در :اگر كسي بگويد :گويد او مي
بودند، چگونه بود كه از حضرت عثمان حمايت نكردند تا سرانجام سبأيان شورشي او را 

  به قتل رسانيدند؟! 

                                         

  399ص  4تاريخ طبري : ج  -1

  400ص  4تاريخ طبري : ج  -2
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   :توان پاسخ داد به اين پرسش از چند جهت مي
كردند كه خوارج باند عبداهللا بن سباي يهودي،  هيچ يك از اصحاب فكر نمي :يكم

انجامد! زيرا آنان در مورد كشتن او چيزي  رشان در نهايت به كشتن حضرت عثمان ميكا
  بر زبان نياورده و حتي بسياري از آنان در آغاز اساساً در انديشة كشتن او نبودند! 

بن حكم را به  يا استعفا بدهد، يا مروان :آنان ابتدا او را بر سر يك سه راهي قرار دادند
  يا او را خواهند كشت!ايشان تحويل بدهد! 

بسياري از اصحاب انتظار داشتند كه حضرت عثمان يا مروان را تحويل آنها داده، يا 
  خود از مقام خالفت استعفا بدهد! و بدين ترتيب آن بحران را پشت سر بگذارد. 

كردند كه كار به كشته  اصحاب رسول خدا فكر نمي :همچنان كه گفته شد –در واقع 
بيانجامد و آن گروه ياغي تا به آن حد جرأت پيدا كنند كه خليفه  شدن حضرت عثمان

  مسلمانان را از پاي درآوردند!
از حضرت عثمان دفاع كرده و در برابر مهاجمان آشوبگر  �اصحاب رسول خدا :دوم

  به سختي ايستادگي نموده و تعدادي از آنها در نهايت به شهادت رسيدند! 
پيدا كرد، حضرت عثمان به فرزندان اصحاب كه  اما وقتي سير حوادث شكل ديگري

براي محافظت از او در منزلش مستقر شده بودند، دستور داد به هيچوجه دست به اسلحه 
هاي خويش بازگردند، آنان عليرغم ميل  نبرند و آنان را به سختي سوگند داد كه به خانه

كردند، زيرا اجراي  باطني به دفاع و از روي نارضايتي دستور حضرت عثمان را اطاعت
  دانستند!  شمردند و مخالفت با او را معصيت مي امر امير و خليفه را عبادت مي

سركردگان و طراحان توطئه براي خود وقت مناسبي را براي اشغال مدينه  :سوم
انتخاب كرده بودند، زيرا در آن وقت از سال بسياري از اهل مدينه به حج رفته و تنها 

  توانستند شمشير به دست بگيرند، در مدينه باقي مانده بودند.  ني كه ميتعداد كمي از كسا
خوردة عبداهللا بن سباي يهودي متوجه حركت سپاهياني  پس از آنكه شورشيان فريب

از مصر و شام و بصره و كوفه براي حمايت از حضرت عثمان شدند، و زمان بازگشت 



    

  245  �عثمان بن عفان 
  

حضرت عثمان بود به جلو حجاج را نزديك ديدند، هدف اصلي خود را كه كشتن 
  انداختند! تا قبل از رسيدن آنها كار را يكسره كنند! 

تعداد شورشيان در مقايسه با مردم مدينه بسيار بود، آنان سه هزار نفر بودند، و  :چهارم
به خاطر آنكه مجاهدين مسلمان اهل مدينه در مرزهاي مختلف مشغول پاسداري و 

  كافي براي رويارويي با آنها در مدينه وجود نداشت.  رويارويي با دشمنان بودند، افراد
از طرف ديگر بسياري از اصحاب خود را از درگير شدن با بحران كنار كشيده و در 

آمد، براي محافظت از جان خود  هاي خويش ماندند، هر كس هم كه به مسجد مي خانه
  آورد.  شمشيرش را به همراه مي

خواستند، شورشيان را  اب كه در مدينه بودند، ميچنانچه اگر آن عده از بزرگان اصح
  آمدند!  از اطراف خانة حضرت عثمان دور كنند از عهدة آن برنمي
فرزندان جوان خود را براي  �از طرفي بزرگاني مانند حضرت علي و طلحه و زبير

دفاع از حضرت عثمان به منزل او فرستاده بودند و آنان به بهترين صورت به مسئوليت 
عمل كردند و با خوارج شورشي به رويارويي پرداختند، تنها زماني از مقابله با  خويش

آنها دست برداشتند كه حضرت عثمان از ايشان خواست شمشيرهايشان را در نيام كرده، 
  هاي خويش بازگردند!  و به خانه

حضرت علي و طلحه  :نمايند كه بعضي از اصحاب مانند اين ادعا كه برخي مطرح مي
ير، حضرت عثمان را تنها گذاشتند و به كشته شدن او راضي بودند، ادعاي دروغ و و زب

  باطلي بيش نيست!
رضايت هيچ يك از اصحاب به كشته شدن حضرت عثمان نه اينكه صحت ندارد، بلكه 

  اصحاب از آن به شدت ناراضي بوده و قاتلين او را مورد لعن و نفرين قرار دادند!  ةهم
كاش حضرت عثمان از مقام خالفت  :كرد كه مار ياسر آرزو مياما كساني همچون ع

  داد!  استعفا مي
خداوند شهيد بزرگوار حضرت عثمان و همه اصحاب رسول خدا را مورد رحمت و 

  مشمول رضايت خود فرمايد.



  

  

  

  

  

  

  :بخش پنجم

  ����بن ابيطالب حضرت علي

  از خالفت تا شهادت
  



  ����بن ابيطالب حضرت علي

  تاز خالفت تا شهاد

شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي در نهايت به هدف خود كه از ميان برداشتن 
حضرت عثمان بن عفان بود، دست يافتند و قبل از غروب آفتاب روز جمعه هجدهم ماه 

  الحجه سال سي و پنج هجري او را به شهادت رسانيدند!  ذي
ه حاكم شده بود، و يكي از سركردگان آنان عمالً به مدين» غافقي بن حرب عكي«

  كرد.  يهودي ابليس اصلي نيز آنان را توصيه و همراهي مي» بن سبأ عبداهللا«
غافقي بن حرب در ايام اشغال مدينه و محاصرة منزل حضرت عثمان فرماندهي و 
سركردگي سبأيان را بر عهده داشت و اين سركردگي او در روزهاي پس از شهادت 

  د. حضرت عثمان نيز ادامه پيدا كر
اين بدان معنا بود كه مدينه در آن روزها زير سلطه و حاكميت شورشيان سبأي قرار 

  گرفته بود. 
قبل از شهادت حضرت عثمان سبأيان در مورد خليفة پس از او اتفاق نظر نداشتند و 

  هر يك براي جانشيني او شخصي را مدنظر داشتند! 
دند، كه از مصر و كوفه و بصره به شورشيان سبأي سه دسته بو :همچنان كه قبالً گفتيم

بن ابيطالب سبأيان كوفه از  الظاهر) از حضرت علي مدينه آمده بودند، سبأيان مصر (علي
  كردند! بن عبيداهللا حمايت مي  بن عوام و سبأيان مصر از طلحه زبير

تنها در مورد كشتن حضرت عثمان و ايجاد تباهي و ناهنجاري در زندگي سياسي و 
لمانان و به وجود آوردند پراكندگي بود، كه اتباع عبداهللا بن سباي يهودي با اجتماعي مس

هم اتفاق نظر داشتند! به همين خاطر بود كه پس از كشتن حضرت عثمان قضيه جانشيني 
  او را به طور جدي مورد توجه قرار ندادند! 

  بردند.  سر مي اين براي اولين بار بود كه مسلمانان روزهايي را بدون رهبر و خليفه به
گذشت، سركردگان باند برانداز سبأيه دچار  چندين روز از شهادت حضرت عثمان مي

اي همچون عبداهللا بن  پيشه گر و شيطنت پريشاني و سردرگمي شده بودند و افراد توطئه
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خواستند در اوضاع و  بن حرب و اشتر نخعي و حكيم بن جبله چگونه مي سبأ، غافقي
  د! به هر صورت براي حل مشكل، كاري را الزم بود انجام دهند!احوال تازه عمل كنن

  مخالفت با پيشنهادهاي باند عبداهللا بن سبأ

كردند و در پي  مدت پنج روز سركردگان سبأيه با بزرگان اصحاب تماس برقرار مي
اين بودند كه براي نجات خود يكي از آنها مقام خالفت را قبول كند و آنان هم با او 

  يند؟ بيعت نما
اما همة بزرگان اصحاب با پيشنهاد آنان مخالفت كردند و دست رد بر سينه آنها نهاده 

  كردند!  و به خاطر به قتل رسانيدن حضرت عثمان آنان را لعن و نفرين مي
حضرت  :از ده نفر اصحابي كه مژدة بهشت به آنها داده شده بود تنها پنج نفر يعني

در  �وقاص و سعيدبن زيد بيربن عوام، سعدبن ابي، زبن عبيداهللا بن ابيطالب، طلحه علي
  قيد حيات بودند! 

ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمان بن عفان و ابوعبيده عامر بن  :اما پنج نفر ديگر يعني
  جراح و عبدالرحمن بن عوف وفات يافته بودند. 

مدند و آ كردند، نزد او مي كه به هواداري از حضرت علي تظاهر مي –سبأيان مصري 
خواستند اجازه دهد به عنوان اميرالمؤمنين با او بيعت كنند! اما حضرت علي به  از او مي

فرمود و مورد لعن و نفرين  راند و از آنها اعالم برائت مي تندي آنان را از خود مي
  داد.  قرارشان مي

هد به خواستند اجازه د رفتند و از او مي سبأيان كوفه نيز نزد حضرت زبيربن عوام مي
كرد و  عنوان اميرالمؤمنين با او بيعت كنند، اما حضرت زبير نيز از آنان اعالن برائت مي

  داد.  مورد لعن و نفرين قرارشان مي
كردند و از او  همچنين سبأيان اهل بصره به حضرت طلحه بن عبيداهللا مراجعه مي

آنها نهاد و به خاطر  خواستند مقام امارت مسلمين را بپذيرد. اما او دست رد بر سينه مي
  داد.  كشتن حضرت عثمان مورد لعن و نفرينشان قرار مي
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سركردگان باند برانداز سبأيه چندين بار براي قانع كردن يكي از آنان تالش كردند، اما 
  گرديدند!  هر بار با مخالفت آنها روبرو مي

 �لحه و زبيردر نهايت سركردگان سبأيه به اين نتيجه رسيدند كه ديگر نزد علي و ط
نروند و به يكي ديگر از اصحابي كه به او بشارت رفتن به بهشت داده شده بود، يعني 

  مراجعه كنند! �وقاص سعدبن ابي
وقاص و سعيدبن زيد، از اين بحران خود را كنار كشيده و در منطقة عقيق  سعدبن ابي

  ل شدند. كه نزديك مدينه بود اقامت نمود. و به كار كشاورزي و باغداري مشغو
 :وقاص رفته و خطاب به او گفتند پيشه سبأيه نزد سعدبن ابي سركردگان خائن وجنايت

هستي و زماني كه رسول خدا وفات يافت » عشرة مبشّره«تو دايي رسول خدا و يكي از 
از تو اظهار رضايت نموده بود! و عمر نيز تو را به عضويت شورا انتخاب نموده و همة ما 

ايم كه به عنوان اميرالمؤمنين با تو بيعت نماييم! برخير به مسجد بيا تا  كردهاتفاق نظر پيدا 
  با تو بيعت كنيم! 

من و عبداهللا بن عمر پس از  :وقاص باپيشنهاد آنه مخالفت نمود و گفت سعدبن ابي
اجتماع اهل شورا و بيعت با عثمان، خود را از اين امور كنار كشيده و هيچ نيازي به آن 

   :و سپس اين شعر را مثال آورد كهنداريم. ا
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كارهاي زشت را با كارهاي پاك خويش آميخته مكن، لباس خويش را بركن و خود «
  » را از آن عريان بنما!

ن وقاص نيز روبرو شدند، نزد عبداهللا ب سركردگان سبأيه وقتي با مخالفت سعدبن ابي
تو فرزند حضرت عمر هستي و اين مقام شايسته توست! آن را  :عمر رفته و به او گفتند

  قبول كن! 
انجامد  جويي مي اين قضيه به انتقام :در پاسخ به آنان گفت �حضرت عبداهللا بن عمر

  و به هيچوجه حاضر نيستم خود را با آن درگير كنم! 
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ول خالفت در زير برق شمشير سركردگان سبأيه از مخالفت آن پنج صحابي با قب
سبأيان و در شرايطي كه مدينه در اشغال آنان قرار داشت، يكه خوردند و آن پنج روز 

  تالش و مالقات و اصرار آنها حاصلي را به دنبال نداشت! 
  دانستند، چه كاري را بايد انجام بدهند!  آنان به سختي دچار سردرگمي شدند و نمي

نزد حضرت علي آمدند و از او خواستند كه  –لف سبأيان مخا –تعدادي از مسلمانان 
با پيشنهاد آنان  �اجازه بدهد به عنوان اميرالمؤمنين با او بيعت كنند، اما حضرت علي

اين كار از طريق شوراي حل و عقد بايد انجام بگيرد! او فرمود:  :مخالفت فرمود و گفت
سپرد، اكنون هم الزم » شورا«را به عمر انسان فاضل و متعهدي بود و قضيه تعيين خليفه 

  است مردم اجتماعي را براي انتخاب اميرالمؤمنين ترتيب دهند! 
اگر مردم در حالي كه به ممالك خود بازگردند، كسي به  :گفتند بعضي از مسلمانان مي

عنوان خليفه برگزيده نشده باشد، هيچ تضميني نيست كه بيش از اين دچار چنددستگي 
  ين خاطر الزم است در مورد انتخاب اميرالمؤمنين عجله صورت بگيرد! نشوند و به هم

يعني مدت پنج روز  –همچنان كه گفته شد سركردگان باند سبأيه از شنبه تا چهارشنبه 
كردند، اما همه تيرهايشان به سنگ خورد و از تالش  را براي انتخاب خليفه تالش مي

   1 اي نگرفتند. خود نتيجه
الحجه، سركردگان سبأيه به  روز چهارشنبه بيست و چهارم ذي در روز ششم يعني

  سربازان خود دستور دادند، مردم مدينه را به زور در مسجد جمع كنند! 
هاي خود در اطراف  ، در مدينه نبودند، و در زمين�وقاص ابي طلحه و زبير و سعدبن 

مسجد جمع شده بودند، مدينه اقامت داشتند، به همين خاطر در ميان مردمي كه با زور در 
  حضور نداشتند! 

اي مردم مدينه!  :پس از آنكه همة مردم را جمع كردند، سران سبأيه به ايشان گفتند
شما اهل شورا و اهل حل و عقد امت مسلمان هستيد! و تنها پس از رضايت شماست كه 
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اعت قرار كند و فرمان شما در ميان امت اسالمي مورد اط امامت امت مشروعيت پيدا مي
گيرد، اكنون از ميان خود كسي را انتخاب كنيد و به عنوان اميرالمؤمنين با او بيعت  مي

  نماييم!  كنيم و از او اطاعت مي مي نماييد! ما نيز با هر كس كه شما انتخاب كرديد بيعت 
براي انتخاب خليفه دو روز به  :پس از آن مردم مدينه را مور تهديد قرار دادند و گفتند

دهيم، اگر در طول اين دو روز كسي را به عنوان خليفه انتخاب نكنيد، علي  ما مهلت ميش
   1و زبير و طلحه و بسياري ديگر از شما را خواهيم كشت!؟

مردم مدينه از اينكه سركردگان عبداهللا بن سباي يهودي تهديد خود را عملي كنند، 
پيشه بودند وقتي كسي  تدچار هراس و وحشت شدند! زيرا آنان گروهي خشن و جناي

مثل حضرت عثمان را كشته بودند، هر كار ديگري از ايشان ساخته بود، و هيچ چيزي 
  هاي ديگر ايشان بشود!  نبود كه مانع از اجراي جنايت

در چنان فضائي پر از اختناق و ناخوشايندي كه سبأيان به وجود آورده و شهر مدينه 
خواستند مردم را به انتخاب يك نفر براي مقام  را به اشغال خود درآورده بودند و مي

ابيطالب روي  بن  خالفت ناچار و مجبور نمايند، اين بود كه مردم مدينه به حضرت علي
  آوردند! 

فضاي رعب و وحشت و سركوبي سختي از طرف شورشيان و اشغالگران سبأي ايجاد 
عام و  شد، مرگ و قتل األجل معين دو روزه خليفه انتخاب نمي گرديد و چنانچه در ضرب

  ويراني در انتظار مردم مدينه بود. 
بيا با تو  :شدند، و به او گفتند �بن ابيطالب مردم مدينه دست به دامن حضرت علي

داني به چه  بيني كه چي بر سر مسلمانان آمده است؟ مگر نمي بيعت كنيم! مگر نمي
  خواهند بكنند؟!  ان چه كار ميايم؟ مگر خبر نداري كه اين سبأي مصيبتهايي گرفتار آمده

دست از سر من برداريد و « :در پاسخ به اصحاب و مردم مدينه فرمود �حضرت علي
ايم و مشكل سختي  اي گرفتار آمده دنبال كس ديگري برويد! در وضع و شرايط پيچيده
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ها بر روي آن استوار  آيند و انديشه ها بر آن گرد هم نمي پيش روي ماست، كه دل
  » د!شون نمي

دهيم كه با بيعت  اصحاب رسول خدا و مردم مدينه گفتند: تو را به خداوند سوگند مي
بيني؟  كنيم تو نمي موافقت كني و اين مسئوليت را بپذيري! مگر آنچه را كه ما مشاهده مي

بيني؟ مگر  بيني كه اسالم در چه وضعيتي قرار گرفته؟ مگر بحران و فتنه را نمي مگر نمي
  ترسي؟!! ياز خداوند نم

و مردم كوتاه آمد و درخواست  �در برابر اصرار اصحاب رسول خدا �حضرت علي
   :و پيشنهاد آنان را پذيرفت! اما خطاب به آنها فرمود

ام كه با من  اما اين را بدانيد كه به اين شرط پيشنهاد شما را پذيرفته، و راضي شده«
كنم، و بر آنچه  دانم رهبري مي يبيعت كنيد، كه شما را بر اساس آنچه خير و مصلحت م

تر است كه مرا رها كنيد و  نمايم! البته اين براي من خوشايند شمارم توجيه مي كه بهتر مي
كس ديگري را انتخاب نماييد! و من نيز همچون يكي از شما خواهم بود، با اين تفاوت 

  » اهم بود!ر خو گزينيد فرمانبردارتر و ملتزم ت كه در برابر كسي كه او را برمي
پس از آنكه اصحاب رسول خدا و مردم متفرق شدند و قرار گذاشتند فرداي آن روز 

يافت، بار ديگر نزد  را كه روز جمعه بود و مهلتي كه سبأيان گذاشته بودند پايان مي
  حضرت علي بروند و بررسي موضوع را ادامه بدهند! 

علي و بيعت با او خبر سبأيان از وعدة مالقات فرداي اصحاب و مردم با حضرت 
  گرديدند! 

كه حضرت عثمان را به شهادت رسانيده  –سبأيان مصر و در رأس آنها عبداهللا بن سبأ 
از موضوع اظهار  –كردند  از آنجا كه به طرفداري از حضرت علي تظاهر مي –بودند 

ديگر شادماني نمودند و تعيين او را به عنوان خليفه پيروزي بزرگي براي خود در برابر 
  آوردند! هاي سبأي اهل بصره و كوفه به شمار مي فرقه
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در حالي كه سبأيان مصري شادمان بودند، سبأيان كوفه از اينكه زبير پيشنهاد آنها براي 
خالفت را نپذيرفته بود از او خشمگين بودند و سبأيان مصر نيز به سختي از طلحه اظهار 

  نمودند!  گله و شكايت مي
كوفه و بصره خود را تحقير شده و شكست خورد به شمار  هر دو دسته سبأيان

آوردند! زيرا نتوانسته بودند شخص مورد نظر خود را به مقام خليفه مسلمين برسانند!  مي
رو سبأيان مصري  چرا كه در اين صورت سبأيان كوفه و بصره به صورت اتباع و دنباله

خليفه جديد و پايان دادن به آن آمدند! اما به هر صورت براي عملي شدن بيعت با  درمي
  كردند!  بحران، تالش جدي مي

به هر صورت بيعت با علي بايد صورت بگيرد، زيرا مردم مدينه او را  :سبأيان گفتند
  اند و همه از جمله طلحه و زبير نيز بايد با او بيعت كنند!  پذيرفته

سبأيان مصري را  بن عوام كه در خارج از مدينه اقامت داشت يك نفر از حضرت زبير
  دنبال او فرستادند، تا در مراسم بيعت با حضرت علي در روز جمعه حضور داشته باشد! 

جبله سركرده سبأيان بصره همراه با چند نفر دنبال زبير رفتند و او را با زور   حكيم بن
  و شمشير و اكراه به همراه خود به مدينه آوردند! 

را نيز با چند نفر ديگر به سراغ طلحه بن عبيداهللا  اشتر نخعي سركرده باند سبأيان كوفه
كه او نيز در خارج از مدينه بود، فرستادند واو را با زور و اكراه براي حضور در مراسم 

  بيعت با علي به مدينه آمدند! 

   ����بيعت با حضرت علي

 �الحجه سال سي و پنج هجري اصحاب رسول خدا روز جمعه بيست و پنجم ماه ذي
سبأيان و شمشيرهاي از نيام كشيده آنها در مسجد نبوي گردهم آمدند، و باالي زير فشار 

  سر هر يك از اصحاب فردي سبأي مسلح را قرار دادند!؟ 
   :به مسجد آمد و بر روي منبر رفت و فرمود �بن ابيطالب حضرت علي
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گيري در مورد انتخاب اميرالمؤمنين حق شماست و هيچكس بدون  اي مردم! تصميم«
   »و انتخاب و بيعت شما حق ندارد، آن مقام را در اختيار بگيرد! رأي

خواهيد من  ديروز پس از توافق در مورد يك موضوع از هم جدا شديم، اگر مي
دانيد، هر كس  ام با من بيعت نماييد وتوافق ديروز را عملي نماييم! اگر به صالح نمي آماده

اشيد در دل من نسبت به هيچكس هيچ خواهيد انتخاب كنيد! و مطمئن ب را كه خود مي
  » چيز نخواهد بود و همراه با شما با او بيعت خواهم كرد!!

ما بر سر توافق ديروز خود پابرجاييم و به خالفت و  :گفتند �اصحاب رسول خدا
   :امارت تو رضايت داريم، اكنون دست خود را به ما بده تا با بيعت كنيم

آماده نمود، و اصحاب رسول خدا برخاستند  خود را براي بيعت مردم �حضرت علي
  و يكي پس از ديگري با او بيعت نمودند! 

سعدبن  :آن عده از اصحابي كه از جريان فتنه خود را كنار كشيده بودند، مانند
همه آمده و با  �بن زيد و محمدبن مسلمه وقاص، سعيدبن زيد، عبداهللا بن عمر، اسامه  ابي

  د! حضرت علي بيعت خالفت نمودن
بيعت صورت گرفت  �با حضرت علي �بدين ترتيب از طرف اصحاب رسول خدا

حتي نيروهاي  –مردم مدينه  ةو هيچكس نبود كه با او بيعت نكند و پس از آنان هم
  با او بيعت كردند!  –سبأي كه مدينه را اشغال كرده بودند 

تاب و بعضي از اصحاب ضمن بيعت خطاب به حضرت علي گفتند بر اساس اجراي ك
كنيم، حضرت علي نيز با  احكام او بر دور و نزديك و بزرگان و مستمندان با تو بيعت مي

   1اين شرط ايشان موافقت فرمود.

  خطابة پس از بيعت 

بيعت نمودند، او برخاست و بر روي منبر رفت  �پس از آنكه مردم با حضرت علي
   :و فرمود
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فرموده وهمه خير و شر را در آن بيان خداوند عزّوجلّ كتاب هدايتگري را نازل «... 
نموده، در پي خير باشيد و از شر دوري كنيد! به فرايض خداوند پايبند باشيد، در جهت 

  رضايت خداوند آنها را انجام دهيد، تا به رفتن شما به بهشت بيانجامد! 
را بر  هايي را كه ناشناخته نيستند حرام گردانيده، و احترام انسان مسلمان خداوند حرام

است كه به مسلمانان قوت و » اخالص و توحيد«همة حرمتها ترجيح داده و به وسيله 
  عزّت داده است! 

مسلمان كسي است كه مسلمانان ديگر از دست و زبان او در امان باشند، و به غير از 
  آنچه خداوند واجب گردانيده اذيت و آزار هيچ مسلماني روا نيست. 

ها خواهد آمد، مردم پيش روي شمايند  مرگ به سراغ همه انسان امور مردم را دريابيد!
و اجل و مرگ، آغوش خود را برايتان باز كرده! بردبار و اهل تسامح باشيد، موفق 

  شويد! و مردم بيشتر در انتظار عاقبت خويش هستند.  مي
ي اي بندگان خدا! در مورد مردم و ميهن از خدا پروا كنيد شما در مورد همه چيز حت

  پرندگان و چرندگان مسئوليت داريد! 
  خداوند را فرمانبرداري كنيد و از نافرماني او پرهيز نماييد! 

هر گاه خيري را ديديد آن را به دست آوريد و هر گاه شري را مشاهده نموديد از آن 
  دوري نماييد!

   :فرمايد خداوند متعال مي

� # ÿρã� à2 øŒ$# uρ øŒ Î) óΟ çFΡ r& ×≅‹Î=s% tβθ à� yè ôÒtG ó¡ •Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# šχθèù$ sƒ rB βr& 

ãΝä3x� ©Ü y‚ tG tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# öΝä31uρ$ t↔sù Νä. y‰ −ƒr&uρ  Íν Î�óÇ uΖÎ/ Λäl s% y—u‘uρ zÏiΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9 $# öΝà6 ‾=yè s9 

tβρ ã� ä3ô± s? �  )26 :االنفال(  
به ياد بياوريد هنگامي را كه گروه اندك و ضعيفي (در مكه) بوديد، و «

را بربايند! ولي خداوند شما را (در سرزمين مدينه) ترسيديد كه ديگران شما  مي
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مند  ه هاي پاك شما را بهر ي پناه و مأوي داد و ياريتان نمود و نيرو بخشيد و از روز
  »گردانيد، تا اينكه او را سپاسگذاري كنيد.

   ����مشروعيت بيعت با حضرت علي

و حل و عقد بدين ترتيب بر پاية اصول و مباني صحيح اسالمي از طرف اهل شورا 
  انتخاب گرديد و همة مردم مدينه با او بيعت كردند!  �مسلمانان، حضرت علي

بيعت با حضرت علي به هيچوجه تحت تأثير تسلط باند برانداز سبأيه بر مدينه قرار 
نگرفت و پيوستن سبأيان به سپاهيان تحت فرمان حضرت علي بر روي مشروعيت آن 

  تأثير نداشت. 
ضرورتي حتمي پيدا نموده بود، تا مسلمانان را در صف واحدي قرار زيرا بيعت با او، 

دهد و امورشان را تدبير و اداره كند و پس از آن در مورد بازخواست و محاكمه و 
انگيزي پرداخته و حضرت عثمان را به شهادت رسانيده بودند،  مجازات كساني كه به فتنه

  اقدام نمايد! 
ده و به خالفت او رضايت داده و با او بيعت نمودند، وقتي كساني كه او را انتخاب كر

از اولياي امور و اصحاب اهل شورا و حل و عقد بوده، مهر تأييد و نشانة آن است كه، 
  خالفت حضرت علي از سالمت و مشروعيت كامل برخوردار بوده است! 

ال نماييم كه تن دادن حضرت علي به قبول مقام خالفت به دنب از طرفي مالحظه مي
درخواست و اصرار بزرگان اصحاب و مؤمنين پاك و پرهيزكار و چندين بار خودداري و 
مخالفت حضرت علي صورت گرفته بود و در نهايت از رأي خود خود صرفنظر نمود و 
به خواست ايشان تسليم شد! حضرت علي به هيچوجه در پي به دست آوردن مقام 

احراز مقام امارت مؤمنين سعي و تالش خواست و به خاطر  خالفت نبود و آن را نمي
اي  برخالف گمان عده –كرد، و به هيچوجه براي به دست گرفتن زمام امور خالفت  نمي

  چيني نكرده بود!  عليه حضرت عثمان توطئه - هاي تاريخي  بدخواه و جاعالن روايت
ديديم كه تن دادن حضرت علي به قبول مقام خالفت صرفاً در راستاي تالش براي 

دانست  نجات مسلمانان و حفظ وحدت و حل مشكالت آنان بوده است، و به درستي مي
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كه مقام خالفت مسئوليت است نه غنيمت و به تالش و زحمت نياز دارد و به هيچوجه 
  دست آورد و منافعي شخصي را براي او در پي ندارد. 

نهد و  م ميدانست كه به چه ميداني گا همراه با قبول مقام خالفت مي �حضرت علي
به اهميت و حساسيت آن واقف بود، و به تبعات و پيامدهاي آن آگاهي داشت، او به 
خاطر حفظ مصالح مردم گام نهادن در اين راه سخت و پرمشقت و زحمت را افتخار و 

  دانست.  خير و عبادتي بزرگ مي
توانست خود را از كنار بكشد و وارد ميدان نشود، و همچون  مي �حضرت علي

دور نگاه دارد، و آسايش و سالمت خود را   دادي ديگري از اصحاب، خود را از بحرانتع
  آمد!  كرد، خاطي و مقصر به شمار نمي برگزيند! اگر اين چنين هم مي

گرديد و آن را به ساحل  زدة مسلمانان مي اما چه كسي بايد سكاندار كشتي طوفان
نمود و امورشان را سر و سامان  رسانيد و از وحدت مسلمانان محافظت مي نجات مي

  بخشيد؟!  مي
با اقدام به قبول خالفت گزينة مهم و حساس و  �بن ابيطالب حضرت علي

پرمسئوليتي را انتخاب كرد و در جهت حفظ مصالح امت اسالمي از مصلحت و منافع 
شخصي خويش گذشت كرد، در واقع اين انتخاب او ايثار و فداركاري بسيار مهمي به 

  آمد، خداوند او را مشمول رحمت و رضايت خويش فرمايد.  يشمار م

   ����چالش بزرگ فراروي حضرت علي

پيوستن خود به  –گري و فريبكاري خود  در راستاي ادامه توطئه –باند برانداز سبأيه 
لشكريان زير فرمان حضرت علي را اعالم كردند! و خود را مطيع و فرمانبردار او جلوه 

  يي با مخالفان او اعالم آمادگي كردند! دادند و براي رويارو
خواستند بدين  آنان با اين اقدام در پي تحقق اهداف و كسب مصالح خود بودند، و مي

صورت مسلمانان را فريب بدهند، و نظر آنان را از خود دور دارند، تا زمينه بازخواست و 
  مجازات خود را به خاطر كشتن حضرت عثمان از بين ببرند! 
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ترين مشكل و چالش پيش روي حضرت علي گرديد، كه در  م سبأيان بزرگاين اقدا
هاي بعدي  نهايت به مخالفت معاويه و سپس طلحه و زبير و پس از آن وقوع جنگ

  انجاميد! 
 �در فاصلة زماني ميان شهادت حضرت عثمان و بيعت خالفت با حضرت علي

همسرش » نائله«گشتان بريده همراه با پيراهن آغشته به خون و ان �نعمان بشير انصاري
كه به هنگام دفاع از او توسط شمشير سبأيان قطع شده بود، از مدينه خارج و نزد معاويه 

  سفيان در شام رفت.  بن ابي
آلود حضرت عثمان و انگشتان قطع شده نائله را در مسجد دمشق  معاويه پيراهن خون

آمدند و به  اي ديدن آنها ميدر معرض تماشاي عموم مردم نهاد و دسته دسته مردم بر
دادند! و همة آنها براي گرفتن انتقام  خاطر كشته شدن خليفه خويش گريه و زاري سر مي

بن سباي يهودي عهد  خون به ناحق ريخته شده حضرت عثمان توسط سبأيان پيرو عبداهللا
  بستند!  و پيمان مي

ايتكار سبأي تشويق برخي از اصحابي كه مردم را براي گرفتن انتقام از خوارج جن
  » 1.�بن صامت، ابودرداء و ابوامامه باهلي كردند، عبارت بودند از عباده مي

  درخواست مجازات شورشيان 

طلحه و زبير و تعدادي ديگر از اصحاب به  �پس از پايان بيعت با حضرت علي
بيعت داني ما بر اساس اقامه حدود الهي با تو  همچنان كه مي :مالقات او رفته و گفتند

ايم، و اين خوارج شورشي بودند كه حضرت عثمان را به شهادت رسانيدند، اينك از  كرده
  خواهيم حدود الهي را در مورد آنان اجرا نمايي!  تو مي

گوييد من نيز از آن  برادران! آنچه را كه مي :در پاسخ به ايشان فرمود �حضرت علي
ر اشغال خود گرفته و بر ما تسلط دارند آگاهي دارم، با اين شورشيان قاتل كه مدينه را د

و ما بر آنها تسلطي نداريم و از رويارويي با آنان در اين شرايط ناتوانيم چكاري را 
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توان آنها را دستگير و محاكمه و مجازات  توانم انجام بدهم!؟ در اين شرايط چگونه مي مي
يم، از طرف ديگر بسياري از نمود؟! ما براي مقابله با آنان نيروي كافي را در اختيار ندار

دل به ايشان پيوسته و آنان در شهر و ديار شما قرار دارند و هر  بردگان شما و اعراب ساده
توانند براي شما بيافرينند و از هيچ اقدامي هم كوتاهي  مشكلي را كه بخواهند مي

  كنند!  نمي
كنيد كه ما در  اس مييابيد؟ احس خواهيد عملي كنيد، مي اي براي آنچه كه مي آيا زمينه

  شرايط حاضر از قدرت كافي براي محاكمه و مجازات آنان برخورداريم؟ 
سوگند به خداوند من چيزي را به  :فرمود �در ادامه به طلحه و زبير �حضرت علي

خواهم و رأي من هم بر مجازات آنان است! اما  خواهيد نمي غير از آنچه شما مي
نايتكار و پيروانشان مردمي جاهلند، و از قدرت كافي سركردگان اين شورشيان افرادي ج

شوند و مورد  و هواداران بسياري برخوردارند و از طرف برخي از مناطق تدارك مي
  گيرند، اكنون ما زير قدرت و سلطة آنان قرار داريم.  حمايت قرار مي

حدود بر اگر رأي شما را انتخاب كنم و اين موضوع را پيگيري نمايم و در مورد اقامه 
گروهي كه با شما هم رأي خواهند  :آنان عجله كنم، مردم به سه گروه تقسيم خواهند شد

  كنند!  بود و در مجازات سريع و اقامه حد شرعي بر آنان مثل شما فكر مي
نمايند و با آنها  گروه ديگري با شما مخالفند و حتي از آن شورشيان حمايت مي

  همراهند! 
كه بر اين باورند كه در مورد اقدام به مجازات آنها نبايد  گروه سوم، كساني هستند

ها  عجله كرد، و بايد اجازه داد تا اوضاع مردم سر و سامان بگيرد، امنيت حاكم شود، دل
آرامش خود را بازيابند، و گرد و خاك پراكنده گردد، و در چنان شرايطي قاتالن مورد 

  شود! مؤاخذه قرار گيرند و حد شرعي بر آنان جاري 
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شما هم اجازه بدهيد، من با آرامش و تأني عمل كنم، و به من مهلت بدهيد، تا امور 
سر و سامان پيدا كنند، و پس از آن بياييد تا با هم حدود شرعي را در مورد آنان به اجرا 

   1بگذاريم!
به دو دسته تقسيم شدند. گروهي با رأي حضرت  �در مدينه اصحاب رسول خدا

در اوضاع و احوال كنوني توانايي بازخواست و مجازات  :گفتند ند و ميموافق بود �علي
قاتالن حضرت عثمان را نداريم، و بهتر است مجازات آنها را به تأخير بيندازيم، و زماني 

  كه توانايي غلبه بر آنان را پيدا كرديم، حدود الهي را در موردشان به اجرا بگذاريم. 
جراي حدود هر چه زودتر آنان بودند و تأخير آن گروهي ديگر خواستار مجازات و ا

از اين ديدگاه  �دانستند، و طلحه و زبير را صرفنظر از عواقب آن به مصلحت نمي
  كردند!  حمايت مي

در برابر اصرار كساني كه نظرشان مجازات هر چه زودتر قاتالن حضرت عثمان بود، 
مردم شركت نمود و خطاب حضرت علي در سومين روز از خالفت خود در اجتماعي از 

اند، را بيرون  گراني كه از روستاهاي اطراف مدينه وارد شهر شده اخالل :به آنان فرمود
كنيد! و همچنين به افرادي كه جهت اعتراض به شهادت حضرت عثمان از روستاهاي 
اطراف به مدينه آمده بودند، امر فرمود كه هر چه زودتر شهر را ترك كنند و به محل 

  خويش بازگردند! و به كار و زندگي خود مشغول شوند!  زندگي
شورشيان پيرو عبداهللا بن سباي يهودي با اين فرمان حضرت علي مخالفت كردند و 
آن را گامي در جهت پراكنده كردن طرفداران خود و خالي كردن زير پايشان دانستند، تا 

  زمينه را براي قصاص و انتقام از آنان فراهم كنند! 
ن خاطر آنها را به ماندن در مدينه تشويق كردند و همچنين به نافرماني حضرت به همي

العمل خود موفق شدند و از خروج آنان  علي فراخواندند و سبأيان در اين عكس
  جلوگيري كردند! 
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با مخالفت سبأيان و اعراب روستايي مواجه شد، بسيار  �وقتي حضرت علي
ويش رفت! و بالفاصله طلحه و زبير و تعداد اندوهگين و متأثير گرديد و به خانه خ

  ديگري از اصحاب به ديدار او رفتند! 
ديديد چي شد؟ حاال خودتان مستقيماً به  :حضرت علي خطاب به ايشان فرمود

  خونخواهي برخيزيد و آن قاتالن را از دم تيغ بگذرانيد! 
  اين كار از ما ساخته نيست!  :گفتند

يا اميرالمؤمنين! اجازه بده! براي بسيج سپاهي بزرگ  :سپس طلحه خطاب به او فرمود
  عليه اشغالگران مدينه، به بصره بروم! 

يا اميرالمؤمنين! اگر اجازه بدهي من هم براي آوردن  :زبير نيز به حضرت علي فرمود
  روم!   كمك نظامي و تهيه امكانات الزم براي رويارويي با اشغالگران و قاتالن به كوفه مي

  » 1اجازه بدهيد مدتي را در مورد اين پيشنهاد شما فكر كنم! :فرمودحضرت علي 
اظهار نارضايتي نمودند، زيرا انتظار داشتند  �آنان از امروز و فردا كردن حضرت علي

كه حضرت علي بدون درنگ با پيشنهاد آنان موافقت نمايد و آنها بالفاصله براي آوردن 
ز دست اشغالگران آل سبأ رهايي پيدا كنند و نيرو و سرباز به بصره و كوفه بروند و ا

  عاملين قتل حضرت عثمان را به مجازات برسانند! 
در ارتباط با اين موضوع، سرآغاز  �گفتگوي ميان حضرت علي و طلحه و زبير

اختالف نظر ميان ايشان بود، طلحه و زبير خواستار تعجيل در مجازات قاتالن حضرت 
ر اين باور بود كه تا آرام شدن اوضاع و احوال و سر ب �عثمان بودند، ولي حضرت علي

  و سامان پيد كردن امور بايد صبر كرد! 
پس از آن سير حوادث ادامه پيدا كرد و دامنه اختالفات نظر گسترش يافت، حضرت 

به خاطر مشغول شدن به امور و مسايل ديگر فرصت اقدام عملي در مورد  �علي
  دا ننمود! مجازات قاتالن حضرت عثمان را پي
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بن شعبه به عنوان خيرخواهي  در همان نخستين روزهاي خالفت حضرت علي، مغيره
   :نزد او رفت و گفت

يا اميرالمؤمنين! من مسئولم كه از تو اطاعت كنم و از اندرز و خيرخواهي تو كوتاهي «
ر ننمايم! من بر اين باورم كه در مورد بركناري استاندارني كه حضرت عثمان آنان را ب

مناطق مختلف گمارده شتاب نكني! فعالً اجازه بده كسي مثل معاويه و عبداهللا بن عامر، 
همچنان والي شام و بصره باقي بمانند و ديگر واليان را همچنان در مقام خود باقي بگذار، 
و صبر كن تا با تو بيعت كنند و خود و سربازانشان را به اطاعت از تو ملتزم شمارند! پس 

در واقع رأي  »گونه كه خواستي در مورد عزل و يا نصب ايشان تصميم بگير!از آن هر 
  اي بود!  رأي سنجيده و حكيمانه �بن شعبه مغيره

اجازه بده مدتي اين رأي تو را مورد بررسي قرار بدهم و  :به او فرمود �حضرت علي
  در مورد آن فكر كنم! 

ا پيشنهاد او موافقت ننموده بن شعبه به اين سبب كه حضرت علي بدون درنگ ب مغيره
  بيرون آمد!  �مندي از خانه حضرت علي بود، آزرده خاطر گرديد و با گله

بن شعبه روز بعد نيز نزد حضرت علي رفت، اما اين بار رأي و نظر و پيشنهاد  مغيره
   :ديگري را با او در ميان نهاد، او به حضرت علي گفت

ه و ابن عامر را از استانداري شام و بصره من بر اين باورم كه در اسرع وقت معاوي«
بركنار كني! و ديگر واليان را نيز از مقام خود عزل نمايي! و پس از آن از ايشان بخواهي 
تا با تو بيعت كنند، تا دريابي كه چه كساني با تو هستند، و چه كساني با تو نيستند و 

  »فرمانبردار را از نافرمان تشخيص بدهي! 
سوگند به خداوند، پيشنهاد  :يره از نزد حضرت علي بيرون رفت، گفتپس از آنكه مغ

ديروزم از روي نصيحت و خيرخواهي بود، اما پيشنهاد امروزم او را دچار سردرگمي 
  » كرد!؟
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از مدينه خارج راهي مكه شد. و سپس براي دور مندي   بن شعبه با خشم و گله مغيره
ز طرفداري از حضرت علي، و طلحه و زبير و ماندن از فتنه و بحران به طائف رفت، و ا

  معاويه خودداري نمود! 
نزد حضرت علي رفت و در مورد آنچه كه مغيره گفته بود، از او  �عبداهللا بن عباس

  پرسيد! 
او ديروز آمد و چنان پيشنهادي را با من در ميان نهاد و امروز  :حضرت علي فرمود

  پيشنهاد ديگري را مطرح كرد. 
پيشنهاد ديروز او خيرخواهي و پيشنهاد امروزش بدخواهي بوده  :فتابن عباس گ

  است!؟ 
سخن ابن عباس صحيح و سنجيده بود، و درست همان چيزي بود كه خود مغيره نيز 

  آن را گفته بود! 
  رأي تو چيست؟ :عباس فرمود حضرت علي به ابن

شدي و  د در مكه ميبهتر اين بود كه قبل يا بعد از قتل عثمان بالفاصله راهي خانه خو
شدند و  بستي! وقتي مسلمانان ميان خود دچار پراكندگي مي در آن را بر روي خويش مي

يافتند، آنگاه نزد تو آمده و  گرديد و كسي به غير از تو را نمي سر و سامان مي امورشان بي
  شدند!  براي قبول مسئوليت خالفت دست به دامانت مي

اي از  پيش آمده و به دنبال كشته شدن عثمان، عدهاما اكنون پس از همئ آنچه كه 
كنند و آن را در ميان مردم شايع  قتل او متهم مي  اميه تو را به دست داشتن در توطئه بني
  نمايند!  مي

اي همچون طلحه و زبير  آنان نيز از تو همين درخواستي را خواهند كرد كه عده
خواهند نداري،  ي آنچه را كه ميخواهان آن هستند، در حالي كه تو توانايي اجرا

  اهند هر چه زودتر قاتلين حضرت عثمان را محاكمه و مجازات كني!  خو مي
اند در  استانداراني كه از طرف عثمان تعيين شده :يا اميرالمؤمنين! من بر اين باورم كه

اگر مقام خود باقي بگذاري و اجازه بدهي معاويه همچنان به عنوان والي شام باقي بماند، 
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چنين نكني، اين نگراني وجود دارد كه از تو اطاعت نكنند و حتي عليه تو شورش نمايند 
  و به دست داشتن در قتل عثمان متهم كنند! 

، اين پيشنهاد عبداهللا بن عباس را كه درست همان پيشنهاد نخستين �حضرت علي
اي به جاي  و افراد تازهبايد استانداران تغيير كنند  :بن شعبه بود، رد نمود و فرمود مغيره

  آنها گمارده شوند! 
حضرت علي همه استانداران را بركنار و واليان جديدي را براي جانشيني آنان تعيين 

  » 1نمود.
هر يك از استانداران جديد عازم محل مسئوليت خود شدند، برخي از آنان بدون هيچ 

رود به محل مأموريتشان داده مشكلي كار خود را شروع كردند اما به برخي از آنها اجازه و
  نشد! 

اي با حضرت علي بيعت  در ممالك مختلف مردم نيز دچار چنددستگي شدند، عده
اي ديگر بيعت با او را به بعد  كردند و خود را ملزم به فرمانبرداري از او برشمردند! و عده

ن اوضاع اي هم براي روشن شد از محاكمه و مجازات قاتالن عثمان موكول كردند، و عده
  و احوال و سرانجام كار منتظر ماندند! 

معاويه يكي از آناني بود، كه موافقت خود را با عزل خويش مشروط به مجازات «
  » 2قاتالن حضرت عثمان نمود!

زماني كه طلحه و زبير ديدند حضرت علي در مورد مجازات قاتالن حضرت عثمان 
الفت نموده و ديدگاهش را ناصواب كند، از او دلخور شدند و با رأي او مخ درنگ مي

دانستند، بدين صورت زمينه جدايي آن دو از حضرت علي كم كم فراهم گرديد، تا اينكه 
براي رفتن به مكه براي عمره از حضرت علي اجازه خواستند و حضرت علي نيز به آنها 

  اجازه داد، به مكه بروند! 
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اهي مكه شدند، در آنجا با ام مدينه را ترك و به قصد اداي عمره ر �طلحه و زبير
 –كه همچنان پس از اداي مناسك حج در مكه ماندگار شده بود  -  �المؤمنين عايشه
   1مالقات كردند!

  نزاع ميان حضرت علي و مخالفان 

اعالن مخالفت  �سفيان والي شام با اقدامات حضرت علي ابي بن  پس از آنكه معاويه
قاتالن حضرت عثمان گردانيد! حضرت علي بر  نمود و بيعت با او را مشروط به قصاص

اين باور بود كه معاويه و سربازان زير فرمان او حق دخالت در آن مورد را ندارند، زيرا 
بيعت با اميرالمؤمنين واجب است و مردم و مسؤلين و كارگزاران بايد فرامين خليفه را 

  را بلند نمايند! فرمانبرداري كنند و به هيچوجه نبايد سر عصيان و نافرماني 
گيريشان در برابر حضرت علي بر پايه  از آنجا كه معاويه و بسياري از اهل شام موضع

قصاص قاتالن حضرت عثمان بود، از نظر او اين كار آنان مردود و غيرقابل قبول بود، و 
به هر صورت بايد آنان را در زير چتر اطاعت اميرالمؤمنين قرار داد و سركشي و نافرماني 

  نها را از بين برد! آ
به خاطر  –سپاهي را براي سركوبي مخالفان در شام به رهبري معاويه  �حضرت علي

بسيج نمود و از استانداران خود در بصره، كوفه و مصر خواست  –شورش و نافرماني 
  مردم را براي جنگ با مخالفان در شام بسيج كنند! 

شتر و خودداري از اقدام به جنگ نزد پدر رفت و او را به تأمل بي �بن علي حسين
پدر! هر گاه مشكل قصاص قاتالن  :عليه اهل شام و گذشت و تسامح فراخواند! او گفت

  عثمان حل شود، آن مردم از نافرماني دست برخواهند داشت و به شما خواهند پيوست! 
پيشنهاد حضرت حسن را رد نمود. همين پيشنهاد را هم زيادبن  �اما حضرت علي

  » 2تميمي با او در ميان نهاده بود، كه با او هم مخالفت كرده بود.حنظله 
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اي از مكه در  كننده اما پيش از آنكه براي جنگ با اهل شام حركت كند، اخبار نگران
مورد اتفاق نظر طلحه و زبير و عايشه در مورد درخواست از حضرت علي براي تسريع 

ي از آنها جزو لشكريان حضرت علي كه اكنون بسيار –در مجازات قاتالن حضرت علي 
  رسيد!  مي –شده بودند 

از تأخير حضرت علي در اقامه حد شرعي بر قاتلين حضرت  �طلحه و زبير و عايشه
عثمان و اجراي اين تكليف ناراحت بودند و حجت و برهان او را در مورد اسباب تأخير 

  پذيرفتند!  نمي
براي جلوگيري از تفرقه و پراكندگي  –بر همين اساس آنان بر اين باور بودند كه 

بيشتر ميان مسلمانان و هشدار به آنهايي كه قصد براندازي و قتل خليفه مسلمانان را دارند 
هر چه زودتر اين كار بايد انجام بگيرد و مردم را براي حمايت از اين خواسته ترغيب  –

اص شورشيان برانداز كردند! تا فشار بيشتري را بر حضرت علي براي اجراي حكم قص مي
  و قاتل و اتباع عبداهللا بن سبأ وارد نمايند. 

اجتماع بزرگي از مردم مكه با حضور طلحه و زبير و عايشه تشكيل گرديد و در مورد 
درخواست مجازات قاتالن از حضرت علي اتفاق نظر پيد كردند و بر آن شدند كه براي 

  پيگيري اين هدف راه بصره را در پيش بگيرند! 
بن اميه از يمن خريداري كرده بود، براي حضرت  شتري را به نام عسكر كه يعلي

آماده نمودند! اما ديگر همسران رسول خدا حاضر نشدند براي رفتن به بصره او  �عايشه
اي ديگر بالفاصله راهي شهر  را همراهي كنند! و حضرت عايشه و طلحه و زبير و عده

  بصره شدند! 
به راستي عثمان مظلومانه به شهادت رسيده و تا زماني كه آن  :گفت حضرت عايشه مي

شورشيان و غوغاساالران زمام امور را در دست داشته باشند اوضاع سر و سامان پيدا 
براي سركوبي شورشيان قاتل انتقام كشته شدن حضرت  –نخواهد نمود، به همين خاطر 

ن انتقام بگيرند تا اسالم عزت و عثمان و قصاص از قاتالن او را خواستار شويد و از آنا
  سربلندي خود را بازيابد! 
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، درخواست از حضرت علي براي �هدف مشخص ام المؤمنين عايشه و طلحه و زبير
تسريع در محاكمه و قصاص و مجازات اتباع عبداهللا بن سبأ بود، و آنان به هيچوجه با 

را نقض ننموده و امارت وخالفت حضرت علي سر ناسازگاري نداشتند و بيعت خود 
  خواستار عزل و خلع او نبوده و عليه او دست به شورش نزده بودند! 

اما به خاطر به تأخير انداختن مجازات شورشيان قاتل و برانداز و بودن آنها در ميان 
  » 1اند. مند بوده  سپاهيان حضرت علي، ناراحت و گله

وشنود بود، و دخالت ناخ �گيري طلحه و زبير و عايشه حضرت علي از اين موضع
معاويه و اهل شام را در مورد قصاص شورشيان را به معناي سركشي و عصيان در برابر 

  دانست!  ساز تفرقه در ميان مسلمانان مي اميرالمؤمنين و زمينه
نظرش اين بود كه آن سركشي و تمرد را بايد از بين ببرد و با آنان تا  �حضرت علي

در صف جماعت وارد جنگ شود، پس از آن فراغت بازگشت به اطاعت و وارد شدن 
  الزم را براي مجازات قاتلين حضرت عثمان به دست آورد. 

خود را  �به طرف بصره حضرت علي �به سبب حركت طلحه و زبير و عايشه
ناچار ديد كه جنگ با مخالفين اهل شام را به تأخير بيندازد و ابتدا هواداران طلحه و زبير 

  به اطاعتشان نمايد.  را سركوب و وادار
من اهل مدينه هستم، آنان را تنها  :ابن عمر با اين پيشنهاد او مخالفت نمود و گفت

گيرم و  طرفي را در پيش مي طرف باشند من هم راه بي نخواهم گذاشت، اگر آنان بي
  چنانچه طرفي را همراهي كنند من هم به همراه ايشان خواهم آمد! 

براي همراهي با او بر اساس  �صحاب رسول خدابا بسياري از ا �حضرت علي
تنها  :بيعتي كه با او كرده بودند و وعدة اطاعتي كه داده بودند، صحبت نمود و فرمود

زماني اطاعت شما را از خود باور دارم كه مرا براي سركوبي مخالفان همراهي كنيد و 
  سپاه و عدة وعده الزم را براي جنگ با مخالفان بسيج نماييد! 
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همراهي با او براي جنگ با كساني مانند طلحه و  �ما اكثريت اصحاب رسول خداا
مخالف بودند، روا  �گيري با حضرت علي ديدگاه و موضع ةزبير و معاويه كه در زمين

آوردند! و آن رويدادهاي  دانستند و آن را جنگ ميان برادران مسلمان به شمار مي نمي
فين خود نوعي فتنه و جنگ داخلي به شمار پشت سر هم را ميان حضرت علي و مخال

دانستند به همين خاطر خود را از آن  آوردند دخالت در آن را براي خويش جايز نمي مي
  نمودند.  كنار كشيده و در آن مشاركت نمي

اند  سوگند به خداوند از ميان اصحابي كه در غزوه بدر شركت داشته« :گويد شعبي مي
  » 1در آن بحران همراهي كردند و نفر هشتمي در كار نبود.تنها هفت نفر حضرت علي را 

دانستند، حضرت علي  مسلمانان از آن اوضاع و احوال دچار سردرگمي گرديده، و نمي
و خليفه مشروع بود همراهي كنند و براي به زير چتر درآوردن مخالفان » ولي امر«را كه 

مان را به شهادت رسانيده جنگ او را ياري دهند!؟ يا با شورشياني مجرمي كه حضرت عث
كند كه اكنون به هواداري از حضرت علي تظاهر نموده و به سپاهيان او پيوسته بودند، و 
اين جنگ با اتباع عبداهللا بن سبأ به مثابه جنگ با اميرالمؤمنين و خالفت مشروع حضرت 

  مايند!؟ كور شركت نن ةطرف باقي بمانند و در آن فتن شد؟ يا اينكه بي علي تلقي مي
به سه دسته تقسيم شده بودند، هر چند اكثريت آنان راه سوم را  �اصحاب رسول خدا

  در پيش گرفته و خود را از معركه كنار كشيده بودند! 
همراه با سپاهيان خود با هدف ملزم نمودن مخالفان به اطاعت از  �حضرت علي

أيان فريبكار از جمله خويش از مدينه خارج و راه بصره را در پيش گرفت! و همة سب
عبداهللا بن سبأ كه در مدينه بودند، وارد سپاه حضرت علي شده و او را براي ادامه 

  كردند!  هاي خود همراهي مي شيطنت
از مدينه خارج شود، عبداهللا بن سالم نزد حضرت علي  �قبل از آنكه حضرت علي

داوند اگر از مدينه خارج يا اميرالمؤمنين! از مدينه خارج مشو! سوگند به خ :رفت و گفت
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شوي هيچگاه به آن بازنخواهي گشت و قدرت و حاكميت مسلمانان در آن استقرار پيدا 
  نخواهد نمود! 

   1مخالفت فرموده و آن را نپذيرفت! �با رأي و نظر عبداهللا بن سالم �حضرت علي
حضرت علي همراه با سپاهيان خود، براي آنكه خود را براي حركت به طرف بصره 

به حضور پدر رفت و  �آماده كنند، در ربذه اردو زدند، در ربذه بود كه حضرت حسن
من پيشتر پيشنهادم را با شما در ميان نهادم. اما آن را از من نپذيرفتي  :خطاب به او فرمود

زده كسي از  و اينكه امروزه راه عراق را در پيش گرفته و فردا در عراق در سرزميني بحران
  هد نمود و غريبانه كشته خواهي شد!! تو حمايت نخوا

  اي و من آن را رد كرده بودم!؟  پيشتر چه پيشنهادي را داشته :حضرت علي فرمود
زماني كه عثمان بن عفان، در محاصره قرار داشت،  :حضرت حسن بن علي فرمود

شي پيشنهاد كردم كه از مدينه خارج شويي، تا چنانچه اگر عثمان را كشتند تو در مدينه نبا
  و مورد اتهام واقع نشوي! 

هايي از همة ممالك  پس از آن خدمت شما پيشنهاد كردم كه قبل از آمدن هيئت
  اسالمي و اصرار آنها مبني بر قبول خالفت، از قبول آن خودداري فرمايي! 

خواهم كه در اين شرايط كه طلحه و زبير با تو سر مخالفت بلند  اينك هم از تو مي
شود، اگر هم فتنه و جنگي  نه بماني تا زماني كه صلح و آشتي حاصل مياند، در مدي كرده

  در ميان مسلمانان روي بدهد، عامل آن ديگران باشند نه تو! 
آن زمان كه عثمان را محاصره كرده بودند ما نيز  :در پاسخ به او فرمود �حضرت علي

اين قضيه اساساً به  همچون او در محاصره بوديم! در مورد قبول بيعت هم بايد بگويم كه
شود، و روا ندانستيم كه اين قضيه به صورت كالف سردرگم  مردم مدينه مربوط مي

  دربيايد و مسلمانان بدون امام باقي بمانند! 
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توانم از زير  چگونه مي :اما در مورد نافرماني طلحه و زبير الزم است توضيح بدهم كه
خالي كنم، نه اينكه من موظم مسلمانان را بار مسئوليتي كه بر دوش من قرار گرفته شانه 

  زير فرمان خود درآورم و شورشيان و مخالفان را سر جاي خود بنشانم!؟ 
خواهي همچون كفتاري  فرزندم حسن! از من انتظار داري چگونه آدمي باشم؟ آيا مي

  در محاصره قرار گرفته و پا در دام افتاده شكارم كنند!؟ 
هايي كه الزمة خليفه مسلمانان بودن است،  كنم، مسئوليتهايم عمل ن اگر به مسئوليت

  چه كسي آنها را انجام خواهد داد؟ 
به همراهي سپاهيان خود در ربذه بود، طارق بن شهاب از  �زماني كه حضرت علي

  اين چست؟  :گذشت وقتي سپاه وارده را ديد پرسيد آنجا مي
  سپاه همراه اميرالمؤمنين است!  :گفتند
  ؟! چي شده :گفت
خواهد آنان  طلحه و زبير راه نافرماني را در پيش گرفته و حضرت علي هم مي :گفتند

  را وادار به اطاعت كند! 

� ���	 ��a��� :گفت B�� � � �B�� آيا با حضرت علي همراه شوم و با آن دو مرد و ام ،

سوگند به المؤمنين عايشه بجنگم؟! يا با او مخالفت كنم و در كنار او وارد جنگ نشوم!؟ 
   1گيري در اين مورد كاري بسيار بسيار سختي است؟! خداوند تصميم

سخنان طارق بن شهاب و سردرگمي او چيزي بود كه اكثريت مسلمانان در بسياري از 
كردند و مانده بودند كه در كنار  حتي اصحاب و تابعين آن را لمس مي –ممالك اسالمي 

د جنگ شوند؟ يا اينكه از ياري و يا جنگ با او حضرت علي قرار بگيرند؟ يا عليه او وار
طرفي را اختيار كنند؟ همة آنها اموري بودند كه انتخاب هر  خودداري نمايند و بي
  كدامشان بسيار تلخ بود! 
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اندكي قبل از رسيدن لشكريان طلحه و زبير به شهر بصره مليح بن عوف سلّمي به 
  ابوعبداهللا اين سپاه براي چيست؟  :تايشان برخورد كرد و خطاب به زبيربن عوام گف

بن سباي يهودي عثمان بن عفان را بدون آنكه  شورشيان و اتباع عبداهللا :زبير گفت
  اند!  جرمي را مرتكب شده باشد، و بدون عذر و خوانخواهي به شهادت رسانيده

  شورشيان چه كساني بودند؟ :گفت
نشينان و  ك اسالمي و باديهطلبان و ارذل و اوباش قبايل مختلف ممال آشوب :گفت

  دل!  بردگان ساده
  خواهيد چه كار كنيد؟  اكنون شما مي :گفت

مردم را براي محاكمه و مجازات آن شورشيان و قاتالن حضرت عثمان  :زبير گفت
كنيم، تا خون او به هدر نرود و ضايع نشود، زيرا ضايع كردن خون او روش  بسيج مي

عيف عليه نظام خالفت و حاكميت شريعت خداوند، اگر شود براي قيام و تض ناپسندي مي
ها داده نشود، هر كس زمام امور مسلمانان را در پيش  از هم اكنون درس خوبي به بعضي

  بگيرد، دير يا زود! آنگونه آدمها او را خواهند كشت! 
سوگند به خداوند صرفنظر از خون عثمان كار سختي است، اما  :بن عوف گفت مليح

   1انيد كه سرانجام امور چگونه خواهد شد، و كار به كجا خواهد كشيد!!د شما نمي
هاي بصره رسيد، عثمان بن حنيف والي بصره،  وقتي كه سپاه طلحه و زبير به نزديكي

عمران بن حصين صحابي بزرگوار رسول خدا را براي كسب از اهداف و اخبار آنها، نزد 
  ايشان فرستاد. 

آمدن حضرت عايشه همراه با آن سپاه از او سؤال  عمران بن حصين در مورد علت
  نمود؟ 

آشوبگران برخي از ممالك اسالمي و اشرار قبايل به حرم  :حضرت عايشه فرمود
حرمتي نموده و آن را مورد تهاجم قرار دادند و حوادث خطرناكي را در آن  رسول خدا بي
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ن كار خود را مستحق لعن به وجود آوردند، از شورشيان و مخالفان حمايت كردند و با اي
اند، به ناحق امام و پيشواي مسلمانان را به شهادت  و نفرين خداوند و پيامبر گردانيده

رسانيدند و خوني را كه خداوند ريختن آن را حرام نموه بود، براي خود حالل شمردند و 
و هتك اموال و دارايي بسياري را به غارت بردند، و حرمت شهر و ماه حرام را شكستند، 

  هايشان را وارد كردند!  گناهان تازيانه حرمت نمودن و بر بدن بسياري ر بي
مدتي را عليرغم ناخوشنودي مردم مدينه از ايشان در ميانشان ماندند، و از وارد كردن 
هر گونه ضرر و زياني به آنان كوتاهي نكردند، اما مردم مدينه توانايي كافي را براي 

ايم تا مردم را از جرم و  در اختيار نداشتند! اينك آمده رويارويي و اخراج ايشان
هاي آنان مطلع نمايم و آنان را به مسئوليتي كه براي اصالح امور دارند، آگاه  جنايت

   :فرمايد نماييم! خداوند متعال مي

� āω u� ö� yz ’Îû 9�� ÏVŸ2 ÏiΒ öΝßγ1uθ ôf ‾Ρ āω Î) ôtΒ t� tΒr& >π s% y‰ |ÁÎ/ ÷ρ r& >∃ρ ã� ÷è tΒ ÷ρ r& £x≈n=ô¹ Î) 

š÷t/ Ä¨$ ¨Ψ9$# 4 �  )114 :النساء(  
در بسياري از نجواهاي ايشان خير و خوبي نيست، مگر كسي كه به صدقه و «

  »اي يا اصالح ميان مردم دستور بدهد. احسان يا كار نيك و پسنديده
خواهيم احكام خداوند را در مورد خرد و  ايم، و مي ما در راه اصالح امور گام گذاشته

مرد و زن به اجرا گذاشته شود. ما براي اصالح امور و تشويق به خير و نيكي و  بزرگ و
  ايم! پرهيز از شر و بدي آمده

چه  :، عمران نزد طلحه بن عبيداهللا رفت و گفت�پس از پايان سخنان حضرت عايشه
  چيزي سبب شده كه به سوي بصره بيايي؟

  براي خونخواهي حضرت عثمان!  :طلحه گفت
  اي؟ مگر با علي بيعت نكرده :عمران گفت
ام، و شمشير بيعت بر گردن من قرار دارد و من هيچگاه  چرا! بيعت كرده :طلحه گفت

بيعت خود را با او نقض نخواهم كرد، و اگر مانع از دسترسي ما به قاتالن حضرت عثمان 
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قصاص  نشود، در برابر او نخواهيم ايستاد، هدف ما تنها گرفتن انتقام از قاتالن شورشي و
  ايشان است و بس!

   :پس از آن عمران نزد زبير آمدو همان سؤالي را كه از طلحه پرسيده بود از او پرسيد
  و زبير نيز همان پاسخ طلحه را به او داد! 

نزد عثمان بن حنيف والي بصره بازگشت و گزارش مأموريت  �عمران بن حصين
 :را آگاه كرد. و سپس به او گفت خود را به او داد و از هدف عايشه و طلحه و زبير او

دل شما را با هم درگير خواهند كرد و پس از آن  سوگند به خداوند افراد ماجراجو و ساده
  مانند ارزش زيادي نخواهند داشت! آنهايي كه از شما باقي مي
  نظر تو چيست چكار بايد كرد؟  :عثمان بن حنيف گفت

  يز همين كار را بكن!گزينم، تو ن طرفي را برمي من بي :عمران گفت
نمايم و  اما من از ورود اميرالمؤمنين به شهر جلوگيري مي :اما عثمان بن حنيف گفت
  جنگم! در صورت لزوم با ايشان مي

در نزديكي بصره رسيدند. و عثمان بن حنيف براي » المرْبد«لشكريان طلحه و زبير به 
سخن گفت،  �زبير و عايشه جلوگيري از ورودشان به خارج از شهر رفت و با طلحه و

  و آنان او را از اهداف خويش مطلع نمودند!
اي به هواداري از طلحه و زبير و همراهان  مردم بصره نيز دچار اختالف شدند، عده

اي هم حاضر به طرفداري از آنان نشده و با  ايشان پرداختند و به آنان پيوستند، و عده
   1نشين شدند! طرف باقي ماندند و خانه يعثمان بن حنيف همراه شده و تعدادي هم ب

طرفداران طلحه و زبير از يك طرف و هواداران عثمان بن حنيف از طرف ديگر تجمع 
در ميان ايشان قرار داشت و بين آنان درگيري »فم السكه«كرده و در برابر هم اردو زدند! 

  پيش نيامد!

  اولين رويارويي 
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سبا در بصره به رهبري حكيم بن جبله فرصت طلب عبداهللا بن  گر و آشوب باند توطئه
هاي همه جانبه خود را براي ايجاد جنگ و نزاع ميان طرفين  را غنيمت شمرده و فعاليت

  آغاز كردند! 
اي ديگر از اشرار و اتباع عبداهللا بن سباء يهودي، ناگهان  حكيم بن جبله به همراه عده

دادند به طرف  مؤمنين عايشه دشنام ميهاي خود سوار شده و در حالي كه به ام ال بر اسب
طرفداران طلحه و زبير يورش بردند، يكي از مسلمانان سر راه آنان قرار گرفته و او را از 
آن كار برحذر داشت اما او را كشتند و زن مسلماني نيز خود را به حكيم و همراهان 

  قتل رسانيدند!  رسانيد تا از ايجاد درگيري جلوگيري نمايد، اما آنان او را نيز به
با يورش هواداران و اراذل و اوباش پيرو عبداهللا بن سباي يهودي به صف طرفداران 

اي  طلحه و زبير درگيري ميان طرفين آغاز گرديد و از صبح تا ظهر ادامه پيدا كرد و عده
  از هر دو طرف كشته و زخمي شدند! 

ة موقت ميان آنها آغاز اي از خردمندان تالش خود را براي توقف جنگ و مصالح عده
كردند و در نهايت هر دو طرف توافق كردند كه به جاي قبلي خويش بازگردند! و 

  هيچيك اسباب تحريك ديگري را فراهم ننمايد! 
را به مدينه » بن سور كعب«همچنين در مورد اين موضوع به توافق رسيدند كه قاضي 

احوال مردم باخبر شوند، اگر معلوم بفرستند، تا در مورد بيعت طلحه و زبير و اوضاع و 
گرديد كه آنان از روي رضا و رغبت خود با حضرت علي بيعت نموده بودند، از بصره 
خارج شوند، اما چنانچه بيعت آنها از روي اكراه و ناچاري بوده در آنجا بمانند و عثمان 

  بن حنيف بصره را ترك كند!
جد اجتماع كردند، او خطاب به بن سور به مدينه رسيد و مردم در مس قاضي كعب

ام و  مردم مدينه! من به نمايندگي از طرف مردم بصره به ميان شما آمده :مردم گفت
اند، يا با ميل و رضايت  خواهم بدانم كه طلحه و زبير از روي اجبار با علي بيعت كرده مي

  اند!؟  با او بيعت نموده
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طلحه و زبير با ميل و رضايت  :فتبن زيد برخاست و گ مردم چيزي نگفتند، اما اسامه
  خود بيعت نكردند، بلكه آنان را به اين كار ناچار كردند!

  » 1به علت اين سخن اسامه بن زيد ميان مردم مدينه اختالف افتاد.
همراه با سپاهيان خود در راه مدينه به بصره بود و پس از اطالع از  �حضرت علي

زبير براي ايجاد تفرقه و اختالف ناچار نشدند طلحه و  :گذشت، فرمود آنچه در مدينه مي
بيعت كنند، بلكه به خاطر ايجاد وحدت بود كه ناچار شدند بيعت نمايند! و ضرورت 

كرد كه آنان با من بيعت كنند! پس براي نقض بيعت هيچ  وحدت مسلمانان ايجاب مي
   2دهيم! ي قرار ميخواهند ما آن را مورد بررس اي ندارند، اما اگر چيز ديگري را مي بهانه

هاي ديگري ميان طرفداران طلحه و زبير از يك طرف و هواداران  پس از آن درگيري
عثمان بن حنيف در طرف ديگر روي داد كه به اسير شدن عثمان بن حنيف استاندار 

  بصره و اخراج او و حركتش به سوي حضرت علي انجاميد! 
يرو عبداهللا بن سبا كه در كنار پس از اخراج عثمان بن حنيف از بصره شورشيان پ

  عثمان بن حنيف جنگيده بودند، در شهر باقي ماندند. 
حكيم بن جبله سركردة سبأيان بصره همراه با سيصد نفر از اتباع خود و هواداران 

دل و ماجراجو براي جنگ با طلحه و زبير از شهر خارج  عثمان بن حنيف و افرادي ساده
  شدند!

  بصره با هم روبرو شدند! » زابوقة«در » دارالزق«ام دو گروه در محلي به ن
  شما جنگ را آغاز نكنيد و تنها با كسي بجنگيد كه او جنگ را آغاز كند!  :عايشه گفت

طلحه و زبير شخصي را نزديك تجمع طرفداران حكيم بن جبله فرستادند و او با 
شي نداشته با ما هر كس در توطئه براندازي و كشتن حضرت عثمان نق :صداي بلند گفت

  جنگيم و بس! جنگ نكند و به خانه خود بازگردد، ما تنها با قاتالن عثمان مي
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به خاطر اينكه  :وقتي دو لشكر رو در روي هم قرار گرفتند، طلحه و زبير گفتند
خداوند ما را رو در روي قاتالن بصره حضرت عثمان قرار داده تا از آنان انتقام بگيريم، او 

شدنشان  م! خداوندا در ميان آنان شكاف ايجاد فرما! و زمينه خواري و كشتهرا سپاسگزاري
  را امروز فراهم كن! و كسي را از آنان باقي مگذار!

جنگ سختي ميان آنها در گرفت كه به كشته شدن سركرده ايشان حكيم بن جبله 
اصره منزل پيشه و همة همراهان او انجاميد و تنها يك نفر از آنان كه در مح سبأي شرارت

بن  حرقوس«حضرت عثمان شركت داشته بود، توانست خود را از مهلكه نجات بدهد! او 
سعد پناه  بود كه بالفاصله از بصره فرار كرد و به قبيلة خود يعني قبيلة بني» زهير سعدي

  برد. 
اش فرستادند، اما آنان به  طلحه و زبير براي بازگردانيدن او افرادي را به ميان قبيله

  اطر خويشاوندي حاضر به تسليم او نشدند! خ
پس از شكست اتباع عبداهللا بن سباي يهودي در برابر طلحه و زبير، افرادي به كوچه و 

اي كه كسي از ايشان در اشغال و  هاي بصره رفته و از مردم خواستند هر قبيله خيابان
  محاصره مدينه و كشتن حضرت عثمان شركت داشته، او را تسليم كنند! 

پيشه نموده و همه آنان را به غير  مردم بصره خود اقدام به گرفتن آن شورشيان جنايت
  از حرقوس از دم تيغ گذرانيدند!

بدين صورت بصره از وجود پيروان عبداهللا بن سباي يهودي پاك شد و طلحه و زبير 
 پيشه عبداهللا بن سبا به بخشي از در مورد قصاص حركت برانداز و جنايت �و عايشه

تجمع كرده بودند و » ربذه«حضرت علي همراه سپاه خود در  1اهداف خود دست يافتند!
كنند براي سپاه  نقشه و طرح خود را در مورد كساني كه زير فرمان نرفته و سرپيچي مي

خواهي  خود بيان نمود يكي از افراد سپاه از حضرت علي پرسيد يا اميرالمؤمنين مي
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قصد داريم در راه اصالح امور گام برداريم، اگر آنان نيز  :چكاري را انجام بدهي؟ فرمود
  آيد.  اين را بپذيرند و به تالش اصالحي ما پاسخ مثبت بدهند! مشكلي پيش نمي

  اگر آنان حاضر به همكاري نشدند و پاسخ مثبت ندادند، چي؟  :گفت
گذاريم،  داريم، به رأي و اجتهادشان احترام مي آنان را معذور مي :حضرت علي فرمود

هاي ايشان با آنان راه مدارا را در  كنيم و در برابر مخالفت و حقوق آنان را مراعات مي
  گيريم!  پيش مي
  اگر به اين راضي نشدند، چي؟  :گفت
  تا زماني كه عليه ما اقدامي را انجام ندهند، كاري به كارشان نداريم!  :فرمود
  اگر آنان عليه ما وارد عمل شدند چي؟ :گفت

گيريم، اما در  ما همه سعي خود را براي پرهيز از جنگ به كار مي :علي فرمود حضرت
  » 1كنيم! صورت لزوم از خود دفاع مي

و » فيد«حركت كرد و راه بصره را در پيش گرفت و از » ربذه«از  �حضرت علي
  گذشت. » قار ذي«و سپس » ثعلبيه«

ابيطالب را براي بسيج مردم  بن جعفر بكر و محمدبن قار رسيد محمدبن ابي وقتي به ذي
و پيوستن به ايشان جهت رويارويي با مخالفان به كوفه فرستاد و سپس اشتر نخعي را نيز 

  با ايشان همراه نمود!
آمد كه در جريان  آن زمان ابوموسي اشعري والي كوفه بود و از كساني به شمار مي

د و بر همين اساس از مردم طرفي را در پيش گرفته بو فتنه و بحران پيش آمده، جانب بي
  كوفه خواسته بود، از هيچيك از طرفين نزاع طرفداري نكنند!

پس از آنكه فرستادگان حضرت علي به مالقات ابوموسي اشعري رفتند، به آنها گفت: 
وقتي از جنگ گريزي نيست، تنها زماني در كنار علي خواهيم بود، كه شورشيان اشغالگر 

  » 1محاكمه كند و حدود شرعي را بر آنها جاري نمايد.مدينه و قاتلين عثمان را 
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فرستادگان حضرت علي بدون نيتجه از كوفه بازگشتند اما حضرت علي به جاي آنان، 
  فرزندش حسن و عماربن ياسر را براي ترغيب و بسيج مردم كوفه به آن شهر فرستاد. 

 :به او گفتنزد ابوموسي رفت و با او به گفتگو پرداخت و خطاب  �حسن بن علي
داري؟ سوگند به خداوند ما به غير از  اي ابوموسي! چرا مردم را از همراهي با ما بازمي

  شود!  اصالح امور هدف ديگري نداريم، و هيچ چيزي هم باعث هراس اميرالمؤمنين نمي
پدر و مادرم فدايت شوند! من به صداقت شما يقين دارم! و مرا طرف  :ابوموسي گفت
   :شنيدم كه فرمود �ماد خود به شمار بياوريد، من خود از رسول خدامشورت مورد اعت

 � <3�d� �� FG �2�) ?��E�� � ,?��E�� �� FG �2�) �'�E�� ,H
) ��J$ � B@�
1�e���� �� FG �2�) <3�d� 

طرف از طرفدار و طرفدار از گام  آشوب و بحراني روي خواهد داد، كه در آن بي«
  »نده از سواره در آن بهترند.بردارنده و گام بردار

خداوند متعال ما را برادر يكديگر گردانيده و تعرض به جان و مال هر يك را بر 
   :فرمايد ديگري حرام نموده است، همچنان كه مي

� $ yγ•ƒr' ‾≈tƒ šÏ% ©! $# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (# þθè=à2ù' s? Νä3s9≡uθ øΒ r& Μ à6oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈t6ø9 $$ Î/ HωÎ) βr& 

šχθ ä3s? ¸ο t�≈pg ÏB tã <Ú# t�s? öΝä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè=çFø) s? öΝä3|¡ à�Ρ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 Î/ 

$VϑŠÏm u‘ �  )29 :النساء(  
ايد! اموال همديگر را به ناحق نخوريد! مگر اينكه داد و  اي كساني كه ايمان آورده«

ستدي در كار باشد و از رضايت دو طرف سرچشمه بگيرد، و خون همديگر را 
  »گمان خداوند با شما مهربان است. بي نريزيد،

   :فرمايد همچنين خداوند مي

� tΒ uρ ö≅ çFø) tƒ $YΨ ÏΒ ÷σãΒ # Y‰Ïdϑyè tG•Β …çν äτ!# t“ yf sù ÞΟ̈Ψ yγy_ �  )93 :النساء(  
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هر كس به عمد انسان اهل ايماني را به قتل برساند، مجازات او عذاب جهنم «
  »خواهد بود.

كوفه شركت نموده و ضمن سخناني خطاب  پس از آن ابوموسي در اجتماعي از مردم
  :به ايشان گفت

كردند، از آنهايي كه  ها او را همراهي مي ، كه در همة صحنه�اصحاب رسول خدا«
اصحاب او نبوده بهتر با كالم خدا و پيامبرش آشنايي دارند! شما را بر من حق و حقوقي 

قاعده اين بود كه حكومت و دانم! اصل و  است و من خود را براي قيام به آنها مسئول مي
قدرت الهي را تضعيف نكنيد و براي رويارويي با احكام دين خداوند به خود جرأت 
ندهيد! و آنهايي را كه از مدينه به ميان شما آمده بودند به آن شهر بازگردانيد، تا در مورد 

براي  دانند كه چه كسي امام و پيشواي خويش تصميم بگيرند! زيرا اهل مدينه بهتر مي
  امامت شايستگي بيشتري دارد! و شما در اين مورد خود را دچار تكّلف نكنيد! 

اي مردم! از من بشنويد و راهنمايي مرا بپذيريد، كه در اين صورت شما الگوي آشتي 
و امنيت براي ديگر ممالك خواهي بود، و ستمديدگان به شما پناه خواهند آورد، و آنهايي 

  دهند نزد شما امنيت پيدا خواهند كرد.  مي كه امنيت خود را از دست
ايم! هر گاه فتنه  ايم بهتر فهميده ، آنچه را كه از پيامبرش شنيده�ما اصحاب رسول خدا

و آشوب روي بدهد، اوضاع تيره و تار و نامعلوم خواهد بود، و آنگاه كه از بين رفت 
  روشن و آشكار خواهد گرديد. 

نده است، و بادهاي شمال و جنوب و نسيم و اين فتنه و آشوب همچون سرطان كش
ايستد، اما هيچكس  طوفان آن را با خود به همه جا خواهند برد. گاهي از حركت باز مي

هاي انديشمند و  داند بار ديگر باد آن از كجا وزيدن خواهد گرفت، فتنه و آشوب آدم نمي
  بردبار را نيز دچار سردرگمي خواهد كرد!

ها را پاره كنيد، و  كمان  ها را بر زمين بگذاريد و زه نيد و نيزهشمشيرها را در غالف ك
شدگان باشيد! تا اينكه بار ديگر امور سر و سامان  در فكر پناه دادن به مظلومان و سركوب

  يابد و اين فتنه از بين رفته و گم و گور گردد. 
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اريد! در هر شما هم صادقانه و بدون غل و غش و خيانت نظرتان را با من درميان بگذ
هاي مرا مالك عمل قرار دهيد، دين و دنيايتان  صورت اگر از من اطاعت كنيد و رهنمود

ور  مصون خواهد ماند، و آتش فتنه تنها دامن آنهايي را خواهد سوزانيد كه آن را شعله
  » 1گذارند! كرده، يا بر روي آن هيزم مي

اگر راه ديگري «موسي گفت، آنچه را كه ابو :تميمي برخاست و گفت  عمرو بن قعقاع
وجود داشت حق و درست بود، اما مردم بايد داراي پيشوايي باشند، تا امورشان را سر و 
سامان بدهد، و ستمكاران را بر جاي خود بنشاند و از ستمديدگان حمايت كند! امام و 

نصاف بن ابيطالب است، او با مخالفان خود با حق و ا اميرالمؤمنين مسلمانان اكنون علي
برخورد نموده و در پي اصالح امور مسلمانان است، براي حمايت از او خود را آماده 

  » 2كنيد!
اي به طرف مركز  در حالي كه ابوموسي هنوز در مسجد بود، اشتر نخعي همراه با عده

اي از كارگزاران مركز  امارت رفت و محل كار ابوموسي اشعري را اشغال نمود، و عده
  را در جريان قرار دادند!امارت، ابوموسي 

ابوموسي به مركز امارت بازگشت و به كار اشتر نخعي اعتراض نمود، اما اشتر گفت: 
  هر چه زودتر از ساختمان محل حكومت ما بيرون برو!

اكثريت مردم كوفه با اشتر نخعي همراه شدند، و ابوموسي ناچار شد آنان را ترك كند 
  و از كوفه خارج شود!

نه هزار نفر را بسيج كردند و به طرف  �ي همراهي با حضرت عليمردم كوفه برا
  قار حركت كردند!  اردوگاه او در نزديكي ذي

تميمي و عدي بن حاتم طايي از جمله كساني بودند  اشخاصي همچون قعقاع بن عمرو
  قار شدند.  كه براي پشتيباني از حضرت علي راهي ذي
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  جويانه  هاي آشتي تالش

قار رسيد. حضرت علي آخرين  ز كوفه حركت كرده بود، به ذيوقتي سپاهي كه ا
به كار گرفت و براي ايجاد  �هاي خود رابراي مصالحه با طلحه و زبير و عايشه تالش

مصالحه و اصالح امور بسيار جدي و عالقمند بود، و به هيچوجه در پي جنگ و 
خود و همراهي او اتفاق با خونريزي نبود، بلكه هدف اصلي او الزام مخالفان به اطاعت از 

  يكديگر بود!
تميمي فرماندة نامدار اسالم را به مأموريت صلح نزد  حضرت علي قعقاع بن عمرو

با آن دو مرد مالقات كن! و آنان را به الفت و  :طلحه و زبير فرستاد و به او فرمود
خن همراهي با جماعت دعوت كن و در مورد زيان و خطر اختالف و تفرق با ايشان س

  بگو!
مالقات كرد و  �تميمي به بصره رفت، ابتدا با ام المؤمنين عايشه قعقاع بن عمرو
  اي مادر مؤمنان! چه چيزي سبب شده كه به بصره بيايي؟ :خطاب به او گفت

  براي ايجاد مصالحه و آشتي در بين مردم! :حضرت عايشه فرمود
تا در حضور او در مورد قعقاع از او خواست كسي را بدنبال طلحه و زبير بفرستد! 

  اوضاع نابسامان پيش آمده گفتگو كنند. 
آنها نيز همچون حضرت  :وقتي آنان آمدند، قعقاع از علت آمدن آنها به بصره پرسيد

  ايم! براي ايجاد آشتي و مصالحه آمده :عايشه گفتند
! شود، چگونگي اين اصالح را براي ما روشن كنيد مي :به ايشان گفت  قعقاع بن عمرو

سوگند به خداوند، اگر ما به درستي آن را دريابيم شما را براي تحقق آن همراهي نمود و 
راه مصالحه با شما را در پيش خواهيم گرفت، اما اگر پيشنهادهاي شما را ناروا بدانيم 

  صلحي در كار نخواهد بود. 
كه  قاتالن حضرت عثمان و شورشيان عليه نظام خالفت :طلحه و زبير به او گفتند

مدتها مدينه را اشغال و خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفتند و به فساد و قتل و 
گري  غارت پرداختند بايد محاكمه و مجازات شوند! اگر آنان همچنان رها باشند، كار فتنه
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خود را همچنان ادامه خواهند داد و از طرف ديگر ترك ايشان را ترك عمل به احكام 
  نها احياي قرآن است!قرآن و اجراي قصاص آ

ششصد نفر از آنهايي را كه در محاصره و اشغال مدينه و كشتن عثمان  :قعقاع گفت
بن زهيرسعدي  شركت داشتند، در بصره بودند، كه شما به غير از يك نفر به نام حرقوس

سعد رفت و وقتي خواستيد او را دستگير  اش يعني قبيله بني همه را كشتيد! او به ميان قبيله
اش جلو شما را گرفتند و به خاطر او شش هزار نفر  مجازات كنيد، قوم و عشيره و

  خشمگين گرديدند و يك پارچه در برابر شما ايستادند! 
اي را كه خود اآلن   اگر شما حرقوس را رها كنيد و او را قصاص نكنيد، همين خواسته

  ! ايد ه خواهيد ترك كرد كنيد و اجراي آن را از علي مي مطرح مي
سعد وارد جنگ شويد! و آنان بر شما  اما اگر به خاطر قصاص حرقوس با طايفة بني

يورش برند و پيروز گردند، شما در تنگنا قرار خواهيد گرفت و آنان قدرت بيشتري 
داريد بر سرتان خواهد آمد! شما همچنين با  خواهند يافت و آنچه را كه دوست نمي

را كه در اين » ربيعه و مضر«ديگر يعني دو عشيره » حرقوس«تالش براي قصاص 
سرزمين سكونت دارند خشمگين نموده و براي رويارويي احتمالي پشتيباني خود را از 

  اند!  سعد اعالن كرده قبيله بني
همين وضع و شرايط در مورد كساني كه در اشغال مدينه و محاصرة خانه عثمان و 

  كند.  لي خود را جا زده نيز صدق ميكشتن او دست داشته و در ميان سپاهيان حضرت ع
كننده و قابل  حضرت عايشه و طلحه و زبير حجت و دليل قعقاع بن عمرو را قانع

  قبول دانستند و تحت تأثير استداللهاي قوي او قرار گرفتند!
  رأي تو اكنون چيست؟ :به او گفت �حضرت عايشه

كن بايد آرام كرد، و در به نظر من اين بيماري را اكنون با دارويي مس :قعقاع گفت
ها رفع شد و همه  مورد قصاص قاتلين حضرت عثمان نبايد شتاب كرد، وقتي اختالف

مردم در مورد پيروي از اميرالمؤمنين اتفاق نظر پيدا كردند، آنگاه فرصت مجازات قاتالن 
  و شورشيان نيز فراهم خواهد شد!
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هايي برسيد نشانه خير و نيكي و  اگر شما با علي مجدداً بيعت كنيد و با او به توافق
بشارت و رحمت خواهد بود و قدرت شما براي قصاص قاتالن حضرت عثمان به مراتب 

  بيشتر خواهد گرديد!
اما اگر شما چنين نكنيد و بر ديدگاه خود اصرار ورزيد و زمينه جنگ را فراهم كنيد، 

  اين نشانه شر و بدبختي و تضعيف ملك و ملت خواهد بود! 
مند خواهيد شد. و همچون گذشته  تي و عافيت را در پيش بگيريد، بهرهراه آش

پرچمدار خير و مصلحت باشيد، و همة ما را در معرض شر و بال و بحران قرار ندهيد، 
اگر جانب جنگ و درگيري را در پيش گيريد خداوند هم ما و هم شما را از بين خواهد 

  برد!
اما از اين نگرانم اگر چنين نشود، خداوند  خوانم، من شما را به صلح و آشتي فرامي

حمايت خود از اين ملت را كه امكاناتش اندك است و به اين وضع گرفتار آمده، و آنچه 
دريغ دارد، وضعي كه براي ما مسلمانان پيش  –براي آن پيش آمده بسيار بزرگ است 

اي  د و يا قبيلهآمده با كشتن يك نفر به دست ديگري و يا اينكه چند نفر كسي را بكشن
  » قبيله ديگري را از بين ببرند، به هيچوجه قابل مقايسه نيست!!

تميمي قانع شدند و به  بن عمرو آنان به سخنان سنجيده و حكيمانه و صادقانه قعقاع
آفرين بر تو! به راستي سخنانت  :دعوت او براي صلح و آشتي پاسخ مثبت داده و گفتند

ضرت علي برگرد، اگر ايشان نيز همچون تو بينديشد و سنجيده و صادقانه بود! نزد ح
  رأي تو را بپذيرد، انشاءاهللا قضيه حل و فصل خواهد شد! 

قعقاع بن عمرو در حالي كه در مأموريت خود پيروز شده بود به اردوگاه سپاه 
بازگشت و نتيجة گفتگوهاي خود را با ام المؤمنين عايشه و » قار ذي«در  �حضرت علي

  ير براي حضرت علي گزارش داد!طلحه و زب
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حضرت علي از سخنان او و موفقيتش شگفت زده و شادمان شد! و عليرغم 
   1شدند! اي بدخواه، طرفين به مصالحه و آشتي داشتند بسيار نزديك مي ناخشنودي عده

ها و  و از تاريكي :در اجتماع سپاهيان خود سخن گفت �پس از آن حضرت علي
خير و منافع اسالم و فضل و كرم خداوند در مورد اتفاق  مصايب جاهليت، و نور و

  ياد فرمود.  �نظرشان بر خالفت حضرت ابوبكر و عمر
   :او در ادامه سخنانش فرمود

پس از آن كه حادثه كشته شدن عثمان پيش آمد، و جماعتي طالب دنيا دست به «... 
ا فرموده بود، به يغما جنايت زدند، و همه قوت و فضيلتي را كه خداوند به اين امت عط

بردند و خواستند همه چيز را به گذشته برگردانند، اما خداوند قادر است اراده خويش را 
  عملي فرمايد!

گويم،  روم، و به صراحت به شما مي من براي مصالحه با طلحه و زبير فردا به بصره مي
هيچوجه فردا  هيچ يك از آنهايي كه عليه عثمان دست به شورش زده بودند، نبايد به

  » همراه ما بياييد! ما را به سفيهان و ناآگاهان نيازي نيست!
هاي بلندي در راه مصالحه و حل و فصل امور ميان علي و طلحه و  بدين ترتيب گام

برداشته شد، و چيزي براي ايجاد وحدت و تفاهم ميان مردم بصره و كوفه باقي  �زبير
  نمانده بود. 

   بن سبا توطئة مجدد اتباع عبداهللا

ماندند تا  آيا پيروان عبداهللا بن سبا كه در سپاه اميرالمؤمنين خزيده بودند، ساكت مي
ميان حضرت علي و طلحه و زبير صلح و آشتي برقرار شود و مسلمانان بار ديگر به 

دانستند كه اگر چنين شود، بازندة اصلي آنان  وحدت و تفاهم برسند!؟ آنها خود مي
و وحدت مسلمانان  �حه ميان اميرالمؤمنين و طلحه و زبير و عايشهخواهند بود و مصال

  به زيان آنها تمام خواهد شد!
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به  �شمارش معكوس خواري و درماندگي آنان آغاز گرديده بود، زيرا حضرت علي
هر كس به هر شكلي در اشغال مدينه و محاصره منزل و كشتن :صراحت به آنها گفت كه

ها از  پاه او بيرون برود! و معلوم است كه وقتي آبحضرت عثمان نقش داشته از س
  بيفتد با آنها چكار خواهد كرد!   آسياب

پيشه باند عبداهللا بن سباي يهودي كه الحمدهللا حتي يك صحابي در ميان  سران شيطنت
  » 1مخفيانه تشكيل جلسه دادند! –جويي   براي بررسي وضع جديد و چاره –آنها نبود 

اجتماع سرّي شركت داشتند، عبارت بودند از، عبداهللا بن سبا،  سركردگاني كه در آن
  بن اوفي ...  بن هيثم و شريح اشتر نخعي، علباء

گويد سوگند به خداوند  چكار بايد كرد؟ اين علي است كه مي :يكي از آنها گفت
آگاهي او از كتاب خداوند، از خونخواهان عثمان بيشتر و عملكردش به آن سازگارتر 

يديد كه او چه گفت؟! او فردا همه مردم را عليه ما متحد خواهد كرد، و همة است! شن
آنان خواهان نابودي ما خواهند شد! با آنان چه كار خواهيد كرد؟ افراد ما اندك ولي آنها 

  تعدادشان بسيار است و ما را از دست آنان گريزي نيست! 
ايم، اما تا  بير آگاهي داشتهما قبالً هم از خواسته و هدف طلحه و ز :اشتر نخعي گفت

دانيم. اگر آنها با هم صلح و آشتي  كنون در مورد هدف و مقصد علي چيز زيادي نمي
  كنند، همه عليه ما متحد خواهند شد، و آشتي آنان به معناي نابودى ما خواهد بود! 

ريزي كنيم و او را نزد عثمان  به نظر من بهتر اين است كه طرح ترور علي را هم پي
كشد، و مسلمانان به جان هم  بفرستيم، با اين كار آتش فتنه و تفرقه بار ديگر زبانه مي

  شوند!  افتند و از ما غافل مي مي
اين رأي تو  :پيشه با اين پيشنهاد اشتر مخالفت نموده و گفت عبداهللا بن سباي شيطنت

كشته شدن  پس از –بسيار ناصواب است، زيرا تعداد افراد ما در ميان سپاهيان علي 
  به حدود دو هزار و پانصد نفر رسيده.  –ششصد نفر از ما در بصره به دست طلحه و زبير 
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اگر ما با پيشنهاد اشتر نخعي موافقت كنيم و علي را به قتل برسانيم، آنها همه ما را 
عام خواهند كرد، قعقاع فرماندهي پنج هزار نفر را بر عهده دارد، كه همه آنها تشنة  قتل

  ن خون ما هستند و ما توانايي مقابله با آنان را نداريم!ريخت
به نظر من بهتر اين است، آنان را به حال خود رها كنيم و به  :بن هيثم نيز گفت علباء

منطقه و جاي مناسبي برويم و در آنجا سنگر بگيريم، تا افراد ديگري به ما بپيوندند و 
  افراد و امكاناتمان بيشتر شود! 

نظر تو خردمندانه  :عبداهللا بن سبا در مورد اين پيشنهاد علباء گفت سركرده آنان
نيست، زيرا آنان جدا شدن ما را از خود و دور شدن از ميان مردم بيگناه را دوست 

عام كنند! اگر ما از شهرها و از ميان مردم  دارند، تا ما را مورد تهاجم قرار دهند و قتل مي
  سركوبي و نابودي ما براي آنان آسان خواهد بود!  برويم و در جايي گرد هم بياييم،

پيشه آنان نظر خود را گفت و همه با آن  در نهايت عبداهللا بن سبا سركرده شيطنت
  موافقت كردند! 

شما بدانيد كه راز پيروزي و سربلنديتان درآميختن با مردم و ذوب شدن در  :او گفت
نها را داشته باشيد، تا بتوانيد در مواقع الزم ميان ايشان است، با ايشان مدارا كنيد و هواي آ

  از ايشان استفاده كنيد! 
پس از آن عبداهللا بن سباي يهودي از طرح بسيار خبيث خود براي جلوگيري و خنثي 

و ايجاد نزاع و تفرقه و هر چه بيشتر  �كردن مصالحه ميان حضرت علي و طلحه و زبير
   :پرده برداشت و گفت

حه و زبير با هم مالقات كردند و سپاهيان آنها نزديك يكديگر زماني كه علي و طل«
قرار گرفتند، شما در ميان سپاهيان هر دو طرف نفوذ كنيد! و از فرصتي استفاده نموده و 

  ور كنيد!  آتش جنگ را در ميان آنها شعله
جويانه را خنثي نموده و فرصت انديشه و اصالح را از  هاي مصالحه بدين ترتيب تالش

ابيطالب كه شما  بن دهيد، علي گيريد، و اجازة اجتماع و مصالحه را به آنها نمي ن ميآنا
كند، ناچار  به خاطر نيازي كه به شما پيدا ميايد،  اكنون در ميان سپاهيان او نفوذ كرده
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شود، در مورد شما سكوت كند! و بدين صورت شر طلحه و زبير از سر شما برداشته  مي
  ه در موردش هراس دارند بر سرشان خواهد آمد! شود، و آنچه را ك مي

گر پيرو عبداهللا بن سبا درمورد رأي رهبر خيانتكار  پيشه و توطئه شورشيان شيطنت
ترين  خود اتفاق نظر پيدا كردند و تصميم گرفتند هنگامي كه سپاهيان دو طرف در نزديك

  فاصله با هم قرار گرفتند، آن را به اجرا بگذارند! 
آنها   لسه را ترك كرده و بدون آنكه كسي متوجه آنان شود و از توطئهپس از آن ج

   1باخبر گردد، در بين مردم و سپاهيان پراكنده شدند!؟

  جويانه  هاي آشتي تالش

هاي بصره رسيدند و از  همراه با پيشقراوالني از سپاه خود به نزديكي �حضرت علي
را براي استقبال از حضرت علي و طرف ديگر طلحه و زبير و ام المؤمنين عايشه خود 

آشتي و مصالحه آماده نمودند و سپاهيان دو طرف در نزديكي يكديگر اردو زدند، 
  حضرت علي منتظر آمدن بقيه سپاه خود از ديگر مناطق و قبايل بود! 

به نظر من بهتر  :عوام آمد و گفت يكي از فرماندهان سپاه بصره نزد زبيربن» ابوحرباء«
بل از رسيدن بقيه سپاهيان علي، هزار سوار بفرستي تا او و همراهانش را اين است كه ق
  غافلگير كنند! 

ما خود با امور جنگي آشنايي داريم و اين پيشنهاد تو را درك  :گفت �عوام زبيربن
باشند و همچون ما مسلمان هستند، اما اختالفي  كنيم، اما آنان برادران ايماني ما مي مي

و هيچ دليلي قطعي در مورد آن نيست كه در روز قيامت عذر و بهانه است كه پيش آمده، 
  را باقي نگذارد. 

ايم و اميدواريم  هايي رسيده از طرف ديگر ما با قعقاع بن عمرو فرستاده علي به توافق
  كه بتوانيم به صلح و آشتي برسيم! از خدا پروا كنيد و بردبار باشيد! 
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آنان  :عوام در ميان نهاد كه در پاسخ به او گفت ربننفري ديگر همان پيشنهاد را با زبي
برادران مسلمان ما هستند. اين اختالفاتي است كه ميان ما و آنان پيش آمده! سوگند به 

اند  خواسته خداوند از زماني كه محمد به پيامبري برانگيخته شد اصحاب او هر گاه مي
گران اين بلوا را  گذارند! تا اينكه فتنه دانستند كه آن را كجا دارند مي گامي را بردارند، مي

آفريدند و مدينه را اشغال و عثمان را به شهادت رسانيدند، سوگند به خداوند اكنون 
  گردند!  دارند يا به عقب باز مي دانند، به جلو گام برمي نمي

باشد، و فردا كه شد  امروز براي ما چيزي پسنديده است و براي برادران ما ناپسند مي
كند!؟ ما براي آنها داليلي را  ن موضوع براي ما ناپسند و براي آنها پسنديده جلوه ميهما
آوريم، كه برايشان قابل قبول نيست و فردا كه شد خود آنها از همان داليل عليه ما  مي

  كنند!؟  استفاده مي
ما اميدواريم كه با برادران ايماني خود به صلح و آشتي برسيم، و دست رد بر سينه 

شويم عليه يكديگر دست به شمشير شويم!  لح نگذاريم، در غير اين صورت ناچار ميص
  » 1زيرا داغ كردن آخرين درمان است!

توان به دامنه حيرت و نگراني اصحاب  ، مي�با اين اعتراف شجاعانه زبيربن عوام
  برد!  بن سبا برافروخته بودند، پي در برابر فتنه و آشوبي كه پيروان عبداهللا �رسول خدا

اي كه در شناخت و تعامل با آن اختالف نظر پيدا كرده و اختالف آنها به نزاع و  فتنه
رويارويي انجاميده و بدون كمترين رغبت و عالقمندي از طرف آنان به جنگ و 
خونريزي تبديل شده بود! و در حالي كه از سردرگمي عليه يكديگر دست به شمشير 

را از سخنان روشنگر زبيربن عوام و ديگر اصحاب به برده، و اين نگراني و سردرگمي 
  توان دريافت!  خوبي مي

  اين در مورد سپاه طلحه و زبير، اما در مورد سپاه حضرت علي چيزي تغيير نكرده بود! 
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يكي از افراد سپاه حضرت علي به نام أعوربن نبان منقرني نزد او آمد و در مورد طرح 
  يارويي با آنان سؤال نمود! تعامل با سپاه بصره و چگونگي رو

ما با هدف اصالح و آشتي و خاموش كردن آتش  :خطاب به او فرمود �حضرت علي
كنيم! اميدوارم خداوند پراكندگي ما را به يگانگي و نزاع ما را به  فتنه با ايشان رفتار مي

  آشتي تبديل فرمايد! 
  چنانچه حاضر به مصالحه نشدند چي؟  :أعور گفت

اگر آنان كاري به كار ما نداشته باشند، ما هم كاري به كار ايشان  :ودحضرت علي فرم
  نداريم، و آغازگر جنگ نخواهيم بود! 

اگر آنان ما را به حال خود نگذاشتند و جنگ را آغاز كرد، چكار بايد  :أعور گفت
  كرد؟ 

  كنيم!  ما در برابر آنان از خود دفاع مي :حضرت علي فرمود
  يز همچون ما حق دفاع از خود را دارند؟ آيا آنها ن :أعور گفت

  آري، دارند! :حضرت علي فرمود
به نظر تو آنان در  :دأالني برخاست و از حضرت علي پرسيد در اين ميان ابوسالمه

  مورد خوانخواهي حضرت عثمان حجتي دارند، هدفشان خوشنودي خداوند است؟ 
  آري!  :حضرت علي فرمود

  علت تأخير مجازات قاتلين عثمان حجت و دليلي داري؟ تو نيز در مورد  :دأالني گفت
  آري دارم!  :حضرت علي فرمود

اگر فردا ميان ما و آنها جنگي روي بدهد و كساني از آنها كشته شوند و آنان نيز  :گفت
  افرادي از ما را به قتل برسانند، وضع و حال ما در پيشگاه خداوند چگونه خواهد بود؟ 

ها كسي كشته نشود! اگر چنين شود،  دوارم نه از ما و نه از آنامي :حضرت علي فرمود
و هر يك قلبشان را براي خداوند خالص نموده باشند (و هدفشان فقط مصلحت 

  شدگان را به بهشت ببرد!  مسلمانان و رضايت خداوند باشد) اميدوارم كه خداوند، كشته
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دوستان و برادران! اي « :در اجتماع سپاهيان خود فرمود �پس از آن حضرت علي
امروز زمام نفس خود را محكم در اختيار بگيريد! و با دست و زبانتان عليه اين مردم 
اقدامي نكنيد، زيرا آنان برادران مسلمان شما هستند، اگر هم از طرف ايشان حركتي انجام 
گرفت، شكيبايي خويش را از دست ندهيد! و مواظب باشيد در فرداي قيامت و در 

شود، كه در آن روز  داوند بر شما سبقت نگيرند! كسي در قيامت محكوم ميپيشگاه خ
  » 1عليه او حجت و دليل اقامه شود!

اين خو و منش اسالمي بر هر دو سپاه مسلمان كه دچار اختالف و نزاع شده بودند، 
حاكم بود، كه در واقع در اوج اخالق و فضيلت و ادب اختالف نظر قرار داشت! آنچه 

  آمد.  ديد، در واقع نگرش هر يك از طرفين به طرف مقابل خود به شمار ميبيان گر
با آن سخنان سنجيده و روشنگر، اساس نگرش خود را به طلحه و  �حضرت علي

فرمايد كه آنان در پيشگاه خداوند براي اقدامات خود داليلي  زبير و همراهان آنها بيان مي
و كشته شوند جاي آنان در بهشت خواهد و عذرهايي خواهند داشت و اگر هم به دست ا

  بود!؟ 
رسيد، اما تعداد لشكريان طلحه  به بيست هزار نفر مي �تعداد سپاهيان حضرت علي

  هزار نفر بود!   و زبير حدود سي
الثاني سال سي و  زماني كه دو سپاه در نزديكي يكديگر اردو زده بودند، ماه جمادي

   2ت علي سپري شده بود.يعني شش ماه از خالفت حضر –شش هجري 
زماني كه طرفين در مورد تالش براي مصالحه به توافق رسيده و در نزديكي هم اردو 

  بن حبيب را نزد طلحه و زبير فرستاد.  زده بودند، حضرت علي، حكيم بن سالمه و مالك
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اگر برسر توافقي كه با قعقاع بن عمرو در مورد قبول  :گفتند �آنان به طلحه و زبير
ايد، همچنان پابرجا هستيد با ما درگير نشويد و اجازه بدهيد، وارد بصره  داشتهصلح 

  جويي نماييم!  شويم! هم ما و هم شما براي حل و فصل مشكالت موجود چاره
ايم وفا داريم و  ما در مورد توافقي كه با قعقاع بن عمرو داشته :طلحه و زبير گفتند

  منديم. براي اصالح و آشتي ميان مسلمانان عالق
تميم تصميم  از طرفي احنف بن قيس تميمي همراه با ده هزار نفر از افراد طايفه بني

جانبداري  �بن ابيطالب طرف باقي بماند و نه از طلحه و زبير و نه از علي گرفته بود بي
  ننمايند! 

احنف بن قيس به خاطر وضعي كه پيش آمده بود در حالت روحي سختي قرار داشت 
   :شود، او گفته بود  اين سخنان آن حالت او معلوم مي و از البالي

شكست و خوار نمودن آنان در حالي كه ام المؤمنين عايشه و ياران نزديك رسول «
كنند، كار بسيار سختي است، از طرف ديگر  خدا مانند طلحه و زبير ايشان را همراهي مي

نيز برايم بسيار سخت  ام و پسر عم رسول خداست، جنگ با كسي كه با او بيعت نموده
  » است.

وقتي كه زبيربن عوام كسي را نزد او فرستاد تا از ايشان حمايت كند، احنف در پاسخ 
  يكي از كارهاي زير را انجام دهيد!  :گفت

اينكه پل را بگشاييد تا از رود دجله عبور كنم و به خاك عجم بروم و همراه با ديگر 
ن اسالم شركت نمايم، تا ببينيم خداوند امر و فرمان خود ام، در مبارزه با دشمنا افراد طايفه

  را كي عملي خواهد كرد! 
يا اينكه به مكه بروم! و در كنار حرم كعبه باقي بمانيم، تا خداوند ارادة خويش را 

  عملي فرمايد! 
بن ابيطالب، ولي در نزديكي شما باقي  يا اينكه نه از شما حمايت كنم و نه از علي

  اوند امر و اراده خويش را عملي فرمايد! بمانم، تا خد
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به همين خاطر احنف بن قيس حاضر به همكارى با هيچ طرفي نشد و خود را از نزاع 
   1كنار كشيد و پس از پايان ماجرا بود كه به حضرت علي ملحق گرديد!

بن حصين نيز به اين نتيجه رسيد كه از هيچ يك از طرفين نزاع  صحابي بزرگوار عمران
داري ننمايد، در همين رابطه افرادي را به نمايندگي از طرف خود به ميان سپاهيان دو جانب

   :به مردم بگويند :طرف فرستاد و به آنان گفت كه
رساند، و شما را به  به شما سالم مي �عمران بن حصين صحابي و ياور رسول خدا«

د اينكه بر روي كوهي سوگند به خداون :گويد خواند! و مي پرهيز از جنگ و نزاع فرا مي
بروم به چوپاني و نگهداري از گوسفنداني مشغول باشم و پشمشان را بچينم و از شيرشان 

به طرف افراد هر يك از اين دو سپاه  :بنوشم برايم بسيار بهتر و گواراتر از اين است كه
  » 2تيراندازي كنم و مسلماني را هدف قرار بدهم.

طرف در نزاع ميان حضرت علي و طلحه و  يبن سور قاضي بصره نيز روش ب كعب
  زبير را در پيش گرفته بود. 

اين اندرز را از  :گفت –كردند  كه از طلحه و زبير حمايت مي –او به رئيس قبيله ازد 
دار! من از  من بشنو! و در اين نزاع شركت مكن! و مردم خود را از اين درگيري دور نگاه

ز هيچ طرفي دفاع مكن! آنان برادران مسلمان اين نگرانم كه صلحي صورت نگيرد! ا
يكديگرند. اگر راه صلح و آشتي را در پيش گرفتند، آرزوي ما تحقق پيدا كرده است، و 
اگر هم ميان آنان جنگي روي داد، ما فردا حكم و داوري ميان آنان را بر عهده خواهيم 

  گرفت! 
   حاضر به قبول اين اندرز او نشد!» ازد«اما رئيس قبيله 
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الثاني سپاهيان هر دو طرف در نزديكي قصر عبيداهللا  در روز پنجشنبه پانزدهم جمادي
در جوار روستاي ارزاق اردو زدند و هيچكس در مورد عملي شدن » زابوقه«بن زياد در 

  صلح و آشتي ترديدي نداشت! 
رفتند و با هم به نشست و  افراد قبايل و عشاير هر دو سپاه به ديدار يكديگر مي

رفتند و همه در  پرداختند و اقوام مصري و ربيعه و يمن به ديدار يكديگر مي رخاست ميب
  كردند و كسي نبود كه به تحقق صلح و آشتي بدبين باشد!  مورد صلح صحبت مي

حضرت علي عبداهللا بن عباس را از جانب خود نزد طلحه و زبير فرستاد، او با ايشان 
كه به خاطر عبادت و  –نيز محمدبن طلحه را  به وضوح و صراحت صحبت كرد، و آنان

نزد حضرت علي فرستاد! همه در حالت  –تقواي بسيارش به محمد سجاد شهرت داشت 
  و فضايي از رضايت و شادماني و تفاهم و آرامش خاطر قرار گرفته بودند! 

از اردوگاه لشكريان خود و طلحه و زبير نيز همزمان از جايگاه سپاه  �حضرت علي
يش بيرون آمده و در مكاني آرام مدت زمان زيادي در مورد اختالف نظرات خود و خو

سخن گفتند. همه در اين   آميز به وضوح و صراحت حل و فصل آن را از راه مسالمت
مورد اتفاق نظر داشتن كه هيچ راهي بهتر از آشتي و مصالحه و كنار نهادن جنگ و 

نيست! و در نهايت در مورد پيمان مصالحه و خودداري از نزاع و برطرف نمودن اختالف 
  نشيني سپاهيان دو طرف و پايان دادن به اختالفات به توافق رسيدند!  عقب

هر يك از آنها بعد از ظهر به ميان اردوگاه سپاهيان خود بازگشتند، و عزم خود را 
  براي مصالحه جزم نمودند! 

فرمود و ايشان را در جريان حضرت علي فرماندهان سپاه خود را به اجتماعي دعوت 
  » 1هاي خود مبني بر صلح و آشتي قرار دادند. ها و توافق گفتگو
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مسلمانان آن شب را در بهترين حالت عاطفي و برادري ايماني به سر بردند و آن را 
آوردند! زيرا جوئي از صفا و صميميت و آشتي و  بهترين شب زندگي خود به شمار مي

  ي زدودن اختالف و تفرقه و جنگ فراهم گرديده بود! سازي برا امنيت و زمينه

  افروزان جنگ جمل  آتش

پيشه به رهبري عبداهللا بن سباي يهودي كه تعدادشان در ميان  گران شيطنت توطئه
ترين شب زندگي خود  رسيد، بدترين و سياه به دو هزار نفر مي �سپاهيان حضرت علي

ينه و نفرت نسبت به مسلمانان فرا گرفته و از گذرانيدند و سر تا پاي وجودشان را ك را مي
نزديك شدن آنان به صلح و آشتي كه زمينه ضعف و ذلت و نابودي آل سبا را فراهم 

  كرد، به شدت نگران بودند! و حسادت و كينه همه وجودشان را فرا گرفته بود.  مي
ن اوفي تمام عبداهللا بن سبأ، اشتر نخعي و شريح ب :پيشه آنان مانند سركردگان شيطنت

جويي مشغول بودند! و در نهايت راجع  اي به مشاوره و چاره آن شب را پنهاني در گوشه
جويان ميان دو طرف و دامن زدن هر چه بيشتر به نزاع و  هاي آشتي به خنثي كردن تالش

ور نمودن شراره جنگ تمام عيار ميان سپاهيان  اختالف ميان مسلمانان و تالش براي شعله
  به توافق رسيدند!؟  �و طلحه و زبير حضرت علي

در راستاي اجراي آن طرح ابليسي قرار شد، افرادي از آنها شبانه به صورت كامالً 
سري به ميان سپاهيان هر دو طرف بروند و در ميان افراد قبايل مختلف لشكريان هر دو 

  طرف نفوذ نمايند! 
راد مخفي شده در ميان سپاهيان پس از آن هنگام سپيده دم و قبل از دميدن آفتاب آن اف

دو طرف در تاريكي و روشنايي فجر سپاه طرف مقابل را هدف تيرهاي پي در پي خود 
قرار دهند، و پس از آن در داخل سپاه جار و جنجال راه بيندازند و بانگ برآوردند كه 

ن حضرت هايي را كه ميا اند كه توافق اند! و آنان بوده مورد حمله طرف مقابل قرار گرفته
علي و طلحه و زبير صورت گرفته زير پا نهاده و حاضر به صلح نبوده و جنگ را آغاز 

  اند!!  كرده
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هايي كه براي  توانست همة تالش طرحي بسيار خطرناك و شيطاني بود، و مي
ايجادآشتي ميان مسلمانان صورت گرفته بود را خنثي سازد و آتش تفرقه و نزاع را بار 

   ور كند! ديگر شعله
دم افراد عبداهللا بن سبا با احتياط كامل به ميان سپاهيان دو طرف نفوذ كرده و با   سپيده

هوا و بدون آنكه كسي متوجه شود، خود را به عمق سپاهيان بصره و   استفاده از تاريكي
كوفه رسانيدند، و هر يك از سبأيان اهل قبيله مضر و ربيعه و يمني به ميان افراد قبيله 

و هنگامي كه بسياري از آنها هنوز در خواب بودند، شمشيرهاي خود را بيرون خود رفته 
اي هم با تيراندازي به طرف سپاه مقابل و  آورده و آنان را مورد حمله قرار دادند! و عده

ور ساختند! هر يك طرف مقابل را به آغاز جنگ و  ايجاد داد و فرياد آتش جنگ را شعله
  داد.  كرد، و آنان را مورد حمله قرار مي هاي قبلي متهم مي نقض توافق

طلحه و زبير از جار و جنجال در آن سپيدة صبح يكه خورده و از اطرافيان خود 
  چي شده؟ چه خبر است؟! :پرسيدند
  اند!  لحظاتي پيش سپاهيان علي ما را مورد حمله قرار داده :گفتند

نيست و با اين كار خود ظاهراً علي دست بردار  :طلحه و زبير خشمگين شده و گفتند
  شود!  باعث خونريزي و هتك حرمت و زير پا نهادن صلح مي

پيشه يكي از افراد خود را نزديك حضرت علي قرار  اما از طرف ديگر سبأيان شيطنت
اي پيش آمده، همان  چي شده و چه حادثه :داده بودن وقتي حضرت علي از او پرسيد

وصيه كرده بودند، به حضرت علي گفت و حقيقت دروغهايي را كه او را براي گفتن آن ت
ها آن مرد اشتر نخعي سركرده باند  موضوع را از او پنهان داشت، بر پاية برخي از روايت

  بوده است!  �عبداهللا بن سبا در كوفه و از فرماندهان سپاه حضرت علي
اي  چي شده چه حادثه :ور شدن آتش جنگ يكه خورد و فرمود حضرت علي از شعله

  يش آمده؟! پ
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سپيده دم لشكريان طلحه و زبير ما را  :اشتر نخعي در پاسخ به حضرت علي گفت
مورد حمله قرار دادند، و ما ابتدا غافلگير شديم، اما اكنون توانستيم آنان را وادار به 

  نشيني كنيم!؟ عقب
ظاهراً طلحه و زبير به اين آساني دست بردار نيستند و در پي  :حضرت علي فرمود

  گ و خونريزي هستند و باوري به صلح و آشتي ندارند! جن
رسيد، همه تالش خود را براي  افراد سبأي كه تعدادشان به حدود دو هزار نفر مي

گسترش دامنه درگيري و تهاجم هر يك عليه طرف مقابل و تحريك طرفين به جنگ به 
  كار گرفتند! 

  به وقوع پيوست! »لجم«در نهايت جنگ وحشتناك و افسارگسيخته و ناخواستة 
از اين نظر به جنگ جمل شهرت يافت بود كه ام المؤمنين عايشه در وسط اردوگاه 

بن اميه آن را در مكه براي او تجهيز نموده و در  سپاه بصره بر شتري سوار بود كه يعلي
  اثناي جنگ سوار بر آن بود. 

  جنگ ناخواستة جمل 

و ششم هجري بود كه جنگ جمل  الثاني سال سي روز جمعه بيست و ششم جمادي
  نزديك بصره روي داد! » زابوقه«در محل 

سازي مصالحه  گر سبأيان توانستند طرح خنثي بدين ترتيب سازمان برانداز و توطئه
ميان مسلمانان را به اجرا بگذارند و در ميان آنها پراكندگي و خونريزي بيشتري را ايجاد 

  كنند! 
ه بود بسيار اندوهگين گرديد، و منادياني را از آنچه كه روي داد �حضرت علي

فرستاد كه از طرف او به سپاهيانش اعالن كنند كه از جنگ دست بردارند! اما صداي آنها 
  » 1به جايي نرسيد و هركس سرگرم جنگ با طرف مقابل خويش بود.
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جنگ جمل در دو مرحله روي داد، كه در مرحله اول طلحه و زبير فرماندهي سپاه 
ا بر عهده گرفته بودند! و جنگ از طلوع فجر تا دم ظهر با شدت و حدت بسياري بصره ر

  در جريان بود، و تعداد بسيار زيادي از سپاهيان دو طرف كشته شدند! 
، و همچنين طلحه و زبير افرادي را به قسمتهاي مختلف سپاه گسيل �حضرت علي

نشيني  دامه جنگ با كسي كه عقبداشته تا ايشان را از ادامه جنگ باز دارند و در صورت ا
  خواهد جنگ را ادامه دهد كاري نداشته باشند!  نموده و يا زخمي گرديده و يا نمي

طرفي را برگزيده  بن سور ازدي، قاضي بصره، كه در آن بحران و فتنه جانب بي كعب
بود و با جنگ و خونريزي ميان مسلمانان به سختي مخالف بود، در آن ساعات آغاز 

كه در محل اقامتش بود و هنوز از آغاز درگيري خبر نداشت  –زد حضرت عايشه جنگ ن
المؤمنين مسلمانان را درياب جنگ سختي ميان آنان آغاز   يا ام :رفت و خطاب به او گفت

اند، شايد با آمدن تو شرم كنند و از جنگ دست  شده، و همه دست به شمشير برده
  بگيرند! بردارند و راه صلح و آشتي را در پيش 

او دستور داد هر چه زودتر شترش را براي او آماده كنند، و سپرهايي را در اطراف 
با شتاب بر  �هودج آن قرار دهند تا از اصاب تير به او جلوگيري كند، حضرت عايشه

شتر خويش سوار شد و خود را به ميدان معركه رسانيد، تا از ادامه جنگ ميان طرفين 
  » 1به قطع جنگ و تن دادن به صلح و آشتي فرابخواند! جلوگيري كند و آنان را

از طرفي در ميدان جنگ زبيربن عوام و عمار ياسر به صورت تصادفي در برابر هم 
  خواهي مرا به قتل برساني؟! ابويقظان آيا مي :قرار گرفته بودند، زبير به عمار گفت

  نه به هيچوجه، ابوعبداهللا!  :عمار ياسر گفت
  به طرف سپاهيان خود برگشتند! هر يك از آنها 

در حالي كه ميان طرفين جنگ به سختي ادامه داشت،  �ابيطالب حضرت علي بن
كسي را دنبال زبيربن عوام فرستاد تا با او صحبت كند، زبير با عجله از ميان صفوف 
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سربازان درگير خود را به حضرت علي رسانيد و همچنان كه هر دو سوار بر اسب بودند 
  هايي رسيدند.  گر صحبت نموده و به توافقبا يكدي

اين همه آدم و امكانات را براي جنگ گرد آورده بوديد، فكر  :حضرت علي فرمود
  اي داشته باشيد!  توانيد عذر و بهانه كنيد نزد خداوند مي مي

با « :فرمود به خاطر نداري كه خطاب به تو مي �اي زبير! مگر آن فرمودة رسول خدا
  » كني!؟ شوي و به او ستم مي ارد جنگ ميعلي به ناحق و

چرا به خاطر دارم! سوگند به خداوند همين اآلن آن فرموده رسول  :زبيربن عوام گفت
آوردم هيچگاه  خدا به يادم آمد، سوگند به خداوند اگر پيشتر آن فرموده او را به خاطر مي

از اين لحظه به بعد با تو نمودم، سوگند به خداوند  آمدم و با تو مخالفت نمي به عراق نمي
   1و سپاهيانت نخواهم جنگيد!

پس از آن زبير ميدان جنگ را ترك كرد و به حق گردن نهاد و يقين پيدا كرد كه در 
اين نزاع و اختالف به حضرت علي به عنوان اميرالمؤمنين و خليفه مسلمين ستم روا 

  داشته و حضرت علي حق به جانب بوده است! 
سوار شد و سپاهيانش را در حالي كه جنگ به شدت ادامه داشت  زبير بر اسب خود

پيشگان  گذشت! يكي از جنايت مي» السباع  وادي«ترك كرد! او به همراهي پيشخدمتش از 
وقتي او را در حال ترك ميدان جنگ مشاهده » بن جرموز عمرو«اتباع عبداهللا بن سبا به نام 

  كرد، او را تحت تعقيب قرار داد! 
نكه زبيربن عوام براي رفع خستگي زير درختي به استراحت پرداخته و از پس از آ

جرموز از فرصت استفاده  كرد! ابن اينكه ميدان جنگ را ترك كرده بود احساس آرامش مي
كرد و بر او حمله برد و در حالي كه درخواب عميقي فرو رفته بود، او را به قتل رسانيد و 

  رداشت و بازگشت! سپس اسب و اسلحه و انگشترش را ب
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پيشخدمت زبيربن عوام بر جنازه او نماز ميت خواند و در آن مكان مجهول در دره 
  او را دفن كرد! » سباع«

را به قتل رسانيده بود با شادماني نزد  �كه حضرت زبيربن عوام» جرموز عمروبن «
  يرد!؟ آمد، تا به خاطر كشتن دشمنش، زبير به او مژده بدهد و جايزه بگ �حضرت علي

وقتي حضرت علي از كشته شدن زبير باخبر گرديد، به سختي گريست و براي او از 
اين  :خداوند طلب رضايت و مغفرت نمود، و سپس شمشير زبير را از او گرفت وگفت

من « :حمايت نمود! سپس فرمود �شمشير بود كه بارها در مواقع سخت از رسول خدا
مژده بدهيد كه جهنمي » زبير«ه قاتل ابن صفيه ب :خودم از رسول خدا شنيدم كه فرمود

  » است.
  بود.  �الزم به يادآوري است كه زبير پسر صفيه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا

جرموز را به خاطر كشتن زبير به سختي مورد مالمت قرار  پس از آن حضرت علي ابن
  داد و او را نفرين نمود و از خود طرد كرد! 

كرد، تا اينكه عبداهللا بن زبير قيام كرد و  ان در عراق زندگي ميعمروبن جرموز همچن
جرموز از  مدعي خالفت گرديد و برادرش مصعب بن زبير را والي عراق نمود، آنگاه ابن

  بن زبير دچار هراس و نگراني شد!  ترس خوانخواهي مصعب
شود كاري از عراق خارج  :بن زبير كسي را نزد او فرستاد و گفت به او بگوييد مصعب

كنم، سوگند به  به كار او ندارم، او در امان است و به خاطر كشتن پدرم او را قصاص نمي
خداوند او از اين حقيرتر و خوارتر است كه در كنار پدرم و همرديف او قرارش دهم و 

  كنم!  به جاي او قصاص كنم! من مجازات او را به قيامت موكول مي
دوم سپاه بصره هنگامي كه سوار بر اسب در ميدان  فرمانده �عبيداهللا اما طلحه بن

تاخت تيري كه معلوم نبود توسط چه كسي انداخته شده و به او اصابت نمود و  جنگ مي
  خون به شدت از بدن او جاري شد! 

  ها برو تا مداوا شوي!  يا ابا محمد! تو زخمي هستي به درون خيمه :به او گفتند
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مرا كمك كن و جاي مناسبي را برايم  :خدمتش گفتبن عبيداهللا خطاب به پيش طلحه 
هاي آنجا مورد معالجه قرار گرفت،  پيدا كن! او را به داخل بصره بردند و در يكي از خانه

رفت، تا در نهايت وفات يافت و در بصره به  اما همچنان از زخم او به شدت خون مي
  خاك سپرده شد!

و كشته و زخمي  �نگ و مرگ طلحهبر اثر ندامت زبير و خارج شدنش از ميدان ج
شدن هزاران نفر از دو طرف مرحله اول از جنگ جمل پايان يافت و در اين مرحله اين 

  سپاه حضرت علي بود كه بر سپاه بصره برتري خود را نشان دادند و پيروز گرديدند! 
ديد به سختي متأثر  وقتي كه آن همه كشته و زخمي از دو طرف را مي �حضرت علي

  ألم گرديد. و مت
پسرش حسن را كه در نزديكي او بود در آغوش كشيد و او را به  �حضرت علي

رفت و اين روز  پسرم! كاش پدرت بيست سال پيش از اين از دنيا مي:خود فشرد و فرمود
  ديد!  را نمي

  پدر! من خدمتتان پيشنهاد كردم كه از مدينه خارج نشوي!!  :حسن بن علي فرمود
انجامد! پس  دانستم، كار به اين وضع و حال مي به هيچوجه نمي :حضرت علي فرمود

  » 1توان اميدوار بود؟ از اين رويداد زندگي چه ارزشي دارد؟ و به چه خيري مي
بعد از آنكه روز به نيمه رسيد، مرحله دوم جنگ جمل در حالي كه سپاه بصره دو 

  رديد! فرماندة خود يعني طلحه و زبير را از دست داده بود، آغاز گ
سپاه بصره در مرحله بر گرد ام المؤمنين عايشه كه بر شتر خويش سوار شده بود جمع 

  شدند، و انگار او در اين مرحله فرماندهي سپاه را بر عهده داشت! 
نمود و در پي راهي براي  براي پايان جنگ به سختي تالش مي �اما حضرت عايشه

و آشتي بود! اما اتباع عبداهللا بن سبا كه در پايان دادن به جنگ و در پيش گرفتن راه صلح 
سپاه حضرت علي نفوذ كرده و حتي عمالً زمام امور جنگ را در دست گرفته بودند، 
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هوشيارانه همه سعي خود را براي ادامه جنگ و خونريزي و ندادن فرصت مصالحه و 
  گرفتند!  گفتگو به كار مي

شدند، با توجه به اينكه خود را در  ميهمة كساني را كه از سپاه بصره با آنها روبرو 
  گذرانيدند!  خط مقدم سپاه حضرت علي جاي داده بودند، از دم تيغ مي

بن سور قاضي بصره كه زمام شتر حضرت عايشه را در دست گرفته بود، و تمام  كعب
براي ايجاد صلح و آشتي   تالش خود را براي پايان دادن به جنگ و وارد شدن به گفتگو

  گرفت.  ميبه كار 
اي كعب! شتر را رها كن! و قرآني را بردار و به ميان آنها برو و آنان  :گفت �عايشه

را به حرمت كتاب و كالم خداوند سوگند بده! كه از جنگ و خونريزي دست بردارند! و 
اي  ايشان را به التزام به احكام قرآن و صلح و آشتي فراخوان! شايد خداوند تو را وسيله

اين جنگ ناخواسته قرار دهد و بيش از اين خونها به ناحق بر زمين ريخته  براي پايان
  نشوند! 

بن سور قرآني را برداشت و خود را به جلو سپاه بصره رسانيد و به طرف  كعب
بن سور قاضي بصره  اين مسلمانان! من كعب :سپاهيان حضرت علي جلو رفت و بانگ زد

  خوانم!  و صلح و آشتي بر اساس آن فرا مي هستم! شما را به التزام به كتاب خداوند
سربازان سرسپرده عبداهللا بن سبا كه در پيشاپيش سپاه حضرت علي قرار گرفته بودند! 

بن سور دچار هراس و دلهره شدند، و ترسيدند كه كار او باعث پايان جنگ  از اقدام كعب
  و ايجاد آشتي ميان طرفين بشود! 

ا هدف تيرهاي خود قرار داده و در حالي كه قرآني را چندين نفر از آنان همزمان او ر
  در دست داشت كشته شد! 

هاي اتباع عبداهللا بن  از طرف ديگر شتر حضرت عايشه و هودج او هدف تيرها و نيزه
داد كه اي مسلمانان! اي  رفت و بانگ سر مي سبا قرار گرفت! اما او به هر طرف مي
برداريد! و حساب و محاكمه آخرت را فراموش فرزندانم! شما را به خدا از جنگ دست 

  نكنيد! 
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اما سربازان و سركردگان باند عبداهللا بن سبا توجهي به نداي او ننموده و همچنان 
  دادند!؟  حمالت سخت خود را بر سپاه بصره ادامه مي

كشيد و از آنها  نيز از پشت سر سپاه خود همچنان بر سرشان فرياد مي �حضرت علي
از حمله بردن بر سپاه بصره دست بردارند! اما سربازان عبداهللا بن سبا كه  خواست كه مي

در پيشاپيش و در خط مقدم قرار داشتند خود را به كري زده و بدون توجه به فريادهاي 
  دادند!  همچنان به جنگ وحمله و خونريزي ادامه مي �حضرت علي و حضرت عايشه

ها و فريادهاي او توجهي ندارند،  الشمتوجه شد كه آنان به ت �وقتي حضرت عايشة
اي مردم! قاتالن و شورشيان عليه  :بن سور را ديد، گفت و از طرف ديگر كشته شدن كعب

  خالفت عثمان را مورد لعن و نفرين قرار دهيد! 
خود او دست به دعا برداشت و عليه قاتلين و خوارج به پيشگاه خداوند شكايت برد، 

زاري بسياري عليه اشغالگران مدينه و قاتلين حضرت عثمان  و اهل بصره نيز با ضجه و
  دست به دعا برداشتند و آنان را نفرين نمودند! 

چه خبر  :حضرت علي وقتي ضجه و زاري بسياري از طرف سپاه بصره شنيد، پرسيد
  شده؟ 

عايشه عليه قاتالن عثمان دست به دعا برداشته و مردم نيز او را همراهي  :گفتند
   كنند! مي

شما هم همراه با من عليه شورشيان و قاتالن حضرت عثمان  :حضرت علي فرمود
  دست به دعا برداريد و ايشان را نفرين كنيد! 

ناگهان ضجه و زاري بلندي از سپاه حضرت علي هم برخاست و قاتالن حضرت 
  » 1عثمان را مورد لعن و نفرين قرار دادند!

ميان آنان در مورد لعن و نفرين بدين ترتيب هر دو طرف عليرغم وقوع جنگ 
  شورشيان سبأي و قاتالن حضرت عثمان با هم اتفاق نظر داشتند. 

                                         

  513ص  4تاريخ طبري : ج  -1



    

  303  �حضرت علي بن ابيطالب 
  

چيني نموده و شورش  هر دو سپاه از پيروان عبداهللا بن سبا كه عليه نظام خالفت توطئه
كرده و خليفه مسلمانان را به شهادت رسانيده بودند، متنفر بودند! اما هنوز در مورد 

هايي از آنها به نتيجة مشتركي نرسيده بودند، زيرا آنان خود را در ميان سركوبي و ر
سپاهيان حضرت علي و خط مقدم جاي داده و عمالً زمام امور را در دست گرفته و روند 

گرفته بود كه بتواند  �سريع حوادث و مخالفت مخالفان اين فرصت را از حضرت علي
  محاكمه نمايد! آنان را از سپاه خود پاكسازي و منزوي و 

   ����تالش سبأيان براي كشتن عايشه

گر عبداهللا  خورده سركردگان باند برانداز و شورشي و توطئه سربازان سرسپرده و فريب
كه براي پايان دادن  -  �بن سباي يهودي، همه تالش خود را براي كشتن حضرت عايشه

  به كار گرفتند!  –نمود  جنگ به سختي تالش مي
از اطالع از قصد آنان براي حمايت از حضرت عايشه وارد عمل  اما سپاه بصره پس

بن ابيطالب و ام  هاي اميرالمؤمنين علي شده و در جلو شتر او با سبأيان كه به تالش
 -زدند بردند و شمشير مي كردند و همچنان يورش مي اعتنايي مي المؤمنين عايشه كامالً بي
  وارد جنگ سختي شدند! 

تر حضرت عايشه را در دست گرفته بودند، كشته شدند! و چندين نفر كه زمام ش
ها و  جنگ تن به تن در كنار شتر او با شدت و حدت زيادي ادامه داشت! و حمله

هاي زيادي ميان طرفين به وقوع پيوست و گاهي برتري با سبأيان و گاهي  نشيني عقب
  غلبه و پيروزي از آن سپاهيان بصره بود! 

ت از حضرت عايشه دست و پاي چندين نفر از طرفين قطع در كنار شتر و به حماي
گرديد بطوري كه در هيچ جنگي به اين اندازه دست و پاي انسانها زخمي و قطع نشده 

  بود! 
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فرماندهي عمليات دفاع از حضرت عايشه را ابتدا عبدالرحمن بن عتاب، (پيشنماز 
البحتري جاي او را گرفت  بيابن ا سپاه بصره) بر عهده داشت و پس از كشته شدن او اسود

  كه او نيز كشته شد! 
پس از آن عبداهللا بن زبير براي بيرون كشيدن حضرت عايشه از ميان معركه خود را 

  تو كيستي؟  :به شتر رسانيد و افسار آن را در دست گرفت! حضرت عايشه گفت
  عبداهللا بن زبير!  :گفت

ماء خواهر حضرت عايشه بود! به الزم به يادآوري است كه عبداهللا بن زبير پسر اس
همين خاطر او با حزن و نگراني بسياري به خاطر امكان كشته شدن او، براي خواهرش 

  اسماء گريست! 
و سردسته سبأيان كوفه و از  –بن حارث  كه نام اصلي او مالك –اشتر نخعي 

  شد!  ور آمد، به طرف عبداهللا بن زبير حمله فرماندهان سپاه حضرت علي به شمار مي
آور بودند!  ميان اشتر و ابن زبير جنگ سختي روي داد، هر دوي آنها پهلوان و جنگ

اي بر سر عبداهللا بن زبير وارد نمود و او را به سختي مجروح  در يك فرصت اشتر ضربه
كرد و او نيز ضربه سختي را بر اشتر وارد كرد، و سپس هر دو شمشيرها را كنار نهاده و 

ي جنگ تن به تن پرداختند! و پس از لحظاتي هر دوي آنها بر روي با هم به زورآزماي
دانست كه اشتر يكي از سركردگان  زمين افتاده و از آنجا كه عبداهللا بن زبير به خوبي مي

  كرد!  باند عبداهللا بن سباي يهودي است، به سختي براي كشتن او تالش مي
زبير افرادي از  درگير بودند، ابنوقتي كه آنان بر روي زمين افتاده و به سختي با هم 

اگر الزم بود مرا  :گفت خواند و مي مي سپاه بصره را براي كمك به او در كشتن مالك فرا
  هم با او بكشيد! 

دانستند  شنيدند، اما نمي تعدادي از افراد سپاه بصره صداي عبدالرحمن بن زبير را مي
شناختند! اگر او نام  با نام اشتر مي مقصود او از مالك، اشتر نخعي است، زيرا همه او را
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آورد كشته شدن او حتمي بود، اما تعدادي آمدند و آن دو را از هم  اشتر را بر زبان مي
  » 1جدا كردند و هيچيك از آنان كشته نشدند!

محمدبن طلحه معروف به سجاد جلو رفت و افسار شتر حضرت عايشه را كه وسط 
  دهي؟  يا ام المؤمنين چي دستور مي :فتمعركه گرفتار آمده بود، گرفت و گ

دستور من اين است كه همچون هابيل فرزند نيك آدم باشي و بر  :گفت �عايشه
كسي شمشير نكشي! به همين خاطر بود كه محمدبن طلحه هر گاه با يكي از جنگجويان 

تو را خداوند و  :گفت شد كه قصد كشتن او را داشت، خطاب به او مي مواجه مي
دهم كه بر روي من شمشير نكشي! و مرا نكشي! و سپس اين آيه  دي سوگند ميخويشاون

   :فرمايد خواند كه خداوند متعال مي را مي
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ندان تقاضا من از شما هيچ مزد و پاداشي را به غير از دوستي و محبت خويشاو«

  2»كنم. نمي

اما اتباع عبداهللا بن سبا و ديگر شورشيان و غوغاساالران كوفي گوش شنوايي براي 
اش بر او هجوم برد و چندين ضربه  ها را نداشتند! يكي از آنان با نيزه شنيدن اين صحبت

  كاري بر او وارد كرد و به قتل رسانيد!؟ 
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آن سوار بود، از جمله هفتاد نفر از  صدها نفر در اطراف شتري كه حضرت عايشه بر
گرفتند، كشته  كردند و زمام شتر او را در دست مي افراد قريشي كه از او محافظت مي

  شدند! 
اي تير به چهار اطراف  اطاقك روي شتري كه حضرت عايشه در ميان آن بود، به اندازه

  تيغي درآمده بود!  آن خورده و آويزان شده بود، كه به شكل جوجه
عقاع بن عمرو تميمي كه در سپاه حضرت علي قرار داشت وقتي تعداد زياد كشته و ق

ها را در اطراف شتر حضرت عايشه مشاهده نمود به سختي متأثر گرديد! و در  زخمي
تا زماني كه آن شتر بر روي پا  :حالي كه جنگ و درگيري همچنان ادامه داشت، گفت

تمام نخواهد شد، و تنها پس از بر زمين انداخت ايستاده باشد، اين درگيري در اطراف آن 
  پذيرد!  شتر است كه جنگ پايان مي

اما از طرف ديگر قعقاع بن عمرو از اينكه ام المؤمنين عايشه آسيبي ببيند يا كشته 
  شود، نگران بود! 

افسار شتر را در دست داشت و با » زفربن حارث«يكي از افراد سپاه بصره به نام 
براي پايان دادن به  :كرد، قعقاع بن عمرو او را صدا زد و گفت مي دست ديگر دفاع

  درگيري در آنجا بر دست و پاهاي شتر شمشير بزن و آن را قطع كن! 
هاي شديدي، را بر پاهاي آن وارد كرد و  زفر با شمشيري كه در دست داشت ضربه

  اي سوزناك و غريب بر روي زمين افتاد!  شتر با ناله
از سپاه حضرت علي و زفربن حارث از سپاه بصره از افتادن هودجي  قعقاع بن عمرو

كه حضرت عايشه در آن قرار داشت جلوگيري كرده و آن را به آرامي گرفته و بر روي 
  زمين گذاشتند! 

سپاهيان بصره وقتي بر زمين افتادن شتر حضرت عايشه را ديدند، از جنگ دست 
  بصره ترك كردند! برداشتند و ميدان معركه را به سوي شهر 
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الثاني  تازه شب فرا رسيده بود كه جنگ جمل كه از بامداد روز پنجشنبه دهم جمادي
   1سال سي و ششم هجري تا شامگاه آن ادامه يافت، پايان يافت!
   2در جنگ جمل هزاران نفر از طرفين كشته و زخمي شدند.

ن عبيداهللا، محمدبن زبيربن عوام، طلحه ب :شدند از جمله افرادي نامداري كه كشته
  بودند!  �بن سور قاضي بصره طلحه و كعب

حضرت عايشه را با اكرام و احترام از هودج بيرون آوردند و پس از ساعاتي برادرش 
كه از فرماندهان سپاه حضرت علي بود، و همچنين خود حضرت علي  –بكر  محمدبن ابي

اي مادر! خداوند از ما  :تپس از سالم كردن بر عايشه گف �نزد او آمدند، حضرت علي
  و شما درگذرد و مورد مغفرت خويش قرار دهد! 

من هم اميدوارم كه خداوند همة ما را مورد مغفرت و  :حضرت عايشه در پاسخ گفت
  بخشايش خويش قرار دهد! 

بكر او را همراه با خود به منزل عبداهللا بن خلف  ابي هاي شب بود كه محمدبن در نيمه
امر فرمود كه او را با اكرام و  �رد، و پس از چند روز حضرت عليخزاعي در بصره ب

  » 3احترام تا رسيدن به مكه همراهي نمايند!
نزديك به  �وقتي كه حضرت عايشه در هودج خويش بود، و قعقاع بن عمرو تميمي

   :گفت يا قعقاع در اثناي جنگ شنيدم كه يكي از سربازان كوفي خطاب به من مي :او گفت
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شناسيم!معموالً مادران فرزندان خود را غذا  ترين مادري كه مي اي مادر! اي نامهربان«
اند و يا دست  چه قهرماناني به خون غلطيدهبيني كه  كنند! مي دهند و با آنان مهرباني مي مي

  » و بازوهايشان قطع شده است!؟
اين كالم او بسيار براي من دردناك بود و بر اثر آن به شدت گريستم! و اندوهگين 

  شدم! 
سوگند به خداوند او دروغ گفته است و تو بهترين :قعقاع بن عمرو تميمي گفت

تالشي براي صلح و جلوگيري از جنگ  شناسيم. تو از هيچ مادري هستي كه ما مي
  كوتاهي ننمودي، اما آنان از تو فرمانبرداري نكردند!

فرزندم! سوگند به خداوند دوست داشتم بيست سال پيش  :حضرت عايشه فرمود
  ديدم!  مردم و اين روز را نمي مي

كه در ميان سپاهيان خود بود رفت و سخنان و مطالبي  �قعقاع به طرف حضرت علي
ه حضرت عايشه در مورد اوضاع پيش آمده با او در ميان گذاشت همه را براي را ك

سوگند به خداوندي من نيز دوست داشتم بيست  :حضرت علي نقل نمود. او نيز فرمود
  ديدم!  مردم و اين روز را نمي سال پيش مي

  به خاطر جنگي كه روي داد، يكي بود!  �سخن و درد حضرت علي و حضرت عايشه
يشه در مورد تعدادي از افراد همراه خود سؤال نمود، و به او گفته شد كه حضرت عا

اند! و براي هر يك از آنها از خداوند متعال طلب مغفرت نمود! سپس در مورد  كشته شده
سؤال نمود، وقتي گفتند كه آنان هم كشته  –افرادي كه در سپاه حضرت علي بودند 

  ت و مغفرت خواست! اند، براي آنان نيز از خداوند رحم شده
شدگان سپاه حضرت علي تعجب نمودند،  وقتي مردم بصره از دعاي خير براي كشته

   :همان سخني را كه حضرت فرموده بود، گفت كه
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و هدف او  -   اميدوارم افراد هر يك از طرفين كه قلب خويش را پاك گردانيده«
  » 1اهل بهشت باشد. –خدمت به مصالح مسلمانان بوده 

اي كه در آن جنگ روي داده بود، باقي ماند و  سه روز را در صحنه �يحضرت عل
هاي سپاه بصره را ديد و به خاطرشان اندوهگين شد و براي آنها از خداوند طلب  كشته

بن سور قاضي بصره و تعدادي ديگر از  شدگان جنازه كعب آمرزش نمود! و در ميان كشته
هاي هرزه و آشوبگر و نادان  ردند كه تنها آدمك آنان گمان مي :ها را ديد و فرمود شخصيت

  اند! ه به حمايت از ما بيرون آمد
هاي هر دو طرف نماز ميت خواند، و سپس  شده بر جنازة كشته �حضرت علي

ها و كاالهايي كه سپاهيان بصره از خود بر جاي نهاده بودند،  دستور داد همة اسلحه
تا هر كس اسلحه و متاع خود را شناسايي آوري كردند و به مسجد بصره برده شود،  جمع

  كند و آن را بردارد! 
ها و امكانات بر جاي مانده از سپاه بصره را  اين بدان معنا بود كه حضرت علي اسلحه

كرد و نخواست آنها را در ميان سربازانش تقسيم نمايد،  به عنوان غنيمت جنگي نگاه نمي
  گردانند! بلكه دستور داد آنها را به صاحبان خود باز

اتباع عبداهللا بن سباي يهودي از اين اقدام حضرت علي خشمگين شدند و 
خواستند اموال طلحه و زبير و اسلحه و امكانات بسياري را كه سپاه بصره از خود بر  مي

  جاي گذاشته بودند به عنوان غنايم جنگي ميان خود تقسيم كنند! 
خواهد، ام المؤمنين عايشه را  ا ميحضرت علي در رد نظر ايشان گفت: كداميك از شم

   2به عنوان سهم خود قبول كند و او را به بردگي نزد خويش نگه دارد؟!
وارد بصره شد و همه مردم با او بيعت كردند او حضرت  �پس از آن حضرت علي

  عبدالرحمن بن عباس را به عنوان والي شهر تعيين نمود. 
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روي داد با حضرت علي  �او طلحه و زبيريكي از مردم بصره راجع به آنچه كه ميان 
كه در مورد آنها تنها با نيكي ياد كنيد و جز خير بر :سخن گفت، اما حضرت علي فرمود

زبان نياوريد! من اميدوارم كه من و عثمان و طلحه و زبير از جمله آنهايي باشيم كه 
   :خداوند در موردشان فرموده است
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كشيم و برادرانه بر تختهاي رو   هاي ايشان بيرون مي توزي و دشمني را از دل كينه«
  »نشينند. به روي هم مي

پس از اقامتي چند روزه در بصره و استقرار اوضاع حضرت علي به طرف كوفه 
وازدهم ماه رجب سال سي و شش هجري وارد آن شهر حركت كرد و روز دوشنبه د

گرديد و آن را پايتخت خالفت خويش نمود، خالفتي كه مدت زمان زيادي به درازا 
  نكشيد!

  نزاع با معاويه 

صحابي بزرگوار عبداهللا بجلي را براي مالقات با معاويه به شام  �حضرت علي
  رده و راه اطاعت را در پيش بگيرد! فرستاد و از او خواست كه همانند مردم با او بيعت ك

معاويه بزرگان و صاحبنظران شام را به نشستي فراخواند ودر مورد پيشنهاد حضرت 
علي با آنان به مشورت و رايزني پرداخت و در نهايت اتفاق نظر پيدا كردند، كه تا قاتالن 

و اكنون خود  و شورشياني كه عليه نظام خالفت قيام كرده وعثمان را به شهادت رسانيده
نمايند، مجازات  را در ميان سپاه حضرت علي جاي داده و به هواداري از او تظاهر مي

دمِ عثمان بود، تحويل داده نشوند، از بيعت با حضرت علي  نشوند، يا به معاويه كه ولي
  خودداري كنند! 

و معاويه و صاحبنظران شام ظاهراً در مورد درخواست مجازات قاتلين حضرت عثمان 
آفريند، و  اند، كه براي ايشان نوعي معذوريت مي قصاصشان داراي ديدگاهي اجتهادي بوده
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اميه  از طرفي معاويه با حضرت عثمان خويشاوندي نزديك داشت و هر دو از طايفه بني
بودند! و در مورد مشروط نمودن بيعت با حضرت علي به قصاص قاتلين داراي ديدگاه و 

   رأي خاصي به خود بودند!
گيري حضرت علي را در مورد به تأخير انداختن  از طرفي ديگر وقتي كه موضع

مجازات مجرمين تا زماني كه اوضاع و احوال آرام شود، و همة مسلمانان با او بيعت 
  رود.  شويم كه ديدگاه او نيز ديدگاهي اجتهادي به شمار مي بينيم متوجه مي نمايند، مي

تواند انكار كند كه حدود دو هزار نفر از  هيچكس اين حقيقت تاريخي را نمي
شورشيان و قاتلين حضرت عثمان خود خود را در سپاه حضرت علي جاي داده بودند، و 

آمدند! اما حضرت علي  تعدادي از آنها مانند اشتر نخعي از سركردگان سبأيه به شمار مي
نبال فرصت از آنان به سختي خشمگين و متنفر بود و براي رهايي از دست ايشان د

گشت و براي اقامه حد شرعي بر ايشان هنگامي كه اوضاع آرام گردد، بسيار عالقمند  مي
  بود!

اما آنهايي كه خواهان شتاب در مجازات قاتالن و مجرمان بودند، عمالً حضرت علي 
نمودند. زيرا او ناچار شد، براي رويارويي با  را دچار مشغوليت و مشكالت بيشتري مي

هاي جمل و  را به سمت عراق ترك كند و شورش و عصيان ايشان و جنگآنان مدينه 
گر و قاتل را پيدا  صفين باعث گرديد كه حضرت علي فرصت مجازات شورشيان توطئه

  نكند و مجازاتشان به تأخير بيفتد! 
در  –و بعداً معاويه در شام و هواداران ايشان  �اگر طلحه و زبير و ام المؤمنين عايشه

عليه حضرت علي دست به شورش و  –به خاطر رأي و اجتهادشان معذورند  عين اينكه
زدند، حضرت علي فرصت مجازات مجرمان و نجات از ايشان را پيدا  مخالفت نمي

كنندگان تعجيل قصاص قاتالن، براي حضرت علي  كرد، زيرا ديدگاه درخواست مي
ش اوضاع و بيعت تمامي مردم ديدگاهي پذيرفتني بود، اما بر اين باور بود كه پس از آرام

  ممالك اسالمي مجازات ايشان را آغاز كند! 
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در مورد تأخير محاكمه شورشيان و  �از طرف ديگر رأي و اجتهاد حضرت علي
مجرماني كه عليرغم خواست حضرت علي خود را در ميان سپاه او جاي داده بودند، يك 

  ضرورت بود!
هاي  وفان مشكالت و چالشچنين شد، كه ت �تقدير و سرنوشت حضرت علي

  سختي خالفت او را در نوردد و حوادث مهم بعدي راه او را دشوارتر گرداند!
به ويژه اهمال سنت  –هاي الهي بدون تغيير  آن وضع حاصل طبيعي قوانين و سنت

كه هيچ كس و هيچ چيز را ياراي  –دشمنان بوده است   وحدت و غفلت از شيطنت
  . جلوگيري از عواقب آن نيست

  حركت حضرت علي به سوي شام 

با هدف الزام معاويه و هواداران او به اطاعت از خود همراه با  �حضرت علي
سپاهيانش از كوفه راهي شام گرديد و از طرف ديگر معاويه پس از اطالع از حركت 

   1حضرت علي خود را براي ديدار با او و حتي براي جنگ و رويارويي آماده نمود!
شد، معاويه نيز سپاهي را براي رويارويي با او  راهي شام نمي �عليچنانچه حضرت 

داشت، اما حضرت علي چگونه در برابر مخالفت با خالفت مشروع خود و عدم  گسيل نمي
  نمود!  كرد؟ او آن اقدام معاويه را شورش و تمرد عليه نظام خالفت تلقي مي بيعت سكوت مي

زار و تعداد سپاهيان معاويه نود هزار تعداد سپاهيان حضرت علي يكصد و بيست ه
  نفر بودند! 

بن سعد بن عباده،  اشتر نخعي، قيس :فرماندهان سپاه حضرت علي عبارت بودند از
  عمار ياسر و عبداهللا بن عباس ... 

عمروبن عاص، عمروبن سفيان سلّيم، نعمان بن بشير انصاري و  :كساني هم مانند
  ندهي سپاه معاويه را برعهد داشتند! عبدالرحمن بن خالد بن وليد فرما
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  جنگ صفين 

دو سپاه حضرت علي و معاويه در صفين در كنار رود فرات با يكديگر روبرو شدند! 
جنگ صفين به راستي جنگي وحشتناك و دردآور بود كه چند هفته به طول انجاميد و در 

  آن هزاران نفر از طرفين كشته و زخمي شدند! 
هاي  الحجه سال سي و شش هجري با درگيري ه در ماه ذيرويارويي ميان دو سپا

   1پرداختند! متفرقه و جنگهايي فردي ادامه يافت و گاهي روزي دو بار با هم به نبرد مي
پس از آنكه ماه محرم آغاز شد هر دو سپاه از نبرد دست برداشتند، و همه ماه را 

مش و گفتگو و تفاهم پديد آيد و اعالم نمودند! به اين اميد كه ميان آنها جو آرا بس آتش
  زمينه براي صلح و آشتي و جلوگيري از خونريزي هر چه بيشتر فراهم شود! 

هئيتي را به رياست عدي بن حاتم طايي نزد  �در ماه محرم بود كه حضرت علي
  معاويه كه همراه با سپاهيانش در صفين بود، فرستاد! 

خواند، تا زمينه وحدت هر چه بيشتر عدي معاويه را به بيعت با حضرت علي فرا
مسلمانان فراهم شود، و جنگ و خونريزي پايان يابد! و راه صلح و آشتي در پيش گرفته 

  شود! 
ما با علي سر مخالفت و ناسازگاري نداريم  :معاويه در پاسخ به فراخواني عدي گفت

شورش عليه عثمان  افتيم، و او را به دست داشتن در و در مورد مقام خالفت با او در نمي
كنيم، اما شورشين قاتل بسياري در ميان سپاه او  و اشغال مدينه و كشته شدن او متهم نمي

اند! تمام خواستة ما اين است كه آن قاتالن شورشي را به ما تسليم كند، پس از آن  خزيده
   2نماييم! كنيم و از او اطاعت مي ما با او به عنوان اميرالمؤمنين و خليفه مسلمين بيعت مي

در شرايطي قرار  �سخن و ديدگاه معاويه واضح و روشن بود، اما حضرت علي
  نداشت كه بتواند خواستة او را برآورده فرمايد!
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  در نهايت مأموريت عدي بن حاتم با شكست روبرو شد. 
بن مسلمه نزد حضرت فرستاد، تا او را  معاويه نيز در مقابل هيئتي را به رياست حبيب

يم قاتلين حضرت عثمان و پايان دادن به جنگ و خونريزي بيشتر راضي كنند، براي تسل
   1اما آن هيئت نيز بدون نتيجه بازگشتند.

اي بيانجامد، پايان يافت و ماه  آميز به نتيجه هاي مسالمت ماه محرم نيز بدون آنكه تالش
  شده بود! صفر آغاز شد، ظاهراً مرحله ديگري از جنگ همه جانبه و سخت صفين نزديك 

روز چهارشنبه اول ماه صفر مرحله دوم جنگ آغاز شد و تا روز جمعه دهم صفر 
  ادامه پيدا كرد! 

دادند  در آن ده روز شوم، سپاهيان دو طرف به سختي يكديگر را مورد حمله قرار مي
هاي بسياري صورت گرفت كه در  و در بين صفوف يكديگر نفوذ نموده و جنگ و گريز

  و زخمي شدن هزاران نفر انجاميد! نهايت به كشته
ترين رويارويي ميان سپاهيان دو طرف در روز پنجشنبه نهم و  ترين و سخت خشن

نام نهادند، زيرا از سپاهيان » شب زوزه«شب جمعه دهم ماه صفر روي داد، كه آن شب 
شد و تنها صداي  دو طرف از شدت خستگي و كوفتگي سخن و كالمي شنيده نمي

  رسيد و بس! ها به گوش مي ها و گرگ سگ
ها و شمشير و سپرهاي  اي جنگ و درگيري سخت بود كه نيزه در آن شب به اندازه

   2بسياري از سربازان درهم شكست.
هاي خود  ها را بر سر نيزه در عصر روز جمعه دهم ماه صفر بود كه سربازان شام قرآن

ميان حضرت علي و معاويه آغاز بسته و آنها را برافراشتند، و مرحله جديدي از رويارويي 
  گرديد! 
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كرد  حمايت مي �در جنگ صفين عمار ياسر كه در برابر شاميان از حضرت علي
  كشته شد! 

قامتي بود در روز جنگ صفين ديدم،   عمار را كه پيرمرد بلند :گويد عبداهللا بن سلمه مي
سوگند به  :تگف لرزيد، مي اي را در دست گرفته و در حالي كه دستانش مي او نيزه

خداوندي كه جان من در اختيار اوست، با اين پرچم سه بار همراه با رسول خدا 
گيرم! سوگند به خداوند اگر ما  ام و اين چهارمين بار است كه آن را به دست مي جنگيده

را هم شكست بدهند و تا بحرين تعقيب كنند و مورد ضرب و شتم قرار بدهند، در اين 
  و آنان بر باطل ترديدي ندارم!  مورد كه ما بر حقيم

كنيد كه جنگ در كنار علي  آيا فكر نمي :بن عباد در صفين از عمار ياسر پرسيد قيس
رأي و ديدگاهي اجتهادي است و رأي امكان خطا و اصابه دارد و اين را خود شما از 

  ايد!؟  رسول خدا ديده و آموخته
ايم، به خاطر  ده و يا از او ديدهبه ما فرمو �هر چيزي را كه رسول خدا :عمار گفت

  » 1خير و مصلحت همه مردم بوده است.
عماربن ياسر به اين حقيقت اذعان داشت كه اقدام او به حمايت از حضرت علي بر 

  اساس رأي و اجتهاد بوده و اجتهاد نيز احتمال صواب و خطا دارد! 
ن و سركشان عمار گروه شورشيا :بيني فرموده بود كه پيش �از طرف ديگر رسول خدا

  بن ياسر را خواهند كشت! 

  حق با كدام طرف بود؟

به عمار  �نمايند كه رسول خدا روايت مي �امام مسلم و بخاري از ابوسعيد خدري
  » جماعتي ياغي و شورشي تو را خواهند كشت.« :ياسر فرمود
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با ما همراه  :گويد ابوعبدالرحمن سلّمي حادثه كشته شدن عمار را نقل كرده و مي
رفت همه  ديديم به هر طرف كه مي در صفين بوديم، عماربن ياسر را مي �حضرت علي

  افتادند!  اصحابي كه در آنجا بودند دنبال او به راه مي
وقاص كه  برادرزادة سعدبن ابي –وقاص  عمار را ديدم كه نزد هاشم بن عتبه بن ابي

اي هاشم، به  :گفت رفت و خطاب به او –پرچمدار سپاه حضرت علي در صفين بود 
پيش حركت كن! زيرا بهشت در زير سايه شمشيرها قرار دارد، به راستي درهاي بهشت 

   :اند! و سپس اين شعر را خواند كه هاي آن خود را آرايش كرده باز شده و حوري

	SSSSSB75M� <SSSSSE�! s�SSSSS���  
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  »پيوندم، به محمد و يارانش! امروز به محبوبان خويش مي«
اشم و عمار تهاجم سختي را عليه سپاه شام آغاز نموده و به ميان صفوف آنان نفوذ ه

كردند! و در نهايت هر دو به قتل رسيدند! خداوند آنان را مشمول رحمت و مغفرت 
  خويش فرمايد! 

من  :ابن جوي سكسكي كه عماربن ياسر را كشته بود، نزد عمروبن عاص آمد و گفت
  عمار را كشتم!
دستت بشكند، خداوند تو را در هيچ كاري پيروز نگرداند،  :ص به او گفتعمروبن عا

  » 1به راستي با اين كارت خشم خداوند را نسبت به خودت برانگيختي!
بعد از آنكه عمار كشته شد، و شب فرارسيد، به نوعي  :گويد عبدالرحمن سلمي مي

آنان را در مورد كشته شدن العمل  خود را به ميان سپاهيان شام رسانيدم تا ببينم كه عكس
  عمار بن ياسر چيست؟

گفتند، نزديك شدم!  به جمعي از آنان كه در جايي نشسته بودند و با هم سخن مي
ديدم كه معاويه و ابواعوار سلّمي و عمروبن عاص و پسرش عبداهللا بودند! سعي كردم 

  هاي آنان را بشنوم! بيشتر به آنان نزديك شوم تا صحبت
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در  �دانيد، رسول خدا امروز شما مردي را كشتيد، كه مي :روعاص گفتعبداهللا بن عم
  مورد او چه فرموده بودند!

  اند؟  رسول خدا در مورد او چه فرموده :پدرش عمروبن عاص به او گفت
شد و مردم هر بار يك  زماني كه مسجد رسول خدا ساخته مي :عبداهللا بن عمرو گفت

  آورد!  مار هر بار دو سنگ و يا دو آجر بزرگ را ميآوردند، ولي ع سنگ يا يك آجر را مي
اي عمار! گروهي ياغي و سركش تو را به  :به او نزديك شد و فرمود �رسول خدا

  قتل خواهند رسانيد!
  گويد؟! شنوي كه عبداهللا چه مي مي :عمروبن عاص خطاب به معاويه گفت

  و سپس بار ديگر حديث را براي معاويه خواند!
ي صحيح است كه ياغيان عمار را به قتل رسانيدند! اما آيا عمار را آر :معاويه گفت

  كشتيم؟ يا آناني كه او را از خانه و شهر خود بيرون كشيده و با خود به اينجا آوردند؟!
اين استدالل را در ميان شاميان پخش كردند كه آنهايي عمار را در واقع به قتل 

   1اند!! نطقه آوردهرسانيدند كه او را همراه با خود به اين م
اي ياغي و سركش از جمله  آن حديث صحيح در مورد كشته شدن عمار به دست فرقه

داليل صحت نبوت و پيامبري رسول خداست. زيرا او در مورد كشته شدن عمار به دست 
  ياغيان خبر داد و پس از سي و هفت سال تحقق پيدا نمود! 

در مقايسه با معاويه بيشتر حق  �آن حديث صحيح بيانگر اين است كه حضرت علي
به جانب بود و اهل شام همان گروه ياغي بودند كه در برابر حضرت علي ايستادند و 
عليه او شورش كردند! زيرا بر اين اساس كه اهل شورا و حل و عقد متشكل از اصحاب 
 رسول خدا به عنوان اميرالمؤمنين و خليفه مسلمين با حضرت علي بيعت نموده و بيعت

با او بيعتي شرعي و خالفتش مشروع بوده است، اما چون اهل شام از بيعت با او 
و هر چند بر اساس اجتهاد و تأويل  –خودداري نموده و عليه او دست به شورش زدند 
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علم مخالفت با او را به دست گرفتند، آنان گروه ياغي و شورشي عليه  –قابل توجيه 
  آيند! خليفه مسلمين به شمار مي

تأويل و توجيه معاويه در اين مورد كه سپاهيان علي به خاطر آنكه عمار را همراه  آن
اند، تأويل و توجيه قابل قبولي به نظر  خود به صفين آورده و باعث كشته شدنش شده

  رسد!  نمي

  ساعات پاياني نبرد صفين 

بود، زيرا صفوف  �در ساعات پاياني جنگ صفين برتري با سپاهيان حضرت علي
  م سپاهيان شام را در هم شكسته و چيزي براي شكست نهايي آنان باقي نمانده بود. مقد

من پيشنهادي دارم كه  :در اين ساعات بود كه عمروبن عاص نزد معاويه رفت، و گفت
ها را باال ببريم و  انجامد! پيشنهادم اين است كه قرآن بر توانايي ما و تفرقه ميان آنان مي

پذيرد و اگر هم دچار  فرا بخوانيم! اگر پذيرفتند، جنگ پايان ميآنان را به داوري آن 
خورند و قدرت  اختالف شدند، و به دو دسته موافق و مخالف تبديل شدند، شكست مي

  دهند! خود را از دست مي
در صفين حضور داشتيم،  :گويد مي –برادر شقيق بن سلمه اسدي تابعي  –ابووائل 

د رسيد و سپاهيان شام در شرايط سختي قرار گرفتند و وقتي جنگ و كشتار به نهايت خو
قرآني را براي علي بفرست و او  :اي پناه بردند، عمروبن عاص به معاويه گفت بر روي تپه

  را به داوري كتاب خدا فرا بخوان! مطمئن هستم پيشنهادت را رد نخواهد كرد! 
ن ما و شما قضاوت كتاب خدا ميا :مردي همراه با قرآن نزد حضرت علي آمد و گفت

كند و هر دو طرف داوري آن را بپذيريم تا جنگ پايان پيدا كند! او سپس اين آيه از قرآن 
   :فرمايد را خواند كه خداوند مي
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اي از كتاب (آسماني) داده شده است.  آيا آگاهي از كساني كه به ايشان بهره«
شوند تا در ميانشان  (هنگامي كه) ايشان به سوي كتاب خدا (قرآن) دعوت مي

  »شوند. ن ميگردا كنند و روي داوري كند، سپس گروهي از ايشان سرپيچي مي
ترم و به حكميت كتاب خدا  من در اين ارتباط از شما اولي :حضرت علي فرمود

  رغبت بيشتري دارم! 
باخبر شدند، در  �شورشيان و خوارج وقتي از قبول تحكيم توسط حضرت علي

حالي كه شمشيرهايشان را بر دوش گرفته بودند، نزد حضرت علي آمده و با فراخواني 
بايد جنگ را ادامه دهيم تا در  :كتاب خداوند مخالفت نموده و گفتندشاميان به تحكيم 

  نهايت خداوند ميان ما و شما و ايشان خود داوري كند! 
اي مردم! رأي و ديدگاه خود را در  :خطاب به آنان گفت �بن حنيف انصاري سهل

ان رسول داشتم رأي خود را بر فرم برابر دين علم نكنيد! اگر در روز حديبيه اختيار مي
  دادم! اما چون امر او دين بود، آن را پذيرفتيم! خدا ترجيح مي

پس از آن سهل به بحران و نابساماني در ميان مسلمانان كه پس از كشته شدن حضرت 
سوگند به خداوند از زماني كه مسلمان  :عثمان پيش آمده بود، اشاره نمود و گفت

گرفتيم  رهايمان را در هر كجا كه به كار ميايم، در راستاي دفاع از دين خداوند شمشي شده
دهيم، به غير از اين وضعي كه اآلن داريم! كه هر  دانستيم كه چكاري را داريم انجام مي مي

دهد، كه  نماييم مشكلي ديگري روي مي گاه مشكلي از مشكالتش را حل و فصل مي
  » 1دانيم چگونه با آن برخورد نماييم! نمي

پاهيان عراق به اين اميد كه راهي براي جلوگيري از هم سپاهيان شام و هم س
خونريزي بيشتري و پايان دادن به اختالفات پيدا شود، به حكميت و مصالحه تمايل خود 
را نشان دادند، و در اين ميان تنها خوارج و شورشيان بودند، كه آشتي ميان طرفين را به 

  زدند!  از مصالحه دست ميدانستند و به هر اقدامي براي جلوگيري  زيان خود مي
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بر اثر آن فراخواني به تحكيم كتاب خداوند عمالً جنگ صفين در روز جمعه دهم ماه 
  صفر سال سي وهفت هجري پايان يافت. 

شدگان از هر دو طرف حدود هفتاد هزار نفر بود كه چهل و پنج هزار نفر  تعداد كشته
   1اه حضرت علي بودند!؟آنان از سپاه معاويه و بيست و پنج هزار نفر از سپ

  ها بوده است!  ديده ها و آسيب اين تعداد غير از تعداد زخمي
شود، كه دامنه فاجعة بسيار وسيع بوده و در واقع  ها معلوم مي شده از آمار باالي كشته

  آمد!  جنگ صفين براي مسلمانان تراژدي بزرگي به شمار مي
  رد آن خبر داده بود!ها قبل از وقوع جنگ صفين در مو سال �رسول خدا

   :اند فرموده �نمايند كه رسول خدا امام مسلم و بخاري از ابوهريره روايت مي
پردازند و قتل و كشتار  رسد، تا اينكه دو گروه بزرگ به جنگ با هم مي قيامت فرا نمي«

  » 2در حالي كه هر دوي آنها داراي يك ادعا هستند. –گيرد  زيادي در ميان آنان صورت مي
اد سپاهيان دو طرف نزاع در صفين بسيار زياد بودند. سپاه حضرت علي متشكل از تعد

هزار مرد جنگي و سپاهيان معاويه نود هزار نفر بودند و در مجموع   يكصد و بيست

رسيد، و  و ده هزار نفر مي  تعدادشان به دويست
3
آنان يعني هفتاد هزار نفرشان كشته  1

   آيد! تلفات و كشتار بسيار سنگين و وحشتناكي به شمار ميشدند، كه 
هدف و ادعاي هر دوي آنان هم يكي بود، و هر دو طرف بر اساس اجتهاد و تأويل و 

  آوردند! توجيه خود خويشتن را حامي و مدافع حق و صواب به شمار مي

  قضية حكمت 

اي خود بسته و آنها را باال ه هايي را بر نيزه اي از سپاهيان شام قرآن پس از آنكه عده
تعيين گرديد و   هايي براي گفتگو بردند، جنگ صفين عمالً پايان يافت، ميان طرفين هيئت

  مكاتباتي صورت گرفت!
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در نهايت دو طرف به توافق رسيدند، كه حضرت علي يك نفر و معاويه نيز يك نفر 
د حل مشكل و پايان دادن را به عنوان حكم و داور انتخاب كنند! و پس از آن دو در مور

به نزاع و اختالفات به گفتگو بپردازند و در مورد هر چيزي كه خير و مصلحت مسلمانان 
نمايد، به توافق برسند و حكم و داوري مناسبي را صادر كنند و حضرت علي  را تأمين مي

  و معاويه خود را به تصميم آنها ملزم شمارند، و عمالً به آن گردن بنهد! 
عمروبن عاص را كه همه سپاهيان شام مطيع و فرمانبردار او بوده و از انتخاب  معاويه

او رضايت داشتند، به عنوان حكم و نماينده خويش برگزيدند، اين اتفاق نظر مزيتي براي 
  آمد!  سپاهيان شام و معاويه به شمار مي

م عرب اما مشكل اصلي در ميان سپاه حضرت علي بود، كه بسياري از آنها را مرد
دادند و بيشتر آنها اهل كوفه  اي از خوارج سبأي تشكيل مي دل و ماجراجو و عده ساده

بودند كه آن زمان مركز آشوبگري و سركشي و تغيير جهت و عدم وفاداري به شمار 
  آمد.  مي

خواست عبداهللا بن عباس را به عنوان حكم و نماينده خود انتخاب  �حضرت علي
عبداهللا بن  :و ناپخته با آن تصميم او به مخالفت پرداختند و گفتند كند، اما كوفيان آشوبگر

  اي؟! عباس عموي توست و او را در باتالق فتنه غرق كرده
را حكم و نمايندة خويش بنمايي،  –عبداهللا بن قيس  –خواهيم ابوموسي اشعري  ما مي

رويدادها جانب داشت و در همة اين  گري، و جنگ برحذر مي او بود كه مردم را از فتنه
طرفي را برگزيد و در ملك خود در حجاز اقامت گزيد! به نظر ما او براي حكميت  بي

  شايستگي بيشتري دارد. 
پذيريد، بگذاريد، اشتر  اگر حكميت عبداهللا بن عباس را نمي :فرمود �حضرت علي

  نخعي را نماينده خويش نمايم! 
را برافروخت و همه امور را دچار  مگر كسي به غير از اشتر بود كه آتش جنگ :گفتند

  سر و ساماني نمود!  بي
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ورزيدند كه حضرت علي ابوموسي را به عنوان نمايندة  اما كوفيان همچنان اصرار مي
عليرغم احترامي كه براي  –خويش در جريان حكميت تعيين كند، اما حضرت علي 

اه او در مورد رويدادها با ديدگ –دانست  ابوموسي قايل بود و او را صحابي گرانقدري مي
دانست گاهش را حق و صواب نمي هاي او وديد و بحران پيش آمده مخالف بود، استدالل

او را به عنوان نماينده خود براي حكميت  چنين شرايطي چگونه مي توانستو در 
  بپذيرد!؟

ناچار شد به نظر اكثريت سپاهيان كوفي خود كه همه  �اما در نهايت حضرت علي
اي خود بودند، تن بدهد و  هاي قبيله وستي حضرت علي دوستدار انگيزهپيش از د

 �ابوموسي را عليرغم نارضايتي خود به نمايندگي خود قبول نمايد! حضرت علي
  دادند! اي غير از اين نداشت و آنان به ديدگاه صواب او توجهي نشان نمي چاره

د كه همه براي مصالحه اعالم آنان افرادي را نزد ابوموسي فرستادند و به او خبر دادن
  اند!  آمادگي نموده، جنگ در صفين را خاتمه داده و در مورد حكميت به توافق رسيده

  ابوموسي به خاطر اين قضيه شادمان شد و خداوند را سپاسگزاري نمود! 
اي و خود را  تو به عنوان حكم و نماينده حضرت علي انتخاب شده :سپس به او گفتند

  عراق آماده كن! براي آمدن به 
  خدا عاقبتش را به خير بگرداند!  :اما او از اين اقدام اظهار نارضايتي نمود و گفت

   :سپس توافق نامه حكميت ميان طرفين را نوشتند، از جمله در آن آمده بود كه
بن ابيطالب كسي را به نمايندگي از طرف مردم عراق  بر اساس اين توافق نامه، علي«... 

سفيان نيز كسي را از طرف مردم شام و  هواداران ديگرشان، و معاويه بن ابي و همفكران و
  اند!  ديگر طرفدارانشان انتخاب كرده

اند كه به حكم خداوند در كتاب او تسليم شوند، و هر چه را كه قرآن  آنان متعهد شده
  بپذيرد، بپذيرند و هر چه را كه مردود شمارد مردود بشمارند! 
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در كتاب خداوند  –ابوموسي اشعري و عمروبن عاص  –دو حكم هر چه را كه آن 
براي حل مشكل يافتند، به آن عمل كنند، و اگر راه حل آن را در قرآن پيدا نكردند، به 

  » 1مراجعه نمايند. �بخش رسول خدا سّنت جامع و وحدت
د هر دو حكم و قاضي تعهد و ميثاق الزم را از طرفين براي قبول نتيجه حكميت گرفتن

و در مورد جان و مال و خانوادة خويش تضمين مال الزم را اخذ كردند و بر روي تسليم 
  هر دو طرف نزاع به حكميت آنها اطمينان خاطر الزم را پيدا كردند! 

عبداهللا بن عباس، اشعث بن قيس از  :بسياري از فرماندهان و بزرگان طرفين مانند
رحمن بن خالد و حبيب بن مسلمه از طرف حضرت علي، و ابواعوار سلّمي و عبدال

  طرف معاويه توافق نامة حكميت را امضاء نمودند! 
ابوموسي اشعري و عمروبن عاص در مورد تشكيل جلسه و گفتگو در ماه رمضان در 

  در جنوب اردن به توافق رسيدند! » شراه«هاي  واقع در كوه» اَذْرح«روستاي 
امت به حكميت نمايندگان طرفين، هر دو پس از اين توافق مبني بر سپردن سرنوشت 

  نشيني نموده و هر يك به مواضع قبلي به خود بازگشتند!  سپاه از صفين عقب

  پديدة خوارج

معاويه به سرزمين شام كه همه مردم آن هوادار او بوده و از او تبعيت و فرمانبرداري 
  صي روبرو نشد! كردند بازگشت، و پس از بازگشت با شورش و تمرد و نافرماني خا مي

در شرايطي صفين را ترك نمود و به كوفه بازگشت كه با بدترين  �اما حضرت علي
ترين چالش روبرو گرديد، چالش شورش و عصيان خوارجي كه با پذيرش  و خطرناك

تحكيم از طرف حضرت علي در صفين به شدت مخالفت نمودند كه با مخالفت آنان هر 
  شكال مختلفي انجام گرفت! شد و بعدها به ا روز شديدتر مي

حكميت را  �آغاز مخالفت خوارج در اثناي جنگ صفين زماني بود كه حضرت علي
  براي پايان جنگ و تعيين سرنوشت مردم پذيرفت! 
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اشعث بن قيس كندي به ميان تميم رفت و آنان را در جريان حكميت قرار داد، 
راي خوارج به عنوان اصل و بن جرير تميمي برخاست و سخني را گفت كه بعدها ب عروه
   :اي قابل قبول درآمد. او گفته بود قاعده
  »ها را در دين خداوند حكم و داور كنيد؟! خواهيد، انسان مي«

هيچ حكمي به غير « :كردند كه پس از آن بود كه خوارج مدام اين سخن را تكرار مي
  » از حكم خداوند مشروعيت ندارد.

ا هدف باطل و ناصوابي را از خالل آن دنبال اي بود ام ه هر چند سخنِ سنجيد
   1كردند! مي

به كوفه دوازده هزار نفر از سپاهيانش به خاطر پذيرش  �تا رسيدن حضرت علي
تحكيم توسط او و به قول آنان سخن انسان را بر كالم خدا ترجيح دادن و ناسازگاري آن 

، از حمايتش دست اقدام با اينكه هيچ حكمي به غير از حكم خداوند ارزش ندارد
برداشتند، و او را به خروج از دين خداوند و كفر متهم نموده و به خاطر كفر و 

  جنگ و رويارويي با او را روا دانستند!؟ –از نظر آنها  -ارتدادش
آن خوارج همراه با حضرت علي و ديگر سپاهيانش وارد كوفه نشدند، بلكه به 

ناميدند، همچنان كه » حروريه«خاطر ايشان را رفتند به همين » حروراء«روستايي به نام 
را براي خود به كار » فدائيان«ناميدند، اما آنان نام و عنوان  مي» محكّمه«و » خوارج«آنان را 

  كنند!؟  بردند. يعني كساني كه جان خود را فداي دين خداوند مي مي
مسلم از در مورد شورش و سركشي خوارج پيشتر خبر داده بود! امام  �رسول خدا

   :اند فرموده �نمايد كه رسول خدا روايت مي �ابوسعيد خدري

1N��  HE��f <��! ?2-EK ,=�-�d� HD�) �
' ,HD��� p�� 
شوند، گروهي راه گريز و خروج از دين را در  هنگامي كه مسلمانان دچار فتنه مي«

  »نمايند. يترند، ايشان را سركوب م گيرند، جمعي كه به حق و صواب نزديك پيش مي
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   :در روايتي ديگر آمده است

1��4�! �2-D <-K ,	D��� &2
�  ��� ,=E/�) < B�� ��JK 
شوند كه در ميان آنها گروهي از دين دور و خارج  امت مسلمان به دو فرقه تبديل مي«
    »كنند! ترند، ايشان را سركوب مي شوند و آن دسته كه به حق اولي مي

اين شما مردم « :طه با اين حديث خطاب به مردم عراق گفتابوسعيد خدري در راب
  » عراق بوديد كه با ايشان به جنگ پرداختيد!

   :در اين حديث صحيح چندين پيام و داللت وجود دارد
، زيرا شورش و خروج ايشان را رسول خدا خبر داد و �اثبات نبوت رسول خدا  -1
  !ها پس از آن بود كه آن شورش و تمرد روي داد سال
يعني  –مبني بر مسلمان بودن دو فرقه و دو طرف نزاع  �حكم رسول خدا  -2

 سپاهيان حضرت علي و سپاهيان معاويه. 

در اين مورد كه در ميان آن دو طرف نزاع و مخالف يكديگر،  �حكم رسول خدا  -3
يعني حضرت علي و  –تر است  آن دسته كه روش و ديدگاهشان به حق و صواب نزديك

خوارج خواهند جنگيد، و معاويه و اتباع او نيز هر چند مسلمان و اهل دين با  –اتباع او 
اند  تر بوده تر و اولي اند، اما حضرت علي و اتباع و اصحاب او به حق وصواب نزديك بوده

ترند، با آنان خواهند  اي كه به حق اولي فرقه» اند! زيرا رسول خدا به صراحت فرموده«
 » 1جنگيد.

ج پرچم مخالفت با حضرت علي را به دست گرفتند و به پس از آن كه خوار
را به عنوان امير و رهبر خويش » عبداهللا بن وهب راسبي«رفتند، پس از نشستي » حروراء«

  انتخاب كردند! 

                                         

  280 - 279ص  7البداية و النهاية : ج  -1



    

  از خالفت تا شهادت خلفاي راشدين      326
    

گري آن شورشيان جلوگيري كند و يا به  تصميم گرفت، از فتنه �اما حضرت علي
عبداهللا بن عباس را براي مذاكره با  اطاعت از اوامر خويش ملزم نمايد! به همين خاطر

  ايشان به حروراء فرستاد!
حضرت عبداهللا بن عباس سه روز تمام را با آنان به مناقشه و گفتگو پرداخت و به 

هاي و ادعاهاي آنان پاسخ داد و در نهايت توانست نيمه آنان را قانع نمايد،  افكني شبه ةهم
علي دست بردارند و به صف جماعت  و اظهار ندامت كنند و از شورش عليه حضرت

مسلمانان بازگردند. حضرت عبداهللا بن عباس همراه با آن عده به نزد حضرت علي در 
  كوفه بازگشتند! 

  اما نيمه ديگر آنان بر نظر و تصميم خود همچنان پا بر جا بودند! 
ي خواهيم كه به ناحق خون كس حضرت علي براي آنان پيغام فرستاد كه ما از شما مي

را نريزيد! و به راهزني دست نزنيد و به اهل كتابي كه در ممالك اسالمي زندگي 
آوريم و پيش از شما  نمايند ستم نكنيد! ما از آمدن شما به مساجد ممانعت به عمل نمي مي

   1بريم! دست به اسلحه نمي
بر روي منبر خطابه بود، كه يكي از خوارج برخاست و گفت:  �روزي حضرت علي

ان را در حكم الهي مشاركت دادي، در حالي كه هيچ حكمي به غير از حكم تو انس
  خداوند مشروعيت ندارد! 

ناگهان همة خوارجي كه در گوشه و كنار مسجد بودند، برخاستند و با صداي بلند 

  را سر دادند! Q� B4� ?J54 ,� 4� ?J54uشعار 

   :حضرت علي در پاسخ به آنان فرمودند
  »الي آن قرار دارد. ي است كه قصد باطلي درالبهاين حرف حق«

اين سخن حضرت علي سخني سنجيده و صحيحي بود، اين شعار خوارج كه هيچ 
حكمي به غير حكم خداوند مشروعيت ندارد، در ذات خود سخن درستي است. و از 
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نگاه اسالم، اصول و مباني احكام و حاكميت و امر از آن خداوند است و حاكميت يكي 
  ها صحيح هستند! هاي الوهيت است! و همة اين ويژگي از

اما خوارج از اين سخن حق، هدف باطلي را دنبال كرده و از آن براي شورانيدن مردم 
كردند، هر چند از ظاهر آن چنين بر  عليه حضرت علي و حتي تكفير او استفاده مي

  شود! آيد و اين باطل از آن برداشت نمي نمي
، با خوارجي كه او را تكفير نموده و ريختن خونش را �عليدر جايي ديگر حضرت 

  شمردند، با انصاف و تسامح بسيار زيبا و راهگشايي برخورد نموده است.  روا مي
نمايد كه از حضرت علي در مورد خوارج پرسيده شد كه آيا  بن عامر روايت مي علقمه

  آنان مشركند؟
  گريزانند!؟  نه! آنان مشرك نيستند و از شرك و كفر :فرمود

  آيا منافق نيستند؟  :پرسيدند
كنند، اما آنان بسيار اهل ذكر و  نه! زيرا منافقين بسيار كم خداوند را ياد مي :فرمود
  عبادتند! 

  سؤل شد! پس آنان چه كساني هستند يا اميرالمؤمنين! 
شان عليه ما با آنان  برادران مسلمان ما هستند، كه به سبب سركشي و شورش :فرمود

   1ايم! مقابله كرده

  جلسة حكميت 

در ماه رمضان سال سي و هفت هجري، بنا بر توافق قبلي زمان مالقات ابوموسي 
  اشعري و عمروبن عاص براي موضوع حكميت فرا رسيد. 

چهارصد نفر را از طرف خود براي حضور و نظارت به رياست  �حضرت علي
در ميان آنان  �ستاد كه عبداهللا بن عمرعبداهللا بن عباس، و معاويه نيز چهارصد نفر را فر

  بود. 
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دو نفر كه به عنوان حكم و داور نهايي معين شده بودند، يعني ابوموسي اشعري و 
  كه در منطقه دومه الجندل واقع است به هم رسيدند!» اُذرح«عمروبن عاص در 

در قضيه تحكيم بودند  �وقاص بعضي از مسلمانان خواهان شركت دادن سعدبن ابي
خواستند كه براي ايجاد وحدت در ميان مسلمانان و پايان نزاع مقام  بعضي هم از او مي و

  خالفت را بپذيرند! 
سعدبن وقاص در زمان خليفه دوم و سوم عضو شوراي حل و عقد بود و از جمله ده 
نفري بود كه به آنان بشارت بهشتي بودن داده شده بود. و در آن سال تنها سه نفر از آنان 

وقاص و  بن ابيطالب كه با مخالفان خود درگير بود، و سعدبن ابي ي اميرالمؤمنين علييعن
سعيدبن زيد در حال حيات بودند، كه اين دو خود را از فتنه و بلوا كنار كشيده و هر يك 
از آنها بر روي زمين خود در اطراف مدينه مشغول كشاورزي و دامداري و كار و زندگي 

  خود بودند! 
خاطر برخي از مردم براي قبول خالفت و ايجاد وحدت دوباره ميان به همين 

مسلمانان به او نظر داشتند، اما او خود را از ميدان حوادث كنار كشيده و از هيچ يك از 
  كرد!  طرفين نزاع جانبداري نمي

نمايد كه  وقاص نقل مي در كتاب صحيح خود از عامربن سعدبن ابي �امام مسلم
، نزد پدر كه در خارج از مدينه مشغول نگهداري تعدادي گوسفند برادرش عمربن سعد

  بود رفت!
پناه  :آمد، گفت وقاص پسرش را ديد كه سوار بر اسب به سوي او مي وقتي سعدبن ابي

  آيد! به خدا از شر سواري كه مي
پدر! آيا اين در شأن توست كه همچون مردم عرب  :برادرم نزد پدر رفت و گفت

ني مشغول شوي! آن هم در شرايطي كه مردم در مورد حكومت و روستايي به چوپا
  اند؟! خالفت دچار پراكندگي شده

به نظر من اين در شأن توست كه خود را آماده كني، به ميان آنها بيايي و براي ايجاد 
وحدت و حل و فصل مشكالت پيش آمده تالش كني! تو يار رسول خدا و يكي از 
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و به هيچ اقدامي كه به مصلحت امت مسلمان نبوده  اعضاي شوراي حل و عقد هستي،
اي و تو در اين شرايط براي احراز مقام خالفت از هر كس ديگري  است دست نزده

  تر هستي!! مناسب
شنيدم  �ساكت باش! من خود از رسول خدا :سعد بر سينه پسرش دست نهاد و گفت

  » دارد. را دوست مينياز و گمنام  خداوند انسان پرهيزكار و بي« :فرمود كه مي
وقتي عمر نتوانست پدرش را قانع نمايد، دست به دامن برادرش عامر شد، تا براي 

  راضي كردن پدرش به پذيرش خالفت و ايجاد وحدت تالش كند!
پدر! در حالي كه مردم بر سر مسايلي كه به امت  :عامر نيز نزد پدر رفت و گفت

  اي؟ اند و تو در اينجا گوشة انزوا را بر گزيده تهاسالمي ارتباط دارد، با هم به نزاع پرداخ
خواهي من زمام آشوب و  پسرم! مي :وقاص خطاب به پسرش عامر گفت سعدبن ابي

بلوا را به دست بگيرم!؟ سوگند به خداوند تنها زماني از اينجا خارج شده و وارد ميدان 
يگران فرو آرم اهل ددارم و آن را برسر  شوم، كه وقتي شمشيرم را براي جنگ برمي مي

گردن اهل ايماني فرود آوردم در  ايمان و اهل كفر را از هم تشخيص دهد و اگر آن را بر
  آن مؤثر واقع نشود، و اگر بر سر كافري فرود آوردم، آن را قطع كند و به قتل برساند!؟ 

��B�� �� B  :فرمود شنيدم كه مي �پسرم! من خود از رسول خدا :سپس به او گفت
�� B<�I� B<
��� B<Eرا  پوشيده و پنهان)نياز و َخفي( خداوند آدم پرهيزكار و بي« ��7 ��

  » 1دارد. دوست مي

  ادامه جلسة حكميت

تشكيل جلسه داده و در مورد موضوع حكميت به بحث » أذرح«دو طرف حكميت در 
و بررسي پرداخته و راجع به راهكارهاي گوناگون براي حل و فصل مشكالت به 

  جويي پرداختند! چاره
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شد،  برگزار مي» أذرح«اما نبايد فراموش كرد كه در آن شرايط كه جلسه حكميت در 
خليفه مسلمين بود، و همة اصحاب و اتباعش او را  �بن ابيطالب تنها اميرالمؤمنين علي

  دانستند!  خليفه مشروع و اميرالمؤمنين مي
قام اميرالمؤمنين ننهاده و اتباع و معاويه مدعي احراز مقام خالفت نبود و خود را در م

  هوادارانش نيز به عنوان اميرالمؤمنين با او بيعت نكرده بودند! 
منظور اين است كه دو طرف نزاع و اختالف هر دو خليفه و اميرالمؤمنين نبودند، بلكه 
يك طرف نزاع حضرت علي خليفه و اميرالمؤمنين بود كه اكثريت مسلمانان با او بيعت 

اي هم مانند مردم شام به رهبري معاويه بيعت با او را مشروط به مجازات  عده نموده و
  شورشيان برانداز و مجرم پيرو عبداهللا بن سبأي يهودي گردانيده بودند!

كرد، و به  و خونخواه حضرت عثمان معرفي مي» دم ولي«سفيان خود را  معاويه بن ابي
نمود، و بر كناري خود را  تخار مياف �استانداري خود در زمان حضرت عمر و عثمان

دانست! زيرا از نظر او هنوز حضرت علي اميرالمؤمنين نبود تا او  توسط حضرت روا نمي
را از استانداري شام بر كنار كند! وتنها پس از قصاص قاتالن و شورشيان و بيعت همه 

ميت مردم حاضر بود حضرت علي يا صحابي ديگري را به عنوان خليفه مسلمين به رس
  بشناسد! 

نزاع معاويه با حضرت علي بر سر خالفت نبود و به خاطر آن با او به مخالفت 
دانست. و در مورد  برنخواسته بود، و براي احراز مقام خالفت حضرت علي را شايسته مي

اهليت و شايستگي حضرت علي براي مقام خالفت اعتراضي نداشت، و به خود به عنوان 
اي از  كرد، تنها انتقادش در مورد پاره ي نگاه نميجايگزيني براي حضرت عل

ها، و عدم مجازات  هاي حضرت علي بود، راجع به شتاب در عزل و نصب گيري تصميم
  مجرمان شورشي، آن هم در شرايطي كه هنوز بسياري از مردم با او بيعت نكرده بودند! 

كنيم، تا به  ه ميبا مالحظه و توجه به آنچه گفته شد، به قضيه اجتماع حكمين نگا
  حقيقت موضوع بيشتر پي ببريم! 



    

  331  �حضرت علي بن ابيطالب 
  

واقعيت موجود فراروي ابوموسي اشعري و عمروبن عاص اين بود كه گروه زيادي از 
دانستند و از  بيعت نموده و خود را ملزم به اطاعت از او مي �مردم با حضرت علي

پايه عدم نه بر  –طرف ديگر عده زيادي از مسلمانان شام و در رأس آنها معاويه 
هنوز بيعت نكرده بودند! و بر اين  –شايستگي حضرت علي و نزاع با او بر سر خالفت 

صورت  –مورد نظر آنان  –باور بوده كه انتخاب او از طريق اصول صحيح اسالمي 
اند! از طرف ديگر احكام الهي را در  نگرفته و تعدادي از اصحاب هنوز با او بيعت نكرده

گر و مجرم به اجرا نگذاشته و در عين حال بسياري از آن جنايتكاران    مورد شورشيان فتنه
  زدند!  خود را در ميان سپاهيان او جايي داده و در كنار او شمشير مي

» جمل«هاي  از نظر آنان انتخاب او عمالً به ايجاد تفرقه انجاميده و زمينه را براي جنگ
گر زخمي شدند و همچنين جنگ صفين ها هزار نفر دي كه در آن ده هزار نفر كشته و ده

بودند، فراهم گردانيده كه در آن هفتاد هزار نفر كشته و تعداد بسيار زيادي زخمي گرديده 
  بود. 

، اين سؤال مطرح بود كه با توجه به اين همه حوادث �از نظر مخالفان حضرت علي
سلمانان روي و فجايع كه پس از انتخاب حضرت علي به عنوان اميرالمؤمنين در ميان م

داده، و از طرفي بسياري از مسلمانان هنوز با او بيعت نكرده بودند، اگر او همچنان خليفه 
باشد، و اوضاع همچنان نابسامان، و جنگ و نزاع ميان مسلمين ادامه داشته باشد، آيا اين 

 گيري در مورد آن موضوع را بهتر نبود كه او از مسئوليت خالفت صرفنظر نمايد و تصميم
بسپارد و شخص مناسبي را كه همة  �به اهل حل و عقد متشكل از اصحاب رسول خدا

  مسلمانان در مورد او اتفاق نظر داشته باشند، به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب نمايند!؟
مورد بحث » اذرح«اين موضوع توسط عمروبن عاص و ابوموسي اشعري، در اجتماع 

  و بررسي قرار گرفت! 
بسيار، ابوموسي اشعري و عمروبن عاص در اين مورد به توافق  پس از گفتگوهاي

گيري در مورد خالفت را به اصحاب عضو شورا و اهل حل و عقد  رسيدند كه تصميم
هنگام فوت خود از آنان  �بسپارند! اصحابي كه هنوز در قيد حيات بودند و رسول خدا
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وقاص، سعيدبن زيد،  بيا نابيطالب، سعدب بن حضرت علي :راضي بود! از جمله مانند
عبداهللا بن عمر، كه در شورايي كه حضرت عثمان را به خالفت انتخاب كرده بودند، 

  مشاركت داشتند! 
گيري در مورد خالفت در  آنان توافق كردند كه آن عده از اصحاب براي تصميم

ند و تشكيل جلسه بدهند و از ميان خود يكي را به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب كن» اذرح«
با ميل و رضايت خاطر با او بيعت نماين تا پس از آنان همه مسلمانان همه ممالك 

  اسالمي نيز به او دست بيعت بدهند! 
اتفاق نظر آنان در اين مورد به معناي آن بود، كه حضرت علي تا تشكيل جلسه 
 شوراي حل و عقد، متشكل از اصحاب همچنان مدعي مقام خالفت نباشد، اما در صورتي

كه بار ديگر از طرف شوراي حل و عقد به عنوان خليفه برگزيده شد، چه بهتر و همه با 
او بيعت خواهند كرد، و در غير اين صورت هر كسي كه به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب 

  شد، او نيز با خليفه جديد بيعت خواهند نمود. 
دند، و اينگونه نبود كه حكمين معاويه را از استانداري نه عزل كردند و نه تثبيت نمو

ابوموسي را عزل و عمرو عاص او را همچنان استاندار بداند، زيرا او آن هنگام خليفه 
  نبود، و درخواست آن را ننموده و با حضرت علي هم بيعت نكرده بود! 

و استعفاي حسن بن علي از  �الزم به يادآوري است، پس از شهادت حضرت علي
  بود، كه با معاويه به عنوان خليفه بيعت صورت گرفت!  –در سال قحطي  –مقام خالفت 
به توافق رسيدند كه تا موعد اجتماع  –عمروبن عاص و ابوموسي اشعري  –حكمين 

به ادارة  �نشست اهل حل و عقد اصحاب و بزرگان براي انتخاب خليفه، حضرت علي
مربوط به شام ومصر  امور ممالكي مانند عراق و حجاز و يمن بپردازد، و معاويه نيز امور

  و شمال آفريقا را سر و سامان دهد! و جنگ را پايان يافته تلقي كنند! 
هايي را كه ميان او و ابوموسي اشعري در نشست  عمروبن عاص بخشي از گفتگو

   :تحكيم روي داده بود، در پاسخ به پرسش حضين بن منذر توضيح داده بود
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اجتماع حكميتي كه به تو و ابوموسي در  :حضين بن منذر از عمروبن عاص پرسيد
  سپرده شده بود، ميان شما چه گفتگوهايي انجام گرفت؟ 

اند، اما  هاي زيادي گفته بسياري در مورد گفتگوهاي ما سخن :عمروبن عاص گفت
   :اند، درست نبوده است سوگند به خداوند بسياري از آنچه را كه آنان گفته

  د خالفت چيست؟ نظر تو در مور :من به ابوموسي گفتم
من بر اين باورم كه آن عده اى از صحابي كه رسول خدا همراه با  :ابوموسي گفت

  خوشنودي از آنان از دنيا رفت، از ميان خود يكي را به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب كنند! 
  نقش من و معاويه در ارتباط با آن چيست؟  :به او گفتم

لمؤمنين انتخاب شد، براي سر و سامان دادن كسي كه به عنوان اميرا :ابوموسي گفت
به امور مردم، از شما هم ياري بخواهد، اگر هم نيازي به شما نداشت، مسئوليت از دوش 

  شود!  شما ساقط مي
داد، و  او خود را مورد مالمت قرار مي :گويد ابوموسي نيز در مورد عمروبن عاص مي

درخشان خالفت ابوبكر صديق و عمر برد، و راجع به سيرة  نفس خود را زير سؤال مي
   :گفت سخن مي �فاروق

ميراث  –سوگند به خداوند اين ميراث  :عمروبن عاص به من گفت :گويد ابوموسي مي
زيبندة ابوبكر و عمر بود، و عصرشان عصر درخشان و طاليي اسالم به شمار  –خالفت 

هي كرديم و به بيراهه رفتيم و آمد، اما آن را براي ما بر جاي نهادند و در مورد آن كوتا مي
  دچار خسران گرديديم!

اما سوگند به خداوند ايشان فريب نخوردند، و به بيراهه نرفتند، و دچار خطا نشدند! «
گرايي و كوتاهي و ناتواني خود  سوگند به خداوند هر چه كه بر سر ما آمده و بر اثر توهم

  » 1ما بوده است!
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هاي عملي برداشته نشده، و حاصل  ق حكمين گاماما براي اجراي موارد مورد اتفا
هاي و حكميت آنان موجب رضايت طرفين نگرديد و بزرگان اصحاب براي  گفتگو

انتخاب خليفه نتوانستند گرد هم بيايند. و اوضاع و احوال ميان حضرت علي و معاويه 
  همچنان به صورت قبلي باقي ماند! 

نمود، و  دخل و تصرف مي در ممالك زير سلطه خالفت خويش �حضرت علي
كرد،  معاويه نيز در مناطق و ممالكي كه زير فرمانروايي او قرار داشت دخل و تصرف مي

اما دخل و تصرف او در مقام استانداري بود، نه به عنوان اميرالمؤمنين، اما متاركة جنگ 
  ميان آنان همچنان پا بر جا بود! 

  ود را حل و فصل كند، پايان يافت! بدين ترتيب قضيه تحكيم بدون آنكه مشكل موج
پس از پايان تحكيم سرزمين شام زير حاكميت معاويه در آرامش قرار داشت و همه از 

با مشكل روبه افزايش پديده خوارج روبرو  �كردند، اما حضرت علي او اطاعت مي
  گرديده بود! 

  خوارج نهروان

داده و اولين امير خود را به  خوارج به نهروان رفته و سپاه سر تا پا مسلحي را تشكيل
  نام عبداهللا بن وهب راسبي فرمانده آن گردانيدند!

آنان در منطقه نهروان به فساد و قتل و غارت مسلمانان و راهزني و هتك حرمت و 
  كردند! غارت اموال مردم اقدام مي

به نام  �اولين جرمي كه مرتكب گرديدند اين بود كه، يكي از اصحاب رسول خدا
 بن خَباب بن ارث همراه با همسر باردار خود از راهي كه در كنترل خوارج بود، عبداهللا

  كرد! عبور مي
  تو كيستي؟ :آنان سر راه را بر اوگرفته و گفتند

  عبداهللا بن خباب صحابي رسول خدا هستم! :گفت
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گفت از رسول خدا شنيده است كه  حديثي را كه از پدرت شنيدم كه مي :گفتند
   :فرمود مي

 �� FG <3�d� � <3�d� �� FG ?��E�� � ,?��E�� �� FG �'�E�� H
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كننده  فتنه و بلوايي پيش خواهد آمد كه در آن نشسته بر ايستاده و ايستاده بر حركت«
كننده برتري دارند (منظور اين است كه اگر در اين  كنده بر سعي و تالش و حركت

را كنار بكشيد بهتر است تا اينكه در آن مشاركت داشته  درگيريها و اختالفات خود
  ». باشيد)

خوارج اورا در حالي كه بر اسبي سوار بود پائين كشيده و جلو چشمان همسرش 
سرش را بريدند و سپس همسر حامله و باردار او را نيز سربريده و شكمش را پاره پاره 

   1كردند!؟

  گفتگوي حضرت علي با خوارج 

رفت، و مدت زمان زيادي را با » نهروان«راي گفتگو با خوارج به ب �حضرت علي
بن  انصاري و قيس آنان به مباحثه و مجادله پرداخت، اين زماني بود كه قبالً ابوايوب

سعدبن عباده براي قانع كردن ايشان و پايان دادن به شورش و تمرد با آنها گفتگو كرده و 
  اي نگرفته بودند! نتجه

انصاري پرچم عفو و امنيت را برافراشت! و از طرف  ه ابوايوبپس از آن بود ك
اعالم شد كه هر كس بر گرد آن پرچم جمع شود، و هر كس به كوفه و  �حضرت علي

مدائن بازگردد، در امنيت قرار دارد و نيازي به جنگ با آنها نيست، و تنها با كساني 
  شود كه دست به قتل و جنايت زده باشند! برخورد مي

  نهروان  جنگ
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پس از آن اعالن عفو بود كه بسياري از خوارج از شورش و تمرد دست برداشتند! اما 
حدود يك هزار نفر از آنان همچنان با عبداهللا بن وهب راسبي باقي ماندند! و به دنبال آن 
اولين جنگ ميان خوارج و حضرت علي در نهروان روي دارد و به كشته شدن بسياري از 

  جاميد. رهبران آنان ان
بن أوفي كه  عبداهللا بن وهب راسبي فرمانده آنان و حرقوس بن زهير سعدي و شريح

دو نفر از سران باند عبداهللا بن سباي يهودي بودند و در كشتن حضرت عثمان مشاركت 
   1داشتند نيز كشته شدند!

نيز وجود » ذوالثديه«مشهور به » مخَدج«شدگان خوارج در آن جنگ  در ميان كشته
  داشت. 

كه در ميان سپاهيان حضرت  –امام مسلم در كتاب صحيح خود از زيدبن وهب جهني 
من  :فرمودند �كند كه حضرت علي نقل مي –علي در جنگ با خوارج حضور داشت 

در ميان امت من گروهي سر به شورش و «:شنيدم كه فرمود �خود از رسول خدا
د و قرائت شما در مقايسه با قرائت آنان بسيار كنن دارند، قرآن را قرائت مي نافرماني بر مي

اندك است و نماز و روزه شما هم در برابر نماز و روزة آنان بسيار كم است، قرآن را 
  » كنند كه به نفع آنها است، اما در عين حال عليه آنان است. خوانند و گمان مي مي

دانستند، از زبان  ميكنند  اگر سپاهي كه با آنان مبارزه مي :سپس فرمود �حضرت علي
چه اجر و پاداشي براي آنان در نظر گرفته شده، برعمل و كردار خويش  �رسول خدا

كردند. نشانه و دليل اين قضيه آن است كه در ميان آنان مردي هست كه يك  توكل مي
دست او از آرنج قطع شده و بر سر بازوي او تكه گوشت اضافي شبيه سرپستان وجود 

  اند!  موهاي سفيدي روييدهدارد كه روي آن 
زماني كه خوارج شكست خوردند و جنگ پايان يافت،  :گويد زيدبن وهب مي
  بگرديد! » مخدج«شدگان آنان دنبال  در ميان كشته :حضرت علي فرمود
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  اين كار را كردند، اما او را نيافتند! 
كه بر شدگان خوارج  خود براي يافتن او اقدام نمود، و در ميان كشته �حضرت علي

يكي يكي آنان را از روي هم برداريد،  :روي هم افتاده بودند، به جستجو پرداخت! فرمود
جنازه او را ديد، تكبير  �را پيدا كردند! وقتي حضرت علي» مخدج«در نهايت جنازه 

  خداوند راست فرمود، و پيامبر پيامش را رسانيد!  :نمود و گفت مي
يرالمؤمنين! تو را به خدا! خود شما اين حديث يا ام :السلماني برخاست و گفت ةعبيد

  را از رسول خدا شنيدي؟
سوگند به خداوندي كه هيچ معبود و مستعاني به غير از او « :فرمود �حضرت علي

  » 1مشروعيت ندارد، من خود آن را از رسول خدا شنيدم!
علي  وقتي همراه با حضرت :همچنين امام مسلم از عبيداهللا بن رافع روايت كرده كه

به غير از حكم خدا هيچ كس  :گفتند براي جنگ با خوارج بيرون رفتيم، آنان مي
  مشروعيت ندارد! 

» اين سخن حقي است كه هدف باطلي در البالي آن قرار دارد.« :حضرت علي فرمود
بينم، و  هايي را توصيف فرموده كه من وصف آنها را در آنان مي انسان �رسول خدا

از اينجاي آنان « :به حلقوم خويش اشاره فرمود –گويند، اما  يسخن حق و صحيحي را م
كند! و آنان در نظر خداوند از بدترين مخلوقات او هستند، كه يكي از آنان آدم  تجاوز نمي

پوستي است كه يكي از دستان او قطع شده و بر روي بازوي او اضافه گوشتي  سياه
  » سرپستان مانندي وجود دارد.

پوست را پيدا كنيد!  آن مرد سياه« :قتل رسانيدند، حضرت علي فرمود وقتي آنان را به
  گشتند، اما او را نيافتند! 
برگرديد و بار ديگر به خوبي او را جستجو كنيد! حتماً او را  :حضرت علي فرمود

  گويد!  گويد، دروغ نمي خواهيد يافت، سوگند به خداوند، رسول خدا دروغ نمي
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اش  اي افتاده يافتند، آنان جنازه و جنازه اورا ديدند كه در چالهبار ديگر آنان بازگشتند 
  » 1را برداشتند و نزد حضرت علي آوردند، وقتي آن را ديد تكبيري نمود.
حضرت علي  :اند كه همچنين امام بخاري و امام مسلم از سويدبن غفله روايت نموده

ني را برايتان نقل خواهم سخ مي �وقتي از رسول خدا« :فرموده است �بن ابيطالب
تر است از اينكه بر او  نمايم، اگر از آسمان مرا به روي زمين بيندازند، برايم خوشايند

دروغ ببندم! اما وقتي در رابطه باخودم وشما سخن گفتم، جنگ خدعه و فريبكاري را 
  طلبد.  مي

���,  :فرمود شنيدم كه مي �من از رسول خداx�� �G; <) <�� �� s�D ��}
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جوان و تازه به دوران رسيده و سبكسر  :كه ميان امت من سر به شورش برخواهند داشت
كنند اما از گلوي  آورند و قرآن را قرائت مي خردند! سخنان رسول خدا را بر زبان مي و كم

شود، آنان نيز ازدين  همچون تيري كه شتابان از كمان بيرون مي –رود  تر نمي ايشان پايين
بكشيد! هر كس آنان را بكشد، نزد گردند. هر گاه با آنان روبرو شديد، آنان را  خارج مي

  » 2خداوند در قيامت اجر خاص خود را خواهند داشت.
از جعرانه هنگامي كه  :گفته است :نمايد كه روايت مي �امام مسلم از جابربن عبداهللا

نمود،  رسول خدا مقداري نقره را كه در دامن بالل ريخته و آن را ميان مردم تقسيم مي
  همراه او بودم. 

  اهللا عدالت را رعايت كن!  يا رسول :جلو آمد و گفتمردي 

                                         

  292ص  7البداية والنهاية : ج  -1

  291ص  7ة : ج البداية والنهاي -2



    

  339  �حضرت علي بن ابيطالب 
  

گويي؟ اگر من عدالت را رعايت نكنم چه كسي آن را  چي داري مي :رسول خدا فرمود
  گردم!  خورده و نااميد مي نمايد؟! اگر دادگر و عادل نباشم شكست رعايت مي

  اهللا اجازه بفرما اين منافق را مجازات كنم!  يا رسول :حضرت عمر گفت
اي را بدهم، آنگاه مردم خواهند گفت:  پناه بر خدا اگر چنين اجازه«:رسول خدا فرمود

خوانند، اما از  رساند! اين مرد و اتباع او قرآن مي محمد اصحاب خويش را به قتل مي
  » 1شوند. رود، و همچون پرتاب شدن تير از كمان از دين دور مي تر نمي حلقوم ايشان پائين

شنيدم و شهادت  �دهم خود از رسول خدا من گواهي مي« :ويدگ ابوسعيد خدري مي
دهم هنگامي كه حضرت علي با آنها جنگيد و آنان رابه قتل رسانيد، جنازه مردي را  مي

  »2آوردند كه همان اوصافي را كه رسول خدا فرموده بود، در او وجود داشت!
 :اند فرموده �ارسول خد :از ابوسعيد خدري نقل نموده كه گفته است �امام مسلم

گيرند، و يكي  آيد، گروهي از دين فاصله مي هنگامي كه در ميان مسلمانان تفرقه پديد مي«
  » 3نمايند. تر است، آنان را سركوب مي از آن دو طرف اختالف كه به حق نزديك

نزد  :اند كه گفته است همچنين امام بخاري و مسلم از بسربن عمرو روايت نموده
» خوارج«حروريه«در مورد  �آنچه را كه رسول خدا :و به او گفتم بن حنيف رفتم سهل

  اند، براي من بگو!  فرموده
  كنم!  شنيدم بدون كم و كاست برايت نقل مي �هماني را كه از رسول خدا :گفت

راه  –و به عراق اشاره فرمود  –گروهي از آنجا  :شنيدم كه فرمودند �از رسول خدا
تر  خوانند، اما از حلقوم آنها پايين گيرند، و قرآن را مي شورش و سركشي را در پيش مي

  » گيرند. شود، از دين فاصله مي رود و همانگونه كه تير از كمان دور مي نمي
  آيا براي آنان عالمتي را ذكر فرمود؟  :گفتم

   1توانم چيزي را بر آن بيفزايم! من همين را شنيدم، و نمي :سهل گفت
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يلي بر صداقت و درستي نبوت رسول خدا به شمار احاديثي كه نقل شدند، دال
آيند، زيرا در مورد شورش و سركشي خوارج و عدم معرفت درست آنان از قرآن و  مي

عدم اطاعت از امام و پيشواي مسلمين و اقدام به قتل و كشتار مسلمانان خبر داده، 
كنند مورد  سركوب مي مسلمانان را به رويارويي با آنها فراخوانده، آناني را كه ايشان را

  ترين طرف به حق و صواب بر شمرده است.  تمجيد قرار داده و نزديك
 –مالك بن حارث  –و هشت هجري بود، كه حضرت علي اشتر نخعي   در سال سي

را به عنوان والي مصر معين نمود! اشتر نخعي از رهبران كوفه بود، و با توجه به اين 
تحميل نموده و جزو فرماندهان عالي سپاه او درآورده  موقعيت، خود را بر خليفه مسلمين

بود، او در عين حال از جمله سران و اتباع عبداهللا بن سبا بود كه در شورش عليه عثمان 
  بن عفان و قتل او مشاركت داشت! 

اشتر نخعي از عراق راهي مصر شد، اما خداوند اين فرصت را از او گرفت و اجازه 
  ر را بچشد!نداد طعم والي بودن مص

در نزديكي مرزهاي مصر رسيد، يكي از اهل كتاب با مقداري عسل » قلزم«وقتي به 
  بر اثر آن فوت كرد.  –بن حارث  مالك –مسموم از او پذيرايي كرد و اشتر نخعي 

خداوند  :معاويه و عمروعاص از شنيدن خبر مرگ اشتر نخعي شادمان شده و گفتند
  » 2اني دارد.در ميان زنبورهاي عسل هم سرباز

، محمدبن ابوبكر صديق را به �پس از مرگ اشتر نخعي بود كه حضرت علي
بكر نيز در اشغال  استانداري مصر منصوب نمود، الزم به يادآوري است كه محمدبن ابي

  مشاركت داشته بود!  �مدينه و محاصره منزل حضرت عثمان
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بكر به  ا محمدبن ابياما از طرف ديگر معاويه عمروبن عاص را براي رويارويي ب
عنوان همدست شورشيان عليه خالفت حضرت عثمان همراه با شانزده هزار نفر سرباز به 

  مصر گسيل داشت! 
بكر نيز همراه با ده هزار نفر سرباز به سوي مصر حركت كرده بود كه  محمدبن ابي

ت ميان آنان جنگ سختي روي داد و در نهايت به كشته شدن بسياري از قاتالن حضر
كردند، انجاميد وجنگ با شكست سپاهيان  بكر را همراهي مي عثمان كه محمدبن ابي

  بكر پايان يافت!  ابي  محمدبن
به دنبال اين شكست همه سربازان و همراهان محمدبن ابي بكر از دور و بر او پراكنده 

به شده و او تنها ماند، و خوار و درمانده و اندوهگين گرديد و با گرسنگي و تشنگي 
اي پناه برد، اما معاويه بن حديج رهبر اتباع و طرفداران حضرت عثمان در مصر  خرابه

  دستور تعقيب او را داد و در همان خرابه او را به قتل رسانيدند!
بدين ترتيب مصر از زير حاكميت حضرت علي خارج گرديد و زير سلطه معاويه بن 

   1ين گرديد!سفيان قرار گرفت وعمروبن عاص والي آن سرزم ابي
اي ميان  هاي پراكنده ي در سال سي و نه هجري بود كه در مرزهاي عراق و شام درگير

   2سپاهيان حضرت علي و سربازان معاويه صورت گرفت.

  تصرف حجاز و يمن 

ارطاه به  در آغاز سال چهل هجري بود كه معاويه سپاهي را به فرماندهي بسربن ابي
را تحت سلطه خويش درآورد، بسر وارد مكه و مدينه  حجاز و يمن فرستاد تا آن ممالك

سفيان قرار  شد و پس از آن به يمن رفت و آن مناطق عمالً در اختيار معاويه بن ابي
   3گرفت!
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رفت و از طرف ديگر  مدام رو به ضعف مي �اوضاع و احوال خالفت حضرت علي
  گرديد.  هاي فرمانروايي معاويه روزبروز استوارتر مي پايه

آوردند، مدام از او نافرماني  م عراق كه خود را هوادار حضرت علي به شمار ميمرد
  كردند!  شوريدند و در كار او كارشكني مي نموده و عليه او مي

اما اتباع معاويه در شام كامالً از معاويه اطاعت نموده و عليه او اقدامي را صورت 
، از توانايي و قدرت اهل عراق شد دادند. هر چه قدرت نظاميان شاميان بيشتر مي نمي

  گرديد!  كاسته مي
 �هايي كه فراروي حضرت علي در همان اوضاع و احوال و آن مشكالت و چالش

ترين انسان آن عصر بود، اما  ترين و پارساترين و آگاه قرار گرفته بود، او بهترين، عالم
اي عرصه را  ، و به گونهكردند گذاشتند و عليه او كارشكني مي پيروانش مدام او را تنها مي

بر او تنگ كرده و فتنه و آشوب و بلوا به راه انداخته و به خاطر كم بودن پيروان صادق و 
مخلص عمالً كاري از او ساخته نبود، از زندگي دنيا متنفر گرديده و بارها آرزوي مرگ 

  كرد!؟  مي
آنان اقدام  ترين چرا با شقاوت :فرمود بارها اين كالم را تكرار مي �حضرت علي

  آيد؟!! كند؟ منتظر چيست؟ چرا براي كشتن من جلو نمي نمي
   :اند فرموده �حضرت علي :گويد بن زيد مي ثعلبه

شكافد، محاسنم را از خون سرم رنگين خواهد  ها را مي سوگند به خداوندي كه دانه«
  شود!؟ ترين آنان وارد عمل نمي شد، چرا شقي

كسي با تو آن چنان كند، خانواده و رالمؤمنين! اگر يا امي :گويد عبداهللا بن سبع مي
  اش را نابود خواهيم كرد!  عشيره

دهم كه به غير از قاتلم، كسي ديگر  شما را به خداوند سوگند مي :حضرت علي فرمود
  را به قتل نرسانيد! 

  كني؟  يا اميرالمؤمنين كسي را به جانشيني خود تعيين نمي :خدمت ايشان گفتند
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كنم، و همانگونه كه  نه، كسي را به جانشيني خود تعيين نمي :رمودحضرت علي ف
  كنم!  عمل كرد، عمل مي �رسول خدا

  وقتي با خداوند خويش مالقات كردي، چه پاسخي خواهي داد؟  :گفتند
خداوندا! به صالح ديدي و مقدر فرمودي كه مرا خليفه ايشان نمايي،  :گويم مي :گفت

تو را همراه با ايشان ترك كردم! اگر بخواهي آنان را و سپس مرا نزد خود آوردي و 
  گرداني!! اصالح و اگر هم بخواهي آنان را دچار تباهي مي

از خدا پروا  :تعدادي از خوارج نزد حضرت علي آمده و گفتند :گويد زيدبن وهب مي
  كن! مرگ تو نزديك است! 

ها را شفا  ه و بيماريها را شكافت نه، سوگند به خداوندي كه دانه :حضرت علي فرمود
كشند، اين  كند، مي زنند و محاسنم را رنگين مي اي كه بر سرم مي داده، مرا با ضربه

شدني، و هر كس كه دروغ و افتراء  اي است داده شده و قضا و قدري است انجام وعده
   1گردد. ببندد، نااميد مي

و  وفايي در آخرين روزهاي حيات دنيوي خويش به سبب بي �حضرت علي
نافرماني اتباع و اصحاب خود به سختي اندوهگين و متألم بود، و براي رهايي از آن درد 

  كرد، تا از درد تنهايي رهايي يابد!؟ و رنج از خداوند آرزوي مرگ مي
را كه چند روز قبل از شهادتش  �هاي حضرت علي زهيربن األرقم بخشي از خطابه

   :نمايد بيان فرموده نقل مي
به من خبر رسيده  :حضرت علي روز جمعه بر روي منبر رفت وفرمود :گويد زهير مي

درطاه براي تصرف يمن به سوي آن سرزمين حركت كرده است! سوگند به  كه يسربن ابي
  خواهند شد!! پيروزكنم كه اتباع معاويه بر شما  خداوند فكر مي

كنيد، اما آنان  يپيروزي آنان بر شما به خاطر آن است كه شما امام خود را نافرماني م
كنيد، اما آنان با او به  نمايند، و شما به من خيانت مي فرمانرواي خود را فرمانبرداي مي
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انگيزيد! اما آنان به اصالح و  نمايند، شما در سرزمين خود فساد برمي صداقت رفتار مي
  پردازند!؟ آباداني مي

عذر و خيانت كرد، فالني را فالني را به نمايندگي از خود به فالن جا فرستادم، به من 
نيز فرستادم به من خيانت كرد و اموال زيادي را براي معاويه فرستاد! اگر ديگي را به 

  عنوان امانت به يكي از شما بدهم قاشق آن را براي خود برخواهد داشت! 
خداوندا! من از ايشان نگرانم و آنان نيز از من و من از ايشان ناخشنودم و آنان نيز از 

  ناخشنودند، خداوندا! مرا از دست آنان و آنان را از دست من نجات بده!  من
به شهادت  �روز جمعه بعد از اين سخنان بود، كه حضرت علي :گويد زهير مي

   1رسيد!
در واپسين روزهاي حيات دنيوي خويش،  �انگيز حضرت علي آن كالم تعجب

هايي است كه  ها و رنج ويش و سختيبيانگر ميزان يأس و نگراني او از اتباع و هواداران خ
اي را براي آنها جز آرزوي مرگ خويش  از طرف ايشان متحمل شده و هيچ راه چاره

  نيافته بود؟!

  هاي تروريستي خوارج  توطئه

يعني حضرت علي و معاويه و  –اي از خوارج براي كشتن سه نفر از بزرگان  عده
ن باور بودند كه آنان راه كفر را در پيش عمروبن عاص اتفاق نظر پيدا كردند! زيرا بر اي

 ةگرفته، به صورت پيشگامان گمراهي و سركردگان فتنه و آشوب درآمده! و عامل هم
مصايب و مشكالتي كه براي مسلمانان پيش آمده هستند! به همين خاطر بايد آنان را 

  حذف كرد تا همه مردم از دست آنان رهايي پيدا كنند! 
معروف به ابن  –نفر از خوارج به نام عبدالرحمن بن عمرو  در سال چهلم هجري سه

بن عبداهللا تميمي و عمروبن بكر تميمي،  ملِجم مرادي، حميري كندي مصري، و برك
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مخفيانه تشكيل جلسه داده و از كشته شدن تعداد زيادي از دوستان و همفكران خود، در 
  رحمت نمودند! نهروان توسط حضرت علي ياد كردند، و براي آنان آرزوي 

بعد از كشته شدن آنها زندگي براي ما چه ارزشي دارد!؟ آنان براي دفاع « :سپس گفتند
دادند! اكنون اگر ما هم جان  هيچ مالمتگري هراس به دل راه نمي  از دين خدا از مالمت

علي و معاويه و عمرو عاص را به  –خود را در راه خدا فدا كنيم و سران كفر و گمراهي 
رسانيم، از يك طرف انتقام خون برادران خود را گرفته و از طرف ديگر مردم ممالك قتل ب

  ايم!!؟ اسالمي را از دست آنان نجات داده
  كشتن علي را به من بسپاريد! :ابن ملجم گفت

  رسانم!  من هم معاويه را به قتل مي :برك تميمي گفت
  روم!  يمن هم براي كشتن عمروعاص به مصر م :عمروبن بكر نيز گفت

پيشه، با هم پيمان بستند و به توافق رسيدند كه هر كدام از آنان به  آن سه آدم شرارت
مسئوليت خود وفادار باشند و در راه اجراي آن برنامة شوم جان خود را فدا كنند! آنان 

  شمشير و سم الزم را تهيه كرده و خود را براي اجراي نقشة خود آماده نمودند!
تند كه هنگام نماز صبح روز هفدهم ماه رمضان همزمان طرح ترور همچنين قرار گذاش

اي به طرف محل اجراي  آن سه نفر را به اجرا بگذارند! و هر يك از آنان به گونه
اند، در آنجا حضور داشته  مأموريت خود حركت كنند كه همان روزي را كه معلوم كرده

  » 1.باشند! و همزمان اشخاص مورد نظر را به قتل برسانند
برك بن عبداهللا تميمي براي اجراي مأموريت خود راهي دمشق گرديد. هنگام نماز 
صبح معاويه به مسجد آمد و برك با شمشير مسموم خود او را مورد تهاجم قرار داد و 
توانست تنها يك ضربه را بر لگن معاويه وارد كند و او را مجروح نمايد. اما زخم او 

  دتي معالجه، معاويه بهبودي يافت!چندان كاري نبود و پس از م
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برك را دستگير كرده و معاويه دستور اعدام او را صادر كرد، او لحظاتي پيش از مرگ 
براي معاويه پيغام فرستاد كه تو را بشارت باد در همين امروز دوستم كار مهمي را انجام 

  داده است!
  چه كاري؟  :از او پرسيدند

  بن ابيطالب را به قتل برساند! رار بوده عليبرادرم در اين چنين روزي ق :گفت
  اما معاويه دستور داد حكم اعدام او را به اجرا بگذارند! 

وبن عاص عازم  بن بكر تميمي نيز با شمشير مسموم خويش با هدف كشتن عمر عمرو
  مصر گرديده بود. 

ماز عاص به خاطر بيماري براي اداي ن در بامداد روز جمعه هفدهم ماه رمضان، عمرو
فجر به مسجد نيامده و نتوانسته بود همراه با مردم نماز جماعت را ادا كند، به همين 

  حبيبه عامري را براي اقامه نماز نايب خويش گردانيده بود.  بن ابي خاطر خارجه
هنگامي كه خارجه در محراب نماز بود،عمروبن بكر به گمان اينكه او عمروبن عاص 

  ور شده و او را به قتل رسانيد! ملهاست با شمشير مسموش بر او ح
وقتي عمروبن بكر را دستگير كردند و از او پرسيدند چرا خارجه عامري را به قتل 

من قصد جان عمروعاص را كرده بودم، اما تقدير  :رسانيدي! آه از نهاد او برآمد و گفت
  الهي اين بود كه خارجه كشته شود! 

   1ه و اعدام شد!پس از مدتي او به دستور عمروعاص محاكم
جان سالم به در بردند، اما حضرت   بدين صورت معاويه و عمروبن عاص از آن توطئه

  به دست ابن ملجم مرادي به شهادت رسيد! �علي بن ابيطالب

   ����شهادت حضرت علي

عبدالرحمن بن ملجم وارد كوفه گرديد و قصد خود را حتي از دوستان خوارجي 
  پنهان داشت.  –اي جلوگيري از افشاى آن بر –خويش كه در آن شهر بودند 
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ابن ملجم با زن زيبارويي به نام قطام كه از هواداران خوارج بود آشنا شد، او به خاطر 
آنكه پدر و برادرانش را در جنگ نهروان به دست حضرت علي كشته شده بودند، به 

  شدت كينه او را دل داشت. 
براي خود خواستگاري نمود! قطام نيز به  ابن ملجم از زيبايي او در شگفت شد و او را

شرط آنكه سه هزار درهم و يك خدمتكار را مهريه او نمايد و حضرت علي به قتل 
  برساند، با پيشنهاد خواستگاري او موافقت كرد!!

هدف و خواست ابن ملجم با خواست قطام گره خورد و كينة آنها از حضرت علي به 
  اد. آنان جرأت بيشتري براي كشتن او د

بن  سوگند به خداوند تنها هدف او از آمدن به كوفه كشتن علي :ابن ملجم گفت
  ابيطالب بوده است! 

براي همكاري با شوهرش ابن » وردان«قطام يكي از مردان عشيره خويش را به نام 
  ملجم در كشتن حضرت علي آماده نمود! 

نام شبيب بن نجده  همچنين ابن ملجم خود نيز توانست يكي از افراد خوارج را به
راضي كند كه با او براي كشتن حضرت علي  –پس از مباحثاتي طوالني  –اشجعي 

  همكاري كند! 
ملجم، وردان و شبيب قرار گذاشتند كه در بامداد روز  پيشه يعني ابن آن سه آدم جنايت

  جمعه هفدهم ماه رمضان سال چهل هجري حضرت علي را به شهادت برسانند! 
ير خويش را با سمي كشنده آغشته نمود و هر سه نفر در كنار در ابن ملجم شمش

  شد، كمين كردند!  ورودي مسجد كه حضرت علي از آنجا براي اقامه نماز وارد مسجد مي
از خانه بيرون آمد و به سوي مسجد به راه  �لحظاتي قبل ار طلوع فجر حضرت علي

5> '->  :فرمود نمود و مي ح بيدار ميآمد مردم را براي اقامه نماز صب افتاد در راه كه مي
 !T(n�� <-' B<5 ,T(n��  
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پيشه بر او هجوم بردند ابتدا شبيب  وقتي به جلو در مسجد رسيد، آن سه آدم شقاوت
شمشيرش را بر سر او فرود آورد اما به خاطر برخورد با در مسجد بر سر حضرت علي 

  اصابت ننمود!
به سختي را بر فرق سر او فرود آورد وخون اما ابن ملجم با شمشير مسموم خود ضر

از سر او جاري شد، و محاسنش را خونين نمود، و هماني روي داد كه خود او مدام 
  فرمود كه محاسنم از خون سرم رنگين خواهد گرديد!؟  مي

آورد، با  فرود مي �وقتي ابن ملجم با شمشيرش آن ضربه را بر سر حضرت علي

  �:4 4u� / ��5� � � 1W� � <-'�� �Q ?J��W :گفت صداي بلند مي

و اين آيه » اي علي حكم تنها حكم خداوند است، تو و يارانت را در آن حقي نيست.«
   :از قرآن را خواند كه

� š∅ ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ψ9$# tΒ “Ì� ô± o„ çµ |¡ ø�tΡ u!$ tóÏG ö/ $# ÉV$ |Êó÷s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρ â u‘ 

ÏŠ$ t6Ïè ø9 $$Î/ �  )207 :البقره(  
شود كه جان خود را در برابر كسب خوشنودي  ن مردم كسي يافت ميدر ميا«

  »خداوند بدهند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است.
 :جاري بود، فرمود �بن ابيطالب در حالي كه خون از سر مباركش اميرالمؤمنين علي

  مردم او را بگيرند!
ل حضرموت وردان را به اي به سرعت ابن ملجم را دستگير كردند و يك نفر از اه عده

قتل رسانيد، اما شبيب در تاريكي توانست فرار كند و خود را نجات بدهد! و كسي متوجه 
  او نشود!

فرمود كه پيشنماز شود و براي مردم نماز صبح را » جعدبن هبيره«به  �حضرت علي
  اقامه كند! 

دستان او  را به منزل حمل كردند، پس از آن ابن ملجم را در حالي كه �حضرت علي
  را بسته بودند نزد حضرت علي آوردند! 
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ابن ملجم! اي دشمن دين خدا! مگر من مدام با تو به خوبي  :حضرت علي به او فرمود
  كردم؟! رفتار نمي

  چرا! :ابن ملجم گفت
  چه چيز تو را بر آن داشت كه به اين كار دست بزني؟!  :حضرت علي فرمود

ز كردن اين شمشير بودم و از خداوند من چهل روز مشغول تي :ابن ملجم گفت
  خواستم بدترين انسان به وسيله آن كشته شود! اينكه به وسيله آن تو را كشتم!؟

كنم بدترين خلق خدا تو باشي و به وسيله همين  فكر مي :فرمود �حضرت علي
  شمشير كشته خواهي شد! 

را قصاص  اگر من فوت نمودم او :پس از آن حضرت علي به اطرافيان خود فرمود
  دانم با او چكار كنم! كنيد و اگر زنده ماندم خود مي

دهي با فرزندت  يا اميرالمؤمنين! اگر تو وفات يافتي اجازه مي :جندب بن عبداهللا گفت
  حسن بيعت نماييم؟

كنم و نه شما را از  من در مورد بيعت با او نه به شما امر مي :فرمود �حضرت علي
  دانيد انجام بدهيد!  دانيد، هر كاري را كه به صالح مي مي دارم! خود بهتر آن برحذر مي

   ����وضعيت حضرت علي

اي را خطاب به حسن و حسين و ديگر پسران و دخترانش  نامه حضرت علي وصيت«
و همة مسلمانان نوشت ودر آن همه را به تقواي الهي و نماز و زكات و صبر و بردباري، 

آگاهي و معرفت ديني، تحقيق در امور، پيوند با صله رحم، شكيبايي در برابر جاهالن، و 
قرآن، و مراعات حقوق همسايگي، امربه معروف و نهي از منكر و پرهيز از فساد و 

  » 1فحشاء توصيه فرمود.
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حضرت علي سه روز رااز بامداد روز جمعه تا شب يكشنبه بر اثر ضربت شديدي كه 
آن سه روز بيشترين و شايد همه كالم  بر سر او وارد شده بود، در بستر قرار داشت، و در

  بود!  ��4u	 �Q�� B4و ذكر او 

 �ابيطالب بن در شب يكشنبه نوزدهم ماه رمضان سال چهل هجري اميرالمؤمنين علي
بر اثر زخمي كه از ضرب شمشير مسموم ابن ملجم برداشته بود، وفات يافت و بدست 

و با اين مقام به پيشگاه پروردگار  پيشه به شهادت رسيد آن خارجي درمانده و شقاوت
  شرفياب گرديد!

سالگي  63حضرت علي مانند رسول اكرم و ابوبكر صديق و عمربن خطاب در سن 
  دعوت حق را لبيك گفت و به رفيق اعال پيوست و به شهادت رسيد. 

بن ابيطالب چهار سال و چند روزي كمتر از نه ماه  مدت خالفت اميرالمؤمنين علي
  بود!

يعني روز جمعه آغاز  �ت و بيعت با او يك هفته بعد از شهادت حضرت عثمانخالف
  شده بود. 

او را غسل  �پس از آنكه حضرت علي به شهادت رسيد، حضرت حسن و حسين
  دادند، حضرت حسن نماز را بر پيكر مبارك او همراه با نُه تكبير خواند! 

و حسين و محمدبن  پس از آنكه شب فرارسيد، در نيمة شب بود كه حضرت حسن
حنيفه و جمعي از نزديكان حضرت علي را مخفيانه در داراألماره كوفه آن بزرگوار را به 
خاك سپردند، و از ترس آنكه خوارج قبر مبارك او را نبش كنند، و به خاطر حقد و 

بر اي را بر روي ق  اي كه از او داشتند، و پيكرش را پاره پاره نكنند، هيچ آثار و نشانه كينه
  مطهرش قرار ندادند! 

بن ابيطالب سؤال  البيت در مورد اميرالمؤمنين علي از امام محمدبن باقر يكي از ائمة آل
   :شد كه

  هنگام شهادت، او چند سال داشت؟ 
  سال.  63 :گفت
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  كجا او را به خاك سپردند؟  :سؤال شد
از ترس خوارج محل شبانه او را در داراألماره كوفه دفن كردند، و  :امام باقر فرمودند

  قبر او را پنهان داشتند! 
بن ابيطالب را مشمول رحمت و رضايت خويش  خداوند حضرت اميرالمؤمنين علي

  قرار دهد! 
بعد از شهادتش حسن بن علي ابن ملجم را براي محاكمه و گرفتن قصاص از او و 

  دادگاهي او را احضار كرد! 
  گذارم!  ان ميمن پيشنهادي را با تو در مي :ابن ملجم گفت

  چه پيشنهادي؟!  :حضرت حسن گفت
من در كنار كعبه با خداوند پيمان بسته بودم كه علي و معاويه را به  :ابن ملجم گفت

خواهم مرا براي آنكه  قتل برسانم، يا در اين راه كشته شوم! اكنون علي را كشتم! و مي
هم، اگر نتوانستم او را بكشم، د بتوانم معاويه را هم بكشم آزاد نمايي؟! من به تو قول مي

برگردم و خود را در اختيار تو بگذارم و چنانچه توانستم او را بكشم و نجات پيدا كردم 
  دهم كه خود را در اختيارتان قرار بدهم تا مرا قصاص كنيد!  باز هم قول مي
  پذيرم و بايد قصاص بشوي!  به هيچوجه پيشنهادت را نمي :حسن گفت

   1صاص ابن ملجم ملعون را صادر نمود!پس از آن فرمان ق
خوارج بعداً اقدام ابن ملجم را در مورد به شهادت رسيدن حضرت علي مورد ستايش 
قرار داده و عمران بن حّطان شاعر خارجي در مدح ابن ملجم ملعون اين شعر را سروده 

   :است كه
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اي كه آن پرهيزكار تنها به خاطر كسب خوشنودي خداوند صاحب  بنازم به ضربه«
كه كفه اجر و پاداش او در كنم  عرش (آن را بر علي وارد كرد) من به آن روزي فكر مي

  » تر است!؟ ها سنگين ن پيشگاه خداوند از همة انسا
پيشه است! در واقع  دروغ بزرگي از جانب ابن حّطان در مورد ابن ملجم شقاوت اين

شود، و نه  او به خاطر جنايت بزرگي كه مرتكب شد، مشمول خشم و عذاب خداوند مي
  رود!  ترين آنها به شمار مي ترين و بدعاقبت ها نيست بلكه شقي اينكه سعادتمندترين انسان

  ببببعلي بن بيعت كوفيان با حسن

عد از آنكه در شب يكشنبه نوزدهم ماه مبارك رمضان سال چهل هجري پيكر ب
بن ابيطالب به خاك سپرده شد، مردم كوفه تمايل خود را براي بيعت با  اميرالمؤمنين علي

حسن بن علي به عنوان خليفه مسلمين نشان دادند و اين در حالي بود كه حضرت 
و قضيه انتخاب خليفه را به اهل حل و  اي نفرموده در اين مورد امري و توصيه �علي

  عقد و مردم سپرده بود! 
ام بر اساس عمل به كتاب  آمده :بن سعدبن عباده نزد حسن بن علي آمد و گفت قيس

بن سعد با او بيعت نمود و پس از آن مردم كوفه  خدا و سنت پيامبر با تو بيعت كنم! قيس
  با او بيعت كردند! 

هان رده باالي سپاه حضرت علي بود و چهل هزار بن سعد يكي از فرماند قيس
  جنگجو زير فرمان او بودند، او قصد داشت جنگ با معاويه و اهل شام را ادامه دهد!

، معاويه براي تصرف عراق سپاه بزرگي را تجهيز نمود �پس از شهادت حضرت علي
را همراهي و عالوه بر خود او، عمروبن عاص و عبدالرحمن بن خالد ابن وليد آن سپاه 

  كردند.  مي
را براي آماده كردن و تجهيز سپاهي و حركت  �مردم كوفه حضرت حسن بن علي

  براي رويارويي با معاويه و اهل شام ترغيب كردند! 
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ها هزار نفر سپاه حضرت  مردم خود را براي رويارويي با معاويه آماده نمودند و ده
  در آمده بودند.   م و توانمنديهاي منظ حسن را همراهي نموده، و به صورت گردان

بن سعد را به عنوان فرمانده كل سپاه خود تعيين نموده و خود نيز  بن علي، قيس حسن
  دند! آمآنان را همراهي و براي رويارويي با معاويه به حركت در

اردو زده بود، شايعاتي در مورد كشته شدن » مدائن«زماني كه سپاه حضرت حسن در 
ه سپاه حضرت حسن در ميان سپاه پخش شد! به همين علت هرج و بن سعد فرماند قيس

اي در بين سپاهيان پديد آمد، و كار به جايي كشيد كه هر كس  نظمي گسترده مرج و بي
كرد، حتي گروهي از سپاهيان به  براي به دست آوردن وسايل و امكانات ديگران تالش مي

آن را غارت نموده، حتي  ور شده و همه وسايل موجود در چادر حضرت حسن حمله
فرشي را كه بر روي آن نشسته بود، از زير او بيرون كشيده و خود او را مورد ضرب و 

  اي كه خون از سر و صورت او جاري گرديد!؟ شتم قرار داده به گونه
اينگونه برخورد كردند!! به  �آري كوفيان با خليفه و پيشواي خود حسن بن علي

  سختي از ايشان آزرده خاطر و خشمگين گرديد!  همين علت حضرت حسن نيز به
اي از سپاهيان خود  هايي كه از دست عده حضرت حسن را براي مداوا و بستن زخم

) در مدائن -برداشته بود به كاخ سفيد مقرّ (حكومت كسري شاه ايران در ايام حكومتشان
  بردند!

يد بن ابوعب . مختارسعدبن مسعود ثقفي كارگزار و نمايندة حضرت حسن در مدائن بود
الزم به يادآوري است كه ابوعبيدبن مسعود ثقفي برادرسعد،  –اش نزد او آمد  برادرزاده

و يكي از  �عليه ايرانيان در ايام خالفت ابوبكر صديق» جسر«يكي از شهداي جنگ 
اي بود و بعدها  پيشه پرهيزكارترين اصحاب رسول خدا بود. اما پسرش مختار آدم شيطنت

   –پيامبري كرد و در نهايت به دست مصعب بن زبير به قتل رسيد. ادعاي 
   :آمد و گفت –سعدبن مسعود ثقفي  –مختار نزد عموي خود 

  اي داري؟  عمو! از شرف و كرامت بهره
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اكنون حسن بن علي زخمي است و در كاخ مدائن مشغول مداواي او  :مختار گفت
ني و دست بسته نزد معاويه بفرستي تا او را كنم كه او را دستگير ك هستند. من پيشنهاد مي

  به قتل برساند و در برابر آن، مقام باالتر و اموال بيشتري را به تو بدهد؟!
گذاري! تو  لعنت بر تو براي پيشنهادي كه با من در ميان مي :سعدبن مسعود گفت

   1خيانت كنم؟! �خواهي من به پسر دختر رسول خدا مي
فرماني مردم مدعي پيروي از او و جنجال و به سختي از نا �حضرت حسن

طلبي و عدم حمايتشان از او نگران و خشمگين بود، ظاهراً اين روش به صورت  آشوب
سرشت و طبيعت كوفيان درآمده بود. پدر گراميش هم چقدر مشكالت و ناراحتيهاي و 

  سختيهاي از دست آنها كشيد. 

  مصالحه ميان حضرت حسن و معاويه 

تي عدم حمايت مردم عراق را از خود و تفرقه و هرج و مرج وق �حضرت حسن
آنان را مالحظه نمود، تصميم گرفت با معاويه از راه مصالحه وارد شود، و به همين خاطر 

  اي را براي او فرستاد!  نامه
  معاويه نيز از پيشنهاد صلح حضرت حسن استقبال نمود!

ويه را و كنار رفتن حضرت امام بخاري موضوع مصالحه ميان حسن بن علي و معا
حسن را از مقام خالفت به نفع معاويه در جهت ايجاد وحدت ميان مسلمانان، به تفصيل 

  آورده است!
از معاويه و عمروبن عاص در حالي كه  �حسن بن علي :گويد حسن بصري مي

  استقبال نمود! –كردند  اي آنان را همراهي مي مردان جنگاور و ورزيده
بينم كه تا امثال خود را به قتل  من جنگاوراني را مي :عاويه گفتعمروبن عاص به م

  كنند!  نرسانند، به پشت سر را نگاه نمي
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سوگند به خداوند، هم اينها و هم آنان از بهترين مردان و جنگاوران  :معاويه گفت
 هستند! اگر يكديگر را به قتل برسانند، چه كسي جاي آنان را پر خواهد كرد، و از خانواده

  و همسرانش نگهداري خواهد نمود؟ و ما چه جوابي براي آنان خواهيم داشت!؟
معاويه عبدالرحمن بن سمره و عبداهللا بن عامر را، كه هر دو قريشي و از عشيره 

نزد حسن بن  :عبدشمس بودند، براي مالقات با حضرت حسن فرستاد و به ايشان گفت
هايش مطلع شويد و پيشنهاديتان را با او در  علي برويد! و با او گفتگو كنيد و از خواسته

  ميان بگذاريد! 
  آنان نزد حسن بن علي رفتند با او گفتگو و تبادل نظر پرداختند!

براي ما فرزندان عبدالمطلب همين اندازه كه تا كنون  :به آنان فرمود �حضرت حسن
  ! ايم كافي است! و بايد به اين خونريزي و برادركشي پايان داد متحمل شده

معاويه فالن و فالن پيشنهاد را با تو در ميان گذاشته و از تو  :آنان به او گفتند
  خواهد كه پيشنهادهايت را با ما مطرح كني تا آنها را با او در ميان بگذاريم!  مي

چه ضمانتي وجود دارد، كه پيشنهادهاي من مورد موافقت او  :حضرت حسن گفت
  قرار بگيرد!

  كنيم! اي تو تضمين ميما آنها را بر :گفتند
گرفت! و در  فرمود، مورد موافقت ايشان قرار مي هر مطلبي را كه مي �حضرت حسن

  نهايت كار حسن بن علي و معاويه به صلح و آشتي انجاميد! 
شنيدم كه  �نفيع بن حارث –از ابابكره  :گويد حسن بصري راوي رويداد مي

بن علي در كنار او نشسته بود، و  رسول خدا را بر روي منبر ديدم كه حسن :گفت مي
  فرمود:  كرد و مي گاهي مردم و گاهي حسن را نگاه مي

فرزندم حسن! آدم بزرگواري است! و اميدوارم كه خداوند او را وسيلة ايجاد صلح و «
  » 1آشتي در ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان بگرداند!
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باشد! زيرا  مي �خدا هاي صحت نبوت رسول اين حديث نيز يكي ديگر از نشانه
رسول خدا در آن بزرگواري و گذشت حضرت حسن و نقش او در ايجاد مصالحه ميان 

  مسلمانان خبر داده بود!
مفهوم اين حديث در سال چهل و يك هجري بود كه روي داد و حضرت حسن 
عامل ايجاد آشتي ميان اهل عراق و اهل شام گرديد و همه در مورد فرمانروايي معاويه 

  اق پيدا كردند! اتف
به نفع  �األول سال چهل و يك هجري بود كه حضرت حسن بن علي در ماه ربيع
  سفيان از مقام خالفت كنار رفت.  معاويه بن ابي

األول  مدت خالفت حضرت حسن شش ماه بود، و از ماه رمضان سال چهل تا ربيع
ع زماني سي ساله سال چهل و يك هجري ادامه پيدا كر و با اين شش ماه خالفت او مقط

  خبر داده بود، پايان يافت! �كه رسول خدا –خالفت راشدين 
بر پاية  –پس از من خالفت « :روايت نمود كه، فرموده است �سفينه از رسول خدا
  » شود. سي سال است، و پس از آن به پادشاهي تبديل مي –هدايت و روال شريعت 

دهم هجري به عنوان جانشين األول سال ياز در ماه ربيع �حضرت ابوبكر صديق
األول سال چهل و يك  در ماه ربيع �رسول خدا برگزيده شد و حضرت حسن بن علي

  هجري از مقام خالفت استعفا داد! 
اين حديث نيز يكي ديگر از داليل صحت نبوت رسول خداست زيرا با استعفاي 

وع كه حضرت حسن به نفع معاويه عمالً و به صورت دقيق سي سالي خالفت مشر
  رسول خدا از آن خبرداده بود، پايان پذيرفت. و مقطع فرمانروايي و پادشاهي آغاز گرديد!

  آخرين خليفه و اولين پادشاه 

   1شاه هستم!پادمن آخرين خليفه و اولين  :گفت گاهي راجع به خود مي �معاويه
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ن گيري نمايد، يكي از فرماندها از مقام خالفت كناره �قبل از آنكه حضرت حسن
گويد: ما در پيشاپيش سپاه حضرت حسن و دوازده هزار  سپاه ايشان به نام ابوالعريف مي

نفر بوديم! و همه ما عزم خود را براي رويارويي با اهل شام جزم كرده بوديم، وقتي 
شنيديم حضرت حسن از مقام خالفت استعفا داده و راه مصالحه را در پيش گرفته از 

  را از دست داديم! شدت خشم آرام و قرار خود 
 :وقتي حسن بن علي به كوفه بازگشت، يكي از افراد ما به نام ابوعامر گفت

  المؤمنين!؟   عليك يا مذل السالم
اينگونه سخن مگو! من هيچ اهل ايماني را خوار و ذليل  :حضرت حسن فرمود

ن ام! حقيقت مطلب اين است كه من نخواستم بر سر پادشاهي و ملوكيت با آنا نكرده
   1بجنگم!

األول سال چهل و يك هجري حضرت حسن و معاويه  پس از آنكه در ماه ربيع
مصالحه كردند، مردم شام با معاويه به عنوان فرمانرواي مسلمانان موافقت كردند و ديگر 

  ممالك نيز راه اطاعت از او را در پيش گرفتند! 
ز خالفت، معاويه والي همچنان كه قبالً نيز گفته شد، قبل از استعفاي حضرت حسن ا

آمد! و با  و حاكم شام و تعدادي ديگر از ممالك بود و خليفه و اميرالمؤمنين به شمار نمي
خواست براي خالفت يا  كرد و از مردم نمي اين اوصاف خود را به مردم معرفي نمي

ي اميرالمؤمنين بودن با او دست بيعت بدهند! زيرا خليفه و اميرالمؤمنين ابتدا حضرت عل
  بود!  �و پس از او فرزندش حسن

اما پس از مصالحه با حضرت حسن و كنار رفتن او از مقام خالفت، معاويه عمالً و با 
  اتفاق اكثريت مردم فرمانرواي مسلمانان گرديد! 
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ناميدند! زيرا در آن » وحدت«به همين علت بود كه سال چهل و يك هجري را سال 
يان يافت و اكثريت قاطع مردم به فرمانروايي معاويه سالس تفرقه و پراكندگي تقريباً پا

  تسليم شدند! 
بن شعبه را  معاويه وارد شهر كوفه شد و مردم آن با او دست بيعت دادند، او مغيره

  والي آن شهر گردانيد! 
كوفه را ترك كرده و راهي  �پس از مدتي حسن و حسين و خانواده حضرت علي

  ند! مدينه شده و در آنجا اقامت گزيد
و در  �از خداوند رحيم و رحمن خواهانيم همه اصحاب و ياران رسول خدا

  پيشاپيش ايشان خلفاي راشدين را مشمول رحمت و رضايت خويش قرار دهد! آمين!
  
  
  

  


