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 مقدمه مولف

  
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 نیوالَسالُم على محّمد وآلِه الطاهر هَن والّصالیالحمُد لّله رّب العالم

ردن کاده یراد شده بود وپس از پیهجرى ا 4141ه در مجالس عزادارى محّرم وصفر سال ک ى بودهیها سخنرانى، در اصل، تابکن یا 

نون آماده چاپ شده کگرفتند وا ق مستندات آن را بر عهدهین وتحقیمهدى دشتى زحمت تدوتر کها جناب اقاى دینوارهاى آن سخران

 . است 

شدند  ز در آن جمع مىیله نیه افراد قبکاى بوده است  وخ عرب را مهمان خانهیه شکبانى است یفه در لغت عرب به معنى سایسق 

 . ردندک له گفت وگو مىیو در باره همه امور قب

امبر یحضور پ کشان براى دریمن بودند واجداد ایله در اصل از اهل یه هر دو قبکله اوس وخزرج بودند یرم )ص( از دو قبکاامبر یانصار پ 

 . نه آمده بودندیارى حضرتش به مدیوخاتم)ص( 

عت بااو یه براى بکشان سعد بن ُعباده بوده یس اینه بوده است ورئیله خزرج از انصار در مدیمحل اجتماع قب، خیفه مشهور در تاریسق 

ن خاندانش بود ومشغول غسل دادن جسد یامبر )ص( بیپ که جسد مبارک در حالى؛رده بودندکامبر در ان محل اجتماع یپس از وفات پ

 . فه ملحق شدند یز باسرعت به اجتماع سقیشان نید ایر وعمر رسکرو ابوبیفه به گروه پیمطهر آن حضرت بودند چون خبر اجتماع سق

 
  فهیتماع سقثار اجآ 

 !. رم )ص( دگرگون شدکامبر ایعت اسالم پس از پیفه شریدر اثر اجتماع در آن سق 

 . خ اسالم دگرگون شد یفه تاریدر اثر سق 

 . فه به در خانه فاطمه زهرا)س( آتش بردند وشد آنچه شدیدر اثر سق 

 . ن على )ع( فرود آمد یر المؤمیر ابن ملجم بر فرق امیفه شمشیدر اثر سق 

 . د شد یفه امام حسن )ع( با زهر شهیدر اثر سق 

  !ر شدندیامبر)ص( اسیگر دختران پینب )س( ودیوز !د شدین )ع( شهیفه حضرت امام حسیدر اثر سق 

 . ت دگرگون شدیخ بشریر تاریفه مسیدر اثر آن سق 

 .  !!نون وتاظهور حضرت مهدى موعود )عج( ادامه داردکفه از آن روز تا یآثر سق 

  

 یرکد مرتضى العسیس

 ـه 4144قعده  یذ
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 شگفتار یپ  

ر در آمده یبه رشته تحر، ا به مناسبتیارى مستقاًل یهاى بس تاب، کنونکرباز تایاز د، خ اسالمیگاه آن در تاریوجا «فهیسق»درباره  

اند  دهیوشکاند ولذا غالبًا  دهیوز در یکتنها در ، فه رایسق، ها تابکن یشتر ایب. ستند یسان نیکت یاز نظر ارزش واهم، البته، هکاست 

 ز پرداختهیش وپس از آن رخ داده است نیدو هفته پ یکه در طى کر حوادثى کبذ، گاه، البته ؛نندکحوادث آن روز را بررسى ، صرفًا، هک

 . اند 

سى اثر برجسته از منابع نگاهى به . ن باره سخن نگفته باشدیه در اکتوان سراغ گرفت کتابى را میمتر کن یتب متقدمکان یدر م 

ه ارباب کقت است ین حقیا ایگو، ل مورد بحث واقع شدهیگاه به اجمال وگاه به تفص، فهیه در آنها ماجراى سق، کهزاره اول اسالمى

  1ن ماجرا بگذرندینار اکاند بى اعتنا از  ث نتواستهیره وحدیخ وسیتار

مرحوم محمد رضا : سانى چون، کاند ردهکان توجه عرضه یاند وآثارى شا ماشتهکار همت کن یز افرادى بدیسندگان معاصر نیاز نو

 .  5لفرد مادلونگیو 4عبد الفتاح عبد المقصود 3محمد باقر بهبودى 2مظفر

فه شد اواًل بر یه آنچه در سقکند کن ماجرا بنگرد واثبات یالم به دکه با روش علم کده یوشکفه یتاب خود السقکمرحوم مظفر در  

ارى از علماى یش از وى بسیست وبیدگاهى تازه نین دیالبته ا. ًا مخالفت با نص شرعى داشتیار واجماع امت نبود وثانیمبناى اخت

د ابن یهاى آمالى ومحاضرات ومرحوم س تابکه( در  144د )ت یخ مفیمرحوم ش: همچون، اند ستهین ماجرا نگرین منظر بدیعه از ایش

 . ف المحجه شکتاب ارزشمند که( در  661طاووس )ت 

ن )ع( مورد بررسى قرار یر المؤمنیرم )ص( را تا شهادت امکامبر ایره علوى حوادث پس از رحلت پیتاب سکآقاى محمد باقر بهبودى در  

ش طراحى شده مى یاى از پ فه را حاصل نقشهیرده است وى سقکفه مطرح یدى را درباره سقیان بحث مفصلى ومفین میداده ودر ا

، شانیند ولذا بحث ایه نمى بین نقشه را تا زمان عثمان ومعاویدامنه ا، منتها ؛ار انجام شده قرار دادکان را در مقابل ه مسلمانکداند 

 . نا تمام مى ماند ، على رغم دقت واستناد علمى آن

را بود ونه جاى براى ه در آن نه خبرى از شوکش طراحى شده مى داند یاتى از پیفه را محل ظهور عملیعبد الفتاح عبد المقصود سق 

ش یان خویى در میومت را چون گوکه مى خواستند حکسانى باشد کم رانى کفه مى تواند آغاز حیسق، از نظر او. ت شورا یمکحا

 .  6بگردش آورند

ح عمر یضمن تصرات متیروا، تًاینها ندیزى قبلى مى بیهاى روشنى از برنامه ر نشانه، ن ماجرایز در این، عبد الفتاح عبد المقصود چه گر

تاب که در ابتدا کوبر خالف آنچه  جعلى مى شمارد، گماشت ه اگر زنده مى بودند آنان را پس از خود به خالفت مىکافرادى  7به نام

ف یان خود ضعیده الجراح( را بر غصب خالفت وگرداندن آن در میابو عب، عمرابوبکر، ن سه دوست )یتبانى ا، 8خود عرضه داشته

( را در باره مثلث Lammensه المس )یتاب خود ابتدا نظرکلفرد مادلونگ مستشرق آلمانى االصل در یوأما و 9مى نهدردن نکشمرده 

، الهام بخش اصلى، 10ن مثلثیه در اکند کح مى یتانى تصریاک واز قول  ندکده الجراح( مطرح مى یابو عب، عمرابوبکر، قدرت )

ار کن یباشد وبه انجام اعى او ین طبیجانش ابوبکره کچ وجه در نظر نداشت یبه رمکامر ایه پکرد یجه مى گیونت 11عمر بوده است

ش اختصاص داده بود یر آنرا به قرکه ابوب، کت بر جامعه اسالمىیمکگاه ممتاز حایه جاکند کح مى یدًا تصرکمؤ، وى 12ت نداشتیرضا

 .  13ى در قرآن نداشتیچ مبنایه
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ز ندارد وحتى ین على بن ابى طالب )ع( نیر المؤمنینى امیامبر )ص( درباره جانشیح پیچ اعتقادى به تصریمادلونگ ه، ن همهیبا ا

نى خود منصوب یه على را به جانشکموقع مناسبى نبود ، ظاهرًا آن هنگام»: هکند کن اظهار نظر مى یز چنیر خم نیدرباره واقعه غد

ر یرى را به تأخیم گین تصمیا، ندکن ییى از اسباطش را تعیکشد تا اى با ه طول عمر او به اندازهکد آنیاحتمااًل محمد )ص( به ام. ندک

ث عبد اللَّه یمادلونگ احاد، نیعالوه بر ا. ا رفت ین از دنین جانشییامبر )ص( بدون تعیه پکرد یجه مى گین نتیتًا چنینها، وى. 14انداخت

ن یه در اکبى آن گزارش شده است به اعتبار مى داند ح عمر بعلت منع خالفت از على )ع(یه در آنها اعترافات صرکرا هم  15بن عباس

 .  16ندکل مقبول ارائه یباره دل

ند کامبر )ص( اعالم مى ین را سنت پین جانشییعدم تع، واصاًل، ن هم فراتر مى گذاردیمادلونگ پا را از ا، تابکانى یدر بخشى پا

 ؛ندکش انتخاب ینى براى خویزمان خالفت خود جانش در، ل نبودیما، ن سنتید على )ع( هم بنابه همیه شاکد یوحتى مى گو

 17طالب خالفت بود ابوبکره کالبته مادلونگ معتقد است .  ردکت یه باالخره به حسن )ع( وصکهرچند 

ار نامزد کن یامبر )ص( بدیه از جانب پکبدون آن، فه خود او باشدیه آن خلکم گرفته بود یامبر )ص( تصمیش از رحلت پید پیتردی وب 

ان بردارد وبه یامبر )ص( بودند از میت پیه از أهل بکمخالفان قدرتمند خود را ، ن آرزویدن به ایم گرفت براى رسیلذا تصم ؛ه باشدشد

 .  18ان خود به دست او دادین فرصت را اشتباه عجوالنه انصار براى انتخاب رهبر از میا. انتظار فرصت نشست 

م ین تصمیبروز وظهور ا، د دارد منتهاکیتأ ابوبکردن به خالفت از جانب یطراحى قبلى براى رسز بر وجود نقشه ویب مادلونگ نین ترتیبد

ش وانصار به خالفت یت قریار در گردن نهادن اگثرکن یش را در ایگر از مردان قریارى چندتن دیأمر اتفاقى مى داند وهم، فهیدر سق، را

رده بود وآنان کومت دارد( آنان را اغفال کاى براى ح لهیش حق قبیه )قرکن جمله یبا گفتن اابوبکر، ه کخاصه . مؤثر مى شمارد ابوبکر، 

 .  19امر )ص( نمى ماند راضى بودندیدر انحصار خاندان پ، همچون نبوت، ومتکه حکنیز از این

*   *   * 

، هیرانماکار محقق کت یارزش واهمه کنیفه نگاشته شده است الزم بود تا اینون درباره سقکرباز تا یه از دکمرورى اجمالى بر آنچه 

 . بهتر شناخته شود، دیش روى داریه پکتابى کدر ، رىکد مرتضى عسیعالمه س

 فه آغاز بروز وظهور اجرائى نقشهیه سقکنفر براى خالفت خالصه نمى شود بل یکا طراحى یروز و یکفه در یتاب سقکن یبر اساس ا 

، رند تا آن رایومت را به دست گکزمام ح، گرىیى پس از دیکست یش مى باین از قریه طى آن افرادى معکاى حساب شده است 

. ه بسپارند یتًا آن را به بنى امیدور دارند ونها -امبر بودند ینان بر حّق پیجانش، شانیه بنا به نّص اک -امبر )ص( یت پیاز أهل ب، وستهیپ

تب که بر مبناى منابع درجه اّول م، کلین تحلیا. نا تمام ماند، ن )ع(یر المؤمنین با قتل عثمان وخالفت امکل، ن نقشه اجرا شدیا

امل کمنّظم و، فهیدرباره سق، نده ونا تمام وبعضًا نادرست گذشتگان ومعاصران راکمطالب پرا ؛ر استیدر نوع خود بى نظ، خلفاست

از زمان ، خ اسالمیند وبراى فهم بهتر تارکح مى یتصح، ساخته . تگر استیار روشنى بخش وهدایبس ،نونکامبر )ص( تا یرحلت پ

 -دامت افاضاته  -رى کد مرتضى عسیحضرت عالمه س، از مؤلف ومحّقق گرانقدر سب اجازهکوبا ، را مغتنم شمرد نگره فرصتکنشر  

ثى یدات حیمستندات روا، با استفاده از مآخذ معتبر، ده آنیم فاین اثر ارزشمند را وجهه هّمت قرار داد وبراى تتمیچاپ ونشر ا

ن برگ یه اکد یام. ردکح بعضى مطالب درج یز حواشى چند در توضیدر پى نوشت آورد ودر مواردى ن، تاب راکن یخى منقول در ایوتار
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  .إن شاء اللَّه  ؛ده قبول تلّقى شودیبه د، ه السالمیحضرت على بن ابى طالب عل، نیر المؤمنین وامیدر درگاه مولى الموّحد، سبز

  
 نیَاِن الحمُد للَّه رّب العالم وآخُر َدعوانا

 مهدى دشتى

 تهران - 4431زمستان 

  
     

  
 مقدمه چاپ دوم 

هم السالم انجام یت علیان أهل بیعیوشش دوتن از شکار با کن یاده وجمع آورى شد واینجانب پیهاى ایتاب از نوراهاى سخنرانکن یا 

 . دیر را از آنها قبول فرمایار خکن یا رفت ونخواستند نامشان در مقدمه برده شود بارى تعالىیپذ

 
(1) 

 رم)ص(کامبر ایات پیفه در زمان حیزى سقیپى ر

 . میر را مورد بررسى قرار دهیات زید آیامبر)ص( بایات پیفه در زمان حیزى سقیر براى بررسى نحوه پى 

 : دیفرما م مىیه سوره تحریات اولیخداوند متعال در آ 

ُم یْم َوُهَو اْلَعِلکْم َواللَُّه َمْوَلاکَماِنیَأ هْم َتِحلَّکَقْد َفَرَض اللَُّه َل ٌمیَواللَُّه َغُفوٌر َرِح کَأْزَواِج هَمْرَضا یَتْبَتِغ کُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َل َها النَِّبىُّ ِلَمیا َأی]

ِه َعرََّف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلمَّا َنبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن یَنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلثًا َفَلمَّا یَوِإْذ َأَسرَّ النَِّبىُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه َحِد ُمکیاْلَح

َن یُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَلاُه َوِجْبِر ِهیَما َوِإْن َتَظاَهَرا َعَلکِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّه َفَقْد َصَغْت ُقُلوُب ُریُم اْلَخِبیاْلَعِل یَهَذا َقاَل َنبََّأِن کَأْنَبَأ

 ٌر [یَظِه کَبْعَد َذِل هکَواْلَمَلاِئ

ت همسرانت؟ و خداوند آمرزنده و یرده بود؟ براى جلب رضاکه خداوند بر تو حالل کردى آنچه را کبراى چه بر خود حرام ، امبریاى پ 

 . م استکین ساخت؛ و خداوند موالى شماست و او دانا و حیتان را معیندهاخداوند راه گشودن سوگ. م استیرح

ن امر آگاه یامبر را از ایپ، پس خداوند. گرى باز گفتیآن زن آن راز را به د، ان نهادیش در میامبر رازى را با بعضى از زنان خویه پکآنگاه  

ن آگاه ساخت؟ یسى تو را از اکچه : امبر گفتیآن زن به پ. ردکان نیرد و بخشى را بکان یز بخشى از آن )راز( را بیامبر نیپ. ساخت

امبر پشت به پشت یه پیه دل شما از حق برگشته است و اگر علکد ینکبه سوى خدا توبه ، اى دو زن. ردکخداوند دانا مرا خبر : فرمود

 . ندیبان اویپشت، نگر فرشتگان و مرد صالح از مؤمنایل و دیهمانا خداوند موالى اوست و جبرئ، دیهم ده

 
 : اتیشأن نزول آ 

 : ان شده استیات سه امر بین آیدر ا 

ه خداوند راه گشودن کن یو ا، فرموده بود براى رضاى همسرانش ه خدا بر او حالل کرم )ص( بر خود آنچه را کامبر ایم پیتحر: الف 

 . ان فرموده استیسوگندها را ب

امبر )ص( یپ، گرى و آگاه نمودن بارى تعالىیآن راز را به د، از همسرانش و خبر دادن آن زن ىیکامبر )ص( رازى را به یخبر دادن پ: ب 
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 . را از افشاى راز

 . تا آخر سوره، . . . امبر )ص( راید بارى تعالى آن دو همسر پیتهد: ج 

امبر )ص( یچه رازى را آن همسر پرده و کچه حاللى را بر خود حرام ، براى رضاى همسرش، امبر )ص(یه پکان نشده یات بین آیدر ا 

 . دیفرما زى مىید آمیه خداوند چنان عبارات تهدکافشا نموده و پس از آن چه شده است 

 ما قرآن را بر تو: 11ِهم [ النحل یَن ِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِاَلیَر ِلُتَبکالذِّ یک]َوَاْنَزْلنا ِاَل: دیفرما ه بارى تعالى مىکم یادآور شویسته است یشا 

 . شان نازل شده استیه براى اکنى آنچه را کان یم تا شما براى مردم بیردکنازل 

 

 . شده است امبر)ص( نازل مىیدوگونه وحى بر پ قرآن با

 . امبر)ص( تا به امروز در دسترس همه استیه از زمان پ، که همان نّص قرآن است، ک( وحى قرآنى4 

 . شده است ىان میر قرآن بیه با آن تفس، کانىی( وحى ب4 

ه حفصه از آن که هم بستر شد و آنگاه یز خود مارینکبا ، هامبر)ص( در روز نوبت حفصیه پکت آمده است یه اول در روایان آیدر ب 

 .  20ه را بر خود حرام فرمودیمار، ى حفصهیبراى دلجو، امبر)ص(یپ، دیداستان آگاه گرد

 . ندک م را رفع مىین تحریخداوند ا، ه دومیدر آ

، خداوند. ندک او آن راز را فاش مى، دیفرما مى -حفصه  -امبر)ص( مطلبى را به عنوان راز به همسرش یه پکان شده یه سوم بیآ در 

پرسد  امبر)ص( مىیحفصه از پ. سازد ردن آن راز آگاه مىکحفصه را از فاش ، سازد و آن حضرت)ص( ار وى آگاه مىکامبرش را از یپ

 .  21خداوند ِعاِلم آگاه مرا با خبر ساخت: دیفرما امبر)ص( مىیر آگاه ساخت؟ پاکن یسى شما را از اکه چه ک

را دل ید )به نفع شماست( زینکار خود توبه ک)اگر شما از : دیفرما ند و خطاب به آن دو زن مىک ر مىییه تغیه چهارم لحن آیدر آ

ل و یخداوند موالى اوست و جبرئ، دیهم ده امبر)ص( پشت به پشتیه بر ضّد پکو چنان ، تان از حق منحرف گشته استیها

  22ندیبان اویپشت فرشتگان و مرد صالح از مؤمنان )= على(

امبر تنها یپ: دیفرما ه مىکتا آن حّد ، ن سخت بوده استیدى چنیاز به تهدیه براى رفع آن نکش آمده بود یامبر چه پیا در خانه پیآ

، دیدر مقام تهد، خداوند، ات بعدىیه در آکا چه بوده یند؟ آیبان و حافظ اویعلى( پشتن)یه و صالح المؤمنکل و مالئیخدا و جبرئ، ستین

 : دیفرما مى

 

همسرانى بهتر از شما براى او قرار دهد؛ همسرانى ، شما به جاى ، پروردگارش، ه اگر او شما را طالق دهدکد است یام 

 ره وکزنانى با، مهاجر، عابد، ارکتوبه ، متواضع، مؤمن، مسلمان وه!! یب

ه کد؛ آتشى ینکهاست محافظت  زم آن انسانها و سنگیه هکش را از آتشى یخود و خانواده خو، دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  

اند )به طور  ورزند و آنچه را فرمان داده شده رند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمىیه خشن و سختگکفرشتگانى بر آن گمارده شده 
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 . نندک امل( اجرا مىک

 . دیشو ه تنها به اعمالتان جزا داده مىکچرا ، دینکامروز عذرخواهى ن، دیا افر شدهکه کسانى کاى  

ار( پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و کن ید است )با ایاى خالص؛ ام توبه، دینکبه سوى خدا توبه ، دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  

ه با او کسانى را کامبر و یپ، ه خداوندکدر آن روزى . ندکر درختانش جارى است وارد یه نهرها از زکى از بهشت یها شما را در باغ

: ندیگو ت است و مىکش آنان و از سوى راستشان در حریشاپیه نورشان پکن در حالى است یو ا، ندک اند خوار نمى مان آوردهیا

، رین و بر آنان سخت بگکار یکّفار و منافقان پکبا ، امبریاى پ. ىیزى توانایه تو بر هر چکن و ما را ببخش کامل کنور ما را ، پروردگارا

 . گاهشان جهّنم است و بد فرجامى استیجا

آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان صالح ما . اند به همسر نوح و همسر لوط مثال زده است افر شدهکه کسانى کخداوند براى  

وارد : و به آنها گفته شد، امبر( سودى به حالشان )در برابر عذاب الهى( نداشتیبا آن دو پ ردند و )ارتباطکانت یبودند ولى به آن دو خ

 . شوند( ه وارد مىکسانى کد با یآتش شو

ان یان فرمود و بعضى را بیامبر)ص( بعضى از آنها را بیه پکى به پا شده بود یها امبر)ص( و گرد آن حضرت چه فتنهیا در خانه پیآ 

ان ید و بیازمند آن همه تهدیشان نیه براى هشدار دادن به اکاند  ى داشتهیها ارانشان چه نقشهکامبر و همیمسر پنفرمود؟ آن دو ه

دند و در یانت ورزیامبر نفاق و خیه آن دو زن به آن دو پکن یح به ایبا تصر، امبر )نوح و لوط( بوده استیدو پ کار دو زن مشترکعاقبت 

 وزخ بروند ؟ه به دکجه به آن زن امر شد ینت

 : ن استیم چنیا افتهیتب خلفا کهاى م تابکن باره در یه در اکنتجه آنچه را  

ن یا. ردکام خواهند یومت پس از من قک( براى گرفتن حابوبکرشه )یه پدر تو با پدر عاکامبر)ص( به حفصه دختر عمر فرموده بود یپ 

شه هم آن را به پدرش باز یعا. ان گذاردیشه در مین راز را حفصه با عاین اکل، ان داشته بودندیامبر)ص( به عنوان رازى بیسخن را پ

امبر)ص( یاو هم راز پ (.میست؟ بگو )تا آماده شویرد داستان چکعمر از حفصه سئوال . ان گذاشتیهم آن را با عمر در م . ابوبکرگفت

 . ردک را براى پدرش فاش

ا یآ. ردکگر اعراض یى بخشى دیان نمود و از بازگویب، رده بودندکن راز او را افشا ه آن دو زکن یعنى ا، یان رایامبر)ص( بخشى از جریپ 

 توانست باشد؟ امبر)ص( چه مىیومت پس از پکراز جزء آمادگى پدران آن دو براى گرفتن ح

ست مى خواهم از سال ا یکمن : ى به او گفتکریبا ز، ندکت یفه دوم شأن نزول سوره را روایه از زبان خلکبراى آن ، ابن عّباس 

 تو مى، ابن عباس: فه گفتیخل. ه قرآن استیسؤال از آ: ست؟ گفتیچ: عمر گفت. بت شما مرا مانع استیه، نمکشما سئوالى 

سى نازل شده کم درباره چه یسوره تحر: دینجا ابن عباس از او پرسینى؟ در اک دانى علمى از قرآن نزد من است و از من سؤال نمى

 . 23شه و حفصهیاره عادرب: است؟ عمر گفت

ن آمده یچن، 414صفحه  6جلد ، وطىیتاب الدُّّر المنثور سکدر  : است

 . ٍر ُعَمُرکب یٍر َو ِمْن بَعِد أبکِمْن َبْعِدِه َاُبوب هَفیِبْنِت ُعَمَر َانَّ الخَل هَحْفَص. ثًایو ِاْذ َاَسرُّ النُِّبىُّ ِالى بَعِض َازواِجِه حَد 
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ات یاى براى زمان ح نقشه، دندیشک ومت نقشه مىکدن به حیر و عمر براى رسکه ابوبکافت یدر توان ن داستان مىیاز ا 

امبر)ص( است یات پیه فعاًل مربوط به بحث ماست نقشه آن دو براى بعد از حکآنچه . اى براى بعد از آن حضرت نقشه و 24امبر)ص(یپ

دن به یبراى رس، ِفه و عثمانیساِلم موالى ابى ُحَذ، ده جّراحیابو ُعب، عمرابوبکر، ه کآن نقشه چنان بود . فه شدیسق یر بنایه خود زک

 . 25ده جّراح گذاشتندیاى نوشتند و آن را به امانت نزد ابو عب ن قرار را در نامهیامبر)ص( هم سوگند شدند و ایومت بعد از پکح

: گفت فه دوم بارها مىیه خلکن قرار داد بود یا و به سبب 26«. ن اّمت استین ایده امیابوعب»: گفت ه عمر مىکن سبب بود یبه ا 

 27ردمک شان واگذار مىیفه زنده بودند خالفت را به ایا سالم موالى ابى حذیده یاگر ابوعب»

 : شود ار مىکان آشین جریفه دوم هم این خلییدر واقعه تع»

 : سید و گفت بنویعثمان را طلب، در مرض وفاتش، رکابوب 

 ،میبسم اهلل الّرحمن الّرح

اّما : عثمان نوشت. هوش شدیب ابوبکرنجا یدر ا. . . اّما بعد. ندک ت مىیقحافه به مسلمانان وص بن ابى ابوبکره کزى است ین آن چیا 

. بخوان: به هوش آمد گفت ابوبکرچون . ردمکوتاهى نکرخواهى شما یفه قرار دادم و از خیمن بر شما عمر ابن الخطاب را خل، بعد

خواستم  ن را مىیهم، ها بعد از من گرفتار اختالف شوند؛ بله دى مسلمانیترس، برکاهلل ا: گفت . ابوبکرخواندعثمان نوشته را 

 . 28میبگو

ار که قرار دادى در کشود  ند؟ معلوم مىکن ییخواهد بعد از خود براى خالفت تع سى را مىکچه  ابوبکره کجا خبر داشت کعثمان از 

، عمر، فه دومیار خلکز از دو ین امر نیا. فه شوندیخل، گرىیى بعد از د، یکده و عثمانیابوعب، سالم، عمرابوبکر، ب یه به ترتکآنها بوده 

 : شود معلوم مى

و عمر شوراى خالفت را طورى  29ا رفته بودندیده در آن زمان از دنیچون سالم و ابوعب، مضروب شد ه( وقتى عمر به دست ابولؤلؤ4 

 . 30اوردیه شدن رأى بفیه عثمان براى خلکب داد یترت

د بن عاص یابن سعد )صاحب طبقات( از سع: ن شده بودییفه سوم تعیخل، ات عمریه در زمان حکگردد  ز روشن مىیر نی( از واقعه ز4

 اش را وسعت دهد؛ چون عمر در مورد بعضى خواست تا خانه نار خانه خود مىکنى را در یفه دوم زمیه وى از خلکند ک اموى نقل مى

پس از نماز ، فهیبه دستور خل، دیسع. ارت را انجام دهمکا تا یبعد از نماز صبح ب: فه به او گفتیخل. ردک ها مى ن بخششیاها از 

. ن هم مال تویا: د و گفتیشکن خّطى یروى زم، با پاى خود، فه عمریخل. ن مطلوب رفتندیصبح به نزد او رفت و با او به محل زم

 . شتر بدهیقدرى ب، الوارمیمن ع، نیرالمؤمنیاما یگفتم : دیگو د بن عاص مىیسع

د یآ ار مىکسى روى کبعد از من . ش خود نگهداریپ، میگو مى ولى رازى به تو . ن تو را بس استین زمیا کنیا: عمر گفت 

ردم تا کدر طول خالفت عمر بن خطاب صبر : دیگو د مىیسع . سازد ند و حاجتت را برآوَرده مىک ه با تو صله رحم مىک

 .  31ام را برآورد رد و خواستهکبا من صله رحم ، ه عمر گفته بودکهمچنان ، د و اویومت رسکثمان به حع

د یشاوند سعیه خوکدانست  ده بود مىیشکه براى زمان بعد از خود کاى  با نقشه، فه دومیه خلکشود  ت روشن مىین روایاز ا
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 . دیبه خالفت خواهد رس، عنى عثمان، یاموى

ه به یعبدالّرحمن بن عوف و پس از او معاو، فه دوم در نظر داشت بعد از عثمانیه خلکشود  ر معلوم مىیانات زیاز جر، نیاضافه بر ا 

. د و مشرف به مرگ شدیمارى خون دماغ مبتال گردیعثمان به ب« عام الرُّعاف» ه در سالکن مطلب آن است یل ایدل. ومت برسندکح

من او را : ار ناراحت شد و گفتیعبدالرُّحمن بس. ردکن ییعوف را براى خالفت پس از خود تع عبدالرُّحمن بن، اى در نامه، پنهانى

ر)ع( ین حضرت امیو نفر 32جاد شدید این آن دو دشمنى شدین سبب بیبد. سدینو ردم ولى او پنهانى خالفت مرا مىکفه یارا خلکآش

افت وعبدالّرحمن در زمان یمارى شفا یعثمان از آن ب.  33ندازدیف بن شما اختالیخداوند ب: ه فرموده بودکد یدرباره آنها مستجاب گرد

، رد و موجب خالفت او شدکعت یه عبدالّرحمن بن عوف با عثمان بکز در همان روز ین، ن)ع(یرالمؤمنیوام. 34ردکخالفت عثمان وفات 

ه )روزى( او کتو عثمان را به خالفت نرساندى مگر ، عنى به خدا قسمی« یک. ُردَّ َاالْمَرالیت ُعْثماَن ِااّل ِلیَواهلِل َما َو لَّ»: به او فرموده بود

ه در زمان عمر مورد بحث یدر بخش مربوط به معاو، نیپس از ا، ه رایل عمر به خالفت معاویو اّما م 35. ز خالفت را به تو باز سپاردین

ش باشد ولى به بنى هاشم یخواست خالفت در قر ر مىه اصواًل عمکم ینک تفا مىکته اکن نیر اکنجا به ذیم داد و در ایقرار خواه

 . 36ومت برسندکه بنى هاشم به حکخواستند  ز نمىیه براى بعد از خودشان نکبل، نه تنها در زمان خودشان، ارانشینرسد و او و 

 
(2) 
 

 فهیسق ییچگونگى بر پا

 امپر)ص( یمارى و وفات پیب: الف 

ه در آن زمان هجده ، کرا -امبر یآزاد شده پ -د یُاساَمه فرزند ز، مارىیدر حال ب. مار شدیبامبر)ص( یهجرى پ 44در دهه آخر صفر سال  

 ، ابوبکررکه در آن لشکدستور فرمود  37. ه برود به سمت شام و با نصاراى روم شرقى بجنگدکرى گماشت کرى لشیبه ام، ساله بود

از رفتن ، شانیسى از اکه کد فرمود کیو تأ، نندکت کاز مهاجر و انصار شرگر سران صحابه یده جّراح َسعد بن ُعباده و دیو عمر و ابوعب

 . 38ندکتخّلف ن، رکبا آن لش

ر کند )و با آن لشکر اسامه تخلف که از لشکس را کند هرکعنى خداى لعنت ی». ش ُاساَمهیَلَعَن اهلل َمْن َتَخلََّف َعْن َج»: و فرمود 

 . 39نرود(

امبر)ص( در حال یه پکخبر دادند ، نه بودیرون مدیه در ب، کر اسامهکبه لش. ن شدیسنگ، مارىیثر آن بدر ا، امبر)ص(یحال پ، پس از آن

. امبر جمع شدندینه بازگشتند و صبح روز دوشنبه دور پینند به مدکخواستند در امر خالفت دخالت  ه مىکآنها . احتضار است

اى براى شما  ت( نامهید تا )وصیاوریاغذ بکقلم و : عنىی«. تابًا َلن َتِضلُّوا َبَعدٌه َاَبدًاکُم کُتْب َلکوقرطاس َأ هتونى ِبَدوا»: امبر)ص( فرمودیپ

مارى بر یعنى ب 40«تاُب اهللکتاُب اهلِل؛ َحْسُبنا کم کى َغلَبُه الَوَجُع و عِنَدینَّ الن»: عمر گفت. دیه بعد از من هرگز گمراه نشوکسم یبنو

. تاب خدا ما را بس استکتاب خداست و کو نزد شما  -د یگو  داند چه مى ه نمىکن یاه از یناک -رده است کامبر غلبه یپ

 . 41امبر)ص( را انجام دهند غالب شدندیخواستند دستور پ ه مىکاى  آن دسته. دیامبر را انجام دهیدستور پ: اى گفتند دسته

امبر یعنى همانا پی 42«. ْهُجرینَّ َنبىَّ اهلِل َلا»: ران گفتنفر از حاض ، یکدر آن حال، هکآمده است ، در طبقات ابن سعد، گریت دیدر روا
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 . دیگو ان مىیخدا هذ

ت ین روایگر چه در ا. ن ناروا گفتیامبر خاتم )ص( چنیبه پ، گر صحابهیامبر و در محضر دیدر روى پ، صحابى یکن! که یآسمان خون گر 

ن جسارتى بر یسى چنکجز عمر از چه ، میردکن نقل یش از ایه پ، کارىح بخیت صحیبا توجه به روا، نیکل، اند ردهکن نیینده را تعیگو

 ن بزرگتر! یبتى از ایچه مص، بار الها 43تاُب اهللکَحْسُبنا »ه گفت کس بود کنده همان یگو، آمد؟ آرى مى

ا یعنى آی 44«اَوَبْعَدَماذا؟!»امبر)ص( فرمود یاّما پ، اورندیاغذ بکه قلم وکن خواستند یبعضى از حاضر، ن گفت و گو و مجادلهیپس از ا 

، ه در آن اسم على)ع( بودکنوشت  اى مى ت نامهیامبر)ص( وصیآوردند و پ اغذ مىکاگر قلم و ، ن سخنیپس از چه ؟! بعد از ا

 . ان نوشته استیت نامه را در حال هذیامبر)ص( آن وصیه پکاورند و شهادت دهند یتوانستند چند نفر را ب مخالفان مى

ردن کنزاع ، امبریه در محضر پ، کدیزیعنى از نزد من برخی« . َتناُزعُّ نَبغى ِعنَد َنّبىیُقُوموا َعّنى ال »: امبر فرمودیى پیناسزا گون یپس از ا 

 . 45ستیسته نیشا

 
 در فجر آن روز چه گذشت؟ 

، در سحر روز دوشنبه« ا رسوَل الّلهی هالصَّال هالصَّال»: گفت امبر)ص( و مىیآمد به در خانه پ مى، گفت ه اذان نماز مىکهرگاه ، بالل 

هوشى بود و یشه و در حال بیدر حجره عا، امبر)ص(یپ. شگى را سر دادیامبر آمد و نداى همیبالل به در خانه پ، در وقت اذاِن صبح 46

آمد  . ابوبکرندکاقامه  د و نماز جماعت رایایبه پدرم بگو ب: شه به پشت در آمد و به بالل گفتیعا. سرش بر زانوى على)ع( قرار داشت

ن یه على بر بالکه در مسجد نماز جماعت بر پاست در حالى کامبر)ص( به هوش آمد و متوّجه شد یپ، ستاد به امامت نماز صبحیو ا

. ردکه کیمارى برخاست و وضو گرفت و بر بازوان فضل بن عبّاس و حضرت على)ع( تیامبر)ص( با آن حال بیپ. او نشسته است

. ستاده بود به نمازیا . ابوبکرشد ده مىیشکن یش روى زمیمارى پاهایه از شّدت بکرا در حالى به مسجد آوردند امبر)ص( یپ

ردند و نماز صبح را به کامبر)ص( اقتدا یست و به طور نشسته نماز خواند و صحابه به پکآمد و نماز او را ش ابوبکرامبر)ص( به جلو یپ

 . امبر)ص( رحلت فرمود یپ، وز دوشنبه رخ داد و در همان روزع در همان ریوقا 47هیبق. جاى آوردند

 
 ز رسول خدا)ص( یغسل و تجه: ب 

: ت داشتند عبارت بودند ازکز شریسپارى آن حضرت نکو مقّدس رسول خدا)ص( را غسل دادند و در مراسم خا کر پایکه پکسانى ک 

اصحاب رسول خدا)ص( جنازه آن ، بین ترتیبد. امبر(یرده پک)آزاد صالح ، فضل بن عّباس، امبریعّباس عموى پ، طالب)ع( على بن ابى

 . 48ر رسول خدا شدندیکز پیدار تجه ن چند نفر عهدهیردند و تنها همکان افراد خانواده او رها یحضرت را در م

تمام ، دیبن زهبه قولى اسامامبر( و بنا یرده پکفرزندان عباس و ُشْقران )آزاد ، على)ع( همراه با فضل و ُقَثم، گریتى دیبنا به روا

ر و کو ابوب 49ز رسول خدا)ص( را بر عهده داشتندیمراسم تجه . 50ن مراسم حضور نداشتندیعمر در ا

، اى پسر برادر 51«. ِاثنان یکخَتِلُف َعلیَفال  کَعیا ابَن أخى َهُلمَّ اِل بای»: امبر)ص( به حضرت على)ع( گفتیعّباس عموى پ، ن وقتیدر ا

 . ردکسى با تو مخالفت نخواهد ، که پس از آن، کنمکعت یببا تو  ا تایب
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 . امبر استیر پیکز پیار ما تجهکنون کا 52«. َلنا ِبِجهاِز َرُسوِل اهلل ُشغٌل»: على)ع( فرمود 

 و عمر ور کابوب: ن خبر به گروهى از مهاجرانیا.  53ن رهبرى از انصار گرد آمدندییبراى تع، فه بنى ساعدهیانصار در سق، در آن حال 

 .  54فه ملحق شدندینان با سرعت به انصار در سقیا. دیده و همراهانشان رسیابوعب

عباس ، طالب)ع( على بن ابى: وآنان عبارت بودند از. ر آن حضرت باقى نماندیکرامون پیسى پ، کامبریشاوندان پیبجز خو، ن سانیبد

رده کد )آزاد یبن ز هاسام، امبر(یُقَثم بن عّباس )پسر عموى پ، (امبریفضل بن عباس )پسر عموى پ، امبر(یبن عبدالمّطلب )عموى پ

 55امبر را بر عهده گرفتندیر پیکه غسل و دفن پکن افراد بودند یو تنها هم. امبر( و َأوس بن َخْولى )از انصار(یرده پکصالح )آزاده ، امبر(یپ

 . 

بر  56نماز بخوانند. مسلمانان واجب بود یک یکعنى بر ، ینى بودیع نه واجبیامبر بر همه مسلمانان حاضر در مدیاقامه نماز بر جنازه پ

خود ، امام همه: فرمود ه امام على)ع( مىکگران نبود و امام جماعت الزم نداشت؛ چنان یامبر)ص( ومانند نماز بر جنازه دیپ

. ردندک رار مىکخواند آنها ت بلند مى ر نماز راکر)ع( ذیآمدند و حضرت ام شش نفر مى، غ مسلمانان پنج نفر لذإ؛گ. امبر)ص( استیپ

ار از روز دوشنبه شروع و در عصر کن یا. ده بودندیه به بلوغ نرسکدر ابتدا مردان نماز گزاردند و بعد زنان مسلمان و سپس فرزندانى 

بجز  58. دفن شد ،افته بودیه وفات کدر همان اتاقى ، در حضور چند نفر، 57امبر)ص( در شب چهارشنبهیر پیکپ. سه شنبه تمام شد

ها را  لیفه بنى ُغْنم صداى بیت نداشت و هنگامى طاکر آن حضرت شریکسپردن پ کسى در به خاکان رسول خدا)ص( یکنزد

ه در کم تا آن گاه یامبر)ص( خبر نداشتیر پیکسپردن پ کما از به خا»: دیگو شه مىیعا 59. ده بودندیهاى خود آرم ه در خانهکدند یشن

 «60دیها به گوشمان رس لیاى بدل شب چهارشنبه صد

  
 امبر)ص( به على)ع( یت پیوص: ج

خداوند در سوره آل . مینکر کاى ذ ه مقّدمهکمناسب است ، به منظور فهم بهتر آن، امبر)ص( به على)ع(یت پیان وصیش از بیپ 

 : دیفرما مى 411ه یآ، عمران

ئا و یُضرَّ اهلل َشیِه َفَلْن یَنقِلْب َعَلى َعَقَبیْم َو ِمْن کرُُّسُل َاَفاْن ماَت َاْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعلى َاعقاِب]َوما ُمَحمٌَّد ِااّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه ال 

 َن[ یرکْجِزى اهلل الّشایَس

و  -رو به عقب  شما، شته شودکا یرد یا اگر او بمیآ. گر آمده و رفته اندیامبرانى دیش از او پیه پک)مّحمد)ص( فقط فرستاده خداست  

خداوند ، رساند ان نمىیخداى را هرگز ز، س به گذشته جاهلى خود باز گرددکد؟ و هر یگرد باز مى -به گذشته جاهلى خود 

 .  (خواهد داد یکسپاسگزاران را پاداش ن

عت اسالم با دو نوع وحى یشر، میشتر گفتیه پکهمان گونه   : شد امبر)ص( نازل مىیبر پ

ده است و یامبر)ص( تا به حال سالم مانده و به دست ما رسیه از زمان پکن قرآن یه عبارت است از متن همک ،الف( وحى قرآنى 

د پروردگار قانون گذار و معاد و حشر و حساب و ثواب یِد خالق و توحیعنى توح، یعت اسالمیهمه الفاظ آن از خداست و در آن اصول شر
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همچون نماز و حّج و جهاد و روزه و ، ام و آداب اسالمىکت احیلکز یو ن، ها از آدم تا خاتمو عقاب و ارساِل ُرُسل و وجوب طاعت از آن

 . ر شده استکذ. . . ، بت ویر و نهى از غکات و خمس و امر به معروف و نهى از منکز

را بر عهده داشته  ر آنین و تفسییشده است و در واقع تب ه همراِه همان وحى قرآنى نازل مىکى بوده یه وح، کانىیب( وحى ب 

 63َو ِاْن َلْم َتْفَعلَْ َفما َبلَّْغَت رساَلَته[ مائده /  کِمن رّب یکَها الرَُّسوُل َبّلْغ ما ُانزُل َاَلیا َایه]یهمزمان با نزول آ، ر خمیمثاًل در روز غد. است

ه کانى بوده است یوحى ب 61»یَعل یف»س [ پی. فى َعل یکها الرسوُل َبّلِغ ما ُانزَل ِالیا ای]: هکانى آمده است ین وحى بیا

، فرمود ان نمىیزى بیامبر از خود چیپ. ز وحى خدا بوده استین« یفى عل»ن یفرموده و بنابرا ان مىیث خود بیامبر)ص( آن را با حدیپ

]وَلو : دیفرما متر از آن مىکو مح 1[ نجم/ یوحی ینِطُق َعِن اْلَهوى ِان ُهَو ِاالَّ َوْحی]ما : دیفرما ن باره مىیه بارى تعالى در اکچنان 

عنى اگر . ی(11َن[ )الحاّقه/ یْم ِمن َأَحٍد َعنُه حاِجزکَن * َفما ِمنین * ُثمَّ َلَقَطْعنا ِمنُه الَوتیمیِل * اَل َخْذنا ِمنُه ِباَلیْنا َبعَض اأَلقاویَتَقوََّل َعَل

تواند از  سى از شما هم نمىکد و یم ُبریو رگ قلبش را خواهم شد یمانعش خواه، د و به ما نسبت دهدیزى بگویامبر از خودش چیپ

 . ندکرى یمجازات او جلوگ

، وثر باشدکى سوره کوچکولو به ، سوره آن را یکه همه الفاظش از خداست و کوحى قرآنى همان متن قرآن است ، ن سانیبد 

]ِاّنا َنحُن : دار حفظ آن است ه خداوند خود عهدهکاست  رم)ص(کامبر ای( و لذا معجزه باقى پ41 - 44اورد )بقره / یتواند ب سى نمىک

امبر)ص( است و در آن شرِط یانش با لفظ پین بکل، ش از خداستیمعنا، انىیولى وحى ب. (1َر َو ِاّنا َلُه َلحاِفُظوَن[ )الحجر/ کَنزَّلَنا الٌذ

 : ه خداوند فرمودک)ص( است؛ چنان رمکامبر ایات قرآنى توسط پین معناى آییتحّدى و اعجاز نشده و هدف از آن تب

 . (11ِهْم[ )النحل / ین لِلّناس ما ُنزَِّل ِاَلیَر ِلُتَبکَالذِّ یکِال ]َو َاَنَزْلنا 

ه از جانب خداوند کانى را هم یب، فرمود غ مىیه تبلکس کبه هر ، ردک افت مىیق وحى دریه از طر، کاى از قرآن را هیامبر)ص( هر آیپ 

 . فرمود امل مىکغ را یب تبلین ترتیگفت و بد براى وى مى به او وحى شده بود

شد  ه نازل مىیمثاًل وقتى آ« . امبر)ص( فرا گرفتمیهفتاد سوره از دهان پ»: دیگو مى، امبر)ص(یصحابى بزرگ پ، عبدالّله بن مسعود 

 . 62ه استیبنى ام، هه مقصود از شجره ملعونکفرمود  امبر به او مىی( پ66[ )اسراء/ هالملعوَن ه]والشَّجر: هک

أُخذوَن فى یَفال ، اٍتیْقَتِرُؤوَن ِمْن َرسوِل اهلِل)ص( َعَشَر آیاُنوا کَانَُّهم »: هکت شده یروا، امبریاز قول صحابه پ، در مسند احمد حنبل

 ه فرا مىیه َده آیص( قرآن را َده آامبر از رسول خدا)یعنى صحابه پی 63«. هِذِه ِمَن الِعلِم و الَعمِل عَلُموا ما فىیالَعشِر ااُلْخرى َحّتى 

مثاًل اگر از . گرفتند ه گذشته بود فرا مىیه در َده آکام کث معارف و احیه آنچه از حکردند مگر ک د آغاز نمىیه جدیگرفتند و به َده آ

ن را یا، امت بودیط به قاى مربو هیا اگر آ، یفرمود ان مىیحضرت رسول)ص( داستان آنان را ب، رى شده بودکامبران گذشته ذیداستان پ

م یام را تعلکق عمل به آن احینحوه دق، ُمّم بودیامى مانند وضو و نماز و تکا اگر درباره اح. یفرمود ان مىیامت چگونه است بیه روز قک

به اّمت ان فرموده و همراه آن یانى را هم با آن بیى بیه وحکمگر  غ نفرموده یه قرآنى را تبلیچ آیامبر)ص( هیپ، پس. فرمود مى

، (44رًا[)احزاب/ یْم َتطهکطََِّهَریِت َو یم الّرْجَس َاهَل َالَبکَعْن ْذِهَب یُد اهلل ِلیری]ِانَّما : هیم آیمثاًل در تعل. ابالغ فرموده است

اهلِل َفَقد  ه ]ِاْن َتُتوبا ِاَلىیغ آین در تبلیهمچن. 64ن هستندیعلى و فاطمه و حسن و حس، ِت محّمد)ص(یاهل ب: فرمود امبر)ص( مىیپ

ن قسم یم ایدر تعل 65. اند شهین عاین حفصه و اّم المؤمنیاّم المؤمن، امبریه آن دو زوجه پکفرمود  ان مىی( ب1م / یما[ )تحرکَصغْت ُقلوُب
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. . . الشَِّمس کوِلُدُل همه ]َاِقِم الّصلویرکه یه مثاًل آکه آن گاه کم عمل وچنان بوده است یفرمود با تعل م معنى مىیامبر)ص( تعلیپ، اتیآ

م َو کد ]َفاْغِسُلواُوُجوَهیفرما ه مىکه یفرمود و در آن آ م مىیار آنها را تعلکت نمازهاى پنج گانه و اذیف، کی( نازل شد37)ِاسراء /  [

 . د باشدیه نحوه وضو گرفتن چگونه است و با چه آبى باکداد  م مىی( به طور عملى تعل6[ )مائده / . . . میکِدیَا

ه از کرى یه قرآن را با تفسیآ، سنده بودیه نوکاز صحابه  یکهر ، فرمود م مىیامبر)ص( به صحابه تعلیه پکآنچه ، ن مواردیمام ادر ت 

ه خود از کاى  هیر هر آیهمه قرآن را نوشته بودند با تفس، سندگان صحابهیهمه نو، نیبنابرا. نوشت ده بود مىیامبر)ص( شنیپ

ه در خانه کولى آن قرآنى ، ات نوشته نبودیر همه آیتفس، سندگان صحابهینو کت کهاى ت ّته در قرآنالب، ده بودندیامبر)ص( شنیپ

ر آن نازل یآنچه از قرآن و تفس، هکن یح ایتوض. ات همراه بودیامل همه آکر یامل قرآن با تفسکعنى متن ، ین بودین چنیامبر)ص( بود ایپ

ان یه قرآن و بیه آکداد  د و به او دستور مىیطلب وى بود مى یکن آموخته بود و نزده نوشتکاز صحابه را  یکامبر)ص( هر یپ، شد مى

ا شانه گوسفند و امثال آن؛ و آن یا استخوان یا تخته یاغذ کبر روى  -سد یبر هر چه در دسترس بود بنو، ه وحى شده بودکآن را 

 . امبر)ص( در خانه خود داشتیها را پ نوشته

ن قرآن را جمع آورى ین و از منزل خارج مشو تا اکردا بر دوش م، ز منیپس از تجه: ردکت ی)ص( به على)ع( وصامبریپ، به هنگام وفات 

 ن آنها مىیرد و نخ از بک سوراخ مى 66ره نوشته شده بودیاغذ و غکر آن بر پوست و تخته و یه با تفس، کات قرآن رایعلى)ع( آ. نى ک

امبر( آغاز شد و در روز جمعه یار از چهارشنبه )فرداى دفن پکن یا. آورى فرمود اى را جمع ر هر سورهیات و تفسین گونه آیگذراند و ا

 . تمام شد

آن . امبر گرد آمده بودندیمسلمانان براى نماز جمعه در مسجد پ. به مسجد آورد، قنبر، رده خودکآن قرآن را با مولى و آزاد ، آن حضرت 

ن یما به ا: آنها گفتند -دستگاه خالفت  -. ام ه براى شما آوردهکامبر)ص( است یخانه پن قرآن موجود در یا: شان فرمودیحضرت به ا

 . 67دینیب گر نمىین قرآن را دیا: م! حضرت فرمودیخود قرآن دار. ما میقرآن حاجت ندار

ر نزد حضرت مهدى نون دکازده فرزند او دست به دست منتقل شده و ایدر دست ، پس از آن حضرت، اتیر تمام آیبا تفس، آن قرآن 

امبر)ص( یهمان قرآن زمان پ 68، مینون در دست دارکه ما اکن قرآنى یوا. ندک ش آن را ظاهر مىیه به هنگام ظهور خوک)عج( است 

 . 69انى خالى استیعنى تنها وحى قرآنى است و از وحى ب، یریاست ولى بدون تفس

امبر)ص( یه بر پکبه همان گونه  -ر همه آنها را هم یتفس، اتیوه بر متن آعال، رده بود وکن)ع( جمع یرالمؤمنیه امکاّما چرا قرآنى را 

لمات آن کامبر)ص( نازل شده و با یه بر پ، کانىیه در وحى بکن مطلب آن است یل ایردند؟ دلکقبول ن -وحى شده بود در بر داشت 

اسِت دستگاه خالفت بود و یه مخالِف سک مطالبى وجود داشت، شد تلّقى مى، ان قرآنیشان در بیث ایحضرت)ص(؟ به عنوان حد

( بر آن حضرت)ص( وحى 66الملعونه فى القرآن[ )اسراء/  هه ]والشجریل آیذ، ه گذشتکچنان ، مثاًل. شد شان مىیومت اکمانع ح

، هیمعاو ،گر عثمانید، تىین روایبا وجود چن. ر در بعضى مصاحف ضبط شده بودین تفسیو ا ؛باشند ه مىیام شان بنىیه اکشده بود 

شه یعا، ه مقصود از آن دو زنکم آمده بود ید سوره تحریپر تهد اِت یل آیا در ذ. یم شوندکتوانستند حا د و امثالهم نمىیول، دیزی

ر و کابوب ه در شأنک( امده بو 4[ )الحجرات/. . . َفوَق َصْوِت النَّبى م کَن آَمنوا الَترَفعُوا أْصَواَتیَها اّلذیاَأیه ]یل آیادر ذ. یاند وحفصه

ه کر و عمر داد تا به مکات را به ابوبیامبر)ص( آن آیپ، 70( نازل شد4-46ات ابتداى سوره توبه )یه آکا آن گاه . یعمر نازل شده است

ه از کس کا آن یا خود انجام دهى ید ین ابالغ را بایه اکر قرآنى نازل شد یوحى غ. نندکان ابالغ کببرند و در موسم حّج به مشر
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ه برد و در موسم کو عمر گرفت و خود على)ع( به م ابوبکرات را از یطالب)ع( را فرستاد تا آن آ على بن ابى، امبر)ص(یپ، پس. توست

ُم کْذِهَب َعْنیُد اللَُّه ِلیِریر ]ِإنََّما یه تطهیمانند آ، تش نازل شدیامبر)ص( و اهل بیه در شآن پکاتى یا آ. ی71ان ابالغ فرمودکحّج به مشر

 (44رًا[)احزاب/ یْم َتْطِهکَطهَِّریِت َویَأْهَل اْلَب الرِّْجَس

 . سازد  کاماًل شما را پاکند وکت دور یدى وگناه را زا شما اهل بیخواهد پل خداوند فقط مى 

ْم ُثمَّ َنْبَتِهْل کْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسکْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءکَناَءِمْن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْب کِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءیِف که مباهله ]َفَمْن َحاجَّیآ 

 (64َن[ )آل عمران/ یاِذِبکاللَِّه َعَلى اْل هَفَنْجَعْل َلْعَن

د ما ییایب»: به آنها بگو، زندیز برخیسانى با تو به محاّجه وستک)باز(، دهیح( به تو رسیه )درباره مسکهر گاه بعد از علم ودانشى  

ما از نفوس خود دعوت  ؛شما هم زنان خود را، مییش را دعوت نمایما زنان خو ؛شما هم فرزندان خود را، مینکفرزندان خود را دعوت 

  «. م یان قرار دهیولعنت خدا را بر دروغگو ؛مینکآنگاه مباهله  ؛شما هم از نفوس خود، مینک

ِمْن النَّاِس ِإنَّ اللََّه  کْعِصُمیَوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َواللَُّه  کِمْن َربِّ یکُسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلَها الرَّیا َأیر ] یه در داستان واقعه غدیوآ 

 ( 63َن [)مائده/ یاِفِرکاْلَقْوَم اْل یْهِدیَلا 

خداوند تو . اى رسالت او را انجام نداده، نىکواگر ن ؛م( برساناماًل )به مرد، کامبر! آنچه از طرف پروردگارت برتو نازل شده استیاى پ 

 . ند ک ت نمىیافران )لجوج( را هداکت یجمع، وخداوند ؛دارد را از )خطر احتمالى( مردم نگاه مى

 نًا[ یاَم ِدْم اْلِإْسَلکُت َلیَوَرِض یْم ِنْعَمِتیکْم َوَأْتَمْمُت َعَلکَنیْم ِدکَمْلُت َلکْوَم َأیر]اْلیوپس از وقوع غد 

 ، (4)مائده/

 . رفتم ین )جاودان( شما پذییردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ واسالم را بعنوان آکامل کن شما را ید 

 ون [ُعکَوُهْم َرا هاکْؤُتوَن الزَّیَو هُموَن الصََّلایِقیَن یَن آَمُنوا الَِّذیْم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذیکت ]ِإنََّما َوِلیوال 

 ( 55)مائده/  

 ات مىکز، وعکودر حال ر، دارند ه نماز را بر پا مىکهمانها ؛اند مان آوردهیه اکامبر او وآنها یتنها خداست وپ، سرپرست و ولّى شما 

 . دهند

ْم َوَأْطَهُر َفِإْن َلْم َتِجُدوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر کٌر َلیَخ کَذِل هْم َصَدَقکَنْجَوا یَدیَن یُتْم الرَُّسوَل َفَقدُِّموا َبیَن آَمُنوا ِإَذا َناَجیَها الَِّذیا َأیه نجوى ] یآ 

 ( 44ٌم[)مجادله / یَرِح

اى )در  قبل از آن صدقه، د(ید )وسخنان در گوشى بگوینکد با رسول خدا نجوا یخواه ه مىکهنگامى  !دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  

واگر . تر است زهیکن براى شما بهتر وپایا ؛دیراه خدا( بده . خداوند آمرزنده ومهربان است ، دیتواناى نداشته باش

انى یدند تا قرآن را مجّرد از وحى بیوشکه کبل، 72رفتندینپذ ن را یر المؤمنینه تنها قرآن ام، لذا. گریات دیارى آیبس. . . و 

 .  74ف آن پرداختندیجعل و تحرتمان و کامبر)ص( مانع شدند و به یث پیتابِت حدکان و نشر و یو از ب 73سندیبنو
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*   *    * 

 . مینمائ فه معرفى مىینون نامزدهاى خالفت را در روز سقکان مقدمه گذشته ایپس از ب

 75فهیامبر )ص( در روز سقینامزدهاى خالفت پس از وفات پ: د 

ن امر را به مسلمانان ابالغ یص( ارم)کامبر این شده و پیین اّمت تعیه از جانب خدا براى رهبرى ا، کالف( على بن ابى طالب)ع(

 . فرموده بود

 . له خزرج بود ونه همه آنصاریه نامزد قب، کب( َسعد بن ُعبادَه 

 . نه همه آنان، ش( بودیه نامزد جماعتى از مهاجران )قرابوبکر، کج(  

 فه یشعارهاى سق: هـ 
 
 : الف( شعارهاى انصار 

 . 76ردندکارى یانصار اسالم را  - 4

 . 77ر زدندیامبر شمشیدر راه پ انصار - 4

 . 78شهر انصار است، نهیشهر مد - 4

 
 79ش(یب( شعارهاى مهاجران )قر

 . ش استیله قریامبر از قبیپ - 4

 . ش باشدید از قریامبر باین پیگر باشد و جانشیاى د لهیشان از قبیم اکه حاکرد یپذ عرب نمى - 4

 م ینک کفه را دریسقودتاى کم داستان یتوان ان آنچه گذشت مىیپس از ب 

 
  ابوبکرعت یفه و بیودتاى سق: کو 

ن یخواستند سعد بن عباده را جانش ها مى خزرجى. فه َبَنى ساِعَده گرد آمدندیانصار در سق، پس از در گذشت رسول خدا)ص( 

دانستند؛  مى !ریخ 80دادند؛ م مىار را ندانسته انجاکن یامبر را نمى شناختند و این و وّصى پیه جانشکن ینه ا، آنان. نندکامبر)ص( یپ

 . اى انجام شد لهیار آنان از روى تعّصب قبک

امبر)ص( را در یشان جنازه پیهمه ا. وستندیدند به آنها پیفه شنیشان را در سقیه خبر اجتماع اکز ین حال گروهى از مهاجران نیدر ا 

نى یو آمدند بر سر جانش 81ردندکان چند تن از خاندانش رها یم . ردندکنگ و جدال حضرتش ج

است با سعد یدر امر ر، ى از بازرگان خزرج بودیکه ، کر بن سعدیز بشیها ن ن خزرجىیدر ب. ها موافق سعد بن عباده نبودند َاْوسى 

 . 82رد و موافق او نبودک حسد ورزى مى
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 فه دّوم یت خلیفه به روایسق :ز

 : ه استردکت ین روایفه را چنیاز عمر داستان سق، ح بخارىیدر صح 

ردم کشنهاد یپ ابوبکرمن هم به . اند ردهکساعده اجتماع  فّه بنىیه انصار در سق، کدیخبر به ما رس، ا رفتیامبر)ص( از دنیه پکوقتى  

 شان با ما نبودند هنگامىیر و همراهان ایعلى و زب. میفه رساندیو ما خود را به سق. میوندیپ ا تا ما هم به برادران انصار خود بهیه بک

گفتند سَعد بن ُعباده است و تب  ده بودند و مىیچیمى پیه در گلکفه انصار مردى را یه طاکم یم متوجه شدیدیفه رسیه به سقک

َنْحُن َاْنصاُر »: گفت، پس از حمد و سپاس خدا، م و سخنران آنها برخاست ویشان نشستینار اکما در . با خود به آنجا آورده بودند، دارد

 . . . . د ویهست کاى اند مردمى به شماره، روى رزمنده و به هم فشرده اسالم؛ شما گروه مهاجرانیم و نییخدااران یما « الّله

پس خودش از جاى برخاست و به . خونسرد باش: د و گفتیشکنم را یآست ابوبکره کم یزى بگویمن )عمر( خواستم در پاسخ او چ 

ا همان را یرد؛ کاورم فرو گذار نیخواستم بر زبان ب ه من مىکاى را  تهکچ نیش هیه او در سخن خوکبه خدا قسم . سخن پرداخت

اهل و برازنده آن ، گمان بى، دیازات خود برشمردیآنچه را از خوبى و امت، اى گروه انصار: او گفت. ا بهتر از آن را به زبان آورد، یگفت

ان یه آنها از لحاظ شرافت و َحَسب و َنَسب مشهورند و در مک رایز، ش استیه قریتنها در خور قبل، ىیاما خالفت و فرمانروا. دیهست

د به خالفت انتخاب و با او یه بخواهکرا  یکنم تا هر ک شنهاد مىیى از دو تن را پ، یکبه شما، ه منکن است یا. ل عرب ممتازیقبا

در . امدیه از آن خوشم نکسخن آخر او بود ن یتنها ا. ردک ده را گرفت و به آنان معرفى مىین بگفت و دست من و ابوعبیا. دینکعت یب

ه کعنى من به منزله آن چوبى هستم ی« . . . ْقَها الُمَرحَّبیَو ُعذ ککُلها اُلمَحیَأنا ُجَذ»: ى از انصار برخاست و گفت، یکن هنگامیا

د و ینیى برگزیاى خود فرمانرواشما مهاجران بر. 83بردند اش پناه مى هیر سایه به زکو درختى  خارانند شتران پشت خود را با آن مى

  .مینک ما هم براى خود زمامدارى انتخاب مى

ت ین موقعیمن از ا -د یبگو مگو و سر و صدا از هر طرف برخاست و چند دستگى و اختالف به شّدت ظاهر گرد، ن سخنیدر پى ا 

پس از . ردمکعت یش آورد و من با او بیدستش را پ او هم. نمکعت ین تا با تو بکه دستت را دراز کگفتم  ابوبکربه  -ردم و کاستفاده 

سب نظر و مشورت با کبدون ، سىکاگر . . . . میبه سوى سعد بن عباده هجوم برد، افتمیفراغت  ابوبکرعت با یار بکه از کن یا

 . 84ه شدن اندشتکه هر دو مستحّق کرنده؛ یعت گید و نه از بینکروى ینه از او پ، ندکعت یبا مردى به خالفت ب، مسلمانان

 
 خ طبرىیت تاریفه به روایسق: ح 

 : سدینو ن مىیخ خود چنیدر تارابوبکر، عت یفه و بیطبرى در داستان سق 

فه بنى ساعده یز و دفنش بپردازند و خود در سقیردند تا آنان به تجهکاش رها  ان خانوادهیر رسول خدا)ص( را در میکفه انصار پیطا 

با خود به ، ض بودیه مر، کآنان سعد را. مینیگز ومت بر خود بر مىکسعد بن عباده را به ح، ز محّمد)ص(ما پس ا: گرد آمدند و گفتند

 . . . . آنجا آورده بودند

امبر خدا)ص( و یه آنان به پکه یکهائ کمکادآور شد و ین و برترى شان را در اسالم یسابقه انصار را در د، ردکش یسعد خداى را ستا 

ه از آنان کا رفت یامبر خدا)ص( در حالى از دنیه پکرد کد کیاد آور شد و تأیردند که با دشمنان کى را یها نگاصحابش داشتند و ج
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 . دیگرى وامگذارید و آن را به دیریومت را خود به دست گکزمام ح، شما گروه انصار کنیا: راضى و خشنود بود؛ و سرانجام گفت

ن است و ما هرگز بر خالف تو یاماًل درست و سخنانت راست و متکات  شهیرأى و اند: هکدر پاسخ سعد همه انصار بانگ برآوردند  

 . مینک ومت و زمامدارى انتخاب مىکم داد و تو را به حیارى انجام نخواهک

ن یر بار ایش زیاگر مهاجراِن قر: ان آمد و سخنانى رد و بدل شد تا سرانجام گفتندیگر به میمطالبى د، ن موافقت قطعىیپس از ا 

ه در کد یم و شما حق نداریشاوندان او هستیامبر و از خویاران پین یه ما مهاجران و نخستکند یرند و بگویم ما نروند و آنرا نپذیتصم

م یگوئ شان مىیما به ا، در آن صورت: م؟ گروهى از آنان گفتندیچه جواب بده، دییامبر با ما از در مخالفت درآیومت و زمامدارى پکح

ست و کن شین خود اولیو ا: گفت، سعد ابن عباده. دینکم شما هم براى خود زمامدارى انتخاب ینک رى انتخاب مىیبراى خود ام

 85. نى استینش عقب

م یو ُعَو 86رید بن ُحَضیُاَس. فه نهادندیرو به سق، شتابان، ده جّراحیبه همراه ابوعب، دیو عمر رس ابوبکرن اجتماع به گوش یچون خبر ا

. وستندیشان پیبه ا، فه شودیخواستند سعد خل نمى، ه از روى حسادتکز یاز بنى َعجالن ن 88اِصم بن َعِدّىو َع 87بن ساَعده

ه از سخن گفتن عمر در آن جمع کن یپس از ا. ابوبکر، و عبدالّرحمن بن عوف در آنجا به صف نشستند هبن ُشعب هریُمِغ، نیهمچن

، ان همه مردم عربیدر م، ه آنانکن یه جاى آورد و سپس از سابقه مهاجران و اخود برخاست و حمد و سپاس خدا را ب، ردکرى یجلوگ

 : رد و گفتکاد یاند  شگام بودهیامبر)ص( پیق رسالت پیدر تصد

و از بستگان  یکآنان دوستان نزد. مان آوردندیامبرش این به عبادت خدا پرداختند و به پیه روى زمکسانى بودند کن ینخست، مهاجران 

سى با ، کارانکجز ستم، ن امریگران سزاوارترند و در ایاز د، بعد از حضرتش، ومتکدر گرفتن زمام ح، لین دلیو به هم امبرندیپ

 : ن ادامه دادیلت انصار سخن راند و چنیاز فض، ن سخنانیپس از ا. ابوبکر، زدیزه برنمى خیشان به مخالفت و ستیى ایفرمانروا

ومت از آِن کفرمان و ح. سى مقام و منزلت شما انصار را نزد ما نخواهد داشت، کگان در اسالمرندیپس از مهاجران و سبقت گ، البته 

 . و مقام و منزلت وزارت از آن شما باشد، ما

 : ُحباب بن ُمنذر از جاى برخاست و خطاب به انصار گفت، آن گاه 

چ ینند و هک ه شما زندگى مىیر سایر شهر شما و زن مهاجران دیه اکد یریومت را خود به دست بگکزمام امور ح، اى گروه انصار 

ارتان را به تباهى و ، کاختالف، هکد یزیاز دو دستگى و اختالف به پره، پس. ه سر از فرمان شما بتابدکست یشى را زهره آن نکگردن

ه از کار نرفتند و بجز آنچه ر بینان زیاگر ا. ومت از چنگتان به در خواهد شدکاست و حید خورد و ریست خواهکد و شیشکفساد خواهد 

رى یم و آنها هم را براى خودشان امینیگز ى برمىیان خودمان فرمانروایما از م، در آن صورت، گر نگفتندیزى دید چیدیشان شنیا

 . نندکانتخاب 

 : نجا عمر از جاى برخاست و گفتیدر ا 

ى شما سر فرود یومت و فرمانرواکه عرب به حکد به خدا سوگن. غالف نگنجد یکر در یشود و دو شمش ارى نمىکن یهرگز چن 

امبرى باشد یه از خاندان نبّوت و پکسى کومت و زمامدارى کاّما عرب با ح. ر شماستیامبرشان از غیه پکدر حالى ، نخواهد آورد

ومت و کسى حکه ه چکن یم و آن ایل و برهانى قاطع داریدل، زدیه به مخالفت ما برخکسى کدر برابر ، ما. ردکمخالفت نخواهد 
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ه ما از بستگان و خاندان کدر صورتى ، زدیخ زه و مخالفت بر مىیند و با ما سر آن به ستک رون مىیى محّمد را از چنگ ما بیفرمانروا

 89ت افتاده باشد؟کا به گرداب هال، یا به گناه آلوده شده، یه به گمراهى افتادهکس کم؟ مگر آن یاو هست

 : گفتبرخاست و ، گریبار د، حباب 

ومت و زمامدارى از دست که حق خود را در حکد یارانش گوش ندهین مرد و ید و به سخن ایدست به دست هم بده، اى گروه انصار 

د و زمام امور یرسى بنشانکد و حرف خود را به ینکرون ین خود بیشان را از سرزمیا، ر بار خواسته شما نرفتندینان زیاگر ا. د دادیخواه

ر شما سر فرود آوردند و به یافران به ضرب شمش، کد؛ چهیى سزاوارتریشما از آنان به فرمانروا، به خدا قسم، هکد یریرا به دست بگ

 . دندین گرویین آیا

ه در مواقع سختى و گرفتارى کن یه از ایناک} 90خارانند ه شتران پشت خود را با آن مىکبه منزله چوبى هستم ، ان شمایدر م، من 

د جنگ و یبه خدا قسم چنانچه بخواه. ه جان پناهى براى ناتوانان استکام  برند{ و همانند درخت تناورى ىبه رأى من پناه م

 . 91میریگ زى را از سر مىیخونر

 .  92شدک در آنگاه خدا تو را مى: عمر گفت

 . شدک خدا تو را مى: ُحباب پاسخ داد

 : خطاب به انصار گفت، دیچون چنان د، دهیابوعب 

ن و یر دییل و تغینون در تبدکا. دین برخاستیارى رسول خدا)ص( و دفاع از دیه به کد یسانى بودکن یشما نخست، اراى گروه انص 

 د!یس نباشکن ینخست، اساس وحدت مسلمانان

 : از جاى برخاست و گفت 93ر بن َسعِد َخزرجىیبش، دهیانه ابوعبکریپس از سخنان ز 

ن یم و در ایا ت مقامى واال شدهیرش اسالم داراى موقعیشگامى در پذیان و پکبا مشر ه ما در جهادکبه خدا قسم ، اى گروه انصار 

با ، ه ماکست یسته نیپس شا. میا زى نخواستهیچ، امبر و بردبارى و خود سازى نفسمانیبجز خشنودى خدا و فرمانبردارى از پ، امر

خداوند . میاى خود سازیسب مال و منال دنکله یو آن را وس میم و بر آنان مّنت بگذارینکشى کگردن، ل بر مردمیداشتن آن همه فضا

اش به او  لهیش است و افراد قبیه مّحمد)ص( از قرکد یبدان، اى مردم. ن مورد بر ما مّنت نهاده استیاو در ا، ولى نعمت ماست

ومت با که امر حکند یهرگز مرا نب هکخواهم  گران سزاوارتر؛ و من از خدا مىیومتش از دکاست و حیترند و در به دست گرفتن ریک نزد

د و یزیزه بر نخیشان به ستیومت با اکد و در امر حینکد و با آنان مخالفت نیشما هم از خدا بترس، پس. آنان به نزاع برخاسته باشم

 . دینکدشمنى ن

 : برخاست و گفت ، ابوبکران بردیر سخن به پایچون بش 

 . دینکعت ید انتخاب و با او بیخواه ه مىکدام را کده؛ هر ین هم ابوعبین عمر و ایا 

ه کدر حالى  94مینکش دستى یه در أمر خالفت برتو پکبا وجود بد خدا قسم هرگز ماجرأت نداشته : گفتند، صدا ، یکدهیعمر و ابوعب 
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  »امبرهش یار غار پی

اما در ، را مقامى واال و شامخ استاگر چه شما ، اى گروه انصار: گفت، ضمن سخنانى، عبدالّرحمن بن عوف هم از جا برخاست و

 . شود افت نمىیر و عمر کسانى مانند ابوبکان شما یم

 : رد و گفتکز برخاست و روى به عبدالّرحمن یُمِنذربن أبى ااَلْرَقم ن 

ومت کور حه اگر براى به دست گرفتن زمام امکشان مردى است یان ایه در مکژه یبه و، میستیر نکه نام بردى منکسانى کما برترى  

 [. ابن ابى طالب)ع( بود على، ] منظور ُمنِذر. 95خاست سى با او به مخالفت برنمى، کشد شقدم مىیپ

 : دیگو خود مى، عمر. مینک عت مىیما فقط با على ب: هکآن گاه برخى از انصار بانگ برداشتند 

، دم اختالفیه ترسکتا آنجا ، شد ده مىیسر و صدا و همهمه حاضران از هر طرف برخاست و سخنان نامفهوم از هر گوشه شن 

 .  96نمکعت ین تا با تو بکدستت را دراز : گفتم ابوبکره به کن بود یا. ار ما بشودکرازه یختگى شیموجب از هم گس

عت یزد و با او ب ابوبکررده و دست به دست کش دستى یربن سعد پیبش، ردیقرار بگ ابوبکره دست عمر در دست کش از آن یاما پ

 .  97ردک

ه پسر کن یردى و از اکن شده خانواده! قطع رِحم یاى نفر، ریاى بش: دیشکاد یر فریبر سر بش، ه شاهد ماجرا بود، کحباب بن ُمنذر

رده باشم کسانى دراز کخواستم دست به حق  ولى نمى، نه به خدا قسم: ر گفتیدى؟ بشیومت برسد حسادت ورزکت به حیعمو

 . داشته است شان روایه خداوند آن را به اک

دن سعد بن یومت رسانکله خزرج از به حیقب، و از طرفى، ى داردیش چه ادعایرد و قرکربن سعد چه یه بشکدند یله اوس دیچون قب 

انشان بود یز در میى از نقبا( نیکر )ید بن ُحَضیه ُاَسکله خود را یگر از افراد قبیسانى د، کبعضى از آنان، عباده چه منظورى در سر دارد

ب آنها خواهد ین افتخار نصیشه ایبراى هم، ردیله خزرج خالفت را به دست بگیاگر قب، به خدا قسم: مورد خطاب قرار دادند و گفتند -

 . دینکعت یب ابوبکرد و با یزیبرخ، پس. ردکنخواهند  یکومتشان شرکشد و بر شما فخر و مباهات خواهند فروخت و هرگز شما را در ح

له خزرج در به دست گرفتن زمام یاقدام سعد بن عباده و افراد قب، ار خودکن یردند و با اکعت یب ابوبکرند و با آن گاه همگى برخاست 

ر و دار سعد بن ین گیه در اکزى نمانده بود یهجوم آوردند و چ ابوبکرعت با یبراى ب، از هر سو، مردم. ومت نقش بر آب شدکامور ح

، عمر. دینکه سعد را لگ نکد یمواظب باش، مردم: اد زدیى از بستگان وى فریکه کلگد مال شود  ،ر دست و پاى آنهایدر ز، ماریعباده ب

 مى: مردم را عقب زد و خود را بر باالِى سِر َسعد رساند و گفت، شد! سپسکش بیه خداکدش یش کب: بانگ زد، در پاسخ او

ش یبرخاست و ر، ستاده بودیه بر باالى سر پدرش ا، کسعدس بن یه عضوى از اندامت سالم نماند! قکنم کخواستم چنان لگد مالت 

: ز به عمر گفتین ابوبکرگردى!  دندان سالم برنمى یکبا ، نىکم کى از سر او یبه خدا قسم اگر تار مو: عمر را به چنگ گرفت و گفت

پشت به ابوبکر، ن سخن دیبا شن، عمر. نه خشونت و تندى د یآ ار مىکتى مدارا و نرمى به ین موقعیآرام باش عمر! در چن

ه از جاى کى داشتم یمار نبودم و آن قدر توانایاگر ب، خدا سوگند به : اّما سعد خطاب به عمر گفت. رد و از او دور شدکس یق

د؛ یشد غوله ها پنهان مىیدر ب، از ترس، ارانتیه خود و کدى یشن نه چنان غّرشى از من مىیهاى مد وچهکها و  در گذرگاه، زمیبرخ

ر دست و فرمانبردارشان بودى نه آقا و باال یز، روزین دیتا هم، هکفرستادم  سانى مىکبه خدا سوگند تو را نزد ، آن حالو در 
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 . اش بردند د و آنان سعد را به خانهینجا ببریمرا از ا: اران خود گفتیسرشان! آن گاه خطاب به 

 : فه خود آورده استیتاب سقکجوهرى در  ابوبکر 

 اد مىید و فریدو ر مىکش ابوبیشاپیمر خود را بسته بود و پ، کردکعت یب ابوبکره با کهمان روزى ، فه بنى ساعدهیسقدر روز ، عمر 

 .  98ردندکعت یر بکتوجه! توجه! مردم با ابوب: زد

 عت مىیند و بآورد دند و مىیشک دند او را مىیرس ه مىکس کبه هر ، ر بودندکفه همراه ابوبیه از سقکاى  آن دسته، بین ترتیبه ا

 . گرفتند

 : آمده است، در ادامه، خ طبرىیدر تار 

ه کشان در شهر به حّدى بود یازدحام ا. نه آمده بودندید خواربار به مدیهمگى براى خر، فه بنى ساعدهیدر روز سق، له َاْسَلمیافراد قب 

 . گرفت هاى آن به سختى صورت مى وچهکعبور و مرور در 

 . هَنیالمَد ککقَنُت ِبالنَّصِر َحّتى جاَءْت َاْسَلُم َفَماَلْت ِسیَما َا»: گفتن ین باره چنیعمر در ا 

 . 99ردندکنه را پر یهاى مد وچهکله اسلم آمدند و ین نداشتم تا قبیقیروزى یمن به پ: عنىی 

 
 ر کعت با ابوبیله َاْسَلم در بینقش قب: ط

 : ن آورده استیتاب َجَمل چنکد در یخ مفین داستان را شیا 

مى از کآمدند؛ چون صحرا ناامن بود و اگر تعداد  به شهر مى، اى لهیبه صورت قب، د خوار وباریناِن عرب براى خریصحرانش، در آن زمان 

. ردندک ت مىکد خواروبار حریبراى خر، همه با هم، لهیلذا افراد قب. شتندکگرفتند و خودشان را مى  بارشان را مى، آمدند آنان مى

فه انجام یر در سقکعت با ابوبیب، نه شدندیه وارد مدکدر آن زمان . نندکه ینه آمده بودند تا آذوقه تهیاسلم از صحرا به مد لهیمردان قب

 گان به شما مىیآن وقت ما هم خوار وبار را، میریعت بگیامبر بیفه پید براى خلینک کمکد ییایب: ه به آنان گفتندیعمر و بق. شده بود

مر زدند کهاى عربى خود را به  ر شدند؛ دامنکو بعد دار و دسته ابوب، ردندکعت یختند و بیاول خودشان ر. دندآنها خوشحال ش. میده

. آوردند ر مىکعت با ابوبیدند براى بید ه مىکس را کهر. . . ، و، وچه، کدر بازار، دندیرس به هر جا مى. ردندکنه را ُپر یهاى مد وچهکو 

  . 100فه شدیاسلم خل لهیقب کمکر به کابوب، بین ترتیبد

 
 ر به خالفت کل انتخاب ابوبیدل: ى

 : ردندکان ین بین چنیا، براى انصار، ر راکل انتخاب ابوبیر دلکاران ابوبی 

ر که ابوبکن یگر ایل دیدل. ن بود(ی)قانون عرب چن 101باشد ش ید از قرین او هم بایجانش، ش استیامبر از قریچون پ 

 . 102اسالم بوده استن در یامبر و از سابقیصحابى پ

ش بوده( یه از قرکعنى به درخت نبّوت )ی« هِاْحَتجُّوا ِبالشََّجرِه َواضاُعوا الثََّمَر»: دیفرما شى دارد؛ مىینجا فرمایر)ع( در ایحضرت ام

ه کبرند؛ در حالى امیه از شجره پکآنان حّجت آوردند . ده گرفتندیامبر است( نادیه پسر عمو و داماد پکوه آن را )یو م 103ردندکاحتجاج 
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 . وه آن استیبه م، ستیبه شاخ و برگش ن، ا انگوریارزش درخت خرما . ده گرفتندیناد، ه بنى هاشم هستند، کن شجره رایوه ایم

امبر بشود چون ین پید جانشیر باکه ابوبکند یگو نها مىیا: فرمود، امبر استیر صحابى پکه گفتند ابوبکن یر)ع( درباره ایز حضرت امیو ن 

عنى یشود؟! ) ه صحبت و قرابت با هم جمع شده است نمىکچگونه است آنجا ، اگر خالفت به صحابه بودن است. صحابى اوست

ى خردسال کودکه على)ع( کم یدان همه مى (.امبر بوده و هم پسر عموى آن حضرتیه هم صحابى پ، کطالب درباره على بن ابى

د یجو امبر غذا را مىیپ: دیفرما ن باره مىیدر ا، خود، حضرت على)ع(. ب به خانه خود آوردامبر)ص( او را از خانه پدرش ابوطالیه پکبود 

امبر)ص( ین وحى بر پیه اولکرساند؛ در غار حراء آنگاه  گذاشت؛ بوى خوش بدنش را به مشامم مى رد و در دهانم مىک و نرم مى

نه یامبر)ص( بر سیسِر پ. با آن حضرت بود، شه و همه جایمامبر)ص( هیتا وقت وفاِت پ، على)ع(. 104امبر)ص( بودمینازل شد با پ

به ، هیچون سا، شهیالُقرباى آن حضرت و هم امبر بود و هم از َذوىیحضرت على)ع( هم صحابى پ.  105ا رفتیه از دنکعلى)ع( بود 

 . امبر بودیدنبال پ

 
 عت همگانىیبک:  

نان به کشادى ، برند ه به حجله مىکچون دامادى ، ده بودند وى رارکعت یه با او بکسانى ، کفهیر در سقکعت با ابوبیپس از ب 

 . 106ت شدیار خالفت تثبکروانش وارد مسجد شدند یر و پکچون ابوب. امبر بردندیمسجد پ

در . دگى به اختالفات مسلمانان بودیامبر و رسیدارهاى رسمى پید، رکاعزام لش، ومه بود؛ محل بستِن َعَلمکامبر دارالحیمسجد پ 

ودتا . کون امروز را داشتیزیو و تلویم رادکز حیامبر نیمنبر پ. شد ارهاى جامعه مسلمانان آن روز در مسجد الّنبى انجام مىکقع همه وا

 ردهکنند دولت را تصرف کن سه را تصرف یا. نندکومه را تصّرف کون و دارالحیزیو و تلویه رادکنند ک وشش مى، کدر آغاز هر انقالب، گران

 . اند

ر را آوردند وتا بر منبر رسول کان ابوبیودتاچ، کعت به عمل آمدیر بکساعده با ابوب فه بنىیه در سقکفرداى روزى ، روز سه شنبهدر  

ار وفات رسول کروزش انیه سخن د: کبرخاست و پس از حمد خداوند گفت، دیه او سخنى بگوکش از آن یپ، عمر. خدا)ص( نشست

ارها کر یامبر شخصًابه تدبیه پکپنداشته  ه او چنان مىکامبر)ص( بوده است؛ بلینه دستورى از پتاب خدا و کنه برا اساس  -خدا)ص( 

ه یه دستما، کتاب خود راکخداوند : ان سخن گفتیو در پا 107رود! ه از جهان مىکسى است کن یخواهد پرداخت و حضرتش آخر

امبرش را یه پکخداوند شما را هم به همان راه ، دیه آن چنگ بزناگر ب. ان شما نهاده استیدر م، ز بودهیامبرش نیى پیت و راهنمایهدا

همرأى و ، ار و همدِم غار رسول خدا)ص( بودیه ، کنتانیخداوند شما را بر زمامدارِى بهتر، نونکا. ردکى خواهد یت فرمود راهنمایهدا

 . 108دینکعت ید و با او بیزیپس برخ. رده استکهماهنگ 

 . ردندکعت یر بکبا ابوب، فهیعت بعضى از افراد در سقیاز بپس ، عموِم مردم، بین ترتیبد

بر فراز ، عت عمومى با اویب، ردندکعت یر بکساعده با ابوب بنى فه یه گروهى در سقکپس از آن : ح بخارى آمده استیدر صح 

 . 109به عمل آمد، امبر خدایمنبر پ

ه کن یتا ا، ه بر منبر باال رودکفت ک ر مىکى درپى به ابوبپ، ه عمرکدم یمن در آن روز به گوش خود شن: دیگو مى کانس بن مال
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 . ردندکعت یر بر فراز منبر نشست و حاضران همه با او بکسرانجام ابوب

 : اى خواند و گفت ر خطبهکآن گاه ابوب 

د مرا یافتیسته یشا ارم راکاگر رفتارم را خوب و ، پس. ومت بر شما را به دست گرفتمکستم و زمام حیمن از شما بهتر ن، اى مردم 

 . . . د یمرا به راه آور، ردم و دچار لغزش و خطا شدمکد و اگر بدى یارى دهی

 . 110ندکتان رحمت یه خداکد ید و نمازتان را بخوانیزیبرخ کنیا 

گاه روز سه نه از روز دوشنبه تا شامی)مردم مد. ش بازگشتندیهاى خو نماز جماعت گزاردند و سپس به خانه، به امامت او، پس از آن

ساعده و بعد  فه بنىیراد شده در سقیهاى ا نخست به سخنرانى، ن مّدتیامبر خود بى خبر بودند!( در ایفن و دفن پکاز ، شنبه

ر کعت عمومى با او در مسجد الّنبى و آن گاه به سخنان عمر بن خّطاب و ابوبینه و سپس بیهاى مد وچهکر در کعت گرفتن براى ابوبیب

 . شان برخاستیر به امامت نماز جماعت با اکه سرانجام ابوبکتا ، سرگرم بودند

 (3) 
 
 

 رکعت با ابوبیامبر)ص( درباره بینظر و داورى صحابه پ
 ( فضل بن عّباس1 

اى : رون آمد و گفتیفضل بن عّباس از خانه ب. دیر به آنان رسکعت با ابوبیه خبر بکامبر)ص( بودند یر پیکز پیهاشم مشغول تجه بنى 

م نه شما؛ ما و صاحب ما على)ع( به خالفت ییسزاوار خالفت ما. شود خالفت از آن شما نمى، با اغفال و پرده پوشى، شیه قرگرو

 . از شما سزاوارتر است

  ( ُعتبه بن َابى َلَهب2 

  :ن اشعار را سرودیا، دیر را شنکعت با ابوبیان بیچون جر، زیوى ن 

 

 ْنَصِرفًاْنُت َاْحَسُب هَذا ااَلمَر ُمکما 

 َعْن هاشٍم ُثمَّ ِمنها َعن َابى الَحَسن

 همانًا و ساِبَقیَعن اوَِّل الّناِس ا

 َو َاْعَلِم الّناِس ِبالُقرآِن ِو السَُّنن

 َو آِخِر الّناِس َعهدًا ِبالنَّبى َو َمْن

 َفنکالُغسِل َوال ُل َعوٌن َلُه فىیِجبر

 ْمتُروَن ِبِهیِهم ال یه ما فیَمْن ف

 ِه ِمَن الَحَسِنیى الَقوِم ما فس ِفیَو َل

 

را یز. ه الّسالم[ باز گرفته شودیخصوصًا از ابوالحسن ]على عل ار خالفت از خاندان هاشم و که کردم ک من هرگز گمان نمى 

از همه مردم به علوم . ندارد کسى شکسابقه او را در اسالم  مان آورد و ُحسن یش از همه ایه پکابوالحسن)ع( همان است 

ه کتا آنجا ، مالزم خدمتش بود، همچنان، امبر)ص(یه تا لحظات آخر عمِر پکسى است کو تنها ، امبر)ص( داناتر استیآن و سّنت پقر

ولى ، ى داراستیگران را به تنهایده و فضائل معنوى دیصفات حم. ل انجام دادیارى جبرئیز به یفن رسول خدا)ص( را نکار غسل و ک



 

 

  .111اند بهره اى اخالقى او بىیمزاماالت معنوى و کگران از ید

 
 ( سلمان 3

 : رده استکت یر جوهرى رواکابوب 

مى کر یبه خ: سلمان فارسى گفت، عت شدیر بکچون با ابوب، پس. نندکعت یه با على)ع( بکل بودند یر و انصار مایسلمان و زب 

اگر خالفت را . دیردکامبر خود را رها ید و خاندان پیدیبرگزمرد سالمند را . دیر را از دست دادیولى معدن خ، دید و خالفت را گرفتیدیرس

 سود مى، شتر و گواراتریهر چه ب، ن درختیوه ایردند و از مک دا نمىیحتى دو نفر با هم اختالف پ، دیامبر مى گذاشتیدر خاندان پ

 . 112دیبرد

اگر مسلمانان با . دیه انجام دادکحى نبود یار صحکد و د بهتر بویردک عنى اگر نمىی« . دیردکد و نیردک»ه کن بود یگر سلمان ایگفتار د

 ادت همه جانبه را به دست مىیآورد و سعادت و سیبه آنان روى م، از هر سو، ات الهىکرحمت و بر، ردندک عت مىیعلى)ع( ب

 . 113آوردند

 
 (ابوذر4

ن یوى در ا. ر زمام امور را به دست گرفته بودکوبه ابکد یوقتى رس. نه نبودیابوذر در مد، ا رفتیه رسول خدا)ص( از دنکدر آن هنگام  

 : باره گفت

 امبرتان مىیت پیار را به اهل بکن یچنانچه ا. دیامبر)ص( را از دست دادید و خاندان پیردکد و به همان قناعت یدیمى رسکز یبه چ 

 .  114ردندک ان شما با شما مخالفت نمىیحّتى دو نفر به ز، دیسپرد

 
 ( مقداد بن َعْمرو5

دم مردى بر دو زانو نشسته است و چنان دردمندانه و به حسرت آه ید. روزى گذرم به مسجد رسول خدا)ص( افتاد: دیگو راوى مى 

ار را از که کش چه شگفت آور است یردار قر: کگفت و در آن حال مى، ا مال او بوده و از دست داده استیى تمام دنیه گوکشد ک مى

 . 115شان استیان ایمان آورد در میه اکسى که اول کدر حالى ، اختندامبرشان دور سیت پیدست اهل ب

 
 ( ُنعمان بن َعجالن6

  :116شود ت از آن نقل مىیه چند بکاى سروده  دهیقص، فهیداستان سق، ات عمر و بن العاصیدر جواب اب، نعمان بن عجالن 

 ــٍرکَحالٌل َاباَبـَق بَن ُعثمـاَن یَعت    مکَو ُقلُتم َحراٌم َنْصُب َسعـٍد َو َنْصُب

 یث ال َتدریا َعمـْرو ِمْن َحیاَل هٌل َلها     َو ِانَُّه یاَن َهوانــًا فى َعِلــکَو 

 ْفـِرکو ال هو قاِتِل ُفْرســاِن الضَّالَل     واْبن َعّمِه یالُمصطفــ یَوِصىِّ النَّب



 

 

 117ـَْر َأْجَمـُع ِللصَّـبریالَخـنَّ هَذا کِول      َفَلْوال اتقـاُء اهلِل َلْم َتْذَهُبوا ِبهــا

 

على . خواسته ما على)ع( بود. ح و حالل استیر صحکه نصب سعد )بن ُعباده( به خالفت حرام است و نصب ابوبکد یشما گفت

، خدا نبوداگر ترس از ، پس. شته بودکفر را که دالوران گمراهى و کامبر)ص( و پسر َعّم او بود؛ هم او یرا وّصى پیز، ار بودکن یسزاوار ا

 . تر آمد ر )= اسالم( با صبر مناسبین خین ایکل، دین امر نمى شدیهرگز صاحب ا

 امِّ ِمْسَطِح بِن ُاثاَثه (7 

  :ن اشعار را خواندیا، امبر)ص(ینار قبر پکدر ، وى 

 ُثر الُخطُبکنَت شاِهَدها َلْم َتکَلو      هَأنباٌء و َهْنبثـَ کاَن َبْعَدکَقْد 

 118َفاْشَهْدُهْم َوال َتِغب کَفْاخَتلَّ َقْوُم     َفْقَداأَلرِض و اِبَلها کِاّنا َفَقْدنا

همچون . دا نمى شدین همه گرفتارى پیهرگز ا، بودى اگر تو زنده مى، هکگفت وگوها و حوادثى مهم روى داد ، امبریاى پ، پس از تو 

شان یا، امبریاى پ. ان ما رفتى و مردم فاسد و تباه شدندیاز م تو، ات خود را از دست بدهدیه باران به آن نرسد و طراوت و حکنى یزم

 . را بنگر و شاهد باش

 
 ( زنى از َبنى نّجار8

سهم زنى از َبنى َعدّى بن . سهمى براى زنان مهاجر و انصار فرستاد، ت المالیاز محّل ب، وى، ر استوار شدکعت با ابوبیار بکچون  

از : د گفتیست؟ زین چیا: دیزن پرس. ردکم ید به نزد آن زن آمد و سهم او را تقدیز. به وى برساند هکد بن ثابت سپرد یالَنّجار را به ز

، د؟ به خدا سوگندیله رشوه از من بستانین مرا به وسید دیخواه مى: گفت وى. رده استکن یر براى زنان معکه ابوبکسهامى است 

 119دیباز گردان رکه را به ابوبیسپس آن سهم. رفتیزى نخواهم پذیاز او چ

 
 ان ی( ابوسف9 

ه باز کهنگامى . نه نبودیلذا به هنگام وفات آن حضرت در مد، نه فرستاد بودیرون از مدیارى به بکان را براى انجام یابو سف، امبر)ص(یپ 

 ؟120ا محّمد ُمردیآ: دیپرس. آمد برخورد نه مىیسى از مدکبه ، در راه، گشت مى

« َفماذا َفَعَل المسُْتضَْعَفاِن َعلىُّ َو العّباٌس؟»: دیان پرسیابو سف. رکابوب: ه شد ؟ گفتکن او یانشج: دیپرس. آرى: آن مرد پاسخ داد

: ان گفتیابوسف. ن هستندیخانه نش: نشى از خود نشان دادند ؟ آن مرد گفتکچه وا، آن دو مستضعف، على و عّباس، پس: عنىی

ال  هِاّنى َارى ُغْبَر»: ردکو اضافه « . ِمْن َاْعقاِبِهما ال ْرَفَعنَّ»ان را بر فراز بلندى رسانم شیپا، شان زنده بمانمیاگر براى ا، سوگند، به خدا

 . زى آن را فرو ننشاندیچ، جز بارش خون، هکنم یب من گرد و غبارى مى: عنىی« . ها ِااّل َدٌمیْطفی

 : اندخو ن اشعار را مىیگشت و ا نه مىیهاى مد وچهکنه شد در یپس چون وارد مد 



 

 

 یَاْو َعـِد هم ْبن ُمرَّیماَتیَوال ِس     میکَبنى هاشٍم ال ُتطِمُعوا الّناَس ف

 121َس َلها ِااّل َاُبو َحَسٍن َعلىٍّیَو َل     ـُمیکُم َو ِالیکَفَما ااَلْمُر ِااّل ف

ومت از آن کن حیا. ر و عمر(کله هاى ابوبیم وَعدّى )قبیله َتیژه بر دو قبیبه و، دیردن را بر مردم ببندکومت کراه طمع ح، اى بنى هاشم 

 . اقت زمامدارى را به جز ابوالحسن على)ع( نداردیسى ل. کد به شما باز گرددیباز هم با، از آن شما بوده، شماست

 : رده استکت یر را هم روایت زیدو ب، تین دو بیعقوبى پس از ای 

 رَتجـى َمِلىُّیمـِر الَّذى ِباالَْ کَفِانَّ    فَّ حازمکَابا َحَسٍن َفاْشُدْد ِبها 

 122یُز اْلِحمى والّناُس ِمْن غاِلٍب ُقصیَعز    ُقَصـىُّ َوراءُه ْرمىیَو ِانَّ اْمِرءًا 

ه کو البّته مردى . ىیرومند و توانایرود ن د مىیتو بر آنچه ام، ن؛ چهکومت را قبضه کح، رومندیاردان و نکبا دستى ، اى ابوالحسن

 . اند مردمى از نسِل غالب، ست و تنها )َاخالِف( ُقَصّىیحقِّ او پامال نشدنى ن، باِن اوستیپشت 123قصّى

ار؟! على کارهاى شما چه کر را به کابوب، اى فرزندان عبد مناف: . . . 124گفت ه مىکش آمد در حالى یان پیابو سف، ت طبرىیبه روا 

دستت را به گشا تا ، اى ابوالحسن: و گفت 125لى)ع( آمدبه نزد حضرت ع، ند؟ سپسیجا، کده و خوار گشتهیآن دو ستمد، و عباس

ت او داشته یمان به وصایه اکسانى کعنى یاگر چهل نفر مردان با عزم ]: رد و فرمودکعلى)ع( خوددارى نمود و قبول ن. نمکعت یبا تو ب

 .  126اور ندارمیولى ، ردمک مقابله مى، باشند[ داشتم

 
 ه( ید )از بنى امی( خالد بن سع11

ه اسالم قّوت کپس از آن . از گروه مهاجران به حبشه بود. شى گرفته بودیه در مسلمان شدن پکد بن عاص از آنان بود ید بن سعخال 

 ، 127گرفت

من یمأمور آن حضرت)ص( در صنعاى ، پس از آن. له َمْذَحج فرمودیات قبکمأمور وصول ز، با دو برادرش )آبان و عمرو(، امبر)ص( او رایپ 

پس از ، َحهیما فرزندان ُاَح: ر گفتندکنه بازگشتند به ابوبیه به مدکبعد از آن . نه نبودندیامبر)ص( در مدیدر زمان وفات پآنها . شدند

عت ین تا با تو بکا على)ع( دستت را دراز : یو گفت 128ن)ع( آمدیرالمومنیم شد و خالد به نزد امیگران نخواهیارگزار د، کرسول خدا)ص(

 . 129ستیان مردم سزاوارتر از تو به مقام مّحمد)ص( نیدر م، به خدا قسم، هکنم ک

 . 130ردکعت یر بکز با ابوبیخالد ن، ردندکعت یر بکه بنى هاشم با ابوبکهنگامى 

 
 ( عمربن الخّطاب11

اگر . شد داریه در آخر پاکر لغزشى بود کعت ابوبیب»: ه عّمار گفته استکد یشن، ه در حّج بودکبه هنگامى ، در سال آخر زندگى، عمر 



 

 

« . . . نه برسمیه به مدکآنگاه »: و گفت 131شان شدید پرین گفتار به عمر رسیا« . ردکم یعت خواهیما با على)ع( ب، ا برودیعمر از دن

ه ، کر لغزش و اشتباهى بودکعت با ابوبیب: امبر)ص( بر باالى منبر رفت و گفتیدر مسجد پ، همان جمعه اّول، دینه رسیو وقتى به مد

 . 132ولى خداوند مردم را از شّر آن لغزش حفظ فرمود، ن بودیچن، آرى، رفت و گذشتانجام گ

 
 هی( معاو12 

 : ن نوشتیچن، رکاى به مّحمد بن ابوب در نامه، هیمعاو 

چون خداوند براى ، پس، میشمرد م و حق او را بر خود الزم مىیدانست فضل و برترى فرزند ابوطالب را مى، ر(کما و پدرت )ابوب 

ار نمود و کرد و دعوتش را آشکه به وى داده بود وفا کاى را  رد و وعدهکار یه نزد خود بود اختکه درود خداد بر او باد آنچه را ، کامبرشیپ

ردند و با وى که حّق على را غصب کسانى بودند کن یاول، پدر تو و فاروقش عمر، روح او را به سوى خود برد: حّجتش را روشن ساخت

اف کرد و استنکچون على خوددارى . عت خود خواندندیگر دادند؛ سپس على را به بیدیکدست اتفاق به ، ن دویا. دمخالفت نمودن

جه على با آنان یدرباره او نمودند تا در نت کى خطرنایها شهیشند( و اندکخواستند على را ب ى ناروا گرفتند )مىیها میتصم، دیورز
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 بن ُعباَده( َسعد 13

ه همه مردم و ، کنکعت یا و بیه بکچند روزى به حال خود گذاشتند و سپس در پى او فرستادند ، فهیپس از ماجراى سق، سعد را 

 : سعد پاسخ داد. اند ردهکعت یر بکبستگانت با ابوب

عت یبا شما ب، ن نسازمیشما رنگ ام را با خون زهینم و ِسنان نکشم را به سوى شما پرتاب نکرهاى تریتا تمام ت، به خدا قسم 

ارى خانواده و یوبم و به ک آن را بر فرق شما مى، ار داردیر را در اختیه دستم قبضه شمشکد؟ تا زمانى یا ردهکچه تصور . ردکنخواهم 

ر همه ِجّن و اگ، به خدا قسم. عت در دست شما نمى گذارمیجنگم و دست ب با شما مى، ه در توان داشته باشمکتا آنجا ، هوادارانم

نم تا ک عت نمىیشناسم و ب ت نمىیآورم و شما را به رسّم من سر فرود نمى، ومت و زمامدارى شما همداستان شوندکِاْنس در ح

 . دگى شودیه در دادگاه عدل الهى به حسابم رسکهنگامى 

رده کاو لج : ر بن سعد گفتیاّما بش. ندکعت ین تا با تو بکسعد را رها م: عمر به او گفت، دیر رسکچون سخنان سعد به گوش ابوب 

 شته مىکاو وقتى ، ست؛ چهین سادگى نیشتن او به ا. کار بگذاردکن یاگر چه جانش را بر سر ا، ندک عت نمىیاست و با شما ب

ما را ردنش شکه رها کد یاو را به حال خودش بگذار. 134شته شوندکه تمامى خانواده و فرزندان و گروهى از بستگانش با او کشود 

 . ندک عت نمىیه بکست یش نیتن ب یکه او کرا یز، رساند انى نمىیز

ت کاز اجتماعاتشان شر یکچ یسعد در ه. رفتند و دست از سعد برداشتند و او را به حال خود گذاشتندیشتر را پذیى بیآنها راهنما 

ن یشد! ا ده نمىینارشان دکمراهى آنها و در حج به ه کشد و در اداى مناس شان حاضر نمىیرد و در نماز جمعه و جماعت اک نمى

 . 135دیر به سر آمد و نوبت خالفت به عمر رسکه زمان ابوبکهمچنان ادامه داشت تا ، حال



 

 

(4) 
 

 نهینحوه برخورد دستگاه خالفت با مخالفان خارج از مد
 َرهیبن ُنَو کشتن ماِلک 

 کمال ؛م بودیله بنى تمیس بخشى از قبیومردى شجاع و شاعر رئ. ارگزار آن حضرت بود کامبر و عامل و یره صحابى پیبن نو کمال 

 : ن شعر را خواندینه نفرستاد و به صاحبان آنها باز گرداند و ایبه مد، امبر)ص(یپس از وفات پ، 136رده بودکه جمع کصدقاتى را 

 ُء ِمَن الَغِد جىیَوال ناِظٍر فى ما   ر خاِئٍفیُم َغکَفُقْلُت ُخُذوا َامواَل

 137ُن محّمٍدیُن دیَاَطْعنـا َو ُقْلنا الّد  ِن الَُمحقَّـِق قائٌمیْن قاَم َباّلدَفِا 

، از وى اطاعت نموده، ندکام یسى قکستاده ین به پا اید؛ چنانچه براى دیریاموالتان را بگ، ندهیبدون ترس و نگرانى از حوادث آ، گفتم

 . 138ن مّحمد)ص( استید، نیم دییگو مى

رى به طرف کد را با لشیخالد بن ول، رکابوب: هکاند  ردهکن داستان اشاره یهمه به ا، عقوبى، یریثکابن ، ریبن اثا، طبرى، همه موّرخان

دادند تا آنها را مجبور به پرداخت  ات به گماشتگان او نمىکا زیرده بودند کعت نیامبر)ص( با وى بیه پس از رحلت پکلى فرستاد یقبا

امبر یه به پکمهار شتر را  یکاگر ، به خدا قسم، نه»: ر گفتکابوب. نکى صبر کار اندکن ینون در اکا: ر گفتکعمر به ابوب. نندکات کز

ره در یبن نو که مالکنى یسرزم. رى به جنگ آنان فرستادکد را با لشیو خالد بن ول« . جنگم من با آنها مى. دادند به من ندهند مى

 : ندک ت مىیابو َقتاَده صحابى روا: گفتند مى« ُبطاح»آن بود 

 کله مالیقب، ردندکآنها را احاطه ، شبانه، انیرکچون لش. زد( خون نمىیامبر هرگز شبیه پکخون زدند )در صورتى ین شبیبه آن سرزم 

آنها در جواب . میه ما مسلمانکم یبه آنها گفت: دیگو ابو قتاده مى. ردند و آمدند براى مقابلهکسالح جنگ بر تن . به وحشت افتادند

د؟ ابو قتاده یا چرا شما سالح برداشته: د ؟ گفتندیا پس چرا سالح برداشته: ر به آنها گفتکفرمانده لش. میما هم مسلمان: دگفتن

م یسپس ما نماز خواند. ن گذاشتندیآنها سالح را به زم. دین بگذاریسالح خود را بر زم، دییگو م اگر شما راست مىیما گفت: دیگو مى

  .139واندندو آنها هم با ما نماز خ

  

 : گر آمده استیت دیدر روا 

 . ریدست مردان آنها را بستند و آنها را مانند اس، ن گذاشتندیه اسلحه را بر زمکن یهم 

نها مسلمان هستند یه اکو عبدالّله بن عمر نزد خالد شهادت دادند  140در آنجا ابو قتاده. همراه او بود کهمسر مال. به نزد خالد بردند 

رد کرو ، خالد به ِضرار بن َأزَور. با بودیار زیبس، ه همراهش بودک، که همسر مالکاند  تمام موّرخان نوشته. ه نماز خواندندکم یدیو ما د

چون از ، شتکخدا تو را : خالد گفت. شتن دادکن زن من را به یا: گفت، با اشاره به همسرشک، را بزن! مال کگردن مال: و گفت

ر یسا. را زد کز گردن مالیاو ن. گردنش را بزن: خالد به ِضرار گفت. مسلمانم و پاى پند اسالم من: گفت کمال. اسالم بازگشتى

 142هم بستر شد کبا همسر مال، همان شب، و خالد 141شتندکمسلمانان را هم 



 

 

 کرا او مالیز، ه جهاد نرودر لواى خالد بیگر زیه دکرد کاد یر داد و سوگند کنه بازگشت و گزارش حادثه را به ابوبیابو قتاده از آنجا به مد

من او را سنگسار : ر گفتکابوب. 143د سنگسار شودیرده است و باکخالد زنا : ر گفتکعمر به ابوب. شته است، که مسلمان بود، کرا

، شته استکمسلمان را  یکاو قاتل است و : عمر گفت 144. رده استکه در اجتهاد خطا کهر چند ، ردهکرا او اجتهاد یز، ردکنخواهم 

ار کالاقل او را از : عمر گفت. شت؛ او در اجتهادش به خطا رفته استکمن هرگز او را نخواهم : ر گفتکابوب. نىکد او را قصاص یاب

لقب . ردکام نخواهم یده در نیشکام یه خدا براى آنها از نکرى را یمن هرگز شمش: ر گفتکابوب. ر نباشد(کن )تا سرلشکنار کبر

شّدت عمل نشان ، نهیدر مسجد مد، باز هم عمر نسبت به او، نه آمدیه خالد به مدکبعد  145دا شدینجا پیابراى خالد از « ف الّلهیس»

 . 146ردکرفت و خالد بازگشت و به عمر پرخاش یر رفت و او عذر خواهى خالد را پذکخالد به نزد ابوب. داد

 . نهیدعت در خارج از میاى از روش دار و دسته خالفت با مخالفان ب ن بود نمونهیا

 گر یاى د نمونه 

. بچه شتر بود یکن صدقات ین ایدر ب. گرفتند ات مىکشتر ز، و از شترداران. رده بودکات را جمع کز، دیاد بن َلبیز، منیر در کعامل ابوب 

شتر  ، یکآند؛ در عوض یرین بچه شتر عالقه دارم؛ آن را از من مگیمن به ا: ر گفتکبه عامل ابوب، ه نوجوانى بود، کبچه شتر کمال

، حارثه بن ُسراقه، لهیس قبینوجوان به رئ. شود آن را باز گرفت ن جزو صدقات رفته است و نمىیا، ریخ: ر گفتکعامل ابوب. دهم مى

نجا یدر ا. ریخ: گفت، ریشتر بگ ، یکدارد؛ به جاى آن بچه شترش را دوست مى، ن نوجوانیا: ر گفتکحارثه به عامل ابوب. ردکت یاکش

رون یر را از شهر بکعامل ابوب، ن واقعه با خبر شدندیچون از ا، زین 147«دبا»اهل شهر . رى شدیباال گرفت و منجر به درگگفت و گو 

 . 148ردندک

ولى هر دو ، دندیر عامل جنگکبا لش، به اّتفاق، نها و آن مخالف اّولىیا. ردکشهر َدبا را محاصره ، گریر دیعشا کمکبه ، دیاد بن َلبیز 

ر کبه عامل ابوب، سرانجام. ست خوردندکولى باز ش، اهِل دبا ِحصن و حصار داشتند؛ به داخل حصارشان پناه بردند. مغلوب شدند

م و شما یه ما بر حّق هستکد ینکه اقرار کگذرم  به شرطى از شما مى: عامل گفت. میشو م مىیم و تسلیده ات مىکما ز: گفتند

. رفتندیر پذیآنها هم ناگز. دیریم بپذینکه درباره شما صادر کمى کدر جهّنم و هر حشته شما کشته ما در بهشت است و کو ، بر باطل

ان وارد شهر شدند؛ بزرگان آنها را یرکآن گاه لش. ز خارج شدندیآنان ن. خارج شوند، بدون سالح، به آنان فرمان داد از شهرشان، پس

آز ، نه فرستادند سپسیر به مدکمت گرفتند و براى ابوبیان را به غنانش را به اسارت بردند و اموالشکودکگردن زدند و زنان و  یک یک

خواست مردانشان را گردن  ر مىکابوب. نه فرستادندیدند و باقى را به مدیله را سر ُبریاشراف قب. ردندکحمله « هنَدک»له یبه قب، آنجا

بله یرد و به قکماندند؛ عمر آنها را آزاد ، به اسارت، مرران تا زمان عین اسیا. عمر نگذاشت، ردیبزند و زنانشان را به عنوان برده بگ

  149دیشان باز گردان

همان روش ، ردک روش عمل مى یکگذاشت و با همه به  ن مسلمان و ُمرَتّد نمىیفرقى ب، درباره مخالفان خود، دستگاه خالفت

گرفتند و اموال را به  زى مىینکمى و زنان را به مردان را به غال، شدند ردند و غالب مىک وقتى نبرد مى، تیدر جاهل. اعراب جاهلى

 از آنان به عنوان مرتد نام مى، تا به امروز، خ همیتابهاى تارکو در ، دیمرتد نام، ن افراد رایهمه ا، ومتکح، بارى. بردند غارت مى



 

 

 .  150برند

 
(5) 
 

 نهینحوه برخورد دستگاه خالفت با مخالفان داخل مد

 شتن سعد بن عبادهکالف(  

هان اى سعد! : رد و گفتکد؛ رو به او ینه دیهاى مد وچهکى از یکروزى سعد بن عباده را در ، دیه به خالفت رسکنیعمر پس از ا 

ن یمن گفتم و حاال ا، آرى: گفتى؟ سعد گفت ن مىیه چنکتو نبودى : دیفه پرسیهان اى عمر! خل: سعد هم بالفاصله پاسخ داد

هر : عمر گفت. زارمیگى تو بیه از همساکبه خدا . داشتم شتر از تو دوست مىیقت را بیرفه کبه خدا قسم . دیومت به تو رسکح

ه از کروم  سى مىکگى یستم؛به همساین امر غافل نیاز ا: ند! سعد گفتک جا عوض مى، دیایاش خوشش ن هیه از همساکس ک

 . تو بهتر باشد

 . 151ها در آنجا بودند مانىیل یه قباکام شد ار شیراهى د، ل خالفت عمریدر همان اوا، ه سعدکرى نگذشت ید 

 : سدینو تاب انساب االشراف خود مىکبالُذرى در 

ن کعت وادار یسعد را به ب: عمر مردى را در پى سعد به شام فرستاد و به او گفت. رد و به شام رفتکعت نیر بکسعد بن عباده با ابوب 

 ش!کارى خدا او را بیبا ، عت نرفتیر بار بیفتاد و سعد زیارگر نکاگر اما ، ریار گکتوانى به  ه مىکاى  لهیو هر ترفند و ح

سعد . ندکعت یه بکعت را مطرح نمود و از او خواست یموضوع ب، رد و بى درنگکدار ید 152نیآن مرد رو به شام نهاد و سعد را در حوار 

نى تو را کعت نیاگر ب: رد و گفتکد یمرگ تهد او را به، فرستاده. نمک عت نمىیش بیبا مردى از قر: در پاسخ فرستاده عمر گفت

 . شمیکم

رونى؟ سعد ین اّمت بیمگر تو از هماهنگى با ا: د گفتیچون پافشارى او را د، نى! فرستادهکحتى اگر قصد جانم را ب: سعد جواب داد 

 : گفت

ه رگ کرى به قلب سعد زد یت ،دن پاسخ قطعى سعدیبا شن، گران جداست! فرستاده عمریعت آرى؛ حساب من از دیدر موضوع ب 

 . 153ختیاتش را از هم گسیح

ز به شام رفت و سعد بن یمحّمد ن. رده بودندکار مأمور کن یآنها محّمد بن َمسْلمه انصارى را به ا: الَعوام آمده استهتاب تبصرکدر 

 . رى از پاى درآوردیعباده را با ت

 . 154ارى داد، یشتن سعدکدر ، م بود و محّمد بن مسلمه رادر شا، در همآن هنگام، دیه خالد بن ولکاند  ز گفتهین 

 : دیگو مسعودى در مروج الّذهب مى



 

 

 . 155شته شد، کبه سال پانزدهم هجرى، رون شد و رو به شام نهاد و در آنجاینه بیاز مد. ردکعت نیسعد بن عباده ب 

ه کردند کع یو شا. ا رفته بودیر قلبش نشسته و از دنرى دیه تکافتند یدر حالى ، سعد بن عباده را: دیگو ن ابن عبد ربه مىیهمچن

 : ن شعر را خواندندیر به قلبش زدند و ایان دو تیجّن، ردکستاده بول یسعد ا

 156ء ُفؤاَده ِن َفَلْم ُنْخِطىیناُه ِبسْهَمیَو َرَم  ّد الَخْزَرِج َسْعَد بَن ُعباَدهیَقد َقَتلنا َس

ر را یت زیدو ب، ىیاوه گوین یدر پاسخ ا، ى از انصاریکو . ه قلبش نشستکم یر به او زدیت م؛ دویشتکرا ، سعد بن عباده، د خزرجیس 

 : سرود

 ِبالَغْدِر کَاال ُربَّما َحقَّقَت ِفعَل  ُقوُلوَن َسعدًا َشقَِّت الِجنُّ َبطَنُهی

 157ٍرکْع َاباَبیباینَّ َسعدًا َلْم کَول  َو ما َذنُب َسعٍد َانَُّه باَل قاِئمًا

ه کن نبود یگناه سعد ا. رنگ انجام داده باشىیار خود را با ن، کچه بسا، هکآگاه باش . ردندکم سعد را پاره کان شیه جنکند یگو مى

 . ردکعت نیر بکه با ابوبکن بود یرد؛ گناهش اکستاده بول یا

ى از کبا دنده و مخالف بىیکت ین شخصیشته شدن چنکه کاز آنجا ، ولى. دفتر زندگى سعد بن عباده بسته شد، بین ترتیبه ا 

جمعى ، اند ى ماجراى آن را خوش نداشتهیه موّرخان نوشتن و بازگوکز و از حوادثى بود یومت و زمامداران وقت سؤال برانگکسوى ح

شته کچگونگى ، ه گذشتکچنان  -ز یگروهى ن. 158اند ده گرفتهیاند و آن را ناد ى گذشتهیاعتنا ن حادثه بزرگ با بىینار اکاز آنان از 

، اى خرافى ن مسألهیباطرح چن، ن موّرخانیاما ا. 159اند ان نسبت دادهیاند و آن را به جّن ختهیشدن او را با امورى خرافى درهم آم

رهاى یت، از مهاجر و انصار، ان آن همه اصحابیان با سعد چه بوده است و چرا در مید و دشمنى جّنینه شدکیه عّلت کاند  نگفته

 لب سعد را نشانه گرفته است! اه آنان تنها قکجان

 
  امبر)ص(یعموى پ، ع عّباسیتطم 

ه کسانى که با کرند یم بگیل داد تا تصمکیبن ُشعبه تش هریده بن جّراح و ُمغیل از عمر بن الَخّطاب و ابوعبکى متشیر شوراکابوب 

ومت قرار کم و سهمى براى او و فرزندانش از حینیه عّباس را ببکن است ین راه ایبهتر: هکشورا نظر داد . نندکاند چه ب ردهکعت نیب

  161ان على در دست شما خواهد بودیحّجتى به ز، به شما 160ش عّباسیخورد و گرا ست مىکعلى ش، بین ترتیم؛ بدیده

 : حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت، رکابوب. 162به خانه عّباس رفتند. شبانه، ورکبه اتفاق اعضاى شوراى مذ، رکابوب

سى ، کپس از خود، د؛ او همیه خدا آخرت را را براى او پسندکانشان بود تا یو در م، ه نبّى و ولّى مؤمنان بودکامبر را فرستاد یپ خدا 

ار داشته که سستى در کترسم  سى جز خدا نمىکدند؛ ومن از یآنها هم مرا برگز. ردکارها را به خود مردم واگذار کرد کن نییرا تع

ا با همه مردم همراه ، یشما. بردند نند و به شما پناه مىک اند با عموم مسلمانان مخالفت مى ردهکعت نیمن به با کآنها . 163باشم

 . ه آنها با ما نجنگندکد ینکارى کد یشو ا اگر همراه نمى، یدینکعت ید و بیشو



 

 

سهمى هم به شما ، ومتکار حکاز م یخواه [ مى.رده بودندکعت نیامبر بیه همه اصحاب پکل آن است یخود دل، رکن سخن ابوبی]ا 

ه عموى ک -دند یمنزلت شما را د، گر چه، مردم. امبر)ص( هستىیرا تو عموى پیز، ز باشدیه بعد از شما براى بازماندگانت نکم یبده

. میده ب مىینصما به شما ، ن حالی[ با ا.] شما را نخواستند. ن امر را از شما گرداندندیولى ا، دندیو منزلت على را هم د -امبرى یپ

 [ .ش استیم و رسول خدا)ص( هم از قریشی]ما از قر. )ص( از ما و شماست ه رسول خدا، کدیهاشم! آرام باش بنى

، میم چون خوش نداشتیم؛ آمدیازمند شما بودیه نکم یامدین خاطر به نزد شما نیما بد: ن گفتیز چنید آمیبا لحنى تهد، سپس عمر 

. ان و گرفتارى به شما و آنان برسدیجه زیطعن و مخالفتى از طرف شما بشود و در نت، اند ردهکتفاق ه مسلمانان بر آن اکارى کدر 

 . دیپس مواظب رفتار خود باش

 : عّباس حمد و ثناى خدا را به جاى آورد و گفت، آن گاه 

ن یبرا، امبر)ص(یت وجود پکبه بر، و خداوند. اوریار و یامبر باشد و براى مؤمنان یخت تا پیمحّمد)ص( را برانگ، خداوند، ه گفتىکچنان  

ار مسلمانان را به خودشان کد؛ و یش داشت برگزیه وى را به نزد خود خواند و براى او آنچه در نزد خوکاّمت مّنت گذارد تا آن 

 . 164گر روندیو به جانب داز حّق جدا شوند ، با گمراهى ناشى از هواى نفس، هکنه آن ، نندیابند و براى خود برگزیواگذاشت تا حّق را ب

م و نسبت به او یامبریشاوند پیه خوکرا یز -اى  پس در واقع حّق ما را گرفته، اى امبر)ص( گرفتهیومت( را به نام پکن امر )حیاگر تو ا

ارى کدر ، ن حالیابا . میما هم از جمله مؤمنان بود، امبرىیه از جمله مؤمنان به پکاى  ن سبب گرفتهیو اگر آن را به ا -م ییاولى از تو

عت مؤمنان یو اگر به واسطه ب. میار تو معترضکوسته به یم و پیردکم و در آن مداخله نیما قدم نگذارد، شقدم شدىیه تو در آن پک

 ،میراهت دارکم و از آن یا ت ندادهیار رضاکن یم و بدیه ما هم از مؤمنانکاز آنجا ، اى دهیومت براى تو واجب شده و سزاوار آن گردکح

 . ن حّق براى تو واجب و ثابت نشده استیا

 ومت بر شما طعن زدهکاند و در امر ح ردهکه مردم با شما مخالفت کى یگو طرف مى یکاز : چه قدر از هم دورند، ن دو سخن تویا 

فه یاى خل دادهه به خودت کن نامى یو چه دور است ا. اند ردهکومت انتخاب که مردم تو را براى حکى یگو گر مىیاند و از طرف د

ار مردم را به کامبر یى پیگو ه مىکن مطلب یرده است[ از اکن ین خود معیامبر او را به عنوان جانشیه پکسى کعنى یالّله! ] رسوِل

 امبر؛ منتخبیفه پیتو خل، بین ترتیبه ا، ]چون. اند دهینند و آنها هم تو را برگزیخواهند برگز ه مىکه را کرد تا هر کخودشان واگذار 

  [. امبر)ص(یمردمى نه منتخب پ

شان یدهى مال مؤمنان است و حق ا ه مىکاگر آنچه را : گذارى نم( سهمى به من وامىکعت یه گفتى )اگر با تو بکن یاّما درباره ا 

 . ن حّقى ندارىیتو چن، است

جزئى از حق ، 165تمام آن را بدهى دیبا، نى و اگر حّق ماستکبذل و بخشش ، ش خودیاز پ، گران رایتوانى حق د ه تو نمىکرا یز 

امبر)ص( از درختى یامبر از ما و شماست؛ همانا پیه گفتى پکن یو اّما ا. ه بخشى را بدهى و بخشى را ندهىکم یخواه خود را نمى

 . 166دیه آن هستیم و شما همسایهاى آن هست ه ما شاخهکاست 

ه اّول بار از جانب شما نسبت کن )مخالفت( امرى است یا، ى؛ پسترس ه گفتى از مخالفت مردم با ما مى، کو اّما سخن تو اى عمر



 

 

 . به ما سر زده است

 . 167رون رفتندیشان برخاستند و از منزل عّباس بیا، ن سخنانیپس از ا 

 
  برخورد با متحّصنان

  شانیتحّصن در خانه حضرت زهرا)س( و برخورد دستگاه خالفت با ا. 1 

 : دیگو عمربن الخّطاب مى 

ر و یه على و زبکن بود یى ایکد یه به ما رسکى یها از گزارش، امبرش را به سوى خود فرا خواندیه خداوند پکن یا پس از 

 . 168اند در خانه فاطمه گرد آمده، در مقام مخالفت با ما، اند و دهیهمراهانشان از ما بر

، ر در خانه حضرت فاطمه)س( بست نشستندیع( و زبر سرباز زدند و همراه با على)کعت با ابوبیه از بکسانى کدر شمار ، موّرخان

 : اند ر را نام بردهیاشخاص ز

بن  یُاَب، َبراء بن عاِزب، ِمقداد بن َأسود، اسریَعّمار بن ، ابوَذّر ِغفارى، سلمان فارسى، ُعتَبه بن َابى َلَهب، عّباس بن عبدالُمطَّلب 

 .  169وهى از بنى هاشم و مهاجران و انصارداهلل و گریَطلحه بن ُعَب، َوّقاص یسعد بن َأَب، ْعبک

، خیتار، رهیهاى س تابکدر ، ر و بست نشستن آنان در خانه فاطمه)س(کعت با ابوبیموضوع خوددارى على)ع( و همراهان وى ب

ولى چون . ستیدى در صّحت آن نیت شده است و تردیبه حد تواتر روا، فیالم و شرح رجال و معار، کادب، دیصحاح و مسان

ه کبه جز آن مقدار ، روز رخ داده است پرده بردارندین متحّصنان و حزب پیه بکتابهاى مزبور خوش نداشتند ازاتفاقاتى کسندگان ینو

 . اند زى به دست نداهیچ، رده استکناخودآگاه از قلمشان تراوش 

 . میآور ت مىخى اسیداد مّهم تارین رویه سخن بالُذرى درباره اکن مقدار را یاى از هم نمونه، نونکا 

در محضر وى حاضر ، ه او )على( را گر چه به زورکر به عمر بن خطاب فرمان داد کابوب، ر نرفتکعت با ابوبیر بار بیه على زکهنگامى  

ه کشتر خالفت را خوب بدوش : ه على به او گفتکن ین او و على)ع( سخنانى رد و بدل شد تا ایجه بیند! عمر فرمان برد و در نتک

ه فردا تو کفقط براى آن است ، زنى ر مىکومت ابوبکه امروز براى حکجوش و خروشى ، سهم تو خواهد بود! به خداى سوگندم آن ین

 . 170گران مقّدم دارد و خالفت را به تو بسپاردیرا بر د

 
 حمله به خانه فاطمه زهرا)س(  - 2

 : اند ن آوردهیچن، ردندکله ر به خانه فاطمه)س( حمکبنا به فرمان ابوب، هکسانى را کموّرخان نام  

 هَسَلَم، د بن ثابتیز، محّمد بن َمْسَلَمه، دیاد بن لبیز، س ابن َشّماسیثابت بن َق، عبدالرَّحمن بن َعوف، دیخالدبن ول، عمر بن خّطاب 

 ، . . . 171ریدبن ُحَضیُاَس، بن َاْسَلم هَسَلَم، ابن َوقش هبن سالم

 : اند ن آوردهیانه فاطمه زهرا)س( و برخورد آنان را با متحّصناِن در آنجا چنن اشخاص را به خیچگونگى حمله و ورود ا



 

 

ن در خانه یمسّلح و خشمگ، ر سر باز زده بودندکعت با ابوبیه از ب، کریطالب)ع( و زب از جمله على بن ابى، گروهى از مهاجران 

رامون على یپ، امبر خدا)ص(یدختر پ، نصار در خانه فاطمهه جمعى از مهاجران و اکر و عمر گزارش دادند کبه ابوب. 172فاطمه)س( بودند

 174ه به خانه فاطمه رودکر به عمر دستور داد کابوب. 173نندکعت یبا او ب، براى خالفت، هکاند و قصد دارند  طالب)ع( گرد آمده بن ابى

 . دیجنگردند با آنها بکنده سازد و اگر مقاومت کند و اجتماعشان را پراکرون یو آنان را از آنجا ب

با ، هکم داشت یاى از آتش در دست گرفته بود و تصم ه شعلهکدر حالى ، رو به خانه فاطمه)س( نهاد، رکدر اجراى فرمان ابوب، عمر 

اى خانه ما را آتش  اى پسر خّطاب! آمده: رد و گفتکروى به عمر ، چون فاطمه)س( به پشت در آمد. شدکخانه را به آتش ب، آن

  175[. دینکعت یر بک]و با ابوب دیه با امَّت همراه شوکن یمگر ا، آرى: بزنى؟ عمر پاسخ داد

 : ن آورده استین باره چنیبالذرى در ا

 . ردکعت نیولى او ب، عت گرفتن از على)ع( در پى او فرستادیبراى ب، رکابوب 

اى پسر خّطاب! : و به رو شد و گفتفاطمه)س( با او ر، در آستانه در. به سوى خانه وى رهسپار گشت، با شعله آتش، آن گاه عمر 

  176ندک ت مىیه پدرت آورده تقوکنى را ید، ارکن یا. . . آرى: اى تا در خانه مرا آتش بزنى؟ عمر پاسخ داد آمده

 ن مرا منع نمىین اکو ل، تر از تو نبود س نزد پدرت محبوبکچ یه: عمر به حضرت زهرا)س( گفت: ن آمده استیز چنیُنز الُعّمال نکدر 

 . 177ه فرمان دهم خانه را بر تو آتش زنند، کن گروه نزد تو جمع شوندیه اکچنان ، دنک

 : آمده است هاسیو الس هتاب االمامکدر 

ى یقسم به خدا: عمر گفت. ردندکولى قبول ن، ندیایرون بیه بکرد که در خانه وى بودند صدا کسانى را کگر یعمر آمد و على)ع( و د 

. فاطمه)س( در خانه است: به عمر گفتند. زنم ه در آن هست آتش مىکا خانه را با هر ید یآئ ن مىرویب، ه جانم در دست اوستک

 . 178زنم خانه را آتش مى، باشد: گفت

 : ن سروده استیچن، دادین رویبا توجه به ا، شاعر مصرى، میحافظ ابراه

 هـایْلِقـِرْم ِبساِمِعها َاْعِظْم ِبُمکَا    ِلَعلـىٍّ قالهــا ُعَمـُر هَوقـوَل

 هایْع َو ِبنُت الُمصَطفى فیِاْن َلْم ُتبا   ِبها یکال َابقى َعل کَحـرَّْقُت داَر

 179هـایَاماَم فـاِرِس َعدناٍن َو حام    ُفوُه ِبهایُر َابى َحْفٍص یاَن غکما 

نى خانه را بر سرت کعت نیر باگ: عمر گفت. اند میرکبزرگوار و در خور ت، هر دو، نده و شنونده آنیه گوکعمر سخنى به على گفت  

 . ه دختر مصطفى در آنجاستکن یبا ا، گذارم تن را زنده نمى یکزنم و  آتش مى

سى به جزء کاز دهان ، طالب( ش[ و سرآمد آنان )على بن ابىیعنى قهرمان بزرگ قریشواى رزمندگان عدنان ]یدر برابر پ، ن سخنیا 

 . دیرون آیتوانست ب ُعمر نمى



 

 

 : آورده است، خ خودیردر تا، عقوبىی 

و مهاجمان جرأت و جسارت ورود  180ستکر على شیشمش، ر و دارین گیدر ا. . . به خانه على حمله بردند، به همراه گروهى، آنها 

 . 181ردند و وارد آنجا شدندکدا یبه خانه على را پ

 : سدینو خ خود مىیدر تار، زیطبرى ن

ر یبا شمش، ر )پسر عمه على(یزب. ر و گروهى از مهاجران در آنجا متحصن بودندیو زبه طلحه کدر حالى ، عمر به خانه على رو آورد 

ر یپس مهاجمان حمله بردند و او را دستگ. ن افتادیر از دستش بر زمید و شمشیش لغزیولى پا، به مقابله او شتافت، دهیشک

 . 182ردندک

ه عمر ِدر خانه حضرت زهرا)س( را آتش بزند کنداشته است  امبر دریهاى زمان پ ه خانهکنند ک ه امروزه مطرح مىکن شبهه یپس ا

آنها در خانه ، رکاز جمله عمر و ابوب، تب خلفا نقل شد و بنا به اعتراف خود خلفاکتاب هاى معتبر مکبا توجه به آنچه از . ستیح نیصح

 : مینک ن جا اشاره مىیل ما در ایبه دو دل. حضرت زهرا)س( را آتش زدند و به زور وارد آن شدند

  
 : ر در بستر مرگ گفتک( ابوب1 

 . .  183. ُتُهنَّکتر یثالٍث َفعلُتُهنَّ َودِدت َاّن یا ِاالَعلیٍء ِمَن الدُّنی أّما َاّنى ال آَسى َعلى َش 

 . . . 184انُوا َقْد َغلَُّقوُه َعَلىَّ اْلَحرَبک ٍء َو ِاْنی َت فاِطَمَه َعن شیِشْف َبکُتُهنَّ َفَوِدْدت َاّنى َلْم َاکفأمَّا الثالُث الّلاتى َوِدْدُت َاّنى َتَر 

اش هرگز در کاى . . . رده بودمکارها را نکه آن کاش کام و اى  ردهکه کار کستم مگر به سه ین کا متأثر و اندوهنایز دنیچ چیمن بر ه

 . ز با من آن را بسته بودندیگر چه براى جنگ و ست، خانه فاطمه را نگشوده بودم

 : ن آورده استیچن، خ خودیدر تار، ن بارهیر را در اکابوب عقوبى سخنی 

گر چه دِر آن خانه به منظور جنگ با ، خته بودمیامبر را نگشوده بودم و مردان را به خانه او نریدختر پ، اش من ]دِر[ خانه فاطمهکاى  

 . 185من بسته شده بود

 
 ، ن على)ع( استیرالمؤمنیسخن عمر بن خّطاب به ام، ل دومی( دل2

 « . الباَب یکحِرُقوا َعلیَاْن َاَمْرُتُهم َاْن . . . »: ْنزالُعّمال آمده استکدر 

 . افى استکن عبارت براى اثبات مّدعا یا. ات را آتش بزنند دادم دِر خانه عنى دستورشان مىی 

وقتى عبدالّله بن ، ن ماجرایاها از  پس از گذشت سال، هکداستان سوزاندن در خانه حضرت زهرا)س( به قدرى مشهور بوده است  

، ردندکعت نیر بار نرفتند و با او بیشان زیچون ا، ى وى گردن نهندیومت و فرمانرواکه بر بنى هاشم سخت گرفت تا به حکر در میزب

. ش بسوزانندزم فراوانى در برابر دّره روى هم نباشند تا همه آنان را به آتیردند و هکوهى حبس کرا در دّره  ه آنانکدستور داد تا 

استناد ، رکعت ابوبیدن خانه فاطمه)س( در داستان بیشکدر آتش ، ار ُعمرکبه ، ه عمل برادرشیدر توج، ریبرادر عبدالّله بن زب، هُعرو



 

 

با ، ه همهکخواست  و مى، لمه آنانکرى از اختالف مسلمانان و نابودى وحدت یرد فقط براى جلوگکار را کن یبرادرم ا: رد و گفتک

، ردکهاشم  ار را با بنىکن یز عمر بن الخّطاب همیش از او نیه پکاى واحده بدل شوند؛ همچنان  لمهکبه ، هادن به طاعِت وىگردن ن

 . 186شدکرد تا آنان را در خانه به آتش کزم حاضر یز هیاو ن: عت سرباز زدندیه از بکهنگامى 

 
 ( برخورد با على)ع( 3

 : فرمود ند مىکعت یر بکشد تا ابوب ه ناخواسته به مسجد برده مىکدر آن هنگام  ،ه على)ع(کرده است کر جوهرى نقل کابوب 

شنهاد یر بردند و به او پکسرانجام آن حضرت را به نزد ابوب. امبرمیمن بنده خدا و برادر پ: عنى. ی187َاَنا َعْبُداهلِل َو َاُخو َرُسوِل اهلل)ص( 

 : مودآن حضرت در پاسخشان فر. ندکعت یه با وى بکردند ک

ن یشما ا. دینکعت ید با من بیه باکد یین شماینم؛ اک عت نمىیبا شما ب، پس. ى از شما سزاوارترمیومت و فرمانرواکمن به ح 

ز یمن ن. ار شما نهادندیدر اخت، لیبه آن دل، ومت راکد؛ آنان هم زمام حیاز انصار گرفت، امبریتان با پیشاوندیبه استناد خو، ومت راکح

درباره ما ، دیترس د و از خدا مىینک روى نمىیاگر از هواى نفستان پ، پس. آورم ا در برابر انصار را براى خودتان مىل شمیهمان دل

د؛ و اگر یت بشناسیه انصار به شما حق دادند به رسمکهمان طور  ومت و زمامدارىکد و حّق ما را در حینکت[ به انصاف رفتار ی]اهل ب

 . رتان خواهد شدیبانگیگر، دیا بر ما روا داشته ه دانسته، کن ستمیو بال ا، نه

مى از آن سهم تو یه نکدوشى  رى را مىیش، اى عمر»: على)ع( پاسخ داد. نىکعت یه بکن یشوى مگر ا آزاد نمى: عمر گفت 

رم نه از او یپذ مىنه سخن تو را ، به خدا قسم. م گردان تا فردابه تو بسپاردکر[ را امروز محکومت او ] = ابوبکاساس ح. خواهد بود

 « . نمک روى مىیپ

 . نمک تو را به آن مجبور نمى، نىکعت نیاگر با من ب: ز گفتیر نکابوب 

شان را دارى ینه تجربه ا، شى تو! تویشاوندان قریرمردانى از خوینان پیتو جوانى و ا، اى ابوالحسن: ن ادامه دادیز چنیده جّراح نیابوعب 

. نمیب از تو تواناتر و بردبارتر و واردتر مى، ن مهّمیبراى به عهده گرفتن امرى چن، ر راکمن ابوب. بر امورى و تسّلط آنان را یو نه آشنا

هم از نظر فضل و ، ن مقامیبراى احراز ا، ابىیه اگر بمانى و عمرى دراز ، کومت را به او واگذارکار حکن و کتو هم با او موافقت ، پس

از همگان ، نیت در راه استوارى دیها وششکات در اسالم و  شقدمىیا)ص( و هم از جهت پت با رسول خدیشاوندیهم از لحاظ خو

 . تر خواهى بود ستهیشا

 : على)ع( گفت 

 د و خانوادهیهاى خود َمبر لهیها و قب ى را از خانه محّمد)ص( به خانهیومت و فرمانرواکد و حیریخداى را در نظر گ، اى گروه مهاجران 

ت یما اهل ب، به خدا سوگند اى مهاجران. دینک مال مىید و حّقش را پاینار مدارکان مردم دارند بر یه در مکزلتى اش را از مقام و من

براى  -ت وجود داشته باشد یامبر و آگاه به امور رعین و آشنا به ِسّنت پیان ما خواننده قرآن و دانا به امور دیه در مکمادام  -امبر)ص( یپ

از هواى ، پس. ها در ما جمع است ن نشانهیه همه اکبه خدا سوگند . مین اّمت از شما سزاوارتریا به دست گرفتن زمام امور

 . د شدیر حق دورتر خواهیه قدم به قدم از مسکد ینک روى مىینفستان پ



 

 

 : رد و گفتکرو به آن حضرت ، دن سخنان امام)ع(یبا شن، ر بن سعدیبش 

حتى دو نفرشان ، ى تویومت و فرمانرواکرش حیدر پذ، ده بودندین سخنان را از تو شنیا، نندکعت یر بکه با ابوبکش از آنیپ، اگر انصار 

 ار گذشته است!کار از کاند و  ردهکعت یر بکه آنان با ابوبکرد کتوان  ردند؛ اما چه مىک گر اختالف نمىیدیکهم با 

  188رد و به خانه خود بازگشتکعت نیعلى)ع( در آن وقت ب، بارى 

و رو به  189ستادیبر دِر حجره خود ا، ردندکر چه یه با على)ع( و زبکد یچون فاطمه)س( د: رده استکر جوهرى نقل کوبن ابیهمچن

ام با ُعَمر سخن  ه تا زندهکد! به خدا قسم یامبر خدا)ص( برآمدیرنگ با خانواده پیچه زود در مقام ن، رکاى ابوب»: رد و گفتکر کابوب

 «. نخواهم گفت

زد و از خانه  مردم را پس مى، رون آمدهیاز خانه ب، ستیگر ه به ّشدت مىکدر حالى ، فاطمه)س(: مده استگر آیت دیدر روا

 . 190ردک دورشان مى

 : سدینو مى، خ خودیدر تار، زیعقوبى نی

به ، هکا ، یدیرو رون مىیام ب از خانه: گفت، رده بودندکه آن را اشغال کخطاب به مهاجمانى ، رون آمد ویاش ب فاطمه)س( از خانه 

رون رفتند یه در خانه بودند بکگرانى یمهاجمان و د، دین تهدیدن ایبا شن. برم ت مىیاکنم و به خدا شک سرم را برهنه مى، خدا قسم

 . 191ردندک کو آنجا را تر

 : سدینو خ خود مىیدر تار، زیمسعودى ن

رون آمد و یعلى)ع( از خانه ب، عت شدید بیبا وى تجد، سجددر م، د و روز سه شنبهیان رسیفه به پایر در سقکعت با ابوبیار بکچون  

: ر پاسخ دادکابوب« . ده گرفتىیردى و حّق ما را نادکچ مشورتى نیردى و هکارهاى ما مسلمانان را تباه ک»: رد و گفتکر کرو به ابوب

 .  192دمیترس اما من از بروز فتنه و آشوب مى، درست است، آرى

 
 فهیاز سق ت)ع( بعدیس العمِل اهل بکع

 : دیگو عقوبى مىی 

ن یهم، دهیبا سرهاى تراش، فردا صبح»: حضرت على)ع( به آنان فرمود. نندکعت یگروهى دور على)ع( را گرفتند و خواستند تا با او ب 

 . 193سى حاضر نشد، کبجز سه نفر، از آن عده، چون صبح شد، اما« . دیجا حاضر شو

خواست تا وى  برد و از آنان مى هاى انصار مى نشاند و به دِر خانه ى مىیرا بر چهارپافاطمه)س( ، شب هنگام، على)ع(، از آن پس

اى : گفتند شان مىیانصار در پاسخ ا، اّما. خواند ارى على)ع( مىیز آنان را به یفاطمه)س( ن. ارى دهندیرا در باز پس گرفتن حّقش 

ر کبر ابوب، براى به دست گرفتن زمام خالفت، تیاگر پسر عمو. ته استار گذشکار از کم و یا ردهکعت یر بکما با ابوب، امبریدختر پ

 . میرفتیپذ ر را نمىکالبّته ما ابوب، شى گرفته بودیپ



 

 

ناِز ُعُهم فى ِته َلْم ُاِجهِّْرُه َو أْخُرُج ِاَلى الّناس ُایَب تًا فىیه وآله َمیَرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل عل کْنُت أْتُرکَاَف»: على)ع( در پاسخ آنان فرمود 

ردم و براى به دست ک اش رها مى در خانه، فنکبدون غسل و ، امبر خدا)ص( راید( من جنازه پیا )انتظار داشتیآ: عنىی« ُسلطاِنه ؟

 شدم؟! ر مىیومت او با مردم درگکگرفتن ح

خدا ، ها بعد سال، هکاند  ردهکى ارکولى مردم ، سته بوده انجام داده استیه شاکابوالحسن آنچه را »: ردکز اضافه یفاطمه)س( ن 

 «. 194د و جوابگوى آن باشندیبه حسابشان خواهد رس

 : سدینو ه مىکآنجا ، ن موضوع اشاره داردیبه هم، ه براى على)ع( فرستاده بودکاى  در نامه، هیمعاو

ن را در یدى و دست حسن و حسنشان ى مىیات )فاطمه زهرا( را شبانه بر چهارپا ن خانهینش ه پردهکآورم  روز را به خاطر مىید 

ه کمگر ، شگامان اسالم را از دست ننهادىیاز اهل بدر و پ یکچ یو ه. عت شده بودیق بیر صّدکه با ابوبکدر وقتى ، گرفتى دست مى

بر صحابى ردى و آنان را در براک رفتى و دو فرزندت را سند و برهان ارائه مى شان مى با همسرت بر در خانه. ارى خود فرا خواندىیبه 

، به جان خودم سوگند، رایز. ردکسى دعوتت را اجابت ن، کا پنج نفریبجز چهار ، در آخر، ولى. خواندى ارى خود مىیر( به کامبر )ابوبیپ

 جا و باطل و سخنى مىیى داشتى بیتو اّدعا، ردند؛ اماک آوردند و دعوتت را اجابت مى به تو روى مى کبى ش، اگر حق با تو بود

ه تو ک -ان یسخنت را به ابوسف، ار باشمکهر چند فراموش. ه نا شدنى بودکارى داشتى کسى باور نداشت و قصد انجام که کگفتى 

 195ردمک ام مىیه آنان قیعل، افتمی اگر چهل مرد با عزم و ثابت قدم مى: ه گفتى، کام ردهکفراموش ن -رد ک ام مىیبه ق یکرا تحر

 
 امبر)ص( یروشنگرى پ

، زىین برنامه ریى از موارد ا. یکشد ه بهتر از آن نمىکق فرمود یى دقیزیبرنامه ر، ت مسلمانان پس از خودیهدا براى، امبر)ص(یپ 

 : رده استکت ین روایچن هن باره ُامِّ َسَلَمیر است و در ایه تطهیداستان نزول آ

 انکیت شما یاهل ب: دمیپرس« . ندیاید بییرا بگوت میاهل ب»: فرمود. افتیه آثار رحمت الهى را درکامبر)ص( در خانه ما بود یروزى پ 

 اند؟

ن را روى دو زانوى خود و على و فاطمه یامبر)ص( حسن و حسیپ، شان آمدندیه اکآن گاه « . نیحسن و حس، فاطمه، على»: فرمود 

نان یا، بار ِالها»: فرمودمانى را از روى تخت برداشت و بر سر خود و آنان گسترد و یساء کسپس ، را در جلو و پشت سر خود نشاند

: ]احزاب/. رًا [یْم َتْطِهکَطهَِّریِت َویُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبکْذِهَب َعْنیُد اللَُّه ِلیِری]ِإنََّما : ه نازل شدین آیا، ن هنگامیدر ا« . ت من هستندیاهل ب

44] 

 کپا، تیبه نها، ند و شما راکت دور یاز شما اهل ب دى( رایپل، بدى، زشتى، ه رجس )= گناهکرده که خداوند اراده کست ین نیجز ا 

ولى از ، تو بانوى خوبى هستى: ستم؟ فرمودیت شما نیا من از اهل بیآ، ا َرسوَل اهلل: یردمک[ عرض : دیگو ]اّم سلمه مى. گرداند

 . 196امبرىیستى؛ از زوجات پیت من نیاهل ب

آمد  شد مى ه در مسجد باز مىکبه در خانه على)ع( و فاطمه)س( ، ام هر نمازبه هنگ، روزى پنج بار، هین آیبعد از نزول ا، امبر)ص(یپ



 

 

آنان را به نماز ، فرمود و بعد ور را تالوت مىکه مذیآ، و سپس« . ِتیا َاهَل الَبیْم یکالسَّالُم َعل»: فرمود گذاشت مى و دست بر در مى

ن یتمام صحابه ا، 197امبر)ص( باز مى شدیفاطمه)س( در مسجد پ چون در خانه« . هالّصال هالصَّال»: فرمود خواند و مى جماعت مى

ار بعضى کولى زشتى ، امبر)ص( باعث روشنگرى شدیآن عمل پ، دندید مى، روزى پنج بار، ن خانه و اهل آنیامبر)ص( را با ایعمل پ

 . 198میدین خانه و اهلش دیامبر را صحابه را با ایاز اصحاب پ

 (6) 
 

 (ت)عیجنگ اقتصادى با اهل ب

اج به اموال یاحت، شیارهاکر یز براى گذران سایشى بود و نکرکازمند لشینه نیل خارج مدیعت گرفتن از قبایه براى ب، کدستگاه خالفت 

، در واقع. بودند کبراى دستگاه خالفت خطرنا، ر)ع( بودندینه و اطراف حضرت امیه داخل مدکى یآنها، گریاز طرف د. ى داشتیو دارا

رم)ص( بود کامبر ایو سهم خمس و ارث پ که شامل فد، کت)ع( رایاموال اهل ب، ردن آنانکنده کبراى پرا، لذا. بود نجایقى ایخطر حق

 . نده شوندکشان پرایر شوند و مردم از گرد ایامبر)ص( فقیشان گرفتند تا خاندان پیاز ا

 . آنها کامبر)ص( و چگونگى تمّلیَمصادر اموال پ 

 : میبر ه پى مىین دو آیت)ع( از ایاهل ب امبر)ص( ویبه مصادر مالى پ 

 . (3ِل [ )الَحشر /یِن و اْبِن السَّبکیَواْلَمسا تامىیم(]ما َافاء اهلل َعلى َرُسوِلِه ِمْن َاْهِل الُقرى َفِلّلِه َو ِللرَُّسوِل َو ِلذى الُقْربى َو اْلیک 

مان یتیشاوندان )او( و یداده است از آن خداوند و رسول خدا و خو، ان(افرکها ) ن آبادىیاز اموال اهل ا، امبرشیه خداوند به پکآنچه را  

 شان رسول مىیه خوکذى القرباى رسول . باشند شان اوالد حضرت عبدالمطلب و اوالد مطلب مىینان و در راه ماندگان و اکیو مس

 . باشند

 . 199ء( استی نام آن اموال در اصطالح اسالمى )ف 

 200تنها نبود( ک)البته فدک. مانند فد، افتاد جنگ به دست مسلمانان مى ه بىکفارى است کء اموال ی و ف 

ده ینى گزکهود سیله از ینه و اطراف آن سه قبیه در مدکح آن یتوض. ر بودیله بنى نضیهاى قب نیزم« فى»گرى از مصداق ینمونه د

امبر خاتم یتب آسمانى خود راجع به پکه در مکى یها بشارتبنا به ، آنها. هطیبنى ُقر، نقاعیبنى ق، رینض بنى: ه عبارت بودند ازکبودند 

امبر)ص( یه پکولى هنگامى . زندیاش برخ ارىیبه هنگام بعثت وى به ، نه آمده بودند تایدر انتظار آن حضرت بودند و به مد، داشتند

ه که او را به درستى شناخته بودند ردند گر چکام یش قیامبریار پکهود به ان، ینه هجرت نمودیرد و به مدکار کش را آشیرسالت خو

باده تن از ، ه آن حضرتکاى  ندن سنگى از بام خانهکتا با فرو اف، رنگ بر آمدندیستند و در مقام نکامبر خاتم )ص( شیهمان پ

رنگ با خبر ین نیاز ا، ق وحىیاز طر، امبرش رایخداوند پ. وى را از پاى در آورند، ره نشسته بودکوار آن به مذایدر پاى د، اصحابش

 کآن منطقه ار تر، رده بودندکه کانتى ینى و خکمان شیل پیه به دل، کهود فرمان دادینه آمد و به یحضرت به شتاب به مد. ساخت

م شدند و از قلعه خارج و به سوى یه پس از پانزده روز عاقبت تسلکر بار نرفتند و در دژ خود متحّصن شدند تا آن یر زیبنى نض. نندک

. امبرش اختصاص دادیبر جاى گذاشته بودند به پ، ها ها و نخلستان نیاز اسلحه و زم، خداوند آن چه را. ردندکوچ کگر جاها یبر و دیخ



 

 

امبر )ص( ینى؟ پک ان مسلمانان قسمت نمىیرى و باقى را میگ م را برنمىین غنایا خمس ایآ: رد و گفتکعمر روى به رسول خدا 

گر سهمى در آن قرار یژه من ساخته است و براى مسلمانان دیه هفت سوره حشر( تنها ویجب آه خداوند )به موکزى را یچ»: فرمود

ژه یر به دست آورده و ویه از بنى نضکرسول خدا )ص( از اموالى »: هکاند  گران نوشتهیو اقدى و د. نمک ان آنان قسمت نمىیم، نداده

زى یل نبود چیه ماکس کد و به آن یبخش خواست از آن اموال مى ه مىکس کو به هر . فرمود اش انفاق مى خودش بود بر خانواده

 .  201ش سپرده بودیرده خوکآزاد ، ر را به ابو رافعینض و اداره امور اموال بنى. داد نمى

، عبدالّرحمن به عوف، عمربن خطاب، رکر را به ابوبیبخشى از اراضى بنى نض، ل خودیبه م، رسول خدا)ص(، در سال چهارم هجرت

 . 202دیگران بخشیبن خرشه ساعدى و د کسما، فیسهل بن حن، هابوُدجان، ن عوامربیزب

 ل از بنىیالّسب عنى فقرا( و ابنین )کیمان و مسایتیز به یشاوندان خود و نیبه خو، از آن، امبر)ص( بود و حضرتشین اموال حّق پیا

مانند آن ، لىیبه دل، ولى در سفر، ى داردیش داراه در شهر خودکشود  س گفته مىکل به آن ی)ابن السب. فرمود هاشم انفاق مى

 ات مىکه آن را ز، کرِ  َذوى الُقرباى رسول خدا)ص( از صدقاتیِل غین سبیبه ا (.شده است کمکازمند ین، ه پولش را دزد برده باشدک

 . شود داده مى، ندیگو

ُنُتْم آَمْنُتْم کِل ِاْن یِن َو اْبِن السَّبکیو الَمسا یتامیَو ال یالُقْرب یُمَسُه َو ِللرَُّسوِل َوِلذٍء َفَانَّ ِلّلِه ُخی ]َو ُاعَلُموا َانَّما َغِنْمُتْم ِمْن َش (دّوم 

 (14[ )انفال / . . . ِبالّلِه

 نان و در راه ماندگاِنکیمان و مسیتیان و یکامبر و نزدیآن براى خدا و پ یکپنج ، دیه به دست آورکاى  ه هرگونه سود و بهرهکد یبدان 

 . . . دیمان داریاگر به خدا ا، از بنى هاشم( است، )رسول خدا

 . پردازند پنجم آن را به عنوان خمس مى ، یکبردند ان هر چه سود مىیعیش، لذا 

امبر)ص( یه سه قلعه آن از آِن پکا هشت قلعه بوده است یبر مشتمل بر هفت یخ. بر بودیسّوم وچهارم وپنجم( سه قلعه از ِقالع خ 

  .بودند 

سه ، بریانه خکهاى هشت رسول خدا)ص( از قلعه: هکاند  آورده، هیام السلطانکهاى االح تابکدر ، علىیقاضى ماوردى و قاضى ابو 

مت برداشت و یرا به حساب خمس غن« هیتک»ه کب ین ترتیبه ا. دیگرد کمال« الُساللم»و « حیالوط»، «هبیتکال»دژ را به نامهاى 

ن سه یا. ق صلح و سازش گشوده بودیغمبر خدا)ص( آنها را از طریرا پیز. هاى الهى به حضرتش بود هیاز عط« ُساللم»و « حیوط»

 . 203اند خالصه شخص رسول خدا)ص( به حساب آمده. م جنگى آن حضرت بودندیش خداوند و خمس غنایو بخشا« ء فى»ه کقلعه 

جزو خالصه آن حضرت به ، ه آن دوکن بود یا، ز در صلح درآمدندامبر خدا)ص( ایبا پ« ساللم»و « حیوط»اهالى : ز آمده استیدر وفاء ن

بر از راه جنگ و غلبه و یى از قالع خیه قسمتهاکن بدان سبب بود یو ا. دیجزو خمس وى )ص( محسوب گرد« هبیتک»حساب آمدند و 

 . 204به دست آمد، ره و صلحکق مذایاى از طر پاره

 فرستاده کاهالى فد، ردکسره یکار آنجا را کو ، بر را گشودیامبر)ص( خیه پکنیپس از ا بریهاى( خ ه از جمله ُحُصوِن )قلعهک: ک( فد6

، شنهاد صلح و سازش دادند و خالصه رسول خدا)ص( بودیپ، به وى کمى از فدیامبر)ص( فرستادند و با واگذاشتن نیاى به خدمت پ



 

 

ه به دست کغمبر )ص( محصوالت آنجا را یه پکن بود یا. ه بودنداسبى بر آن نتاخت، ردهکاب نکپاى در ر، را مسلمانان در تصرف آنجایز

 . 205دیرسان آمد خود به مصرف مى مى

 .  206دیرا به او بخش کد و فدیرسول خدا)ص( دخترش فاطمه )ع( را طلب، دی( نازل گرد46)اسراء / « َو آِت ذالُقربى َحقَُّه»ه یو چون آ

هاى جوشان  ا سه روز راه است و در آن چشمهینه دو یه از آنجا تا شهر مدکز اى است در حجا هیقر کفد»: سدینو اقوت حموى مىی

 . 207و نخلستانهاى فراوانى وجود دارد

ه )ده( بود و اهالى آنها همه یتعداِد آنها هفتاد قر. شد ده مىینه و شام بود وادى الُقرى نامین مدیه بکى یها هی( واِدى الُقرى؛ قر3

سوم محصول از  یکه کم شدند و با آن حضرت قرار بستند یتسل، امبر)ص( آمدیه پکبودند و هنگامى  ردهکآنها شورش . هودى بودندی

 . 208ندک ه آن حضرت به او واگذار مىکسى باشد کا یامبر)ص( یآن خودشان و دو سوِم آن از آِن پ

 . 210امبر)ص( بودیپ کو همه ِمل 209دند؛یامبر بخشیانصار به پ، ر نبودیه آبگکى را یها نی( زم7

 
 ه ]َوآت َذالُقْربى َحقَّه[ یشأن نزول آ

ى از یکز؛ و به یگران نیو به د 211ده بودیشه و حفصه بخشیر و عمر و عثمان و عاکبه ابوب، ه داشتکى یها نیامبر)ص( از زمیپ 

 . 213تا آنجا از آن توست، ن نشستین؛ هر جا به زمکرت را پرتاب یست و تیبا: در وادى القرى گفت 212اصحابش

( حّق 46]َوآت َذالُقْربى َحقَّه[ )اسراء /: ه نازل شدین آین باره ایزى واگذار نفرموده بود در ایامبر)ص( به حضرت زهرا)س( چیپاّما 

از جانب خداوند ، ا داشت در راه اسالم داده بود؛ پسیه از مال دنکآنچه را ، مادر حضرت زهرا)س(، جهیآرى حضرت خد. انت را بدهیکنزد

را به حضرت  کز فدیامبر)ص( نیپ. حق حضرت زهرا رابدهد ، ثاریارى و اکدر قباِل آن فدا، هکامبر امر شد یالُقْربى َحقَّه[به په ]َوآت َذیدر آ

  214دیزهرا بخش

 
  کرفتار خلفا با فد 

ه کم یشرعى دار مکح. رده بود و آن اموال در تصّرف آنان بودکه داشت به مسلمانان واگذار کامبر)ص( از اموالى یپ، ه گذشتکچنان  

 و صاحب آن است؛ کمال، شرعًا، ه مالى در دست اوستکسى ک

 

 . شود ده مىینام« دیقاعده ذوال» م به عنوانکن حیا 

 215رکابوب، ن همهیبا ا. د بود یلذا ذوال، رده بودکده بود و آن حضرت)س( در آن تصّرف یامبر)ص( به حضرت زهرا)س( بخشیرا پ کفد 

به آن « . ده استیامبر)ص( آن را به من بخشیرا پیز، دیرا به من باز گردان کفد»: حضرت زهرا)س( گفت را از آن حضرت گرفت کفد

ده بود( شاهد یشان بخشیاموالى را بد، ات خودیدر زمان ح، امبریه پکسانى کعنى یگر )یسان دکاور؛ ولى از یشاهد ب: حضرت گفتند



 

 

 . 216َمن را شاهد آوردینخواستند! حضرت زهرا)س( ُاّم َا

 : ندک ن نقل مىین باره چنیدر ا یمسعود

را  کفد، امبر)ص(یه پکگواهى دادند و گفتند . ن را هم به عنوان شاهد آوردندیحسن، منیعالوه بر على)ع( و ام ا، حضرت زهرا)س( 

 .  217ده استیات خود به فاطمه )س( بخشیدر زمان ح

 . 218مرد و دو زن باشند یکا ید دو مرد یشود! در شهادت دادن با نمى: ر گفتکابوب

 : دیگو ز مىین یوبالذر

 .  219قت حضرت زهرا )س( گواهى دادیز به حقین، به نام رباح، )ص( امبریاز غالمان پ یغالم 

در ، را به حضرت زهرا)س( باز گرداند؛ پس که فدکم گرفت یتصم، پس از اقامه شهادت شهود، فهیه خلکگر آمده است یتى دیدر روا

 . 220ردکد و مانع شد و قباله را پاره ین عمر سر رسکل، را به نام حضرت زهرا)س( نوشت کقباله فداى از پوست  ورقه

 
 امبر)ص( یغصب ارث پ

: ر گفتکابوب« . امبر)ص( را باز گردانیارِث من از پ»: ر فرمودکحضرت زهرا)س( به ابوب. 221ت)ع( گرفتندیز از اهل بیامبر)ص( را نیارث پ 

امبر)ص( به ارث ینها را از پیمن ا. هر دو را»: امبر را؟ حضرت زهرا)س( فرمودیهاى پ نهاى زراعى و باغیا زمیخواهى  اثاث خانه را مى

شما هم ، امبر)ص( از من بهتر بودیپ، به خدا قسم: ر گفتکابوب« . برند ارث مى، بعد از ُمردنت، ه دختران تو از توکهمچنان ، برم مى

م صدقه یگذار برد؛ هر چه مى سى ارث نمىکاء یاز ما گروه انب: امبر فرمودیه پکم نکولى چه ، دیاز دختران من بهتر هست

ل خود را در یه فاطمه)س( همه شهود و دالکامبر)ص( آن گاه یو خطبه حضرت زهرا)س( در مسجد ده روز پس از وفات پ223و222است

، رسول خدا)ص( و بخشش او را به وى باز پس نداد کزى از ما تریرش آنها خوددارى نمود و چیر از پذکو ابوب224ردکمطالبه حّقش ارائه 

بنا به گفته ، ن رویاز ا. ارى طلبدیاران پدرش را به یند و اصحاب و که موضوع را در برابر همه مسلمانان مطرح کم گرفت یآن بانو تصم

د یالحد ت ابن ابىیبنا به روا ،ر جوهرىکفه ابوبیتاب سقکن موضوع در یا. امبر)ص( آوردیرو به سوى مسجد پ، محّدثان و موّرخان

 : ه گفته استک 225میآور ر جوهرى را مىکما سخن ابوب. فور بغدادى آمده استیمعتزلى و بالغات الّنساء احمد ابن ابى ط

د یچیبر خود پ 227د و چادرىیشکخود را بر سر 226روسرى، را به او باز پس ندهد که فدکم دارد یر تصمکه ابوبکافت یوقتى فاطمه در 

امبر خدا)ص( قدم یفش را پوشانده بود و همچون پیراهنش پاهاى شریه دامن پکدر حالى ، ان گروهى از زنان از بستگانشیدر مو به 

اى  پرده، پس. وارد شد، گران نشسته بودیان گروهى فشرده از مهاجر و انصار و دیدر م، هکر کبه مسجد درآمد و بر ابوب، داشت برمى

ه انداخت و مجلس یرد و به شّدت به گرکه مردم را سخت منقلب کد یشکاى از دل  ضرت زهرا( نالهآن گاه )ح. دندیشکش یش رویپ

 . متشنج شد

ش یسخن را به سپاس و ستا، سپس. دیها و خروششان به آرامى گرا ند و نالهیرد تا جوشش آنان فرو نشکى درنگ کپس اند 



 

 

 : فتامبر خدا فرستاد و سپس گیخداى عّزوجّل گشود و درود بر پ

تان  ىیت و راهنمایشما بر او گران است و به هدا که ضرر و هالکانتان آمد یامبرى از خود شما در میپ». . . من فاطمه دختر مّحمدم 

او را پدر ، دید و نسبش را از نظر بگذارنی[ اگر به او و دودمانش بنگر447]توبه / « . ص و بر مؤمنان رئوف و مهربانیسخت مشتاق و حر

ه کد یبر ن گمان مىینون چنکو شما ا (:ه فرمودک)تا آنجا . . . و برادِر پسر عموى من است نه مردان شما، د نه پدر خودیابی من مى

ه او کسانى کسى بهتر از خداست براى کد؟ و فرمان چه یت هستیام دوره جاهلکن و احیمگر در پى قوان»، میبر امبر ارث نمىیما از پ

ى شگفت و یه ادّعاکبرم؟ همانا  ولى من از پدرم ارث نمى، برى تو از پدرت ارث مى، [ اى پسر ابوقحافه56]مائده/« را باور دارند؟

ه خداوند داورى کد؛ یدارت آین به دیات باد تا در روز بازپس ارزانى، ده و پاالن نهادهیشکچون شترى مهار ک، فد کنیاى! ا ردهک کهولنا

 . ان خواهند بردیاران زکه تبهکو در آن هنگام است . نیدگاه در روز بازپسو دا، ستهیامبر داد خواهى شایوست و پیکن

 : ت شعر را خواندین دو بیرد و اکآن گاه رو به سوى قبر پدر خود  

 ُثِر الَخْطُبکنَت شاِهَدها َلْم َتکَلْو     هأنبـاٌء َو َهْنَبَث کاَن َبْعَدکَقـد 

 228ُبوکَفاْشَهْد ُهم َلَقْد َن کَو اْخَتلَّ َقوُم    َفْقَد االرِض و اِبَلهـا کِاّنا َفَقْدنا

 : رد و فرمودک[ آن گاه زهرا)س( رو به جمع انصار . ده بودمیان و ناالن ندیچنان گر، از زن و مرد، آن مردم را، ه تا آن روزکد یگو ]راوى مى

د؟ و از حّق من چشم ینک به من مى کمکدر ه کن چه سنتى است یدگان! و بازوان مّلت و نگهبانان اسالم! شما ایاى گروه برگز 

شود  ه حقوق مرد درباره فرزندانش پاس دارى مىکد؟ مگر رسول خدا نگفته است یورز ام غفلت مى د و از دادخواهىیپوش مى

، ا رفتهیبر از دنامیه پکحاال . دیها نهاد د و شتابان بدعتیر دادیین خدا را تغیم احترام به پدر است؟ چه زود آئکاحترام به فرزند در ح

ه همواره به کق یافى بس عمکبتى بس بزرگ است و شیامبر( مصیه مرگ او )پکد؟! به جان خودم سوگند یا ن بردهینش را هم از بید

پس . دیها از هم پاش وهکره و تار شد و ین تیدها بعد از او بر باد رفت و زمیام. شود و هرگز به هم نخواهد آمد وسعت آن افزوده مى

خبر داده ، امبر)ص(یش از وفات پیپ، ن همه را قرآنیو ا. ان رفتیمنى و حفاظت از میو حدود برداشته شد و پرده حرمت پاره شد و ااز ا

 ، : هکد یفرما ه مىکدر آنجا ، رد بودکو شما را از آن آگاه 

ئًا یُضرَّ اللََّه َشیِه َفَلْن یْنَقِلْب َعَلى َعِقَبیْم َوَمْن کَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبن َمای]َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإ 

ام  اد دادخواهىینند و فرک در برابر چشمانتان ارث پدرم را غصب مى !لهی[ هان اى بنى ق411]آل عمران/229 َن[یِرکاللَُّه الشَّا یْجِزیَوَس

ده و یشکتان بر یه خداکد ینخبگان. دیم برخورداریرکد و از احترام و تیرو و نفر داریه نکد! در حالى ینک ارى نمىک د ولىیشنو را هم مى

تا آن گاه ، دیان برداشتید و آنها را از میندکالت پنجه در افکد و با مشیرا شدیها را پذ د و سختىیبا عرب در افتاد. دهیه برگزکانى یکن

و  کها به دست آمد و آتش جنگ فرو نشست و جّوش و خروش شر روزىیّمت شما به گردش افتاد و پا سنگ اسالم به هیه آسک

نى یعقب نش، شتازىین همه پیپس از اک، نیا. افتیام کن استحیان برخاست و نظام دیبت پرستى آرام گرفت و هرج و مرج از م

مانشان را پس از یه اک -از مشتى مردم واپسگرا ، رىیمه دلپس از آن ه، د ویا ست خوردهکش، مردىیپس از آن همه پا، د ویا ردهک

نجى کد و به یا دهیترس -زنند  ن شما مىیین و آیاند و طعنه به د اند پشت سر انداخته ه بر سر وفادارى آن بسته بودهکمانى یپ

 [44]توبه/« ندیوتاه آکست تا مگر یه آنها را امانى نکد یفر بجنگکبا سردمداران »د؟ یا دهیخز



 

 

د و یا ب باورهاى خود پرداختهیذکد و به تیا د و به خوشى و تن پرورى روى آوردهیده اییى گرایه به پستى و تن آساکنم یب اما مى 

افر کن یاگر شما و همه مردم روى زم»ه کد یولى بدان. دیا از دست داده، بارهیکبه ، دیه آسان به دست آورده بودک هُّ ص آنچه رإ؛ ص

ان گذاشتم؛ گر چه از خوارى و زبونى و یه گفتنى بود با شما در مکمن آنچه را » . از خواهد بودین خداوند بى، گمان بى، دیشو

ه با ، کاش ىیبا همه ننگ و رسوا، آن را، ع و پر بارین )روش( شما را ارزانى باد؛ آرام و مطیا کنیا. تان آگاهى داشتم ىیواپسگرا

ارهاى که خداوند ناظر بر کد یریدر دست بگ، وندى ناگسستنى داردیپ -د یشکخواهد  ها زبانه ه از دلک -آتش افروخته الهى 

 [. 443شعرا/« ] جا باز خواهند گشتکه به کافت یبه زودى ستمگران در خواهند »شماست و 

ه چون فاطمه آنچه را کرده است کم نقل کاز َعوانه بن الح، از هشام بن محّمد، (کا )از محّمد بن ضّحایرکمحّمدبن ز: دیگو راوى مى 

اى : امبرش درود فرستاد و آن گاه گفتیر حمد و سپاس خداى را به جاى آورد و بر پکابوب، ان نهادیر در مکه در نظر داشت با ابوبک

ام ام و عملى جز به فرمان او انج ردهکارى نکه من خالف رأى رسول خدا)ص( کن پدران! به خدا سوگند ین بانوان و اى دختر بهتریبهتر

 . ام نداده

. تو گفتنى خود را گفتى و مطلبت را رساندى و با خشم سخن گفتى و سپس روى برتافتى. دیگو ان دروغ نمىیاروانکشاهنگ به یپ 

امبر را به یهاى پ فشکمن ابزار جنگى و چهارپاى سوارى و ، اما بعد. ش خود قرار دهدیخداوند ما و تو را مورد رحمت و بخشا، پس

 : فرمود ه مىکام  دهیامبر خدا شنیمن خود از پ، نها رایام! اما جز ا دهل دایعلى تحو

مت و دانش و سّنت کمان و حیه ارث ما اکبل، میگذار اى به ارث بر جاى نمى ن و اموال و خواسته و خانهیطال و نقره و زم، امبرانیما پ 

ل کست؛ به او تویق من جز از جانب خداوند نین راه توفیا و در، ام ه حضرتش فرمان داده بود به جاى آوردهکاست! من هم آنچه را 

 برم! از خود را به او مىینم و نک مى

 : ر گفتکفاطمه)س( پس از سخنان ابوب 230تاب بالغات النساءکت یبنا به روا 

امبرى از خودتان ی[ پ. . . ْمکُفِسْم َرُسوٌل ِمْن َاْنکن گفتم ]َلَقْد جاَئیش از ایه پکهمان طور . ام و پدرم محّمد است اى مردم! من فاطمه 

 ه خداوند مىکد؛ در حالى یا ده گرفتهیش را نادید و دستورهایا پشت سر انداخته، به عمد، تاب خدا راکشما . . . براى شما آمد

 ا مىیّرکاز زبان ز، ایّرکن زى بیحیامبر و در داستان یامبر از پدرش داود پیمان پی[ ارث برد سل46ماُن داُوَد[ ]نمل/ ی]َو وِرَث ُسَل: دیفرما

م/ یعقوب ]مریه ارث ببرد از من و از دودمان ک[ به من ببخشاى و ارثى . . . عقوَبیِرُث ِمْن آِل یِرُثنى َو یًا یَوِل ک]َفهْب لى ِمْن َلُدْن: دیفرما

 یْم اللَُّه ِفیکوِصی] : فرموده است ز مىی[ ن35اللَِّه[]انفال/  َتاِبک ی]َوُأْوُلوا اْلَأْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِف: دیفرما ز مىی[ و ن6و  5

َن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى یِن َواْلَأْقَرِبیِلْلَواِلَد هیرًا اْلَوِصیَخ ک] ِإْن َتَر: دیفرما [ و مى44ِن[ ]نساء /ییِر ِمْثُل َحظِّ اْلُأنَثکْم ِللذَّکَأْوَلاِد

 ست ؟!ین ما نیوندى بیچ بستگى و پیباشد و ه ه مرا حّقى و ارثى از پدرم نمىکد ییگو مى، ن همهیابا . [476َن[بقره/یاْلُمتَِّق

 ن[یه ما اهل دو مّلت ] = دکد ییگو ا مىیرده است ؟ کامبرش را از آن استثنا یده و پیاز بخشیژه امتیاى و هیا خداوند شما را به آیآ 

ات قرآن و خصوص و یامبر)ص( به آید شما از پیم؟ شایستیمّلت ن یکو پدرم اهل م ؟! مگر من یبر گر ارث نمىیدیکه از کم یهست

ه شما چه کدانم یو م. گفتم، گفتم د مىیمن آنچه را با. . . د؟یت هستین جاهلیاء قوانیا در پى احید! آیشتر آگاهى داریعموم آن ب

ن یا. [ از آن شماکن ]فدیا. ف شده استیتان ضعنیقیتان سست و یها زهید؛ چوب نینک کمکد یخواه د و نمىیاندازه سست هست



 

 

تا ، ن شما باقى خواهد ماندین عار بر جبیا. ش زخمى است ]و شما را به منزل نخواهد رساند[ید پایا ه شما سواِر آن شدهکشترى 

 ند؛یب وندد و خدا عمل شما را مىیامت بپیبه آتش خدا در روز ق

باز خواهند  -ان کم -دام جا کد به یاند بزودى خواهند فهم ردهکه ظلم ک[ وآنان443ْنَقِلُبوَن[ ]شعرا/یُمْنَقَلٍب َن َظَلُموا َأىَّ یْعَلُم الَِّذی]َوَس 

 . گشت

 : سدینو د مىیابن ابى الحد 

 مییه بگوکن است یامبر)ص( اتفاق افتاد؛ و درست ایپس از گذشت ده روز از وفات پ، رکو حضور فاطمه)س( در نزد ابوب کداستان فد 

لمه سخنى بر زبان ک یکحّتى  -راث آن بانو یدرباره م، پس از بازگشِت فاطمه)س( از آن مجلس، از زن و مرد، س از مردمکچ یه

 . 231اورده استین

 
  گفتگوى حضرت زهرا)س( با حضرت على)ع( 

ِن و َقَعْدَت یالَجن هْشَتَمْلَت َشْمَلاْبَن َأبى طالٍب ِإی»: رد و گفتکر)ع( یخطاب به حضرت ام، پس از بازگشت از مسجد، حضرت زهرا)س( 

اى و در  و خود را )ازمردم( پوشانده، م مادرکن در شیسه جنکیاى همانند  اى شده سهکیاى فرزند ابوطالب در : «232نیالظَّن هُحْجَر

ارى )همچون عمروبن عبدوّد( را کش چنگال قوچ: «ُش ااَلْعَزِلیر کااَلْجَدِل َفخاَن هَنَقْضَت قادَم». اى پنهان شده، چون مّتهمان، اتاقى

صورتت را خوار : (کْوَم َاَضْعَت َحدَّی کَاْضرْعَت َخدَّ). ردکانت یم وقت( به تو خکه از حایناکر پِر مرغ بى پر و بال )یز کنیا، ستىکدرهم ش

 کبرخا کنیدى و ایردى و از هم درکار کرگان را شگ: «ِاْفَتَرْسَت الذِّئاَب َو ُاَفَترْشَت التُّراَب». ف نهادىکرت را از یه شمشکردى آن گاه ک

ه ، کدیه آنچه را پدرم به من بخشکر( است کن پسر ابو قحافه )ابوبیا: «ِابَنىَّ هَغیَابى و ُبَل هَلیْبَترُّنى ُنَحیهذا ِابُن ُقحاَفه ». نشستى

 . 233دیوشکدر دشمنى با من . «مىَجَهَد فى خصا« ». به زور از من گرفت، اى بود ه زندگى قانعانهیبراى دو پسرم ما

ارى خود را از یه انصار کتاانجا : «َنْصَرها هلیَحّتى َمنّعْتنى َق». افتمیو او در گفت و گو با خود دشمن سخت : «المىکْتُه َالدَّ فى یوَالَف»

. دندیشکند( از صله رحم دست ردک د صله رحم مىیشاوندى بایل خویه به دلکو مهاجران ): «َوْصلها هَوالُمهاِجَر». من باز داشتند

ه گاه و کیت: «ماَت الَعَمُد». بر من در هر شبانگاه یوا: «لِّ غاِرٍبک یف یالیَو». بر من در هر صبحگاه یوا: «ّل شاِرٍقک یف یالیَو»

جماعت مسلمانان چشم از : «ُدونى َطْرَفها هَو َغضَِّت الَجماَع». و بازوى من سست شد. «َو َوِهَن اَلعُضُد». امبر( رفتیبان من )پیپشت

َخَرْجُت ». شود سى از من )دشمنانم را( مانع مىکند و نه ک سى از من دفاع مىکنون( نه ک)ا: «َفال داِفَع َو الماِنَع». دندیمن پوش

اش کاى : «ِذلَّتى تنى ِمت َقْبَلیاَر لى َلیَوالِخ». سته باز آمدمکادماغ شیرون شدم وین )از خانه( بیخشمگ: «هَوُعْدُت راِغَم هاِظَمک

، ت تویو به جاى حما، ر درندهی)اى( ش، ارى تویبه جاى : «ًایحام کًا َو ِمْنیعاد کرى اهلُل ِمنیَعذ». ه خوار شوم مرده بودمکش از آن یپ

 به پدرم مى و عرض حالم را: «یَاب یِال یَوَعدوا». نمک ت مىیاکبه پروردگارم ش: «َرّبى یِال یواکَش». ندکت یارى و حمایخدا مرا 

 . رومندترىیو خالفت( ن کن غاصبان فدیتو )از ا، خداوندا: «هَالّلُهمَّ َاْنَت َاَشدُّ قوَّ». برم

ه واى بر دشمنان کبل: «کُل ِلشاِنئیَبل الَو». ستیواى بر تو ن: «کَل َلیالَو»: ن در پاسخ به حضرت زهراء)س( فرمودندیرالمؤمنیام 

و باز مانده : «هالنُُّبو هیَوَبِق». خدا هدیاى دختِر برگز: «هالصََّفو ها اَبنی». نکشتندارى ین ناراحتى خویاز ا: «کَنْهِنهى َعْن َوْجِد». توست



 

 

وتاهى و کتوانستم  و در انجام آنچه مى: «َوال َاْخَطأُت َمْقدورى». ردمکنم سستى نیمن از د: «نىیُت َعْن دیَفما َو َن». ادگار( نبّوتی)

همانا روزى تو ضمانت شده ، را بخواهى کدن به معاشى اندیچنانچه رس: «َمْضُموٌن کَفِرْزُق هَن الُبلَغیدیْنت ُترک َفِاْن». ردمکخطا ن

رده است بهتر از آن است کآنچه خدا براى تو آماده : «کٌر ِمّما ُقِطع َعْنیَخ کَو ما َاَعدََّل». ل تو خداستیفکو : «مأُموٌن کُلیفکو ». است

الّلُه َو ِنْعَم  یَحْسب»: حضرت زهرا)س( فرمود، پس. ه بر تو رفتکن آنچه را کپس نزد خدا حساب : »َفاْحتِسبى اهلَل ». ددنیه از تو برک

  .234لکین ویاست و اوست بهتر یافکخدا مرا : «ُلکیالِو

  
(7) 
 

 مارىیحضرت زهرا)س( در بستر ب

شب را چگونه صبح ، اى دختر رسول خدا: گفت. ُاّم َسَلمه بود ادت آن حضرت آمدیه به عکسى کن یاول. مار شدیحضرت زهرا)س( ب 

 : ردى؟ فرمودک

ه است از یناکردند ]ک کحجاب على را هت، امبریپ یامبر و ستمگرى به وصیا رفتن پیبه سبب از دن، حزن و اندوه قلبم را فرا گرفته 

ان یامبر در سّنت خود بیرده و پکه خدا در قرآن نازل کبر خالف آنچه ، ردندکه امامتش را غصب کجسارت به حضرت زهرا)س([؛ همان 

ن یا. خته بودیه در ُاحد رکى یها ه از بدر )از على( به دل داشتند و انتقام و طلب خونکى بود یها نهکیار کن یسبب ا. فرموده بود

ابر اهِل شقاق ، باره، یکدندیرسه خالفت را گرفتند و به هدف کو آن گاه  235شان پنهان داشتندیها منافقان دشمنى على را در دل

ا یبه سبب غرور دن، خواست شان مىیها د و آنچه دلیهاى آنان ُبر نهیمان از سیمان اکبند . ختیدن گرفت و بال بر ما فرو ریبر ما بار

 . 236شته بودکه على پدران آنان را در نبردهاى سخت و در منازل شهادت کنها همه به جهت آن بود یا. ردندکبه ما آزار 

 
 دن صداى اذاِن باللیشوق حضرت زهرا)س( به شن

دن صداى اذان یروزى حضرت زهرا)س( شوق شن. د و لب به اذان نگشودیز خاموشى گزیرد بالل نکامبر)ص( رحلت یه پکاز هنگامى  

ات یاد پدر و روزگار حیبه ، لدن صداى اذان بالیدر اثر شن، حضرت زهرا)س(. واذان گفت، دین خبر به بالل رسیچون ا. ردکُمَؤّذِن پدر را 

ه کپنداشتند . ا رفتیامبر از دنیه دختر پکن کبس ، بالل: مردم گفتند. هوش شدین افتاد و بیرد و به روى زمکاى  وى افتاد پس ناله

رد کد قبول ننکوقتى زهرا)س( به هوش آمد از او خواست تا اذان را تمام . ردکبالل اذان را قطع . ا رفته استیحضرت فاطمه)س( از دن

بالل را از اذان گفتن معاف ، پس آن حضرت. دیآور دن صداى اذان من بر سر خود مىیاز آنچه هنگام شن، ترسم بر شما مى: و گفت

  237داشت

 
 ادت زنان مهاجر و انصار از حضرت زهرا)س( یع

اى دختِر : ادت وى رفتند و به او گفتندیع زنان مهاجران و انصار به، مارى منجر به وفاتش دچار شدیه حضرت زهرا)س( به بکآن گاه  

 : سپس فرمود، مارى در چه حال هستى؟ حضرت زهرا)س( حمد و ثناى خدا را بجا آورد و صلوات بر پدرش فرستادین بیبا ا، امبریپ

زشت باد  238 .ردمکششان یه آزماکپس از آن، ام ندهکراهت دارم و به دورشان افکام؛ از مردان شما  ر شدهیاى شما سیمن از دن 



 

 

ارشان کطناب گناهشان را بر گردنشان انداختم و ننِگ . شانیشان و تباهى رأیها زهیسستى ن، رشانیشمش یستگکش، آنها یندک

 . 239ندمکرا بر خودشان اف

دورش گاه رسالت یندند و از پاکگاهش یامبر را از جاینى پیجانش، شانیده باد گوش و دماغشان! واى بر ایدور باد قوم ستمگر و بر

همانا . اند ن عارفیا و دیه به امر دنکاز آنان ، امبرى و از محّل نزول وحىیگاه پیاز جا، امبریوههاى بلند و استوار خاندان پکردند؛ از ک

سخت لگد ، رش رایخوش نداشتند از على برندگى شمش، رادى به ابوالحسن داشتند؟! آرىیمگر چه ا. 240ار استکانى آشین زیا

اگر . نها باعث دشمنى آنان با على شدیا. اش را در راه خدا رىیگ و سخت، ش رایارهاکفر دادن در کیبه سخت  ،ردنشان راکوب ک

ه کچنان ، داشت[ م مىیومتى مالکعنى حیراند ] آنان را به نرمى مى، امبر به او سپرده بودیه پکسمانى یردند از بند رک دورى نمى

[ و آنان را به . عنى در همه حال در راحتى بودندی]. 241خورد ان نمىکشّدت ت شد و سوارش به ومت مجروح نمىکنى شتِر حیب

ن یه چنکحال ، ]اّما. شد ن و آسمان بر آنان باز مىیات زمکو درهاى بر، ز بودیه آب از دو سوى آن لبرکرد ک آبشخورى گوارا وارد مى

 . 242ردکاند مؤاخذه و ِعقاب خواهد  ردهکنشد[ خداوند آنان را به آنچه 

به . نکشامد تعّجب ین پیاز ا، اى نندهکاگر تعجب . دهد ب به تو نشان مىیارهاى عجکروزگار ، اگر زنده بمانى. ا و بشنویش بیپ، پس

ن َمَثلى عربى یدند ]ایوان به دم آن چسبیسمانى دست انداختند! به جاى سِر حیر[ به چه رکردند ]به ابوبکه کیه گاهى تکیچه ت

ا یآ». 243دانند ن نمىکل، ارانکاند فساد  شانیا، هان. اند ردهکارى درست کبرند  ه گمان مىکآن گروهى نى یده باد بیبر. است[

ت یه اول خود هداکند مگر آنکت یتواند هدا ه نمىکس کا آن یت است یروى و تبعیند سزاوار پک ت مىیه به سوى حق هداکسى ک

د تا ینکمى صبر کار شما آبستن فتنه و فساد شد؛ کن یا، خداقسم به « د؟ینک م مىکچگونه ح، شود شود؟ پس شما را چه مى

 آماده فتنه. 244ردندکه گذشتگان چه کفهمند  ه بازماندگان مىکد؛ آنجاست ید دوشیشما خون خواه، ریاسه شکن یدر ا. جه دهدینت

د از شما یه آنچه را دارکتمگران رد و استبدادى از سیه همه را فرا گکده و هرج و مرجى یشکر یمژده باد شما را به شمش. دیها باش

 ش مىیه بعد از آن براى انصار پک]حضرت اشاره دارد به آنچه . نندک عنى فرزندانتان[ درو مىیندگان ]یآ، دیشتکآنچه . خواهند گرفت

را وادار ا ما شما یآ. د؟ راه حّق و رحمت خدا بر شما گم شده استین سو هستیدامکبه . حسرت و اندوه بر شما باد، [ پس. دیآ

 246و 245د؟یراهت دارکه خود از آن کحال آن ، م به رحمت خداینک

 .  247د واقع شدیزیومت کنجا پشگوئى فرموده در وقعه حّره زمان حیآنچه حضرت زهرا )س( در ا

به ، و انصاراى از بزرگان مهاجر  پس دسته. ده بودند براى شوهران خود باز گفتندیه حضرت زهرا)س( شنکزنان مهاجر و انصار آنچه را 

ر کمان خود را با ابوبیعت و پیه با ما بکش از آن یاگر ابوالحسن پ، اى سرور زنان: به نزد آن حضرت آمدند و گفتند، عنوان عذر خواهى

 : حضرت زهرا)س( فرمود. میآورد گرى روى نمىیم و به دیردک هرگز ما او را رها نمى، ردک ته را به ما گوشزد مىکن نیم اینکاستوار 

، ر صادقانهیهاى غ بعد از عذر خواهى، گریه د، کد از منیدور شو: عنىی« . مکِریم َو ال َاْمَر َبْعد َتْقصکِریَفال ُعْذَر َبْعَد َتْعذ، م َعّنىیکِاَل» 

را خانه د و على)ع( یردکوتاهى که کعنى بعد از آنی). 248امرى وجود ندارد، شما ر ]و گناه[ین تقصیعذرى باقى نمانده است و بعد از ا

براى سوزندان خانه دختر رسول خدا ، عت شمایاى بکبه اّت، رکد و مأمور ابوبیامبر)ص( جسارت روا داشتیت پید و به اهل بین نمودینش

  (.ست و دوره ظلم و تباهى آغاز گشته استیرفته نیار گذشته است و عذرى پذکار از کگر ید. . . و آتش آورد



 

 

 
  هرا)س(ر و عمر از حضرت زکادت ابوبیع 

ه سابقه خوبى براى خود کر و عمر خواستند کابوب، اش شّدت گرفت مارىیوقتى حال حضرت زهرا)س( رو به وخامت گذارد و ب 

ردند کر)ع( تقاضا یلذا حضرت ام. م و حضرت از ما گذشتیردکبا هم صلح ، در آخر، م ویدن زهرا)س( رفتیه به دکند ینند و بگوکدرست 

 . ند به احوالپرسى وىیایرد تا بیزهرا)س( اجازه بگ ه براى آن دو از حضرتک

بانوى ، ]خانه[ هم خانه شماست و بانوى، خانه»: زهرا)س( فرمود. ردکر)ع( اصرار یحضرت ام. ل نداشتیحضرت زهرا)س( م 

، مینکرا حاصل  ه رضاى شماکم یا آمده: گفتند. ردکوار و پشت به آنها یحضرت زهرا)س( روى به د. ر و عمر آمدندکابوب« 249شماست

آن شهادت  یبه راست، اگر راست است، میگو ه مىکه آنچه را کد یه قول بدهکمن با شما حرف نمى زنم مگر »: حضرت)س( فرمود

و خداوند به ، رضاى خداوند است، رضاى فاطمه»: امبر)ص( فرمودیه پکد یآ ادتان مى: یحضرت زهرا)س( فرمود. ردندکقبول « . دیبده

م! و از کن دو نفر غضبنایه من بر اکشاهد باش ، ایخدا: حضرت)س( فرمود، بلى: گفتند» 250د؟یفرما غضب مى ،سبب غضب فاطمه

 . 251ستمین دو راضى نیا

ه آن دو انجام کارى بود کن ین آخریا. رد و سپس برخاستند و رفتندکعمر او را سرزنش . ردکستن یتظاهر به گر، شهیچون هم، رکابوب

 . 252دادند

 
 هرا)س( و دفِن شبانه آن حضرت)س( ت حضرت زیوص 

و جنازه من شبانه دفن ، ر و عمر بر من نماز نخوانند و بر جنازه من حاضر نشوندکه ابوبکنم ک ت مىیوص: حضرت زهرا)س( فرمود 

 . 253شود

و  ع چند صورت قبر ساختیسپس در بق. 255ردکو او را در خانه خودش دفن  254ردکت حضرت زهرا)س( عمل یحضرت على)ع( به وص

 . ، 256ندید تا مانند قبر تازه به نظر آیبر آنها آب پاش

  -: سدینو نى مىیلکاالسالم  همرحوم ثق

غمبر )ص( یسپس رو به مزاِر پ. ان بردیسپرد و آثار قبر او را از م کن )ع( او را پنهان به خایرالمؤمنیام، چون فاطمه )س( در گذشت 

مرِگ زهرا . . . بر تو درود باد، خفته است کر خاینار تو به زکدن تو آمده و در یه به د، کاز من و از دخترت، امبر خدایاى پ: رد و گفتک

برم و  ت خود را به خدا مىیاکش. شاندکشانى یو چه زود جمع ما را به پر، ردکوسته یه دلم را خسته و اندوهم را پکضربتى بود 

آنچه خواهى از او بجو و هر چه . ردندکها  با وى چه ستم، پس از تو، ته اّمتکبه زودى به تو خواهد گفت . سپارم دخترت را به تو مى

اران داورى کاِن او و ستمیم، ن داور استیه بهتر، کد و خدایرون آیه خورده است بکد و خونى یتا سّر دل بر تو بگشا، خواهى بدو بگو

ه حّق او را کها نرفته  ز مرگ تو نگذشته و نام تو از زبانهنوز روزى چند ا. رود مى که دخترت پنهانى به خاکخدا گواه است . . . دینما

ه درود خدا بر تو باد و سالم و رضوان ، کدارم اد تو خوش مىیگذارم و دل را به  ان مىیدرِد دل را با تو در م. راِث او را خوردندیبردند و م



 

 

 . 257خدا بر فاطمه

 . ع استیه قبر حضرت زهرا)س( در بقکردند کگمان . اند ردهکنه دفن امبر را شبایه دختر پکنه با خبر شدند یاهل مد، ه شدکصبح 

 و بر آن نماز مى، جاستکم جسِد زهرا در ینیم تا ببیافکش ن قبرها را مىیم و ایآور زنها را مى: ارانش[ آمدند و گفتندی]عمر و  

 ن مىین را از خونش رنگیزم، قبرها دست بزند نیسى از شما به اکچنانچه : ع آمد و فرمودیبه بقک، غضبنا، ر)ع(یحضرت ام. میخوان

 . 258ردندک کآنجا را تر، دندیچون حضرت على)ع( را در آن حال د، زیآنان ن. نمک

 : سپردند؟ حضرت على)ع( فرمود که چرا شبانگاه حضرت زهرا)س( را به خاکرد کن سؤال یرالمؤمنیاز ام، َاصَبغ بن ُنباَته

 259َاَحٍد ِمْن ُوْلِدها یَعل یصلِّیَتواّلُهْم َاْن یرَهْت ُحضوَرهم جناَزَتها َو َحراٌم َعلى َمْن ک َعلى َقوٍم هاَنْت ساِخَطکاّنها  

حرام ، ندکروى یه از آن قوم پکس کاش خوش نداشت؛ و هر  حضور آنان را بر جنازه، ن بودیچون حضرت زهرا)س( از آن قوم خشمگ

 . سى از فرزندان زهرا)س( نماز بگزاردکه بر کاست 

ن یبا ا، خواسته است ه او مىکداست یدهد و پ سانى چند نشان مىکامبر)ص( ناخشنودى او را از یپنهان داشتن قبر دختر پ، آرى 

 . ن ناخشنودى آگاه شوندیز از ایگران نید، ارک

  
  

  هاى آن حضرت ىیشگوینه پس از شهادت حضرت زهرا)س( و تحّقق پیوضع مد 

رده بودند و گروهى از کعت نیر بکنه باابوبیه در خارج از مدکبراى مقابله با آنان ، دستگاه خالفت، بعد از شهادت حضرت زهرا)س( 

رده سپاه قرار ندادند و دستگاه کسى از انصار را سرک ىیهایشکرکدر آن لش. انى فرستادیسپاه، ل مرّتد بودندیز از قبایشان نیا

ر و کُامراى لش، ردندکه فتح کى یدر شهرها. داشتند ش مقّدم مىیقر ریز بر غیش را در همه چیقر 260شى شدیقر، سره، یکومتکح

 . 261ش گماشتندیان شهرها را همه از قریوال

ره حضرت سّجاد)ع( و حضرت باقر)ع( و یه در سکنیا. ه نان شب نداشتندکى یر شدند و عقب افتادند تاجایانصار فق، ن سببیبد 

آن فقرا فرزندان همان ، رساندند رفتند و به آنان نان و پول مى نه مىیفقراى مده شبانه به در خانه کم یخوان حضرت صادق)ع( مى

 . انصار بودند

رون آمد و بر دوش خود بارى یاز خانه ب یکه در شب تارکدم یامام را د: دیگو ى از اصحاب امام صادق)ع( مىیکس یُمَعلَّى بن ُخَن 

من هم به دنبال . و به راه افتاد. د خود بردارمین بار را بایا: فرمود. نمک کمکد به شما یاجازه ده، اى پسر رسول خدا: گفتم. داشت

 . ن افتادیزى از آن بار بر زمیچ. آن حضرت رفتم

فه بنى یه بر دوشش بود انداخت و به سقکاى  رد و در توبرهکدا یآن را پ. ن را به دستم برسانیا ایخدا: حضرت خم شد و گفت 

س از آن یُمَعلَّى بن ُخَن، گشت ه باز مىکوقتى . ده بودند دو قرصه نان گذاشتیه خوابکاز آنان  یکرفت و باالى سر هر  262ساعده

ده یسائ کما نم، دانستند نان حق رإ مىیاگر ا: شناسند؟ فرمود نان حّق )امامت( را مىیا ایآ، اى پسر رسول خدا: دیحضرت پرس



 

 

  263شناسند را نمى نها حقیا، م؛ نهیردک مان را هم با آنان قسمت مى خانه

آمد  ه شب به آنجا مىکس ک شان در انتظار آنیها ناِر دِر خانهکها در  اهل آن خانه. برد ها مى ز غذا به دِر خانهیحضرت سجاد)ع( ن

از حضرت باقر)ع( . نه بسته استیه پشت وى پکدند ید، ر آن حضرتیکدر وقِت غسل دادن پ. گرفتند ستادند و غذا را از وى مىیا مى

ه شبانه به کى یهاک مکرد کچون حضرت سّجاد)ع( وفات  264دیشک ه شبها بر دوش مىکى است یاز بارها: فرمود. دندیت را پرسعّل

آورد حضرت سجاد)ع( بوده  شان غذا مىیها ه به دِر خانهکسى کافتند آن یه درکدر آن هنگام بود . دیشد قطع گرد مردم مى

عبدالّرحمن بن عوف وقتى . ش و طرب بودندیزان و در عینکصاحبان ثروت و جاه و ، شیا قراّم. ن فقرا از انصار بودندیتمام ا. 265است

آنقدر طال در مجلس خالفت به روى هم انباشته . ندکان وارثان او قسمت یش را آوردند تا عثمان در میه ُمرد )در زمان عثمان( طالهاک

 266دند!ید گر را نمىیمدرد و دو طرف مجلس هکن دو طرف مجلس را ُپر یه فاصله بکشد 

ارشان به باالتر از آن هم . کرسد نجا مىیارشان به اکه کى فرمود یشگویه حضرت زهرا)س( به زنان انصار پکنها از مواردى بود یا

 ىآنچه م، سه روز، انیرکه لشکد دستور داده بود یز، یردندکنه و قتل عام یآمدند به مد هد در وقَعه َحرَّیزیر که لشکوقتى . دیرس

غما بردند؛ یهابود به  امبر)ص( خون به راه افتادند؛ آنچه در خانهیه در مسجد پکبه طورى ، ردندکانصار را قتل عام .  267نندکخواهند ب

 . 268ن واقعه باردار شدندیهزار دختر بى شوهر بعد از ا

 
  ل آنین)ع( پس از شهادت حضرت زهرا)س( و دلیرالمؤمنیام 269عتیب 

راث رسول خدا)ص( یر درباره مکن فاطمه)س( و ابوبیه در آن از ماجراى بکند ک شه نقل مىیرا ُزْهرى از عا ثىیحد، ح بخارىیدر صح 

او شش ماه پس از . د و تا زنده بود با او سخن نگفتیر روى بگردانکفاطمه از ابوب: دیگو ان آن مىیشه در پایسخن رفته است و عا

. ردکر را خبر نکش سپرد و ابوبکهمسرش على)ع( بر او نماز خواند و به خا، تا رفیوفات رسول خدا)ص( زنده بود و چون از دن

مردم ، ا رفتیان مردم احترام داشت و چون از دنیعلى)ع( در م، تا فاطمه)س( زنده بود. ه افتخار و احترام على)ع( بودیفاطمه)س( ما

 . گردان شدندیاز او رو

 رد؟ کعت نیر بکاه با ابوبن شش میعلى درا : دیسى از ُزْهرى پرسکنجایدرا 

  270.ردکعت یر بکه على)ع( با ابوبکاز افراد بنى هاشم؛ مگر هنگامى  یکچ ینه ه، نه او: زهرى گفت 

ه کرون شدند یاز اسالم ب، دندیامبر)ص( را شنیوقتى خبر وفات پ، دسته . یکر مخالف بودندکعت باابوبینه گروهى با بیدر خارج از مد

من چهل هزار نفر ی یکدر نزد. ردک امبرى مىیه اّدعاى پکبود  هماَمیدر  هَلَمیُمَس، ن آنهایمهمتر. خوانند مى« نیَتّدُمر»خ یآنان را در تار

را در خندق ده یز. تر از جنگ خندق بود میعنى مسأله عظ. یردندک نه را نابود مىیمد، آمدند ه اگر مى، کنه شدندیآماده حمله به مد

 چ اثرى باقى نمىیاز اسالم ه، ردندک نه را فتح مىیآوردند و مد نها چهل هزار نفر بودند؛ اگر حمله مىیاولى ، هزار نفر آماده بودند

ه کتا وقتى ، 271اى پسر عمو: ردکر)ع( و عرض یلذا عثمان آمد به خدمت حضرت ام. ردندک ران مىیامبر)ص( را هم ویحتى قبر پ، ماند

ر کرد تا آن حضرت)ع( را به نزد ابوبکن مطالب زمزمه یآنقدر از ا. . . ن نخواهد شد وروین دشمنان بیسى به جنگ با ا، کنىکعت نیتو ب



 

 

ن بستند و از هر یمر به جنگ با ُمرَتّدکمسلمانان خوشحال شدند و ، رکعت على)ع( با ابوبیپس از ب. ردکعت یبرد و على)ع( با او ب

  272. ت در آمدکسپاه به حر، سو

 : ه آن حضرت فرمودکز آمده است ین 273در نهج البالغه

ُت ِاْن َلْم َاْنُصِر ااِلسالَم َو یِن محّمٍد)ص( فَخِشیدُعوَن ِالى َمْحِق دی 274الّناس قد َرَجَعْت َعِن ااِلسالِم هُت راِجَعیدىَ  َحّتى َرأیُت کَفَاْمَس 

ما ک اَنکُزوُل َمْنها مایاٍم َقالِئَل یمَتاُع َأ یالَّتى إنَّما ِه275م کتیِت ِوالِبِه َعَلىَّ َاعَظَم ِمْن َفو هبیوُن الَمصکه َثْلمًا أَو َهْدمًا َتیَاهَلُه َاْن َارى ف

  ُن َوَتَنْهَنَهیَحّتى زاَغ الباِطُل َو َزَهَق َواطمأّن الدِّ، األحداِث کفَنَهْضُت فى ِتل، َتقشَُّع الّسَحاُبیما کُزوُل السَّراُب أَوی

من به مقام محّمد )ص( سزاوار ترم از ، ان مردمیهمانا در م، هکن داشتم یقیه کدر حالى ، ردمکعت نیپس دست نگه داشتم ب 

دم گروهى از یه دکتا . ه خدا بخواهدکردم تا آن زمان کن حال درنگ یپس در ا. ومت را بعد از او به دست گرفتندکه حکسانى ک

اسالم  ه اگرکدم یپس ترس. نندک امبر )ص( مىین پیین خدا و آیدعوت به نابودى د، اند اند و از اسالم برگشته ه مرتّد شدهکمردمى 

تر باشد بر من تا از دست دادن  میار عظیبس، ن دویه مصائب حاصل از اکنم یى ببیرانیدر اسالم رخنه و و، نمکارى نیو مسلمانان را 

، رود ان مىیاز مشود  ست و آنچه از آن حاصل مىیش نیى چند روزه بیاالکه کومتى کح: ارهاى شماکومت بر کسرپرستى و ح

ن یردم و در هنگامه اکعت یر رفتم و با او بکبه نزد ابوب، شیخود با پاى خو، ن هنگامیدر ا، پس. نده گرددکه پراکا ابرى یمانند سراب 

 افران ناخوشدلکه کهر چند ، باقى ماند، ه برتر بودکهمچنان ، لمه الّله ]اسالم[که باطل نابود شد و کردم تا کام یشامدها قیپ

  .باشند

   
(8) 
 

 رد ائّمه)ع(کهاى اسالمى و عمل نیوضع سرزم

ه تمام بالد که از آن جمله بود یندرکاس. ردک ن مىییفه تعیآنها را خل یه والکز اصلى بود کهاى اسالمى داراى چند مر نیسرزم 

 رد؛ بر شهرها والى مىک ن مىییاضى تعقا قیه براى تمام افریندرکوالى اس. ومتش بوده استکر حیه اسالم آورده بودند( زکقا )یآفر

 . . . رد؛ وک ه فتح نشده بود و فتح مىکى ید به شهرهایشک ر مىکد؛ لشیرس گماشت؛ خراج شهرها به او مى

وفه بوده که تنها والِى شهر کست ین معنا نیبد، وفه بودکد والى یه ولکشود  وقتى گفته مى. وفه بود، کزکن مرایگر از ایى دیک 

رمانشاه و رى و خراسان تا بعضى کبغداد تا موصل و ، ولى عراق تا مدائن آن روز، وفه بودکومتش شهر کز حکمر، وفهک است؛ والِى

والى ، د براى آن شهرهایول. وفه بودکومت والِى کهمه تحت ح -دند ینام اش مى ه بالد شرقى اسالمىک -زى کاى مریشهرهاى آس

 . فرستاد براى شهرهاى مرزى اسالمى ر مىکلش ،ردک ن مىییامام جمعه تع، ردک ن مىییتع

بجز عربستان ، ج فارسیشورهاى امروزه خلکران ویومت شهرهاى جنوب غربى اکولى ح، ومتش بصره بودکز حکز مریوالى بصره ن 

ومت بصره کز جزو حین، اضینه و َجّده و ریه و مدکبجز م، هاى پهناور عربستان سعودى امروز نیتمام سرزم. ز داشتیرا ن، سعودى

. آمد ومت بصره در مىکشد جزو ح ه فتح مىکشهرهاى هند . بر عهده داشت، تا هند، زیا را نیومت بر درکوالِى بصره ح. بوده است

 . ن بندر بوده استین منطقه با هند از ایرا ارتباط ایز، دندینام بصره را بندر هند مى



 

 

 . گرى ِحْمصیى ِدَمشق و د: یکومت بوده استکز حکشام داراى دو مر 

 ن منطقه را روم شرقى مىیا. ومت بوده استکنها همه در قلمرو آن دو حیا. ه امروزین و سوریفلسط، لبنان، عنى اردن، یشام 

، ن شهرهایا. هیندرکاس، حمص، دمشق، بصره، وفه: کرگاه مسلمانان بوده استکپنج شهر لش، ها نین سرزمیدر همه ا. گفتند

 . رگاه اسالمى هم بودندکز لشکمر، متى بودندوکز حکه مرکن یعالوه بر ا

ردند؛ کت نکائّمه ما شر، ر و عمر و عثمان انجام شدکه در زمان ابوبکى یها هاى و جنگیشکرکه در تمامى لشکان توّجه است یشا 

ّجاد)ع( تا امام عنى حضرت س، یزیائّمه بعدى ن. ردندکت نکدام شرکچیه، ن)ع(ینه امام حسن)ع( و نه امام حس، ر)ع(ینه حضرت ام

 . ردندکن خود رفتار یره َسَلِف صالح و آباء طاهریبر همان سّنت و س، رى)ع(کحسن عس

  
 (9) 
 

 ر و خالفِت عمرکِت ابوبیوّص

: ر گفتکابوب. سدیت نامه خود را بنویعثمان را خواست تا وص، در بستر مرگ. مار شدیهجرى ب 44سال  هیالّثان ر در جمادىکابوب 

هوش یمارى بیاز شّدت ب، ن جملهیبعد از ا« . است به مسلمانان هبن َأبى ُقحاَف ابوبکرت ین وصیا. ِمیِم الّلِه الرَّْحمِن الرَّحَبْس: سیبنو»

ر ین راه خیدم و در اینى خود و خالفت بر شما برگزیمن عمر بن خّطاب را به جانش»: ردکن تمام ین چنیت نامه را ایعثمان وص. شد

 « . ردمکى نخواهى شما فروگذار

. خواند ابوبکرز آنچه را نوشته بود براى یعثمان ن. اى نم چه نوشتهیبخوان بب: چشم گشود و به عثمان گفت ، ابوبکرن هنگامیدر ا 

آنگاه همان . ر دهادیت از اسالم و مسلمانان پاداش خیخدا. اى موافقم با آنچه نوشته: گفت، دن مطالِب نوشته عثمانیبا شنابوبکر، 

 276. ردکراامضاء  نوشته

 : سدینو ن ماجرا مىیطبرى در تتمه ا

رده کآزاد ، دیشد. امبر)ص( نشسته بودیان مردم در مسجد پیدر م، ه چوبى از َسْعِف درخت خرما در دست داشتکدر حالى ، عمر 

به سخنان و ، اى مردم: رد و گفتکعمر رو به مردم . در آن جمع حاضر شد، ت عهدى عمر را در دست داشتیه فرمان والابوبکر، ک

  277. ام ردهکوتاهى نکرخواهى شما ید من در خیگو د؛ او مىینکد و از فرمانش وى اطاعت یفه رسول خدا گوش دهیسفارش خل

مارى بر یب: گفتند« تابًا لن َتِضلُّوا بعَدُهکْم کُتْب َلکآتونى ِبَدواٍت َو ِقرطاٍس َا»: ه حضرتش)ص( فرمودکزمانى ، امبر)ص(یدر ماجراى وفات پ

ِانَّ »: ن گفتیتن از حاضر . یکاورندیبعضى خواستند بروند و قلم و دوات ب« . تاُب الّلِهکَحْسُبنا »: عمر گفت. امبر غالب شده استیپ

ند رفتار و ک گرى سخن توانست باشد چه قدر فرق مىینده جز صحابى عمر دیوگو 278د!یگو ان مىین مرد هذیا: «. ْهُجریالرَُّجَل َل

ه در حال ک ابوبکرت نامه یرم)ص( قبل از وفات آن حضرت و رفتار و سخنان او درباره وصکامبر ایت نوشتن پیمر در هنگام وصسخنان ع

 بود!  اش نوشته شده هوشىیب

  



 

 

(11) 
 

 ومت در زمان عمرکوضع ح

تنها به دو نفر . ن شودکسا ر عربیه غکرده بود کمنع ، تخت اسالم بودیه پا، کنهیومت عربى بود و در مدکاست حیس، ومت عمرکح 

ه مسلمان شده بود و براى عمر کى ُهرُمزان پادشاِه سابق شوش و شوشتر ]ُتسَتر[ : یکنه را داده بودیر عرب اجازه ماندن در مدیغ

ر بود و ارگرى ماهکاو . بود هبن ُشعَب هریه غالِم ُمِغک هگرى َاُبوُلؤُلَؤیو د 279، دیشک ران مىیهاى جنگى در فتح شهرهاى ا نقشه

ن شود و عمر هم کنه سایه اجازه بدهد ابولؤلؤه در مدکره از عمر خواست یمغ. داد نّقاشى و آهنگرى و نّجارى رابه خوبى انجام مى

عمر ، نیهمچن 281. ر عرب اجازه ماندن نداشتیسى از غکتخِت اسالم یدر پا. است ن حد بودهیتعّصب عربى تا ا، بارى 280. اجازه داد

اى  عمر جامعه اسالمى را جامعه، ن گونهیبد. ردیش دختر بگیش از قریِر فریا عرِب غ، یردیر عرب از عرب دختر بگیغ هکرده بود کمنع 

 282. ردکطبقاتى 

ر عرب[ زن یاگر مرد عرب از عجم ]= غ -ِم شرع بود کح، از نظر مردم، م عمرکو ح -رده بود کم که عمر حکاست  آمده کدر ُمَؤطَّأ مال

ر عرب به ین غیبرد و اگر در سرزم د از پدرش ارث مىیایا بیچنانچه آن بچه در بالد عرب به دن، ا آمدین ازدواج به دنیز ااى ا گرفت و بچه

 . 283برد! د از پدرش ارث نمىیایا بیدن

استثنا  کیالبته . ردک ن نمىییش تعیر قریرى از غکر لشیچ والى و امیشى بود؛ هیومِت عربِى قرکبا اهداف و فرهنگ ح، ومِت عمرکح

م ینک خ طبرى نقل مىین باره سه ماجرا از تاریدر ا. داد ت نمىیبه بنى هاشم وال، شیهاى قر لیان فامیه در مکن بود یداشت و آن ا

  284. ن عمر و ابن عّباس گذشته استیه بک

 
 گفتگوى ابن عّباس با عمر 

. دانم نمى: د؟ ابن عّباس گفتیومت برسکبه ح -اشم بنى ه -ش نگذاشتند شما یه قرکچه شد : ( روزى عمر به ابن عّباس گفت4 

ن سخن را یا -م یر بودیچرا؟ ما براى آنها خ: ابن عّباس گفت. راهت داشتندکومت شما بر خود کش از حیدانم؛ قر من مى: عمر گفت

ش گردن یع شود و بر قرامبرى و خالفت در شما جمیه پکراهت داشتند : کعمر گفت. امبر)ص( از بنى هاشم بودیه پکاز آن رو گفت 

  285ردکد یه به نظرش رسکارى کن یتر خردمندانه ، ابوبکربه خدا قسم، بود؛ نه ابوبکرار کد یید بگویشا. دینکفرازى 

غ و یومت را از شما درکح، ش( چرا بعد از محّمد)ص(یعنى قریدانى قوم شما ) ا مىیآ: دیگو عمر به ابن عّباس مى، گریت دی( در روا4

راهت کش یقر: نى؟ گفتک اگر ندانم تو ما را آگاه مى: من خوش نداشتم به عمر جواب دهم؛ گفتم: دیگو ابن عّباس مى ردند؟کمنع 

 . . . ه نبّوت و خالفت در شما جمع بشودکن یداشت از ا

ه کآنگاه . راست گفتند. ردید تا همه را فراگیش بگردانیل قریومت را در قباکح: گفتند ه مىکن بود یاست آنها ایه سکم یردکان یقباًل ب 

 . ه را فرا گرفتیبنى ام، له َعّدى رایقب، م رایله َتیردند قبکرون یامبر)ص( بیخالفت را از خاندان پ

اگر ، نیرالمؤمنیا ام: ید گفتمیگو ابن عّباس مى. ارش درست و موّفق بودکد و یارى را پسندکن یش براى خود چنیقر: عمر گفت 



 

 

ه کن یا، نیرالمؤمنیا ام: یگفتم. سخن بگو: عمر گفت. مانم ت مىکم وگرنه سایگو سخن مى، نىک دهى و غضب نمى اجازه مى

. عنى على)ع( را[ موّفق بودیبود ] ردهکار یه خدا اختکرد ک ار مىیس را اختکش آن یاگر قر، د و موّفق بودیفه را برگزیش خلیگفتى قر

راهت داشتند که کهمانا خداوند عّزوجّل در قرآن قومى را ، ت در ما جمع بشوده خالفت و نبّوکراهت داشت کش یه گفتى قرکن یاّما ا

است  ردهکآنها از آنچه خدا در قرآن نازل : [1]محّمد / « ِرُهوا ما َاْنَزَل الّلُه َفَاْحَبَط َاعماَلُهمکِبَانَُّهم  کَذِل»: ه فرمودکآنجا ، ردکوصف 

  .ردکباشد[؛ خداوند هم اعمالشان را تباه  امبرین وّصى بعد از پییه تعکراهت داشتند ]ک

. ه منزلِت تو نزد من زائل شودکمبادا ، ه از تو سر زده استکنم کخواستم قبول  د و نمىیرس سخنانى از تو به من مى: عمر گفت 

سخن را نگفته باشم و و چنانچه آن ، ن برودیه مقام من نزد تو از بکست ین نیاش ا قاعده، اگر حرِف حّق زده باشم: ابن عّباس گفت

به من خبر : عمر گفت. ندکه به دروغ به او نسبت داده باشند دفاع کتواند از آنچه  ه مىکسى هستم کمن ، ده باشدیدروغ به تو رس

نى ه هر دانا و ناداکردن بر ما را کظلم : ابن عّباس گفت« . ردندکدور ، از راِه ظلم و حسد، خالفت رااز ما»اى  ه گفتهکده است یرس

عمر . میس هم بر آدم حسد برد و ما هم فرزندان آدم هستیردند؛ ابلکام حسادت  ه من گفتهکى یگو ه مىکن یاّما ا 286افته استیدر

ه زائل کنه و غشى کیرود و  رون نمىیه از قلب شما بکست مگر حسدى یزى در آن نیهاى شما بنى هاشم؛ چ دور است دل: گفت

امبر از بنى هاشم یپ. اند نین چنیگفتى بنى هاشم ا. آرام باش، نیرالمؤمنیا ام: ین عّباس گفتاب. شه خواهد ماندیشود و هم نمى

 . [44را[ ]احزاب/ یْم َتطهکَطهَِّریِت َو یُم الرِّْجَس َاْهَل الَبکْذِهَب َعنیُد الّلُه ِلیری]ِانَّما : است و خدا فرموده است

ابن : رد و گفتکعمر شرم . شوم؛ و برخاست تا برود باشد از تو دور مى: فتابن عّباس گ. دور شو از من ابن عّباس: عمر گفت 

خواهم و  ند من هم آن را مىک نم و آنچه تو را مسرور مىک من حق تو را مراعات مى، به خدا قسم 287. نیت بنشیعّباس سِر جا

ند به خوش بختى خود که حق مرا حفظ کهر من بر تو و هر مسلمانى حق دارم؛ ، نیرالمؤمنیا ام: یابن عّباس گفت. دارم دوست مى

  288. بلند شد و رفت، ندکگر نتوانست تحمل یعمر د. است ند بدبخت شدهکه آن را گم کاست و هر دهیرس

. ا رفتیوالِى ِحْمص شخص خوبى بود و از دن: ه عمر در پى ابن عّباس فرستاد و چون آمد به او گفتکن است یگر چنیت دی( روا4

ه ک] 289ه مرگم برسد و تو در آنجا باشىکترسم  مى: چرا؟ گفت: ابن عّباس گفت. م دارمیولى ب، به آنجا بفرستمه تو را کبرآنم 

 ن ]نگرانى[ مىیند؛ از ایاید به سوى شما بیمردم نبا. دیزسپاه است[ و مردم رابعد از من به سوى خودتان ]= بنى هاشم[بخوانکمر

  290. الت از او راحت باشدیه خکنى کسى را والى کبهتراست : ابن عّباس گفت. خواهم راحت بشوم

  291ومت دور باشندکعربى و قرشى باشد و بنى هاشم هم از ح، ومتکه حکن بود یومت در زمان عمر اکّلى حکاست یس، آرى

 
 ه در زماِن عمریمعاو

، دیم او را از دور دیب عظکن موچو، عمر. سروىکوِه دستگاه که به استقبال او آمد با ُشیمعاو، ه عمر به سمت شام رفتکآنگاه  

 ازمندان در قصر تو معّطل مىیه نکشنوم  ن وضع توست و مىیا: بدو گفت، دیاو رس یکو چون به نزد. سراى عرب استکن یا: گفت

، ارند؛ پسیان( در آن بسیه جاسوساِن دشمن )رومکم یما در بالدى هست: رد و گفتکه عذرخواهى ینى؟ معاوک ن مىیمانند؛ چرا چن



 

 

  292. م تا از ما بهراسندینکار کش را آشیوِه سلطنت خوکه شکضرورت دارد 

ى یها متید و غنیروزى مسلمانان انجامینبرد به پ. ت جستکان( شریهاى مسلمانان )با روم ى از جنگیکدر ، ه در زمان عمریمعاو

. نندکم یان مردم تقسیرضه شد تا پوِل آن را در مه به فرماِن او براى فروش عکاِن غنائم مقدارى ظروِف نقره بود یدر م. به دست آمد

اى  ه معاملهکردند ک ه نقره( معامله مىکن ظروف را با دو مثقال درهم )سیمثقال از ا . یکد ظروف نقره روى آوردندیمردم براى خر

ه من از رسوِل خدا کبرآورد اد یاز جاى برخاسته فر، ه در شام بودکامبر)ص( یصحابى بزرگ پ، بن صامت هُعباد. َرَبوى بود و حرام

ادتر ین گونه معامالت زیس در اکهر : فرمود رده مىکنهى ، جز به طور مساوى، د و فروش طال به طال و نقره به نقرهیه از خرکدم یشن

ان آگاه یز جره ایچون معاو. ه گرفته بودند باز گرداندندکمردم هر آنچه را ، ن سخنیدن ایبا شن. است گرفتار ربا شده، ردیا بگیبدهد 

ه آن حضرت را ، که ماکنند ک ثى از رسوِل خدا بازگو مىیه مردمان احادکاست  چه شده: اى خواند و گفت خطبه، با ناراحتى، شد

امبر خدا یه از پکما آنچه را : م؟! ُعباده از جاى برخاست و گفتیا دهین سخنانى از وى نشنیهرگز چن، میا ده و با او مصاَحب َبودهید

 . ه از آن ناخشنود و ناراضى باشدیاگرچه معاو، م گفتیم باز خواهیا دهیشن

م قرآن به شام یرا او را براى تعلینه باز آمدى )زیه چرا به مدکد یعمر از او پرس. نه بازگشتیرد و او به مدکرون یر بکه او را از لشیمعاو 

  (.فرستاده بود

ه تو و امثال کند کاه ین را روسیخدا آن سرزم. اِن خود باز گردکبه م: عمر گفت. ردکه را براى وى بازگو یسِت معاویُعباده اعمال ناشا 

 . 293ى نخواهد داشتیه هرگز بر تو فرمانروایرد! و معاوکتو در آن زندگى نتوانند 

 . ردکه برخوردى نین عمر با معاوکل، عباده به شام بازگشت 

 
  عِت عثمانیشورا و ب، اعترافات عمر 

ه شد؛ اگر کلغزشى ناگهانى بود  ابوبکرعِت با یب: اسر در ِمنى به دوستانش گفتیَعّماِر ، ه عمر به حج رفته بودک ن سالىیدر آخر 

  294. مینک عت مىیرد ما با على)ع( بیعمر بم

امبر)ص( در یه در مسجد پکن جمعه یاول. نهیند گفت به سوى مدکت کخواست حر ه مىکد یهنگامى در ِمنى به عمر رس، ن خبریا

ه شد و خدا شرَّش را از کلغزشى ناگهانى بود  ابوبکرعت با یه بکاى مفّصل خواند و در آخر آن گفت  خطبه، نه بر منبر رفتیمد

شته کد هر دو یبا، ندکعت یسى بکسى بدون مشورت با کفه( با مشورت باشد و اگر یعت )با خلید بین بایرد؛ بعد از اکمسلمانان دور 

  295. شوند

ش پاره شده و یها ه رودهکرون زد و معلوم شد یم عمر خنجر زد و چون به او آب دادند آب از جاى زخم بکابولؤلؤه به شه کدر آن زمان 

ردم؛ و اگر خدا ک ن خود مىیده جّراح زنده بود او را جانشیاگر ابوعب: گفت. نکن ییسى را تعکبعد از خود : به او گفتند، خواهد ُمرد

زنده ، هَفیرده ابوُحَذکآزاد ، ن اّمت است! و اگر سالمیه او امکگفت  امبرت مىیه پکگفتم  در جواب مى، دیپرس ل آن را از من مىیدل

سالم : گفت ه مىکدم یامبرت شنیه از پکگفتم  مى، ردک دم؛ و اگر خدا مرا بازخواست مىیگز او را به جاى خود برمى کبى ش، بود



 

 

ى ، یکدر هر صورت، نیرالمؤمنیاى ام: به او گفتند.  296ردک د او را نافرمانى نمىیستر ه اگر از خدا هم نمىکآنقدر خدا را دوست دارد 

گمان شما را به  ه بىکنم یى شما برگزیومت و فرمانرواکه مردى را به حکم داشتم یتصم: جواب داد. نکن یینى خود تعیرا به جانش

بر دوش من ، ات و بعد از مرگیدر حال ح، ار شماکاما نخواستم ، بود ]اشاره است به على)ع([ سوى حّق و عدالت راهبر مى

 297باشد!

ر و عبدالّرحمن بن یگفت تا على)ع( و عثمان و طلحه و زب، ه عمر زخم برداشتکدر روزى : دیگو مى، در انساب االشراف، بالذرى

د یشا، اى على: )ع( گفتبه على. گرى سخن نگفتیجز با على)ع( و عثمان با د، آن گاه. عوف و سعد ابن ابى و ّقاص حاضر شوند

ه خداوند به تو ارزانى کزان دانش و فقهى را یاى و م ه داماد او بودهکن یامبر)ص( و ایات را با پ شاوندىین گروه ]اهل شورا[ حق خویا

 ن! کخدا را فراموش م، نند؛ در آن صورتکش انتخاب یومت خوکرند و تو را به حیداشته است در نظر بگ

نند ]و تو را به خالفت کت یات را رعا امبر)ص( بودن و سالمندىید آنان داماد پیشا، اى عثمان: رد و گفتکآنگاه رو به عثمان  

 . نکط را بر گردن مردم سوار میاز خدا بترس و آل ابو ُمَع، دىیومت رسکاگر به ح، پس. نند[یبرگز

اى جمع  ز در خانهینان نیگزارى و ا سه روز با مردم نماز مىتو به مّدت : نند و چون آمد به او گفتکب را حاضر یپس دستور داد تا ُصَه 

ند که مخالفت کس را کهر ، ن خودشان همرأى شدندینفر از ب یکپس اگر به خالفت . نندک فه شور مىین خلییار تعکشوند و در  مى

آنان را به راه است ، نندکانتخاب را به خالفت  298اگر مردم َاْجَلح: عمر گفت، رون شدندیگردن بزن و چون آن گروه از مجلس عمر ب

 . 299ردکت خواهد یهدا

 : سدینو از قول واِقِدى مى، در انساب االشراف، بالذرى

اگر او را : ست؟ گفتینظرت درباره عثمان چ: به او گفتند. ندکسى را انتخاب که چه کد یان پرسین خود از اطرافیعمر درباره جانش 

او در حالت خشنودى مؤمن : ر چطور است؟ گفتیزب: ند! گفتندک ه[ را برگردِن مردم سوار مىیط ]= بنى امیآل ابو ُمَع، نمکانتخاب 

اش رو به باالست و  نىیه بکّبر و خودپسند کاو مردى است مت: طلحه چه؟ گفت: افر دل! گفتندکو در هنگام خشم ، است

آبادى  یکاما اداره ، اران جنگى حرف نداردکواراش بر س فرماندهى: سعد بن ابى وّقاص چطور؟ گفت: گفتند 300منگاهش در آبینش

اش  ه بتواند به خانوادهکن یاو هم: ى؟ جواب دادیگو درباره عبدالّرحمن بن عوف چه مى: دندیپرس. ن استیاد و سنگیش زیهم برا

 301افى است!کبرسد 

 : سدینو مى، گریدر جاى د، بالذرى

ه سران مهاجر و انصار را در مجلس او حاضر کرا فرمان داد ، د اهلل بن ُجْدعانرده عبکآزاد ، بیُصَه، چون عمر بن خطاب زخم برداشت 

ه هنگام وفات ، کنیان شش نفر از مهاجران نخستیومت شما را در مکاِر خالفت و حکمن : گفت، چون آنان بر وى وارد شدند. نندک

 یک یکآنگاه . نندیى شما و اّمت برگزیشوایان خود به پیم تن را از یکام تا  به شورا نهاده، اند امبر)ص( مورد رضاى آن حضرت بودهیپ

ن تا تو را همراه کپنجاه نفر از انصار را انتخاب : رد و گفتکد بن َسهل َخْزَرجى یَز هاعضاى شورا را نام برد و سپس رو به ابوَطْلَح

ش و امت انتخاب یى خویشوایِن خود به پیرا از بنفر  ، یکشترینه ب، ن چند نفر را وادار تا ظرف سه روزیو چون من درگذشتم ا، باشند



 

 

 . اند با مردم نماز بگزارد ردهکى انتخاب نیشوایه پکب را فرمان داد تا هنگامى یسپس صه. نندک

 . بود 302هخود در ُسرا کد اهلل حضور نداشت و در ِملیدر آن هنگام طلحه بن عب 

ه بر کس کد و با آن ییفه برآید و به ِجّد در انتخاِب خلیه منتظر او نشووگرن، ه شدکن سه روز طلحه حاضر شد یاگر ظرف ا: عمر گفت

  303. دیرد گردنش را بزنکس با رأى شما مخالفت کد و هر ینکعت ید بیردکاو اتفاق نظر حاصل 

گر با یدو نفر داگر دو نفر با خالفت مردى و . نندیفه به مشورت بنشیعمر اعضاى شورا را فرمان داد تا مدت سه روز براى انتخاب خل

تن  یکردند و کى موافقت یکاما اگر چهار نفر با . رندیزنى بپردازند و مشورت از سر گیگر به رایردند بار دکگر موافقت یخالفت مردى د

آن ه عبدالّرحمن بن عوف در کرند یرأى آن دسته را بپذ، و چنانچه آراء سه به سه در آمد. تابِع رأى آن چهار نفر باشند، مخالف بود

  304ش براى مسلمانان مورد قبول و اعتماد استینان و رأین و َصالح عبدالّرحمن قابل اطمیرا دیز، است

، دستش را یکاگر عبد الرحمن بن عوف : ه عمر گفتکرده است کت یر از پدرش روایاز محّمد بن جب، نزالّعمالکدر ، زیمّتقى هندى ن

  305دییعت نماید و با او بینکطاعت گرش بزند فرمانش را ایبه دست د، عتیبه عنوان ب

ازى یبه دست عبدالّرحمن بن عوف نهاد و او را از امت، استىیبنابر س، ِم خالفت راکصدوِر ح، ه ُعمرکد یآ ن بر مىین مطالب چنیاز ا

ره و یِت از سیه تبعکه با عبدالّرحمن بن عوف قرارى داشته کشود  و معلوم مى. ردیفه از آن بهره گین خلییرد تا در تعکخاص برخوردار 

ف عمل ین در ردیخیه عمل به رفتار شکن یه امام على)ع( از اکدانسته  ش مىیط قبول خالفت بگنجاند و از پین را در شرایَخیرفتار ش

 از، نیبنابرا. رسد جه به خالفت مىیرد و در نتیپذ ولى عثمان آن را مى، ردکرد خوددارى یامبر)ص( قرار گیتاب خدا و سّنت پکبه 

 . رده بودکم عدم انتخاب على)ع( را صادر کح، شیپ

د بن عاص )اموى( آورده است یاز قول سع، در طبقات، ه ابن سعدکمطلبى است ، میش آوردیعالوه بر آنچه در پ، ن سخنیل ایدل 

 : هک

، هکدهد  د مىیبه او نوفه یخل. د تا آن را وسعت بدهدیفزایاش ب ن خانهیه مقدارى بر مساحت زمکد بن عاص از عمر خواست یسع 

 . . . د رفت ویرد و صبحگاهان با سعکعمر به وعده وفا . ردکاش را برآورده خواهد  خواسته، پس از اداى نماز روز بعد صبح

ه مرا ، کشتر بدهیب، نیرالمؤمنیاى ام: اّما من گفتم. ام افزود د و بر وسعت خانهیشکش خط یفه با پاهای[ خل: دیگو د خود مىی]سع 

سى که پس از من کن راز را نگهدار یافى است و اکن اندازه تو را یفعاًل هم: عمر گفت. اد شده استیز، و بزرگ کوچکاز ، تیل باه

ه کآنگاهى : دیگو د مىیازت را برآورده خواهد ساخت! سعیرد و نکت خواهد یات را رعا شاوندىیه جانِب خوکرسد  به خالفت مى

رضاى خاطر مرا جلب ، ارکاز همان ابتداى ، او. مقام خالفت را به دست آورد، ثمان از شوراى عمردوران خالفت عمر به سر آمد و ع

 . . . 306ستگى برآورده ساختیام را به شا رد و خواستهک

افته بود و یت یده و قطعیات عمر و به دست او به امضا رسیه منشور خالفت عثمان در دوران حکد یآ ن بر مىین گفت و گو چنیاز ا

فه بعدى به نحوى مردم پسند و یطرفِى دستگاه خالفت در انتخاب خلیر آن بیه در زکن شوراى شش نفرى تنها پوششى بود ییتع

 . گر شود مقبول جلوه



 

 

از ، در طبقات، ه باز ابن سعدکگرى است یز مطلب مهمِّ دیان برداشتن امام )ع( نیافراد براى ترور و از م یکنقشه تحر، نیگذشته از ا 

 : سدینو او مى. آورده است، د ابن عاصین سعیمقول ه

نى من پدرت ک د گمان مىیرى و روى گردان هستى؟ شایگ چرا تو از من فاصله مى: د بن عاص گفتیروزى عمر بن خّطاب به سع 

 . 307شته استکام؛ پدرت را على بن ابى طالب  شتهکمن پدِر تو را ن. ام شتهکرا 

 ند؟ک یکتحر، على بن ابى طالب، شنده پدرشکد را به گرفتن انتقام از یسع هکعمر سعى نداشت ، ن سخنیا با ایآ

 
  نحوه انتخاب عثمان به خالفت 

 : سدینو بالذرى از قول ابو مخنف مى 

رد و نماز گزارد و صبح روز کبر مردم امامِت جماعت ، به دستور عمر، ابوطلحه. ردندکارى نکاعضاى شورا ، سپردن عمر کدر روز به خا 

ن روز یشنبه و در چهارمیکسپردن عمر در روز  کمراسم به خا. زنى بپردازندیت المال گرد آورد تا به رایابوطلحه آنان را در محّل ب، گرید

 . اش نماز خواند ب بن ِسنان بر جنازهیوُصَه، ترورش صورت گرفت

ن یبه ا، میشک نار مىکمن و سعد خود را ، دینیبب: شان گفتیرد و به اکچون عبدالّرحمن اعضاى شورا و گفت و شنود را مشاهده  

. فه و امام خود را بشناسندیده و مردم منتظرند تا خلیشکتان به درازا یرا نجوایى از شما چهار نفر با من باشد؛ زیکه انتخاب کشرط 

ار خود ید زودتر به شهر و دیه باتوّقفشان طوالنى شد، اند نه ماندهینون در مدکن امر تایسب اّطالع از اکه براى ، کزیاهالى شهرها ن

 . باز گردند

ن هنگام ابوطلحه وارد شد و عبدالّرحمن یدر ا. مینیتا بب: ه گفتکمگر على)ع( ، ردندکشنهاد عبدالّرحمن بن عوف موافقت یهمه با پ 

اى : رد و گفتکو به على)ع( ابو طلحه ر، پس. دیبه اّطالع او رسان، شنهاد خود و موافقت همگان بجز علىیاز پ، آنچه را گذشته بود

ده و براى یشکنار کان شما ینى؟ او خود را از مک چرا با او مخالفت مى، عبد الرحمن مورد اعتماد همه مسلمانان است، ابوالحسن

مقدَّم  حق را، ندکى نیعبد الرحمن بن عوف را سوگند داد تا به خواسته دل اعتنا، نجا على)ع(یرود! در ا ر بار گناه نمىیگرى هم زید

. رفت و سوگند خوردیهمه را پذ، عبد الرحمن. او را از راه حّق منحرف نسازد، شاوندىیوشد و رابطه خوکِر اّمت بیدارد و به صالح و خ

 . نکحاال انتخاب : رد و گفتکپس على)ع( رو به او 

ش آمد و دست یعبدالّرحمن پ، پس 308. هْخَرمدر خانه ِمسَور ابن َم، اى بنابه گفته، ایت المال صورت گرفت یداد در محل بین رویا 

بنى عبدالُمطَّلب را بر گردن مردم سوار ، ردمکعت یه اگر من با تو بکمان بند یبا خدا عهد و پ: على)ع( را در دست گرفت و به او گفت

رفتارم با : خ دادعلى)ع( پاس. نىکچى نیو عمر( سر پ ابوبکرن )یخیره رسول خدا)ص( و شیه از سکرد و سوگند بخور کنخواهى 

 . امبرش خواهد بودیتاِب خدا و سّنت پکبر اساس ، ه در توان داشته باشمکتا آنجا ، شما

ه را بر گردن مردم یبنى ام، ومت را به دست گرفتىکه اگر زمام حکخدا به سود ما بر تو گواه باد : سپس عبدالّرحمن به عثمان گفت 

من با شما رفتارى بر : عثمان پاسخ داد. نىکو عمر رفتار  ابوبکرامبرش و روش یت پتاب خدا و سّنکنى و با ما بر اساس کسوار ن

 . و عمر خواهم داشت ابوبکرامبر)ص( و روش یتاب خدا و سّنت پکاساس 



 

 

سپس . ز چون بار اّول به وى پاسخ دادین خود را به او گفت و على)ع( نیرد و سخن نخستکگر عبدالّرحمن به على)ع( روى یبار د 

، براى بار سّوم، عبدالّرحمن. دین خود را از سر گرفت و از وى همان جواِب مساعِد اّول را شنید و گفته نخستیشکنارى کثمان را به ع

ره و روش یازى به سیامبر)ص( نیتاب خدا و سّنت پ: کن نوبت امام على)ع( به او گفتیدر ا. شنهاد اّوِل خود را به على)ع( گفتیپ

رد و رو به کعبدالّرحمن به اعتراض امام)ع( توّجهى ن. نىکخالفت را از من دور ، ه شدهکبه هر صورت ، وشىک گرى ندارد؛ تو مىید

دست به دست ، پس. دین را شنیرد و از عثمان همان جواِب نخستکرار کن بار تیِن خود را براى سومیرد و سخِن نخستکعثمان 

  309. ردکعت یعثمان زد و با او ب

 : سندینو مى، هجرى 44دادهاى سال یان رویدر ضمن ب، ریاث نطبرى و اب، نیهمچن

ست ین روزى نین نخستیا. ردىکامش کا را به یدن: على)ع( به عبدالّرحمن گفت، ردکعت ین روز با عثمان بیچون عبدالّرحمن در سوم 

تو عثمان را ، به خدا قسم« . اُن َعلى ما َتِصُفوَنٌل َو الّلُه الُمسَتعیَفَصبٌر َجم». دیا گر برخاستهیدیکبه پشتگرمى ، بر ضّد ما، ه شماک

  310رى استیتو را به خالفت بردارد؛ اما خداى را در هر روز تقد، پس از خود، ه اوک نیبه خالفت نرساندى مگر براى ا

ن یبر زم، ان امر بودیستاده ناظر بر جریه اکعلى)ع( . ردندکعت یز با عثمان بیگر اعضاى شورا نید، عت عبدالّرحمن با عثمانیپس از ب

ز گفته ین. ر نبودیسى از آنان جز او شمشکزنم! و در آن روز با  وگرنه گردنت را مى، نکعت یب: عبدالّرحمن خطاب به او گفت. نشست

 ىن وااّل با تو مکعت یب: گر اصحاِب شورا خود را بدو رساندند و گفتندید. رون آمدیب که على)ع( از محلِّ شورا خشمناکشده است 

 311. ردکعت یپس بازگشت و با عثمان ب. میجنگ

 
 ر )ع( در شوراى شش نفره عمریِت حضرت امکعّلِت شر 

خالفت را ، خود، ه اوکند یرد تا نگوکت کشان در شورا شریاما همراه ا، دهند ه خالفت را به او نمىکدانست  امام )ع( به خوبى مى 

 : ستنوشته ا 312، در انساب االشراف، بالذرى. خواست نمى

ى؟ یگو جا مىکاز : عّباس گفت. خالفت از ما رفته است: رد و فرمودکت یاکش عّباس شیر)ع( به عمویحضرت ام، قبل از اجتماع شورا

ر یاگر طلحه و زب. ن سه باهم اندیعبدالّرحمن هم داماد عثمان است؛ ا، ندک ش عبدالّرحمن مخالفت نمىیسعد با پسر عمو: فرمود

ر)ع( یحضرت ام، نیبنابرا. اى ندارد دهیگر فایپس د، فه استیاو خل، س باشدکه عبدالّرحمن با هر کعمر گفته چون ، هم با من باشند

ان رفته یامبر)ص( ازمیچون سخنان پ. ردندک عت نمىیبعد از عثمان هم با آن حضرت ب، ردک ت نمىکدانست و اگر در شورا شر مى

 . اذبالّله(یتر شده بود )الع امبران بزرگیه مقامش در نزد آنان از تمام پکشده بود  عمر به قدرى بزرگ. هاى عمر مانده بود بود و حرف

  

(11) 

 
 دوران خالفت عثمان



 

 

 انیسخنان ابوسف 

ا یآ: به مجلس عثمان آمد و گفت، ور شده بودکه در آن وقت چشمانش ، کانیابوسف، عت با عثمان به خالفتین روز پس از بیدراول 

من طمع ، م و َعِدّى افتادیه خالفت به دست َتکاز آن هنگام ، هیاى بنى ام: گفت. نه: ه هست؟ گفتندیبنى ام ر ازینجا غیسى در اک

خالفت را ، دهند گر مىید یکه گوى را در بازى به هم کان کودکچونان ، ده استیه به شما رسکحال  313. ه به شما برسدکبستم 

چ خبرى یه )پس از مرگ( هکسوگند خورد ، نه بهشتى هست نه جهنمى آرى، چه رون برود؛یان شما بید از مید و نگذاریبه هم بده

  314. ردندکه به سفارش او عمل یولى بنى ام. ست! عثمان بر سرش داد زدین

 : ن آمده استیگرى چنیت دیدر روا

: دیپرس، ه آرام گرفتکاز آن پس . بر عثمان وارد شد، ه چشماِن خود را از دست داده بودکهولت و در زمانى کدر هنگام ، انیابوسف 

ارى است ، کن مسأله خالفتیا: ان گفتیابوسف. نه: گران برساند؟ عثمان گفتیه گفتاِر ما را به دکاى هست  گانهینجا بیا در ایآ

ِع یوسهاى  نیاِن سرزمیتو گردانندگان و وال، نیبنابرا. ت[ استیهاى قبل از اسالم ]دوران جاهل ومتکومت از نوع حکن حیوى و ایدن

 .  315ه قرار بدهیاسالم را از بنى ام

وفت و کش بر قبر آن بزرگوار یرفت و با پاى خو، حضرت حمزه، د بزرگ اسالمیان بر سر قبر شهیروز ابوسف یکه کام بود یدر همان ا

ت و با آن به بازى ده اسیاِن ما رسکودکامروز به دسِت ، میده بودیشکر یروز بر سر آن شمشیه ما دکآنچه ، هاى ابو ُعماَر: گفت

  316. اند مشغول

 
 وفهکوالى عثمان در ، دیول

گر یه به دست مسلمانان فتح شد و به تصّرف رسول خدا)ص( در آمد و دکه مکاو در آن روز . 317ط استیبن أبى ُمَع هفرزنِد ُعْقَب، دیول 

امبر خدا)ص( او را براى جمع آورى ینه پیمد در، پس از چندى. اسالم آورد، ى باقى نماندکان و گمراهاِن َمکزى براى مشریجاى گر

اند و از  له مزبور ُمرتّد شدهیه افراد قبکن آنها رفت و بازگشت و گزارش داد ید به سرزمیول. ت دادیله َبنى الُمْصَطَلق مأموریاِت قبکز

به ، دیدن خبِر آمدِن ولیبا شن، مصطلقفه بنى الیه گروهى از طاکل آن بود ین خبِر دروغ به دلیآوردن ا. نندک ات خوددارى مىکدادِن ز

 . ندیند و وى را خوشامد گویبب یکتا فرستاده رسول خدا را از نزد. رون شده بودندیشبازش بیپ

شتابان به ، دیه با آنان روبرو شود و سخنى گوکن یبدون ا. ده بودیاى سوء براى خود گمان برده و خود ترس د تجّمع آنان را نقشهیول 

 . و آن گزارش دروغ را داد نه بازگشتیمد

د کیخالد در گزارش خود تأ. ندکق و گزارش یقت امر را تحقیله حقیبا رفتن به آن قب، ت داد تاید را مأموریبِن ول خالد، رسول خدا)ص( 

ى او نازل شد و د و ماجرایر درباره ولیه زیآ، ن حالیدر ا. اند چ روى مرتّد نشدهیاند و به هک له مزبور به اسالم متمّسیه قبکرد ک

 318: ردکخداوند او را فاسق معّرفى 

 َنیَفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِم هُبوا َقْومًا ِبَجَهاَلیُنوا َأْن ُتِصیْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبکَن آَمُنوا ِإْن َجاَءیَها الَِّذیا َأی



 

 

 ( 6)حجرات/ 

د و یب رسانیگروه را آس، تا مبادا به نادانى، دینکآن را بررسى ، شما داد اگر فاسقى خبرى به، دیا مان آوردهیه اکسانى کاى  

 . دیمان شوید پشیا ردهکسپس بر آنچه 

تنها به سبب َقرابت ، ن فاسِق مشهور و بد نامى رایچن، داند ِن رسوِل خدا)ص( مىیه خود را جانش، کنیفه مسلمیخل، عثمان کنیا 

 . ندک مىوفه انتخاب کبه فرماندارى ، شىیو خو

داستان ، وفه بودکومت که در آن زمان تابع ح، کجانیدر نواحى آذربا، د و در خالل آنیشکوفه مدت پنج سال به درازا کد بر یومِت ولکح 

از آنجا ، ولى. ان آن سامان به جنگ پرداختکبا مشر، وفهکن او والى ییات اوبه عثمان در مقدم داشتن عموش بوشته وسپس تعیاب

ر جمع کسران لش 319ه مستوجِب َحّد بودکب لغزشى شد کمرت، ِت حّساس و در برابر دشمنیدر آن موقع، م نداشتکمحمانى یه اک

ه فرماندهى سپاه اسالم را در کل ین دلیبه ا، دیبا اجراى قانون الهى در حق ول هَفیشدند تا حدِّ شرعى بر او جارى سازند؛ ولى ُحَذ

  320جه از او دست برداشتندیو در نت ردکمخالفت ، برابر دشمن به عهده دارد

 
 وفه بود که والى ک ید در زمانیماجراى شرابخوارِى ول

 : سندینو مى 322و مسعودى در مروج الّذهب 321ابوالفراج دراغانى 

وارى با لباِس شرابخ، در حالِت مستى، ه اذان صبح را گفتند، کبار . یکردک خوارى مىیانش میمان و مغنیبا ند، شب تا به صبح، دیول

گر بر نماز یعت دکد تا چند ریل داریم: عت خواند و به مردم گفتکنماز صبح را چهار ر. ستادیو بزم به مسجد آمد و در محراب به نماز ا

 . آنچه خورده بود در محراب مسجد باال آورد، م! و در همان حالیفزایصبح ب

شود؟ به خداى سوگند  تو را چه مى، رت ندهدیخدا خ: بر او بانگ زد، دد بویه در صِف اول نمازگزاران و پشِت سِر ول، کَعّتاب َثَقفى 

 زهید را با سنگریاهل مسجد ول. رده استکم کى را بر ما والى و حایه چون توکستم یفه مسلمانان در شگفت نیسى جز خلکه از ک

تلوتلو خوران خود را به داراالماره ، دینگ ده را بر خود سخت تیه قاف، کوفهکفه و فرماندار یبرادر خل. ردندکهاى مسجد سنگ باران 

ر یگردانم/ و خود را از خ روى برنمى، خوشروى کزینکمن هرگز از شراب و »: ردک ر لب زمزمه مىیات را زین ابیه اکدر حالى ، رساند

. شان بگذرمکن مردم دامن یب و آنگاه در. میراب نماینوشم تا مغز خود را از آن س ه آنقدر شراب مىکسازم/ بل و لّذت آنها محروم نمى

گر یبار د 324. عثمان او را زد. نه رفت و داستان را گفتیه به مدکآن مرد . مییفه )عثمان( بگویم به خلیبرو: مردم با ناراحتى گفتند 323«

چون ، دیلو 325انگشترش را از دستش در آوردند. ه وى مشغول شرابخوارى بودکد رفتند و در حالى یچهار نفر شباهنگام به خانه ول

ن همان یا: د شراب خورده گفتندیه ولکد یدان جا مىکاز : عثمان گفت. انگشتر را با خود به نزد عثمان بردند. دینفهم، مست بود

شهود . وره در رفته بودکه سخت از ، کعثمان. ن هم انگشترشیو ا. م او شراب خورده است یخورد ت مىیه در جاهلکشرابى است 

 . نه آنان زد و آنها را از خود راندیبا دست به س، سپس. است دادید و وعده مجازات و سرکد یان را تهدکیو شا

على)ع( به . به على)ع( توسل جستند و از او چاره درد خواستند، انه خورده بودندیو تاز کتکه از دسِت عثمان کان کیآن عده از شا 



 

 

 کتکه برادرت را یگذارى و شاهداِن عل حدود الهى را مهمل مى: هکنزد عثمان رفت و در حّق آنان با وى سخن گفت و اعتراض رد 

  326دهى؟ ر مىییزنى و قانوِن خدا را تغ مى

گواهان را مورد ، اجرا گذارده بال حدود شرعى را: بر عثمان بانگ زد، ه شهود به او متوّسل شده بودندکز ین، شهین عایالمؤمن ُاّم

شه یاز اطاق عا، صبحگاهان، شه پناه بردند و چون عثمانیبه خانه عا، س مجازاِت عثماناز تر، آن گروه 327اى؟ اهانت خود قرار داده

شان و فاسقاِن عراق پناهگاهى جز خانه کا سریآ: دیشکاد یفر، اریبى اخت، داد ه بوى تندى و پرخاش بر او مىکد یسخنانى شن

 شه سراغ نداشتند؟ یعا

ن رسول خدا)ص( را برداشت و ینعل، دیر قابِل بخشش عثمان را نسبت به خود شنیز و دشناِم غین آمین سخناِن توهیچون ا، شهیعا 

ن سخِن یردى؟ اک کرا تر، فشکن یصاحِب ا، چه زود ُسنَّت و روِش رسول خدا)ص(: اد زدیرد و به صداى رسا فرکآن را سِر دست بلند 

اى  دسته. ردکشه خوب یعا: «هَاْحَسَنْت عائش»: تندگف اى مى دسته. ردکد و مسجد را ُپر یدهان به دهان گرد، به سرعت، شهیعا

ن ین اولیا 328. گر را زدندین همدیردند و با َنعَلکگر را سنگ باران یدیکه کن یار؟ تا اکن امور جامعه چه یزنان را با ا: گفتند گر مىید

 329. امبر)ص( بودین مسلمانان بعد از پیبرخورد ب

چ امرى از ید را بر هیه ولکم یردکما در آغاز تو را نهى : مان رفتند و بالحن سرزنش به او گفتندر به نزد عثیطلحه و زب، ن واقعهیپس از ا

ه گروهى به کنون کا. ر نشده استیحاال هم د. رفتىیزى نگرفتى و آن را نپذیولى تو سخِن ما را به چ، امور مسلمانان مأمور مگردان

 . نار سازىکار بر که او را از ک به صالح توست، اند خوارگى و مستى او گواهى دادهیم

 .  330ز بر او جارى سازیحدِّ شرعى را ن، ش گواهى دادندین و چنانچه شاهدان رو در روکنار کار برکد را از یول: ز به او فرمودیعلى)ع( ن 

 
 د یعزل ول

وفه مأمور کد بن عاص را به فرماندارى یَسع نه فراخواَند ویند و به مدکوفه معزول کرا از فرماندارى  هد بن ُعقَبیه ولکعثمان ناچار شد  

 . نه بفرستدید را به مدیه ولکرد و به او دستور داد ک

د یز باید آن را ُشست؛ داراالماره را نیوفه نجس است و باکمنبر مسجد : وفه نرفت و گفتکباالى منبر ، وفه وارد شدکچون به ، دیسع 

ند کر منبر خوددارى یه از تطهکردند کاز او خواهش ، وفه وارد شده بودندکد به یا سعه همراه ب، کهیجمعى از سراِن بنى ام. دیشکآب 

د یار ننگ ابدى براى ولکن یرا ایز، ندکرى یه از عمل وى جلوگکبر او بود ، زد ن عمل دست مىیسى جز او به اکه اگر کو به وى گفتند 

 . آورد به بار مى

چون به نزد عثمان آمد و ، دیول. نه برودیه به مدکد گفت یدند و به ولیشکراالماره را آب ه منبر و داکرفت و دستور داد یپذ د نهیسع 

انه یه تازکد یلفت بر او پوشانکُجنبه اى ، پس. ه او را حّد بزندکر شد یعثمان ناگز، خوارگى او شهادت دادندیش به میشاهدان رو در رو

ن و بر من حّد کشاوندى من بنگر و با من قطع َرِحم میبه خو: گفت د بدو مىیول، دانه بزنیه بر او تازکرفت  س مىکهر . ندکبر او اثر ن

. را حاضر نبود عثمان از او ناراحت بشودیز، رفت انداخت و مى انه را مىیاو هم تاز. نکم کن عثمان را بر خود عضبنایرالمؤمنیَمزن و ام



 

 

تو را : د گفتیول 331. انه را برگرفتیخود تاز، ز حاضر بودیحسن)ع( نه فرزندش امام کدر حالى ، دین دیچون على بن ابى طالب)ع( چن

 َمزن! ، میه با هم دارکشاوندى یبه خدا سوگند و به خو

 . . . 332ردندکل یه حدوِد خدا را تعطکل آن بود یت بنى اسرائکت باش؛ سبب هالکد سایاى ول: حضرت على)ع( فرمود 

حضرت)ع( . ردکعثمان اعتراض . ن زدیآن حضرت او را گرفت و به زم. ردک طرف فرار مى ن طرف و آنیر)ع( به اید از دسِت حضرت امیول

 . 333گذارد حّد خدا بر او زده شود رده؛ شراب خورده و نمىکفسق : فرمود

ر یه زکرد ک ر)ع( دستش را چنان بلند نمىیحضرت ام. انه بر او زدیچهل ضربه تاز، به جاى هشتاد ضربه، انه دو شعبهیتاز یکبا ، بعد 

 334زد عنى سخت نمى، یدا بشودیبغلش پ

 335ردکقبول ن. د را بتراشیسِر ول: به عثمان گفتند. دندیتراش سرش را مى، زدند ه َحّد مىکسى را که کن بود یدر آن زمان قاعده ا

  337و 336ردکن یْلب وَبْلَقکله یاِت دو قبکد را مأمور گرفتِن زیول، پس از آن عثمان

 
 ن وفه در زمان عثماکوضع 

ومت کقلمرو ح. دیوفه برگزکد را به فرماندارى یول 338برادرش، عثمان. ار شدیاوضاع مسلمانان در زمان عثمان دچار آشفتگى بس 

اى یشورهاى آسکران تا یشرق ا، اشانکعنى قم و ، یزىکران مریا، رى، رمانشاهکتا ، رانیتخت شاهنشاهى ایپا، وفه تا مدائنک

 رده بود! کد واگذار یشورها را به ولکومت بر همه آن کعثمان ح. ز نظامى اسالم بوده استکرى از پنج میکوفه . کانه بودیم

فه یدر زمان خل. نه بودین به مدین در اسالم و از مهاجراِن اولیسعد از صحابه سابق. ردکوفه عزل کومت کَسعِد وقَّاص را از ح، عثمان 

ز ین. وفه شدکوالِى ، به دستوِر عمر، وفه را ساخت و از آن وقتکَسْعِد وّقاص . ندنکن منطقه بر پا یرگاه در اکلش یکه کدوم مقّرر شد 

احترام سعد در نزد ، لین دلیبه هم. قرار داده بود، ى از نامزدهاى خالفتیکبه عنوان ، سعد رإ؛ در شوراى شش نفره، فه دومیخل

 . ى بودندان از او راضیوفکاخالقش هم با مردم خوب بود و . شتر شدیمسلمانان ب

و زرنگ و آدم خوبى  کریدانم تو بعد از ما ز نمى: به او گفت، با تعجب، سعد، وفه آمد و دستوِر عزل َسعد را آوردکد به یه ولکوقتى  

)حجرات  وا[ُنیْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبک]ِإْن َجاَء: دیفرما و مى، ندک د را فاسق معرفى مىیم ولیرکم؟ ]چون قرآن یا ا ما احمق شدهیاى  شده

 اى ناهار آن را مى ن است؛ دستهیدارى چن کُمل: «َتَعشَّاُه آَخُروَنیَتَغّذاُه َقْوٌم َو ی کِانَّما ُهو الُمل»، ناراحت نشو: د گفتی[ ول. (6/ 

قرار  ن فرماندارى بر مسلمانان را چون پادشاهىیه شما اکنم یب ن مىیچن، به خدا قسم: َسعد گفت. گر شامیاى د خورند و دسته

  339نه بازگشتیوفه به مدکسپس از . دیده مى

 
 داستاِن ابن مسعود 

: گر گفتندیدیکبه . ش خواندیاِن قرکه قرآن را با صداى بلند در خانه خدا در برابر مشرکامبر بود یس از اصحاب پکن یاول 340ابن مسعود 

: امبر)ص( و آن حضرت به او فرمودیرفت به خدمت پ. ا زدندختند و او ریو بر سر او ر. ه محّمد)ص( آورده استکخواند؟ همان را  چه مى



 

 

 . دوباره بخوان و خواند

فه یابن مسعود را خل. رده بودک کز جنگ بدر را دریو ن. ردندکه به همراه جعفر بن ابى طالب به حبشه هجرت کاو از مسلمانانى بود  

المال  تین بیام. وفه فرستادکالمال به  تیز خزانه دارى بیو ن، مام اسالکر قرآن و آموزش احیم و تفسیعنى تعلی 341، دوم براى ِاقراء

شما را بر خودم مقّدم داشتم و ابن مسعود را نزد : ان نوشتیوفکبه ، وفه فرستادکچون او را به ، عمر. د آن در دست او بودیلکبود و 

 . 342شما فرستادم

در ، ت المالین بیردند و امک ار را مىکن یا، ر از على)ع(یغ، لفاخ. المال قرض گرفت تیوفه شد صدهزار درهم از بکه والى کد یول

د مسأله را به عثمان یول. ردکد مطالبه یابن مسعود از ول، دیه رسکوقِت باز پرداخت وام . گرفت د مىیاز آنها رس، ازاى پرداخت وام

من پنداشتم : ابن مسعود گفت، اشته باشارى ندکد یدار ما هستى؛ به ول تو خزانه: رد و عثمان به ابن مسعود نوشتکگزارش 

دها را یلکشوم و  دار شما نمى من خزانه، المال از آن شماست تیخزانه داِر مسلمانان هستم و خزانه ماِل مسلمانان است؛ اگر ب

  343انداخت

ى ما را یبجویمسعود عه ابن کد به عثمان نوشت یول. ردکو شروع به افشاگرى درباره عثمان ، وفه ماندکابن مسعود پس از آن در 

وفه دور او جمع کمردم ، وفه را به ابن مسعود دادکد دستور خارج شدن از یوقتى ول. نه فرستدیعثمان دستور داد او را به مد. ندک مى

ن یخواهم اول ى خواهد شد و من نمىیها ن فتنهیبعد از ا: ابن مسعود گفت. مینک ما از تو دفاع مى، وفه بمانکدر : شدند و گفتند

رد و مردم کت یزگارى و خواندن قرآن وصیآنان را به پره. ردندکعت یوفه او را مشاکاهل . رده باشدکها را باز  ه دِر فتنهکسى باشم ک

 . درس قرآن به ما دادى، دار ساختىیعالم ما را پا، ردىکم یجاهِل ما را تعل: ردند و گفتندکهم او را دعا 

ز یدر مسجد صحابه ن. خواند ه عثمان باالى منبر خطبه مىکدر حالى ، امبر)ص( وارد شدیسجد پنه به میه ابن مسعود به مدکآنگاه  

ه اگر بر کارزش بر شما مردم وارد شد  اى پسْت خصلت و بى حشره کنیا: ه چشم عثمان به ابن مسعود افتاد گفتکوقتى . بودند

: گفت، در پاسخ زخِم زبان عثمان، ابن مسعود. رون اندازدیم بکه خورده است باال آوَرد و از شکس هرچه را کسى بگذرد آن ک کخورا

. ام عت رضوان را داشتهیه افتخار حضور در جنگ بدر و بکى از اصحاب رسول خدا هستم یکه من کبل، ستمین نیعثمان! من چن، ریخ

 ى؟یگو ن مىن سخیچن، همدم و صحابى رسول خدا، آهاى عثمان! تو به ابن مسعود: ز بانگ برداشتیشه نیعا 344

در اجراى دستوِر . نندکرون یخاموش شو! و سپس دستور داد تا ابن مسعود را از مسجد ب: اد زدیفر، نیالمؤمن در پاسخ ُاّم، عثمان 

ان دو پاى او یخود را به م، غالِم عثمان، حُمومیو . ردندکرون یامبر بیاز مسجد پ، زین آمیبا وضعى زننده و توه، ابن مسعود را، فهیخل

روى به ، ه شاهد ماجرا بود، کعلى)ع(. ستکاش ش ه استخوان دندهکد یوبکن یرد و چنان به شّدت به زمکنداخت و او را بلند ا

ابن مسعود را به ، نى؟ سپسک ن رفتار مىیامبر چنید با صحابى پیتنها به استناد گفته و گزارش ول، اى عثمان: رد و گفتکعثمان 

ن شد و عثمان به او کنه سایدر مد، ن واقعهیپس از ا، ابن مسعود. افت و به خانه خود بازگشتیهبود رد تا بکاش برد و معالجه  خانه

ن یباز عثمان ا، ندکت کان شریافت و اجازه خواست تا در جهاد با رومیه از آن صدمه شفا کوقتى . نه خارج شودیه از مدکاجازه نداد 

 . ردکطع ز قیعثمان مقّررى او را ن. اجازه را به او نداد



 

 

شته شدن کش از یه دو سال پکن یتا ا، قت تحت نظر بودینه خارج شود و در حقیابن مسعود تا زنده بود نتوانست از مد، بین ترتیبد 

ادت او آمد و یعثمان به ع، مار شدیابن مسعود ب. نه سه سال بوده استیزمان توقف ابن مسعود در مد. ات گفتیعثمان بدرود ح

 برى؟  از چه رنج مى: گفت

 . از گناهانم - 

 ل دارى؟ یچه م - 

 . ش پروردگارمیرحمت و بخشا - 

 نت بخوانم؟ یى به بالکا پزشیآ - 

 . رده استکمار یخود مرا بک، پزش - 

  346(.رده بودکه حقوقش را قطع ک)دو سال بود  345ات را بپردازند؟ دستور بدهم تا حقوق و مستمّرى - 

 خواهى بپردازى  ازم مىیه از آن بى نکامروز ، اختىاز داشتم نپردیه به آن نکوقتى  -

 . ماند براى فرزندانت باقى مى - 

 . رساند روزى آنها را خدا مى - 

 . ام( درگذرد ردهکه از من )نسبت به آنچه در حق تو کاز خدا بخواه  - 

 . ردیه حّق مرا از تو بگکخواهم  از خدا مى - 

ردند و بى اّطالع کِت او عمل یطبق وص. اش حاضر نشود بر او نماز گزارد و عثمان بر جنازه اِسریه عّماِر کرد کت یابن مسعود وص 

 . سپرده شد کع به خایعثمان در بق

د؟ یردکن ید چنیه مرا آگاه سازکن یبدون ا: ن شد و گفتیخشمگ، افتیسپردنش خبر  کچون عثمان از مرگ ابن مسعود و به خا 

ت را سروده ین بیا، ن حالیمناسب هم، ریعبدالّله بن زب. ه تو بر او نماز نخوانىکرده بود کت یصاو خود و: عّمار در پاسخ وى گفت

 347است

 اتى ماَزوَّْدَتنى زادىیَو فِى َح    َبْعَد الَموِت َتْنُدُبنى کَلا اعِرَفنَّ

 ه در زندگى زاد و توشه مرا ندادى کنى در حالى ک ه مىیى و گریستا تو پس از مرگ مرا مى 

در مدت ، ه از اوکبل، ن نبودید تنها ایومت َولکد بن عقبه بود!!! محصول حین بخشى از ماجراى اسفبار ابن مسعود در دوران ولیا 

باز  هودى شعبدهیحى و ید شاعر مسیرفتار او با ابو ُزَب، ار سر زد؛ از آن جملهیز بسیانگ ر و فتنهیارهاى بالخ، کوفهکاش در  فرماندارى

 . است

 



 

 

  د نصرانىید با ابوذر ُزَبیارى ولشرابخو 

ل بن ابى ید خانه عقیول. نشست مش به شرابخوارى مىید نصرانى دوست و ندیو با ابوُزَب. ردک د تجاهر به ُشرِب خمره مىیول 

 و شبرفت و به خانه والى  آمد و مى رون مىیاش ب د از خانهیابو زب. دیبه او بخش، وفه بودکبه دِر مسجد  یکه نزد، کطالب را

تلوتلوخوران از مسجد ، در حال مستى، مرد نصرانى. شد دِر خانه والى به مسجد باز مى. خوردند ردند و شراب مىک نى مىینش

، دیابوزب. دین مرد نصرانى شرابخوار بخشیز به ایرا ن، وفهک یکه به نام )قصور الحمر( و نزدکهاى زراعى  نید زمیول. ردک عبور مى

 348. ردکمدحش  در شعر خود، متقاباًل

 : سدینو مى، 349در انساب االشراف، بالذرى

د در آن حال والى مسلمانان یولک. انه شراب و خوید ماهیبود براى خر ردهکن ییالمال مسلمانان مقّررى تع تید از بید براى ابوُزَبیول

د یه براى ابوزبکى را کمقدار شراب و خو نه آنید هزیول، به ناچار. جه ناراحتى مسلمانان باال گرفتیبود در عصر خالفت عمر ودر نت

ش یبخرد و مسلمانان برا کد تا خودش شراب و خویانه ابوزبیشود و آن را بر ماه نار مىیه چند دکرد کرده بود حساب کانه مقّرر یماه

 . نخرند کانه شراب و خویماه

 
  ریداستان ُجنَدب الخ 

ِجْسِر بابل  یکى از دهات نزدیکدر ، بود و در انواع ِسحر و جادو ماهر بود یه َنْطَروک ،ههودى به نام ُزراَریه مردى کد خبر دادند یبه ول 

. د آوردندیباز را به نزد ول شعبده. ندکبازى او را تماشا  شعبده یکاورند تا از نزدیوفه بکه او را به کد دستور داد یول. ونت داردکس

 . ش دهدیماوفه نکبازى خود را در مسجد  دستور داد تا او شعبده

ل که خود به شکن یگر اید. ه بر اسب نشسته استکداد  ل بزرگى رانشان مىیف، ى شبیکدرتار، هکن بود یهاى او ا شیاز نما 

شد و از  ه خودش از دهان او داخل مىکگر درازگوشى را نشان داد یبار د. رفت سمانى راه مىیه روِى رکآمد  شترى در مى

ر گردن زد و سر از تنش جدا ساخت! ید و بى پروا با شمشیشکش ینندگان را پکى از تماشا، یکانیدر پا. آمد رون مىیَمخَرجش ب

 . شته؛ سالم به پا خاستکرت زده تماشاگران یدر برابر چشمان ح، سپس

ت به بازار رف، دین دیچون چن، جندب، دارى و عبادت شبانه شهرت داشتیه به بکعب َاْزدى کوفه فردى بود به نام ُجْنَدب بن کدر  

 ن!کى خودت را زنده یگو اگر راست مى: شت و گفتکرد و آورد و ساحر را زد و که یرى عاریشمش، ر سازهایشمش

ِت یله َاْزد به حمایاما بستگان او از قب. جندب را به قتل برسانند، هودىیبه انتقام خون ُزراَره ، هکد سخت ناراحت شد و فرمان داد یول 

ه بى سر و صدا او را کرد تا که متوّسل شد و جندب را زندان یبه حل، د به ناچاریول. ردندکرى یشتنش جلوگکبرخاستند و از . جندب

ن مردى یه دستش در خون چنکد یه از سر شب تا به صبح به نماز و عبادت مشغول است؛ روا ندکد یزندانبان او را د، در زندان. شدکب

د از یول، نمکن یاگر چن: جندب گفت. نکفرار ، نمک من در زندان را براى تو باز مى: ردکشنهاد یبه او پ، لذا. ندکت کمان شریزاهد و با ا

 . اى او چندان ارزشى نداردیى از اولیکخون من در راه رضاى خدا و نجات : زندانبان گفت. شدک دارد و تو را مى تو دست بر نمى

رون انداخت و به یوفه بکخود را از ، پنهانى، جندب. زندانبان را گردن بزنند هکفرمان داد ، ردندکد گزارش یوقتى فراِر جندب را به ول 



 

 

 رفت و نامهیعثمان پذ. ردکه على بن ابى طالب)ع( در حق او با عثمان سخن گفت و از او شفاعت کنه رساند و در آنجا بود تا آنیمد

  350. وفه بازگشتکندب به ج، بین ترتید نوشت تا مزاحمتى براى جندب فراهم نسازد و به ایاى به ول

 . فهیگرى بر مسلمانان از وابستگان به خلیداستان والى د کنیوفه و اکاش در  مرانىکد و حین بود داستان ولیچن

 
  عبدالّله بن سعد بن َابى َسرح و داستان وى 

امبر خدا)ص( یسندگان پیو او جزو نو. درده بوکنه هجرت یه اسالم آورده و به مدکش از فتِح میه پکعبدالّله برادِر رضاعى عثمان بود  

ه قرآن یگفت در آ ع اراده و خواسته من بود و مىیمحّمد مط: گفت ش مىیه بازگشت و به قرکاّما پس از مدتى ُمرَتّد شد و به م، بود

ه را ین آیداوند اخ، پس. ه مانعى ندارد هر دو خوب استکداد  ؟ او جواب مى«ٌمکیٌم حیعل»سم یگفتم بنو مى« ٌمکیٌز حیعز»س یبنو

 : ردکدرباره او نازل 

ٌء َوَمْن َقاَل َسُأنِزُل ِمْثَل َما َأنَزَل اللَُّه َوَلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُموَن  ِه َشْىیوَح ِإَلیِذبًا َأْو َقاَل ُأوِحَى ِإَلىَّ َوَلْم ک]َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه  

نُتْم َعْن کَر اْلَحقِّ َوینُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغکْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما یْم اْلکِهْم َأْخِرُجوا َأنُفَسیِدیَباِسُطوا َأ هکاْلَمَلاِئَغَمَراِت اْلَمْوِت َو یِف

 ( 14ِبُروَن [)انعام / کاِتِه َتْسَتیآ

ه بر او کدر صورتى ، ه گفته است به من وحى شدهکس کن ا آیست؟ کیه دروغى بر خدا بسته است کس کا ستمگرتر از آن یآ 

هاى مرگ  اران به سختىکه ستمکنى ینم اگر ببک رده نازل مىکز مانند آنچه خدا نازل یه من نکه گفته است کا ، یوحى نشده

 رباره خدا به ناحق مىبه گناه آنچه د، امروز، دیهاى خود برآر جان: هکاند  هاى خود را گشوده اند و فرشتگان دست گرفتار آمده

  351. ننده استکتان عذابى خواریسزا، دیردک شى مىکات وى گردنید و از آیگفت

ه عبدالّله را کولى دستور داد ، ردکه فرمان عفو عمومى صادر کرسول خدا)ص( براى اهل م، ه به دست مسلمانان فتح شدکچون م

ه او را به کن یرد تا اکعثمان او را پنهان . د و به عثمان پناه بردیخود ترس عبدالّله بر جان. ده باشدیعبه چسبکراهن یشند گرچه به پکب

ه سرانجام کتا آن، ردکر زمانى خاموش ماند و سربلند نیرسول خدا)ص( د. ش از آن حضرت امان خواستیامبر خدا آورد و برایخدمت پ

تن از شما  یکاز آن جهت خاموش ماندم تا مگر : درد و فرموکحضرت رسول)ص( روى به حاضران ، چون عثمان بازگشت. ردکموافقت 

سته یشا: رسول خدا)ص( فرمود. فرمودى نه به ما مىین زمیاى در ا ما و اشارهیا: در پاسخ گفتند. زد و سر از تنش جدا سازدیبرخ

 . ندکما و اشاره یامبر به گوشه چشم ایه پکست ین

ومِت مصر کهجرى به ح 45در سال ، به سبب برادرى با خود، راالحالى  ن شخص معلومیچن، چون به خالفت نشست، عثمان 

 353. ردکرا عزل ، عامل آنجا، و عمر و عاص 352دیبرگز

  354 .دیرد و عثمان ُخمِس غنائِم آن جنگ را به او بخشکقا را فتح یى از افریها قسمت، عبدالّله

 
 فه یم بن ابى العاص عموى خلکداستان َح

، امبریعّباس عموى پ: نندیداد بنش تنها به چهار نفر اجازه مى، نار خودکدر ، ود و بر روى آنرده بکعثمان مسند خالفت درست  



 

 

نه پشت یدر مد. امبر)ص( به نفاق مشهور بودیم بن العاص در زمان پکوح. د بن عقبهیول، م ابن َابى العاص عموى خودکَح، انیابوسف

، آورد زبانش را در مى، داد ان مىکسرش را ت، داد ان مىکش را تدست. ردک رفت و آن حضرت را مسخره مى امبر راه مىیسر پ

رفت و دست  م تا آخِر عمر راه مىکح. نطور بمانیهم: «ما َاْنَتکْن ک»: امبر برگشت و به او فرمودیبار پ . یکردک شمش را چپ مىچ

 . ردک و چشمش را چپ مى. داد ان مىکش را تیو پا

  .ر)ع( نشسته بودیام ش با حضرتیاه ى از خانهیکدر ، امبر)ص(یروزى پ 

آن حضرت . اوریبرو او را ب: ر)ع( فرمودیحضرت رسول)ص( به حضرت ام. ردک ده جشم بسوراخ در گذاشته بود وگوش مىیم دزدکَح 

  355ردکد یو او را به طاِئْف تبع. ردکامبر لعنتش یپ. د و او را به داخل ُبردیشکم را مانند بز گرفت و کرون آمد و گوِش حیب

ا درباره همه ی 356است هیالعاص بن ُاَم م بن ِابىکم واوالِد َحک( درباره ح66[ )اسراء /. . . فى القرآِن هالَملُعوَن همه ]َوالشََّجَریرکه یآ

  357هیبنى ام

در زمان . ردکنقبول  ابوبکرولى ، نه باز گردندیرد تا اجازه دهد او و اوالدش به مدکعثمان از او در خواست ابوبکر، در زماِن خالفت 

ه کز عثمان به نزِد عمر آمد و از او خواست یدر زمان عمر ن. رفته بودیرده بود و آن حضرت نپذکامبر در خواست یامبر)ص( عثمان از پیپ

، مکح 358نه باز گرداندید او را به مدیخود به خالفت رس، وقتى عثمان. ردکولى عمر هم قبول ن، م و اوالدش باز گردندکاجازه دهد ح

. وارد خانه عثمان شد، برد وشش را گرفته بود وراه مىکى او بود در یُبز دارا یکه لباسى مندرس بر تن داشت و تنها با کر حالى د

م بر کروزى ح. نشاند بر مسند خالفت مى، نار خودکدر ، عثمان او را. 359ده بودیُحّبه خز پوش، وقتى از خانه عثمان به در آمد، اّما

ت شعر به یدو ب: د به عثمان گفتیول، رون رفتیم بکه حکآنگاه . ش را با خود نشاندید را پس زد و عمویول، فهیخل. عثمان وارد شد

 : ن خواندید چنیول. بخوان: عثمان گفت. خواهم بخوانم مى، زبانم آمده است

 ْن ِقْدمایکِه حاِدثًا َلْم یِن َاخیُدَو  هُت ِلَعّم الَمرِء ُزلفى َقراَبیلّما َرَأ

 َعّما هْوَم َمْزَحَمیْدُعوانى ی کیِل  ُشّب َو خالِدًایْلُت َعْمرًا َاْن تأمَّ

خالد و ، ردم دو پسر توکآرزو ، ن نبودیه در گذشته چنکه برادِر او ندارد کى و احترامى دارد یکدم عموِى َمرد در نزد او نزدیه دکگاه  آن 

 . نندکز مرا عمو خطاب یبزرگ شوند و به روز رستاخ، عمرو

 . 360نمک وفه مىکتو را والى : به وى گفت، سته برادرشکبه جبران دِل ش، د دلش به رحم آمد ویعثمان براى َول 

 
 اشتر  کم بن ابى العاص و مالکد بن َحیداستان سع

د و به او رکوفه کد بن عاص را والى یسع، به جاى او، ردکوفه عزل کش از ید را پس از داستان شراب خواریه ولکبعد از آن ، عثمان 

س و یه َجل، کدیِس ولکو به ع 361دیشکمنبر و دار االماره را آب ، وفه آمدکوقتى به ، دیسع. ندکه با مردم خوشرفتارى کدستور داد 

، َاْشَتر کرد؛ با مالک نى مىینش مجالست و شب 362«ُقّراء»با ، خورد ارا با وى شراب مىکن نصرانِى شرابخوار بود و آشیهمنش



 

 

وخ یش، وفه بودندکه قارى اهل کن یعالوه بر ا، آنان. وفهکل اهل یوخ قبایب به چهارده نفر از بزرگان و شیطائى و قرَعِدّى بن حاتم 

 . عشائر هم بودند

 . دیر تعّلق داشت و شما داراى مزارع و باغاتى بهتر از آن بودیعراق به ام 363ن سواِدیاش ا: کد گفتیروزى صاحِب ُشرطه سع 

ه او بهتر از مزارع و باغاِت ما را به چنگ آورد و امواِل ما را براى کن کآرزو ، رینى براى امک اگر آرزو مى: وى گفتاشتر در جواب  کمال 

 . ن و آن را براى خودمان واگذارکاو آرزو م

ند و خواستار ک د بن عاص( ارادهیاگر او )سع، ردى؟ به خدا سوگندکن رو ترش یه چنکانى داشت ین آرزو براى تو چه زیا: آن مرد گفت 

 . ندکتواند تصاحب  ها را مى ن مزارع و بستانیهمه ا، شود

 . ى نخواهد داشتیند بدان تواناکه اگر قصد تصاحب آن را بکبه خداى سوگند : اشتر جواب داد 

. ش استیرهاى سواِد عراق مال ق شتزارها و بستان: کرد و گفتکسخت در خشم شد و رو به حاضران ک، ن سخِن مالیاز ا، دیسع 

من یه در اصل از اهل کبه خالِف انصار ، ه بودندکه در مکم و َعدى و مانند آنان بود یله َتیه و قبیبزرگان بنى ام، شی]مقصود او از قر

 [ . ل بودندیوفه از آن قباکشتر اهل یاشتر و ب کبودند و مال

بمان ساخته است بهره خود و اقوامت یه خداوند نصک هاى ما و آنچه رإ؛ؤؤهپ خواهى ثمره جنگ ا مىیآ: اشتر در پاسخ او گفت 

ل یه ترسان و ذلکده شود یوبکن نواحى نظر سوئى داشته باشد چنان یها و مزارع ا نیه زمیسى نسبت کاگر ، نى؟ به خدا سوگندک

 . ه از اطراف او را گرفتندکِس ُشرطه حمله ور شد یبه سوى رئ، ن سخنیبه دنبال ا. شود

ه( آنها کند و )حال آن یگو ه آنان را قّراء مىکارانش یاشتر و  کستم با وجود مالیوفه نکم کمن حا: عثمان نوشتد بن عاص به یسع 

 . سفها هستند

زى ینم در دلت چیب مى: اشتر نوشت کاى به مال د آنان را به شام فرستاد و در نامهیسع. نکشان را نفى بلد یا: عثمان گفت 

 . ل است؛ به شام برونى خونت حالکه اگر اظهار کهست 

ه یمعاو. ه گفت و گوى ُتندى شدین اشتر و معاویب، پس از چندى. ردکرامشان که ایمعاو. وفه به شام رفتندکر قّراء یاشتر با سا کمال 

با ، ودان بهتر بیحضرت آدم از ابو سف: گفت کمال. ما بودندکهمگى عقال و ح، ان بودندیچنانچه تمام افراد بشر فرزندان ابوسف: گفت

ز ین هه و َعمرو بن ُزراَرین معاویبعد ب. ردکاشتر را زندانى  کمال، پس از آن گفت و گو، هیمعاو. ن نبودندیفرزندان آدم)ع( چن، ن حالیا

  .ردکه از او گذشت و همه را از زندان آزاد یرد و معاوکه عذرخواهى یَعمرو از معاو. ردکهمه قّراء را حبس ، جهیگفت و گو شد و در نت

امبر را یت و اصحاب پیامبر)ص( و اهل بیآنان زندگى پ. شناختند ده بودند به عنوان اسالم مىیه دیاهل شام آنچه را از زندگى معاو 

ه قبل از کصر روم بود یهمانند بارگاه ق، زیه نیدستگاه معاو. رده بودکشان با قبل از اسالم تفاوتى نیوضع زندگ، ن سببیده بودند؛ بدیند

ه کوفه کن و ُقّراِء یر آن دو از تابعیبن صامت و غ همانند ابوذر و ُعباد، امبر)ص(یه صحابه پکدر حالى . ردک ومت مىکر شام حه دیمعاو

 . ردندک غ مىیامبر)ص( را تبلیره پینشستند و س با مردم مى، بردند در شام به سر مى

ه با آنها آشنا کدهند  اد مىیى به مردم یزهاینان چیا. شوند مىاهل شام خراب ، نها در شامیبا بودن ا، هکه به عثمان نوشت یمعاو 



 

 

در  364ز آنان را به ِحمص فرستادیه نیمعاو. ه آنان را به ِحمص بفرستکنند! عثمان در جواب نوشت ک ستند و اهل شام را فاسد مىین

 به شما نشان مى: گفت دواند و مى خود مى اده به دنباِلیشد و آنان را پ او بر اسب سوار مى. د والى بودیپسِر خالِد بن ول، ِحمص

 به آنان مى، ردکار آزار شان یه بسکن یبعد از ا، د! پسر خالدینکد با من بیتوان د نمىیردکه ید و معاویه با سعکى یارهاکه آن کدهم 

وفه باز کهم آنان را به  او. ردندکمانى یفرود آوردند و اظهار پش، سرانجام، طان و آنهایطان! اى فرزندان شیا بنى الّش: یگفت

 . 365دیگردان

اِن او ناراضى یومِت عثمان و والکوفه از وضع حکِل اهل یهمه قبا، در واقع. ان خود ناراضى بودندیز از والیوفه نکگر بزرگاِن ید، به جز آنان

  366بودند!

 
 عبدالّله بن عامر والى بصره  

ه سراِن بنى کدر حالى ، ه معروفهیه و فرزند ُسَمیاد ابن ابیبرادِر مادرِى ز، خالد روزى ِشبل بن. ِى عثمان بودیعبدالّله بن عامر پسر دا 

د وجود یه آرزوى توانگرى او را داشته باشکان شما مستمندى یا در میآ: به مجلس در آمد و گفت، رامون عثمان نشسته بودندیه پیام

ش و یه از قرکول ابو موسى اشعرى )ین به تین چنیه عراق رااک ستین، دیه خواستار شهرت او باشکن شما گمنامى یا در بیندارد؟ آ

، ى شانزده ساله خودیبه پسر دا، اناِت ِشبل قرار گرفته بودیر بیه تحت تأث، کد؟ عثمانیا من است( دادهیل یست و از قبایله ُمَضر نیقب

 برداشت! د و ابو موسى اشعرى را از آنجا یومت بصره بخشکح، زیَرکعبدالّله ابن عامر ابن 

، دو صفت در من جمع نشود: روزى بر باالى منبر نتوانست خطبه جمعه بخواند؛ گفت. عبدلّله فردى َسخّى و دست و دلباز بود 

و پول همه را . دهم پولش را من مى، دیگوسفند بردار یکدام کد به بازاِر گوسفند فروشان و هر یبرو. ناتوانى در خطبه خواندن و بخل

ند و غنائم که برود فتوحات کعثمان هم اجازه داد . ندک ار او را نمىکت یفاکالمال  تیه بکبعد براى عثمان نوشت . ادالمال د تیاز ب

م ین مردم تقسینه و بیه و مدکت المال بصره را بر داشت و برد به میعبدالّله ب، شته شدکه کعثمان . 367ندکفتوحات را خرِج خود 

 . 368ردک

 
 ن ه در زمان عثمایره معاویس

ى ُپر است به یهاک ه بارشان مشکه قطارى از شتر کد یروزى د. در شام بود، امبر)ص(یصحابِى پ، بن صامت هُعباَد، در زمان عثمان 

نها شراب یا، نه: ار دارد[ گفتندیتون بسیتون است؟ ]چون در شام درخت زیست؟ روغن زید بارشان چیپرس. روند ه مىیقصر معاو

در شام بود؛  هَریابو ُهَر. ختین ریها به زم رد و شرابکها را پاره ک ى گرفت و تمام مشیاز بازار چاقو. رندب ه مىیه براى معاوکاست 

ه ما با کتو نبودى در آن زمان : عباده گفت. ند؛ گناهش به گردن خودش استک ه چه مىیه معاوکار دارى کچه : به عباده گفت

 . ت شدکره سایابوهر. مین راه از مالمت نترسیم و در اینکر کاز منه امر به معروف و نهى ک 369میردکعت یامبر)ص( بیپ

نه باز یبدستور عثمان وى را به مد. میآ نم و مىک ا من شام را به او واگذار مى، یا عباده را از شام ببر: یه به عثمان نوشتیمعاو 

 ِت بر شما از آِن مردانى مىیار شما و والکه بعد از من ک دمیامبر شنیاز پ: رد و گفتکنه آمد و در آنجا سخنرانى یعباده به مد. دیگردان



 

 

زى یعثمان چ. ند طاعت نداردکت خدا را بیه معصکسى کنان طاعت ندارند؛یا. رندیگ ر مىکر را معروف و معروف را ُمنکه ُمنکشود 

 . 370نگفت

 در آن زمان از شام براى فتوحات مى. ردک تکبود وى در زمان عثمان در جهاد شر، د انصارىیعبدالّرحمن بن سهل بن ز، گریصحابى د

آنها را  یک یکزه یعبدالّرحن با ن. بردند ه مىیهاى شراب براى معاوک ه مشکد یى را دیه قطار شترهاکز در شام بود یاو ن. رفتند

وقتى . شده استه بى عقل کد ینکش یرها: ه گفتیمعاو. ر شدیه درگیارگزاران معاوکو با . ختین ریها به زم رد و شرابکسوراخ 

 ن نمىیبر زم، به خدا قسم، نمیاگر او را بب، هک 371دمیه شنیزى درباره معاویامبر چیمن از پ: گفت، ه را به او گفتندیسخن معاو

 372. مش را ِبَدَرمکه شکنم مگر ینش

 . ن َجرّى شده بودندیان او چنیبر وال، مردم در اواخر عصر خالفِت عثمان، آرى

 
  ررفتار عثمان با عّما 

ارهاى کاى  امبر)ص( گرد آمدند و در نامهیگر اصحاب پیر و دیطلحه و ُزب، اسِریَعّماِر ، صحابه جمع شدند؛ ِمقداد، ار عثمانکدر آخر  

 . مینک ام مىیما بر تو ق، شىکارها دست نکن یاگر از ا: خالف عثمان را نوشتند و گفتند

ام یتو ق، نهاین همه ایاز ب، در برابر من: گفت، ه خواندکنامه را ، عثمان. مه را ُبردعّمار نا. رد نامه را براى عثمان ببردکسى جرأت نک 

خود با لگد به ، بعد، ن خواباندندیه عّمار را بر روى زمکعثمان به غالمانش دستور داد . حت گرمیمن براى تو نص: ردى؟! عّمار گفتک

 . 373ز حال رفتا، ف بود؛از شّدت دردیرمرد و ضعیاو پ. دیوبکعورِت عّمار 

 
 المال  تیرد عثمان به اموال بکعمل

 . دُخُلوا َمْن آِخُرُهْمیَحّتى  هیُتهاَبنى ُاَمیَلَا ْعَط هَح الَجنَّیدى َمفاتیَلْو َانَّ ِب: گفت عثمان مى 

  .374ز وارد بهشت شودین فرد آنان نیدادم تا آخر ه مىیام آنها را به بنى، ار من بودیدهاى بهشت در اختیلکاگر  

رد و اموال آن که بى حساب باز یام المال در دسِت عثمان بود و او درهاى آن را به روى بنى تیدهاى بیل، کدهاى بهشتیلکبه جاى 

 : ر استیشانش به شرح زیبه خو، عثمان، فه مسلمانانیبعضى از عطاهاى خل. دیشان بخشیرا به ا
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عثمان آن . المال گذاشته بودند تیدر ب، به دستور عمر، سبدى از جواهرات سلطنتى را آورده و، رانیى از فتوحات ایکدر ، در زمان عمر

  392. ردکم ید تقسن زن و دختراِن خویسبِد جواهرات را گرفت و ب

ن زن و فرزندان خود یعثمان آنها را گرفت و ب، ه با خود آوردکاى را  طال و نقره، از غنائِم جنگى. ابو موسى اشعرى والى بصره بود

  393. ردکم یتقس

 . 394ن توّسط عثمانیت الماِل مسلمیِل بیف میاى از ح ن بود خالصهیا

 
 (12) 

 



 

 

 در اصالح بین دو طرف ع(ه عثمان ونقش على )یام مردم بر علیق 
 ان یشورش مصر

به نزد عثمان آمدند و به ، عبدالّله بن سعد بن ابى سرح، ت از والِى خودیاکبراى ش، از مصر. چارگى بودندیمسلمانان سخت در ب 

 . امبر وارد شدندیمسجد پ

: امبر)ص( بودند به آنان گفتندیر مسجد په دکجماعتى از مهاجران و انصار . ندکت یاکانش شیسى از والکه کرد ک عثمان قبول نمى 

اِر خود شتاب و کدر : على)ع( به آنان فرمود. میا ت آمدهیاکاز ستِم فرماندار خود به ش: د؟ گفتندیا نه آمدهیه از مصر به مدکچه شده 

بنابر ، ه فرماندار مصرکرود  آن مىان کام، د؛ چهیان امر بگذارید و او را در جریفه عرضه داریت خود را به خلیاکش. دینکدر داورى عجله م

د؛ چنانچه عثمان بر او یید و مسائل خود را باز گویفه برویشما به نزد خل. رده باشدکبا شما رفتار ، فهیل خود و بى دستورى از خلیم

ن از آن حضرت ایمصر. دیت باز گردیاکد براى شیتوان مى، وگرنه، دیا دهیرد به هدف خود رسکنار کار برکسخت گرفت و وى را از 

، ن استیاگر چه موضوع هم: ان گفتندیمصر. ستیاجى به آمدن من نیاحت: ولى على)ع( جواب داد، ه همراه آنان باشدکخواستند 

ق مسلط تر یع خالیو به جم، تر ه از من قوىکآن : على)ع( پاسخ داد. شاهد بر ماجرا باشى، ه تو هم حضور داشتهکم یلیولى ما ما

: عثمان گفت. بزرگان مصر به در خانه عثمان رفتند و اجازه ورود خواستند. زتر است بر شما شاهد و ناظر خواهد بودو بر بندگان دلسو

ند!!! ک ه عاِمَلت مىکى یارهاکن از یهمچن، مینکت یاکت شیارهاکم تا از تو و یا آمده: د؟ گفتندینجا آمدیچرا بى اجازه من از مصر به ا

نجا به بعد رهبرى مخالفاِن عثمان را به یردند و از اکشه و طلحه دخالت یعا. ده شدیشکت و به مسجد ن آنان باال گرفیگفت و گو ب

 . 395دست گرفتند

 ، 396ر)ع( وارد ماجرا شد و بعد از گفت و گو با عثمانیحضرت ام، سپس

 : ر نوشتیاى به شرح ز عثمان نامه

 میبسم الّله الّرحمن الّرح

عثمان . سدینو اند مى دهیه از وى رنجکبراى آن دسته از مؤمنان و مسلمانانى ، نیرالمؤمنیام، مانه بنده خدا عثکمانى است ین پیا 

گر برقرار سازد؛ آنان یده است بار دیه برکسانى را کند؛ حقوق کامبر رفتار یتاب خدا و سّنِت پکمطابق ، ن پسیاز ا، هکند ک تعهد مى

 شان باز گرداند؛ غنائم جنگى را بىیها د شدگان را به خانوادهیند؛ تبعکن یشان را تأماند امان دهد و آزادى ک منایه از خشم او بکرا 

، در مقابل مؤمنان و مسلمانان، از جانب عثمان، على بن ابى طالب)ع(. ندکم یان )مجاهد( تقسین سپاهیچ مالحظه و استثنا بیه

 : نندک عهدات را گواهى مىن تیز صّحِت ایر نیشاهدان ز. ن تعّهدات استیضامِن اجراى تمامِى ا

. دیوب خالد بن زیابو ا، فیسهل بن ُحَن، عبدالّله بن عمر، دالّلهیبن عب هطلح، د بن ثابتیز، ابى َوّقاص کسعد بن مال، ر ابن الَعّوامیزب 

  (.هجرى 45قعده یذ، خ نگارشی)تار

: ر)ع( به عثمان فرمودیحضرت ام. 397امه را گرفتند و رفتندمان نین پیاى از ا نسخهیک، هر ، وفه و مصر آمده بودندکه از کى یها گروه 

 . اى ردهکه توبه کرى ینى و خدا را شاهد بگکت کاى بخوانى و مردم را سا ى و خطبهیایرون بیخوب است ب



 

 

 : ن خطبه خواندیعثمان آمد و چن 

همه ، ام ه در گذشته انجام دادهکو آنچه را ، تمدانس همه را مى، دیا ه بر من خرده گرفتهکآنچه را ، به خداى سوگند، اى مردم. . .  

ق را وارونه به یب داد و حقایام مرا سخت فر هاى درونى هواى نفس و خواهش، انین مین در ایکى بوده است؛ لیاز روى علم و دانا

 . قت بگرداندیرد و از جاده َحّق و حقکمن نشان داد و سرانجام مرا گمراه 

ند و کد توبه یب شود باکه گناهى مرتکند و هر کد توبه یه دچار لغزشى گردد باکس کهر «: ه فرمودکم دیامبر خدا)ص( شنیخود از پ 

ه از کشود  خود را در گمراهى سرگردان نسازد؛ و اگر به ظلم و ستم ادامه دهد از آن دسته اشخاصى محسوب مى، شیش از پیب

 « . اند ّلى منحرف گشتهکقت به یجاده حق و حق

طلبم و به او  از خداى بزرگ آمرزش مى، ام ب شدهکاز آنچه مرت، نونکا. ام ن فرمان پند گرفتهیه از اکسى هستم کن یلخود او، من 

، چون از منبر فرود آمدم، نونکا. دیدر مقام توبه و استغفار بر آ، ه از گناه دست ُشستهکسته است یآورم؛ و چون َمنى شا روى مى

ه کن باشد یاگر خواسته حّق چن، به خداى سوگند. ان بگذارندیشنهادهاى خود را با من در میپ ند ویسران و اشراف شما بر من درآ

 . ل و خوار خواهم شدیش خواهم گرفت و چون آنان ذلیروش بندگاِن خدا را در پ، ن وجهیوتریکبه ن، د شومیاى زر خر من بنده

رد و دِل مردم از حالت و سخنان عثمان کشش را َتر یر کاش، هیِت گراز شّد، هکدم ید: دیگو راوى مى. ه افتادینجا به گریعثمان در ا 

د به عثمان ید بن زیسع، ن حالیدر ا. چارگى و درماندگى و توبه او متأثر شدندیه افتادند و بر بیبسوخت و حّتى جمعى از آنان به گر

 . نکاى عمل  ش و به آنچه وعده دادهیندین بشتیست؛ زنهار! بر خویس چون خودت به تو دلسوزتر نکچیه، نیرالمؤمنیاى ام: گفت

 
  نى مروانکار شک 

، چون عثمان نشست. دیه را در آنجا دیام د و جمعى از بنىیمروان و سع، ش وارد شدیر آمد و به خانه خویچون از منبر به ز، عثمان 

ولى ، ه قوى بودى خوب بودکگفتى  قتى مىن سخنان را در ویاگر ا: مروان گفت. بزن: حرف بزنم؟ گفت: رد و گفتکمروان رو به او 

ردى و خود را در ک ار رإ؛ًًهه مىکن ید اینبا. ست توستکها به معنى ش ن حرفیگفتن ا، اى اى و به ذّلت افتاده ف شدهیه ضعکحال 

 . ساختى ن خوار نمىینظر مردم چن

مردم مانند : مروان به عثمان گفت. َبر عثمان وارد شوند، ها تیاکدگى به شیبنابر وعده او براى رس، مردم آمدند به دِر خانه عثمان تا 

 : مروان آمد و بر مردم بانگ زد. رون برویتو ب، شم برومک خجالت مى: عثمان گفت. اند ها گرد آمده وهک

ه در انتظار کجز آنان ، قش را گرفته و آمده استینم گوش رفیب س را مىکاه باد! هر یتان سید؟ رویا چه خبر است؟ براى چپاول آمده 

د؟ یما را از چنگال ما دار کا قصد ربودِن ُملیآ، دیا ه به ما هجوم آوردهکنطور ید؟ ایا ردهکز یه دندان تکچه خبر است . دنشان هستمید

م و قدرت و یا ردهکنى نینش د؛ ما هرگز در مقابل شما عقبیردکاشتباه . دیهاى خود برگرد به خانه. دیچه مردم احمقى هست

 . م دادید را از دست نخواهومت خوکح

  
  رى آن حضرتیناره گکت مردم به على)ع( و یاکش 



 

 

 : بر عثمان وارد شد و گفتک، خشمنا، ر)ع(یحضرت ام. ردندکت یاکجمعى آمدند و به على)ع( ش، انین جریپس از ا 

چون ، بگرداند؛ و تو هم، ّلىکبه ، تن و شعوریه تو را از دکدارد مگر  اى؟ او هم از تو دست برنمى دهیشکهنوز از مروان دست ن 

ه کنم یب مى. نینه د، روى! مروان نه رأى دارد اى و در پِى او مى ر انداختهیسر به ز، شانده شودکجا که به هر کشتر خوار و زبونى 

 . نمک ارت اقدام نمىکگر در ید، نیبعد از ا، من. رساند ت مىکتو را به هال

دى و او یحرف مروان را شن. گر به نزد تو نخواهد آمدیعلى د: ر عثمان )نائله( آمد و به او گفتهمس، رون رفتیچون حضرت على)ع( ب 

ندارد بترس و از سّنت دو  یکه شرکى یاز خدا: نم؟ نائله گفتکچه : عثمان گفت. شاندکه خواست کتو را به دنبال خود به هر جا 

ان مردم قدر و یه مروان در مکچرا ، شتن خواهد دادکتو را به ، نىکت اگر از مروان اطاع. 398نکروى یش از تو بودند پیه پکقت یرف

ن؛ همانا کسى را بفرست و على را بطلب و با او آشتى . کبت و محّبتى ندارد؛ و تو مردم را به خاطر مروان از دست دادىیارزش و ه

 . ندک نمى سى در برابر او چون و چراکان مردم مقبول است و یشاوندى و او در میتو با او خو

  » 399. میآ گر نمىیه بار دکبه او گفتم «: رد و فرمودکاما آن حضرت از آمدن خوددارى ، سى را به دنبال على )ع( فرستادکعثمان  

، از وسط مسجد، ى از حاضران، یکش از اقامه سخنیپ. روز جمعه بر منبر رفت و حمد و ثناى الهى گفت، ن ماجرایبعد از ا، عثمان

ه در کآنها ، سرانجام. رار شدکه سه بار تین قضیا. نیبنش: عثمان گفت. نکتاِب خدا عمل کبه ، اى عثمان: ستاد و گفتیبلند شد و ا

دسته با عثمان؛ اختالف باال گرفت و به صورِت هم سنگ  یکه عثمان شدند و یدسته عل : یکمسجد حاضر بودند دو دسته شدند

بنى . ادتش رفتیر)ع( به عیحضرت ام. او را به خانه بردند. هوش شدیه بکچنان ، نگ زدندس، زیدر باالى منبر ن، پراندند و به عثمان

ردى؛ و کار را کن یتو ا، ار تو بودکنها یا: هکردند که به وى حمله یبنى ام، ه وارد شدکحضرت على)ع( . ه به دور عثمان جمع بودندیام

ن ین)ع( خشمگیرالمؤمنیام، پس. م شوراندیا را بر تو خواهیند، ومت(کعنى حیخواهى برسى ) اگر به آنچه مى، به خدا قسم

 . نه بود ین وضع داخل مدیا. 400برخاست

 
 ه از شهرها امده بودند کهاى  گروه 

اجازه بده : به عثمان گفت هبن ُشعَب هریُمِغ. شود بودند و منتظر بودند چه مى، نهیدر خارج مد، گروهى از مخالفان عثمان در ذاُخُشب 

 بانگ بر او زدند و گروه، دیبرابر آنها رس هَریه ُمِغکآنگاه . برو: عثمان گفت. اند باز گردانم نهیه در خارج از مدکى را ینهایو ا من بروم

 401ور باز گردکباز گرد؛ اى  ه اى فاجر باز گرد؛ اى فاسق: که از شهرها آمده بودند گفتندکى یها

 . بازگشت، ریناگز، رهیمغ 

ند من عمل یه هرچه بگوکن یتاب خدا و اکن به کبرو به نزد مردم و دعوتشان : بن العاص را خواست و گفتعمر و ، سپس، عثمان 

 . نمک مى

ن ی؛ نه تو ام403پسِر نابغه باز گرد 402اى دشمن خدا باز گرد: گفتند. ردکسالم ، دیشان رسیکه به نزدکن یعمر و عاص رفت و هم 

تواند  سى به جز از على نمىکنان را یا: ه در مجلس عثمان بودند گفتندکگرانى ین عمر و دعبدالّله ب. میهستى و نه ما از تو در امان



 

 

حضرت . امبر بخوانیتاب خدا و سّنِت پکن قوم را به یا: ردکبه او عرض . حضرت )ع( آمد. عثمان آن حضرت را خواست. ندکت کسا

عثمان . م تو انجام خواهى دادیه هر چه من به آنها بگوکن یارى بر یمان بدهى و خدا را شاهد بگیه پکبه شرط آن : على)ع( فرمود

، ندکتعهد ، از جانِب عثمان، انیه هر چه آن حضرت با شورشکمان گرفت و او قسم خورد یپ، ر)ع( از عثمانیحضرت ام، پس. رفتیپذ

دند؛ به او یچون آن حضرت را د، انیشورش. انیمحل اجتماع شورش، رون شد و رفت به ذاُخُشبیآن حضرت از نزد او ب. انجام دهد

ر)ع( سخنان عثمان را یحضرت ام. رفتندیان پذیشورش. شود و خواسته شما برآورده مى. میآ ش مىیپ: حضرت فرمود. باز گرد: گفتند

بزرگان و و بعد . میراضى شد: گفتند. بلى: ند؟ حضرت )ع( فرمودکارها را بکن یه اکشوى  ا تو ضامن مىیآ: گفتند. ردکشان بازگو یبر ا

ت یاکش 404ه از عاملشان عبدالّله بن سعد بن ابى سرحکانى بودند یشان مصریا. اشرافشان با على)ع( بر عثمان وارد شدند

  405. شتکى از آنان را یکه نزد والِى مصر بردند او ، کدر جواب نامه عثمان، ه نامه فرستادندکدفعه قبل . داشتند

د؟ یخواه ه را مى: کگفت. نکوالى مصر را عوض : نان به عثمان گفتندیا. ردندکه هم دخالت شیر و عایطلحه و زب، ر از على)ع(یبه غ

به سوى ، ن بارهیبا نامه عثمان در ا، انیرد و محّمد به اّتفاق مصرکر را والى مصر کب او هم محّمد بن ابى. ر راکب محّمد بن ابى: گفتند

  407ان بودینجا داستان شورش مصریتا ا 406مصر روانه شد

 
  فهیخدعه خل 

عثمان . ندکش عمل یها ن دفعه عثمان به وعدهیه اکرد و بنا شد کر)ع( وساطت یباز حضرت ام. نه هم شورش شده بودیدر داخل مد 

در خارج از ، از به مهلت نداردینه نیدر مد: آن حضرت)ع( فرمود. براى برقرارى عدالت و باز گرداندن حقوق مردم وقت الزم است: گفت

  408. نه سه روز مهلت باشدیدر مد: حضرت)ع( فرمود. خواهم مهلت مى: گفت. ت برسد مهلت دارىیها ه نامهکم تا زمانى نه هیمد

غالِم ، ناگهان، در راه، رفتند نه به مصر بازم مىیان از مدیهمراه با مصر، رده بودکرا والِى مصر ، رکب ه عثمان مّحمد بن ابىکپس از آن

. روم به مصر مى: روى گفت جا مى: کدندیردند و پرسکاو را بازرسى . رود ر بر شترى است و به تندى مىه سواکدند ید عثمان رإ؛آث

 کآن مش. ى همراهش بودکخش کمش. ردندکاش  ادهیپ. شود نمى: گفتند. زى همراه ندارمیچ: چه همراه دارى؟ گفت: گفتند

، اى از عثمان بود به عبدالّله بن سعد بن ابى سرح ه در آن نامهکافتند یلوله سربى  یکافتند و در آن کن آوردند و شییرا پا کخش

ر و فالن و فالن را دار بزن و کب محّمد بن ابى، ه آمدندکنها یا»: در آن نامه به والى مصر نوشته بود. و مهر عثمان را داشت، والى مصر

 . تا دستور من برسد(ن کت از تو نزد من آمدند زندانى یاکه به شکسانى را کت باش )و همه یسر جا

  409. نه باز گشتند و خدمت حضرت على)ع( رفتند و نامه عثمان را به آن حضرت دادندیر به مدکب با محّمد بن ابى، ه خواندندکنامه را  

وار رسمى تو و س یکپ: مردم گفتند. ام من آن را ننوشته: ست؟ عثمان گفتین نامه چیحضرت )ع( آمد به نزد عثمان و به او فرمود ا 

ُمهر را هم ، اتِب من استکِه خط یخط هم شب، اند دهیشتر را دزد: گفت. اتب تو و ُمهِر تو بر آن استکبر شتِر تو بود و نامه به خّط 

شته خواهى شد عثمان کا یشوى  ا عزل مىین وااّل کرى یگ نارهکاز خالفت : رده باشند! به او گفتندکد مثِل ُمهِر من درست یشا

آن نوبت . مانى ولى بر عهد خود نمى، نىک دهند توبه مى ر مىکاى؛ چون به تو تذ ردهکادى یارهاى زشِت ز: کگفتند به او. رفتینپذ

د خود را عزل یا با، یحال. ردىکن یرد؛ باز چنکهم ضمانت  هشم؛ محّمد بن َمْسَلَمک ارهاى گذشته دست مىکردى و گفتى از کتو به 



 

 

ه خداوند بر تنم کمن هرگز لباسى را ، به خدا قسم، نه، نمکرى یناره گکه از خالفت ک نیا: عثمان گفت. شوى شته مىکا ینى ک

 . . . 410رون نخواهم آورد!یاست به دست خود ب ردهکراست 

 
 شه به قتل عثمان یفتواى عا

از شورش مردم و ، پروراند ش طلحه را مىیومت پسر عموکه از عثمان دلى پر خون داشت و در سر هواى ح، کنیالمؤمن شه ُاّمیعا 

 . ردکر بر قتل او صادر یخى خود را دایثر بهره را برد و فتواى تارکمحاصره عثمان حّدا

 : شه گفتیعا 

ت و یاى و به آنان وال ه را بر مال و جان مردم گشودهیام اى و دست بنى المال مسلمانان را به خود اختصاص داده تیب، اى عثمان 

اگر . ردین را از تو بگیت آسمان و زمکر و بریاى؟ خدا خ اّمت محّمد)ص( را در سختى انداخته، لهین وسیبه ا، اى و دهیومت بخشکح

 . 411دندیبر تو را چون شترى سر مى، گزارى ر مسلمانان پنج نوبت نماز مىیه چون ساکنه آن بود 

ه کخدا بر آنان »: خواند، نازل شده بودشه و حفصه یه درباره عا، کم رایه دهم از سوره تحریآ، دیشه را شنیچون سخنان عا، عثمان

. ردندکانت یسته ما بودند ولى به شوهرانشان خیه همسراِن دو بنده از بندگان شا، کزن نوح و لوط را مثال آورد. افر شدندک

 « . دیوارِد آتش شو، انیهمدوش جهنَّم، هکاى به آن دو نفع نرساندند و به آن دو )زن( گفته شد  شوهرانشان ذّره

اتب کطّى آن به خط ، افته بودیه برادرش محّمد در راه مصر بدان دست کاى  ش داشت و از نامهکمزاجى سخت تند و سر، شهیاع 

 ه جان در راه بستگان خود مى، کن رایالمؤمن اّم، شهیعا. آگاه شد، رده بودکعثمان و مهر عثمان فرماِن قتل او و همراهانش را صادر 

بانگ . فرش دادکرد و فتوى به کفه را صادر یفرماِن قتل خل، بى پروا و به صراحتى تمام، هکساخت  نیچنان منقلب و خشمگ، داد

، مکن حیبا ا، رد وک ه به نعثلیعثمان را تشب، وى. است افر شدهکه کد َنْعَثل را یشکب: عنىی »412فرکُاْقُتُلوا َنْعَثاًل فقد »: برداشت

د و عبدالّله بن سعد ید و سعیم بن أبى العاص و ولکمروان و َح، هیام ان بنىیران و والهاى َسیبد، البّته. 413ستکُحرمِت َخالفت را ش

ار در یر بسیتأث، همه و همه، المال تیشد و غارت ب ه به مسلمانان مىکى یهمه در جاى خود مؤّثر بوده است و آزارها، بن ابى سرح

د یه وى شورانیفه نگذاشت و مسلمانان را علین احترامى براى خلیتر مکشه ینها با فتواى عایبا همه ا. ها داشته است ن شورشیا

  .مینک ان مىیه بکو پس از آن شد آنچه را 

 
  سخن َجهجاه ِغفارى 

ه از انصار ، کَجهجاه غفارى. رده بودکه کیردند تک ه مىکیو عمر به آن ت ابوبکره کى یو بر عصا، خواند ه عثمان خطابه مىکدر وقتى  

وِه کنم بر شتر و ببرم به کا سوارت یب: گفت، گریتى دیو در روا 414. این بیین منبر پایز اى نعثل و از ایبرخ: گفتبرخاست و ، بود

.  415ن آوردند و به خانه بردندییه عثمان را از منبر پایبنى ام. حرفى نزد، در جواِب او، س از مردمکچ یآتشفشان و درون آن اندازم!!! ه

 . ردندکردند و او را محاصره کام یعثمان قه یده گان علیجه ستمدیدر نت

 



 

 

  محاصره خانه عثمان 

ان یم والیوفه و بصره از بکه عثمان شهرها از یشه علیهاى عا ر نامهیز تحت تأثیان عثمان و نیمسلمانان به ستوه آمده از ستم وال 

به روى ، به فرمان طلحه، و آب را 416. ردندکاصره نه خانه عثمان را محیاهل مد کمکنه آمده بودند با یعثمان به عنوان سفر حج به مد

  417. او بستند

عثمان به َمروان و . شته شود؛ آماده سفِر حّج شدکنه باشد و عثمان یه در مدکنخواست ، دید ار را تمام شده مىکه ، کشهیعا

شه یآنان به نزد عا. شته شومکد و نگذارد نکرى ید از مردم جلوگیه بماند؛ شاکد یشه بخواهید و از عایبرو: عبدالّرحمن بن َعتَّاب گفت

شه یعا 418ندکن مرد )عثمان( دفع ین شورش را از اید خداوند به واسطه شما اید؛ شاید و بمانیشما به حّج نرو: آمدند و به او گفتند

به تو ، دو برابر، اى ردهکج هر چه خر: به او گفتند. توانم نروم ام؛ نمى ردهکام و حّج را بر خودم واجب  م وابستهیمن بارها، نه: گفت

 : ن شعر را خواندیمروان ا 419. رفتیباز نپذ. میده مى

 420َفلَّما ُاْضَطَرَمْت أْحَجما   ٌس َعلىَّ الِبالَدیَوَحرََّق َق

 . دیشکاز من دست ، اِم خود فرو بردکش باال گرفت و مرا در یها س شهر را بر من آتش افروخت و چون شعلهیق

ه آرزو دارم او کبه خدا قسم  421د هستم؟یه من درباره صاحبت در تردکاى  ا گمان بردهیآ، اى مروان: گفت، واندر پاسخ مر، شهیعا 

ه روان کشه به سوى میعا، پس از آن. نمکا افیى حمل آن را داشته باشم و تا او را به دریهاى خود جا دهم و توانا ى از بستهیکرا در 

  422شد

 : شه به او گفتیعا. دیشه رسیبه عا 423ِن ُصلُصلیوى در سرزم. ُر الحاّج بودیام، ه دستوِر عثمانب، در آن سال عبدالّله بن عّباس

و ، نکنده مکاند پرا دهین مرد )عثمان( شوریه بر اکمردمى را ، ه دارىکاى  را و ُبّرندهین زباِن گیباا، هکدهم  تو را به خدا سوگند مى

اند و از  ص دادهیاند و راه راست خود را تشخ نا شدهیار خود بکمردم به . ندازید نیدش ترکن مرِد خودخواه و سریآنان را درباره ا

افته یالمال دست  تیدهاى بیلکه به کدم یطلحه را د، خود، من. اند گروه گروه جمع شده، ه باال گرفته استکبراى امرى ، شهرها

 424ش خواهد گرفت!!!یر را در پکش ابوبیوهمان روِش پسر عمک، بى ش، ردیبود! اگر او زمام امور را به دست بگ

سى کبه ، على)ع(، شواِى مایمردم جز به پ، شته شودکد و یایى بین مرد بالیاگر بر سر ا، مادر: گفت، شهیدر پاسخ عا، ابن عّباس 

  425نمکخواهم با تو مجادله  نمى: گفت، با شتاب، شهیعا. گر سر فرود نخواهند آوردید

 
 طلحه  المال در دست تیدهاى بیلک

اش مملّو از  ه خانهکبه طورى ، مردم در خانه او جمع شده بودند، ن سببیبد، المال را به دست آورده بود و تیدهاى بیلکطلحه  

 ، ر)ع(یسى رانزد حضرت ام، کتر شد ره محاصره بر عثمان تنگیچون دا. جاى سوزن انداختن نبود. ت بودیجمع

 یولما امزق ینکواال فأدری لکن انت آکواًل فکنت مأکان 



 

 

 ه پاره پاره شوم کش از آنیام مرا بخور وگرنه بدادم برسى پ عمو زاده -ا تو یابست خورده شوم بی عنى چنانچه مىی 

مرا از چند : ردکعثمان به آن حضرت عرض . الوصف آمد د؛ معیآ گر به نزد او نمىیه دکحضرت)ع( به عثمان فرموده بود ، ش از آنیپ 

رى و ما خود را در یده بگیز ندین همه را نیو دامادِى رسول خدا؛ اگر ا 426شاوندىیحق برادرِى اسالمى و خو :جهت بر تو حق است

م ]= َطلَحه[ از یله َتیى از فرزندان قبیکومت را که قدرت و حکبراى خانداِن َعبِد َمناف ننگ است ، باز هم، مینکت فرض یعصر جاهل

رون رفت و آمد به مسجد یآنگاه از خانه عثمان ب. دیخبر به تو خواهد رس: فرمود، سخ اودر پا، ر)ع(یحضرت ام. ندکرون یچنگشان ب

وقتى . دست بر شانه او نهاد و با هم به سوى خانه طلحه روانه شدند، دیامبر( را دیرده پکآزاد ، دی)فرزند ز هدر آنجا ُاساَم. امبر)ص(یپ

لى یخ، اى ابوالحسن: اى طلحه پاسخ داد ه به راه انداختهکاى است  هکرن چه معیا، طلحه: على)ع( بدو فرمود، دندیبه طلحه رس

  427. ار گذشته استکار از که کاى  دهیوقتى رس، اى ر آمدهید

 تیدِر ب: فرمود. المال تیرون آمد و رفت به دِر بیچ نگفت و از خانه او بیه، ده نداردید سخن گفتن با طلحه فایچون د، ر)ع(یحضرت ام

 هکم سیرد به تقسکستند و خود شروع کت المال را شیدستور داد دِر ب. دها نزد طلحه استیل، کمید نداریل: کگفتند. دینکالمال را باز 

رون آمدند و به نزد یاز خانه او بیک،  ، یکه به دوِر طلحه بودندکآنان . المال تیهاى انباشته در ب ز طال و نقرهیهاى زر و نقره و ن

ام از  ردهکه کارى کمن از ، نیرالمؤمنیاى ام: رفت به نزد عثمان و گفت. طلحه تنها ماند. لمال بهره بردندا تیعلى)ع( رفتند و از ب

به خدا : عثمان جواب داد. م مانع نهادین من و آرزویولى خدا نخواست و ب، الى در سر داشتمیخ. طلبم ش مىیخداى خود بخشا

ارت را کن یافتى! من انتقام ایست خورده کان شین میه خود را در اکاى  جهت آمدهه از آن کبل، نىکاى تا توبه  امدهیه تو نکسوگند 

 428. به خدا وامى گذارم

 
 

 رساند  بندد و على)ع( به او آب مى طلحه آب را به روى عثمان مى

  429. گزارد طلحه با مردم نماز مى، ن مدتیدر ا، عثمان چهل روز در محاصره بود و: سدینو طبرى مى 

ر زمام امور را به یطلحه و زب 430. دیرس به پاى طلحه نمى، ز با عثمانیث مخالفت و ستیاز ح، ز اصحاب رسول خدا)ص(ا یکچ یه 

 . دنى به آنجا برسدیگذاشت آب آشام رد و نمىک رى مىیدن آب به خانه عثمان جلوگیطلحه از رس. دست گرفته بودند

ر؛ و موافقت یخ: طلحه گفت. ش آب برداردین مرد از چاه آِب خویگذار انى؛ بک ه مىکارى است کن چه یا: على )ع( به طلحه گفت 

 431. ردکن

سى را به نزد کعثمان ، دِن آب به خانه عثمان شدندینندگان به شّدت عمل افزودند و مانع رسکچون محاصره : سدینو طبرى مى

د یرد و چون دکعلى)ع( با طلحه گفت و گو . برساند زد و قدرى آب به خانه اویلى برانگیرد تا وساکعلى)ع( فرستاد و از او استمداد 

د و سرانجام قدرى آب به عثمان یاى جز موافقت با على)ع( ند ه طلحه چارهکى یتا جا، ن شدیرد به شّدت خشمگیپذ ه نمىک

 432ردندکباز آب را از او منع ، اّما. رساندند

عثمان مّدتى . نه: سعد هست؟ گفتند: گفت. نه: ت؟ گفتندان شماسیا على در میآ: عثمان به باالى بام آمد و به مردم گفت 



 

 

ن خبر به على)ع( ید تا به ما آب برساند؟ چون ایه على )ع( را بگوکسى هست : کر آورد و گفتیسپس سر به ز، خاموش ماند

ب یآسد تا از ان گرفتنیهاى آب را در مک ه مشیام غالمان بنى هاشم و بنى. آب ُپر وبه خانه عثمان فرستاد کسه مش، دیرس

 اى از آنان زخمى شدند!  عده، تا آن آب به خانه عثمان برسد، ن حالیبا ا. ان در امان بماندیشورش

به خدا : ند؟ پاسخ دادک اربابت عثمان چه مى، ُمجمِّع: دیطلحه از او پرس. ردکه انصارى بر طلحه گذر یُمجمِّع بن جار، ر و دارین گیدر ا 

شته شده نه کامبر ُمرَسلى ینه پ، شته شودکاگر : جواب داد، به طعنه، طلحه. دیشک قبت او را مىه عاکبرم  گمان مى، سوگند

  433. فرشته مقرَّبى

روزى به نزد وى رفتم و ساعتى بااو به گفت و ، ه عثمان در محاصره بودکدر آن هنگام : دیگو عه مىیاش بن ابى ربیعبدالّله بن ع

ه در پشت در خانه کسانى کعثمان دستم را گرفت و مرا واداشت تا به سخنان ، میسخن بوده مشغول کدر آن حال . شنود پرداختم

ارهاى خود کد از یشا، دینکصبر : گرى جواب دادید؟ و دیمنتظر چه هست: گفت ى مىیکه کدم یدر آن وقت شن. او بودند گوش بدهم

 سیابن ُعَد: دیستاد و پرسیا، پس. ردکدالّله گذر یعببن  هطلح، میستاده بودیه من و عثمان گوش ا، کدر همان حال. باز گردد

اران یس بازگشت و به یآنگاه ابن عد. زى گفتیس به نزد طلحه آمد و طلحه در گوش او چیابن عد. 434نجاستیا: جاست؟ گفتندک

خود َشّر طلحه را از سرم  تو، خداوندا: عثمان گفت. ندکسى به خانه عثمان رفت و آمد کد ین به بعد نگذاریاز ا: ن دستور دادیخود چن

 ن َحّقى نداشت! یه چنکد و حال آن یپرده احترام مرا در. . . دیخت و آنان را بر من بشورانیه او مردم را بر من برانگکن کوتاه ک

ه محّمد کنتا آ، ردندکرى یرون آمدنم جلوگیاز ب، سیبنا به دستور ابن عد، فه خارج شومیچون خواستم از خانه خل: دیگو عبد اهلل مى 

 . ردندکپس مرا آزاد . دیدست از او بدار: گفت، گذشت ه از آنجا مى، کرکبن ابوب

 
  ر)ع(ینش حضرت امکقتل عثمان و وا 

رهاى خود را یشمش: ن دستور دادیچن، ن)ع(یحسن و حس، به فرزندان خود. شندکخواهند عثمان را ب ه مىکبه على)ع( خبر دادند  

خود را به خانه ، در اجراى امر پدر، فرزندان على)ع(. ابدیفه دست یسى به خلکد ید و اجازه ندهیستیان باد و بر دِر خانه عثمیبردار

ار عثمان اصرار داشتند! سرانجام زد کدن به یان بخشیبى بر پا بود و مردم براى پایفه هنگامه عجیرامون سراِى خلیپ. عثمان رساندند

، رخساره حسن گلگون گشت و سِر قنبر. زخمى شدند، در دفاع از عثمان، ن)ع(یو خورد شروع شد و امام حسن)ع( و امام حس

 . ست و به سختى مجروح شدکش، غالِم على)ع(

دو تن از مهاجمان ، پس. نندکاى بر پا  ن شوند و فتنهیخشمگ، دن حاِل فرزنداِن على)ع(یاز د، ه بنى هاشمکد یترس ابوبکرمحّمد بن  

ه مردم کرود  م آن مىیب، مخصوصًا آن خون را بر رخساِر حسن، نندین وضعى را ببیاگر بنى هاشم چن: د و به آن دو گفتیشکش یرا پ

وار به یه ما خود را از دکن است یصالح ا. هاى ما نقش بر آب گردد برانند و نقشه، رهاى خودیبه ضرب شمش، راموِن عثمانیرا از پ

  435میشکم و بى سر و صدا او را بیخانه عثمان برسان

 له خود را از انظار مردم مخفى نگاه مىین وسیاى پوشانده بود و بد ه روى خود را با پارچه، کطلحه: سدینو د مىیابن ابى الحد

ه عثمان باال رفتند و خود را به یهاى همسا وار خانهیر با دو نفر از دکب محّمد بن ابى 436ردک ر باران مىیخانه عثمان را ت، داشت



 

 

آن سه نفر رفتند و چون به عثمان . دیشکد و او را بییایرم و شما بیگ من عثمان را مى: ر گفتکبن ابى ب محّمد. دندیعثمان رسان

اى  نه من نشستهیه تو بر سکد ید اگر مى ابوبکرپدرت : عثمان به او گفت. نه او نشستیر بر سکمحّمد بن ابى ب، افتندیدست 

 437شتندکگر آمدند و او را یو مرد در دستش سست شد؛ آن دکمحّمد بن ابى ب. شد ناراحت مى

چون چشِم . رون آمدین بیبا حالى خشمگ، دیر)ع( وقتى خبر را شنیحضرت ام، اّما. به طلحه بشارت دادند، شته شدکوقتى عثمان 

ر)ع( به طلحه ینى ؟ حضرت امین سان برافروخته و خشمگیه اکاست  تو را چه شده، اى ابو الحسن: طلحه به على)ع( افتاد گفت

 اگر او مروان را از خود دور مى: شند؟! طلحه جواب دادک ا مردى از اصحاب رسول خدا را مىیِن خداوند بر تو باد! آیلعنت و نفر: گفت

  439نه نبّى ُمرَسل، مقّرب است کاو نه مَل: ه گفتکگر آمده است یت دیدر روا 438شد شته نمىکرد ک

 
 ر)ع( و دفن عثمان یعت مردم با حضرت امیب

آنگاه بنى . ردندکعت یر)ع( بیه مردم با حضرت امکتا آنگاه ، ندکسى او را دفن که کگذاشتند  ن مانده بود و نمىیعثمان بر زمجنازه  

. نندکه بگذارند دفنش کرد کر)ع( اجازه داد و امر یحضرت ام. ار را بدهدکن یه از آن حضرت در خواست تا به خانواده عثمان اجازه ایام

 . مروان دخترش و سه تن از غالمانش: پنج نفره جنازه را برداشتند و بردند، بعد از نماز مغرب

چون جنازه عثمان . ردند و بر سر راِه جنازه عثمان نشستندکهاى خود را ُپر از سنگ  دامن، ار باخبر شدندکن یچون مردم از ا 

ن واقعه یا. و براى سرنگون ساختن آن هجوم بردند ردندکتابوِت او را سنگ باران ، دیشان رسیان ایچون جنازه عثمان به م. نشستند

آن عّده . ندینند و از آن محافظت نماکرد تا مزاحمت مردم را از جنازه عثمان دفع کاى را مأمور  آن حضرت عّده. به على)ع( گزارش شد

ان یهودیه ، ک«بکوکَحشٌّ »عثمان در باِغ بدِن ، بین ترتیبد، ان گرفتند تا آن را به مقصد رساندند ویجنازه را در م، بنا به دستور، زین

 . سپرده شد کبه خا، ع بودیردند و در جنِب بقک مردگان خود را در آنجا دفن مى

 اد مىیردند و فرک مردم آنان را سنگ باران مى، در همان حال، رد وکصدا به نوحه و زارى بلند ، ع جنازه پدریدر تش، دختر عثمان 

  440َنْعَثْل، َنْعَثل: زدند

ع متصل یردند و آن قسمت را به قبرستاِن بقکب را خراب کوکواِر َحشٌّ یه دکدستور داد ، ه به خالفت نشستیه معاوکپس از آن 

قبر عثمان به قبور ، بین ترتیبه ا، بسپارند تا کز فرمان داد تا مسلمانان امواِت خود را در اطراف قبِر عثمان به خایساختند و ن

 . ع است یز قبر عثمان در آخر بقینون نکا .وسته شود یمسلمانان پ

 
 فه یان سقیپا 

فه طورى یدر سق. دیان رسیشته شدن عثمان به پاکپس از . ده بودندیشکامبر)ص( نقشه آن را یه چند تن در زمان پک یا، فهیسق 

ن یه معیه مانند معاویبنى امسى را از کشد  شته نمىکاگر عثمان . فه شودید و خلیایگرى بیى بعد از دیکه کده بودند یشکنقشه 

از ، با شورش مردم بر عثمان و قتل او، رده بودندکفه یه در سقکآن بند و بستى ، نکل. شد فه نمىیرد و حضرت على)ع( خلک مى

درب ختند به یامبر)ص( ریمهاجران و انصار و اصحاِب پ، فه رها شدندیه مسلمانان از بنِد سقکو آنگاه . خت و مردم آزاد شدندیهم گس



 

 

  441. ردندکعت یامبر)ص( آمد و مردم با آن حضرت)ع( بیخانه على)ع( و آن حضرت به مسجد پ

*   *   * 

افته یشهرت « هیشقشق» ه به، کاى راد خطبهیدر ضمن ا، در روزى از روزهاى اواخر خالفت خود، ه الّسالمین علیرالمؤمنیحضرت ام

در خاتمه . ندک اد مىیعت مردم با خود و حوادث پس از آن یتا چگونگى ب رکدن ابوبیومت رسکاز دوراِن به ح، به اجمال، 442است

 . مینکن خطبه را نقل یه اکم یدیمناسب د. تابک

 
 هیمعروف به ِشقِشق، ن على)ع(یرالمؤمنیخطبه حضرت ام

 
 

 . ِمنَها َمَحلُّ الُقْطِب ِمَن الرَّحَا  یْعَلُم َأنَّ َمَحلِّی[ َو ِإنَُّه َلهَأَما َوُالّلِه َلَقْد َتَقمََّصها ٌفالٌن ]ابن أبى قحاف 

گاه من نسبت به یه جاکدانست  ه خود مىیکرد و حالکر( جامه خالفت را به تن کآن شخص )= ابوب، سوگند به خدا، اى مردم، هان 

 . گردد ه به دور آن مىکاب است یاب به آسیل وسط سنگ آسیمانند م، خالفت

ٍد َجذَّاَء ]جّد[ َأْو َأصِبَر یَن َأْن َأُصوَل ِبیَب یْشحًا؛ َو َطِفْقُت أْرتِئکُت َعْنَهایُر؛ َفَسَدلُت ُدوَنَها َثْوبًا َوَطَویْرَقى ِإَلىَّ الطَّیُل َوال یْنَحِدُر َعنِّى السَّی 

 . ْلَقى َربَُّهیتَّى َها ُمْؤِمٌن َحیَدُح ِفیکُر َو یَها الصَِّغیُب ِفیشیُر َو یبکَها الیْهَرُم ف، یاَءی[ َعْمه]ظلم هیَعَلى َطْخ

ازات من بلندتر یده امتیشکوت کارتفاعات سر به مل. شود ر مىیها سراز هاى روح من به سوى انسان ها از قّله تیل انبوه فضلیس 

گر افتاد( یرى دیه خالفت در مسک)در آن هنگام . دن بر آن ارتفاعات را در سر بپرورانندیه پرندگان دور پرواز بتوانند هواى پرکاز آن است 

ست با دستى خالى یبا ا مى: یدمیشیى از دو راه اندیکختم و روى از آن گرداندم؛ چون در انتخاب یاِن خود و زمامدارى آویاى م پرده

ه ، کوبندهکاى بس  اى( حادثه )چه حادثه. رمیشه گیى پیباکیاى ظلمانى و ُپرابهام ش ا در برابر حادثهینم کبه مخالفانم حمله 

 . برد د پروردگارش در رنج ومشّقت فرو مىیمان را تا داریر و انسان با ایمسال را پکفرتوت و  بزرگسال را

ى ِبَها َفَأْدَل، لِهیَحتَّى َمَضى ُاْلأوَُّل ِلَسِب. َنْهبًا یَأرى ُتَراث، الَحْلِق َشجًا یِن َقذًى َو فیالَع یَفَصَبَرُت َو ف. ُت َأنَّ الصَّْبَر َعَلى َهاَتا َأْحَجىیَفَرَأ 

 . ِإَلى فالٍن َبْعَدُه

چونان بردبارِى ، ش گرفتمیراه بردبارى پ، پس. ح دهمیه صبر و تحّمل را بر حمله با دست خالى ترجکم بر آن شدم یم عقل سلکبه ح 

و  ردیم را نگی)چرا اضطراب سر تا پا. ش را گرفته باشدیه استخوانى مجراکى یدر آن فرو رفته و گلو که خس و خاشاکچشمى 

 اش منحرف مى قىیرود و از مجراى حق غما مىیده و از آِن من است به یه به من رسکدم حّقى ید انوس درونم را نشوراند؟( مىیاق

 . گرى سپردیبه د، پس از خود، ه روزگاِر نفر اّول سپرى گشت و او راهِى سراى آخرت شد و خالفت راکگاه  تا آن. گردد

 [ : شى]ُثمَّ َتَمثََّل ِبَقوِل األْع 

 . اَن َأِخى َجاِبِریْوُم َحیَو  وِرَهاکَعَلى  یْوِمیَشتَّاَن َما 

 [ : دیگو ه مىکس را خواند یداد تلخ شعر اعشى قین روی]ا 



 

 

ز سوار بر شتر یاى ناچ ه با زاد و توشهکجا؛ و امروز کش غوطه ور در لّذت بودم ین رفاه و آسایدر بهتر، برادر جابر، انیه با حکروزى  

 ها گرفتارم؟! ابانیهنه بدرپ

 َها!یَلَشدَّ َما َتَشطََّرا َضْرَع -اِتِه إْذ َعَقَدَهاآِلَخَر َبْعَد َوَفاِتِه یَح یُلها فیْسَتِقیَناُهَو یا َعَجبًا َبیَف 

گرى بست ید ه به گردنکرد پس از خود گردن بند خالفت را ک اش از خالفت استعفا مى در دوران زندگى، ه نفر اّولکن یشگفتا! با ا 

 ردند! کم یان خود تقسیآن دو تن دو پستان خالفت را چه سخت م

 ِإْن َأْشَنَق َلَها َخَرَم َو ِإْن هِب الصَّْعَبکَراکَها َو اْلاْعِتَذاُر ِمْنَها َفَصاِحُبَها یُثُر ُالِعَثاُر ِفیکْخُشُن َمسَُّها َویْلُمَها َو کْغُلُظ یَخْشَناَء  هَحْوَز یَرَها فیَفَص 

 . َأْسَلَس َلَها َتَقحََّم

هاى مداوم به  افتد و پوزش ان مىیهاى فراوان به جر لغزش، گروهى خشن واگذاشت یکفه را پس از خود در یار انتخاب خلکدومى  

ش یده شود و اگر رهایاش بر نىیشد بکه اگر افسارش را ب، کچونان سوارى است بر شتر چموش، دمساِز طبع درشتخو. دنبال دارد

 . رود ارش به در مىید از اختنک

 

ِلِه َجَعَلَها یَحتَّى ِإذا َمَضى ِلَسِب هالِمْحَن هَو ِشدَّ هَقَصَبْرُت َعَلى ُطوِل الُمدَّ. ِبَخْبٍط َوِشَماٍش َوَتَلوٍُّن َو اْعِتَراٍض -َلَعْمُر الّلِه  -النَّاُس  یَفُمِن 

 . َأَحُدُهْم یَزَعَم َأنَّ هَجَماع یف

ت در پهناى راه به کرى و حریپذ بى ناآرام و راهى خارج از جاده و سرعت در رنگکبه مر، در ناهنجار، ه مردمکردگار سوگند به پرو 

ه دّومى کگاه  ها نمودم؛ تا آن ن وضعى تحملیمن به درازاى مّدت و سختى مشّقت در چن. م مبتال گشتندیر در خط مستقیجاى س

ى از آنان یکه هم کار جمعى گذاشت مرا گمان خود یفه را در اختیار انتخاب خلکو  گر گشتیش رفت و رهسپار سراى دیهم راه خو

 . پنداشت

ِإْذ َطاُروا؛ َوِطْرُت ، َأسَفْفُت ِإْذ َأَسفُّوا ینَّکَحتَّى ِصْرُت ُأْقَرُن ِإَلى هِذِه النََّظاِئِر! ل، ُب فىَّ َمَع اْلَأوَِّل ِمْنُهْمیاَلّلِه َوِللشُّوَرى!َمَتى اْعَتَرَض الرَّیَف 

 . َفَصَغا َرُجٌل ِمْنُهْم ِلِضْغِنه َوَماَل اْلآَخُر ِلِصْهرِه َمَع َهٍن َو َهٍن

ن ین شورا قریه امروز با اعضاى اکد بودم یى در برابر نفر اّولشان در استحقاق خالفت مورد تردکى! من ین شورایپناه بر خدا از چن 

من هم با آنان فرود ، آمدند ه اگر فرود مىکى از آن پرندگان قرار دادم یکم و( خود را ردکشه یى پیباکیگر شیشمرده شوم! )من بار د

گرى به یرد و دکاز حق اعراض ، توزى نهکیاز روى ، مردى در آن شورا. آمدم با جمع آنان به پرواز در مى، دندیپر آمدم و اگر مى مى

 . ه در دل داشتکگرى یبااغراض د، ل نمودیبرادر زنش تما

َث کِإَلى َأِن اْنَت. ِعیالرَِّب هاْلِإِبل ِنْبَت هْخَضُموَن َماَل الّله ِخْضَمیِه یَو َقاَم َمَعُه َبُنو َأِب. لِه َوُمْعَتَلِفِهیَن َنِثیَب، ِهیَلى َأْن َقاَم َثاِلُث اَلْقوِم َناِفَجًا ِحْضَنِإ 

 . ْطَنُتُهَبْت ِبِه ِبکِه َعَمُلُه َو یِه َفْتُلُه َو َأْجَهَز َعَلیَعَل

برآمده بود وبه همراهش برادران ، م تا مخرجشکاز ش، ه دو پهلوى اوکدر حالى ، ن نفرشان برخاستیه سرانجام سومکنیتا ا 

 سال. هاى بهارى را سبزه، ه شترکدند یحساب بلعیت المال مسلمانان را آنچنان باولع وبیاپو افتادند وبکز برخاسته وبه تیهمپشتش ن



 

 

اتش خاتمه داد و ُپر خورى به یردار او به حکش پنبه شد و یها د و رشتهیان زندگى سّومى هم فرا رسیگذشت و پا ن منوالیها بر ا

 . ش درانداختیرو

َن یُمْجَتِمِع، ]عطافى[ یقَّ ِعْطَفاَء الَحَسَناِن َو ُش َحتَّى َلَقْد ُوِطى، لِّ َجاِنٍبکْنثاُلوَن َعَلىَّ ِمْن ، یُعْرِف الضَُّبِع ِإَلىَّکإالَّ َوالنَّاُس  یَفَما َراَعِن 

 . الَغَنِم هَضیَرِبک یَحْول

براى سپردن ، ى برسندیه به غذاکبه رسم قحط زدگانى ، با ازدحامى سخت، ه انبوه مردمکز بود یانگ جانیبراى من روزى بس ه 

ده شدند یوبکن یفرزندم حسن و حسه دو کاق و شور مردم چنان از حد گذشت یاشت. از هر طرف هجوم آوردند، خالفت به دست من

دل و ، یکهکآورد  اد مىیهاى گوسفند را به  اجتماع انبوه گله، م عموم مردم در آن روزیتسل. افتکم از دو سو از هم شیو ردا

 . رامونم را گرفته بودندیپ، هماهنگ

َنْجَعُلَها  هالدَّاُر اآلِخَر کِتْل»: ُقوُلیُث[ یْسَمُعوا الّلَه ُسْبَحاَنُه ]حیَأنَُّهْم َلْم کآَخُرون؛ َو َمَرَقْت ُأْخَرى َو َقَسَط  هَثْت َطاِئَفکَفَلمَّا َنَهْضُت ِباْلَأْمِر َن 

 « . َنیِلْلُمتَِّق هاأَلْرِض َو اَل َفَسادًا َو الَعاِقَب یُدوَن ُعُلّوًا فیریَن اَلیِللَِّذ

ارى کگر ستمیند و جمعى از راه منحرف گشتند و گروهى دستکگروهى عهد خود را ش، ه به امر زمامدارى برخاستمکهنگامى  

ه در کم داد یسانى قرار خواهکت را براى یما آن سراى ابد»: ه فرموده استکده بودند یى آنان سخن خداوند را نشنیگو. ردندکشه یپ

 . «ورزند ه تقوا مىکارها به سود مردمى است کو عاقبت ، ندازندیند و فساد به راه نیگران نجوین برترى بر دیروى زم

 ِنِهْم َوَراَقُهْم ِزْبِرُجَها!یا فى َأْعیِت الدُّْنینَُّهْم َحِلکَول، َو الّلِه َلَقْد َسِمُعوَهاَوَوَعْوهَا، َبَلى 

ن دگان آنایا خود را در برابر دیولى دن، بودند ردهکش کده و گوش به آن فراداده و دریالم خدا را شنکه آنان کبه خدا سوگند ، آرى 

 . ره گشتند وخود را درباختندیا خیور دنینت و زیتا درجاذبه ز، اراستیب

َظاِلٍم  هظَّکَقارُّوا َعَلى یِبُوُجوِد النَّاِصِر َو َما َأَخَذ الّلُه َعَلى الُعَلَماِء َألَّا  هاُم الُحجَّیَلْواَل ُحُضوُر الَحاِضِر َو ِق، هَوَبَرَأ النََّسَم هَفَلَق الَحبَّ یَأَما َوالَِّذ 

 َعْنٍز!  هْم هِذِه َأْزَهَد ِعْنِدى ِمْن َعْفَطکایُتْم ُدْنیَوَلَأ لَف، ْأِس َأوَِّلهاکُت آِخَرَها ِبیُت َحْبَلَها َعَلى َغاِرِبَها َوَلَسَقیَلَأ لَق، َوال َسَغِب َمْظُلوٍم

بر من ، اورانیبا وجود ، اده نبود و حّجت خداوندىارى من آمیاگر گروهى براى ، دیافت و روح را آفرکه دانه را شکى یسوگند به خدا 

ن زمامدارى را به یمهار )شتِر( ا، ده نبودیار و گرسنگى ستمدکمان الهى با عالمان درباره عدم تحّمل پرخورى ستمیتمام نشده بود و پ

اى ین دنیه اکد یدیفهم گام مىدر آن هن. ردمک راب مىیى سیاله بى اعتنایبا پ، همچون آغازش، انداختم و انجام آن را دوشش مى

 زتر است!یبز هم ناچ یکنِى یشما در نزد من از آب ب

. َعنها( هُد اإلجابیریان که َمسائَل یَل إنَّ فیتابًا )قکه رجٌل ِمن أهِل السَّواِد عند ُبلوِغه إلى هَذا الموضِع ِمن ُخطبِته فناَوَلُه یوقاَم ِإل: ]قاُلوا 

 [ . َتیُث َأفضیِمن ح کَلْو اطََّرَدْت ُخْطَبُت، َنیَرالمؤمنیا أم: یرَغ ِمن ِقراَء ِته( قاَل َله ابُن عّباٍسه )فلّما َفینُظُرفیَفأقبَل 

ه به مطالعه آن کاى به آن حضرت داد  د مردى از اهل دهاِت عراق برخاست و نامهینجانب رسیه به اکسخن انحضرت : اند ]گفته 

ردى کوتاه که سخن کاش از آنجا ، کنیرالمؤمنیا ام: یابن عّباس به آن حضرت)ع( گفت، دیردو چون از خواندن آن فارغ گ، مشغول شد

 [ . گفتار خود را ادامه دهى



 

 

 َهَدَرْت ُثمَّ َقرَّْت! هِشْقِشَق کاْبَن َعبَّاٍس! ِتْلیَهاَت ی[ َه: ]َفَقاَل 

 443ه از دهان شتر نرکا شقشقه یگر گفته شود؛ گوینان ده مانند آن سخکن یدور است )از ا، [ اى ابن عّباس: ر)ع( فرمودی]حضرت ام 

 . خته شده وباز در جاى خود آرام گرفت یآو

 [ . ُث َأراَدیَن)ع( َبَلَغ ِمنُه حیُرالمؤمنیوَن أمیکالِم َألَّاکَعلى َهذا ال یَأَسفکالٍم َقطُّ کَفَوالّلِه ما َأَسْفُت َعلى : ]قاَل ابُن عّباس 

ه نشد سخن را کچرا ، الم آن حضرتکه از قطع کگن نشدم یچ سخنى آنقدر اندوهیاز قطع ه، گند به خداسو: دیگو ]ابن عّباس مى 

 [ . رده بود برساندکه اراده کبه آنجا 

رده بود و در آن ساعت کفه تحمل یست و هشت فرمان روائى سه خلیب به بیه قرکان دردهائى بود یه بکش خود را یآن حضرت فرما 

جان یعنى پس از هی)ثم قرّت( : دیفرما زد و پس از آن مىیآو جان از دهان مىیشتر نر در حال ه یکت شش مانند رده به گوشکان یب

 . اند دهیه نامین خطبه را خطبه شقشقیش آن حضرت این فرمایآرام گرفت؛ سبب ا

  
 وقعه حّره 

 دیزینه در دربار یندگان مردم مدینما 

ه از انصار کل مالئیغس، انشان عبد اللَّه بن حنظلهیه در مکنه یندگى را از مردم مدیان نماینه عثمان بن محمد بن ابى سفیوالى مد 

د یزید تا به خدمت یبرگز، نه به چشم مى خورندیان و اشراف مدیار از اعیر وگروه بسیوعبد اللَّه ابن ابى عمرو مخزومى ومنذر بن الزب

 . اعزام شوند

فرزند ، عبد اللَّه. ردکشان عطا یزى درخور مالحظه به اید مقدمشان را گرامى داشت و جوایزی. دندید رسیزیندگان به نزد ین نمایا 

ه به همراه کاز هشت پسرانش  یکد و به هر یصد هزار درهم بخش، یکف و فاضل و عابد و مورد احترام بودیه مردى شرکرا ، حنظله

  .زه داد!یده هزار درهم جا، ر از لباس وچارپایبه غ، او بودند

سى که ما از نزد کد گشودند و اظهار داشتند یزیى از یزبان به دشنام و بدگو. دندینه رسیندگان در راه بازگشت چون به مدیگروه نما 

مردى است سگ باز وبا جوانان . ن استیار و همنشیشراب مى خورد و تنبور مى نوازد وبا آواز خوانان ، ن نداردیه دکم یا باز گشته

 . مینکن مقام خلع مى یاز ا، ق خالفت ندانستهیه ما او را الکد یشما مردم گواه باش. ه شب زنده دارى مى پردازداره بکفاسد و بد

اورى نمى داشتم یو  ارین فرزندانم یه اگر بجز اکام  سى آمدهکمن از نزد : برخاست و گفتم، هکل المالئیغس، فرزند حنظله، عبد اللَّه 

 . ردمکام مى یه او قینها علیبا هم 

 : به او گفتند 

رده و کن ین چنیآرى ا: رده است! فرزند حنظله گفتکزه وصله سرافرازت یت داشته و به جایده وگرامیشکه او تو را برکاند  به ما گفته 

 . مینکه یله آنها قدرتى به دست آورده براى جنگ با او سپاه و ابزار جنگى تهیه به وسکام  رفتهیاى او را از آن روى پذیمن عطا

 . ر و فرمانروا ساختندیمان بستند واو را بر خود امین اساس با عبد اللَّه بن حنظله پیبر هم، ردهکد را از خالفت خلع یزیز یپس مردم ن 



 

 

صد هزار یکد یزیگرچه : گفت، نه آمدیچون به مد، رده بودکافت یزه درید جایزیصد هزار درهم از یکن مالقات یه در اکر یأما منذر بن زب 

د شراب یزیه کبه خدا سوگند . ه من خبر او را براستى به شما نرسانمکن مبلغ مانع آن نخواهد بود یا، زه داده استیدرهم به من جا

د به بدگوئى یزیاز ، دتر از آنهایه شدکبل، ارانشیگر ین مورد چون دیاو در ا. ه نماز رانمى خواندکى یمى خورد و مست مى شود تا جا

 444پرداخت

 
 نیحابه وتابعام صیق 
 عتشان با عبد اللَّه بن حنظله ینه و بیام مردم مدیق 

ه تا پاى مرگ از او کمان بستند یرامون عبد اللَّه بن حنظله گرد آمدند وبا او پینه پیمردم مد: سدیخ االسالم مى نویذهبى در تار 

 : شان گفتیعبد اللَّه خطاب به ا. نندکاطاعت 

ن مرد به یه از آسمان سنگ بر سر ما ببارد اکم یم داشتیه از آن بکنیمگر ا، میردکد خروج نیزیه یعلما . دیاى مردم! از خدا بترس 

 . 445شراب مى خورد و نماز نمى خواند. ند وبا دختران و خواهرهاى خود همبستر مى شودکزان صاحب فرزند از پدرش تجاوز مى ینک

 : سدیخ خود مى نویز در تاریعقوبى نی

ه کآمد وبه او خبر داد هنگامى ، نه شده بودید فرماندار مدیزیه از جانب ، کبه نزد عثمان به محمد، هیخالصه جات معاو مأمور: نایابن م 

ار او کنه مانع یمردم مد، ندکرى یه همه ساله از آن خالصه جات به دست مى آمده به شام بارگکى را یمى خواسته گندم و خرما

 سکه او و هریز علیشان به درشتى سخن گفت! آنها نیبا ا، شان فرستاد و چون حاضر شدندیاعثمان به دنبال گروهى از . اند شده

 446ز سنگ بارانشان نمودندیاز پشت سر ن، ردهکرون ینه بیشان را از مدیدند و سر انجام ایشور. نه بودیه در مدکه یاز بنى ام

ع و عبد یعبد اللَّه بن مط. بانى او برخاستندیز به پشتیارى نیمردم بسد برآمد و یزیر در مقام خلع یه عبد اللَّه زبکدر أغانى آمده است 

جا بر فراز منبر خلع  دند و همهیر رسیدر مسجد الحرام به حضور فرزند زب، ه وارد شدهکنه به میاللَّه بن حنظله و گروهى از مردم مد

 . ردندکد را اعالن یزی

د را یز، یرمیه من عمامه از سر بر مى گکهمانگونه : ردکن اعالم ید را چنیزیخلع  ره مخزومىیعبد اللَّه بن ابى عمرو بن حفص بن مغ 

د به من یزیه شخص کدر حالى ، مین را مى گویا: آنگاه ادامه داد. ن بگفت و عمامه از سر بر گرفتیا. نمکاز خالفت خلع مى 

 خداست و همواره مست و خمار شراب است! ن مرد دشمنیآرى ا. و به من ارزانى داشته استیکاى ن زهیرده و جاکدگى یرس

 . فشم را از پاى در مى آورمکه کهمان طور ، نمکد را از خالفت خلع مى یزیمن : گرى گفتید 

ه عمامه و لباس و کتا آن: . . . . گرى گفتیو د. نمکرون مى یه لباس از تن بکهمان گونه ، نمکمن او را را خلع مى : گرى گفتید 

 . در خلع او همداستان شدند، ردهکار کد آشیزیزارى خود را از یب بین ترتیو به ا، گارنگ در مسجد انباشته شدهاى رن فش و موزهک

ه مخصوصًا با ین محمد حنفیجه بیدر نت. دندیشان امتناع ورزیو محمد بن على بن ابى طالب از هماهنگى با ا، أما عبد اللَّه به عمر 

ه کنند که خواستند وى را به خواسته خود مجبور کى یتا جا، ارى رد و بدل شدیتگو و سخنان بسنه گفیر در مدیاران ابن زبیاصحاب و 

 . ر اتفاق افتاده استین او و فرزند زبیه بکن برخورد سخت و ناگوارى بود ین نخستیو ا. ه روى آوردکرون شد و به مینه بیر از مدیناگز



 

 

، نهیه پس از خروج از مدکمان گرفتند یشان پیپس از ا. نندکرون ینه بیرا از مد هیه افراد بنى امکم گرفتند ینه تصمیسپس اهالى مد 

 . نه باز نگردندیشان همراه نشده و به مدیبا ا، ه آنها را برگردانند و اگر نتوانستندکبل، ارى ندهندینه یه مردم مدیچ سپاهى را علیه

 
  ه در پناه امام سجاد )ع(یس بنى امینوام 

ه ما یه مردم علکنى یاى ابو عبد الرحمن! مى ب: ه مروان به نزد عبد اللَّه بن عمر رفت و گفتکسد یانى مى نوابو الفرج در اغ 

 . نانیار شما دارم و نه به اکارى به کمن نه : فرزند عمر پاسخ داد. ریال ما را در پناه خود بگیپس از تو أهل و ع. اند دهیشور

نت را ببرد! آنگاه به نزد على بن یین و آین اوضاع و دیمرده شوى ا: گفت، رون مى رفتیه بکن پاسخ برخاست و در حالى یمروان با ا 

رفت و حرم مروان و همسرش یامام خواهش او را پذ. ردیال او را در پناه خود بگیه أهل و عکرد کن آمد واز آن حضرت درخواست یالحس

 . ف فرستادیدش محمد و عبد اللَّه به طات خود به همراه دو فرزنیر حمایرا ز، دختر عثمان، ام آبان

مروان به نزد عبد ، ردندکرون ینه بیه را از مدید وافراد بنى امیزینده ینه فرماندار ونمایه مردم مدکاند در آن هنگام  ر آوردهیطبرى وابن اث 

ه به على بن کن بود یا. بار خواهش مروان نرفتر یأما فرزند عمر ز. ردیاللَّه بن عمر رفت واز او خواست تا خانواده او را در پناه خود بگ

 : رد و گفتکن مراجعه یالحس

باشد پس مروان : امام در پاسخ او فرمود. ریش در امان گینار حرم خوکحرم مرا در ، شاوندى دارمیاى ابو الحسن! من بر تو حق خو 

 447. نبع جاى دادیرون برد و در ینه بیده خودش از مدز آنها را به همراه خانوایاش را به نزد امام فرستاد و آن حضرت ن خانواده

اش را به خدمت على بن  گر افراد خانوادهیو د، دختر عثمان بن عفان، شهیهمسر خود عا، ه مروانکر آمده است یخ ابن اثیدر تار

 . نبع فرستادیال مروان را به همراه خانواده خود به یز اهل و عین فرستاد و آن حضرت نیالحس

ه مانع شده و که با همراهانش نماز گزارد کردند ومروان خواست کرون ینه بیه را از مدیبنى ام، ه مردمکز آمده است ینى ندر أغا 

ه مروان با کن بود یا. اش نماز بخواند ولى مى تواند با خوانده، ه او حق نماز گزاران با مردم را نخواهد داشتکبه خدا سوگند : گفتند

 448ون شدریآنها نماز گزارد و ب

 
 د یزیه از یاستمداد بنى ام 

ز ینه نیردند و مردم مدکرون شده به خانه مروان وارد و در آنجا اجتماع یهاى خود ب ه از خانهیه افراد بنى امکاند  گران گفتهیطبرى و د 

د به فرستاده یز. یردندکات طلب و نج کمکد نوشته از او یزیاى به  نامه، دندیه چنان دیبًا در محاصره گرفتند چون بنى امیآنان را تقر

و به خدا قسم ، آرى: هزار نفر مى رسند؟! فرستاده گفت یکنه به یشان در مدیان ایه وموالیمگرنه تعداد افراد بنى ام: شان گفتیا

 نند؟!کستادگى ین ایه حتى ساعتى چند در مقابل مهاجمکن عده نتوانستند یا: د گفتیزیشتر هم هستند! یه بک

ه را براى او بخواند و او را از ماجرا آگاه ساخت و سپس ینامه بنى ام، د داد و چون حاضر شدیر به احضار عمرو بن سعد امیزیپس  

 . رفتیتى را نپذین مأموریر بار نرفت و چنیأما عمرو ز. ندکنه اقدام یوبى مردم مدکفرمان داد تا به سر

ه که پس از آن به مکرد و مقرر داشت کوبى مردم آنجا کنه و سریمت به مدیزاد نامه نوشت و او را مأمور عید اللَّه بن زیپس به عب 



 

 

 : رفت و گفتیت را نپذین مأموریاد ایابن ز. ندکوب کر را سریابن زب، رفته

و ، غمبر خدا )ص(یشتن پسر دختر پکى : یکن فاسق با هم انجام نخواهم دادیى را براى این دو ننگ و رسوایه من اکبه خدا قسم  

 جنگ با خانه خدا!  گرید

ن )ع( مورد شماتت و سرزنش قرار داد و عظمت یشتن امام حسکفرزندش را به سبب ، ادید اللَّه زیمادر عب، ه مرجانهکگفتنى است  

نى تن یت بزرگ و ننگیو به چه مسؤول، ردىکه کارى بود کن چه یا، واى بر تو: ادآور شد و گفتیب شده بود که مرتکارى را ک

 449دردادى؟

تو  هباالخر: ه روزى به او گفته بودیمعاو، چه. به دنبال مسلم به عقبه مّرى فرستاد، دید گردیاد نا امید اللَّه زید از جانب عبیزیون چ

ه خدمت کرا او مردى است یز. نکشان مأمور یوبى اکدر آن صورت مسلم بن عقبه را به سر. ر خواهى شدینه درگیروزى با مردم مد

 ام! دهش را آزمویارکوفدا

 450ار افتادهکف واز یمار وضعیافت بیر مردى یاو را پ، دید رسیزیچون مسلم به خدمت  

ر یر بار آن نرفت و شانه از زیردى زکنه یه مأمور جنگ مدکس را کتو هر : د گفتیزیه مسلم به کسد یش مى نویابو الفرج در اغانى خو

فقط به . ندکاد مى ینه فریه درخت خار بن عرقه مدکام  دهیرا من در خواب دیز. دیار تنها از من بر مى آکن یأما ا. بار ان خالى نمود

 ر!یانتقامت را بگ، شتند گان عثمان هستندکه کنه یمسلم! از مردم مد: ه مى گفتکدم یدست مسلم! به جانب صدا برگشتم و شن

 
 فه به فرمانده سپاهیسفارشهاى خل 

ر ین به نمیى بر سرت آمد حصیاگر بال: به او گفت، ردکنه مأمور یام مردم مدیق وبىکد مسلم را به سریزیسد چون یطبرى مى نو 

اگر در آن مدت فرمانبردارى . نه سه روز مهلت دهیبه مردم مد: ردکن اضافه یآنگاه چن. نى خود بر سپاه بگماریونى را به جانشکالس

انت را بر یمدت سه روز دست سپاه، افتىیچون بر آنها دست و . وگرنه پس از آن مدت با آنها بجنگ ، چیه هکخود را اظهار داشتند 

 شان باشد!یى به دست آوردند از آن اکشان آزاد بگذار تا هر چه را از مال و خواسته و پول و سالح و خورایغارت و چپاول اموال ا

و آزادى به او مرسان و  ن را مورد توجه و مرحمت خود قراردادهیشان بردار و على بن الحسیدست ا، پس از گذشت سه روز 

نه دخالتى یه او در رفتار و آشوب مردم مدکگردان  یکخودت را به او نزد. ز فرمان ده تا جانب حرمت او را نگهدارندین انت رإ؛یسپاه

 . نداشته است

زه و گرفتن یفت جاایش به سوى حجاز! با دریپ: منادى او بانگ برداشت. ندکج یپس مسلم منادى خود را فرمان داد تا مردم را بس 

 . مت شدندیه دوازده هزار رزمنده مسلح آماده عزکن بود یا. ه نقدًا پرداخت مى شودکنار نقد براى مخارج شخصى یصد دیک

س را کهر ، دىینه رسیچون به مد: د را به مسلم بن عقبه چنبن آورده استیزیه و االشراف سفارشهاى یتاب التنبکمسعودى در  

و مدت سه ، نکر بده و بر آنها رحم میر را با شمشیا به جنگ تو برخاست با او بجنگ و پاسخ شمشینه شد ویده مانع ورودت به مک

ب قرار ده أما اگر با تو از یانشان را مورد تعقیش و فرارکن آنها را بیمجروح. نه آزاد بگذاریانت را به غارت اموال مردم مدیروز دست سپاه



 

 

 . ر بجنگین وبا ابن زبکمت یه عزکگذر و به سوى ماز آنها در ، در مدارا در آمدند

نه را بر خالف یمسلم مد. ردکنه یام مردم مدیوبى قکمسلم ابن عقبه را مأمور سر، دیزیه کش آورده است یهم او در مروج الذهب خو 

 . است ن مطالب را آوردهیز همینورى نید! دیده( نامینتنه )گند، به )خوشبو( مى خواندیه طکغمبر خدا )ص( یپ

 
 فه مسلمانانیشعر خل 

 : ن سرودیر چنید و خطاب به عبد اللَّه بن الزبید از آن سان دیز، ینه شدیت به سوى مدکچون سپاه آماده حر 

 وهبط القوم على وادى القرى   ل سرىیإذا الله، رکأبلغ أبا ب

 ران من الخمر ترىکأجمع س   هل وفتىکن یعشرون ألفًا ب

 رى؟کال قظان نفى عنهیأم جمع 

 

ا تو همگى یست هزار رزمنده جوان و سالمند را آیه بکر را بگو یفرزند زب، د وسپاه در وادى القرى فرود آمدیان رسیچون شب به پا 

 اریدار و هشیا همه بینى یمست شراب مى ب

ر را ید اشعار زیزیه کسد یمسعودى مى نو. دیامر مى نیران الخمکد را السیز، یریعبد اللَّه زب. ب بودیو ابو حب ، ابوبکرریه عبد اللَّه زبینک 

 : ر فرستادیبراى ابن زب

 وأشعر کرجال ع یکأدعو عل  یالسماء فإنن یف کادع اله

 451ر!کالعس یقبل ات کفاحتل لنفس  ب منهمیأبا خب هف النجاکی

ل داشته ینه گسیى( به مدیارشهاانى را با چنان سفید سپاهیزیه کد یمروان شن کچون عبد المل: اند ز گفتهیر نیطبرى وابن اث 

 فتد!ین بیه آسمان بر زمکآرزو دارم : اى گفت ار گستاخانهکن فرمان و ین چنیاز عظمت ا، است

وسف را یه حجاج بن کو آن هنگامى بود . ارى گستاخانه تر از ان دست زدکه خود او و در اوان خالفتش به کرى نگذشت یأما د 

ر را از ید اللَّه زبید و عبیوبکرا در هم ب، عبه )خانه خدإ؛هؤ و قبله مسلمانان(، کقید وهم با منجنیشکه ه را به محاصرکت داد تا میمأمور

 . شتکپاى در آورد و ب

 
 نه یه و مدکان خالفت در راه میسپاه 

ه در خانه یمز بر شّدت محاصره خود بر بنى ایشان نیا، دینه به أهالى آنجا رسیانش به سوى مدیت مسلم و سپاهکچون خبر حر 

ه با ما کنیا ا، یمیه شما را چنگ آورده گردن بزنکمگر هنگامى ، میه دست از شما بر نمى دارکبه خدا سوگند : مروان افزوده و گفتند

ارى یو به ، دیید واز نقاط ضعف ما استفاده ننماینکت نکرى شریچ درگیرده در هکام نیه ما قیه علکد یید و تعهد نمایمان سخت ببندیپ

ن یردند و بر اکن کیه تمیبنى ام. ردکم یتفا خواهکردنتان اکرون یتنها به ب، ن صورت دست از شما برداشتهیدر ا. دیزیمنانمان برنخدش



 

 

ان راه وادى یه در مکنیردند تا اکوچ کنه یز باروبنه برگرفته از مدینه از آنها دست برداشتند و آنها نیپس مردم مد. قرار تعهد نمودند

 . لم به عقبه برخوردندالقرى به مس

ان امر بگذار واز اوضاع یمرا در جر: فراخوند و به او گفت، ه عمرو بن عثمان بودکسى از آنان را کن ینخست، ن برخوردیمسلم در ا 

زى یه آنها چه دربارکاند  مان گرفتهیآنها از ما پ، میزى بگوینمى توانم چ: فرزند عثمان پاسخ داد. نه آگاه گردان و نظرات را هم بگویمد

چ فرد قرشى را یه پس از تو هکگردنت را مى زدم! و قسم به خدا ، ه اگر تو فرزند عثمان نبودىکبه خدا سوگند : مسلم گفت. میینگو

 . نمکبه حال خود رها نمى 

م به فرزندش عبد کح پس مروان بن. ن او و مسلم گذشته بود آگاه ساختیارانش را از آنچه بیرون آمد و یفرزند عثمان از نزد مسلم ب 

به نزد مسلم  کپس عبد المل. زى نخواهدیرده از من چکد به گفته تو بسنده ین تا شاکش از من با مسلم مالقات یگفت تو پ کالمل

ش بران و در آنجا فرود آى یانت تا ذى نخله پیبه نظر من با سپاه. باشد: گفت کار تا چه دارى! عبد الملیب: دیرفت و مسلم از او پرس

، رى مورد استفاده استیره گیه براى ش، که درختهاى خرماى آنجا استراحت ده تا از خرماى پرشهدشیانت را در سایو سپاه

بررسى واز ، نه واقع استیه در سمت شرق مد، کان حّرهینه را دور زده سمت چپ قرار ده تا به بین و مدکت کفرداى آن حر. بخورند

انت را یزى آفتاب چشمهاى سپاهیو ت، ه طلوع آفتاب را از دوش سربازانت شاهد باشندکورى به ط، نه ظاهر شویآنجا بر مردم مد

ها  دهید، دینه به نظر مى آمدیه در جانب مغرب مدکش از آنیب، هاى شما زها وزرهیالهخودها وسرنکو آنها را از تالقى آفتاب با ، ازاردین

ه چه فرزندى کن بر پدرت یآفر: شان را خواستار شو! مسلم به او گفتیروزى بر اینجا با آنها به جنگ واز خداوند پیپس از ا. ر شودیخ

 پرورده است!

: امد؟ مسلم گفتینزد تو ن کمگر عبد المل: خوب! تو چه مى گوئى؟! مروان به او گفت: دیپس مروان بر او وارد شد ومسلم از او پرس 

را  که عبد الملکحال : مروان گفت. ام سخن گفته کان چون عبد الملیسى از قرشکمتر کبا ، و مردى استیکچه ن کآرى و عبد المل

 . ه با من سخن گفته باشىکن است یمثل ا، اى دهید

و مردم . نه فرود آمدیتا سرانجام در شرق شهر مد. ردکرفتار مى  که قدم مى گذاشت طبق دستور عبد الملکجا کمسلم در هر  

د؟ یا مى جنگید یم مى شویا تسلید؟ آینکنه! چه مى یاى اهالى مد: دیشان پرسیمدت از اان یآنجا را سه روز مهلت داد و پس از پا

م و بر ینکدست یکرومان را ید تا با هم همدست شده قدرت ونیسر فرمانبردارى فرود آور. دینکار را نکن یا: گفت. میمى جنگ: گفتند

ر بود( در پاسخش ی)منظور عبد اللَّه بن زب. میبتاز، اند را گفتهى دوروبرش یجاکن و فاسق از هر یه مشتى بى د، کروان ملحدین پیا

ه و خانه خدا حمله که به مکم یمگر ما مى گذار، دیال در گذرین خیه از اکد یبا، دیاى دشمنان خدا! اگر قصد حمله بر او را دار: گفتند

 452م دادیاى را به شما نخواه ن اجازهیچن، قسم د؟! نه به خداین ببرید و احترام آن را از بینکشان یاهالى آنجا را پر، برده

ردند و کبردارى کاز نو خا، ه در جنگ احزاب حفر شده بودکنه خندق رسول خدا )ص( را یاهالى مد: اند ز آوردهینورى نیمسعودى و د

به : زیى است نشاط انگخندق سر افراز ما را حالت: ن سرودیچن، د را مخاطب ساختهیزیشان یشاعر ا. دندیشکوارها ینه را دیدور مد

ت روى آور یحین مسییز به آیم تو نیشته شدکه ما کننده نماز به خاطر شهوات! زمانى کاى تباه . ى توید از ما هستى ونه دایزیتو اى 

 453آنگاه شراب بخور و نمازهاى جمعه را به فراموشى بسپار. حى شویو مس



 

 

د و روزها را روزه مى داشت و آن را یزى نمى خورد و نمى آشامیچ. دید ابن حنظله آن شبها را در مسجد مى گذرانیذهبى مى گو

 . رد و سر به آسمان بر آردین برگیه چشم از زمکده نشد یو هرگز د. ق مى گشودیى شربت سوکهم با اند

مردى در نبرد یار و جنگ و پایکان اصحابش به سخنرانى برخاست و آنان را به پیفرزند حنظله در م، دندیارانش رسیچون مسلم و  

 . میا! ما به تو دلگرم هستیبار خدا: رد و در آخر گفتکض یق و تحریتشو

ناگاه بنو حارثه از . دیر به گوششان رسیبکه از پشت سر صداى تکردند کان یار شدند و جنگى نمایکنه آماده پیصبحگاهان مردم مد 

 . نه شتابان عقب نشستندیبارزان مدم، ن هجوم ناگهانىیورش آوردند و بر اثر ایجانب حّره بر سرشان 

چون . رد واز ماجرا با خبرش ساختکدار یفرزندش ب، ه داده و به خواب رفته بودکیى از فرزندانش تیکه به ، کعبد اللَّه بن حنظله را 

 . شته شدک د تایز در اجراى دستور پدر چنگیاو ن. ن فرزندش را به مقابله آنان فرمان دادیتر بزرگ، دیعبد اللَّه چنان د

تنها در  ن راه از پاى در آمدند و اویه همگى در اکنین فرستاد تا ایگرى به جنگ مهاجمیى بعد از دیکعبد اللَّه حنظله فرزندانش را  

و ، ن تا نماز ظهر را بخوانمکرد و گفت از پشت سر مرا محافظت کان خود یى از موالکآنگاه روى به . ارانش باقى ماندیان گروهى از یم

ه کن را در حالتى به عبد اللَّه گفت یم؟ وایچرا ما بمان، سى باقى نماندهکگر ید: ش به او گفتیموال، ان بردیچون نمازش را به پا

ه تا کم یا ردهکام یواى بر تو! آخر ما ق: عبد اللَّه پاسخ داد. رامونش باقى مانده بودندیپرچمش هنوز در اهتزاز بود و فقط پنج نفر در پ

 . میبجنگآخر نفس 

 

چون . ن مى نهادندکیریانشان شمشیان در میختند و شامینه چون شتر مرغان فرارى از هر طرف مى گریاهالى مد: دیراوى مى گو 

د تا از یالهخودى به جنگ دشمن شتافت وهمچنان مى جنگکچ زره ویعبد اللَّه ذره از تن برگرفت و بى ه، مت رفتندیمردمان به هز

افت و یحضور ، ده مانده بودیشکاش  ه همچنان انگشت اشاره، کشته عبد اللَّه حنظلهکم بر سر کحال مروان حن یدر ا. پاى در آمد

 454ار بود!کات به  شه انگشت اشارهیز همیدر زندگى ن: خطاب به او گفت

 
 نندکغمبر را غارت مى یان خالفت حرم پیسپاه 

شتند کز مردمان بى دفاع را یآنان ن. نه باز گذاشتیر غارت مدان خود را دیه مسلم دست سپاهکاند  گران آوردهیطبرى و د 

 455. واموالشان را به باد غارت دادند

غمبر یحرم پ، مسلم. ه جان به سالمت برده باشدکسى بود کمتر کشته شدند و کارى ینه خلق بسید در سقوط مدیعقوبى مى گوی

ار . کرا در قتل وغارت وهتگ حرمت مردم آن سامان باز گذاشت شانیرد و دست اکانش مباح یبر سپاه، نه رایعنى شهر مد، ی)ص(

 456سانى هستندکه پدر آن نوزادان چه کا آوردند و معلوم نبود یزگان باردار شدند و فرزند به دنیه دوشکد یتجاوز آنان به آنجا رس

صحبت رسول خدا  کحابى بودند ودرصد نفرشان صیه س، کتن از حافظان قرآن ه در جنگ حره هفتصدکر آمده است یثکخ ابن یدر تار

زى نمانده بود یه چکبه طورى ، شته شدندکارى ین واقعه خلق بسید و در ایگر مى گویو در جاى د. شته شدند، کرده بودندک)ص( را 



 

 

ر زن بدون ام هزایه گفته شد در آن اکى یتا جا، زنان را مورد تجاوز قرار دادند: 457ز گفته استیون. اش خالى شود نهکنه از سیه مدک

 همسر باردار شدند!

اند  ا آوردند! واز زهرى آوردهینه فرزند به دنیهزار زن بى همسر در مد، پس از واقعه حّره: ه گفتکواز هشام بن حسان آورده است  

 دهه برکص داده نمى شد یه تشخکى یشته شدگان موالى وآنهاکشته شدند و تعداد کهفتصد تن از سران مهاجر و انصار : ه گفتک

 458د!یرس به ده هزار نفر مى، ا آزادهیاند 

نه به یشته شدند و مدکشان یر ایارى از صحابه و غید و گروه بسیبه آغاز گردیه واقعه حّره از دروازه طکوطى آمده است یخ سیدر تار

 459زه مورد تجاوز قرار گرفتیباد غارت رفت و هزار دوش

ار یشش از دو سوى صورتش بسید ریه موى سپکدم ید خدرى را دیمن ابو سع: ه ابو هارون عبدى گفتکاند  نورى و ذهبى آوردهید

ه ستمگران شامى کى است یبال: شت چه شده است؟! گفتید! ریاى ابو سع: دمیاز او پرس. و در چانه بلند باقى مانده بود، وتاهک

. رون رفتندیم را به غارت بردند و سپس از خانه بیخوراسه آبکحتى . ختند و داروندارمیام ر آنها به خانه. در واقعه حّره به سرم آوردند

افتند و بر یزى نیدند و چیاوکآنها همه جاى خانه را . ستاده بودمیه به نماز اکدر حالى ، ختندیام ر گر به خانهیشان ده نفر دیپس از ا

نى بر سرم آوردند یه مى بکن بال را یخود ا دام شان به نوبهکن زدند وهر یشاندند و بر زمکم یپس مرا از مصال. ن وضع تاسف خوردندیا

و  کان خایه در مکآن قسمت است ، نىین صورتم در آوردند و آنچه را سالم مى بیندند و بدکشم را در دواساز بن یوجاى جاى ر

 460. نمک م را مالقتیافه خداین قیام تا با هم من هم آن را همچنان گذاشته. اند افتهیفرو رفته بود و به آن دست ن کخاشا

 . امبر خدا )ص( گذشته استینه پین بر مدین چنیا، آرى آن سه روز

 
 فه!یعت بر اساس بندگى خلیب 

ه هر طور بخواهد در جان که آزاد است ید ابن معاویزیه کنیه مسلم بن عقبه از مردم خواست تا بر اساس اکاند  گران آوردهیطبرى و د 

 461نند!ک عتید بیو مال و خاندانشان دخل و تصرف نما

او در . نندکعت ید هستند بیزیو برده زاده ، ه بردهکنیه باقى مانده بودند خواست تا بر اساس اکسانى کد مسلم از یمسعودى مى گو

ز على بن عبد اللَّه بن عباس یون، نه دخالتى نداشتیت مردم مدکه او در حرکرا یز. ردکن )ع( را مستثنى یعلى بن الحس، مکن حیا

ت یعین بیربار چنیه زکس کد هریگو مسعودى مى. ت خود گرفتندیه در سپاه مسلم بودند او را تحت حماکنده کش از یهاییه داکرا 

 462. ر جالد بودیارش با شمشکسرو، نمى رفت

ق یبه محل عق، شتار مردم بپرداختکچون ُمسرف بن عقبه )منظورش مسلم بن عقبه است( از : در طبقات ابن سعد آمده است

نم؟ یپس چرا او را نمى ب: گفت. آرى : نجاست؟ گفتندین ایا على بن الحسیآ: دیان خود پرسیجا فرود آمد و سپس از اطرافرفت و در آن

حضرتش ، ش آمدند و چون چشم مسلم به او افتادیپ، هیفرزندان محمد بن الحنف، شیها ن هنگام امام سجاد به همراه عموزادهیدر ا

 463دیتخت بنشاننار خود بر کرا خوش آمد گفت و در 



 

 

آنگاه . دینشان، ه بر تخت گسترده بودکاى  چهکنار خود بر روى تشکمسلم او را خوش آمد گفت وا ورا در : خ طبرى آمده استیو در تار

. اند دگى به احوالت باز داشتهیثافتها مرا به خود مشغول واز رسکن یأما ا، ردهکن در مورد شما به من سفارش یر المؤمنیام: گفت

پس . آرى به خدا: نجا در اضطراب و نگرانى مى باشند؟ امام پاسخ دادیات از آمدن تو به ا ه خانوادهکنیمثل ا: ن ادامه دادینسپس چ

 464دیاش برگردان رده او را با احترامى تمام به خانوادهکن یمسلم دستور داد تا اسبش را ز

. د فرا خواندیزیعت یدر مجلس بنشست و مردمان را به به ب مسلم به عقبه، دین روز فرا رسیسد چون چهارمیزى مى نوینورى نید

مسلم . غمبر )ص( استیزن پ، ه مادربزرگش أم سلمهکبود ، بن االسود هعینواده رب، د بن عبد اللَّهیز، یش آمدیه پکسى کن ینخست

ن کعت یه بکبل، نه: مسلم گفت. امبرشیتاب خدا و سنت پکنم بر اساس کعت مى یب: د بن عبد اللَّه گفتیز. ینکعت یب: به او گفت

ن یر بار چنید بن عبد اللَّه زیز. یندکه بخواهد در اموال و فرزندانتان دخل و تصرف که هر طور کن هستى یر المؤمنیه تو بنده خالص امک

 465ز فرمان داد تا گردنش را زدندیمسلم ن. عتى نرفتیب

ش به یدو تن از سران قر، روز از ماجراى حّره یکد فرا خواند و پس از یزیعت ید مسلم بن عقبه در محل قبا مردمان را بیطبرى مى گو

. به نزد مسلم آمدند، ه پس از واقعه حّره امان خواسته و موافقت شده بود، کد بن عبد اللَّه زمعه و محمد بن ابى الجهمیزینامهاى 

ن ینه به خدا! چن: مسلم گفت. امبرشیخدا و سنت پتاب کم بر اساس ینکعت مى یبا تو ب: گفتند. دینکعت یب: مسلم به آنها گفت

سبحان اللَّه! : نجا مروان گفتیآنگاه فرمان داد تا گردن هر دو را بزنند! در ا. رم و دست از شما بر نمى دارمیعتى را از شما نمى پذیب

به خدا : د و گفتیوبکگاه او یبه تهه به امان تو آمده بودند گردن مى زنى؟ مسلم با چوبدستى خود کش را یدو تن از مردان قر، تو

د بن وهب بن زمعه را آوردند و مسلم به یزیآنگاه : دیسپس مى گو. آنى زنده نخواهى ماند، ىیقسم اگر تو هم چون آن دو سخن بگو

عت یمن ب: د هراسان گفتیزید! یشکاو را ب: مسلم گفت. نمکعت مى یبا تو بر اساس سنت عمر ب: د گفتیز. ینکعت یب: او گفت

 ت در نمى گذرم!ین خطایمن از ا، نه به خدا قسم: نم! مسلم پاسخ دادکمى 

ن سخن فرمان داد تا پس گردن یدن ایمسلم با شن. ر شدکن خود و او را به مسلم متذیوند بیرد و پکانى ینجا مروان پا به میدر ا 

و سپس مقرر . دید هستیزیوبى ارزش  کوچکبندگان ، ه شما هر دوکد ینکعت یب: آنگاه گفت. دندیشکن ییمروان را گرفته سرش را پا

 466د بن وهب را گردن زدند!یزیداشت تا 

 
 د!یزیفه یشگاه خلیده در پیسرهاى بر 

ه سرهاى مزبور را کهنگامى . د فرستادیزینه را به خدمت یده مردم مدیمسلم به عقبه سرهاى بر: دیسیابن عبد البر مى نو 

 : ه گفته بودکد به اشعار ابن زبعرى در روز جنگ احد تمثل جست یز، ین نهادندیشاورى او بر زمیپ

 جزع الخزرج من وقع األسل    اخى ببدر شهدوایت اشیل

 د ال تشّلیزیا یثم قالوا      ألهلوا واستهّلوا فرحًا

د یزیاى؟  افته مرتد شدهن! از اسالم روى برتیر المؤمنیاى ام: رد و گفتکد یزیى از اصحاب رسول خدا )ص( روى به یکن حال یدر ا 

ن بگفت واز یا. ن با تو نخواهم ماندیسرزم یکه در کبه خدا سوگند : م! آن صحابى گفتیاز خداوند پوزش مى خواه، آرى: پاسخ داد



 

 

 . 467رون رفتید بیزیمجلس 

 : ر آمده استیت اول اشعار زیبعد از ب، ریثکت ابن یدر روا

 عبد االشّل یواستحّر القتل ف    هاکن حلت بقباء بریح

 ل بدر فاعتدلیوعدلنا م   قد قتلنا الضعف من اشرافهم

 : ن افزوده استین اشعار چنیى از روافض بر ایکه کر گفته یثکآنگاه ابن  

 جاء وال وحى نزل کمل     فال کلعبت هاشم بالمل
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 . هـ 4456، نجف، (.هـ 657: )ت

فش ی)سال ختم تأل، مّتقى معروف به هندى کالملن عبدیالّد ن على بن ُحسامینز الُعّمال فى سنن االقوال و االفعال؛ عالءالّدک - 16 

 . هـ 4461، درآبادیح، است(. هـ 153

 . ه  4436 -ه  4431روت دار صادر سال یب، (.هـ 344: لسان العرب؛ ابن منظور )ت - 13 

 . هـ 4441، درآبادیح، چاپ اّول، (.هـ 651: زان؛ سبط ابن جوزى )تیلسان الم - 17 

 . م 4163، روتیب، چاپ دّوم، (.هـ 763: تمى )تیر هکب بوالحسن بن ابىمجمع الّزوائد؛ ا - 11 

 . روتیب، دار البالغ، هی؛ مقاتل بن عطهو الخالف هحول االمام همحاور - 466 

 . تا بى، روتیب، رکق احمد محّمد شایتحق، (.هـ 156: د بن حزم اندلسى )تیاُلمَحّلى؛ ابو محّمد على بن احمد بن سع - 464 

 . (.هـ 344: ل بن على شافعى )تین ابوالفداء اسماعیالمختصر فى اخبار البشر؛ عمادالّد - 464 

 . ترجمه محّمد جعفر امامى، نیالّد ن شرفیالمراجعات؛ عاّلمه عبدالحس - 464 

؛ . هـ 4165، لچاپ اّو، دارالشروق، روتیب، (.هـ 651: وسف بن قزاو غلى )تین یالّد الّزمان؛ سبط ابن جوزى شمسه مرآ – 461 

 . تر احسان عّباسکق دیتحق

عراق؛ و در ، نیى الّدیق محّمد محیتحق، (.هـ 416: ن بن على مسعودى شافعى )تیُمروج الذََّهب؛ ابوالحسن على بن حس - 465 

 . هـ 4464، چاپ مصر، ریامل ابن اثکخ الیه تاریحاش

 . هـ 4441، درآبادیح، (.هـ 165: شابورى )تیم نکعبدالّله حان؛ ابو عبدالّله محّمد بن یَحیعلى الّصح کالُمستدر - 466 



 

 

 . رک؛ و چاپ شرح احمد محّمد شا. هـ4444، قاهره، (.هـ 414: ُمْسند احمد؛ احمد بن حنبل)ت -463 

 . هـ 4444، درآبادیح، (.هـ 461: السى )تیمان بن داود بن جارود طیالسى؛ ابوسلیمسند ط - 467 

 . هـ 4416، چاپ دّوم، لبنان، ل عبدالّله الّصاوىیق محّمد اسماعیتحق، (.هـ 436: نورى )تیبه دیتالمعارف؛ ابن ق - 461 

 . هـ 4166، چاپ دّوم، اد بعثتیبن، تهران، جلد 4، رىکد مرتضى عسین؛ عاّلمه سیَمعالم الَمدرَسَت - 446 

تهران انتشارات اسدى چاپ افست ، (.هـ 646: ى البغدادى )تاقوت بن عبدالّله الَحموى الّرومیُمعجم البلدان؛ ابو عبدالّله  - 444 

 . ه  4476دن سال یم از چاپ ل4165

 . ه  4144لبنان سال ، دارالّزهراء، الّله الُعظمى خوئى هیث؛ مرحوم آیمعجم رجال الحد - 444 

 4431، مصر، ق عبدالسّتار احمد فراجیحقت، (.هـ 471: دالّله محّمد بن عمران بن موسى مرُزبانى )تیمعجم الشعراء؛ ابو عب - 444 

 . هـ

 هـ4161چاپ افست سال(.هـ 466: مان بن احمد طبرانى )تیر طبرانى؛ ابوالقاسم سلیبکالمعجم ال - 441 

 . م 4111 - 4115، قاهره، (.هـ 137: رى )تکز البیاسَتْعَجم؛ عبدالّله بن عبدالعز معجم َما - 445 

، مصر، د جادالَحّقیق محّمد سیتحق، (.هـ 317: ن ذهبى )تیعلى اطبقات واالعصار؛ ابوعبدالّله شمس الّدبار کالُقّراء اله معرف – 446 

 . تا بى، چاپ اّول

 . م 4166، سفوردکدانشگاه آ، لندن، تر مارسدن جونسکق دیتحق، (.هـ 463: الَمغازى؛ محّمد بن عمر واقدى )ت - 443 

تابخانه مجلس شوراى کر در ین تفسیاى خّطى از ا نسخه، رالقرآن؛ شهرستانىیار فى تفسح االبریح االسرار و مصابیَمفات - 447 

 . موجود است« ب 37»اسالمى به شماره 

د در یت ابن ابى الحدیبه روا، (.هـ 456: ر بن عّوام )تیار بن عبدالّله بن مصعب بن ثابت بن عبدالّله بن زبکر بن َبیالُمفاخرات؛ زب - 441 

 . چاپ اّول، غهشرح نهج البال

ح ید هاشم رسولى محاّلى با مقدمه و تصحی؛ و ترجمه آن توسط س. هـ 4444، قاهره، ن؛ ابوالفرج اصفهانىیَمقاتل الطالب - 446 

 . تابفروشى صدوق، کتهران، بر غّفارىکا على

 . ه  4147انوار الهدى قم سال  نجف ب تا وچاپ، (.هـ 565: د موفق بن احمد اخطب خوارزمى )تیمقتل خوارزمى؛ ابوالمؤ - 444 

 . دنیل، (.هـ 517: م اشعرى )تیرکالملل و الّنحل شهرستانى؛ ابوالفتح محّمد بن عبدال - 444 

 . هیعلم، قم، (.هـ 577: مناقب ابن شهر آشوب؛ابوجعفر محّمد بن على مازندرانى )ت - 444 

د حسن یق السیچاپ دّوم؛ وچاپ پنجم تحق، بر غّفارىکا ح علىیتصح، (.هـ 474: خ صدوق )تیه؛ شیحضُرُه الفقیَمن ال - 441 

 . الخرسان 



 

 

 . هیتب العلمکدارال، روتیب، ر قسطالنىک؛ احمد بن محمد ابوبهیالمواهب اللُدّن - 446 

 . هـ 4414، هیتب العربکاء الیداراح، قاهره، (.هـ 461: بن انس )ت کالمؤّطأ؛ مال - 443 

د در یت ابن ابى الحدیبه روا، (.هـ 456: ر بن عوام )تیار بن عبدالّله بن مصعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبکَب ر بنیات؛ زبیالموّفق - 447 

 . هـ 4414، چاپ اّول بغداد، شرح نهج البالغه

دار ، بجاوىق على محّمد الیتحق، (.هـ 317: زان االعتدال فى نقدالّرجال؛ ابو عبدالّله محّمد بن احمد بن عثمان ذهبى )تیم - 441 

 . هـ 4474، چاپ اّول، هیتب العربکاء الیاح

 . مجمع علمى اسالمى، تهران، جلد 46، رىکد مرتضى عسین؛ عاّلمه سیاء دیدر اح هنقش ائم - 446 

 . مجمع علمى اسالمى، تهران، جلد 1، رىکد مرتضى عسیخ اسالم؛ عاّلمه سینقش عائشه در تار - 444 

 . هـ 4473، چاپ اّول، روتیب، بحى صالحتر صکنهج البالغه؛ د - 444 

 . هـ  4431چاپ اول سال  هیتب العلمکدارال، روتیب، (.هـ 144: ن على بن احمد َسمهودى )تیوفاءالوفاء؛ نورالّد - 444 

مصر سال چاپ دوم؛ ، قم ب تا، ق و شرح عبدالسَّالم محّمد هارونیتحق، (.هـ 444: ن؛ نصربن مزاحم ِمنَقرى )تیِصّف هوقع - 441 

 . ه  4474

 . االعلمى همؤسس، روتیب، (.هـ 4411: نى بلخى قندوزى )تیالن حسکم معروف به خواجه یمان بن ابراهی؛ سلهع الَمَوَدینابی - 445 

  

  

 . نین الطاهریبین محمد وآله الطیاء والمرسلید االنام وخاتم االنبیر السالم على سیوخ هن والصالیالحمد للَّه رب العالم

  
 
 
 
 

                                                 

 ین منابع به ترتیب قدمت تاریخى عبارت اند از : ا - 1

سنن الدارمى ) ت  - 1( ـه 414مسند احمد حنبل ) ت  - 4( ـه 446طبقات ابن سعد ) ت  - 4(  ـه 444سیره ابن هشام ) ت  - 4 

االمامه والسیاسه  - 7( ـه 464صحیح مسلم )ت  - 3( ـه 456الموفقیات زبیر ابن بکار )ت  - 6 (ـه 456صحیح بخارى )ت  - 5(  ـه 455

االخبار الطوال  - 44( ـه 431انساب االشراف بالذرى )ت  - 46( ـه 434سنن ابن ماجه )ت  - 1( ـه 436یا  436ابن قتیبه الدینوری )ت 

 - 45( ـه 447العقد الفرید ابن عبد ربه )ت  - 41( ـه 446تاریخ الطبرى)ت  -44( ـه 414ریخ یعقوبى )ت تا -44( ـه 474دینورى )ت 

 - 47( ـه 456االغانى ابو فرج االصفهانى )ت  - 43( ـه 144مروج الذهب مسعودى )ت  - 46( ـه 416التنبیه واالشراف مسعودى )ت 



 

 

                                                                                                                                                                                     
وه الصفوه ابن ـصف – 44( ـه 164االستیعاب ابن عبد البر اندلسى )ت  - 46( ـه 144آمالى مفید )ت  - 41( ـه 144ارشاد المفید )ت 

شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید  - 41( ـه 646اسد الغابه ابن اثیر )ت  - 44( ـه 646تاریخ ابن اثیر جزرى )ت  - 44 ه( 513وزى )ت ـج

تاریخ ابن  - 43( ـه 317تاریخ اسالم ذهبى )ت  - 46( ـه 611)ت  الریاض النظره محب الدین الطبرى شافعى -45( ـه 656یا  655)ت 

کنز  - 46( ـه 166تاریخ الخمیس حسین بن محمد دیار بکرى )ت  - 41( ـه 144تاریخ خلفاء سیوطى )ت  - 47( ـه 331کثیر )ت 

 (ـه 135العمال متقى هندى )ت 

 

سقیفه( را محمد جواد حجتى کرمانى، با عنوان اسرار سقیفه، به مرحوم مظفر از علماى حوزه علمیه نجف بود . کتاب وى )ال - 2

 فارسى برگردانده است . بیشتر نیز مرحوم سید غالم رضا سعیدى این کتاب را با عنوان ماجرا سقیفه به فارسى ترجمه کرده بود .

 ش به چاپ رسانده است. 4467صاحب کتاب سیره علوى، که آنرا در  - 3

لمقصود از نویسندگان ودانشمندان مصرى واز أهل سنت است. کتاب وى، السقیفه والخالفه، توسط سید حسن عبد الفتاح عبد ا - 4

 افتخار زاده تحت عنوان خواستگاه خالفت به فارسى ترجمه شده است. 

ریس عربى م . صاحب کرسى تد 4117تا  4137ویلفرد مادلونگ، از اسالم شناسان غربى واصاًل المانى است که در سالهاى  - 5

نام  a sudy of the early caliphate :The Succession to Muhammadومطالعات اسالمى در دانشگاه اکسفورد بوده است. کتاب وى 

 دارد که با عنوان جانشینى حضرت محمد )ص( از طرف موسسه انتشارات استان قدس رضوى منتشر شده است .

 به بعد 414خواستگاه خالفت، ص  - 6

 به بعد. 144ن، ص ماه - 7

 . 143همان ص  - 8

 . 141، و 147همان ص  - 9

 .46و  45جانشین حضرت محمد )ص( ص  - 10

 .47همان ص  - 11

 . 44همان ص  - 12

 .71همان ص  - 13

 41همان ص - 14

 . 45همان ص  - 15

 . 16همان ص  - 16



 

 

                                                                                                                                                                                     
 .143همان ص  - 17

 . 64و  64مان ص ه - 18

 .64همان ص  - 19

 ، چ اروپا.445/ 7. و نزدیک به همین معنا نقل شده است در طبقات ابن سعد، 464/ 47تفسیر طبرى  - 20

 . 464/ 47تفسیر طبرى،  - 21

 . 6/411الّدّر المنثور سیوطى،  - 22

و  41و  44و  44و  44و صحیح مسلم، کتاب الّطالق، حدیث  1/44و  447و  4/443و صحیح بخارى،  465 -461/ 47تفسیر طبرى  - 23

 . 44، و مسند طیالسى، حدیث 4/17حنبل، مسند احمد 

در کتب مکتب خلفا، این پیشگویى پیامبر در باب خالفت ابوبکر و عمر، تأویل به بشارت آن حضرت به حکومت آن دو تن شده است! 

ز زنان پیامبر است که که نارواست. زیرا عالوه بر نّص آیات یاد شده، که داللت بر انذار و سرزنش و تهدید دارد و تصریح بخیانت دو تن ا

همردیف زنان نوح و لوط شمرده شده اند و چنین امرى با افشاى بشارت مباینت تاّم دارد، پیامبر اکرم )ص( پیشگویى هایى از این 

دست، که داللت بر وقوع مصیبت یا شّر و ظلمى در آینده مى کنند، بسیار داشته اند؛ مانند: انذار زنان خود از بانگ سگان حوأب 

 - 4/446و الّسیره الحلبیه  4/467و العقد الفرید  64و االجابه ص  4/441و المستدرک 4/446و خصائص سیوطى  6/444تاریخ ابن کثیر )

و  6/17و مسند احمد 4/4467و در چاپ اروپا  3/135( که نهایتًا در جنگ جمل، درباره اّم المؤمنین عایشه مصداق یافت )طبرى 444

رّدونى رّدونى، هذا الماُء اّلذى قال لى «(، به نحوى که عایشه به شّدت پریشان شد و گفت: 4/446ستدرک و الم 3/446ابن کثیر 

یعنى: مرا برگردانید، مرا برگردانید؛ این همان آبى است که پیامبر خدا به من »  رسوُل الّله: ال تکونى اّلتى تنبحک کالب الحوأب.

( لکن زبیر آمد و 71 - 6/74وکنزالعمال  4/453أب بر او بانگ خواهند زد. )تاریخ یعقوبى فرمود: مبادا تو آن زنى باشى که سگان حو

( ابن زبیر و طلحه نیز حرف 434و ابوالفداء، ص  3/446گفت: دروغ گفت کسى که به تو خبر داد که اینجا حوأب است. )ابن کثیر 

صحرانشین آن سرزمین آوردند و شهادت دروغ دادند که اینجا حوأب  عبدالّله بن زبیر را تأکید کردند و پنجاه مرد دیگر هم از اعراب

اخبرنى جبرئیل «( و پیشگویى پیامبر )ص( درباره شهادت اباعبدالّله الحسین )ع( که فرمود: 6/4-3نیست. )مروج الّذهب مسعودى 

مین عراق کشته مى شود. )مستدرک جبرئیل مرا خبر داد که همانا این ]حسین[ در ز»: اّن هذا ]= حسینًا[ یقتل بارض العراق

الحسین در طبقات ابن سعد،  و ترجمه 644 - 641و تاریخ ابن عساکر، حدیث  55و المعجم الکبیر طبرانى، حدیث  1/417الّصحیحین، 

اشتّد : «( و باز فرمود46/466و کنزالعمال  6/446و ابن کثیر،  411 -417و ذخائر العقبى،  4/44و تاریخ االسالم ذهبى،  463حدیث 

و تهذیب  644یعنى خشم خداوند نسبت به کشنده حسین بسیار شدید است. )تاریخ ابن عساکر، ح ». عضب الّله على من یقتله

( که اینها، هیچ کدام، بشارت نیست بلکه بیان مصیبت و ظلمى 4/14و الّروض الّنضیر،  44/444و کنزالعّمال،  1/445تاریخ ابن عساکر، 

 بر واقع خواهد شد. است که پس از پیام

نقشه اى که براى زمان حیات پیامبر)ص( مى کشیدند مى تواند رم دادن شتر پیامبر به هنگام بازگشت آن حضرت از غزوه تبوک  - 24



 

 

                                                                                                                                                                                     
از بزرگان علماى  -تا حضرت )ص( به دّره بیفتد و شهید شود، که البّته به فضل الهى موّفق نشدند. بنا به نقل ابن حزم اندلسى 

، از جمله کسانى که در این ماجرا شرکت داشتند و شتر پیامبر را رم دادند، ابوبکر و 44/441در کتاب ارزشمند المحّلى،  -خلفا مکتب 

اّن ابابکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابى وقاص، رضى الّله عنهم، اراد و قتل «عمر و عثمان بودند، نّص عبارت او چنین است: 

البته ابن حزم این روایت را، به دلیل آن که راوى آن ولید بن عبدالّله بن » علیه و سّلم و القاءه من العقبه فى تبوک.الّنبى صّلى الّله 

جمیع الّزهرى است، ناموّثق و از درجه اعتبار دانسته است. لکن این رأى او غیر علمى و نارواست، زیرا مسلم و بخارى، هر دو، این 

چنان که بخارى در کتاب االدب المفرد خویش و ابن حجر در کتاب الّتهذیب خویش، ترجمه ولید بن عبدالّله  راوى را موّثق دانسته اند،

 بن جمیع را آورده و در آنجا تصریح کرده که بخارى و مسلم از او روایت نقل کرده اند و بنابراین حدیث او صحیح است. 

 5، روایت 4/416بحاراالنوار،  - 25

 . 1/431العقد الفرید،  - 26

 .  1/431العقد الفرید، ابن عبدرّبه،  - 27

 .4/54چاپ اروپا و چاب مصر 4/4447تاریخ طبرى،  - 28

هجرى،  47سالم موالى ابى حذیفه، در جنگ با ُمَسیلمه کّذاب، در سال دوم خالفت ابوبکر، کشته شد و ابو عبیده نیز در سال  - 29

م بود، در طرِف شام که در آن هنگام روم شرقى نامیده مى شد، به طاعوِن َعَمواس در حالى که امیر لشکِر مسلمانان در جنگ با رو

 . 435 - 431/  1وفات کرد، العقد الفرید، 

 .4/466و تاریخ یعقوبى،  4/14/ ق 4و طبقات ابن سعد،  41 - 5/45انساب االشراف بالذرى،  - 30

 ، چاپ اروپا. 44 - 5/46طبقات ابن سعد،  - 31

 م النبالء و تاریخ ابن عساکر، ذیل ترجمه عبدالّرحمن بن عوف.ِسیُر اعال - 32

. این جمله 1/55، 441و خطبه  4/477، 4نهج البالغه، ابن ابى الحدید، خطبه  -»  َدقَّ الّلُه بیَنکما ِعطَر ِمَنشَّم.«قال على )ع(:  - 33

گند عطر زنى را بنام )منشم( استعمال مى کردند وبه مثلى بود که در زمان جاهلیت هنگامى قبائل عرب مى خواستند با یکدیگر بجن

 جنگ مى پرداخند تا جائیکه این امر ضرب المثلى شد براى وسیله جنگ افروزى بى قبائل عرب

 - 516/4/1براى آشنایى بیشتر با دامنه خصومت میان عثمان و عبدالّرحمن بن عوف بنگرید به: انساب االشراف بالذرى، ق  - 34

 ه 4166ت، ، چاپ بیرو513

 .4/43ه. و ابن اثیر،  44در ذکر حوادث سال 4/413تاریخ طبرى،  - 35

تفصیل این بحث را در همین کتاب، تحت عنوان حکومت در زمان عمر و گفت و گوى ابن عباس و عمر، مالحظه کنید. نیز بنگرید  - 36

و  5/4367و طبرى 4/433و مسند احمد،  444 - 4/444، و مروج الّذهب 7/446و ابن کثیر،  4/144و االصابه،  4/454به: االستیعاب، 

 . 44 - 6/44و ابن ابى الحدید،  4373و  4334 - 4336



 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 66 - 65/4و ُاسُدالغابه،  44االستیعاب، رقم  - 37

ر جزؤ . در منابع بسیارى تصریح شده به این که ابوبکر و عم4/474، چاپ بیروت و عیون األثر، 414 - 4/416طبقات ابن سعد،  - 38

و طبقات  4/131و انساب االشراف بالذرى، درترجمه اسامه،  1/476و منتخب کنزالعّمال،  5/444لشکر اسامه بوده اند: کنزالعّمال، 

 .4/444، چاپ بیروت و ابن اثیر، 4/31و تاریخ یعقوبى،  4/414و تهذیب ابن عساکر،  1/11ابن سعد، 

  .6/54شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید،  - 39

و طبقات ابن  4114و مسند احمد حنبل، تحقیق احمد محّمد شاکر، حدیث  4/44صحیح بخارى، باُب کتابه العلِم ِمن کتاب العلم،  - 40

 ، چاپ بیروت4/411سعد، 

 . 4636، چاپ بیروت و مسند احمد، تحقیق احمد محّمد شاکر، حدیث 411 -4/414همان منابع و نیز طبقات ابن سعد، - 41

و باب اخراِج الیهوِد ِمن جزیره  4/446، چاپ بیروت. در صحیح بخارى، باُب جوائِز الَوفِد ِمن کتاِب الجهاد، 4/414ابن سعد،  طبقات - 42

و در صحیح مسلم، باُب َمن َتَرک الوصیه، » َفقاُلوا: َهَجَر َرسوُل الّله َصلَّى الّلُه علیه َو سلَّم.«، بدین لفظ آمده است: 4/446العرب، 

 انَّ رسوَل الّله صلَّى الّلُه علیه َو سلَّم یْهُجُر.«، بدین عبارت آمده است: 4/414و تاریخ طبرى،  5/36

ین امر اعتراف کرده است. بنابه نقل امام ابوالفضل احمدبن ابى طاهر در کتاب تاریخ بغداد و ابن ابى الحدید در شرح نهج خود بد - 43

پیامبر تصمیم «طّى مباحثه اى مفّصل که میان ابن عّباس و عمردر گرفت، عمر گفت: ، در شرح حال عمر، یک روز 4/13البالغه، 

نیز : المراجعات، عاّلمه شرف » داشت که، به هنگاِم بیمارى اش، تصریح به ناِم او ]= على بن ابى طالب[ کند ولى من نگذاشتم.

 . 114 - 114الّدین، ترجمه محّمد جعفر امامى، ص 

 ، چاپ بیروت.4/414طبقات ابن سعد،  - 44

قاَل )ص(: ُقوُموا َعّنى «، به این لفظ آمده است: 4/44. در صحیح بخارى، باُب کتابه العلم من کتاب العلم،4/454تاریخ ابى الفداء، - 45

 َوال ینَبغى ِعندى الّتناُزُع

 . در خانه پیامبر در مسجد باز مى شد وشاید بالل بیامبر را از حضور مأموین خبر مى داد - 46

. براى آشناى با 73 -76و ارشاد شیخ مفید، ص 4/157و در چاپ مصر،456،1/413شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید، خطبه - 47

َفکاَن «و ُسَنن ابن ماجه، باُب ماجاَء فى َصاله رسوِل الّله )ص(:  4/44و صحیح ُمسلم، 4/14مفّصِل این بحث بنگرید به: صحیح بخارى، 

و انساب  4/1/4و طبقات ابن سعد،  441و  6/446و نزدیک به همین الفاظ در مسند احمد، » النَّبِى َو الّناُس یأَتمُّوَن ِبه.ابوبکِر یأَتمُّ َب

 آمده است.  4/553االشراف،

ه است. در روایتى، َاوس بن َخْولّى االنصارى نیز همراه این چهار تن ذکر شد 66و  51/1، کنزالعّمال، 36/4ق  4طبقات ابن سعد،  - 48

 .4/446نگاه کنید به عبدالّله بن سبا. 

 نزدیک به عبارِت العقدالفرید را آورده است.  446و  441و  4/444. ذهبى نیز، در تاریخ خود،4/64العقدالفرید،  - 49



 

 

                                                                                                                                                                                     
د وى صداِى عایشه نیز در این مراسم حضور نداشت و از تجهیز و دفِن رسول خدا)ص( باخبر نشد، مگر آن هنگام که به تصریح خو- 50

سیره  -» ماَعِلْمنا ِبدفِن الرَّسوِل حّتى َسِمْعنا َصوَت الَمساِحی ِمن َجوِف اللَّیِل لیله األْرَبعاء.«بیل ها را در نیمه شب چهارشنبه شنید: 

مسنداحمد،  و 4/41و اسدالغابه،  5/436و ابن کثیر، 4743 - 4/4744و در چاپ اروپا،  155و  4/154و تاریخ طبرى، 1/441ابن هشام،

 . 431و  414و  6/64

. در کتاب االمامه و السیاسه، ابن قتیبه 4/414و ُضَحى االسالم، 4/441و تاریخ االسالم ذهبى،  4/466مروج الّذهب، مسعودى، - 51

ّله و یبایعک َاهُل بیِتک. فِانَّ ُابُسْط یَدک ُابایعک َفیقاُل َعمُّ رسوِل الّله بایَع ابَن َعمِّ َرُسوِل ال«، با این لفظ آمده است: 4/1دینورى،

ِانَّ العّباَس قاَل ِلَعلىَّ: ُامُدْد «، ماجرا را با این عبارت آورده است: 4/47/ ق4ابن سعد در کتاب طبقات خود، » هذااألْمَر اذا کاَن َلم یَقل.

 یَدک ُابایْعک یبایک الّناُس

 ، به نقل از کتاب سقیفه جوهرى.، چاپ اّول مصر4/444شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید، - 52

و در چاپ  4/154و تاریخ طبرى،  4/471و تاریخ الخمیس، 4/75و صفوه الّصفوه، 5/466و ابن کثیر،  4/466مسند احمد حنبل،  - 53

طبقات ابن  و 4/444و تاریخ االسالم ذهبى، 4/64و العقدالفرید،  4/41و أسُدالغابه، 4/454و تاریخ ابى الفداء، 4744 - 4/4746اروپا، 

 .5/477و ُاسُدالغابه،1/65و االستیعاب، 5/67و البدء و التاریخ 4/11و تاریخ یعقوبى، 4/36/ق4سعد، 

و سقیفه ابى  4/476و تاریخ الخمیس،  4/464و الّریاض الّنضره، 1/446و سیره ابن هشام، 1/446صحیح بخارى، کتاب الحدود، - 54

 .5/65چاپ اروپا و البدء و التاریخ، 4/4741تاریخ طبرى،  و 4/4بکر جوهرى به نقِل ابن ابى الحدید، 

و در چاپ اروپا  154/4و تاریخ طبرى،  471/4و تاریخ الخمیس،  75/4و صفوه الصفوه،  466/5و ابن کثیر،  466/4مسند احمد،  - 55

و تاریخ ذهبى،  64/4العقدالفرید، و  41/4و ُاسُدالغابه،  454/4و ابوالفداء،  466و ابن شحنه بهامش الکامل، ص  4744 - 4746/4

 .411و الّتنبیه و االشراف مسعودى،  67/5و البدء و التاریخ،  11/4و تاریخ یعقوبى،  36/4/ق4و طبقات ابن سعد،  444/4

این مطلب استنباط اینجانب )سید مرتضى عسکرى( است، چرا که با وجود کراهت شدید تأخیر در دفن میت، جنازه پیامبر دو  - 56

 ز و دو شب دفن نشد تا همه مردم مدینه، از مرد و زن و کودک و پیر، بر آن حضرت)ص( نماز گزاردند.رو

، چاپ بیروت و طبقات ابن سعد، 411اعالم الورى باعالم الُهداه، طبرسى، به تصحیح و تعلیق استاد على اکبر غّفارى، ص  - 57

 .541و  545/44، چاپ بیروت و بحاراالنوار، 453 - 456/4

 .414/1و سیره ابن هشام،  411 - 414/4طبقات ابن سعد،  - 58

 . 37/4/ق 4طبقات ابن سعد،  - 59

 . 465/4و طبقات ابن سعد،  444/4و تاریخ طبرى،  431و  41و  64/6و مسنداحمد،  41/1سیره ابن هشام،  - 60

و اسباب الّنزول  154دمشق ابن عساکر، حدیث  و تاریخ 416و  4/473و شواهد التنزیل َحْسکانى،  471و  43/455بحاراالنوار، - 61

 . 6/411و تفسیر نیشابورى،  4/53و فتح القدیر،  4/417، چاپ بیروت و الدّرالمنثور سیوطى، 445واحدى، ص 



 

 

                                                                                                                                                                                     
 .1/414الّدرالمنثور،  - 62

و تفسیر طبرى،  4/465ئد، و مجمع الّزوا 17و معرفه القّراء الکبار ذهبى، ص  4/41و نیز تفسیر قرطبى،  5/146مسند احمد،  - 63

 ، چاپ بیروت.1445و  1444و کنزالعّمال، حدیث  4/43

 44و تفسیر طبرى و الدّرالمنثور سیوطى، ذیِل آیه  4/411و سنن بیهقى،  3/446و صحیح مسلم،  4/413مستدرک الصحیحین،  - 64

 . 4/46احزاب و تفسیر زمخشرى و رازى ذیل آیه مباهله و ُاسُدالغابه، 

 .4444و  4/4467و صحیح مسلم، کتاب الطالق،  447 - 4/443ح بخارى، کتاب التفسیر،صحی - 65

به نقل از تفسیر قمى، ص  54 - 54و  14/17و بحاراالنوار،  4/51و االتقان سیوطى،  46/476و فتح البارى، 46/46عمده القارى،  - 66

315  . 

َلمَّا َفَرَغ ِمن َجمِعِه »أ. متن روایت چنین است:  45رستانى، مقّدمه، ورقه مفاتیح االسرار و مصابیح االبرار فى تفسیر القرآن، شه - 67

. َو َقاَل َلُهم هذا کتاُب الّلِه کما َاْخَرَجُه هو )ع( َو ُغالُمُه َقنَبر ِالَى الّناِس و ُهم فى الَمْسِجد یْحِمالِنه َوال یقالِنه. و قیَل ِاّنه کاَن َحْمَل َبعیِر

وَنُه بعَد َهذا َابدًا، ِانَّما کاَن لى ُمحّمِد )ص( َجَمْعُتُه َبیَن اللَّوَحیِن. َفقاُلوا: ِاْرَفْع ُمْصَحَفک ال حاَجه ِبناِاَلیِه. َفَقاَل )ع(: َو الّلِه ال َتَرَاْنَزَل الّلُه َع

 «َعَلىَّ َاْن ُاخِبَرکم ِبِه حیَن َجَمْعُتُه َفَرَجَع ِالى َبیِتِه.

، ماجرا با تفصیل و تصریح بیشترى نقل شده است. بخشى از متن روایت این است: 41 - 47لى، ص در کتاب ُسَلیم بن قیس هال 

َفنادى َعِلىٌّ )ع( َفَجَمَعُه فى َثوِب واِحِد و َخَتَمُه ثمَّ َخَرَج ِاَلى الّناِس َو ُهم یْجَتِمُعوَن َمَع َابى بکِر فى مسجِد رسوِل الّلِه )ص( «... 

الثَّوِب الواِحد، یها الّناُس ِاّنى َلْم َاَزل ُمْنُذ ُقِبَض رسوُل الّلِه )ص( َمشغواًل ِبُغسِلِه ُثمَّ بالُقرآِن َحّتى َجَمْعُته کلَّه فى هَذا ِبَاْعلى َصْوِتِه: َا

ها رسوُل الّلِه َو َعلََّمنى َتأویَلها. ُثمَّ قاَل َلُهْم علىٌّ )ع( َفَلْم یْنِزِل الّلُه َعلى َرُسوِل الّلِه آیه ِااّل َوَقْد َجَمْعُتها َو َلیَسْت ِمَنه آیه ِااّل َوَقْد َاْقرَأنی

م ِالى ُنْصَرتى َوَلْم ُاَذکْرکْم َحّقى َو َلْم ِلَئالَّ َتُقوُلوا َغدًا ِاّناکّنا َعن هذا غاِفلیَن. ثمَّ قاَل َلُهم َعلىٌّ )ع(: ال َتُقولوا یوَم القیاَمه ِاّنى َلْم َاْدُعک

مَّ َدَخَل علىٌّ )ع( َبیَته. تاِب الّلِه ِمْن فاِتَحِتِه ِالى خاِتَمِتِه. َفقاَل َلُه ُعَمُر: ما َاغنانا ِبما َمَعنا ِمَن القرآِن ِمّما َتدُعونا ِالیه. ُثَاْدُعکم ِالى ک

خلفا وارد شده  )براى آشنایى با درجه اعتبار کتاب سلیم بن قیس هاللى و دیگر روایاتى که درباره این موضوع در کتاب هاى مکتب

 .(167 - 4/416است، نگاه کنید به: القرآن الکریم و روایات المدرستین، عاّلمه عسکرى،

. براى آشنایى با روایاتى که در آنها ائّمه )ع( علوم خویش را به 44، روایت 4/644کافى، به تصحیح استاد على اکبر غّفارى،  - 68

 .446 - 4/444بت مى دهند، نگاه کنید به: معالم المدرستین، عاّلمه عسکرى، امیرالمؤمنین و به واسطه ایشان به پیامبر نس

توضیح آن که ابوبکر دستور داد تا قرآنى بى تفسیر بنویسند. این کار در زمان ابوبکر آغاز شد و در زمان عمر به پایان رسید. عمر،  - 69

الف شدند و آیاتى را که ذمِّ بنى امیه در آن بود و در مصاحف با آن قرآن را نزد حفصه گذاشت. در زماِن عثمان، چون صحابه با او مخ

تفسیر آنها ضبط شده بود َبر وى مى خواندند و به آنها استشهاد مى کردند، عثمان آن قرآِن بدون تفسیر را از حفصه گرفت و دستور 

کوفه و بصره فرستاد و یک نسخه را داد هفت نسخه از روى آن نوشته شود. شش نسخه از آن را به مکه، یمن، دمشق، ِحمص، 

هم در مدینه نگاه داشت. آن گاه دستور داد تا مصاحِف صحابه را، که در آنها متن قرآن به همراه تفسیر آیاِت شنیده شده از 



 

 

                                                                                                                                                                                     
به دادِن مصحف خود پیامبر)ص( بود، بسوزانند. از این رو، او را َحّراُق اَلمصاِحف نامیدند. در این میان، تنها عبدالّله بن مسعود حاضر 

 نشد، لذا راویان به امر بنى امیه، روایات دروغى درباره او جعل و نقل کردند. 

این قرآنى که امروز در میان مسلمانان است، همان است که در زماِن عثمان استنساخ شده است و متِن همان قرآنى است که بر  

ى )در کلمات( ندارد. فقط، کارى که کردند، وحى بیانى را از آن جدا کردند. پیامبر خاتم )ص( نازل شده و هیچ کم و زیاد و جابه جای

 - 4/461)براى آشنایى با بحث تفصیلى در این زمینه و مدارک آن، ر. ک: القرآن الکریم و روایات المدرسَتین، سید مرتضى عسکرى،

 .( 76 - 4/34و  433

 .414 - 4/416 صحیح بخارى، کتاب التفسیر، تفسیر سوره الُحجرات، - 70
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ـ ه 4144 ، چاپ پنجم،174 - 164و  414 - 4/441؛ معالم المدرستین، 574 -534و ص  545-546وص  144 -4/143 همان، - 74

 . 1و ج  5 - 4نقش ائمه در احیاء دین، ج  ه 4147، چاپ اّول، 4.احادیث ُاّم المؤمنین عائشه، عالَّمه عسکرى، ج 

ومِت ظاهرى به دست اوست و مراد از خلیفه در اینجا یعنى خلیفه الّرسول، یعنى کسى که پس از پیامبراکرم )ص(، امر حک - 75

حاکم است. و این معنایى است که نه جنبه لغوى دارد و نه اصطالح اسالمى، بلکه ساخته مکتِب خلفا پس از پیامبر است. چراکه، 

 در لغت، خلیفه هر شخص، یعنى کسى که در غیاب او کار او را انجام مى دهد. )مفردات راغب، ذیل ماده خلف( کار اصلى پیامبراکرم

َفَهْل «(، 17)مائده / » َوما َعَلى الرَُّسوِل ِاالَّ اْلَبالغ«)ص( و همه پیامبران الهى، بنا به نّص قرآن کریم، تبلیغ دین خدا به مردم است: 

حضرت (، و نه حکومت کردن. لذا، غالب پیامبران حکومت ظاهرى نداشته اند، مانند 45)نحل / » َعَلى الرُُّسِل ِاالَّ الَبالُغ الُمبین

 عیسى، یحیى، زکریا، نوح علیه السالم. 

و نیز، این معنى اصطالح شرعى نیست و در حدیث پیامبر، مراد از خلیفه الّرسول به شخصى که حدیث و سّنت پیامبر را روایت مى  

، َمن ال یْحُضُرُه الَفقیه، 435 - 431)معانى االخبار صدوق، ص » قال )ص(: الّذیَن یأُتوَن ِمْن َبعدى یرُووَن َحدیثى و ُسنَّتى.«کند:آمده 

( همچنین مراِد از آن، خلیفه الّله هم نیست؛ زیرا 46، شرف اصحاب الحدیث خطیب بغدادى، ص 444/1، الفتح الکبیر سیوطى، 146/1

ا به واسطه خلیفه الّله به شخصى گفته مى شود که خداوند او را معین فرموده تا دین خدا را از طریق وحى )اگر پیامبراست( و ی

پیامبر )اگر وصّى پیامبراست مانند ائّمه علیهم الّسالم( بگیرد و به مردم ابالغ کند. البّته حکومت ظاهرى نیز جزء شؤون این خالفت 

الهى است، و خلیفه الّله، خود، وظیفه اى در جهِت گرفتن آن ندارد، مگر آنکه مردم گرِد او جمع شوند و از او بخواهند که حاکم شود 

و او را در این امر یارى دهند، مانند پیامبراکرم )ص( که در مدینه به دلیل بیعت و یارى مردم توانست تشکیل حکومت دهد ولى در 

مکه )چون مردم نخواستند و یارى نکردند( بدین کار قیام ننمود و به وظیفه اصلى خود، که ابالغ دین خدا بود، اکتفا کرد. در مورد 

ن ابى طالب نیز وضع به همین گونه بود. وظیفه اصلى ایشان و همه ائمه، همچون پیامبر)ص(، حفظ دین خدا و امیرالمؤمنین على ب



 

 

                                                                                                                                                                                     
ابالغ آن به مردم بود، و البّته اگر مردم مى خواستند و آن حضرت را یارى مى کردند، ایشان قیام به حکومت نیز مى کرد و این کار 

( یا 1/4و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، 4/465نیامدند جز سه نفر )تاریخ یعقوبى، برایشان واجب مى شد، لکن مردم نخواستند و

َلو «(؛ چنان که آن حضرت خود مى فرمود 4/13چهار و پنج نفر )شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، تحقیق محّمد ابوالفضل ابراهیم،

سال، یعنى پس از کشته شدن عثمان، چون مردم به در  45نبع سابق(. اّما پس از )م» َوَجْدُت َاربعیَن َذوى َعزِم ِمنُهم َلنا َهْضُت القوَم

خانه آن حضرت آمدند و از ایشان ُمصّرانه خواستند که حکومت را به دست بگیرد، بدین امر قیام کرد )شرح نهج البالغه ابن ابى 

، همان چیزى بود که پیامبر )ص( از ایشان خواسته و تذکره سبط ابن جوزى، باب ششم(. این عمل حضرت امیر، دقیقًا4/56الحدید، 

» اْقَبْلُه ِمْنُهم...قاَل رسوُل الّله )ص( ِلَعلّى: ِانَّک ِبَمْنِزله الکعبه ُتؤتى َوال َتأتى. َفِاْن َاتاک هُؤالِء الَقوُم َفَسلَّمواَلک ااَلمَر َف«بود: 

 (. 1/44)اسدالغابه

ع( جزو نامزدهاى خالفت آورده شده، نه به این معناست که آن حضرت خود خواهان این امر و حال، اگر در اینجا نام امیرالمؤمنین ) 

قیام کننده براى گرفتن آن بودند، بلکه بیانگر نظر عده قلیلى از مردم جامعه آن روز مدینه است، که به سبب آن که حضرت على )ع( 

و حقِّ او مى شمردند )مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عّمار( یا به را وصّى رسول الّله )ص( مى دانستند و حکومت را جزو شؤوِن 

واسطه تعّصبات خانوادگى )مانند عّباس عمومى پیامبر( و یا تعّصبات قبیلگى )مانند ابوسفیان( خواستار حکومت ظاهرى امیرالمؤمنین 

 )ع( بودند.
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 . 6/3الحدید،

بنى هاشم و بنى امیه، فرزندان عبد َمناف و او فرزند قصّى بود. و در این دو بیت ابوسفیان بحضرت على مى گوید: قبیله قّصى  - 123

 ى بان شمایند. پشت

 ، چاپ اروپا.4747 - 4/4743و 4/111طبرى، - 124
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آمده  456 - 416/  4ه بن سبأ ، تفصیل این داستان در کتاب عبدالّل476/  1، ولسان المیزان 4743/  4تاریخ الطبری ط.اوربا  - 126

 است .

شاید این سؤال در ذهن بعضى خطور کند که چرا على )ع( پیشنهاِد بیعِت ابوسفیان را نپذیرفت؟ پاسِخ مفّصِل این سؤال در کتاب 



 

 

                                                                                                                                                                                     
خانوادگى و ، داده شده است؛ لکن اختصارًا بیان مى داریم که پس از وفات رسول خدا )ص(، تعّصب 456 - 4/416عبدالّله بن سبا، 

قبیلگى دوباره زنده شد. گرد آمدن انصار در سقیفه کوشش در بیعت کردن با سعد بن ُعباده، فقط بر پایه این تعّصبات بود و گرنه خود 

مى دانستند که، در میان مهاجران، حضرت على )ع( شایسته گى جانشینى پیامبر )ص( دارد همچنین بیعِت اْوس با ابوبکر نیز، جز 

یلگى، پایه و اساسى نداشت. ایشان مى خواستند بدین وسیله نگذارند ریاست به دسِت طایفه َخزَرج بیفتد. از سخنرانِى تعّصب قب

( نیز پیداست که دسته او نیز تا چه اندازه، در کار بیعت با ابوبکر، تحت تأثیر احساسات قبیله 446/1عمر در سقیفه )صحیح بخارى، 

 اى قرار گرفته بودند.

ان نیز، مانند دیگران، تعّصب قبیله اى داشت و تنها، براى آن که ریاست در افراد قبیله اش بنى عبِد َمناف باقى بماند، ابوسفی 

ر را خواستار بیعت با امیرالمؤمنین )ع( شد. در این میان، تنها امیرالمؤمنین )ع( بود که افق فکرش باالتر و واالتر از این بود که زمام ام

به دست گیرد. اگر على )ع( حِق حاکمیت را براى خود مطالبه مى کرد، به این سبب بود که حکومتى بر قرار سازد  با نیروى تعّصب

که پایه اش جز بر حکم قرآن و دین نباشد. حضرت )ع( مى خواست یارانى مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عّمار از او حمایت کنند، 

ى آنان جز مبدأ و عقیده الهى نباشد؛ نه چون ابوسفیان که جز اندیشه دنیا و تعّصب مردانى که هیچ عامل و محّرکى براى یار

خانوادگى محّرک دیگرى نداشت. لذا، اگر امیرالمؤمنین )ع( پیشنهاِد بیعِت ابوسفیان را مى پذیرفت، عماًل همه زحمات پیامبر)ص( و 

براى باز گرداندن جامعه به فطرت الهى و نابود کردن تعّصبات سال  44نیز خود آن حضرت )ع(، در پیروى از رسول خدا)ص( در طّى 

جاهلى، بر باد مى رفت. در خور ذکر است که ابوسفیان، چون از على )ع( مأیوس شد، با قبول رشوه حاکمان، راضى شد و با ابوبکر 

د عمر، آنچه از زکاِت بیت المال که در بیعت کرد و انگیزه هاى مادى و دنیوى خویش را کاماًل آشکار ساخت. ابوبکر، بنا به پیشنها

(. همچنین، فرزنِد ابوسفیان، یزید را به عنوان امیر لشکرى که به سوى 4/64دست ابوسفیان بود به خودش واگذار کرد )العقد الفرید،

 ، چاپ اروپا(. 4/4743شام مى رفت، منصوب کرد )طبرى، 

 پیش از ابوبکر اسالم آورده بود. ، او447به نوشته ابن قتیبه در کتاب المعارف، ص  - 127

 .46و  6/44و ابن ابى الحدید،  4/74و ُاْسُدالغابه، 4/166و االصابه،  166 - 4/417االستیعاب، - 128

 .4/465یعقوبى، - 129
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 . 4446، حدیث 4/441و کنز العّمال،  446و  1/441و صحیح بخارى، کتاب الحدود، باُب رجم الُحبلى من الّزنا،  447

ن عبارت را گفته بود: ِانَّ َبیَعتى کاَنْت َفْلَته َو َقى الّلُه َشرَّها.، ابن در خور توّجه است که ابوبکر، خود نیز درباره خالفت خویش همی 

 .56و  6/13ابى الحدید، 

 . 4/471و 4/65، چاپ قاهره و ابن ابى الحدید، 445و وقعه صّفین نصر بن مزاحم، ص  4/66مروج الّذهب مسعودى،  - 133



 

 

                                                                                                                                                                                     
و االمامه و  4416، حدیث 4/441ت را تا همین جا نقل کرده اند. و کنزالعّمال،. این دو منبع، روای4/446و ابن اثیر، 4/151طبرى،  -4

، اضافه کرده است که: سعد به هر یک از ایشان که برمى خورد سالم نمى کرد. و طبرى، 1/413. السیره الحلبیه، 4/46السیاسه، 

 ، چاپ اروپا. 4/4711

 . 4/467منابع سابق و نیز الّریاض الّنضره، -4

 طالح امروز زکات است، ولى صدقات صحیح است.اص - 136

: َفِاْن قاَم ِبااَلْمِر الُمَخوَِّف قاِئٌم و در شرح ابن ابى الحدید: َفِاْن قاَم ِباالْمِر الُمَجدَِّد قاِئٌم، که همه آنها 466در معجم الشعراء، ص - 137

 تحریف است. 

 .4/446االصابه،  - 138

 تب خلفاست. این مطلب مورد اجماِع موّرخان مک - 139

 به نقل از شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید. 4/474عبدالّله بن سبا،  - 140

؛ فوات 44، مندرج در حاشیه کامل ابن اثیر، ج 441؛ تاریخ ابن شحنه، ص 5/66؛ وفیات االعیان،457تاریخ ابى الفداء، ص  - 141

 ، به نقل از ِرّده ابن و ثیَمه و ِرَده واقدى.4/643الوفیات،

 .4/444؛ کنزالُعّمال،4/446یعقوبى، - 142

 . 4/46ترجمه تاریخ یعقوبى، مرحوم آیتى، - 143

مجتهد اگر «دار و دسته خالفت، از هر کدامشان که کاِر ِخالف شرع سر مى زد، مى گفتند: او در این کار اجتهاد کرده است و  - 144

در این باره رجوع شود به بحث اجتهاد در » یک حسنه دارد.اجتهادش صواب باشد دو حسنه دارد و چنانچه به خطا اجتهاد کرده باشد 

 به بعد. 71مکتب خلفا، در جلد دّوم از کتاب دو مکتب در اسالم، مؤلف، ص 

و ذیل شرح حال و ثیمه در  447، حدیث 4/444ماکنُت َاعُمُد َسیفًا َسلَُّه الّله َعَلیِهم. به نقل از تاریخ ابى الفداء و کنز الُعّمال، - 145

 ات االعیان و َفواُت الوفیات.وفی

 ، به نقل از طبرى. 475 - 4/471عبدالّله بن سبا، - 146

 در معجم البلدان . » ُدبا«رجوع شود به ترجمه  - 147

. رئیس قبیله، حارثه بن ُسراقه، با نوجوان مذکور سخنى دارد که بسیار جالِب توّجه و حائِز اهمیت 11 - 4/17فتوح ابن اعثم،  - 148

، َو َلو قاَم َرُجٌل ِمْن ُخْذ ناَقَتک الیک َفِاْن کلََّمک َاَحٌد َفاْحِطْم َاْنَفُه بالسَّیِف! نحُن ِانَّما َاَطْعنا َرُسوَل الّلِه )ص( ِاذ کاَن َحیًا«فت: است. وى گ

یعنى: شترت را بگیر و اگر کسى در این باره با تو » ال َبیَعه.َاْهِل َبیِتِه َلَا َطْعناُه َو َامَّا ابُن َابى ُقحاَفه ِفال َو الّلِه ماَلُه فى ِرقاِبنا طاَعه َو 

)به اعتراض( سخن گفت، بینى اش را با شمشیر بزن. ما فقط و فقط از رسوِل خدا)ص( اطاعت مى کردیم در آن هنگام که زنده بود و 



 

 

                                                                                                                                                                                     
ى کردیم. اّما پسِر ابى ُقحافه )ابوبکر(، به اگر مردى از اهل بیت او، پس از وى، قیام به حکومت مى کرد، هر آینه او را نیز اطاعت م

 خدا قسم که هیچ طاعت و بیعتى از براى او در گردِن ما نیست. 

 سپس حارثه ابیاتى سرود و از جمله گفت:  

 فیا َعَجبًا ِممَّْن یطیُع َاباَبکر             َاَطْعنا َرسوَل الّلِه ِاْذکاَن َبیَننا

ام که زنده بود، اطاعت کردیم، پس چه شگفت است کاِر آن کس که از ابابکر اطاعت مى کند! )فتوح، یعنى: از رسول خدا، تا آن هنگ 

4/11.) 

 . 64 - 4/66.، ـه 4166فتوح ابن اعثم، چاپ )بیروت، دارالکتب العلمیه،  - 149
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 تفّرق شدند. یمن، به مرزهاى عراق و شام و مدینه م
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 .65 - 4/61عقدالفرید،  - 156

 . 34، ص 7م آیهالّله العظمى خوئى، ج معجم رجال الحدیث، مرحو - 157

 .مانند: طبرى و ابن اثیر و ابن کثیر در تاریخهاى خود - 158

 مانند محّب الدین طبرى در الّریاض النضره، و ابن عبدالبّر در االستیعاب - 159

1 

ایت کند و تفسیر عمر، براى شکستن على )ع(، ابن عباس را بزرگ مى کرد. این یک سیاست بود که ابن عباس حدیث رو - 161

 - 4/416بگوید. وگاهى ابن عباس آن چه را که مخالف سیاست حکومت بود بیان مى کرد. )براى نمونه، بنگرید به: عبداهلل بن سبا، 

 در ذکر سیره عمر(. 4/471، گفت و گوى میان ابن عباس و عمر، به نقل از طبرى، 414

 ین مالقات در شب دوم از وفات پیامبراکرم )ص( بوده استبنا به نقل ابن ابى الحدید از سقیفه جوهرى، ا - 162



 

 

                                                                                                                                                                                     
همه انبیا براى خود وصى تعیین مى کردند. پیامبر )ص( هم، مانند همه انبیاء وصى تعیین کرده بود. براى آشنایى با بحث  - 163

االسالم من القرآن الکریم، و عقائد ـه 4144. چاپ پنجم، 415 - 4/471، نگاه کنید به: معالم المدرستین، مؤلف،»وصایت«تفصیلى 

 ـه 4147، چاپ دوم، 475 -4/461مؤلف،

در مقام احتجاج گاه استدالل مى کنند به دلیلى که مورد قبول طرف مقابل است لکن خود احتجاج کننده آن را قبول ندارد.  - 164

 ظاهرًا، گفتار عباس در اینجا از همین نوع است.

4 

ید، به نقل از سقیفه جوهرى و نیز در االمامه و السیاسه ابن قتیبه دینورى، این جمله را در در شرح نهج البالغه ابن ابى الحد - 166

 »و اگر حّق خود توست، ما را بدان نیازى نیست.«اینجا اضافه دارد: 

به نقل ابن و، با لفظى نزدیک  444 - 4/446، به نقل از سقیفه جوهرى. و 31و  4/44و ابن ابى الحدید،  4/464تاریخ یعقوبى،  - 167

 .4/41ابى الحدید، در االمامه و السیاسه،

و ابن ابى 4/13و صفوهالصفوه،  5/416و ابن کثیر،  4/441و ابن اثیر،  4744/4و در چاپ اروپا، 4/166و طبرى،4/55مسند احمد،  - 168

 . 4/14و تیسیر الوصول 1/447و سیره ابن هشام،  15و تاریخ الخلفا سیوطى، ص  4/444الحدید، 

عالوه بر مصادرى که پیش از این ذکر شد، مصادر دیگرى نیز هست که تصریح کرده اند این چند نفر از بیعت با ابوبکر سر باز  - 169

زده، در خانه فاطمه)س( متحّصن شدند. بعضى از این مصادر نام چند نفر از ایشان برده اند که براى بیعت با على )ع( در خانه حضرت 

و تاریخ ابى  4/61و ابن عبدرّبه،  4/477و تاریخ الخمیس،  4/463دند. آن مصادر عبارت اند از: الریاض النضره، زهرا)س( اجتماع کرده بو

و السیره الحلّبیه،  441 - 4/446و جوهرى، بنا بر روایت ابن ابى الحدید،  44/444و ابن شحنه در حاشیه کامل ابن اثیر،  4/456الفداء، 

 413و  4/411

 . 4/573ف، انساب االشرا - 170
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 4/416کنزالعّمال، - 177

 . 4/44االمامه و السیاسه، - 178

م. گفتنى است که این ابیات در ضمن قصیده اى آمده که شاعر به قصد مدح  4173، چاپ مصر، 74ص  دیوان حافظ ابراهیم، - 179

 . 7/76عمربن الخّطاب سروده است. نگاه کنید به: الغدیر، عاّلمه امینى، 

و  547 -44/543نوار، به دو دلیل این خبر صحت ندارد: الف( پیامبر اکرم )ص( به آن حضرت وصیت فرموده بود که صبر کند )بحاراال - 180

( شمشیر کشیده باشد و هیچ کس کشته نشده باشد تعارض دارد. وآنکس که شمشیر کشید زبیر 4/446مناقب ابن شهر آشوب، 

 بود.

 . 4/465تاریخ یعقوبى،  - 181

تاریخ الخمیس،  و 4/463و الریاض النضره، محّب الّدین طبرى،  4746و  4/4741و در چاپ اروپا،  116و  111و  4/114طبرى،  - 182

. نّص طبرى چنین است: بایَع الّناُس و اسَتْشَبُتوا ِلْلَبیعه 4/447و کنزالعمال،  6/4و  57و  441و  444و  4/444و ابن ابى الحدید،  477/4

َغ ذِلک َابابکِر َو ُعَمَر. فقاَل ُعَمُر: ُخُذوا َسیَف الزَُّبیِر و َتَخلََّف َعِلىَّ و الزَُّبیُر َو اْخَترَط الزَُّبیُر َسیَفه َو قاَل ال َاعَمُدُه َحّتى یبایَع َعلّى. َفَبَل

 َفاْضِربوا ِبِه الَحَجر.

مى گفتند. حاال کوچکش را مى سازند، چوبى یا تخته چوبى، که از این لنگه در به آن طرف » َغَلق«در زبان عربى، کولون در را  - 183

تند و، به اعتراف خود ابوبکر، در را شکستند و مردان را با سالح جنگى وارد آن خانه مى رود. بنابراین خانه ها در زمان پیامبر در داش

 کردند. 

و االمامه و  4/445و کنزالعمال،  4/61و العقد الفرید،  4/141و مروج الذهب مسعودى،  4/4416و در چاپ اروپا،  1/54طبرى،  - 184

و لسان  1/446و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  444 - 4/446ید، و کامل مبرد، بر حسب روایت ابن ابى الحد 4/47السیاسه، 

 . 4/477و مرآت الّزمان سبط ابن جوزى و تاریخ ابن عساکر، ذیل ترجمه ابى بکر و تاریخ االسالم ذهبى، 1/471المیزان، 

ْم ُاَفتَّْش َبیَت فاِطَمه بنِت رسوِل الّلِه َو َو َلیَتنى َل«. متن سخن ابوبکر، بنا به نقل یعقوبى، چنین است: 4/445تاریخ یعقوبى،  - 185

 ُاْدِخْلُه الِرجاَل َو َلْو کاَن ُاْغِلَق علَى َحرِب

 ، چاپ ایران46/174، چاپ دارالمعرفه، بیروت و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید 4/76مروج الذهب،  - 186

)بیروت، داراحیاء  1/417فرید، به تحقیق و تعلیق على شیرى، به نقل از سقیفه جوهرى ؛ و العقدال6/475ابن ابى الحدید،  - 187

 . 4/447التراث العربى(؛ صبح االعشى، 

 ، به نقل از سقیفه جوهرى. 6/475شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  - 188

 . 6/471و  4/441درب خانه حضرت زهرا )ع( به مسجد باز مى شد، همان،  - 189

 همان.  - 190



 

 

                                                                                                                                                                                     
 4/465تاریخ یعقوبى،  - 191

 . 446/  4، با کمى اختالف عبد اللَّه بن سبأ 41 - 4/44و االمامه و الَسیاسه،  4/141مروج الذهب،  - 192

 4/1و شرح نهج البالغه، ابن ابى الحدید 4/446تاریخ یعقوبى،  - 193

 . 4/44، به نقل از سقیفه جوهرى ؛ االمامه و السیاسه، 6/47ابن ابى الحدید، - 194

َلَقد «در چاپ اّول مصر. امیرالمؤمنین )ع( در جواب این سخن معاویه فرمود:  4/444و  4/13، ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه - 195

ُمر تابًا َلم یکْن شاکًا فى دیِنه َو الَاَرْدت َاْن َتُذمَّ َفَمَدْحَت َوَاْن َتْفَضَح َفاْفَتَضْحَت َو ما َعَلى الُمْسِلِم ِمْن َغضاَضه فى َاْن یکوَن َمظُلومًا ما 

یعنى: به خدا سوگند، خواسته اى نکوهش کنى، ستایش کرده اى و خواسته اى رسوا سازى، رسوا شدى ]زیرا،با این » ِبیقیِنه.

سخن، مظلومیت مرا هویدا ساخته اى. چون اقرار کردى که من، به ستم و اکراه و اجبار، بیعت کردم. پس خلفا را سرزنش کرده اى و 

اى[ و بر مسلمان، تا در دینش شک و در یقین و باورش تردید نباشد، نقص و عیبى نیست اگر که مظلوم واقع  خودت را رسوا ساخته

( عالوه بر این، معاویه، خود، در نامه اى که به محّمد ابن ابى بکر 166 - 711، ص 47شود. )ترجمه نهج البالغه فیض االسالم، نامه 

منین توّسط ابوبکر و عمر، که با نقشه قبلى صورت گرفته بود، اعتراف مى کند. )مروج نوشته است، صریحًا، به غصب حّق امیرالمؤ

 .( 4/471و  4/65و شرح ابن ابى الحدید،  4465، چاپ قاهره، سال 445و صفین نصربن مزاحم، ص  4/66الذهب مسعودى، 

و مسند  44/417ایت دیگر در ُسنن ترمذى، . و به رو411و  5/417، ذیل آیه مورد بحث و تفسیر سیوطى، 6/44تفسیر طبرى،  - 196

و سنن  4/413و  4/146. و به روایتى در مستدرک الّصحیحین، 4/413و تهذیب التهذیب، 4/413و  1/41و ُاسُد الغابه، 6/466احمد، 

 .  1/446و تاریخ بغداد،  571و  5/544و اسد الغابه،  4/456بیهقى، 

و مجمع  5/431و اسد الغابه،  4/517مورد بحث و به روایت ابى الحمراء در االستیعاب ، ذیل آیه5/411الّدر المنثور سیوطى،  - 197

. حاکم آن را حدیث صحیح دانست، بنا به شرط مسلم. 4/457و به روایت انس بن مالک در مستدرک الصحیحین،  1/467الزوائد، 

و  5/411و الدّر المنثور سیوطى،  4/174و ابن کثیر،  ذیل آیه تطهیر 44/5و تفسیر طبرى،  4/457و مسند احمد،  5/544اسدالغابه، 

و تیسیر  6614. حدیث 46/464، چاپ اّول و جامع االصول، 3/464کنزالعمال، و  44/75و صحیح ترمذى، 7/431مسند طیالسى، 

 . 4/413الوصول، 

ء و مدرسه اهل البیت )ع(، مؤلف، چاپ براى آشنایى با مدارک بیشتر این بحث، نگاه کنید به: حدیث الکساء فى کتب مدرسه الخلفا 

 ـه 4164دوم تهران، 

براى آشنایى بیشتر با زشتیهاى این حادثه، که در کتب مکتب خلفا نیز ذکر شده است، نگاه کنید به: عبدالّله بن سبا، مؤلف،  - 198

 ق.  ـه4143ن َغیب غالمى، چاپ اّول، و ِاْحراُق بیِت فاطمه )س( فى الکُتِب اْلْمْعتبره عند اهل الُسَنه، شیخ حسی 441- 4/447

 الفى ء«لسان العرب، ذیل واژه  - 199

 ، نگاه کنید به: دو مکتب در اسالم، مؤلف ترجمه آقاى سردارنیا.»فدک«براى بحث تفصیلى  - 200



 

 

                                                                                                                                                                                     
ابن  سوره حشر و طبقات 3و تفسیر طبرى، ذیل آیه  474 - 437و امتاع االسماع مقریزى، ص  437-437مغازى واقدى، ص  - 201

و الدّر المنثور  1/37؛ ابن ابى الحدید،  4/437و کتاب الخرائج سنن نسائى،باب قسُم الفى ء،  4/17، سنن ابوداود 4/57سعد،

 ..6/414.6سیوطى، 

 .  44- 4/47و فتوح البلدان بالذرى،  4/57طبقات ابن سعد،  - 202

 . 56و اموال ابوعبیده، ص  475 - 471ص  و احکام السلطانیه ابویعلى، 436احکام السلطانیه، ماوردى، ص  - 203

و دو مکتب در اسالم، ترجمه  614 - 674و مغازى واقدى، ص  4/161و نیز نگاه کنید به: سیره ابن هشام،  4446وفاء الوفاء، ص  - 204

 کرمى. 

 م. 4153، چاپ دارالنشر، بیروت 4/14فتوح البلدان، بالذرى، - 205

، 4/447؛ میزان االعتدال،  1/433؛ الدر المنثور سیوطى، 414 -4/447اهد التنزیل خسکانى،، سوره اسراء در شو46تفسیر آیه  - 206

 .4/46، ابن کثیر، 4/116؛ کشاف،  3/11، چاپ اّول ؛ مجمع الزوائد4/457چاپ اّول ؛ کنزالعمال، 

 معجم البلدان، ذیل واژه فدک.   - 207

 

و  436؛ االحکام السلطانیه ماوردى، ص  444؛ امتاع االسماع، ص  344- 346؛ مغازى واقدى، ص  16- 4/41فتوح البلدان،  - 209

 . 475االحکام السلطانیه ابویعلى، ص 

که زمین وسیعى بود در ناحیه » مهزور«البته به جز آنچه که بیان شد، پیامبراکرم)ص( داراى امالک دیگرى نیز بود، مانند  - 210

بودند و ظاهرًا پس از گسترش مدینه به بازار تبدیل شد ؛ نیز از مادر خود، آمنه  که یهودیان بنى قریظه در آن منزل ساخته» عالیه«

قرار داشت، به ارث برده بود » بنى على«بنت وهب، خانه اش را، که در مکه قرار داشت و حضرت در آنجا به دنیا آمده بود و در شعب 

و پشت بازار عطارها واقع بود. به ارث برده بود. البته » مروه صفا و«؛ واز همسرش، خدیجه )س(، خانه مسکونى وى را، در مکه، بین 

 4144، چاپ 4/416این خانه را، وقتى که پیامبر)ص( به مدینه هجرت کرد، عقیل ابن ابى طالب به فروش رساند )معالم المدرستین، 

شد که از پیامبر )ص( شنیده است که ( وقتى ابوبکر به خالفت رسید، با طرح حدیثى که تنها راوى آن خودش بوده و بس مّدعى ـه

، 431/4، باُب مناقب قرابه رسول الّله و ُسنن نسائى، 4/466)صحیح بخارى، » نحُن معاِشَر االنبیاء ال ُنوَرْث ما َتَر کناُه َصدَقه«فرموده: 

آنها را صدقه نامید و از آن ( همه این اموال را گرفت و 7/47و 4/445و طبقات ابن سعد،  1و  4/6باب قسم الفى ء و مسند احمد، 

نامیده شده است و تنها اشیاء شخصى پیامبر )ص(، مانند شمشیر و شتر و پاى » صدقات«تاریخ تا به امروز، ما َتَرک رسول خدا)ص( 

ود به افزار آن حضرت را به على )ع( داد و گفت: به غیر از اینها، هر چه که هست صدقه است به دلیل انکه خود ابو بکر که مدعى ب

 (.476و االحکام السلطانیه ابویعلى، ص  434تنها این حدیث رابه پیامبر نسبت داد .)االحکام السلطانیه ماوردى، ص 

 . 44 - 4/47و فتوح البلدان،  4/57طبقات ابن سعد،  - 211



 

 

                                                                                                                                                                                     
 حمزه بن ُنعمان ُعْذری.  - 212

 . 4/16فتوح البلدان،  - 213

ى نوشت عالوه بر آن، از پیامبراکرم)ص( نامه اى باقى مانده است که در آن، رسول اکرم براى مدارک این بحث، نگاه کنید به: پ - 214

 437/  43و  6، باب 14روایه  461/  46)ص(، مالکیت حضرت زهرا)س( را بر فدک تصدیق کرده اند بحار االنوار، عالمه مجلسى، 

حضرت زهرا)س( که در آن مشغول کار بودند بیرون کرد هنگامى که فرمان مصادره فدک از جانب ابوبکر صادر شد، کارگران  - 215

 (. 444/ 44)شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، 

 .  466/  4بنابه نوشته مروج الذهب،  - 216

 .  466/  4، وفاء الوفاء 466/  4مروج الذهب،  - 217

  ، در ترجمه َفَدک.1؛ معجم البلدان، ج  14؛ فتوح البلدان، ص  4/166سیره حلبى  - 218

 .  14فتوح البلدان ص  - 219

 46/431و ابن ابى الحدید،  4/166سیره حلبى،  - 220

عمر گفت: زمانى که پیامبر خدا در گذشت،من به همراه ابوبکر، به نزد على رفتیم و گفتیم: درباره ما ترک رسول خدا چه مى  - 221

رتریم. من گفتم: و آنچه مربوط به خیبر است؟ گفت: گویى؟ على گفت: ما از هر کس دیگر ]در تصّرف ما ترک[ به رسول خدا سزاوا

آرى، و آنچه مربوط به خیبر است. گفتم: هر چه که به فدک مربوط مى شود؟ گفت: آرى، و هر آنچه که به فدک مربوط مى شود. 

ممکن است که  گفتم: این را بدان، به خدا قسم، اگر با شمشیر گردنمان را هم بزنى، چنین چیزى ممکن نخواهد شد. یعنى غیر

 (1/41اینها را به شما بدهیم )مجمع الزوائد، 

مشهور آن است که حدیث نفى ارث انبیاء را به جز شخص ابوبکر، «، مى نویسد: 1/74ابن ابى الحدید، در شرح نهج البالغه،  - 222

حدیث را به جز شخص ابوبکر،  بیشتر روایات حاکى از آن است که آن«، مى گوید: 75و باز، در ص » کسى دیگر روایت نکرده است.

بیست و «، آنجا که روایات ابوبکر را مى شمارد، مى نویسد: 71سیوطى نیز، در کتاب الخلفاء ص » کس دیگر روایت نکرده است.

ن وانمود با این همه، بعدها احادیثى ساخته شد و به غیر ابوبکر نسبت داده شد تا چنی» نهم، حدیث الُنوَرُث ما َتَرکناُه َصَدَقه است.

 (. 1/75شود که افراد دیگرى هم این حدیث را از پیامبر)ص( روایت کرده اند )نگاه کنید به: ابن ابى الحدید، 

 . نیز بنگرید به: دو مکتب در اسالم، مؤلف، ترجمه آقاى کرمى. 4/446طبقات ابن سعد، - 223

 . 1/13ابن ابى الحدید، - 224

، چاپ انتشارات اسوه نیز 4/454به بعد و احتجاج طبرسى،  7/467قدیم( عاّلمه مجلسى، عالوه بر این، در بحاراالنوار )چاپ  - 225

 این مطلب نقل شده است.



 

 

                                                                                                                                                                                     
مقصود از روسرى، خمار است. خمار چیزى بوده که زنان با آن سر و گردن و سینه خود را مى پوشاندند و از روسرى معمول،  - 226

 ( اشاره به همین معنا دارد.44)نور/» َو ْلیْضِر ِهّن َعلى ُجیوِبِهّن«. در قرآن هم آیه: که فقط روى سر را مى پوشاند، بزرگتر بوده است

 است ؛ چیزى مانند عبا یا پیراهن عربى بلند که محیط بر بدن باشد، و جمع آن جالبیب است. » جلباب«مقصود از چادر  - 227

هایى پیش آمد که اگر مى بودى گفت و گوى و مصیبت زیاد نمى  یعنى: )اى پیامبر(، همانا بعد از تو اخبار و شدائد و غائله - 228

شد. ما تو را از دست دادیم، گویى که زمین یاران سرشار خود را از دست داد. قوم تو فاسد شدند و از حّق کناره گرفتند. پس تو 

 شاهد باش. 

و  46/454و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  41است مانند بالغات النساء، ص » َو ال َتِغِب«پایان بیت دوم در اغلب منابع  

» لَقد نکُبوا«، چاپ مشهد لکن، براى پرهیز از عیب قافیه و نیز َانَسب بودن معنى 4/466و احتجاج طبرسى، ج  14/415بحاراالنوار، 

 ، چاپ اول، بنیاد بعثت. 4/441آورده شد. به نقل از دو مکتب در اسالم، مؤلف، ترجمه سردارنیا، 

یعنى: محمد پیامبرى پیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانى آمده و رفته اند؛ آیا هرگاه بمیرد یا کشته شود، شما به گذشته  - 229

خود باز مى گردید؟ و هر کس که به گذشته خود باز گردد خداى را هزگز زیانى نمى رساند؛ و خداوند سپاسگزاران را پاداش نیک 

 خواهد داد

 .14و  31 - 1/37و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  ـه 4464پ چا 43 - 44ص  - 230

 . 1/13شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  - 231

 مؤلف گوید در نتیجه یارى نکردن انصار حضرت زهرا را بود که در چند صفحه بعد بیان خواهد شد . 

 است.براى على )ع( نشانه بزرگوارى است که فرزند ابوطالب نامیده شده  - 232

حضرت زهرا)س( در اینجا صحبت از خمس نمى کند، چون حضرت امیر )ع( هم در خمس شریک است؛ صحبت از ارث هم نمى  - 233

 است، که پیامبر)ص( به وى بخشیده بود و آن را براى فرزندانش، حسن و حسین )ع(، مى خواست. » فدک«کند؛ مرادش 

 . با مختصرى اختالف در الفاظ.ـه 4164، چاپ مشهد، 467 -4/463، و احتجاج طبرسى 1روایت 14/417بحاراالنوار،  - 234

در غزوه بدر، از هفتاد نفر از بزرگانى که کشته شده بودند، سى و پنج به دست حضرت على )ع( کشته شدند. ِتَره: خون  - 235

 طلب داشتن. در ُاحد، در اول جنگ، یازده نفر از پهلوانان قریش را حضرت على )ع( کشت.

 . به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. متن روایت چنین است: 5، روایت 14/456حاراالنوار، ب - 236

کْرِب، َفْقِد الّنبى  َدَخَلْت ُاَم ُسلَمه َعلى فاِطَمه )س( َفقاَلْت لها: کیَف اصَبْحِت َعن لیلتک یا بنَت َرُسوِل الّله؟ قالت: َاصَبحُت بین کْمِد و 

 و ُظلِم الَوصّى. 

 َولکنَّها أْحقاُد َبدریه َو الّلِه ِحجابُه، َمْن اصَبَحْت ِاماَمُتُه َمغْصَوَبه َعلى َغیِر ما َشَرَع الّلُه ِفى التَّنزیِل و َسنَّها النَّبىُّ فى التأویِلُهِتک َو  



 

 

                                                                                                                                                                                     
 ِتزاٌت ُاُحِدیه، کاَنْت َعلیها ُقلوُب الّنفاِق ُمکَتِمَنه. َفَلَما اسَتْهَدَف االمَر. 

اله و کفاَله لینا َشآبیُب اآلثار، ِمْن مخیله الّشقاِق. فیقَطُع َو َتُر االیماِن ِمْن َقِسَى ُصدوِرها َعلى ما َوَعَدالّلُه ِمْن ِحفِظ الّرسَاْرَسَلْت َع 

 لشَّهاداِت. المؤمنیَن َأحَرُزوا عاِئَدَتُهم ُغروَر الدُّنیا، َبعَد استنصاِر ِممَّن فَتک بآباِئِهم فى َمواِطِن الکْرِب َو َمنازِل ا

( قاَلْت ذاَت یوِم: ِاّنى َاْشَتهى َاْن َلّما ُقِبَض الَنبىُّ ِامَتَنَع ِبالٌل ِمَن األذاِن و َقاَل: ال ُاؤذُِّن اِلَحِد َبعَد َرُسوِل الّله )ص(. َو ِانَّ فاِطَمه )س - 237

ذکَرْت َاباها َو ایاَمُه َفَلْم َتَتماَلک ِمن الُبکاء. َفلّما َبَلَغ الى َقوِلِه » ّلُه اکبُرال«َاسِمَع َصوَت ُمؤّذِن َابى باألذاِن. َفَاَخَذ فى األذاِن. َفلّما َقاُل 

َشهَقْت فاِطَمه َشْهَقه وَسَقَطْت ِلَو ْجِهها َو ُغِشَى َعَلیها. فقاَل الّناُس ِلبالِل َامِسک یا بالُل، َفَقد فارَقْت » َاشهداّن محّمدًا رسوُل الّله«

اأَلَذاَن. قاَل یا َسیده النِّسواِن  لّله )ص( الدنیا، َو َظّنوا َانَّهاَقْد ماَتْت. َفَقَطَع َاذاَنه َو َلْم یِتمَُّه. َفَافاَقْت َفاِطَمه َو َسأَلْتُه َان یِتمَّابَنه َرسوِل ا

ذلک. َمن ال یحُضُرُه الفقیه، شیخ صدوق، به تحقیق ِاّنى َاخشى َعلیک ِمّما ُتْنِزلیَنُه ِبَنْفِسک ِاذا َسِمْعِت َصوتى باألذاِن. َفاْعَفْتُه َعْن 

 14/453؛ و بحاراالنوار، 163، حدیث 417 - 4/413على اکبر غفارى، 

یا ابنه  َبحِت ِمْن ِعلَِّتکَلّما َمَرَضْت فاِطَمه)س( الَمرضه اّلتى ُتُوّفیْت فیها، ِاجَتَمَع الیها ِنساُء المهاجریَن َواالنصاِر، َفُقْلَن َلها:کیَف َاْص- 238

کّن َلَفْظُتُهْم َبْعَد َاْن َعَجْمُتُهم وَشَنأُتُهم َرُسوِل الّله؟ َفَحِمَدْت الّلَه َوَصلَّْت َعلى َابیها، ُثمَّ َقاَلْت: َاْصَبْحُت ِو الّلِه عاِئَفه ِلُدنیاکّن قاِلیه ِلِرجاِل

 َبعَد َاْن َسَبرُتُهم. 

 و َخَوِر الَقناه َو َخَطِل الرَّْأِى. ال َجَرَم َلَقْد َقلَّدُتُهْم ِربَقَتها َو َشَنْنُت َعَلیِهم عاَرها.  َفُقبحًا ِلُفلوِل الَحّد واللعب بعد الجد - 239

لطَّبیِن بَاْمِر ْهَبِط الَوحِى واَفَجْدعًا و َعقرًا و ُسحقًا ِلْلقوِم الّظاِلمیَن. َویَحُهم،َاّنى َزْخَزُحوها َعْن َرواسی الرِّساَله َو قواِعِد الُنُبوَّه و َم - 240

 الدُّنیا والّدیِن. َاال ذِلک ُهَو الُخسراُن الُمبین.

مَُّرِه فى ذاِت الّله. َوالّلِه َلو َتکافُّوا َو ما َنَقُموا ِمْن َابى اْلَحسن؟ ما َنَقُموا َوالّلِه ِمْنُه ِااّل نکیَر َسیِفه و ِشدَّه َوطِئِه و َنکاَل َوْقَعِتِه َو َتَن - 241

 َنَبَذُه َرُسوُل الّلِه )ص( ِالیه َلاْعَتَلَقُه وَلساَرِبِهم َسیرا ُسجحًا ال یکُلُم ِخشاُشُه َو ال یَتْعَتُع راکُبُه.  َعْن ِزماٍم

االرِض. و َسیأُخُذُهم الّلُه  ماِء َوَوَلَاْوَرَدُهم َمْنَهاًل َنمیرًا َفْضَفاضًا، َتْطَفُح َضفَّتاُه، قد َتحیر بهم الرَّى، و َلَفَتَحْت َعلیِهم َبرکاٌت ِمَن السَّ - 242

 ِبماکاُنوا یکِسُبوَن.

َنُدواَوِبَاىِّ ُعرَوه َاالَهُلمَّ َفاْسَمْع َو ما ِعشَت َاراک الدَّهَر الَعَجَب. َو ِاْن َتْعِجْب َفَقد َاْعَجَبک الحاِدُث. ِالى َاىِّ ِسناِد ِاسَت - 243

 واِدم و الَعُجَز بالکاهل. َفَرْغمًا ِلَمعاِطِس َقْوِم یْحَسُبوَن َانَُّهم یْحِسُنون ُصنعًا.َتَمسَّکوا.ِاْسَتْبَدُلوا الذُّنابَى َوالّلِه ِبالَق

» َنَاَفَمْن یهدى ِاَلى الَحقِّ َاْن یتََّبَع َاْم َمْن ال یِهدِّى ِاالََّاْن یْهدى َفما لکم کیَف َتْحکُمو«َاال ِانَُّهم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َولکْن ال یْشُعُروَن.  - 244

ْمِقرًا. ُهناِلک یْخَسُر الُمِبطُلوَن َو یْعِرُف الّتاُلوَن َاما َلَعْمِر ِالِهکنَّ َلَقْد َلِقَحْت، َفَنِظَره َریَثما َتِنتُج، ُثمَّ احَتِلبوا ِطالَع الَقْعِب َدمًا َعبیطًا و ُذعافًا ُم

 ِغبَّ ما َاسََّس ااَلوَُّلوَن.

َعکم سًا َو اْطَمِئنُّوا ِلْلِفْتَنه َجأشًا، َو َابِشُروا ِبَسیِف صاِرم َو اسِتبداِد ِمَن الّظاِلمیَن یَدُع َفیَئکم َزهیدًا َو َزرُثمَّ ِطیُبوا َعْن انفسکم َانُف - 245

 َحصیدًا. َفیا َحْسَرتى لکم َو َاّنى ِبکم َو َقْد َعِمیْت قلوُبکم علیکم. َاُنْلِزُمکُموها َو َانُتم لها کاِرُهوَن. 



 

 

                                                                                                                                                                                     
. کشف ـه 4164، چاپ مشهد، 461 -4/467به نقل از معانى االخبار صدوق؛ احتجاج طبرسى،  451 - 14/457نوار، بحار اال - 246

 - 46/444؛ شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، به نقل از سقیفه جوهرى، 1/444؛ اعالم الّنساء عمر رضا کّحاله، 413الغّمه ِاْرِبلى، ص 

که سخنان حضرت زهرا)س( را از سقیفه جوهرى نقل کرده است. البته در این کُتب،  44ساء، ص ، چاپ ایران. نیز بالغاُت الّن441

 مختصر اختالفى در بعضى از الفاظ وجود دارد.

 وقعه حّره بحوله تعالى در آخر کتاب بتفصیل مى آید .  - 247

 ـه 4164، چاپ مشهد، 4/461احتجاج طبرسى،  - 248

 رَُّتک. الَبیُت َبیُتک َو الُحرَّه ُح - 249

 ِرَضاالّلِه ِمْن ِرضافاِطَمه. ِانَّ الّلَه یْغِضُب ِلَغَضِب فاِطَمه َو یرضى ِلِرضا فاِطَمه - 250

بخارى در صحیح خود مى نویسد: پس از آن که دختر پیامبر میراث خود را از خلیفه خواست و او گفت که از پیغمبر شنیدم که  - 251

 (.5/433سخن نگفت تا ُمرد )صحیح بخارى، ما میراث نمى گذاریم، زهرا دیگر با او 

و االمامه و السیاسه ابن  4/437به نقل از دالیل االماَمه. نیز رجوع شود به: علل الّشرائع صدوق،  434 - 14/436بحاراالنوار،  - 252

 . 46/434و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  4/4441و اعالم النساء عمر رضا کّحاله،  4/41قتیبه دینورى، 

 4/561و نیز بنگرید به: مناقب ابن شهر آشوب،  474و  474و  14/451بحاراالنوار،  - 253

 5/33و صحیح بخارى،  165و انساب االشراف، ص  41 - 7/47طبقات،  - 254

 .4/465و مناقب ابن شهر آشوب،  4/164کافى،  - 255

 14/474بحاراالنوار،  - 256

 ، چاپ ایران. 46/465ه شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،و نیز بنگرید ب 151 - 4/157اصول کافى،  - 257

 .434 - 14/434بحار االنوار،  - 258

 14/474همان،  - 259

قریش، براى تحکیم سیادت خود، حتى دست به جعل احادیثى زدند و آنها را به پیامبر)ص( نسبت دادند که مناسب است در  - 260

 اینجا به چند مورد از آنها اشاره کنیم: 

؛ مسند 417/4؛ سنن دارمى، 4161بعد از این ]فتح مکه[ تا روز قیامت، فردى از قریش را نمى شود کشت )صحیح مسلم،  الف( 

 (. 1/444و  4/144احمد، 

 (. 461؛ مسند طیالسى، حدیث 74و436و434و4/61ب( هر کس به قریش توهین کند، خدا او را پست کند )مسند احمد، 

ریش اند. مسلماِن این اّمت تابِع مسلماِن قریش و کافرشان تابع کافر قریش است )صحیح ج( مردم در امر حکومت تابع ق 



 

 

                                                                                                                                                                                     
 (. 4476، حدیث 444؛ مسند طیالسى،144و 415و441و464و4/414و4/464؛ مسند احمد4145؛ صحیح مسلم،4/436بخارى،

مسند احمد،  1/455کومت کند )صحیح بخارى، د( حکومت از آِن قریش است. حّتى اگر دو نفر روى زمین باشند، قریش باید بر آنها ح 

 (. 4156، حدیث 461؛ مسند طیالسى، 4154؛ صحیح مسلم، 447و  14و  4/41

 (. 4475؛ مسند طیالسى، حدیث 1/466( امر قریش را فرمان َبرید و کارى به کارهایشان نداشته باشید )مسند احمد،ـه 

ن انحصار حکومت قریشى را در هم شکست. بیت المال را، بالسویه، در میان البّته چون حضرت امیر )ع( به حکومت رسید، ای - 4

مردم تقسیم کرد و همچون پیامبراکرم )ص( فرقى میان قریش و غیر قریش نگذاشت. خود نیز، همچون بقیه مسلمین، تنها سه دینار 

استفاده کرد و انصار را به امارات والیات منصوب برداشت و قنبر غالم خود هم سه دینار داد . در انتصابات از افراد غیر قریشى هم 

و نمود. مثاًل عثمان بن ُحَنیف را والى بصره و برادر او را والى مدینه کرد و قیس بن سعد بن عباده و پس از او مالک اشتر را والى مصر 

است طلحه و زبیر را براى احراز مقام رّد دیگرى را والى اسکندریه کرد. در مقابل، معاویه قریشى را از حکومت شام عزل نمود و در خو

کرد. البته یکى دو نفر از قریش را هم به کار گماشت،، لکن انحصار حکومت در قریش را از بین برد.)براى تفصیل بیشتر، نگاه کنید به: 

 به بعد.(  41/451نقش ائّمه دراحیاى دین، مؤلف،

اده بیعت بگیرند، بعدها فقراى انصار در آنجا مى خوابیدند. در سقیفه بنى همان جایى که انصار جمع شدند تا براى سعد بن عب - 262

 ساعده کسى جز انصار نبود.

 . 43، روایت 13/46بحاراالنوار، -. 43، روایت 13/46بحاراالنوار، - 263

، چاپ تبریز، 4/471کشف الغمه على ابن عیسى ِاْرِبلى ـه 4163، چاپ پنجم، بیروت، 4/446حلیهاالولیاء، ابونعیم اصفهانى، - 264

 . 547و  543؛ خصال صدوق، تصحیح على اکبر غفارى، صص 1/451مناقب ابن شهر آشوب،  ـه 4474

، چاپ مکتبه 16/77، چاپ قاهره؛ بحاراالنوار،416؛ نوراالبصار فى مناقب آل بیت النبّى المختار، ص 4/471کشف الغَمه ِاْربلى، - 265

، چاپ قم؛ طبقات ابن 451/1آشوب، با تصحیح و تعلیق سید هاشم رسولى محّلاتى، .؛ مناقب ابن شهر ـه 4411االسالمیه، 

؛ األتحاف بحب االشراف، الشیخ 441؛ دار صادر بیروت؛ اسعاف الّراغبین در حاشیه نوراالبصار، الشیخ محّمدالّصبان، ص 5/444سعد،

و تذکره  16/77و بحاراالنوار، 416الولیاء، ابونعیم اصفهانى، ص ، افست قم. نیز بنگرید به: حلیه ا446عبدالّله الشَّبراوى الشافعى، ص 

 . ـه 4474، چاپ نجف، 443خواّص ااُلمَّه، سبط ابن الجوزى، ص 

 ، به تحقیق یوسف َاْسَعد داغر، چاپ بیروت.4/416مروج الّذهب مسعودى،  - 266

 7/446؛ و ابن کثیر،4/13؛ ابن اثیر،3/44طبرى، - 267

 .7/44و 6/441تاریخ ابن کثیر، - 268

بیعِت صحیح آن است که از سِر اختیار و با رضایت باشد، وااّل بیعت نیست و تنها دست به دست مالیدنى است و، به عبارتى،  - 269

تحّقق مى یابد، وااّل ظلم و » بیع«بیعتى است ظاهرى. همچنان که اگر خرید و فروش بر مبناى اختیار و رضایت فروشنده انجام شود، 



 

 

                                                                                                                                                                                     
ذا بیعت امیرالمؤمنین )ع( نیز، که پس از شش ماه از سر اکراه و فقط به جهت حفظ اسالم و بدون هیچ رضایتى انجام غصب است. ل

هیچ یک از ما نیست مگر «گرفت، تنها بیعتى ظاهرى و دست به دست مالیدنى بود و بس. این روایت هم که ائّمه )ع( فرموده اند 

نیز به همین معناست؛ یعنى حقیقتًا بیعتى انجام نشده، تنها بیعتى ظاهرى » زمان )عج(که بیعت طاغیى در گردن اوست، مگر امام 

 و دست به دست زدنى انجام گرفته است و بس. 

 5/454و 4/34و صحیح مسلم،  4/47و صحیح بخارى، کتاب المغازى باب غزوه خیبر،  4/4745و در چاپ اروپا،  4/117تاریخ طبرى، - 270

و مروج  4/444و ابن ابى الحدید،  446 - 445و کفایه الّطالب گنجى،  4/446و ابن کثیر،  4/61و ابن عبدربه،  476 - 5/475و ابن کثیر، 

و االستیعاب،  4/414و تاریخ الخمیس،  4/44و الّصواعق المحرقه،  456و الّتنبیه و االشراف مسعودى، ص  4/141الّذهب مسعودى، 

و  4/465و تاریخ یعقوبى 4/444و أسدالغابه،  4/576و انساب األشراف،  5/66دء و التاریخو الب 4/456و تاریخ ابوالفداء،  4/411

 . 13 - 16به نقل از الفصل ابن حزم، ص  4/464الغدیر،

 پسرعمو گفت، چون امیرالمؤمنین)ع( از بنى هاشم و عثمان از بنى امیه بود و هاشم و امیه، هر دو، پسران عبدمناف بودند - 271

 4/573الشراف بالذرى،انساب ا - 272

 .446ص  64شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، کتاب الرسائل رسائل  - 273

کففتها عن وترکت الناس وشأنهم، حتى رأیت الراجعین من الناس قد رجعوا عن دین محمد باأرتکابهم خالف ماأمر الّله،  - 274

 ه على البالد، ومحق الدین : محوه وازالته.واهمالهم حدوده، وعدولهم عن شریعته، یرید بهم عمال عثمان ووالت

ثلما أی : خرقا، ولولم ینصر االسالم بازاله أولئک الواله وکشف یدعهم لکانت المصیبه على أمیر المؤمنین بالعقاب على التفریط  - 275

فنهض االمام بین تلک البدع فبددها أعظم من حرمانه الوالیه فی االمصار : فالوالیه یتمتع بها أیامًا قالئل ثم تزول کما یزول السراب. 

أی : خرجت روحه ومات، مجاز عن الزوال التام. ونهنه عن الشی: کفه فنهنه، أی : کف، » زهق«الباطل، و  -أی: ذهب  -حتى زاح 

 وکان الدین منزعجًا من تصرف هؤالء نازغًا الى الزوال، فکفه أمیر المؤمنین ومنعه، فأطمأن وثبت .

 4/54، چاپ اروپا و 4/4447تاریخ طبرى،  - 276

 همان منابع.  - 277

، 4/411؛ طبقات ابن سعد، 4114مسند احمد، تحقیق احمد شاکر، حدیث  4/44صحیح بخارى، باب کتابه الِعلم ِمن کتاب العلم،  - 278

 . 4/414و تاریخ طبرى،  5/36و صحیح مسلم، 4/446چاپ بیروت. نیز بنگرید به: صحیح بخارى،

 .411 - 414نمونه اى از این مشورت ها، بنگرید به: تاریخ الخلفاء سیوطى، ص  براى آشنایى با - 279

  4/444مروج الّذهب مسعودى،  - 280

. البته سلمان و بالل هم بودند که از زمان پیامبر)ص( در مدینه ساکن بودند و جزو اصحاب پیامبر به 444تاریخ الخلفاء، ص  - 281

 شمار مى رفتند



 

 

                                                                                                                                                                                     
 . ـه 4144، به نقل از وافى، چاپ اّول، 4/461ؤلف،معالم المدرستین، م - 282

 ». َابى ُعَمُر ْبُن الخّطاب َاْن یوِرَث َاحدًا ِمَن ااَلعاِجم ِاالَّ َاَحدًا ُوِلَد فى َارِض الَعَرب.: «ـه 4414، چاپ مصر، 4/66موطا،  - 283

اصل اهل یمن بودند و انصار از آنها بودند؛  عرب به دو دسته از قبایل تقسیم مى شدند: عدنانى و قحطانى. قحطانى ها در - 284

 عدنانى ها، که قریش از ایشان بودند، اهل مکه و َنجد بودند. 

سیاست عمر این بود که ابن عّباس را به خود نزدیک مى کرد و دنبال خودش مى برد تا او را در مقابل حضرت على )ع( بزرگ کند.  

ز حضرت امیر )ع(، در سخنورى و ُمحاجَّه قوى بود. )براى آشنایى بیشتر با این مطلب، ابن عّباس در میان قریش و بنى هاشم، بعد ا

 و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید.(4/446/ق4بنگرید به: طبقات ابن سعد، 

 ، چاپ اروپا5/4367تاریخ طبرى،  - 285

آن عصر که اخبار به آنان مى رسید مخفى با کارهایى که حضرت زهرا )س( تا هنگام دفنش کرد، حقیقت بر هیچ یک از اهل  - 286

 نماند. 

براى عمر بد بود اگر بنى هاشم از این ماجرا باخبر مى شدند. بنى هاشم قبیله بزرگى بودند و سیاست حکومت این نبود که  - 287

 با بنى هاشم بد شود. 

 ، چاپ اروپا. 4334 - 5/4336تاریخ طبرى،  - 288

کندریه و دمشق، داراى پادگان نظامى بود. بدین جهت، والى این شهرها که امیر لشکر هم ِحْمص، مانند کوفه و بصره و اس - 289

بوده، مى توانسته سپاه آن ناحیه را براى رسیدن به حکومت بعد از خلیفه بسیج کند. چنان که معاویه، پس از عثمان، در برابر 

 حکومت حضرت امیر)ع( این کار را کرد

 .444 -4/444مروج الّذهب،  - 290

مردم «در این باره، حضرت امیر )ع( نیز در قضیه شوراى شش نفرى براى تعیین خلیفه، پس از کشته شدن عمر، چنین فرمود: - 291

به قریش مى نگرند و در انتظار کار آنها هستند و قبیله قریش در کار خود مى اندیشند و مى گویند: "اگر بنى هاشم به خالفت 

بیرون نخواهد رفت و چنانچه خالفت به غیر بنى هاشم از خاندان هاى قریش برسد، بیِن همه آن  برسند، هیچ گاه خالفت از آنها

 ، چاپ اروپا(5/4373)تاریخ طبرى، » خاندان ها مى گردد و به همه آنها مى رسد."

 7/446؛ ابن کثیر،  4/144؛ االصابه، 4/454االستیعاب،  - 292

 46/444و سنن نسائى،  5/441، نیز بنگرید به: مسند احمد، 5/444و تهذیب ابن عساکر،  5/16صحیح مسلم،  - 293

 . 4/444ابن ابى الحدید،  - 294

، براى آشنایى با مدارک دیگر این بحث، مراجعه کنید 443 - 1/446و سیره ابن هشام،  571 - 4/574انساب االشراف بالذرى،  - 295



 

 

                                                                                                                                                                                     
  4/451به: عبدالّله بن سبا، مؤّلف، 

 ا غیر از عمر صحابى دیگرى شنیده است .ایا این دو حدیث ر - 296

 ـه 4161، چاپ اّول، بیروت، 1/466العقد الفرید، ابن عبدرّبه،  - 297

به مردى گفته مى شود که موى جلوى سرش ریخته و در دو طرف سر اندکى مو داشته باشد. منظور عمر، از به کار  حاجل - 298

 بردن این کلمه، امیرالمؤمنین على )ع( بوده است.

است. نیز نگاه کنید به: ترجمه عمر در  4/413ق  4. قریب به همین مضمون در طبقات ابن سعد، 5/46انساب االشراف،  - 299

: نسائى، صاحب صحیح، این روایت را آورده و 4/34. شایان ذکر است که، بنابر الّریاض النضره، 1/141االستیعاب و منتخب کنزالعّمال، 

اگر که زمام خالفت را به دست آن » ِاْن َوَلوهاااُل َصیَلَع«چه نیک مردانى هستند » ِلّلِه َدرُُّهم«گفت: در آن اضافه نموده است که عمر

آن گاه خواهند دید که چگونه آنان » کیَف یحِمُلُهم َعَلى الَحقِّ َو إْن کاَن السَّیُف َعلى ُعُنِقِه«مرد پیشانى بلند ]= على )ع([ بسپارند، 

چند که هماره شمشیر به دوش باشد. محّمد ابن کعب به عمر گفت: گفتم تو سابقه چنین لیاقتى را از او ]= را برحق وامى دارد هر

یعنى: اگر من مردم را » ِاْن َتَرکُتُهْم َفَقْد َتَرکُهْم َمْن ُهَو َخیٌر ِمّنى.«على )ع([ دارى، ولى خالفت را بدو واگذار نمى کنى؟ عمر گفت: 

 ز آن است که کسى که بهتر از من بود ]= ابوبکر[ نیز همین کار را کرد. به حال خود وامى گذارم ا

 َمَثلى عربى است که کنایه از تکّبر و خود بزرگ بینى دارد. - 300

 .5/43انساب االشراف،  - 301

  السُّراه نام کوهنى بوده است در اطراف طائف. به جز آن، به اماکن دیگر نیز اطالق شده است )معجم البلدان(. - 302

. در خور ذکر است که طلحه، بعدًا، یعنى پس از مرگ عمر و برپایى شورا و بیعت با عثمان، به مدینه 5/47انساب االشراف،  - 303

 (.5/46آمد و باالخره با عثمان بیعت کرد )انساب االشراف، 

 آمده است.  4/31. نزدیک به همین مطالب در العقدالفرید، 41همان، ص  - 304

  4/466کنزالعّمال،  - 305

 ، چاپ اروپا. 44 -5/46طبقات ابن سعد، - 306

 همان. امیرالمؤمنین )ع(، پدِر سعید را در جنِگ بدر کشته بود.  - 307

چنین آمده: ِمسَور بن َمْخَرَمه گوید که عبدالّرحمن آمد به دِر منزل من  444و 46/444در کتاب فتح البارى )شرح صحیح بخارى(،  - 308

بنابراین، محّل شورا، ». َواْجَتَمَع اولئک الرَّْهُط ِعنَد الِمْنَبر«و افراد شورا را خبر کنم. پس این کار انجام شد  و مرا بیدار کرد که بروم

 414 - 4/416و ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه،  5/44مسجد پیامبر بوده است و این مطلب با حرف بالذرى، در انساب االشراف، 

و اینکه در خانه مسور بن مخرمه بوده، با توجه به آنچه گفته شد، » حّل شورا در بیت المال بوده استم«چاپ اّول که گفته اند 

 نادرست است.



 

 

                                                                                                                                                                                     
 .5/44و باکمى اختالف در انساب االشراف،  4/464تاریخ یعقوبى،  - 309

 . 4/36. نیز نگاه کنید به: العقد الفرید، 4/34و تاریخ ابن اثیر،  4/413تاریخ طبرى،  - 310

 به بعد.  5/44انساب االشراف،  - 311

 5/41همان،  - 312

 دو قبیله دو خلیفه ابو بکر وعمر . - 313

، چاپ نجف 46. نیز نگاه کنید به الّنزاع و الّتخاصم مقریزى، ص 616و االستیعاب، ص  456 - 6/455األغانى، ابوالفرج اصفهانى،  - 314

 .466 - 5/465و نیز مروج الّذهب به حاشیه ابن اثیر، 

َانَّ َاباُسفیاَن َدَخَل َعلى ُعثماَن َبْعَد ما ُعِمَى َفقاَل: هاُهنا «این گونه آمده است:  6/161. در تهذیب ابن عساکر، 6/444األغانى،  - 315

 » نى ُاَمیه.َاَحٌد؟ َفقاُلوا: ال. َفقاَل: الّلهمَّ اْجَعل ااَلْمَر َاْمَر الجاِهلیه َوالُملک ُملک غاِصبیه َواجَعْل َاْوتاَد ااَلرِض ِلَب

 46/446، چاپ اّول، مصر و چاپ محّمد ابوالفضل ابراهیم، 54/1شرح نهج البالغه ابن الحدید،  - 316

ُعقَبه بن َأبى ُمَعیط از بزرگ ترین دشمنان پیامبراکرم )ص( بوده است که نسبت به آن حضرت )ع( جسارت ها و گستاخى هاى  - 317

، چاپ دارالمعارف. در روِز بدر، به هنگاِم فرار اسیر شد 417 - 413و  447 - 4/443ب االشراف، بسیار نمود. براى نمونه بنگرید به: انسا

سوره فرقان درباره او نازل شده است. )سیره ابن  44تا  46و به فرماِن پیامبر)ص( و به دست امیرالمؤمنین )ع( کشته شد. آیات 

تفسیر آیات سوره فرقان، در تفسیر طبرى و قرطبى و زمخشرى و ابن و ذیل  16و  64و امتاع االسماع، ص  4/45و  4/475هاشم، 

 کثیر؛ نیز الّدرالمنثور؛ نیشابورى؛ رازى و دیگران(.

نگاه کنید به شرح حال ولید در طبقات ابن سعد واالستیعاب و ُاسُدالغابه و ااِلصابه و کنُزالُعّمال و تفسیر آیه ششم از سوره  - 318

 حجرات در جمیع تفاسیر. 

لغزشى که از ولید سر زد مشخّص نشده است. البّته او مشهور به شرابخوارى بود و یک بار، به سبِب شرابخوارى، در زماِن  - 319

، چاپ 1/433؛ اغانى، 5/45عثمان، به دسِت على بن ابى طالب )ع( حّد خورد که قّصه اش مشهور است )انساب االشراف، 

 ین، نمى دانیم که در آذربایجان هم مرتکب شرابخوارى شده است و یا ِفسقى دیگر.(. با وجود ا4/111دوساسى؛ مروج الّذهب، 

 . 5/44انساب االشراف،  - 320

 ، چاپ دو ساسى. 433 - 1/436اغانى،  - 321

 ، چاپ داراالندلس. 4/445مروج الّذهب،  - 322

 ْلِد َعن الَخیِر ُمعِزِلَوالِبَصفا َص           َوَلْسُت َبعیدًاَعن ُمداِم َوقیَنه                - 323

 َو َامشى اْلَمالبالسَّاِحِب الُمِتَسْلِسل         َولکنَّنى َأروی ِمَن الَخْمِر هامتی
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 . 4/414تاریخ یعقوبى،  - 337

 ولید و عثمان از یک مادر بودند، یعنى از َاْروى دختِر کَریز بن َربیعه. - 338

 . 4/661واالستیعاب،  44و  5/41انساب االشراف،  - 339

ابوعبدالرَّحمن عبدالّله بن مسعود بن غافل بن حبیب الُهَذلّى. مادرش ُاّم َعبِدَوّدُهَذلى و پدرش َحلیِف )هم پیماِن( بنى ُزْهَره  - 340

 بود.

 اقراء، در آن وقت، به معنى تدریس قرآن با تفسیر آن و تعلیم احکام بوده است. )براى توضیح بیشتر نگاه کنید به: القرآن الکریم - 341

 به بعد.( 4/473و روایات المدرستین، مؤلف، 
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رسید نگاه نمى داشتند و همان روز تقسیم در زمان پیامبر)ص( و ابوبکر آنچه از غزوات و جزیه ها و جنگ هإ؛ى ى هش مى  - 345

مى کردند. ولى عمر مقّررى سالیانه تعیین کرد: براى اهل بدر پنج هزار درهم؛ براى اهِل ُاُحد تا حدیبیه چهارهزار درهم؛ از بعد 

د از دو هزار درهم تا حدیبیه تا وفات پیامبر)ص( سه هزار درهم؛ و براى آنان که پس از رحلت پیامبر )ص( در جنگى شرکت جسته بودن

نیز رجوع کنید به: تاریخ  4/451و شرح نهج البالغه  565 - 556و  511دویست درهم سالیانه مقرر کرده بود.)فتوح البلدان بالذرى، ص 

 .( 44 - 44/4و  5/44و تاریخ طبرى،  4/454یعقوبى، 

 . 4/436و یعقوبى  3/464تاریخ ابن کثیر،  - 346

 4/456و در بعضى موارد طبقات ابن سعد،  5/46مسعود در اینجا نقل کردیم مبتنى بود بر انساب االشراف، آنچه از داستان ابن  - 347

. نیز بنگرید به: 4/436و تاریخ یعقوبى،  4433، شرح حال شماره 4/471و اسدالغابه،  4/464، چاپ دار صادر بیروت و االستیعاب، 464 -
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 چاپ دو ساسى.  1/474اغانى،  - 348
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درست است که عمرو عاص آدم بدى است که ما مى شناسیم، ولى فاتح مصر بود. در نزد مردم محترم بود و هنوز آن  - 353

 کارهایى که در زمان معاویه انجام داد از او سر نزده بود. 

؛ المستدرک 5/11اب االشراف، ؛ انس431-434/4؛ ُاْسُدالغابه، 44 -4/4و  446 - 461/4؛ االصابه، 436-4/463االستیعاب،  - 354

 .4/67انعام؛ و شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید،  14؛ و تفسیرها، از جمله تفسیر ُقرُطبى، ذیل آیه 4/466الّصحیحین، 

 . 445و  43/5انساب االشراف،  - 355

 .174 - 1/131و مستدرک حاکم،  1/414الّدر المنثور،  - 356

 .1/414همان،  - 357

 .5/43، انساب االشراف - 358

 4/461تاریخ یعقوبى،  - 359

 41/433اغانى،  - 360

  4/4154و در چاپ اروپا،  5/477طبرى،  - 361



 

 

                                                                                                                                                                                     
 در آن زمان قّراء به کسانى مى گفتند که عالم به تفسیر قرآن بودند و در حقیقت علماى مسلمانان بودند - 362

ب فراوانى درختان و زراعات سواد نامیده شد. )یعنى سواد، آبادى ها و مزارع عراق بود که در دوراِن عمر فتح شد و به سب - 363

زمین، از فرط خّرمى و سر سبزى، سیاه رنگ به نظر مى رسد.( این ناحیه، از نظر طول، از موصل شروع و به آبادان ختم مى شد و از 

 نظر عرض، از عذیب در قادسیه آغاز و به ُحلوان ختم مى گردید )معجم البلدان(.

 . وآنچه در اینجا آوردیم به اختصار بود. 14 - 41/5االنساب،  - 364

 ، تصحیح محّمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ قاهره. 4/441و  4/466، چاپ اروپا و ابن ابى الحدید، 4/4141تاریخ طبرى،  - 365

. در آن زمان در کوفه 466 - 4/457و ابن ابى الحدید،  66 - 4/53و ابن اثیر،  16 - 5/77؛ نیز بنگرید به: طبرى14 - 5/41االنساب،  - 366

دو دسته مردمان ساکن بودند یک دسته ایرانیهایند که اسیر شده بودند و پس از آن آزاد شده بودند و نیز چند قبیله عرب که 

 بیشترشان از اهل یمن بودند.

 دمشق.-ظاهریهب، نسخه عکسِى مجمع علمى اسالمى از روى نسخه خّطِى کتابخانه 444/ ب و444/ ق1تاریخ ابن عساکر، - 367

 .451 - 3/454البدایه و الّنهایه ابن کثیر،  4/34کامل ابن اثیر،  5/46انساب االشراف،  - 368

 مقصود عباده بیعت انصار با پیامبر)ص( در ِمنى بود که، پس از آن، پیامبر به مدینه هجرت فرمود وحکومت اسالمى را بنیان نهاد - 369

 .445/5و مسند احمد،  46/4م النبالء، و سیر اعال 441/3تهذیب ابن عساکر،  - 370

، 467/1آنچه را که عبدالّرحمن بن سهل از پیامبر خدا)ص( درباره معاویه شنیده بود ابن ابى الحدید در شرح نهج البالغه خود) - 371

النَّاِس َرُجٌل ِمْن ُامَّتى، َعظیُم َقاَل رسوُل الّله: َسیْظَهُر َعَلى «تحقیق محّمد ابوالفضل ابراهیم( به نقل از الغارات ثقفى آورده است: 

َفاْبَقُرواَبْطَنُه. وکاَن فى یِدَرسوِل الّلِه  السُّرم )ُدُبر( واُسُع الُبلُعوم. یأکُل َوال یْشَبُع. یْحِمُل ِوْزَرالثَّقَلیِن. یْطُلُب ااِلماَرهیومًا.َفِاذا َاْدَر کُتُموه

یعنى: رسول خدا)ص( فرمود: به زودى بر این مردم، مردى از اّمِت من »َفُه فى َبطِن ُمعاویه.صلَّى الّله علیه و آِله َقضیٌب، َقد َوَضَع َطر

آشکار مى شود که ُسرینى بزرگ دارد؛ مجراى دهان تا شکمش گشاده است. مى خورد و سیر نمى شود. بارگناه جّن و انس را 

پاره کنید. در آن هنگام، در دسِت رسول خدا شاخه  حمل مى کند. روزى طلب حکومت مى کند. پس اگر او را یافتید شکمش را

 ، چاپ اّول، مصر.(4/411درختى بود که یک سر آن را در شکم معاویه قرار داد.)نیز رجوع کنید به ااِلصاَبه،

 . 6/414؛ تهذیب الّتهذیب،166؛ االستیعاب، ص 4/411؛ ُاسُدالغابه،4/411ااِلصاَبه،  - 372

 .4/456. نیز نگاه کنید به: االمامه والسیاسه ابن ُقتیبه دینورى وتاریخ یعقوبى،4/434؛ العقد الفرید، 51و  5/11انساب االشراف،  - 373

 . 4/64مسند احمد حنبل،  - 374

 . 4/63ابن ابى الحدید،  - 375

ساکر، نسخه ؛ تاریخ ابن ع77و  5/45؛ انساب االشراف، 1/474العقدالفرید، 4/66؛؛ ابن ابى الحدید71المعارف ابن قتیبه، ص  - 376



 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 416/4/44خطِى کتابخانه ظاهریه، 

 . 5/47انساب االشراف،  - 377

 . 5/47همان،  - 378

 . 54و  5/47همان،  - 379

  4/464؛ العقدالفرید، 4/73سیره حلبیه،  - 380

 . 5/47انساب االشراف،  - 381

 . 44 - 5/46همان،  - 382

 1/474د، ؛ العقدالفری4/66؛ ابن ابى الحدید، 4/467تاریخ یعقوبى،  - 383

 .55و  5/51انساب االشراف،  - 384

. بخارى جمیع ماِل زبیر را دویست میلیون و دویست هزار درهم 5/44صحیح بخارى، کتاب الجهاد، باب برکه الغازى فى ماِله،  - 385

درهم ذکر  حساب کرده است. لکن شارحاِن بخارى آن را نادرست دانسته، مقدار صحیح را دویست و پنجاه میلیون و هشتصد هزار

(. البته، صحیح بخارى و مصادر دیگر قیِد درهم 4/14کرده اند. )نگاه کنید به: فتح البارى، ارشادالّسارى، ُعمدهالقارى، شذرات الّذهب،

 ، قیِد درهم را آورده است. 3/411را ندارند و فقط به ذکر رقم اکتفا کرده اند، لکن در تاریخ ابن کثیر، 

به جز این، عطاهاى دیگر نیز به طلحه داده شده بود، به نحوى که ماَتَرک او میلیون ها درهم برآورد  .5/3انساب االشراف،  - 386

؛ الّریاض 4/431؛ العقدالفرید، 4/141، چاپ لیدن؛ مروج الّذهب، 4/457شده است. )براى آشنایى بیشتر بنگرید به: طبقات ابن سعد، 

 .( 454خالصه خزرجى،ص ؛ ال4/47؛ دَول االسالم ذهبى، 4/457الّنضره، 

 . 4/141؛ مروج الّذهب، 4/465طبقات ابن سعد،  - 387

، چاپ لیدن( در روز قتل عثمان، 4/54. گفتنى است که به نوشته ابن سعد، در طبقات )4/444و مروج الّذهب،  4/54طبقات،  - 388

، مى نویسد که عثمان، به 4/144الّذهب،  وى نزد خزانه دار خود، سى میلیون و پانصد هزار درهم داشت. مسعودى نیز، در مروج

هزار دینار داشت.  466هنگام مرگ، اموال عظیمى داشت که از آن جمله زمین هاى او در وادى القرى و ُحنین بود که ارزشى معادل 

 . 5/11نیز بنگرید به: انساب االشراف، 

 4/47؛ کامل ابن اثیر، 446 - 4/461؛ االصابه، 436 - 4/463االستیعاب،  - 389

 4/141مروج الّذهب،  - 390

 .4/416چاپ لیدن تاریخ یعقوبى،  4/16طبقات ابن سعد،  - 391

 . 5/75انساب االشراف،  - 392



 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 4/37؛ السیره الحلبیه، 67الصواعق المحرقه، ص  - 393

(. ببینید 565 - 556ص  و فتوح البلدان، 4/451درسال مى داد )ابن ابى الحدید،  5666اینها در وقتى بود که به اصحاب بدر فقط  - 394

 چه قدر تفاوت دارد!؟ 

 . 13 - 16تاریخ ابن اعثم،  - 395

؛ ابن ابى 4/64؛ ابن اثیر؛ 13 - 5/16؛ طبرى، 5/66شرح این گفت و گو در منابع تاریخى آمده است، از جمله: انساب االشراف،  - 396

 .4/467ابى الفداء،  3/463؛ ابن کثیر 4/464الحدید، 

 .61 - 5/64ف، انساب االشرا - 397

 مقصود ابو بکر وعمر مى باشد .  - 398

. بالدزى هم بخشى از آنچه را که گفتیم آورده است. نگاه کنید به: 4/16؛ ابن اثیر، 4131 - 4133و چاپ اروپا،  5/444طبرى،  - 399

 .65/5انساب االشراف، 

 .4116 - 4/4131و چاپ اروپا،  5/444طبرى،  - 400

به ُمغیره گفتند که ُمغیره، وقتى که والى بصره بود، مّتهم به زنا شد ولى ُعَمر نگذاشت که بر او حّد  این دشنام را بدان سبب - 401

تاریخ طبرى و ابن اثیر و ابى الفداء در ذکر وقایع  4/464؛ ابن ابى الحدید، 4151، چاپ ساسى، 414 - 41/441جارى کنند) َاغانى، 

 .( 4/441و یعقوبى  4/144رى، چاپ اروپا و بالذ 4/4541هـ.و طبرى  43سال 

 بیتى در ذّم پیامبر)ص( سروده بود 66سابقه عمروعاص این بود که، در زمانى که هنوز مسلمان نشده بود، قصیده اى  - 402

 نابغه، مادر عمرو عاص، معروف به فساد بوده است. - 403

 .61 - 5/64انساب االشراف،  - 404

 . 46 - 5/45همان،  - 405

 .65 - 5/64همان،  - 406

 زمان وقوع شورش مصریان قبل از خطبه عثمان در مسجد بوده است.  - 407

 .4/466؛ ابن ابى الحدید، 34 - 4/34؛ ابن اثیر، 4171 - 4/4173و در چاپ اروپا،  443 - 5/446طبرى،  - 408

 .67 - 5/63انساب االشراف،  - 409

 .4113 - 4/4115و در چاپ اروپا،  444 - 5/446طبرى،  - 410

این سخنان عایشه قبل از فاش شدِن فرماِن عثمان به والِى مصر بوده است که طّى آن دستوِر قتل محّمد بن ابى بکر را  ظاهرًا - 411

 داده بود، چراکه بعد از آن ماجرا، عایشه فتواى قتِل عثمان را، بدوِن ترس از نمازگزار بودن وى، صادر کرد.



 

 

                                                                                                                                                                                     
و ابن ابى  4/73و کامل ابن اثیر،  455. و تاریخ ابن اعثم، ص 4444اروپا، ص هـ. و در چاپ  4453، چاپ قاهره، 1/131طبرى،  - 412

 1/456و نهایه ابن اثیر،  4/33الحدید، 

مراد از نعثل، مردى یهودى بوده است. البته معانى دیگرى هم دارد، همچون پیرمرِد احمق و کفتاِرَنر. همچنین گفته اند که  - 413

که ریشى دراز داشت. )نگاه کنید به: النهایه ابن اثیر و قاموس الّلغه فیروزآبادى وتاج العروس زبیدى و  َنْعَثل نام مردى بود از اهل مصر

 لسان العرب ابن منظور، ذیل واژه َنْعَثل.( 

ى و ابن اب 4/36و ابن اثیر،  4/444و الّریاض الّنضره،  17 - 5/13و انساب االشراف،  4/4174و در چاپ اروپا،  5/441طبرى،  - 414

 . 4/466و تاریخ الخمیس،  4/454و االصابه،  3/435و ابن کثیر،  4/465الحدید، 

 همان منابع. - 415

 .5/464انساب االشراف،  - 416

 . 5/16همان،  - 417

 .5/74همان،  - 418

  4/414تاریخ یعقوبى،  - 419

 ، این بیت چنین آمده است: 5/35در انساب االشراف،  - 420

 َفلَّما َدحّتى ِاذااضَطَرَمْت َاْجَذما            َوَحرََّق َقیٌس َعلىَّ البال 

  4/441تاریخ یعقوبى،  - 421

 چاپ لیدن.  5/45؛ طبقات ابن سعد، 455؛ ابن اعثم، ص 5/35انساب،  - 422

است، لکن محّدثان همه جا آن را صلصل » ضلضل«نام مکانى است در چند میلى مدینه )یاقوت حموى(. البّته ضبِط صحیح آن  - 423

 ته اند. )معجُم َما اسَتْعَجم، ذیِل صلصل.( نوش

 خطاب مى کردند.» ُاّم«به همسران پیامبر)ص(  - 424

 .456؛ تاریخ ابن اعثم، ص 4/4616و در چاپ اروپا،  5/416؛ طبرى، 5/35انساب االشراف،  - 425

 بنى امیه و بنى هاشم عموزاده بودند. - 426

 م شده است! یعنى دیگر دخالت نکن که خلیفگِى من ُمَسلَّ - 427

. نیز مراجعه کنید به: کامل ُمبَّرد، ص 5165، حدیث 6/471؛ کنزالعّمال، 4/61؛ ابن اثیر، 5/451؛ طبرى، 5/37انساب االشراف،  - 428

 ، چاپ اروپا. 4/4634؛ طبرى، 453 - 456، چاپ الّرحمانیه؛ ابن اعثم، 4/35، چاپ لیدن؛ زهراآلداب، 44

  4/4171وپا، ، و در چاپ ار5/4435طبرى،  - 429



 

 

                                                                                                                                                                                     
  5/74انساب االشراف،  - 430

 5/16همان،  - 431

  5/444طبرى،  - 432

 . 5/31انساب االشراف،  - 433

 ابن ُعَدیس، رئیِس شورشیاِن مصرى بود.  - 434

 .36 - 4/67؛ ابن اثیر، 4/4644و در چاپ اروپا،  5/447طبرى،  5/61انساب االشراف،  - 435

  4/161ابن ابى الحدید،  - 436
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 .36 - 5/61انساب االشراف،  - 438

 . 5/31همان،  - 439

 .444 - 4/444؛ الّریاض الّنضره، 451؛ ابن اعثم، 4/36ابن اثیر،  4/4616و در چاپ اروپا،  411 - 5/414طبرى،  - 440

؛انساب االشراف، 464 - 466؛ ابن اعثم، 4134، حدیث 4/464؛ و کنزالعّمال، 4/4666و در چاپ اروپا،  454 - 5/454طبرى،  - 441

 . 4/441؛ المستدرک،5/36

 نهج البالغه، خطبه سوم.  - 442
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