
 

 

د فالح الر –راه فالح   

د فالح الر –راه فالح   

د فالح الر –ح راه فال  

 راه فالح

 در شناخت سیره عثمان بن عفان   عنوان کتاب:

 صالبی علی محمددکتر     مؤلف:

    9911سال      انتشار:

 www.falah.af  کتاب خانه فالح     منبع:

 

 

 info@falah.af     ایمل:

محتوای این کتاب لزوماً بیانگر دیدگاه سایت فالح نمی باشد بلکه بیانگر دیدگاه 

 نویسنده آن است.

 با ما همراه شوید

http://www.falah.af/
mailto:info@falah.af
mailto:info@falah.af


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در شناخت سيره
  

  

  عثمان بن عفّان

  

  

  :تأليف 
 دكتر علي محمد الصالبي



 � 

  عناوينفهرست 

  صفحه  عنوان 

  2........................................................................................................................................درآمد پيش

  :فصل اول 

  عثمان بن عفّان از مكّه تا مدينه

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

  16...........................................................................................................اسم، كنيه و القاب: نخست 

  18.......................................................................................................................خانواده ايشان : دوم 

  21.............................................................................جايگاه حضرت عثمان در زمان جاهليت : سوم 

  23......................................................................................................: اسالم آوردن ايشان   : چهارم 

  25......................................................�ازدواج آن حضرت با رقيه دخت بزرگوار رسول خدا    : پنجم 

  27.........................................................مشكالت حضرت عثمان و هجرت ايشان به حبشه: ششم 

  33........................................................ با قرآن كريم   ����گفتار دوم رابطه حضرت عثمان  

  43.....................................................مالزمت و مصاحبت نبي اكرم در مدينه     گفتار سوم

  44................................................................................................... در ميادين جهاد�عثمان: اول 

  60...................................................................... در مدينه�زندگي اجتماعي حضرت عثمان : دوم 

  63..........................................مشاركت اقتصادي حضرت عثمان در تشكيل و تقويت دولت : سوم 

  ....................................................����گفتار چهارم احاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفّان    

  66................................................................باشد  أحاديثي كه در فضيلت او و ديگران مي: نخست 

  70................................ان شد دهد كه منجر به شهادت عثم اي مي  خبر از فتنه�رسول خدا : دوم 

  .................................................النورين در دوران خالفت صديق و فاروق     ذي: گفتار پنجم

  76...........................................................................................................�در عهد صديق: نخست 

  80..................................................................................................در عهد خالفت عمر فاروق: دوم 

  



 � 

  : فصل دوم 

به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و مهمترين 

  ويژگيهاي شخصيتي او

  ...............................................................................به خالفت رسيدن عثمان : گفتار اول

  85...............................................................................انتصاب جانشين خود بينش عمر در : نخست 

  92......................................................................................وصاياي عمر به خليفه بعد از خود   : دوم 

  97..............................................................روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوري      : سوم 

  101..........................................................أباطيل و أكاذيب رافضيها درمورد ماجراي شورا   : چهارم 

  106...................................................................سزاوارتر بودن عثمان بن عفّان به خالفت     : پنجم 

  111.................................................ثمان به امر خالفت تر بودن ع  اجماع مسلمانان بر اليق : ششم 

  117.........................................................دهد  ترجيح مي  � را بر عثمان �حكم آنكه علي  : هفتم 

  117.......................................... : �بيان آراي علما درخصوص مسأله ترجيح دادن علي بر عثمان    

  ..................................................................شيوة عثمان بن عفّان در حكومت  : گفتار دوم

  120........................:هاي عثمان به كارگزاران، واليان، فرماندهان لشكري و عامة مردم   نامه: اول 

  125.................................................................................................مرجع عالي قوانين دولت  : دوم 

  127..........................................................................................حق امت در بازخواست خليفه  : سوم 

  128..............................................................................................................................شورا : چهارم 

  130............................................................................................................عدالت و مساوات: پنجم 

  131..........................................................................................................هاي مشروع  آزادي : ششم 

  131......................................................................................................محاسبه و بازخواست : هفتم 

  .....................................................................����النورين مهمترين صفات ذي : گفتار سوم

  141..................................................................................................................النورين  شخصيت ذي

  148....................................................................................................................وقار و آرامش: دوم 

  148................................................................................................................ بودن گير   سخت: سوم 

  149.......................................................................................................................خويي  نرم: چهارم 

  150..................................................................................................................عفو و گذشت : پنجم 



 � 

  151.............................................................................................................................تواضع : ششم 

  153..............................................................................................شرم و حيا و عفت و پاكي  : هفتم 

  154..............................................................................................................كرم و سخاوت : هشتم 

  154............................................................................................................................شجاعت: نهم 

  157............................................................................................................................قاطعيت: دهم 

  158...............................................................................................................صبر و تحمل : يازدهم 

  160..................................................................................................................عدل و داد: دوازدهم 

  161....................................................................................................................عبادت او : سيزدهم 

  162....................................................................................سبه نفسترس از خدا و محا: چهاردهم 

  163.................................................................................................................زهد عثمان : پانزدهم 

  165.............................................................................................شكر و سپاس پروردگار :  شانزدهم 

  165.............................................................................پرس و جو از احوال و اوضاع مردم  : هفدهم 

  166............................................................................تعيين حدود و اختيارات كارگزاران  : هيجدهم 

  167.............................................................................به كار گرفتن افراد اليق و شايسته  : نوزدهم 

  : فصل سوم 

  سياستهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان 

  ............................................................................................سياستهاي مالي: ار اولگفت

  170..........................................................................................اصول سياست مالي عثمان: نخست 

  181....................................................................ديدگاه عثمان در مورد اصول و قواعد زكات : دوم 

  187....................................................................................................................خمس غنايم: سوم 

  192.......................................................درآمدهاي حاصل از جزيه در زمان خالفت عثمان  : چهارم 

  196...................................درآمدهاي حاصل از خراج و عشريه مال التجاره در عهد عثمان  : پنجم 

  197......................................ست عثمان بن عفّان در إقطاع و تقسيم أراضي و امالك     سيا: ششم 

  201.........................................................سياست عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده   : هفتم 

  202........................................................................هاي عمومي در عهد عثمان انواع هزينه : هشتم 

  208...................................................حفظ و استمرار نظام پرداختها در عهد عثمان بن عفّان     : نهم 



 � 

  209...............................................ادي مردم  تأثيرات اين ثروتها در زندگي اجتماعي و اقتص   : دهم 

  211.....................المال روابط عثمان با خويشاوندان خود و ميزان پرداخت به آنان از بيت   : يازدهم 

  219......................» سيستم قضايي عهد عثمان و مهمترين اجتهادات ايشان  «: گفتار دوم

  224.........................................: اجتهادات مربوط به قصاص و جنايات، حدود و تعزيرات  : نخست 

  236..................................................نه عبادت و معامالتاقدامات و اجتهادات عثمان در زمي: دوم 

  : فصل چهارم 

  ����فتوحات عهد عثمان بن عفّان

  257.............................................................................................................................پيش مهر آمد

  ....................................................فتوحات عثمان در فالت ايران و ماوراءالنهر     : گفتار اول

  259...............................................................  ه24فتوحات كوفيان در آذربايجان در سال  : نخست 

  261.................................................................سهيم بودن كوفيان در شكست سپاهيان روم   : دوم 

  262............................................................   ه30: ص در طبرستان  هاي سعيد بن عا   جنگل: سوم 

  263...........................................................................فرار يزگرد، پادشاه ايران، به خراسان      : چهارم 

  264..............................................................................................   ه31قتل يزگرد به سال  : پنجم 

  266........................................................ كنند مسيحيان، بعد از مرگ يزگرد، اعالم عزا مي   : ششم 

  267.........................................................عبداهللا بن عامر قصد خراسان نمود .   ه31در سال : هفتم

  268.......................................................................   ه32ر سال د» بلنجر«و » الباب «نبرد : هشتم 

  272...............................................اولين اختالفاتي كه ميان سپاهيان كوفه و شام پيش آمد  : نهم 

  273........................................................فتوحات ابن عامر در سال سي و دو بعد از هجرت   : دهم 

  275......:جنگ ميان سپاه احنف بن قيس و مردم طغارستان، جوزجان، طالقان و فارياب  : يازدهم 

  277...........................................................................:  صلح احنف بن قيس با مردم بلخ : دوازدهم 

  278...................................: روم  به شكرانه اين فتوحات، از همين جا محرم به مكه مي    : سيزدهم 

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

  281..........................................................................................................احنف بن قيس  : پانزدهم 

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

  294...........................................................................................فتوحات حبيب بن مسلمه : نخست 



 � 

  295..........................................عثمان، اولين فردي بود كه فرمان نبرد دريايي را صادر نمود   : دوم 

  297.....................................................................................................................نبرد قبرص   : سوم 

  300...................................................................................: كنند  مردم قبرص مصالحه مي : چهارم 

  301........................................تعيين عبداهللا بن قيس به عنوان فرماندة ناوگان دريايي شام : پنجم 

  304............................................................................كنند مردمان قبرص، نقض پيمان مي  : ششم 

  305.................................................................................اگر مردمان بر خداوند طغيان كنند   : هفتم 

  307...................................................كند  يم مي، غنايم قبرص را تقس �عباده بن صامت: هشتم 

  .........................................................................فتوحات جبهه مصر و آفريقا  : گفتار سوم

  308................................................................................سركوب شورشيان در اسنكندريه   : نخست 

  313...................................................................................................» نوبه«تصرف سرزمين  : دوم 

  314.......................................................................................................................فتح آفريقا  : سوم 

  318...................................................................هاي عبداهللا بن زبير در فتح آفريقا   رشادت: چهارم 

  324....................................................................................................»  ذات الصواري «نبرد  : پنجم 

  333............................�هاي فتوحات در عهد عثمان بن عفان  ها و عبرت مهمترين درس: ششم 

  ............تدوين يك مصحف واحد، بزرگترين افتخارات عثمان بن عفان است  : گفتار چهارم

  353.........................................................................................: مراحل كتابت قرآن كريم : نخست 

  361........................................: مشورت با جمهور صحابه در خصوص تدوين مصحف واحد  : دوم 

  363.......: آوري و كتابت قرآن كريم  كر و اقدام عثمان در زمينه جمع تفاوت ميان اقدام ابوب : سوم 

  365..شد؟  گانه قرائت قرآن را شامل مي  ها و حروف هفت آيا مصحف عثمان تمام گويش: چهارم 

  368.....................................: هايي كه عثمان، تدوين و به ديگر نقاط فرستاد   تعدا مصحف : پنجم 

  369....................................................... :موضع عبداهللا بن مسعود در قبال مصحف عثمان : ششم 

  372................................: كنند  فهم و درك صحابه از آياتي كه امت را از اختالف منع مي: هفتم 

  : فصل پنجم 

  ����نظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان 
  ........هاي تحت سلطه دولت عثمان و سياست او در رابطه با واليان       سرزمين: گفتار نخست

  379.................................................................................................................مكه مكرمه : نخست 

  380...................................................................................................................: مدينه منوره : دوم 



 � 

  381................................................................................................................. بحرين و يمامه :سوم 

  382........................................................................................................:يمن و حضرموت : چهارم 

  384..................................................................................................................: واليت شام : پنجم 

  385.....................................................................................................................: ارمنستان : ششم 

  387...............................................................................................................................واليت مصر 

  389..................................................................................................................واليت بصره: هشتم 

  393...................................................................................................................واليت كوفه : هفتم 

  ..................سياست عثمان در قبال واليان و وظايف و حقوق آنان در اين دوران     : گفتار دوم

  401....................................................................................ن سياست عثمان در قبال واليا: نخست 

  404........................................هاي عثمان در نظارت بر اعمال واليان و كارگزاران خود  روش: دوم 

  407...................................................................................................................حقوق واليان   : سوم 

  411................................................................................................................وظايف واليان: چهارم 

  413...............................................................................................................ساخت و بناي مساجد 

  424........................................»����واقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان   «: گفتار سوم

  427................................................................................:  معاويه بن ابي سفيان بن حرب   : نخست 

  433...............................................................................................: ن عامر بن كريز عبداهللا ب: دوم 

  440..................................................................................................................وليد بن عقبه  : سوم 

  450..............................................................................................................سعيد بن عاص : چهارم 

  458..............................................................................................عبداهللا بن سعد ابي سرح   : پنجم 

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

  466......................نمود؟  المال مسلمين با خويشان خود مجامله مي  آيا عثمان در مورد بيت: هفتم 

  ......................................................................واقعيت رابطه ابوذر و عثمان   : گفتار چهارم

  471..............................................................................................................خالصه ماجرا  : نخست 

  484.............................................................................ابوذر تحت تأثير تفكرات ابن سبأ نبود       : دوم 

  487.........................:  پس از وفات ابوذر، عثمان، خانواده او را تحت تكفل خويش قرار داد   : سوم 

  

  



 � 

  : فصل ششم 

  ����داليل و مقدمات بروز فتنه قتل عثمان
پـس از آن رو  اهميت مطالعه حوادثي كه در جريـان فتنـه قتـل عثمـان و            : گفتار نخست 

  .....................................اند  دادند و بررس احاديثي كه خبر از وقوع اين فتنه بزرگ داده          مي

  491..... و پس از آن روي دادند  �اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه قتل عثمان  : نخست 

  500 �اند، خود، دليلي است بر حكمت رسول خدا     اي داده احاديثي كه خبر از وقوع چنين فتنه  : دوم 

  508................................................����هاي بروز فتنه قتل عثمان  عوامل و زمينه: گفتار دوم

  514.............................................................................................................رفاه و آسايش : نخست 

  519............................... �هاي تاثيرگذار در تغييرات اجتماعي و فرهنگي عهد عمثان    گروه: دوم 

  532..............................................................................: عثمان بعد از عمر به خالفت رسيد   : سوم 

  533..................................................................................: خروج بزرگان صحابه از مدينه   : چهارم 

  535...........................................................................................................تعصبات جاهليت  : پنجم 

  536.....................................................................................................: وقف روند فتوحات ت: ششم 

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

  538...................................................................................................:  هاي افراد  جاه طلبي: هشتم 

  538....................................................................................................توز  توطئه دشمنان كينه : نهم 

  540..................................................... �انگيزان عليه عثمان ها و تدابير زيركانه فتنه نقشه: دهم 

  542.....................................هاي مختلف براي تحريك مردم    به كارگيري وسائل و روش: يازدهم 

  543..........................................................................: تاثير سبئيت بر روند ماجراي فتنه   : هم دوازد

  : فصل هفتم 

  ����قتل عثمان بن عفان 
  556..........................................................................................آغاز فتنه : گفتار نخست

  558.............................: كنند  دنياخواهان و هواپرستان از اصالحات سعيد، احساس خطر مي   : دوم 

  561.........................................: كشند  انگيزان، مجلس سعيد بن عاص را به آشوب مي   فتنه: سوم 

  563............................................................................: شدند   به شام تبعيد مي  انگيزان  فتنه: چهارم 

  567..............................................................................اي ديگر ميان معاويه و آشوب طلبان  جلسه

  571............................................................ كند عثمان، آشوب طلبان را به جزيره تبعيد مي  : پنجم 



 	 

  ..................................................... در مواجهه با فتنه و آشوب  ����روش عثمان: گفتار دوم

هاي تحقيق و تفحص را به مناطق مختلف اعـزام             هيأت �عثمان به پيشنهاد صحابه   : نخست  

  581....................................................................................................................................: ند ك مي

  583..............................................................................: هاي مختلف   ارسال نامه به سرزمين: دوم 

  584.............................................................................مشورت عثمان با واليان و امراي خود  : سوم 

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

  594.....................................................................هاي معترضان اجابت تعدادي از درخواست   : پنجم 

  595.............................................:  كرد  اصولي كه عثمان بر اساس آنها با فتنه برخورد مي  : ششم 

  ...............................................................كنند شورشيان، مدينه را اشغال مي  : گفتار سوم

  599....................................................................هاي خود    انگيزان از سرزمين   حركت فتنه: نخست 

  606...................: در مورد اقامه نمازبه امامت رؤساي فتنه �آغاز محاصره و موضع عثمان: دوم 

  608............................................................................: كنندگان  مذاكرات عثمان با محاصره : سوم 

  615..................................................:كند  ن منع مي  صحابه را از نبرد با معترضا�عثمان: چهارم 

  623.................................................................. : �موضع امهات المؤمنين و زنان صحابه: پنجم 

  628................در آن سال، امير حج كه بود؟ و آيا عثمان از واليان خود طلب كمك نمود؟      : ششم 

  640....................................................................................................... : �شهادت عثمان : هفتم 

  648 �تاريخ شهادت عثمان، سن ايشان هنگام شهادت و مراسم كفن و دفن آن حضرت   : هشتم 

  655........................................���� در قبال شهادت عثمان ����مواضع صحابه  :  چهارمگفتار

  658...................................................... : � از قتل عثمان�برائت اهل بيت رسول اهللا : نخست 

  668............................................................................................... : �مواضع عمار بن ياسر : دوم 

  674.......................................................: عمرو بن عاص نيز در قتل عثمان دخالت نداشت   : سوم 

  677...........................................................................: سخنان صحابه در محكوميت فتنه  : چهارم 

  681.....................................................................هاي ديگر  يجاد فتنهتاثير قتل عثمان در ا : پنجم 

  681..............................ظلم و تجاوز به حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت است   : ششم 

  683................................................................................�فاجعه قتل امير المؤمنين عثمان : هفتم 

  689............................................................................................................................خالصه كتاب 

  704.......................................................................................................................توضيح نام منطقه 

 706.......................................................................................................فهرست مĤخذ و منابع كتاب



  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«
  

  : درآمد  پيش

 وذُ بِاهللاِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنا، وو نَع ،تَغْفِرهتَعِينُه، و نَسه، و نَسدملِلّهِ نَحدمإِنَّ الح
وأَشْهد أَنْ . الهادِي لَهمِنْ سيئَاتِ أَعمالِنا، منْ يهدِهِ اهللاُ فَالمضِلَّ لَه، و من يضْلِلْ فَ

  .ال إِله إالَّ اهللاُ وحده الشَرِيك له، وأَشْهد أَنْ محمداً عبده و رسولُه
 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨,,,, xx xxmmmm  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ????$$$$ ss ss)))) èè èè???? ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ èè èè∫∫∫∫θθθθ èè èèÿÿÿÿ ss ssCCCC �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ –– ––ΒΒΒΒ 

  )102: آل عمران (  1 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊅⊅⊅⊅⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### //// ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<§§§§ øø øø���� ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ;; ;;οοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈ uu uuρρρρ tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

$$$$ yy yyγγγγ yy yy____ ÷÷ ÷÷ρρρρ yy yy———— ££ ££]]]] tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ #### [[ [[����(((( ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... [[ [[ !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΣΣΣΣ uu uuρρρρ 44 44 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ää9999 uu uu !! !!$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ss????  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttΠΠΠΠ%%%% tt ttnnnn öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ $$$$ YY YY6666ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 1: نساء(  

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ôô ôôxxxx ÏÏ ÏÏ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

öö öö//// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù #### ·· ··———— öö ööθθθθ ss ssùùùù 

$$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 71 - 70: احزاب(  

                                                           

ايد، از خدا آن گونه حقّ پروا كـردن از اوسـت پـروا كنيـد؛ و زينهـار، جـز                        اي كساني كه ايمان آورده     -1
  .نميريدمسلمان 

از او آفريـد، و از آن دو،        ] نيز[ اي مردم، از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدي آفريد و جفتش را                -2
كنيـد   او از همديگر درخواست مي] نام[مردان و زنان بسياري پراكنده كرد، پروا داريد؛ و از خدايي كه به          

  .ره بر شما نگهبان استپروا نماييد؛ و زنهار از خويشاوندان مبريد، كه خدا هموا



3  مقدمه

 و �ادامه مطالعه تاريخ خلفاي راشدين و بعد از كتابهاي ابوبكر صديقاين كتاب در 
 نگاشته � درموردشخصيت و دوران خالفت حضرت عثمان بن عفّان�عمر فاروق
هدف از تأليف اين سلسله كتابها، آن است كه با مطالعه عصرآن بزرگواران . شده است

ين ثابت الهي در جهت احياي درسها گيريم و پندها پذيريم و با شناخت سنتها و قوان
جوامع، تشكيل حكومتها و پرورش رهبران و افرادي كه در راستاي گسترش دين 

  .خداوند در ميان مردم مثمرثمر باشد، حركت كنيم
بايد دانست كه بازگشت امت اسالم به جايگاه رهبريت كاروان بشريت كه در 

گرو تبعيت از راه و روش سالهاي اوليه تاريخ خود بدان دست يافته بود تنها در 
 خود در حديثي خبر از �پيامبر خدا.  است� و خلفاي راشدين آن حضرت�اكرم نبي

اند كه در طول تاريخ امت او آنها را پشت سرخواهند گذاشت، ايشان در آن  مراحلي داده

اهللاُ إذا تكون النبوةُ مِنكم ما شاءاهللاُ أن تكون، ثم يرْفَعها «: اند  حديث چنين فرموده
 اهللاُ أَنْ تكونَ، ثمةِ، فتكون ما شاءتكون خالفةً علي مِنْهاجِ النبو ها، ثمرْفَعأَنْ ي شاء
يرْفَعها إذا شاء اهللاُ أنْ يرْفَعها، ثم تكون ملكاً عاضّاً فيكون ماشاء اهللاُ أَنْ تكونَ، 

  3و2».ن خالفةً علي مِنْهاجِ النبوةِثم تكو. ثم يرْفَعها إذا شاء اهللاُ أن يرْفَعها

                                                                                                                                                    

تا اعمال شما را به صـالح آورد و         ) 70(ايد، از خدا پروا داريد و سخني استوار گوييد          ي كساني كه ايمان آورده     ا -1
  .گناهانتان را بر شما ببخشايد، و هر كس خدا او پيامبرش را فرمان برَد قطعاً به رستگاري بزرگي نايل آمده است

  .، راويان اين حديث ثقه و مورد اطمينان هستند)1588حديث (زّار و ب) 4/273( مسند احمد -2
 تا آن زمان كه خداوند بخواهد نبوت در ميان شما خواهد ماند سپس خداوند خالفتي را كـه بـه سـنت                       -3

نمايد، پس از آن امت اسالم در دوراني بسيار سخت و در سـرزميني                نبوت وفادار است جايگزين آن مي     
سپس . تا آن زمان كه خداوند بخواهد آن دوران سخت بطول خواهد انجاميد           . هند برد نابسامان به سرخوا  

  .هاي آن بر راه و روش نبوت بنيان گذاشته شده است بار ديگر خالفتي برقرار خواهد شد كه پايه
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در واقع شناخت عميق و درست دوران خلفاي راشدين و راه و روش نبوت، گامي 
باشيم،  است كه براي تحقق اهداف امت اسالم، ناگزير به رعايت و تبعيت آن مي

عليكم بسنتي و سنّة الخلفاء الراشدين «: اند   چنين فرموده� اكرم همانطور كه رسول
  2و1»هديين من بعديالم

الي كتابها و منابع   تاريخ خلفاي راشدين مملو از درسها و عبرتهايي است كه در البه
تاريخي، حديثي، فقهي، ادبي و تفسيري به طور پراكنده ثبت شده و ما نيازمند آنيم كه 

آوري كنيم، مرتب سازيم، صحت و سقم آنها را معين نماييم و به تجزيه و  آنها را جمع
ليل آنها بپردازيم، زيراكه اين تاريخ، اگر خوب و به نحو أحسن عرضه گردد، تح
تواند روح را تغذيه كند، جانها را تهذيب نمايد، قلبها را روشن سازد، عقلها را  مي

پرورش دهد، همتها را بلند گرداند، افكار را نضج دهد، پندهاو درسها عرضه دارد و 
ش، نظام حكومتش، اخالق مردمانش، عوامل ويژگيهاي آن عصر، خصوصيات رهبران

دارد و ما تنها با شناخت اين  شكوفايي و پيشرفتشو داليل زوال و سقوطش را بيان مي
 و خلفاي �توانيم نسلي مسلمان را بر اساس شيوه و سنت پيامبر مسائل است كه مي

عصر را توان مردمان آن  راشدين تربيت كنيم و تنها با مطالعه آن دوران است كه مي
  : آنانيكه خداوند متعال در ستايشان فرموده است . شناخت

                                                           

  ).5/44(و ترمذي ) 4/201( سنن ابوداوود -1
  .آيند تبعيت كنيد كه پس از من مياي   از سنت من و راه و روش خلفاي راشدين و هدايت يافته-2



5  مقدمه

 šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ää ää9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ"""" ÅÅ ÅÅffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ || ||ÁÁÁÁΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ããèèèè tt tt7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### 

99 99≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// zz zz ÅÅ ÅÅÌÌÌÌ §§ §§‘‘‘‘ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã (( ((####θθθθ àà ààÊÊÊÊ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã ££ ££‰‰‰‰ tt ttãããã rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ ““““ ÍÍ ÍÍ"""" ôô ôôffff ss ss???? $$$$ yy yyγγγγ tt ttFFFF øø øøtttt rr rrBBBB 

ãã ãã""""≈≈≈≈ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ$$$$ ÍÍ ÍÍ####≈≈≈≈ yy yyzzzz !! !!$$$$ pp ppκκκκ7777 ÏÏ ÏÏùùùù #### YY YY‰‰‰‰ tt tt//// rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã———— öö ööθθθθ xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏàààà yy yyèèèè øø øø9999 $$   )100: توبه (  1 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
  : فرمايد  و در جايي ديگر مي

 ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ ££ ££ϑϑϑϑ uu uutttt ’’ ’’ΧΧΧΧ ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!#### ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© rr rr&&&& ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΗΗΗΗ xx xxqqqq ââ ââ‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// (( (( öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ1111 uu uu"""" ss ss???? 

$$$$ YY YYèèèè ªª ªª.... ââ ââ‘‘‘‘ #### YY YY‰‰‰‰ ££ ££∨∨∨∨ ßß ßß™™™™ tt ttββββθθθθ ää ääóóóó tt ttGGGG öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ôô ôôÊÊÊÊ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ uu uuρρρρ (( (( öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ$$$$ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ÍÍ ÍÍ"""" rr rrOOOO rr rr&&&& ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff // //¡¡¡¡9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== ss ssVVVV tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ1111 uu uu‘‘‘‘ öö ööθθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### 44 44 ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ àà ààιιιι èè èè==== ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅggggΥΥΥΥ MM MM}}}} $$ $$#### ?? ??íííí öö öö‘‘‘‘ uu uu““““ xx xx.... yy yyllll uu uu"""" ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 

………… çç ççµµµµ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôÜÜÜÜ xx xx©©©© ………… çç ççνννν uu uu‘‘‘‘ yy yy————$$$$ tt tt↔↔↔↔ ss ssùùùù xx xxáááá nn nn==== øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ%%%%θθθθ ßß ßß™™™™ ÜÜ ÜÜ==== ÅÅ ÅÅffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããƒƒƒƒ tt ttíííí#### §§ §§‘‘‘‘ –– ––““““9999 $$ $$#### xx xxááááŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉóóóó uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 

uu uu‘‘‘‘$$$$ ¤¤ ¤¤���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο uu uu"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ #### ·· ··"""" ôô ôô____ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

$$$$ JJ JJϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 29: فتح(  

                                                           

 و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كساني كه با نيكوكـاري از آنـان پيـروي كردنـد، خـدا از             -1
آنهـا  ] درختـان [از او خشنودند، و براي آنان باغهايي آماده كرده كـه از زيـر              ] نيز[ايشان خشنود و آنان     

  .ند، اين است همان كاميابي بزرگا هميشه در آن جاودانه. نهرها روان است
آنـان را در  . با همديگر مهرباننـد ] و[ پيامبر خداست؛ و كساني كه با اويند، بر كافران، سختگير            � محمد -2

آنان بـر اثـر سـجود در        ] مشخصه[عالمتِ  . فضل و خشنودي خدا راخواستارند    . بيني  ركوع و سجود مي   
اي اسـت كـه    ت، و مثَل آنان در انجيـل، چـون كـشته        اين صفت ايشان است در تورا     . هايشان است   چهره

هاي خود بايستد و دهقانـان را بـه شـگفت             جوانة خود بر آورد و آن را مايه دهد تا بشرشود و بر ساقه             
كافران را به خشم دراندازد، خدا به كساني از آنـان كـه ايمـان آورده و                 ] خدا[آنان  ] انبوهي[آورد، تا از    

  . آمرزش و پاداش بزرگي وعده داده استاند، كارهاي شايسته كرده
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خَيرُ أُمتي القَرْنُ «:  است   خود، در شأن آنان چنين فرموده�آنانيكه رسول خدا
هر كس «: فرمايد   در وصف آنان مي� و عبداهللا بن مسعود2و1»الّذي بعِثْت فِيهِم

اند پيروي كند؛ زيرا  مرده) صحابه(خواهد از سنت تبعيت كند، از راه و روش آنان كه  مي
 و بهترين افراد اين امت �ان را از فتنه و انحراف اماني نيست، آنان ياران محمدكه زندگ

ترين شناختها و معرفتها بود و از كمتري تكلفها در  بودند، آنان را پاكترين قلبها و ژرف
دين برخوردار بودند، قومي كه خداوند، آنان را براي مصاحبت و ياري پيامبرش و اقامه 

ي مردم مقام آنان را بشناسيد، از سنّتشان تبعيت كنيد و به اخالق و دين او برگزيد، پس ا
  3.دين آنان چنگ زنيد كه آنان، به حقيقت، بر راه راست بودند

 افرادي بودند كه به اجراي احكام اسالم اقدام نمودند و آنرا در سرتاسر �صحابه
 را به �سول اكرمجهان گسترانيدند، كساني كه به امت قرآن كريم را آموختند و سنت ر

آنان منتقل ساختند، بنابراين تاريخ آنان، گنجي است پر از ذخائر فكري، فرهنگي، علمي، 
توانند با مطالعه اين تاريخ با  جهادي و تعامل با ديگر ملّتها واديان كه نسلهاي مختلف مي

شكوه، مسير درست و صحيح را بشناسند و از شناخت عميق آن به رسالت و نقش آن 
  .ميان بشريت پي ببرنددر 

دشمنان اسالم با هر مذهب و اعتقادي كه دارند با ايجاد شهات و افتراءات در اسالم 
و تاريخ درخشان آن اين دين را آماج حمالت خود قرار داده تا از اين طريق، مردمان را 
 از آن شريعت عظيم و ميراث گرانبهاي علم و تمدن آن جدا ساند و در اين راستا از هيچ

  .كوششي فروگذار نيستند

                                                           

  ).1964 – 4/1963( مسلم -1
  . بهترين امت من آناني هستند كه در ميانشان مبعوث شدم و با آنان زيستم-2
  ).215 – 1/214( شرح السنّة بخويي -3
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اند از  خاورشناسان و پيش از رافضيها، با اشاعه روايات و احاديث باطل، كوشيده
شأن و مقام صحابه كاسته و در تاريخ عظيم اين امت خلل وارد نمايند، آنان چنان 

اند كه تاريخ صحابه، سرشار از اختالفات و درگيريهاي آنان بر سر قدرت و  وانمود كرده
آيد با اجتناب از همه رافضيهاي دروغگو،   بوده است، بنابراين الزم ميرياست

وز و سكوالرهاي نادان و هر كس كه پيرو افكار آنان است، به دفاعي  خاورشناسان كينه
شجاهانه و همه جانبه از تاريخ جاودانمان بپردازيم و با هجومي دليرانه بر صف افكار 

ر شويم اما بايد دانست كه الزمة اين كار مسلح و دروغگويان و منحرفان از دين حمله
  .شدن به سالح علم، حقيقت و دليل و برهان روشن و ك؟؟ است

در واقع پرداختن به تاريخ اسالم از خالل عقائد اهل سنّت و جماعت ضرورتي است 
. اند مبرم كه خوشبختانه محقّقان و نويسندگان به تدوين تاريخ از اين ديدگاه روي آورده

حقيقت كه خداوند براي حمايت از دين خود و امت اسالم، افرادي را برانگيخته تا به 
با تحقيق در تاريخ صحابه به پااليش آن اقدام نمايند و اكاذيب و اباطيل جاعالن و 
دروغگويان را آشكار كنند، با اين اوصاف واضح است كه امتياز و افتخار اين كار 

علق به فقها و محدثان اهل سنت و جماعت، نخست از آن خداوند است و سپس مت
آنانكه كتابهايشان آكنده از احاديث و روايات صحيحي است كه دروغ و اكاذيب و 

  1.سازند متقلّبان و جاعالن را برمال مي
بر اين اساس من در عين التزام به راه و روش اهل سنت و جماعت به مطالعه كتابها 

 اين مسير تنها به تاريخ طبري، ابن أثير، ذهبي و و منابع قديم و جديد پرداختم و در
ديگر تاريخهاي مشهور اكتفا ننموده بلكه به ديگر منابع مطالعه اين عصر، چون كتابهاي 

ها،  تفسير، حديث و شرحهاي آنها، كتابهاي عقائد، فرق و مذاهب، تراجم و زندگينامه
ر طول تحقيق با انبوهي از د. فقه و جرح و تعديل راويان و رجال حديث مراجعه نمودم

  .نمود مطالب مربوطه رو به رو شدم كه يافتن حقيقت را بسيار مشكل مي
                                                           

  . المنهج اإلسالمي في كتابه التاريخ، محمد محزون، ع-1
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در اين كتاب من تالش نموده راجع به حضرت عثمان بن عفّان، آن يار با وفاي 
نيز . 2و1»وأَصدقها حياء«:  در وصف او فرمودند �، و كسي كه رسول اكرم�پيامبر

غزوه تبوك در ستايش سخاوتي كه عثمان براي تأمين مايحتاج سپاه  در �همو كه پيامبر
  4و3»ما ضَرَّ عثمانُ بعداليومِ«: اسالم، از خود نشان داد فرمودند 

و مردم را . 5آنكه بخاطر مصيبتي كه بر سر او خواهد آمد بشارت بهشت را بدو داد
واهد داد جانب عثمان و هايي كه در آينده رخ خ فرمود در هنگام بروز فتنه سفارش مي

 � روايت است كه رسول خدا�از أبوهرَيره. يارانش را بگيرد و او را تنها نگذارند

، فقَالَ له قائلً مِن )أو اختالفاً و فتنةً(إنّكم تَلْقَون بعدي فِتْنةً و اخْتِالفاً «: فرمودند 
و هو يسيِر إِلي (صحابِه عليكم باألَمينِ و أَ: فَمن لَنا يا رسولَ اهللا؟ قال : الناسِ 
 كسي را در شأن ابوبكر و عمر و �اكرم  خود صحابه در زمان حيات نبي7و6»)عثمانَ

ما در زمان حيات «: اند  ابن عمر در شأن حضرت عثمان فرموده. دانستند عثمان نمي
دانستيم، بعد از او كسي را هم طراز عمر  ، هيچ كس را در شأن ابوبكر نمي�اكرم نبي
كرديم، بعد از اين  پنداشتيم و بعد از عمر نيز هيچ كس را هم شأن عثمان تصور نمي ينم

                                                           

  ).1/604( فضائل صحابه، احمد بن حنبل -1
  .ترين است  عثمان در حيا وآرزم، صادق-2
  ).3785( سنن ترمذي -3
  .هرگز زيان نخواهد ديد) با اين كارش( عثمان بعد از امروز -4
  ).3695( بخاري -5
  ).1/50( فضائل الصحابه -6
ياران پرسيدند يا رسول اهللا در اين صورت        . شما بعد از مرگ من دچار فتنه و اختالف عظيمي خواهيد شد            -7
  .امين و يارانش را رها نسازيد: كردند فرمودند  ايشان در حاليكه به عثمان اشاره مي. ز كه حمايت كنيما
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شاعر نميري در » .1داديم سه تن، ميان ديگر صحابه، كسي را برتر از ديگران قرار نمي
  :  گفته است �رثاي حضرت عثمان

  عشِيةً يدخُلُون بِغَْرِ إِذْنٍ
  

  علي متَوكِّلِ أوفي وطابا  
  

  يلُ محمدٍ و وزيرُ صِدقٍخَلِ
  

  3و2ورابع خَيرِ مِنْ وطِي التُّرابا  

  

  :  نيز در منقبت آن حضرت چنين سروده است 4ابومحمد قطحاني

هبد نَحميقُ أَحا قَضَي صدلَم  
  

  دفَع الخِالفةَ لِإلِمامِ الثَّاني  
  

  أَعنِي به الفَاروقَ فَرَّقَ عنْوةً
  

   بينِ الكفرِ و اإلِيمانِبِالسيفِ  

  

  هو أَظْهرَ اإلِسالم بعد خَفَائِه
  

  و محا الظَّالم و باح بِالكِتْمانِ  
  

  و مضَر و خَلَّي األمرَ شُوري بينَهم
  

  في األَمرِ فَاجتَمعوا علي عثْمانِ  
  

  منْ كانَ يستَهر لَيلَةً فِي ركْعةٍ 
  

  5تْمةَ القُرْآنِوتْراً فَيكْملُ خَ  
  

                                                           

1-3698 (� بخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي.(  
  ).7/206) البدايه و النهايه -2
ايمـان  شبانگاه و بدون اذن بر مردي وارد شدند كه تنها بر خدايش توكل داشـت و در                  ) آن طغيانگران  (-3

 و ابوبكر و عمر     �او كه دوست محمد و وزير راستين او بود، مردي كه از رسول خدا             . پاكش وفادار ماند  
  .بهترين انسانها بود

  .25 – 21 نونيه شاعر، صص -4
 آنگاه كه ابوبكر، آن دوست راستين محمد، وفات فرمود، خالفت را به پيشواي دوم مسلمانان سپرد، آن                  -5

 بود كه با عزمي راسخ و با تمام توان، شمشيرش را براي جدا نمودن كفـر و ايمـان از                   پيشوا، عمر فاروق  
او اسالم را بعد از اينكه در خفا و نهان بود آشكار نمـود و تاريكيهـاي كفـر را از                     . همديگر به كار بست   
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  : گويد  تا آنجا كه مي

  والويلُ للرَّكْبِ الَّذِينَ سعوا إِلي
  

  1عثْمانَ فَاجتَمعواْ علَي العِصيانِ  
  

اي درخشان در تاريخ باشكوه امت  زندگي حضرت عثمان ذي النورين، خود، صفحه
ر زندگي حضرت اسالم، به همين دليل من تصميم گرفتم پس از جستجو و تحقيق د

عثمان و حوادث و رويدادهاي دوران خالفت او، آنها را مرتب و هماهنگ نموده و 
سپس به تجزيه و تحليل و پااليش آنها بپردازيم تا تمامي اقشار مختلف مردم اعم از 
علما و داعيان، سياستمداران و متفكران، فرماندهان ارتش، دانشجويان و عامة مردم 

 آن، از درسها مفاهيم واالي آن تاريخ براي سعادت در دنيا و آخرتشان بتوانند با مطالعه
  .سود جويند

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

، هجرت آن بزرگوار �رقيه دختر رسول اكرماسالم آوردن آن بزرگوار، ازدواجشان با 
، نقش او در �به حبشه، رابطه او با قرآن و مصاحبت و مالزمت ايشان با پيامبر اكرم

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

 شد، جايگاه آن بزرگوار در �دهد كه منجر به شهادت حضرت عثمان اي مي وقوع فتنه
، داستان به خالفت �دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق و حضرت عمر فاروق

 در طول جلسات �رسيدن او و مديريت شگرفي كه حضرت عبدالرحمان بن عوف
رافضيها در خصوص مسائل شوري شوري از خود نشان داد، پاسخ به دروغها و أباطيل 

                                                                                                                                                    

يك ركعـت   او كه شبها را در      . پس از رحلت او شوراي امت، عثمان را به مقام خالفت برگزيد           . ميان برد 
  .نمود رساند و در آن يك ركعت تمام قرآن را ختم مي نماز وتر به صبح مي

  . واي بر آن مردماني كه بر ضد عثمان قيام كردند و عليه او تمرّد نمودند-1
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و اثبات بطالن و كذب بودن سخنان آنان با استناد به داليل علمي و محكم، بازگو كردن 
تر بودن آن حضرت به امر خالفت و بيان اين مطلب كه  سخنانعلما در خصوص شايسته

اجماع شوري بر تأييد او، خود، بيانگر اين مهم است، بيان راه و روش آن حضرت در 
هاي ايشان به واليان و فرماندهان لشكر و عامه  ومت از طريق مطالعه و بررسي نامهحك
  .مردم

كنيم كه آن حضرت مرجع وضع قوانين را قرآن و  همچنين ما در اين كتاب بيان مي
سپس . شمرد دانست و در عين حال بازخواست از خليفه را از حقوق امت برمي سنّت مي

مساوات، آزادي و امر به معروف و نهي  ، اهميت عدالت وبه بيان قواعد و اصول شوري
بيان خصوصيات آن حضرت در مقام رهبري و خالفت از . پردازيم از منكر در جوامع مي

ديگر موضوعات اين كتاب است كه در اين مبحث با استناد به چند مورد از 
هاي مالي سياست. نماييم موضعگريهاي ايشان، ده صفت از اين خصوصيات را عرضه مي

هاي عمومي دوران ايشان  حضرت عثمان بعد از به خالفت رسيدن ايشان و نيز هزينه
چون حقوقواليان و سربازان، هزينه امور حج، بازسازي مسجد النّبي و توسعه 
مسجدالحرام، تشكيل اولين ناوگان دريايي حكومت، انتقال ساحل حجاز از شعيبه به 

ها در زندگي اجتماعي و  پرداختن به تأثير اين هزينهجده، حفر چاهها، حقوق مؤذنان و 
سپس به واقعيت روابط عثمان با . باشد اقتصادي مردم از موضوعات ديگر اين كتاب مي

نزديكانش، سياستهاي حقوقي و قضايي آن حضرت، اجتهادات فقهي ايشان و تأثير آن 
سيم مسير اجتهادات در مدارس و مكاتبي فقهي، فتوحات دوران آن حضرت و تر

حركت لشكريان اسالم در مشرق جزيره العرب شام، مصر و شمال آفريقا و تبيين درسها 
و عبرتهاي آن جريان، تحقق وعده خداوند به مؤمنان و نيز پيشرفت در فنون جنگ و 
سياست، چون توجه به حفظ حدود دولت، اهتمام به حفظ وحدت ميان مسلمانان در 

 در مورد دشمنان، همچنين پرداختن به زندگينامه چند مقابله با دشمن، كسب اطالعات
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تن از فرماندهان لشكر اسالم، مثل اجنف بن قيس، عبدالرحمان بن ربيعه جاهلي، سلمان 
بيان تالشهاي حضرت عثمان در . بن ربيعه، حبيب بن مسلمه فهري خواهيم پرداخت

و عوامل اهتمام ايجاد وحدت امت در خصوص قرائت قرآن، بيان مراحل كتابت قرآن 
به كتابت آن در دوران خالفت آن حضرت و مشورتهاي ايشان با همه صحابه  مسلمانان

در اين رابطه، تعداد مصحفهايي كه ايشان به سرزمينهاي مختلف ارسال نمودند، بيان نوع 
دارند موضوعات ديگر اين  فهم صحابه از آياتي كه مسلمانان را از اختالف برحذر مي

 ما در مورد ديوان و اليان و سرزمينهاي تحت سلطه خالفت در دوران آن سپس. كتابند
حضرت، سياست آن حضرت در رابطه باواليان و ميزان اختيارات و حقوقشان، روشهاي 
آن حضرت در تحقيق و تفحص از آنان، بيان واقعيات واليان آن حضرت، بيان نوع رابطه 

 سخن �و حضرت عمار ياسر �، حضرت ابن مسعود�آن حضرت با حضرت ابوذر
 منجحر شد و بررسي �اي كه به شهادت حضرت گفته و بعد از آن داليل بروز فتنه

حوادث و رخدادهاي آن واقعه و داليل پيدايش آن چون رشد رفاه و آسايش در ميان 
مسلمانان، پيدايش تغييرات مهم در جامعه، علل خروج بزرگان صحابه از مدينه، بروز 

توزان، اتخاذ تدابير زيركانه  طلبان، توطئه كينه جاهليت، طمع و آز جاهعصبيتهاي عصر 
آميز در ميان مردم، تأثير سببيت در اين  برضد خليفه مظلوم و به كارگيري وسائل تحريك

فتنه و گامهايي كه حضرت جهت برطرف نمودن آن برداشتند و داليل آن حضرت در 
سپس با بررسي . دهيم  مورد مطالعه قرار ميرد ادعاهاي شورشيان، را به طور جداگانه

ها چون مقاومت، صبر، اهتمام  مواضع عثمان در آن شرايط به تبيين ضوابط تعامل با فتنه
به عوامل واحدت و اجتناب از عوامل تفرقه، مشورت با علما، تبعيت از احاديث رسول 

ت مدينه مواقع اشغال توصيف وضعي. ها و آشوبها خواهيم پرداخت  در رابطه با فتنه�اهللا
آن و محاصر خانه حضرت عثمان توسط شورشيان و مواضع صحابه نسبت به آن 
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حضرت، شهادت ايشان و سخنان آنان در وصف آن فتنه، آخرين مباحث اين كتاب 
  .باشد مي

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

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

ان، خود، از منابع كنند و سيرت ايش است كه مسلمانان به سخنان و سنّت آنان اقتدا مي
ايمان و فهم درست از دين اسالم است، به همين دليل تالش نمودم كه در بررسي 
شخصيت اين رادمرد بزرگ و دوران آن حضرت از هر نوع ادعاي عصمت و يا مبرّا 
بودن از اشتباه دوري جويم و تنها رضاي خداوند كرم و اجر و پاداش او را مدنظر قرار 

  .دهم
مطابق .   ه1423را در ساعت هضت صبح چهارشنبه هشتم ربيع الثاني من اين كتاب 

خواهم كه به خاطر   م به پايان رساندم و از خداوند پاك و سبحان مي18/6/2002با 
اسماي حسني و صفات علياي خويش اين كار مرا خالصانه گرداند و آنرا مثمر ثمر براي 

نصيب   هر حرف آن از پاداش خود بيخواهم مرا در ازاي از او مي. بندگانش قرار دهد
. نسازد و نيز تمامي برادراني كه مرا در تأليف اين اثر ياري دادند اجر جميل عطا فرمايد

خواهم اين  نمايند مي نيز از تمامي مسلماناني كه با اين كتاب آشنا شده و آنرا مطالعه مي
  .نكنندبهره  عبد نيازمند مغفرت و رحمت پروردگار را ازدعاي خويش بي
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اي سـپاس بگـزارم، و بـه كـار            پروردگارا، در دلم افكن تا نعمتي را كه به مـن و پـدرم ارزانـي داشـته                  -1
  .ات داخل كن پسندي بپردازم، و مرا به رحمت خويش، در ميان بندگان شايسته ا مياي كه آن ر  شايسته

اي براي آن نيست، و آنچه را كـه بـازدارد، پـس از                 هر رحمتي را كه خدا براي مردم گشايد، بازدارنده         -2
  .ناپذير سنجيده كار اي ندارد، و اوست همان شكست گشاينده] بازگرفتن[



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
  

  :  اول فصل
  

  عثمان بن عفّان از مكّه تا مدينه
  

  

م، نـسب، كنيـه، القـاب، صـفات، خانـدان و            اس: گفتار نخست   

  جايگاه و منزلت عثمان در عصر جاهليت

   با قرآن گريم����رابطه عثمان: گفتار دوم 

   در مدينه����مالزمت و مصاحبت نبي اكرم: گفتار سوم 

احاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفان روايت        : گفتار چهارم   

  .اند شده

  ���� صديق و فاروقذوالنورين در دوران خالفت: گفتار پنجم 

  
 



 

  

  

  

  

  

  گفتار نخست

  

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

  جاهليت
  

  اسم، كنيه و القاب: نخست 
 بن 1شان عثمان بن عفّان، ابوالعاص بن اميه بن عبدالشمس بن عبد مناف قصي اي- 1

مادرشان أروي دختر كُرَيز بن . رسد كالب است كه نسب ايشان در عبد مناف به هم مي
 و مادربزرگ مادري ايشان، ام 2ربيعه بن حبيب بن عبدشمس بن عبد مناف بن قصي

باشد، زبير بن   مي�ني عبداهللا، پدر نبي اكرمحكيم البيضاء دختر عبدالمطلب، خواهر ت
بنابراين حضرت عثمان پسر دختر . اند كند كه ام حكيم و عبداهللا دوقلو بوده بكار نقل مي

مادر حضرت .  بود و حضرت رسول، پسر دايي مادر حضرت عثمان�عمه رسول اهللا
تشييع جنازه عثمان، در دوران خالفت پسرش، مسلمان از دنيا رفت وايشان، خود، در 

  . اما پدر آن حضرت در زمان جاهليت فوت نمود3مادر شركت نمودند
                                                           

  ).4/377(االصابة . )3/53( طبقات ابن سعد -1
  .19 التمهيد والبيان، محمد يحيي األندلس، ص -2
  .388 الخالقة الراشدة والدولة األموية، يحيي االيحيي، ص -3
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در زمان جاهليت كنيه ايشان، أبو عمرو بود اما پس از اينكه رقيه :  كنيه ايشان - 2
 از ايشان، صاحب عبداهللا شد، مسلمانان، ايشان را با كنيه ابوعبداهللا �دخت رسول اكرم

  1.زدند صدا مي
 در شرح خود بر 2بدرادين العيني. النورين بود  لقب آن حضرت ذي: لقب ايشان - 3

چرا به عثمان، :  سؤال شد 3از مهلّب بن أبي صفره: صحيح بخاري گفته است 
زيرا ايشان تنها فردي بود كه با دو دختر نبي اكرم : گفتند؟ او گفت  النورين مي ذي

دائيم، حسين : مورد گفته است عبداهللا بن عمر بن أبان الجعفي در اين . 4ازدواج نمود
: گفتند؟ من گفتم  النورين مي داني چرا به عثمان، ذي پسرم، آيا مي: الجعفي به من گفت 

زيرا تنها عثمان است كه از خلقت آدم تا روز قيامت با دو دختر : دانم، او گفت  نه نمي
 كه چون در هر چند در اين رابطه، قولي بر اين است. 5يك پيامبر ازدواج كرده است

نمود، به اين لقب شهرت يافت، زيرا قرآن و قيام در  هنگام شب، زياد قرآن تالوت مي
  6.باشند شب هر دو بسان نور مي

                                                           

  .19 التمهير و البيان، ص -1
 855. د( محمود بن احمد بن موسي العيني، ازعلماي تاريخ، حديث و فقه بود و صاحب تأليفات بسيار                  -2

  ).10/131(و الضوء الالمع ) 7/286(ات الذهب شذر: نگا )  . ه
هـاي   از امرا و سرداران بنامي بود كه در عهد معاويه و در هند نبرد.)    ه83د ( مهلب بن أبي صفره أزدي  -3

او از جانب ابن زبير، امارت منطقه جزيره را عهد دلر بود و در دوران عبدالملك بـن                  . انجام داد ) بسياري
از جانب عبدالملك، امارت )  .   ه 79(سپس در سال    . ري ميان او و خوارج روي داد      مروان، جنگهاي بسيا  

). 5/350(وفيـات األعيـان     : نگـا   . خراسان يافت، شهرت او بيشتر به خاطر جنگهاي او با خوارج بـود            
  ).4/383(سيرأعالم النبالء 

  ).16/201( عمدة القاري شرح صحيح البخاري -4
  .ا به قول دكتر عاطف لماضه اين خبري حسن استكه بن) 7/73( سنن البيهقي -5
  .79 ذوالنورين عثّمان بن عفّان، ص -6
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. 1الفيل به دنيا آمد آن حضرت در مكه و شش سال بعد از عام:  تولّد ايشان - 4
بينيم كه  ب ميبه اين ترتي. داند هرچند كه قولي ديگر، شهر طائف را محل تولد ايشان مي

  2.اند  كوچكتر بوده�ايشان، پنج سال از حضرت رسول
آن حضرت، مردي بودند ميان باال، با پوستي نازك، ريشي پرپشت، :  ظاهر ايشان - 5

مفاصلي بزرگ و پشتي پهن، موي سرشان انبوه بود و عادت داشتند ريششان را زرد 
عثمان مردي چهارشانه، با موها  : فرمايد امام زهري در وصف ظاهر ايشان مي. كردند  مي

، بينيشان باريك و دراز بود و 3و صورتي زيبا كه موهاي دوطرف پيشانيش ريخته بود
نمود، دستاني بلند، موههايي مجعد، دهاني زيبا و سيمايي زيبا  ساقهاي پايشان كلفت مي

 پستي سبزه گويند ايشان، پوستي سفيد ايشان، اگرچه قولي ديگر بر آنست كه او. داشتند
  4.اند داشته
  
  خانواده ايشان: دوم 

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

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

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

                                                           

  ).4/377( اإلصابة -1
  .45 عثان بن عفّان، صادق عرجون، ص -2
  ).5/440( تاريخ الطبري -3
  .15صحيح التوثيق في سيرة و حياة ذي النورين، ص ). 1/295( صفة الصفوة -4
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. مخزومي وصلت نمود و از او صاحب وليد، سعيد، ام سعد شدندعبدشمس بن مغيرة 
ايشان از . حاصل ازدواج ايشان با ام النبيين دختر عينيه بن حصن قراري، عبدالملك بود
الزم به . رمله دتر شيبه بن ربيعه اموي صاحب عثمان، عائشه، أم أبان و أم عمرو شدند

آخرين همسر . رده و با ايشان بيعت نمودند اسالم آو�ذكر است كه رمله در زمان پيامبر
ايشان، نائله دختر فرافصه كلبي بود كه قبل از زفاف، از مسيحيت برگشته و به دين 

  1.اسالم گرويد
از رقيه عبداهللا را داشت، كه دو سال قبل : ايشان را نه پسر بود كه عبارتند بودند از 

در طفوليت، . ت عثمان به مدينه برداز هجرت به دنيا آمد و مادرش او را با خود و حضر
 تا اينكه در سال 2اين زخم به تدريج بزرگ شد. خروش نزديك چشم او را مجروح كرد

. چهارم بعد از هجرت بر اثر شدت اين زخم، عبداهللا در سن شش سالگي فوت كرد
 سومين پسر ايشان، عمرو پسر أم. دومين پسر او عبداهللا اصغر پسر فاخته بنت غزوان بود

دختر جندب بود كه عمور بعدها از پدر خود، حضرت عثمان، اسامه بن زيد حديث 
. اند روايت نمود و علي بن حسين، سعيد بن مسيب و ابوالزّناد از او روايت حديث كرده

او با رمله دختر معاويه بن أبي سفيان ازدواج نمود و در سال هشتاد بعد از هجرت 
أبان در فقه، . ز ام عمرو، خالد، أبان و عمر بودندديگر پسران آن حضرت ا. وفات يافت

امام بود كه بعدها در دوران خالفت عبدالملك بن مروان و به مدت هفت سال امارت 
 روايت نمود كه �أبان احاديثي را از پدر خود و زيد بن ثابت. مدينه را برعهده داشت

بِسم «: اي شب بگويد هر كس در آغاز روز و ابتد: باشد  من جمله آنها اين حديث مي
ليمالع ميعهو الس ماءِ وفي األَرضِ و ال في الس ِمه شَيءاس عضُرُّ ماهللاِ الّذي الي« 

                                                           

األمـين ذوالنـورين محمـود      . 19تمهيد و البيان في مقتل الشهيد عثمـان، ص          ال). 5/441( تاريخ الطبري    -1
  .364شاكر، ص 

  .19، التمهيد و البيان، ص 365 األمين ذوالنورين، ص -2
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آن روز . 1تواند در طول آن روز و آن شب به او زياني رساند هيچ كس و هيچ چيز نمي
اوند آنرا سوگند به خدا اين جزاي فراموش كردن آن دعاست كه خد: كه فلج شد گفت 

او، خود، از فقهاي مدينه بود و در سال صد و پنج وفات » .2در مورد امن اجرا نمود
 بودند كه ايشان از فاطمه دختر وليد �وليد و سعيد ديگر پسران حضرت. 3يافت

و در زمان خالفت معاويه بن أبي )  .  ه56(سعيد در سال . مخزومي صاحب آنان شد
 از ام النبين صاحب پسري به نام عبدالملك �رتحض. سفيان امارت خراسان داشت
 از نائله دختر فرافصه نيز �نقل است كه آن حضرت. شد كه در طفوليت فوت كرد

  4.صاحب پسري شد كه نام او را عنبسه گذاشتند
مريم، دختر أم عمرو، أم سعد، دختر فاطمه بنت : دختران ايشان نيز عبارتند بودند از 

اُم أَبان و اُم عمرو دختران رمله بنت شيبه، مريم دختر نائله بنت وليد مخزومي، عائشه، 
آمنه دختر عفّان و خواهر تني حضرت عثمان در زمان . 5فَرافصه و أم ولد دختر أم النبين

جاهليت آرايشگر بود و با حكم بن كيسان خدمتكار هشام بن مغيره مخزومي ازدواج 
در آنجا بود كه . سير شد و به مدينه برده شدكرد، حكم در سرّيه عبداهللا بن جحس ا

بئر «مسلمان شد و همانجا ماند تا اينكه در سال چهارم بعد از هجرت و در حادثه 
تا اينكه در روز . آمنه برخالف شوهر در مكه و بر كفر خويش ماند. شهيد شد» معونه

به و همسر فتح مكه، با مادر و ديگر خواهرانش اسالم آورد و همراه هند، دختر عت

                                                           

 با نام آن فرمانروا و پروردگاري كه با پناه بردن به نام او هيچ كس و هيچ چيز را ياراي زياد رسـانيدن                        -1
  .ري است شنوا و دانابه انسان نيست و او پروردگا

  .3385:  سنن ترمذي، كتاب الدعوات -2
  ).4/253( سيرأ عالم النبالء -3
  .369 األمين ذوالنورين، ص -4
  .20 التمهيد و البيان، ص -5
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 بيعت نمود كه هرگز شرك نورزد، دست به سرقت نزند و �ابوسفيان، با پيامبر اكرم
  1.مرتكب زنا و فحشا نشود

وليد بن عقْبه بن أبي مِعيط، عماره :  عبارت بودند از �برادران مادري آن حضرت
بعد از . بودشدگان سپاه كفر  عقبه، پدر آنان، در روز بدر، كشته. بن عقبه و خالد بن عقبه

صلح حديبيه، وليد همراه برادر خود، عماره، براي پس گرفتن خواهرشان، أُم كلثوم كه 
 ازتحويل اوبه �اسالم آورده و به مدينه هجرت كرده بود، به مدينه رفتند اما رسول اهللا

وليد در روز فتح مكه، اسالم آورد اما اسالم آوردن عماره، دير . برادرانش امتناع كرد
  .ت گرفتصور

أم كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط : خواهران مادري آن حضرت نيز عبارت بودند از 
او اولين زني است كه بعد از مراجعت رسول . كه در مكه اسالم آورد و هجرت نمود

 �ديگر خواهران مادري آن حضرت.  از حديبيه به مدينه، به اين شهر هجرت كرد�اهللا
  2. بودندام حكيم و هند دختران عقبه

  
  جايگاه حضرت عثمان در زمان جاهليت: سوم 

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

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

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

                                                           

  .346 األمين ذوالنورين، ص -1
  .354 األمين ذوالنورين، ص -2
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به واقع . 1 نكرد و بحدي با حيا بود كه شرم داشت كسي عورت او را ببيندمجذب خود
هرگز «: شود  اگر به اين سخنان خود او نظري بيفكنيم، راه شناخت او بر ما آسان مي

آواز نخواندم، آرزوهاي باطل ننمودم، از آن هنگام كه با پيامبر بيعت نمودم، شرمگاه 
ه در جاهليت و نه در اسالم، هرگز شراب نخوردم خود را با دست راستم لمس نكردم، ن

  2».و دچار زنا نشدم
ايشان نسبت به علوم و معارف آن روزگار عرب، چون علم أنساب، أمثال و حكم و 

مطلع بود، اهل سفر بود و از سرزمينهاي شام و ) األيام(تاريخ جنگهاي قبائل عرب 
داشته و با وضعيت و شرايط آنان حبشه ديدن كرده با اقوام و ملّتهاي عرب بر خورد 

مرد تجارت بود و با ثروتي كه از پدر به ارث برده بود بدان اقدام نمود و . آشنا شده بود
اميبه كه خود، صاحب  توانست پس از موفقيتهاي بسيار، جزو ثروتمندان و بزرگان بني

ه، شرف و در آن روزگاران، در جامعه مك. قدر و منزلتي واال در ميان قريش بود شود
شد و قدرت اوبر پاية تعداد  منزلت هر فردي بر اساس ميزان مال و ثروت او تعيين مي

گرفت و عثمان بن عفّان نه تنها توانست  اش شكل مي فرزندان، برادران و اقوام و طايفه
بدانها دست يابد بلكه از محبت و احترام زيادي در ميان قوم خود و قريش برخوردار 

ن داستانهايي كه در مورد ميزان محبت و احترام مردم به عثمان در زمان از جالبتري. شد
جاهليت نقل شده آنست كه به عنوان مثال زن عرب، آن هنگام كه براي طفل خويش 

آورد كه بيانگر ميزان اين محبت و احترام مردم نسبت  ، آوازهايي بر زبان مي3آواز خواهد
  4: بوده است  به عثمان مي

                                                           

  ).1/618( موسوعه التاريخ اإلسالمي، احمد شلبي -1
  ).61، 1/60(ياء  حليه األول-2
  .72 عبقّرية عثمان، عقّاد، ص -3
  ).1/618( موسوعة التاريخ اإلسالمي -4
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  لرَّحمنِاُحِبك و ا
  

  1حب قُرَيش لِعثمانَ  
  

  
  :اسالم آوردن ايشان : چهارم 

 او را به دين جديد دعوت نمود و �عثما، سي و چهار سال داشت كه ابوبكر صديق
او نيز بدون هيچگونه مكث و تأثيري بدان گرويد و بدين سان جزو سابقين اولين امت 

عثمان بعد از ابوبكر، علي و زيد بن  «:گويد  ابواسحاق در اين اين رابطه مي. گرديد
، نخستين كسي است كه اسالم آورد و خود را به عنوان چهارمين فرد مسلمان 2حارثه

مطرح نمود، هرچند كه ممكن است اسالم آوردن سريع او به اين خاطر باشد كه در 
و  نزد ا�انگيز برايش پيش آمده بود و رسول خدا بازگشت از سفر شام، ماجرايي شگفت

 رفت وآنان را به اسالم چون فراخواند و بشارت خداوند را به �و طلحه بن عبيدالهه
 �عثمان به حضرت رسول.  بازگو كرد�آن ماجرا را براي حضرت رسول. آن دو داد

ام، چون كاروان ما در حد فاصل  يا رسول اهللا، من به تازگي از شام بازگشته: عرض كرد 
اي : گفت  ، شب هنگام صدايي را شنيديم كه به ما مياتراق كرد» الزرقاء«و » معان«

خفتگان، بيدار شويد كه احمد در مكه برانگيخته شد و چون به مكه آمديم، از شما و 
بدون شك اين حادثه، تأثير شگرفي بر عثمان گذاشته و او را به سوي . 3رسالتتان شنيديم
 ورود به مكه خبر رسالت او، خود، حقيقت را به چشم ديد و پيش از. اسالم سوق داد

هايش را  تواند آن هنگام كه صدق و حقيقت شنيده محمد را شنيد، پس چگونه مي
بيند، در پذيرش آن ترديد به خود راه دهد؟ به واقع در اين حالت انساني با هر درجه  مي

از عناد و مخالفتي كه داشته باشد جز قبول حق و ايمان آوردن به آن هيچ راه ديگري را 
                                                           

  .داشت من تو را همانقدر دوست دارم كه قريش، عثمان را دوست مي] فرزندم [-1
  ).289 – 1/287( السيرة النبوية، ابنهشام -2
  ).3/55( طبقات ابن سعد -3
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طلب خويش  جلوي روح حقيقت. بيند و لو اينكه تالش زيادي نمايد روي خود نمي شيپ
را بگيرد اما باز قادر به اين كار نخواهد بود و به نداي وجدان آگاه خويش پاسخ مثبت 

بايد دانست كه پاسخ حضرت عثمان به اين دعوت مبارك،نه از روي حماقت و . دهد مي
او هماطنور كه عادت . 1اوري بدور از شك بودجهالت كه از روي يقيني راسخ و ب

داشت در تممي امور با آرامش و تدبير بيانديشد، در اين مسأله نيز همين روش را در 
پيش گرفت و به يقين پي برد كه اين دعوت، فراخوانيست به سوي فضائل و نه رزائل و 

ه مردمان را به پستيها، او اين دعوت را راهي به سوي توحيد و اجتناب از شرك ديد ك
خواند و آنان را از غفلت و خواب جهالت برحذر  عبادت و اطاعت پروردگارشان فرا مي

پرستندف  دارد و در اين ميان به قوم خويش نگريست و ديد كه آنان جاهالنه بت مي مي
كنند و محرّماتي چون ريختن خون ديگران را  خورند، به همسايه خويش بد مي مردار مي
، آنگاه در محمد انديشيد، فردي راستگو و امين، كه مردمان تنها از او 2نددان مباح مي

هيچ كس دروغي از او نشنيده و . اند اند و هرگز بدي را از مشاهده ننموده خوبي ديده
خيانتي از او سر نزده، حال اين فرد، با اين فضايل، عثمان را به عبادت و پرستش تنها 

بيند كه محمد او را  او را هيچ شريكي نيست، عثمان ميخواند، خدايي كه  خداوند فرامي
كند، او را به اقامة نماز و  دعوت به صله رحم و محبت به خويشان و همسايگان مي

، 3خواهد كه تنها خداوند را پرستش و اطاعت نمايد خواند و از او مي گرفتن روزه مي
آورد و در   اسالم مي�گويد و توسط ابوبكر صديق  لبيك مي�بنابراين به نداي محمد

بايست در آن  نهد، راهي كه مي اين راه پيشگامانه و در عين صالبت، با آرامش گام مي
منش، آرام و با گذشت، بزرگوار و نيكوكار و مهربن و  چونان او، صبور و بزرگ

                                                           

  .302شدينف ص  جولة تاريخيه في عصر الخلفاء الرا-1
  ).2/805( مرويات العهد المكّي، عادل عبدالغفور -2
  ).1/37( فتنة مقتل عثمان -3
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سخاوتمند بود، بايست با مؤمنان همدل بود و يار ضعيفان شد تا نهال اسالم رشد نمايد 
اش، سعدي ؟؟؟كريز چنين سروده  در وصف اسالم آوردن عثمان، خاله. 12هدو ثمر د
  :است 

  هدي اهللاُ عثْماناً بِقَولي إلي الهدي
  

  و أَرشَده واهللاُ يهدي إلي الْحقِّ  
  

  فتابع بالرَّأْيِ السدِيدِ محمداً
  

  وكانَ برَأيٍ اليصد عنِ الصدقِ  

  

به المقِّ بِنْتَهو أنْكَحوثُ بِالْحع  
  

  فَكانَ كَبدرٍ مازج الشَّمس فِي األُفقِ  
  

  فِداؤُك ياابنَ الْهاشِميينَ مهجتي
  

  3و أنت أَمينُ اهللاِ أُرسِلْت لِلْخَلْقِ  
  پ

  
  �ازدواج آن حضرت با رقيه دخت بزرگوار رسول خدا: پنجم 

ت بين او و ديگر مسلمانان با اسالم آوردن حضرت عثمان پيوندهاي محبت و اخو
 قدر و منزلت او نزد �اكرم برقرار شد و با ازدواج آن حضرت با رقيه دخت نبي

، پيشتر �داستان اين ازدواج به اين شرح است كه رسول خدا. مسلمانان دو چندان شد
تْبه پسر ابولهب و دختر ديگرشان،أمه را به عقد عرقي تَيبه، ديگر پسر كلثوم را به نكاح ع

  : ابولهب درآورده بود اما پس از نزول آيات سورة مباركه مسد كه عبارتند از 

                                                           

  .53 عثمان بن عفّان،صادق عرجون، ص -1
  ).7/210( البداية و النهاية -2
عثمان بـا   . دهد   خداوند،عثمان را به راه راست رهنمون كرد و تنها خداوند است كه راه حق را نشان مي                 -3

رسول خدا بر حق هم .  شد، تصميم درستي كه او را از حقيقت باز نداشت         � درست، پيرو محمد   تصميمي
اي محمد، اي فرزند    . دخترش را به عقد او در آورد و صلتي كه بسان برخورد بدر وخورشيد در افق بود                
  .اي هاشميان، جانم به قربانت، تو امين خداوندي كه براي هدايت مردمان مبعوث شده
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ابولهب و ام جميل دختر حرب بن اميه، مادر عتبه و عتيبه،آندو را امر به طالق 

 دادند وآنان نيز قبل از همبستر شدن ايشان را طالق دادند تا خود لطفي �دختران محمد
عثمان به . 2و فرزندان اوباشد از جانب خداوند بر آل محمد و ذلّتي باشد از آن ابولهب 

 � آمد و از رقيه خواستگاري نمود، رسول خدا�محض شنيدناين ماجرا نزد رسول خدا
، خود، دختر )رض( درآورد و حضرت خديجه�نيز ايشان را به عقد حضرت عثمان

بزرگوارشان را به حجله بردند واين ازدواجي بود ميمون و مبارك با مردي كه از خوش 
هنگام . توانست همپايه جمال و زيبايي رقيه باشد قريش بود و ميسيماترين مردان 

  : سرودند  ازدواج آن دو مردم اين بيت شعر را مي

  أَحسنُ زوجينِ رآهما إنسانٌ
  

  4و3رقِيةٌ، و زوجها عثمانُ  
  

كند كه هنگامي كه رقيه مشغول شستن سر  عبدالرحمان بن عثمان القريشي نقل مي
دخترم نسبت به ابوعبداهللا :  بر او وارد شد و به ايشان فرمودند �سول خداعثمان بود، ر

  1.به نيكي رفتار كن كه اخالق او از ديگر صحابه بيشتر به من شبيه است) عثمان(

                                                           

جز ؟؟ در آتش ] 2[در اين او وآنچه اندوخت، سودش نكرد ] 1[ باد دون ابولهب، و مرگ بر او باد        بريده -1
  .بر گردنش طنابي ازليف خرما باشد] 4][افروز آتش[كش  و زنش، آن هيمه] 3[پرزبانه درآيد

  .12 ذوالنورين عثمان بن عفّان، محمد رشيدرضا، ص -2
  .89 أنساب األشراف، ص -3
  .اند رش، عثمان، زيباترين هسمراني هستند كه تا به حال مردم آنها را به چشم ديده رقيه و همس-4
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 آل محمد را �كلثوم بردند كه با طالق رقيه و ام جميل و ابولهب گمان مي در واقع ام
الشأن، سرنوشتي خوب را براي دختران   و عظيمكنند اما خداوند بزرگ خوار و ذليل مي

جميل و ابولهب بازگشت و   رقم زده بود، بدون شك اين ذلّت به خود ام�محمد
خداوند، خود، بيت نبوت را از بديها محفوظ نمود كه هرچه خداوند خواهد همان 

  2.شود مي
  

  مشكالت حضرت عثمان و هجرت ايشان به حبشه: ششم 
مل مشكالت، سالهائيست كه همه افراد و اقوام آنها را تجربه سالهاي آزمايش و تح

اند وصحابه نيز از اين قانون مستثني نبوده و مشكالتي را به چشم ديدند كه كوه را  نموده
آنان جان و مال خود را در راه خدا فدا كردند و نهايت تالش خود را در . كند ازجا مي

ير، مسلمانان ثروتمند نيز از باليا و مصائب آن در اين مس. اين راه از خود مبذول داشتند
درامان نماندند و عثمان بن عفان نيز يكي از آنان بود كه در راه خدا و دين او آزار و 

حكم بن . اذيت بسياري را از جانب عمويش، حكَم بن أبي العاص بن أميه متحمل شد
ست از محمد و دين او كرد تا د بست واو راوادار مي أبي العاص، او را با طناب مي

ورزيد تا اينكه عمويش  نمود و بر ايمان خود اصرار مي اما عثمان مقاومت مي. بكشد
پس از اوج . 3چون استقامت او را مشاهده كرد، دست از اذيت و شكنجه او برداشت

پناه و بعد از شهادت  گرفتن آزار و اذيت مسلمانان و به خصوص مسلمانان فقير و بي
 امر فرمود �، پيامبر اكرم� و همسرش ياسر، پدر و مادر حضرت عماردلخراش سميه

                                                                                                                                                    

طبراني اين حديث را روايت كرده است و ابن حجر هيثمـي در المجمـع                : »اِنَّه أَشْبه أصحابي بي خُلُقاً    « -1
  .داند رجال و راويان آنرا ثقه مي) 14500حديث (
  .84لمنتاوي،  دماء علي قميص عثمان، ابراهيم ا-2
  .22 التمهيد و البيان، ص -3
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لَوخَرَجتُم إلي الحبشَةِ، فَإِنَّ «: تا مسلمانان به حبشه هجرت نمايند و به ايشان فرمودند 
دأَح هعِنْد ظْلَملِكاً صالِحاً اليبه اين ترتيب هجرت آغاز شد و مسلمانان ».2و1بهام 

شند وخودرا سواره و پياده به ساحل  صورت مخفيانه از مكه خارج ميدسته دسته و به 
آنان عثمان بن مظعون را سرپرست خود قرار دادند تا . 3رساندند درياي سرخ مي

عنايت خدا شامل حال آنان شد و دو كشتي، آنان را در ازاي .  وضعيتشان را منظم كند
با اطالع يافتن قريش از قضيه، . 4ندپرداخت نيم دينار براي هر نفر، آنان را سوار نمود

بالفاصله افرادي را در تعقيب آنان گسيل كرد اما مسلمانان در نيمه راه رسيدن به حبشه 
حضرت عثمان و همسرش، رقيه، هم در . رسيد بودند و ديگر دست قريش به آنان نمي

جب مسلمانان در ر. هجرت اول و هم در هجرت دوم مسلمانان به حبشه حضور داشتند
سال پنجم بعثت به حبشه رسيدند و در آنجا بود كه امنيت و آزادي انجام مناسك خود 

  :در قرآن كريم در مورد هجرت اول مسلمانان چنين آمده است . را مشاهده نمودند

 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" yy yy____$$$$ yy yyδδδδ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû «« ««!!!! $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>> àà ààßßßß öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ss ssXXXX ÈÈ ÈÈ cc ccθθθθ tt tt7777 ãã ããΨΨΨΨ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm (( (( 
ãã ãã"""" ôô ôô____{{{{ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏοοοο uu uu"""" ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ãã ãã���� yy yy9999 òò òò2222 rr rr&&&& 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 5  ) 41: نحل(  

                                                           

  ).1/413( و السيرة النبوية، إبن هشام 290 الهجرة في القرآن كريم، ص -1
  .دارد كند كه به كسي ظلم و ستم روا نمي  به حبشه برويد زيرا در آنجا پادشاه صالحي حكومت مي-2
  ).1/204( و طبقات ابن سعد 15 دماء علي قميص عثمان، ص -3
  ).2/69(و تاريخ الطبري ) 1/204(بقات  ط-4
ما در دنيا بـه     . كشيدند) در وطن خود از كافران    ( آنان كه درراه خدا مهاجرت كردند پس از آنكه ستمها            -5

دهيم در صورتي كه اگر بدانند، اجري كه در آخرت به آنها عطا خـواهيم                 آنها جايگاه آسايش و نيكو مي     
  .كرد، بسيار بهتر و نيكوتر است
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 است كه �كند كه مراد از اين آيه، أصحاب حضرت رسول امام قُرطبي از قتاده نقل مي
مشركان مكه آنان را مورد ستم خود قرار داده و آنان را از مكه اخراج كردند و به همين 

هاجرت كردند اما خداوند آنان را در هجرتگاه خويش سكني داد دليل مسلمانان به حبشه م
  : همانطور كه خود در قرآن چنين فرموده است . 1و ياراني را بر ايشان فراهم نمود

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ zz zzƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 44 44 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm 33 33 
ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### îî îîππππ yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ ¨̈̈̈ uu uuρρρρ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ¯¯ ¯¯ûûûû uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu"""" ôô ôô____ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ���� öö öö(((( tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈2   

  )10: زمر (  
طالب و افراديست كه  از ابن عباس روايت است كه منظور از اين آيه، جعفر بن ابي

حضرت عثمان از اين سفر، درسها و عبرتها گرفت و آنها . 3با او به حبشه هجرت كردند
  : مهمترين اين درسها و عبرتها عبارتند از . ر مبارك خود به كار گرفترا در مسي

ها و   ثبات مؤمنان بر اعتقادات خود و استقامت آنان در برابر همه شكنجه- 1
ستمهايي كه اشرار و گمراهان بر سرشان آوردند، خود، دليلي است بر صدق ايمان و 

 بطوريكه آرامش روح و درون و اخالق آنان در باورهايشان وعظمت روح و جان آنان،
در واقع در . دانند ها و ستمهاي كفار مي  رضاي خداوند متعال را برتر از تمامي شكنجه

نزد مؤمنان راستين و مخلص، اين روح است كه قدرت دارد و نه جسم، بنابراين با تمام 
ي كنند و به مطالبات و نيازها توان خود در مسير اجابت خواست روحشان حركت مي

                                                           

  ).10/107( الجامع ألحكام القرآن -1
خداترس و پرهيزكار باشيد كه هر      ! ايد  اي بندگان كه به خدا ايمان آورده      :) به امت   (بگو  !) اي رسول ما   (-2

در دنيا هم نصيبش نيكوئي و خوشي است و زمـين خـدا             ) عالوه بر آخرت  (كسي متّقي و نيكوكار است      
فظ تقوي مشكل شد به شهر و دياري ديگر رويـد و بـه راه               اگردر مكاني ايمان و ح    (بسيار پهناور است    
  .كه خدا صابران را به حد كمال و بدون حساب پاداش خواهد داد) دين صبر پيشه كنيد

  ).15/240( الجامع ألحكام القرآن -3
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جسمشان اعتنايي ندارند و اين، خود، راز موفقيت و آزادي ملّتها از زيريوغ ظلم و جور 
  1.ستمكاران و نجات از تاريكيهاي جهالت است

 آموخت كه بايد نسبت به امت مهربان بود � حضرت عثمان از سنت پيامبر اكرم- 2
در روزگار و بر آنان شفقت ورزيد و اين درس مهم در دوران خالفت خود او نيز 
او به چشم . حيات حضرت رسول و خالفت ابوبكر صديق و عمر فاروق هويدا بود

اكرم چقدر نسبت به ياران خويش مهربان است و تمام تالش خود را  ديد كه نبي خود مي
نمايد كه آنان در امنيت و آسايش به برند و به همين دليل بود كه به مسلمانان امر  مي

 �كند و كالم آن حضرت هي بروند عادل كه به هيچ كس ستم نميفرمود تا به نزد پادشا
راست بود، مسلمانان در حبشه در امان بودند و توانستند دين خود را حفظ و گسترش 

 بود كه سرزمين حبشه را برگزيد و مسلمانان را تشويق به �بنابراين اين پيامبر. 2دهند
درسي است مهم براي رهبران جهان هجرت بدانجا نمود تا در امنيت قرار گيرند و اين 

هاي خود را براساس حكمت و دورانديشي در جهت حمايت از  اسالم كه بايد برنامه
اسالم ومسلمين تدوين كنند و در جستجوي مكاني امن به عنوان مركزي كه در صورت 
ه به خطر افتادن مراكز حكومت، بتوانند داعيان و امت اسالم را پناه دهد، باشند، زيرا ك

ثروت واقعي، همان داعيان راستين هستند كه بايد دولتها تمام تالشهاي خود را صرف 
حفظ و حمايت از آنان بنمايند و اين اسالم نشأت گرفته از اين تفكر است كه هر فرد 
مسلماني در اسالم چون تمام انسانهاي غيرمسلمان ارزشمند است و بايد در حفظ جان 

  .و امنيت او بكوشد

                                                           

  .57 السيرة النبوية، مصطفي السباعي، ص -1
  .312 الهجرة في القرآن الكريم، ص -2
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درسي كه حضرت عثمان از اين هجرت گرفتند آن بود كه در موقع بروز  ديگر - 3
، اين رهبر امت و اهل بيت اوست كه بايد براي دفاع امت، خود را سپر قرار دهند 1خطر

و نبايد با فرار از مهلكه، پيروان را به دام بال فرستاد كه اين روشي است بدور از سنت 
حضرت عثمان در دوران خالفت خويش، بر اساس اين اصل بود كه . �2نبي اكرم

دهد، كمااينكه عبداهللا بن أبي  نزديكان و اهل بيت خود را در صف مقدم لشكر قرار مي
سرح در فتوحات آفريقا، عبداهللا بن عامر در فتوحات مشرق، خود، پيشاپيش سپاهيانش 

شتي  به معاويه دستور داد كه همراه همسرش سوار بر ك�كردند و نيز حضرت نبرد مي
البته در اين خصوص، در مبحث . در صف مقدم ناوگان خود به نبرد با روميان بپردازد

  .فتوحات به تفصيل سخن خواهيم گفت
 اولين مسلماني است كه همراه با اهل بيت خويش هجرت � حضرت عثمان- 4
  : اند   نيز همين مطلب را تدييد نموده� و پيامبر خدا3نمود

  5و4».ان ألَولُ من هاجرَ إلي اهللاِ بِأَهلِهِ بعدلوطصحِبهما اهللاُ، إنّ عثم«
اي از مهاجران حبشه به  اند، دسته هنگامي كه شايع شد مردم مكه اسالم آورده

نزديكيهاي مكه بازگشتند اما متوجه شدند كه اين خبر دروغ است، بنابراين در جوار 
ه، همسر خود، نيز جزو حضرت عثمان همراه با رقي. چند تن از اهل مكه سكني گزيدند

                                                           

  ).1/333( التربية القيادية -1
  ).1/348(، السيرة النبوية، الصلّابي )1/333( التربية و القيادية -2
  ).1/314( الصواعق المرسلة -3
  ).3/268( المعرفة و التاريخ -4
 اولين فرديـست كـه بـا اهـل          � خداوند يار و همراه عثمان و رقيه باشد، عثمان، بعد از حضرت لوط             -5

  .بيتش در راه خدا هجرت كرده است
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اين دسته از مهاجران همچنان تا زمانيكه خداوند امر به . 1اين دسته از مهاجران بودند
حضرت عثمان، فرديست كه ازهمان . هجرت به مدينه داد، در محل استقرار خود ماندند

بدو اسالم آوردن، جز در زمانهايي كه به خاطر هجرت و يا انجام امور مهم از جانب 
 بودند و هيچ �يافتند، هميشه همصحبت و مالزم رسول خدا  مأموريت مي� خدارسول

  .توانست جاي او را آنچنان كه بايد بگيرد كس نمي
در واقع اين وضعيت حضرت عثمان، درست بمانند شرايط ديگر خلفاي راشدين 
بود، گويا كه اين خصوصيت و امتياز، مختص آنان بوده و خود، دليلي براي به خالفت 

  2.رسيد نشان شد
اي محكم با اسالم و قرآن داشت و هرگزامري چه  النورين هميشه رابطه حضرت ذي

 و خالفت ابوبكر صديق و عمر �اكرم عام و چه خاص، از امور زندگي پربركت نبي
فاروق از ديد او پنهان نماند و از آنها غفلت نورزيد و به تعبير امروزي، ايشان تمامي 

  3.اي بنيادين در حكومت و دولت اسالمي را مدنظر داشتندامور مربوط به كاره

  

                                                           

  ).1/420(السيرة النبوية، إبن هشام  -1
  .80عثمان بن عفّان، عما، ص  -2
  .78عثمان بن عفّان، عقّاد، ص  -3



 

  

  

  

  

  

  گفتار دوم 
  

   با قرآن كريم�رابطه حضرت عثمان
  

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

 تأكيد داشت كه اين وحدت � نازل فرمود و به همين دليل هم نبي اكرم�مبر خويشپيا
آياتي . روش را حفظ كند و تك تك مسلمانان و جوامع آنان بر اين اساس تربيت شوند

شنيدند، تأثير شگرفي   مي�را كه حضرت عثمان، به طور مستقيم از زبان حضرت رسول
ت بود كه قلب ايشان از پليديها پاك در ساختن شخصيت ايشان داشت، همين آيا

گردانيد، جانشان را پرورش داد و روحشان را تربيت نمود تا عثمان همين انسان 
 و به اين 1جديدي شود با ارزشها احساسات، اهداف، معرفت و راه و روشي ديگر

ابوعبدالرحمن سلَّمي، از كيفيت فراگرفتن قرآن . صورت بود كه عثمان شيفته قرآن شد
 و ميزان عشق شديد او به قرآن و عمل به آن چنين �سط عثمان نزد رسول خداتو

بن مسعود هرگاه آن ده آيه از افرادي چون عثمان بن عفّان و عبداهللا : گويد  سخن مي
گرفتند، تا زمانيكه تمامي معارف آن ده آيه را فهم   فرا مي�قرآن را نزد حضرت رسول

                                                           

  ).1/145(السيرة النبوية، الصلّابي  -1
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پرداختيم، بنابراين ما هم قرآن   به آيات ديگري نميكرديم، نمودند و بدان عمل نمي نمي
را ياد گرفتيم، هم معارف آنرا و هم بدان عمل نموديم، آنان مدتي را صرف حفظ آن 

  : فرمايد   تا بتوانند باآنها انس بگيرند و قرآن را در اين رابطه چنين مي1كردند آيات مي

 ëë ëë====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÔÔ ÔÔ8888 uu uu""""≈≈≈≈ tt tt6666 ãã ããΒΒΒΒ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã"""" −− −−//// ££ ££‰‰‰‰ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu uu uu"""" ªª ªª.... xx xx‹‹‹‹ tt ttFFFF uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  

  )29: ص (  
. 4و3خيرُكم من تَعلَّم القرآنَ و علَّمه«: كند   نقل مي�حضرت عثمان از رسول خدا

 تمام قرآن را بر ايشان عرضه داشت تا صحت آن را �ايشان قبل از وفات رسول خدا
  .تأييد نمايند
توان به ابوعبدالرحمن سلَّمي، معيره بن  ترين شاگردان حضرت عثمان، مياز مشهور

در اينجا شايسته است اين صفحات را با .  اشاره نمود5أبي شهاب، ابواألسود، زربن جيش
اگر : اند  ايشان فرموده: جمالتي از حضرت عثمان كه در مورد قرآن كريماست بياراييم 

. 6 گرددهرگز از كالم خداوند بزرگ سيراب نخواهيم شدقلبهاي ما از پليديهاي دنيا پاكر
بدترين روز، آن وقتي است كه چشم به عهد و پيمان خداوند، يعني قرآن : اند  نيز فرموده
سيركردن گرسنگان، پوشانيدن : سه چيز در دنيا مرا نيكوست : اند  باز فرموده. 7كريم، نيافتد

                                                           

  ).13/177(الفتاوي  -1
ايم تا در آيات آن بيانديشيد، و خردمنـدان پنـد             اين كتابي مبارك است كه آن را به سوي تو نازل كرده            -2

  .ندگير
  .بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد وبه ديگر مسلمانان نيز ياد دهد -3
  ).5027(صحيح البخاري، فضائل القرآن، حديث  -4
  .467تاريخ اإلسالم؛ عهد الخلفاء اليراشدين، الذهبي، ص  -5
  ).7/225(والبداية و النهاية ) 11/122(الفتاوي  -6
  .275 فوائد الكالم، ص و) 7/225(البداية و النهاية  -7
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چهار چيز است كه ظاهرشان : اند   گفتهايشان همچنين چنين. 1برهنگان و تالوت قرآن
زيارت قبور كه فضيلت است اما : باشند و آنها عبارتند از  فضيلت و باطنشان فريضه مي

مهيا شدن براي مرگ فريضه، عياد مريض فضيلت است اما شنيدن وصيت و سفارش او 
فضيلت فضيلت است اما تبعيت از آنان واجب، تالوت قرآن حان لهمنشيني با صا. فريضه

عالمي : مضرترين چيزها ده چيز است : اند  نيز چنين گفته. 2باشد اما عمل بدان فريضه مي
كه از او سؤال نشود، علمي كه بدان عمل نكنند، نظر درستي كه مورد قبول قرار نگيرد، 

اي كه مورد استفاده واقع نشود، مسجدي كه در آن نماز نخوانند، مصحف قرآني كه  اسلحه
ن نپردازند، مالي كه از آن صدقه ندهند، اسبي كه سوار آن نشوند، علم زهد كه به تالوت آ

در نزد طالب دنيا باشد و عمر درازي كه صاحب آناز براي تدارك زاد و توشه آخرت 
ايشان حافظ كامل قرآن بودند و هميشه مصحفشان را در دست داشتند، به . 3سود نجويد

آنقدر به قرائت . 4ي با بركت، كتابي با بركت را آوردگفتند مرد نحوي كه مردم به ايشان مي
همسرشان، هنگام محاصره بيت . 5آن مصحف مبادرت نموده بودند كه پاره پاره شد

حضرت، خطاب به شورشيان گفت يا او را بكشيد و يا رهايش سازيد، او مرديست كه 
 تالوت رساندند و در همان يك ركعت كل قرآن را شب را با يك ركعت به صبح مي

و . 7از او روايت است كه در يك شب كل قرآن را در يك ركعت تالوت كردند. 6كرد مي
  : اين تحقيق سخن خدا در مورد اوست 

                                                           

  .88إرشاد العباد الستعداد ليوم المعاد، ص  -1
  .278فوائد الكالم، ص . 90همان، ص  -2
  .278فوائد الكالم، ص . 91همان، ص  -3
  .273فوائد الكالم، ص ). 3/177(البيان و التبيان  -4
  ).7/225(البداية و النهاية  -5
  ).7/225(همان  -6
  .397الدولة األموية، ص الخالفة الراشدة و  -7
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 ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ ìì ììMMMM ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uu !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀$$$$ yy yy™™™™ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† nn nnοοοο uu uu"""" ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö"""" tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ss ssππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã"""" �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 

(( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 9: زمر(  
و از خالل  شاگردي نمود �حضرت از چشمه زالل قرآن نوشيد و نزد رسول خدا
 درخت ايمان و �رسول خدا. آيات قرآن دانست كه، كه را بايد پرستيد و اطاعت نمود

ن را در درون عثمان بارور نمود وتالش نمود كه صحابه به فهمي درست از عشق به قرآ
دانستند كه اين فهم درست  پروردگارشان و حقوق او بر آنان دست يابند، زيرا ايشان مي

اگر براساس رو تطهير روح و جان و فطرت پاك باشد به يقين و ايمان راسخ منتهي 
گر صحابه، فهم خويش از خداوند متعال، شود و به همين خاطر عثمان نيز چون دي مي

كائنات، مرگ و زندگي، بهشت و جهنم، قضا و قدر و حقيقت انسان و نبرد او با شيطان 
  . دريافت نمود�را از خود قرآن و سنّت رسول خدا

انتها چون  خداوند پاك و بزرگ، از هر نقص و عيبي مبرّاست و صاحب كماالتي بي
  2.نند و همسر و فرزندوحدانيت و نداشتن شريك و ما

آن ذات پاك، خود مفهوم عبوديت و توحيد خويش را در كالم خود، قرآن كريم، به 
حال به ان مفاهيم وااليي كه صحابه با استناد به آنها به فهم . عيان بيان داشته است

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

                                                           

يا آن كسي كه او در طول شب در سجده و قيـام، اطاعـت               ] آن انسان سست ايمان تا سپاس بهتر است       [ -1
داننـد و     آيا كساني كه مي   : ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ بگو           از آخرت مي  ] و[كند    مي] ندا[

  .د پذيرنددانند يكسانند؟ تنها خردمندانند كه پن كساني كه نمي
  .16 – 10منهج الرَّسول في غرس الروح الجهاديه، صص  -2
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 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& tt ttββββρρρρ ãã ãã"""" àà àà���� õõ õõ3333 tt ttGGGG ss ss9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt tt,,,, nn nn==== yy yyzzzz uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! #### YY YYŠŠŠŠ#### yy yy‰‰‰‰ΡΡΡΡ rr rr&&&& 44 44 
yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ // //>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ7777 ÏÏ ÏÏùùùù zz zz ÅÅ ÅÅ›››› ¨̈̈̈uu uuρρρρ uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööθθθθ ss ssùùùù xx xx8888 uu uu""""≈≈≈≈ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ7777 ÏÏ ÏÏùùùù uu uu‘‘‘‘ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ !! !!$$$$ pp ppκκκκ7777 ÏÏ ÏÏùùùù 

$$$$ pp ppκκκκ ss ssEEEE ¨̈̈̈ uu uuθθθθ øø øø%%%% rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& 55 55ΘΘΘΘ$$$$ §§ §§ƒƒƒƒ rr rr&&&& [[ [[ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ## ##““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ uu uuρρρρ 

×× ××ββββ%%%% ss ss{{{{ ßß ßßŠŠŠŠ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ss ssùùùù $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF|||| ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏKKKK øø øøXXXX $$ $$#### %%%% ·· ··ææææ öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ \\ \\δδδδ öö öö"""" xx xx.... !! !!$$$$ tt ttGGGG ss ss9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷AAAA ss ss???? rr rr&&&& tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ssÛÛÛÛ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 

££ ££ ßß ßßγγγγ9999 ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) ss ssùùùù yy yyìììì öö öö7777 yy yy™™™™ ;; ;;NNNN#### uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 44 44‘‘‘‘ xx xxmmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ yy yy™™™™ $$$$ yy yyδδδδ uu uu"""" øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44 $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ §§ §§ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ 

uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### yy yyxxxxŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZàààà øø øø���� ÏÏ ÏÏmmmm uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ãã ãã""""ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) ss ss???? ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  

  )12 - 9 : فُصلت(  
آنان با بينش درست از قرآن دانستند كه عمر انسانها، هرچند كه طوالني باشد، باز رو 

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

 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã≅≅≅≅ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßßNNNN$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ ää ää.... ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ## ## ®® ®®LLLL xx xxmmmm !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNN xx xx‹‹‹‹ ss ss{{{{ rr rr&&&& ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ss ssùùùù ãã ãã"""" ÷÷ ÷÷zzzz ãã ãã———— ôô ôôMMMM ss ssΨΨΨΨ §§ §§ƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨———— $$ $$#### uu uuρρρρ      ∅∅∅∅ ss ssßßßß uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyγγγγ èè èè==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

                                                           

ورزيـد و بـراي او        آيات اين شماييد كه واقعاً به آن كسي كه زمين را در دو هنگام آفريد، كفر مي                : بگو   -1
د كوهها نهـا  ] لنگرآسا[، از فراز آن     ]زمين[و در   ) 9.(دهيد؟ اين است پروردگار جهانيان      همتاياني قرار مي  

بـراي  ] كـه [گيـري كـرد       و در آن خير فراوان پديد آورد، و مـواد خـوراكي آن را در چهـار روز انـدازه                   
آسـمان كـرد، وآن     ] آفـرينش [سپس آهنـگ    ) 10(است،] و متناسب با نيازهايشان   [خواهندگان، درست   

) 11.(ير آمـديم  پـذ   فرمان: آن دو گفتند    . خواه يا ناخواه بياييد   : پس به آن و به زمين فرمود        . بخاري بود 
آنـرا  ] مربـوط بـه   [هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسماني كار             ] به صورت [پس آنها را    

نگـاه داشـتيم؛ ايـن اسـت     ] آن را نيـك   [دنيا را به چراغها آذيـن كـرديم و          ] اين[وحي فرمود، و آسمان     
  .گيري آن نيرومند دانا اندازه
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öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss%%%% !! !!$$$$ pp ppκκκκ öö öö7777 nn nn==== tt ttææææ !! !!$$$$ yy yyγγγγ9999 ss ss???? rr rr&&&& $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÞÞ ÞÞSSSS öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& #### YY YY‘‘‘‘$$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yyffff ss ssùùùù #### YY YY‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ xx xxmmmm ββββ rr rr(((( xx xx.... öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 šš šš∅∅∅∅ øø øøóóóó ss ss???? 

ÄÄ ÄÄ§§§§ øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx���� çç ççΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã"""" ¤¤ ¤¤6666 xx xx���� tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  

  )24: يونس (  
از آيات قرآن دريافت كرده نيز آنان با اعتقاد راسخ و درست به بهشت و دوزخ كه 

بودند، خود و زندگيشان را از انحراف و تمرّد نسبت به شريعت خداوند پاك نگه 
 نظري عميق بيافكند �هر كس به سيرة حضرت عثمان و ديگر صحابه بزگوار. داشتند

سير شناخت دين خداوندشان تالش كردند و به چه ميزان بيند كه چقدر آنان در م مي
  .پروراندند خوف و ترس از عذاب و عقاب او را در دل خويش مي

حضرت عثمان چون ديگر صحابه، مفهوم درست قضا و قدر را از بطن قرآن و سيره 
اين مفهوم در دل و جان .  درك كرد و در آن دچار افراط و تفريط نگشت�رسول خدا
پيدا كرد و يقين يافت كه علم خداوند بر همه چيز احاطه دارد، كمااينكه او رسوخ 

  : فرمايد  خداوند در قرآن چنين مي

  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ββββ ùù ùù'''' xx xx©©©© $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ββββ#### uu uu öö öö"""" èè èè%%%% ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ tt ttãããã �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ àà àà2222 öö öö//// ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ #### ·· ··ŠŠŠŠθθθθ åå ååκκκκ àà àà−−−− øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttββββθθθθ àà ààÒÒÒÒ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÜÜ ÜÜ>>>> ââ ââ““““ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ;; ;;οοοο §§ §§‘‘‘‘ ss ssŒŒŒŒ 

                                                           

 از آنچـه  –بي است كه آن را از آسمان فرو ريختيم، پس گياه زمين        در حقيقت، مثل زندگي دنيا بسان آ       -1
 با آن درآميخت، تا آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگفـت و آراسـته گرديـد و               –خورند    مردم و دامها مي   

اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند، شبي يا روزي فرمان ما آمد و آن را چنان درويـده كـرديم              
كنند   را براي مردمي كه انديشه مي     ] ي قدرت خود  [ها    اين گونه نشانه  . روز وجود نداشته است   كه گويد دي  

  .كنيم به روشني بيان مي
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’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### II IIωωωω uu uuρρρρ uu uu"""" tt ttóóóó ôô ôô¹¹¹¹ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ II IIωωωω uu uuρρρρ uu uu���� yy yy9999 øø øø.... rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ.... AA AA ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ 

  )61 : يونس(  1 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∌∌∌∌∩∩∩∩
كند و هيچ چيز را از  نيز باور داشت خداوند متعال، همه چيزرا نزد خويش ثبت مي

  : اندازد  قلم نمي

  $$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ ÄÄ ÄÄ ÷÷ ÷÷∏∏∏∏ çç ççΡΡΡΡ 44 44’’’’ ss ssAAAA öö ööθθθθ pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ÜÜ ÜÜ==== çç ççGGGG òò òò6666 tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ ££ ££‰‰‰‰ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu""""≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu uu uuρρρρ 44 44 ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... uu uuρρρρ >> >> óó óó xx xx«««« çç ççµµµµ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ ôô ôômmmm rr rr&&&& 

þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ)))) && && ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 12: يس(  
  : كامل است او يقين داشت خواست خداوند نافذ و قدرتش 

 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã����(((( ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ oo oo„„„„ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" ÝÝ ÝÝààààΨΨΨΨ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% (( ((#### ûû ûûθθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ 

££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZοοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… çç ççνννν uu uu““““ ÅÅ ÅÅffff ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN ¨̈̈̈uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### 44 44 ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχ%%%% xx xx.... $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttãããã #### XX XX""""ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3  ) 44: فاطر(  
  : و اعتقاد راسخ داشت كه خداوند، آفريدگار همه چيز است 

                                                           

از قرآن نخواني و هيچ كاري نكنيد، مگر اينكه ما بر           ] اي  آيه[و در هيچ كاري نباشي و از سوي او هيچ            -1
اي، نـه در زمـين و نـه در آسـمان، از      ن ذرهو همـوز . ورزيـد   شما گواه باشيم آنگاه كه بدان مبادرت مي       

نيست، مگر اينكه در كتابي روشن      ] ذر ناچيز [پروردگار تو پنهان نيست، و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن             
  .است] درج شده[
شـان درج  ]و اعمـال  [اند، بـا آثـار        سازيم و آنچه را از پيش فرستاده        ماييم كه مردگان را زنده مي     ! آري -2

  .ايم اي روشن برشمرده هر چيزي را در كارنامهكنيم، و  مي
و نيرومندتر از ايشان بودند ] زيسته[كساني را كه پيش از ايشان ] كار[ايد تا فرجام  آيا در زمين نگرديده -3

بنگرند؟ و هيچ چيز، نه در آسمانها و نه در زمين، خدا را درمانده نكرده است، چراكـه اوهمـواره دانـاي                      
  .تواناست
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 ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 šš šš//// uu uu‘‘‘‘ (( (( II IIωωωω tt ttµµµµ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ (( (( ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« ×× ××≅≅≅≅‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 102: انعام(  
اين فهم صحيح و عميق و اعتقاد راسخ نسبت به مسأله قضا و قدر، نتايج وآثار 

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

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

 üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### zz zz || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... >> >> óó óó xx xx«««« ………… çç ççµµµµ ss ss)))) nn nn==== yy yyzzzz (( (( rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ tt tt//// uu uuρρρρ tt tt,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ && && ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO 

ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77'''' ss ss####≈≈≈≈ nn nn==== ßß ßß™™™™  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ && && ÎÎ ÎÎγγγγ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO çç ççµµµµ1111 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ yy yy‡‡‡‡ xx xx���� tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏmmmmρρρρ •• ••‘‘‘‘ (( (( 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 yy yyìììì ôô ôôϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uu""""≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ nn nnοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ øø øøùùùù FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã"""" àà àà6666 ôô ôô±±±± nn nn@@@@ ∩∩∩∩∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2) 9- 7: سجده(  

آن حضرت به اين باور رسيده بود كه خداوند، خود، انسان را به صورت و ظاهري 
توان سخن گفتن عطا فرموده،  تشخيص و زيبا و متناسب آفريده، به او نعمت عقل و

آسمانها و زمين و هر آنچه در آنهاست را مسخّر او گردانيده، اين موجود را بر بيشتر 
  .اده و او را با فرستادن پيامبران، قدر و منزلت فرموده استهايش برتري د آفريده

ديد كه خداوند عزّوجلّ انسان را با اليق، محبت و رضايت خود خلق نموده  او مي
واين اوج كرامت و شرافت نوع انسان است و اين شرافت را تنها از طريق تبعيت 

                                                           

پس او را بپرستيد، . هيچ معبودي جز او نيست، آفريننده هر چيزي است: ست خدا، پروردگار شما اين ا -1
  .و او بر هر چيزي نگهبان است

سپس ) 7(همان كسي كه هر چيزي را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد      -2
آنگاه او را درست اندام كرد، واز روح خويش در          ) 8(نسل او را از چكيدة آبي پست مقرّر فرمود        ] تداوم[

  )9(گزاريد او دميد، و براي شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد؛ چه اندك سپاس مي
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خواند  و آخرت فرا مي كه مردم را به سوي اسالم و حيات طيبه در دنيا �اكرم نبي
  : توان جست  مي

 ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã $$$$ [[ [[ssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@"""" ŸŸ ŸŸ2222 ss ssŒŒŒŒ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 ss ss\\\\ΡΡΡΡ éé éé&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ tt ttAAAA ÍÍ ÍÍ‹‹‹‹ óó óóssss ãã ããΖΖΖΖ nn nn==== ss ssùùùù ZZ ZZοοοο 44 44θθθθ uu uu‹‹‹‹ xx xxmmmm ZZ ZZππππ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ (( (( 
óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ““““ ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu"""" ôô ôô____ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 97: نحل(  

يطان با انسان و لزوم نبرد بشر با اين حضرت عثمان با شناخت حقيقت عداوت ش
كند انسان را وسوسه  هاي گوناگون تالش مي موجود پليد كه به طرق مختلف و شيوه
  .ور سازد نمايد و آتش سوزان شهوت را در او شعله

حضرت و ديگر صحابه كرام، با استعاتت بر خداوند بزرگ و توانا به جهاد با آن 
از داستان حضرت آنان با پندگرفتن . ويش پرداختندپشت و نيز شيطان درون خموجود 

آدم و اخراج او از بهشت رحمت الهي، به اين اصل پايبند بودند كه جوهر و اساس 
چون و چرا در برابر خداوند و انساني كه قابليت گناه و  اسالم، اطاعت مطلق و بي

روردگارش را از عصيان را دارد بايد با عبرت گرفتن از عصيان آدم، ضرورت توكل بر پ
 نفس خويش �رسولاو و ديگر ياران . ياد نبرد و از اهميت توبه و استغفار غافل نشود

نمودند و به خوبي، اهميت سخنان زيبا و تأثير آن بر مخاطب  را از تكبر حفظ مي
  : خويش را دريافته بودند 

 ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### éé ééøøøø uu uu””””∴∴∴∴ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

zz zz≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 #### xx xxρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã $$$$ YY YYΖΖΖΖAAAA ÎÎ ÎÎ7777 –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 53: اسراء(  

                                                           

] حقيقي[اي، حياتِ  كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگي پاكيزه      – از مرد يا زن      –هر كس    -1
  .دادند پاداش خواهيم داد ه انجام ميبخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچ

بـه  ] با سخنان زشت و نامناسب[آنچه را كه بهتر است بگويند، كه شيطان ميانشان را    : و به بندگانم بگو      -2
  .زند، زيرا شيطان همواره براي انسان دشمني آشكار است هم مي
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آري، اينچنين بود كه عثمان با اسالم زيست، در راه نشر آن جهاد نمود، اصول و 
فروع دينش را از قرآن و سنت پيامبرش جست و از پيشوايان اسالم شد، اماماني كه راه 

كنند و نبايد  دهند و مردم از رفتار و گفتارشان تبعيت مي است را به مردم نشان مير
  1. بود�فراموش كرد كه عثمان از كاتبان وحي و مورد اعتماد پيامبر خدا

                                                           

  .94ن، ص التبيين في أنساب القرشيي. 22السياسة الملّية لعثمان بن عفّانف ص  -1



 

  

  

  

  

  

  گفتار سوم
  

  مالزمت و مصاحبت نبي اكرم در مدينه
  

 تأثيري شگرف نمود و �بدون شك عاملي كه در شخصيت و روحيه عثمان
 و شاگردي �ستعدادها و تواناييهاي او را بارور كرد، مصاحبت و مالزمت رسول خداا

 چه در مكه چه در مدينه، هميشه با � در مدرسه نبوت بود، عثمان�آن حضرت
مدرسه رسالت و فراگرفتن انواع  بود و خود را ملزم به حضور در جلسات �پيامبر

 كه خود، پرورش يافته �سول اكرمگر بشريت، حضرت ر معارف نزد آن معلم و هدايت
دانست و با عشق و عالقه به فراگرفتن قرآن و سنّت پاك سرور  پروردگار بود مي

خود ايشان دربارة مصاحبت و مالزمت رسول .  پرداخت�مردمان، حضرت رسول اكرم
الشأن، محمد را به حقّ نزد ما  خداوند بزرگ و عظيم«:  چنين فرموده است �خدا

آن را بر او نازل نمود و من از آناني بودم كه دعوت ايشان را لبيك گفتم، در فرستاد و قر
 را يافتم و سنّت ايشان �دو هجرت نخستين شركت نمودم، افتخار دامادي رسول اكرم

 پرورش يافت �عثمان در مكتب قرآن و به دست مبارك رسول خدا» .1را به چشم ديدم
 بود كه به مجرّد پيش آمدن �و با نبي اكرمو نقطة آغازين اين حركت بزرگ، مالقات ا

                                                           

  ).1/597(فضائل الصحابه، أحمد بن حنبل  -1
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اين ديدار تحوالت شگرفي در او پديدار گشت، تحوالتي كه عثمان از تاريكيهاي كفر و 
ضاللت به سرزمين نور و ايمان رهنمون شد و او را براي تحمل سختيها و مصائب اين 

  .بخش مهيا نمود راه پرخطر اما سعادت
و قدرت تأثيرگذاري عجيبي برخوردار بود و اين ، از عظمت �شخصيت رسول اكرم

امريست كه از تربيت ايشان به دست پروردگارشان حاصل آمده بود، پرورشي كه آن 
اين دو امر، خود، . حضرت با ه كاملترين انسانها در طول تاريخ بشريت تبديل نمود

و اظهار محبت و ارادت آنان به ايشان  �سبب گرايش مردم به سوي آن حضرت
 جدا از اين خصائص �به اين نكته مهم توجه داشت كه رسول خدااما بايد . شد مي

فرد، پيامبر خدا و دعوتگر مردم به سوي حق بود و اين بعد ديگريست كه  منحصربه
دهد؛ زيرا آنان،  الشعاع خود قرار مي  را تحت�احساسات مؤمنان نسبت به آن حضرت

 ندارند بلكه در كنار اين محبت، ارادت  را تنها به خاطر خود ايشان دوست�حضرت
اند و احساس حضور با آن  نسبت به آن مقام وااليي كه خداوند به ايشان عطا فرموده

حضرت در آستانه وحي، خود، عامل اين احساسات عميق و خالصانه نسبت به آن 
نند بي مؤمنان در پيامبرشان انساني واال و بزرگوار و پيامبري بزرگ را مي. حضرت است

كه به صورت ذات واحدي، عشق و ارادت عميق و خالصانه پيروانش را به هر دو بعد 
اين عشق به پيامبر همان محبت به خدا است كه در وجود . خويش جذب نموده است

  . تبلور يافته است و محور احساسات و رفتار مؤمنان گشته است�رسول اكرم
. 1سير حركت در آن وادي استاين عشق، كليد تربيت و پرورش اسالمي است و م

و به بركت مصاحبت و . كه نسل اول مسلمانان را به چنان نهضت عظيمي واداشت
مالزمت رسول اكرم، ايماني واال را نصيب عثمان وديگر صحابه نمود، آنان در محضر 
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 قرآن را آموختند، سنت ايشان را ديدند و راه و روش پرورش و تربيت روح �اكرم نبي
  : راگرفتند و جان را ف

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// uu uuρρρρ �� ��ωωωω rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 
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 و حضور در �عثمان نيز بر همين اساس، از خالل مصاحبت و مالزمت رسول خدا

 تبحر يافتند كه در اين مسير، علم و معرفت �جنگ و صلح ايشان، بر سنت پيامبر خدا
 او نسبت به مسائل جنگ و شناخت خصوصيات انسانها ايشان را كمك نمود و در
مباحث آينده به طور مفصل به مواضع و فعاليتهاي جهادي، سياسي، اجتماعي و 

  . خواهيم پرداخت�اقتصادي ايشان در زمان حيات رسول خدا
  
   در ميادين جهاد�عثمان: اول 

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

 به بناي مسجد، بستن معاهده �سپس رسول خدا. 2حضرت عثمان، أوس بن ثابت بود
با يهوديان ساكن مدينه، ساخت زيربناهاي اقتصادي و آموزشي و پرورشي جامعه جديد 

ركان اين دولت  از ا�ها شدند و در اين اثنا حضرت عثمان به تدريج سريه. پرداخت

                                                           

جز خدا را نپرستيم و     : اي اهل كتاب، بياييد بر سختي كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه                : بگو   -1
از [پـس اگـر     . دا به خدايي نگيـرد    چيزي را شريك او نگردانيم، و بعضي از ما بعض ديگر را به جاي خ              

  ].نه شما[شاهد باشيد كه ما مسلمانيم : اعراض كردند، بگوييد ] اين پيشنهاد
  .40األمين ذوالنورين، ص  -2
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نمود و در تمامي غزوات، جز غزوه  بود و از هيچ نوع مشورت و بذل مالي دريغ نمي
  1.بدر، شركت جست

  :  عثمان و غزوه بدر - 1
 و �هنگامي كه مسلمانان عازم غزوة بدر شدند، بانو رقيه، دخت گرامي پيامبر اكرم

. يماري گرفتار آمده بودهمسر با وفاي حضرت عثمان، به حصبه مبتال شده و در بستر ب
 عثمان را امر فرمود كه در كنار رقيه بماند و از او مراقبت �به همين دليل پيامبر اكرم

 نمود و نزد همسر بيمار �نمايد و عثمان نيز با رضايت كامل، امتثال امر رسول خدا
بانو رقيه در آن لحظات سخت تنها . شد، ماند تر مي خويش كه هر روزوضعيتش وخيم

زويش اين بود كه قبل از ترك اين دنيا چشمش به نور جمال پدر بزرگوارش حضرت آر
 را كه در �، روشن شود و براي آخرين بار خواهر محبوبش زينب كبري�رسول اكرم

بود ببيند و عثمان اين لحظات پر از حزن و اندوه را از وراي اشكهاي مكه و ميان كفار 
 نائل آيد، �ت كرد بدون آنكه به ديدار رسول اكرمرقيه، فو. 2گر بود ريزان خويش نظاره

 كه هنوز در بدر و مشغول نبرد با كفار بود، در بقيع �او را بدون حضور رسول خدا
، مژده نصرت و �دفن كردند و چون بازگشتند زيد بن حارثه، سوار بر ناقه رسول خدا

ين خبري بود  را براي اهل مدينه آورد وا�پيروزي مسلمانان و سالمت رسول اهللا
عثمان نيز از اين فتح و پيروزي . بخش كه سرتاسر مدينه را فراگرفت آور و مسرّت شادي

وفايش را بدان  همسر با توانست حزن و اندوه فراق از عظيم خشنود بود اما آيا مي
  .سرعت از ياد برد

                                                           

  .269الخلفاء الراشدون، عبدالوهاب البخّار، ص  -1
  .504 – 491نساء أهل بيت، احمد خليل جمعه، صص  -2



47  عثمان بن عفّان از مكّه تا مدينه: فصل اول 

با غم و اندوه بر سر  چون بازگشت و از فوت دخترشان آگاه شدند، �رسول خدا
  1. ايشان رفتند و از خداوند متعال بر ايشان طلب مغفرت نمودمذار

 از حضور در ميان سپاهيان �پرستان، حضرت عثمان برخالف ادعاي روغين هوس
 مخالفت نورزيد بلكه به خاطر اطاعت امر خدا �بدر فرار نكرد و با دستور رسول اكرم

زيرا ايشان . د نائل آمدو رسولش به همان فضل و پاداشي كه اهل بدان دست يافته بودن
 مؤظّف �سائر مسلمانان مهياي عزيمت به سوي بدر شد اما به فرمان رسول خدابمانند 

 از آوردگاه �به مراقبت از دختر بيمار آن حضرت و همسر خويش شدند و رسول خدا
 سپاه اسالم و پاداش آنان سهيم غنايمبدر به مدينه بازگشتند، حضرت عثمان در 

  2.نمودند
مردي مصري در ايام حج نزد ابن عمر : كند  بن وهب روايت مي ن بن عبداهللاعثما

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

 ايشان را مأمور مراقبت از رقيه نمودند و به ايشان فرمودند كه او در اجر �رسول اكرم
  3.و پاداش اهل بدر سهيم است

 �من در روز بدر، به امر رسول اهللا:  فرمودند �از أبو وائل نقل است كه حضرت
نيز از .  آن سهيم نمودغنايم مرا در �ت رسولنزد همسر بيمار خويش ماندم اما حضر
. 4 بدر سهيم نمود، بدر را درك كرده استغنايمزائده روايت است كه هر كس او را در 
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به اين ترتيب واضح است به باور اكثر مورخان و محدثان حضرت عثمان جزو اهل بدر 
  1.باشد مي

  : عثمان وغزوه اُحد - 2
 آن مسلمانان بود و آنان توانستند مشركان را تار ومار ، نصرت در ابتدا ازدر نبر اُحد

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

ليل آن اين بود كه اما ورق برگشت و د. كنان به كوهها و اطراف گريختند زدند،شيون مي
 افرادي را بر دامنه كوه اُحد گماشت و آنان را مأمور نمود كه نتيجه جنگ �پيامبر اكرم

هر چه باشد آنان محلّ خود را ترك ننمايند اما پس از يشرويهاي اوليه مسلمانان و 
. بيشتر آن افراد از دامنه كوه پايين آمدند و به جمع كردن غنايم پرداختندكسب غنايم، 

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

 رساندند و كه در محل خود مانده بودند همراه فرماندهشان، عبداهللا بن جبير به شهادت
ت شمردن غفلت مسلمانان، از پشت بر آنان يورش بردند و بسياري از سپس با غنيم

اي از  در اين شرايط، وضعيت سپاه اسالم متشنج شد و دسته. آنان را به قتل رساندند
نشيني كردند و  مسلمانان كه حضرت عثمان نيز جزو آنان بود به نزديكيهاي مدينه عقب

 حيران و �ا شنيدن خبر مرگ رسول خدااي ديگر ب به آوردگاه بازنگشتند، دستهديگر 
 به جنگ با كفار ادامه �اكرم اي هم مقاومت نمود و در كنار نبي سرگردان شدند و دسته

  .داد
 را تنها �خداوند بزرگ راجع به وضعيت آنانكه از معركه گريختند و پيامبر خدا

  :  فرموده است گذاشتند با بيان اشتباه اين گروه، آنان را مورد عفو قرار داده و چنين
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 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 uu uu”””” yy yyIIII óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== xx xxmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  

  )155: آل عمران (  
ه تنها ميل و خواهش نفس خويش را مدنظر قرار پرستان و دنياطلبان ك اما هوس

بينند و پيكان  دارند، از ميان همه آنان كه از معركه گريختند، تنها حضرت عثمان را مي
بايد دانست كه عثمان بن عفّان به هر دليلي . روند اتهامات را تنها به سوي او نشانه مي

اضح و روشن از او و كه از صحنه نبرد اُحد گريخت، خداوند متعال به صورتي و
بنابراين جاي هيچ شك و . همراهان او در گذشته و آنان را مورد بخشايش خود قرار داد

زيرا اوالً . باشد ماند وديگر هيچ اتهامي متوجه حضرت عثمان نمي شبهه باقي نمي
خداوند صراحتاً او را در مورد عفو خويش قرار داده و در ثاني حضور ايشان در ديگر 

  .هاد و مبارزه، گواهي بر لياقت و ايمان ايشان استميادين ج
  :أمر   غزوه غطفان ياد ذي- 3

 همراه با چهار صد تن از صحابه براي نبرد با قبايل غَطْفان �هنگاميكه رسول خدا
در . حركت نمود، حضرت عثمان را به عنوان جانشين خويش بر مدينه منصوب نمودند

به مردي از نبي ثَعلَبه كه از طوايف غطفان بود ) قصهذوال(طول راه، سپاه اسالم در منطقة 
 به اسالم گرويد �و با دعوت پيامبر خدا برخورد كردند، اين مرد كه جبار نام داشت

عرض كرد كه قبايل عطفان به كوههاي اطراف گريخته و ديگر نيازي به ادامه حركت 

                                                           

پشت كردنـد، در    ] به دشمن [با هم روياروي شدند، كساني كه از ميان شما          ] در اُحد [روزي كه دو گروه      -1
و . حاصل كرده بودند، شيطان، انان را بلغزانيـد       ] از گناه [اي از آنچه       نبود كه به سبب پاره     حقيقت جز اين  

  .قطعاً خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خدا آمرزگار بردبار است
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 سپرد و همراه � بالل نيز آن مرد را به حضرت�رسول خدا. سپاه صحابه دانجا نيست
  1.سپاه خويش بدون هيچ گونه كارزاري پس از گذشت يازده شب به مدينه بازگشتند

  :» ذات الرقاع« غزوة - 4
با رسيدن خبر حركت مردان طوايف ثعلبه و أنمار قبيل غطفان براي يورش به مدينه، 

 را بر مدينه گماشت و خود با چهار صد تن از �، حضرت عثمان�حضرت رسول
سپاهيان اسالم با جمع كثيري از » صرار«در منطقه . ارانش رهسپار كارزار شدندي

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

فرق شدند و به سرزمينهاي خويش بازگشتند، پس از گذشت زمان، دو سپاه مت. آوردند
  .روز طول كشيد اين غزوه پانزده شبانه

  : بيعه الرّضوان - 5
 و يارانشان به حديبيه رسيدند، الزم دانستند كه �هنگاميكه حضرت رسول

اي از جانب خود نزد قريش بفرستند تا پيام صلح ايشان و تأكيد آن حضرت بر  نماينده
ه را بدانها برساند و به آنها بگويد كه مسلمانان تنها قصد أداي حفظ حرمت اماكن مقدس

 ابتدا �رسول خدا. مناسك حج عمره را دارند و پس از آن به مدينه بازخواهندگشت
اما . به سوي قريش روانه نمودند) ثعلب(خداش بن أميه خزاعي را سوار بر شتري به نام 

هالك كردند و قصد كشتن خود او را به محض ورود خراش به مكه، قريشيان شتر او را 
 و �خدااش نزد رسول ربا بازگشت خ. نمودند كه حبشيها آنان را از اين كار بازداشتند

بازگو كردن ماوقع، حضرت تصميم گرفتند سفير ديگري را نزد قريش بفرستند و به 
 از �، اما عمر2 را براي اين كار برگزيدند�همين خاطر نخست عمر بن خطّاب

                                                           

  .53 و 52األمين ذوالنورين، صص  -1
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 را نزد قريش �واستند كه ايشان را از اين كار معذور دارند و عثمان بن عفّانحضرت خ
ايشان . خواسته عمر به حقّ بود و داليل روشني را براي اين خواسته ارائه نمود. بفرستند

اي بود قدرتمند و   زيراكه عثمان از قبيله1دانستند عثمان بن عفّان را براي اين بهتر مي
 را به مكّيان ابالغ �وانست تحت حمايت آنان، پيام رسول خدات صاحب اعتبار كه مي

قريش از عداوت من با آنان خبردار :  گفتند � به رسول خدا�حضرت عمر. 2كند
است و از طرفي ديگر بني عدي در مكه حضور ندارند تا از من در برابر قريش دفاع 

. 3ت امر خواهم نمود باز مصلحت را در رفتن من ببيند، اطاع�كند هرچند اگر پيامبر
 �يا رسول اهللا: عمر در ادامه چنين گفت .  به حضرت عمر جوابي ندادند�پيامبر خدا

، كنم كه در مكه از من بزرگوارتر و خاندان او بيشتر است من كسي را به شما پيشنهاد مي
توانند از او حفاظت و حمايت  كه قبيله او مي. اين مرد، او حضرت عثمان بن عفّان است

نزد قريش برو و به آنان بگو ما :  فرمودند � نيز به حضرت عثمان�رسول خدا. نندك
ايم و همداهمان حيواناتي براي  نه به قصد جنگ كه به قصد حج و زيارت كعبه آمده
  .ذبح است و بعد از اداي اين مناسك بازخواهيم گشت

ر آنجا با قريش برخورد  كه د4رسيد» بلْدج«عثمان بن عفّان به راه افتاد تا به منطقه 
: ايشان فرمودند . آنان از آن حضرت پرسيند كه به چه دليلي به آنجا آمده است. كرد

 مرا نزد شما فرستاده تا شما را به دين خدا فراخوانم و به شما بگويم كه �رسول خدا
ئيد بدانيد اگر شما بر محمد فائق آ. گرداند و پيامبرش را عزّتمند خدا دينش را پيروز مي

رسيد اما اگر محمد پيروز شود به خاطر رأفت و محبتشان به بندگان  به آرزويتان مي

                                                           

  ).2/600(المغازي  -1
  ).2/600(المغازي  -2
  ).2/600(ازي المغ -3
  .مكاني است نزديك مكه -4
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كند و اگر بخواهيد جنگ كنيد شكست خواهيد  خدا، شما را بين جنگ و ايمان مخير مي
خورد زيرا جنگهاي اين چند ساله اخير شما را تضعيف نموده و شكوه و عظمت شما را 

گفت و قريش   از اين نوع سخناني كه موردپسند قريش بود ميعثمان. از ميان برده است
حرفهايت را شنيدم اما اين اتفاق نخواهد افتاد و محمد : گفت  پذيرفت و مي آنها را نمي

تواند با زور به مكه وارد شود، نزد محمد برگرد و به او بگو كه هرگز دستش به ما  نمي
نزد قريش آمد، از عثمان استقبال كرد و در اين ميان أبان بن سعيد بن عاص . رسد نمي

. مأموريتت را انجام بده و پيام محمد را به قريش برسان: او را پناه داد و بدو گفت 
در مكه، . سپس از اسب به زير آمد و عثمان را بر تركه اسبش سوار كرد و به مكه برد

بلدح با عثمان اشراف و بزرگان قريش چون ابوسفيان بن حدب و صفوان بن أميه كه در 
مالقات كرده بودند، نزد عثمان آمدند تا بدو گويند محمد هيچگاه حق ورود به مكه را 

مشركان به عثمان پيشنهاد كرند تا خود او در صورت تمايل كعبه را طواف نمايد . 1ندارد
 در مكه اقامت �در مدت زمانيكه حضرت. 2 از اين كار امتناع ورزيد�اما حضرت

 به مردم و به ويژه مردم مستمند و تحت � رسانيدن پيامبر رسول خداداشتند شروع به
ستم مكه نمود و آنان را به دين آزاديبخش اسالم فراخواند و آنان را به آزادي و رهايي 

 �سالم ما را به رسول خدا. گفتند آنان نيز به ايشان مي. 3داد الوقوعي بشارت مي قريب
تواند او را به مكه نيز  حمد را به حديبيه آورد ميبرسان كه ما يقين داريم خدايي كه م

از طرفي ديگر در ميان مسلمانان شايع شد كه حضرت عثمان به دست . 4وارد نمايد
 يارانش را فراخواندند تا بر سر نبرد �قريش به قتل رسيده است، بنابراين رسول خدا

                                                           

  ).3/344(و السيرة النبويه، ابن هشام ) 3/290(زادالمعاد  -1
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 گفت و با صحابه نيز به دعوت ايشان لبيك.  بيعت كنند�با كفار با آن حضرت
  1. پيمان بستند كه تا پاي ان در ركاب ايشان بمانند�حضرت

هرچند كه . 2در اين ميان تنها يكي از منافقان به نام جد بن قيس از بيعت سرباز زد
 و يا فرارنكردن از 3در رواياتي ديگر پيمان صحابه با رسول خدا بر سر صبر و استقامت

بر و فرار نكردن با پيمان مگر تفاوت چنداني حديبيه بوده است اما بايد دانست كه ص
  4.ندارد و به يك معنا هستند

 بيعت كرد، أبوسنان عبداهللا بن وهب �در ميان صحابه، اولين نفري كه با پيامبر خدا
 سلمه بن أكوع نيز .6 پيمان بستند� بود و بعد از او ديگر صحابه نيز با پيامبر خدا5أسدي

 بيعت كرد اما بعداز آن �تين افرادي بود كه با پيامبر خداسه بار بيعت كرد، او جزو نخس
سپس . 7 پيمان مجدد بست�در ميانه و نيز در آخر كار بيعت صحابه، با رسول خدا

 دست راست خويش را به جاي دست عثمان نزد دست خويش گذاشتند �رسول خدا
بيه با رسول اي كه در حدي شمار صحابه. 8تا بيعت عثمان با خويش را اعالم نمايند

                                                           

  ).4169(البخاري  -1
  .486السيرة النبوية في ضوء المصادر األصلية، ص  -2
  ).4169 (صحيح البخاري -3
  .486السيرة النبويةفي ضوء المصادر األصليه، ص  -4
  .486السيرة النبويةفي ضوء المصادر األصليه، ص  -5
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 قرآن در مورد بيان فضل اهل بيعه 1 بيعت كردند، هزار و چهار صد نفر بوده�خدا
  .الرضوان بر ديگران چنين فرموده است
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شما، اي «:  در روز حديبيه فرمودند � نقل است كه رسول اكرم�از جابر بن عبداهللا
و ما آن روز هزار و چهار صد نفر بوديم و اگر » .ياران من، بهترين مردمان زمين هستيد

و اين حديث . 1دادم امروز چشمان بينا بودند، جاي آن درخت را به شما نشان مي
اما شيعيان با تمسك به اين ماجرا و . باشد ر فضل ياران بيعه الرضوان ميصراحتاً بيانگ

 را دارند اما � بر عثمان�عدم حضور عثمان در جمع آن صحابه، ادعاي برتري علي
، خود، به جاي حضرت عثمان، بيعت �اين ادعا باطل است؛ زيرا خود حضرت رسول

از . ش اهل بيعه الرضوان شريك بودنمودند و بدينسان عثمان بن عفبان در اجرا و پادا
  2. نيست�ديگر سو هدف اين حديث تفضيل تعدادي از صحابه بر ساير ياران پيامبر

در روز حديبيه، عثمان از چند امتياز نسبت به : گويد  محب طبري در كتاب خود مي
 با � به جاي حضرت عثمان�پيامبر:  برخوردار بود كه عبارتند از �ديگر صحابه

 عثمان بن عفّان را �بارك خويش بيعت عثمان را به جا آورد، نيز پيامبر اكرمدست م
 عمل �مأمور ابالغ پيام خويش به مسلمانان ساكن مكه نمودند و حضرت رسول

 را تأييد �رسول خدا مبني بر امتناع طواف كعبه، بدون حضور �حضرت عثمان
، به جاي �ن حضرت رسولكنند كه چو إياس بن سلمه از پدرشان روايت مي. 3نمودند

، با دست خويش بيعت او را به جا آوردند، ياران گفتند خوشا به حال �حضرت عثمان
 فرمودند تا زمانيكه من �پردازد اما رسول اكرم عثمان كه با امنيت به طواف كعبه مي

  4.كند طواف نكنم عثمان نيز طواف نمي
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ركت خجسته و غايب ن ش، ظالمانه، متهم است كه در بيعه الرضوا�حضرت عثمان
در . 1بوده است اما اين اتهامات تنها به اين دليل مرح شد تا اركان خالفت را فرو ريزد

حضرت أنس بن . اين مسأله در مباحث بعد به طور مفصل صحبت خواهيم نمود
 صحابه را به امر به بيعت با ايشان نمود، �كنند كه چون رسول خدا  روايت مي�مالك

 در مك و دور از مسلمانان بود و هنگاميكه صحابه با �به دستور پيامبرعثمان بن عفان 
عثمان در مأموريتي است كه خدا و :  فرمودند � بيعت كردند، رسول خدا�خدا رسول

خوشا به حال عثمان . اند و سپس يكي از دستان خويش را بر زمين زد رسولش بدو داده
كه دست پيامبر بهتر از دست خود ، به جاي دست او بيعت نمود �كه دست رسول خدا
  2.آنان براي صحابه بود

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

 �اكرم  را نزد نبيعثمان پناه آورد و خود را نزد ايشان پنهان كرد، حضرت عثمان نيز او
 از اين �يا رسول اهللا، بيعت عبداهللا را بپذير اما حضرت رسول: آورد و به ايشان گفت 

ورزيد تا اينكه حضرت عثمان براي بار سوم اين درخواست را مطرح و  كار امتناع مي
آيا در :  رو به يارانشان كردند و فرمودند �سپس رسول خدا. رسول خدا آنرا پذيرفت

ا مردي نبود كه چون امتناع من از پذيرش بيعت آن مرد را ديد، گردن او را شمميان 
ياران گفتند يا رسول خدا ما كه به درون شما علم نداريم، چرابه ما اشاره نفرموديد . بزند

هيچ پيامبري را سزاوار نيست كه چشمان :  فرمود �خدا ؟ رسولكه آن كار را بكنيم
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 �در روز فتح مكه رسول خدا: ي ديگر چنين آمده است در روايت. 1خائنانه داشته باشد
همه مشركان جز چهار تن را مورد عفو قرار دادند و امر به كشتن آن چهار نفر دادند و 

اين چهار تن عبارت بودند از . هاي كعبه آويزان نمايند و امان خواهند لو خود را به پرده
ابه و عبداهللا بن سعد بن أبي عبداهللا بن خصل، مقيس بن حبعكرمه بن أبي جهل، : 

هاي كعبه آويزان كرد تا امان بگيرد اما سعيد بن  عبداهللا بن خطل خود را به پرده. 2سرح
 براي كشتن او شتاب نمودند كه سعيد به خاطر گامهاي � و عمار بن ياسر�حارثه

ا به عكرمه بن أبي جهل خود ر. بلند از عمار پيش افتاد و ابن خطل را به هالكت رسانيد
. دريا رساند و سوار بر كشتي شد اما در ميانه راه، كشتي دچار طوفان شديدي شد
سرنشينان آن از همه خواستند تا با ايماني خالص و بدور از شرك، خداوند را به مدد 
بطلبند، عكرمه در آنجا بود كه تصميم گرفت اگر خداوند او را از آن مهلكه نجات دهد 

او ايمان آورد و از او طلب عفو و بخشايش نمايد كه محمد،  رود و به �نزد رسول خدا
بن سعد بن أبي السرح به عثمان بن عفّان پناه برد و عبداهللا . فرديست رؤوف و بزرگوار

 او � مردم را براي بيعت با ايشان فرا خواند، حضرت عثمان�هنگامي كه رسول خدا
عبداهللا بن عباس . فوق بيان شد بردند و بقيه داستن كه در سطرهاي �را نزد رسول خدا

عبداهللا بن سعد بن أبي سرح كاتب وحي بود، اما شيطان او را گمراه : كند  روايت مي
.  در روز فتح مكه دستور داد تا او را بكشند�كرد و به كفار پيوست و رسول خدا
رد ابن اسحاق در مو. 3 خواست تا او را امان دهد�عثمان او را پناه داد و از رسول خدا

رسول : گويد  فرمان قتل عبداهللا بن أبي السرح و شفاعت حضرت عثمان چنين مي
زيرا او قبالً مسلمان بود . دستور داد تا مسلمانان ابن ابي السرح را به قتل برسانند �خدا
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پس از فتح مكه او به . و از كاتبان وحي كه بعدها مرتّد شده و به صف كافران پيوست
در شيري او بود، پناه برد و او نيز عبداهللا را پنهان نمود تا اينكه او عثمان بن عفّان كه برا

ابن هشام در كتاب خود .  برد و از او براي عبداهللا أمان خواست�را نزد رسول خدا
عبداهللا مسلمان شد و در زمان خالفت عمر بن الخطاب و عثمان بن عفّان، : گويد  مي

  1. از سرزمينهاي خالفت منصوب شدعبداهللا بن أبي سرح به امارت چند منطقه
  
  :  غزوة تبوك - 7

در سال نهم بعد از هجرت، هراكليوس، امپراطور روم تصميم گرفت تا به سرزمين 
عربستان حمله كند و آنرا متصرّف شود و به همين دليل به سپاهيان خود فرمان داد تا 

 �ه رسول خداخبر اين تحرّكات ب. جزيره عربستان گردند مهياي لشكركشي به شبه
رسيد و ايشان، مسلمانان را امر به تدارك حركت به سوي روم نمود اما در آن تابستان 

توان  توان به راه افتاد؟ چگونه مي آب چگونه مي گرم و خشك و بيابانهاي سوزان و بي
وسائل و تجهيزاتيك سپاه را فراهم نمود؟ هرچند مسلمانان و زنان آنان، داوطلبانه، هر 

كردند   تقديم مي�گذاشتند و به پيامبر خدا اختيار داشتند در طبق اخالص ميآنچه در 
پيامبر چون صفوف دراز . نمود هاي اين سفر را نمي اما باز اين مقدار كفاف هزينه

ديد و از ديگر سو امكانات و تجهيزات  مسلماناني را كه آمادة عزيمت به سمت روم مي
ت كه اين سپاه را تجهيز كند تا خدايش او را كيس: محدود آنان را، ندا برآورد كه 

بيامرزد؟ اين ندا كافي بود تا عثمان را دچار تحولي عظيم نمايد، او به سوي آمرزش و 
رضوان پروردگارش شتافت و سپاه اسالم، در آن شرايط سخت، عثمان سخاوتمند 
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آنرا باقي عثمان سپاه اسالم را تجهيز كرد و هيچ چيز از نيازهاي . 1خويش را يافت
  .نگذاشت، چنان كه اين سپاه حتي به دهن بند و پابند نيز ديگري نيازي نداشت

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

ها را تحويل گرفتند دوبار   نيز چون آن سكه�دارسول خ.  تقديم نمود�رسول خدا
  2.عثمان با اين كاري كه انجام داد از امروز ديگر زياني نبرده است: تكرار فرمودند 

. 3عثمان بن عفّان صاحب بزرگترين اتفاق اين آوردگاه و پيروز اين ميدان شد
 � روز پيامبرعبدالرحمان بن حباب راجع به اين اتفاق بزرگ چنين گفته است ك در آن

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

 يارانشان را به تجهيز سپاه تشويق نمودند و اينبار هم عثمان بن عفّان �باز رسول خدا
اي رسول خدا من در راه خدا سيصد شتر را با زينشان : د برخاست و گفت از جاي خو
 از منبر پايين آمدند و در مورد �من به چشم خود ديدم كه رسول خدا. كنم انفاق مي

از عبدالرحمن . 4از اين به بعد هيچ گناهي بر عثمان نيست: عثمان دوبار چنين فرمودند 
 سرگرم تجهيز سپاه اسالم بودند عثمان با �دابن شمره نيز نقل است كه چون پيامبر خ

 آمد و آنرا به ايشان داد، �هزار ديناري كه در لباس خود قرار داده بود نزد رسول خدا
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از امروز به بعد، : نمودند فرمودند   نيز آن دينارها را دست به دست مي�حضرت رسول
  1.بيند عثمان هر كاري كه بكند زيان نمي

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

مدينه به دمشق واقع بود رسيدند و همانجا خبر رسيد كه هراكليوس با اطالع از حركت 
. دمشق را ترك نموده است خود منصرف شده و مزبوحانه سپاه عظيم اسالم از تصميم

آيا ممكن بود كه . سپاه اسالم نيز با تمام تجهيزات و وسائل خويش به مدينه بازگشت
عثمان آن وسائل و مركبها را بازپس گيرد؟ هرگز، بلكه پس از آن نيز هرگاه رسول 

نمود، به سرعت به اين دعوت   مسلمانان را تشويق به بذل و بخششي جديد مي�خدا
  2.فتندگ لبيك مي

  
   در مدينه�زندگي اجتماعي حضرت عثمان: دوم 
  : ازدواج با أم كلثوم در سال سوم بعد از هجرت - 1

شان در كتابها ثبت شده و اسم ايشان بيان   تنها كنيه�درمورد اين دختر پيامبر خدا
و بزرگتر از » أميه«نشده است، تنها حاكم از مصعب زبيري روايت كرده كه نام ايشان 

  3.ه بوده استفاطم
چون رقيه، همسر عثمان، فوت كرد و حفصه دختر : كند  سعيد بن مسيب روايت مي

آيا با حفصه ازدواج :  را از دست داد، عمر نزد عثمان آمد و به او گفت عمر، شوهرش
شنيده كه ممكن است آن حضرت با  � از رسول خداكني؟ و عثمان چون قبالً مي
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 آمد و ماجرا را �عمر نزد رسول خدا. جواب مثبتي ندادحفصه ازدواح نمايند، به عمر 
خواهي؟ من  ايا ازدواجي بهتر از اين وصلت را مي:  بدو گفت �حضرت. تعريف كرد

كنم و عثمان را به عقد زني بهتر از حفصه، يعني دخترم،  با دخترت حفصه، ازدواج مي
عمر بن : ده است  در صحيح بخاري در اين رابطه چنين آم.1آورم أم كلثوم، در مي

خطّاب گفت كه پس از فوت خينس بن حذافه سهمي، شوهر حفصه، كه از صحابه 
پيامبر نيز بود، نزد عثمان بن عفّان رفتم و پيشنهاد ازدواج با حفصه را بدو نمودم اما 

اگر خواستم با حفصه ازدواج كنم به تو خواهم فت، چند : عثمان در جواب من گفت 
پس از گذشت چند روز : تا در اين مسأله فكر كنم، عمر گفت روز به من مهلت بده 

من : ن را ديدم و از او در رابطه با آن مسأله سؤال كردم كه عثمان به من گفت اعثم
نزد ابوبكر رفتم و همين : سپس عمر بيان داشت . خواهم كه امروز ازدواج كنم نمي

از او بيشتر از . ابي به من ندادپيشنهاد را به او نمودم اما ابوبكر سكوت كرد و هيچ جو
 حفصه را از من �عثمان ناراحت شدم تا اينكه بعد از گذشت چند روز، رسول خدا

بعداً كه ابوبكر را .  درآوردم�خواستگاري نمودند و من نيز او را به عقد آن حضرت
شايد به اين خاطر كه در مورد ازدواج با حفصه به تو جواب مثبتي : ديدم به من گفت 

دادم از من ناراحت شده باشي كه بدان كه تنها به اين دليل اين پيشنهاد را نپذيرفتم كه ن
 را �خواستم كه راز رسول خدا  در مورد اين ازدواج صحبت كرده بودند و نمي�پيغمبر

نمود من با دخترت، حفصه، ازدواج   با او ازدواج نمي�برمال سازم و اگر رسول خدا
ائشه دختر ابوبكر صديق در مورد ازدواج ام كلثوم با عثمان ام المؤمنين ع. 2كردم مي

  : كنند  چنين روايت مي
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 دخترشان، ام كلثوم، را به نكاح عثمان بن عفّان درآورد، به أم ايمن �چون نبي خدا
دخترم، أم كلثوم، را آماده كن و او را با دف به حجله عثمان ببر و او همين : فرمودند 
ذشت سه روز نزد دخترشان رفتند و از او در مورد عثمان پرسيدند بعد از گ. كار را كرد
 بر در �از ابوهريره نقل است كه پيامبر خدا. 1عثمان، بهترين شوهر است: و او گفت 

جبرئيل خبر آورده كه خداوند أم كلثوم را با همان : مسجد ايستاد و به عثمان فرمود 
اين رويداد در ربيع األول سال سوم بعد . آورده است صداق و مهريه رقيه به عقد تو در

  2.از هجرت رخ داد و ازدواج در جمادي األخري همان سال صورت گرفت
  : وفات عبداهللا بن عثمان - 2

در جمادي األولي سال چهارم بعد از هجرت، عبداهللا بن عثمان پسر رقيه، در شش 
دست خود او را دفن پيامبر، خود، بر او نماز گذارد و به عثمان به . سالگي فوت كرد

عثمان بود اما بايد دانست كه در زندگي  و اين ضايعه و مصيبتي بزرگ براي 3نمود
  .دعوتگران و مبلّغان دين، اين قبيل مصائب و مشكالت به وفور وجود دارند

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

رسول خدا را ديدم كه بر قبر ام كلثوم : كند  أَنَس بن مالك روايت مي. ماز خواندندن
ريزد، سپس فرمودند كداميك از شما با زني همبستر نشده؟ و  نشسته و اشك مي

از . 4كلثوم شود و او را دفن كند من، پس به اين گفتند كه داخل قبر ام: ابوطلحه گفت 
من جزو زناني بودم كه أم لثوم را غسل دادند، پيامبر : ده ليلي بنت قانِف ثَقَفي روايت ش
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دادند، اول  دم در ايستاده و كفن دخترشان را درست داشتند و آنها را يكي يكي به ما مي
تنه، سپس پيراهن ايشان، بعد روسري او را دادند و پس از آن  پارچه براي بستن ميان

  1.در لباسي ديگر قرار داديمملحفه را بر او پوشانيدم و در آخر ايشان را 
كند كه علي بن أبي طالب، فضل بن عباس و أُسامه بن زيد  ابن سعد روايت مي

كلثوم شدند و أَسماء بنت عميس و صفيه بنت عبدالمطلّب   همراه با أبوطَلْحه وارد قبر ام
  2.ايشان را غسل دادند

 اين را در �ول خداعثمان از اين مصيبت بسيار ناراحت و اندوهگين شد و رس
اگر دختري ديگر داشتم آنرا به نكاح تو : پس به ايشان فرمودند ديد  چشمان عثمان مي

 به عثمان ودليل آنهمه وفاداري �اين، خود، بيانگر ميازن محبت پيامبر خدا. 3آوردم درمي
اين سخن خطّ بطالني است بر باورهاي بدبينانه . و احترام عثمان نسبت به نبي خداست

دهند، زيراكه خواست و تصميم خدا نافذ و  مردم كه در چنين شرايطي از خود بروز مي
  .چون و چراي آن شد و بايد تسليم بي. 4غيرقابل برگشت است

  
  مشاركت اقتصادي حضرت عثمان در تشكيل و تقويت دولت : سوم 

را اگرچه حضرت عثمان از ثروتمندان و تاجران متمول عرب بود اما او اين ثروت 
او در هر امر خيري . الشأن صرف نمود در راه كس رضاي خداوند بزرگ و عظيم

در اينجا ما به عنوان نمونه، به چند مورد از . قدم بود و از فقر هيچ هراسي نداشت پيش
  .كنيم ها و بخششهاي فراوان اشاره مي اين هزينه
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  :  بئررومه - 1
آب شيرين كمي برخوردار بود و  وارد مدينه شد، اين شهر از �هنگامي كه نبي خدا

هركس :  خطاب به ياران خويش فرمود �پيامبر. آب شيرين كافي داشتتنها بئررومه 
بئررومه را بخرد و ديگر مسلمانان را در آن سهيم گرداند، نعميت از نعمات بهشت 

و آنرا در اختيار (نيز فرمودند ك هر كس چاهي بمانند بئررومه بكند . 1پاداش اوست
  2.شود  مي باغي در بهشت نصيب او) نان قرار دهدمسلما

 به مدينه، آب بئررومه در برابر پرداخت بهاي آن به مردم �پيش از ورود نبي خدا
بئررومه از . هنگاميكه مهاجران به مدينه رسيدند، آبي براي خوردن نيافتند. شد داده مي

دريافت مد گندم يا ديگر بود كه هر دلو انرا به ازاي » رومه«آن مردي غفاري به نام 
 به او فرمودند كه آنرا در برابر �پيامبر اكرم. فروخت جات مي غلّات و حبوبات و ميوه

 عرض كرد كه آن چاه، �ام آن مرد به نبي خدا. هاي بهشت بفروش اي از چشمه چشمه
و چون اين خبر به عثمان رسيد آن چاه را به سي . اش است تنها منبع درآمد او و خانواده

اي رسولخدا آيا آن پاداشي :  آمد و عرض كرد �پنج هزار دينار خريد و نزد پيامبر خدا
 به او جواب مثبت �شود؟ رسول خدا را كه به صاحب آن بشارت داديد، نصيب من مي

در روايتي ديگر در . 3دهم من آنرا در اختيار مسلمانان قرار مي: عثمان نيز گفت . داد
است ك چاه رومه، متعلق به يك فرد يهودي بود كه آب آنرا مورد اين چاه چنين آمده 

و آنرا در اختيار همه، فروخت و عثمان آنرا به ده هزار درهم از او خريد  به مسلمانان مي
  4.اعم از ثروتمند و فقير و مسافران قرار داد
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  : توسعه مسجدالنبي - 2
سلمانان براي ادامه  مسجدشان را در مدينه بنا نمودند، م�بعد از اينكه رسول خدا

 تعليم و تعلّم امور دين �ها و أوامر و نواهي رسول خدا نمازهاي پنجگانه، شنيدن خطبه
و تجمع در آنجا جهت عزيمت به غزوات و بازگشت از آنها، در آن محل گردهم 

امدند اما به هر حال آن مسجد مكان بزرگي نبود و مسلمانان در آنجا دچار تنگنا  مي
هر كس زمين اطراف مسجد را :  به صحابه فرمودند �همين خاطر پيامبربه . شوند مي

. بخرد و آنرا به مسجد اضافه نمايد، خداوند در بهشت، پاداشي بهتر به او خواهد داد
 هزار 2 يا بيست و پنج1عثمان نيز زمين اطراف مسجد را از مال خود و به قيمت بيست

   3.درهم خريد و آنرا به مسجد افزود
  :ه تبوك و بخشش فراوان عثمان  سپا- 3

 سپاه خويش را جهت عزيمت به سوي روم و نبرد با آنان �هنگاميكه رسول خدا
نمود، ثروتمندان را ترغيب به تجهيز اين سپاه و فراهم نمودن لوازم و وسايل آن  مهيا مي

 كرد اما در ميان كردند و صحابه هر يك به مقدار توان خويش به اين سپاه كمك مي مي
 كه جزئيات آن در مبحث غزوه 4آنان بيشترين بخشش و كمك را به اين سپاه نمود

  .تبوك مطرح شد
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  گفتار چهارم
  

  ����احاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفّان
  

  باشد  أحاديثي كه در فضيلت او و ديگران مي: نخست 
  : او را به بهشت بشارت دهيد - 1

 بودم � باغات مدينه، خدمت رسول خدادر يكي از: كند كه   روايت مي�ابوموسي

 در را كه باز ».ةِنَّالجه بِرْشِّ له و بحتَفْاِ«:  فرمود �نبي خدا. كه مردي در باغ را كوبيد

 گفته بود بشارت دادم و او نيز خدا را �و او را به آنچه رسول خداكردم ابوبكر را ديدم 
 همان عبارت پيشين �ل خدارسو. سپس بار ديگر مردي در را زد. حمد و سپاس گفت

من هم در را كه باز كردم ديدم عمر پشت در است واو را به سخنان نبي . را تكرار نمود
بعد از گذشت مدتي بار ديگر . خدا بشارت دادم و او نيز شاد شد و خدا را سپاس گفت

لي بلْوي اِفْتَح له و بشِّرْه بالجنَّه ع«:  فرمود �در باغ زده شد واين بار رسول خدا
 آگاه � وقتي كه در را باز كردم، عثمان را ديدم و او را از سخن رسول خدا».1تُصِيبه
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خداوند يار و ياور  : اهللاُ مستَعانُ«: او نيز با حمد و ثناي خدا در جواب گفت . نمود

  1».ماست
 بشارت بهشت را �اين حديث بيانگر فضيلت ابوبكر، عمر و عثاناست كه نبي خدا

 بوده �باشد كه در خدمت رسول خدا ها داده است و نيز مبين فضيلت ابوموسي ميبه آن
كند كه اگر احتمال غرور و تكبر وجود نداشته  از طرفي ديگر اين حديث بيان مي. است

  .باشد جائز است جلوي خود افراد، آنان را مدح و ثنا گفت
 عثمان وآن آشوب اين حديث، خود، از معجزات رسول خدا است كه از فاجعه قتل

  2. ايمان و اسالم خويش خبر داده استرو بلوي و نيز تداوم و استمرار آن سه تن ب
  : آرام گير !  اي أحد- 2

 همراه ابوبكر، عمر و عثمان بر �هنگامي كه نبي خدا: كند كه   روايت مي�انس
اي : و فرمود انگاه رسول خدا پاي خويش را بر آن زد . كوه اُحد رفتند، كوه به لرزه افتاد

  3.اند آرام گير كه بر روي تو پيامبري همراه صديق او و دو شهيد ايستاده! احد
  : آرام گير :  اي أحد - 3

 همراه ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه �رسول خدا:  روايت شده كه �از ابوهريره
 هنگام چنين پيامبر در اين. و زبير بر روي حراء ايستاده بودند كه ناگهان به لرزه افتاد

] راه حقّ[آرام گير كه بر روي تو پيامبر همراه صديق او و شهيد ! اي اُحد: فرمودند 
  4.اند ايستاده
   :� شرم و حياي عثمان- 4
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المؤمنين عائشه و عثمان، هر دو، براي  از يحيي بن سعيد بن عاص روايت است كه أم
ده و در حال استراحت  در منزل عائشه درازكشي�او تعريف كردند كه روزي پيامبر

 بدون اينكه بلند شده و بنشيند به او اذن �بودند كه ابوبكر اذن ورود خواست، پيامبر
پس از .  مطرح نمود و بعد رفت�ابوبكر نيز وارد شد و كارش را با پيامبر. خول داد

 بدون اينكه بلند � آمد و اين بار نيز حضرت رسول�رفتن او، عمر نزد رسول خدا
 بلند شد � آمد، پيامبر�اما چون عثمان نزد رسول خدا.  به صحبت پرداختشود با او

پس از . و خود را مرتب نمود و به عائشه نيز فرمود كه خود را كامالً در لباسش بپوشاند
 پرسيد كه چرا موقعيكه ابوبكرو عمر نزدتان آمدند �خدا رفتن عثمان، عائشه از رسول

كرديد اما چون عثمان پيش شما آمد بلند شديد و به همان حالت، راحت با آنان صحبت 
عثمان مرد بسيار با حيائي است، :  به او پاسخ داد �حضرت. خود را مرتب نموديد

شد، خجالت و شرم و حيا  ترسيدم كه اگر در آن حالتي كه من بودم بر من وارد مي
  1.نگذارد كه او كارش را به من بگويد

  : شرم و حياي فرشتگان از عثمان - 5
 در منزل او به �كند كه رزوي رسول خدا ابوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه نقل مي

پشت دراز كشيده و ساق پايش از زير لباس بيرون افتاده بود كه در اين هنگام ابوبكر 
 پس از . بدون اينكه بلند شود با ابوبكر به گفتگو پرداخت�نزد ايشان آمد و آن حضرت

 از جاي خود تكان نخورد و به � آمد اما باز پيامبر�ابوبكر، عمر نزد آنان حضرت
.  آمد�همان حالت با عمر نيز به صحبت كردن مشغول شد، تا اينكه عثمان نزد حضرت

 بلند شد و لباس خود را مرتب نمود و به صحبت با عثمان �با آمدن او، حضرت
، چرا �هللا سؤال كرد كه يا رسول ا�هنگاميكه عثمان رفت، عائشه از حضرت. پرداخت

شما هنگاميكه ابوبكر و عمر نزدتان آمدند شما بلند نشديد و به همان حالت استراحت 

                                                           

  ).2402حديث (صحيح مسلم  -1



69  عثمان بن عفّان از مكّه تا مدينه: فصل اول 

. كرديد اما چون عثمان نزد شما آمد، بلند شديد و خود را مرتب كرديدبا آنان صحبت 

مناوي در  ».2و1ستحيي منه المالئكةُستحيي من رجل تَأال أَ«:  فرمود �حضرت

ام شرم و حيا برگرفته از عظيم شمردن مقام و منزلت مق: گويد  كتاب خويش مي
 بايد گفت كه عظمت و جالل خداوند متعال بر او �در مورد عثمان. مخاطب است
كرد و اين دو  خود او نيز را در برابر آن ذات بزرگ، احساس حقارت مي. غالب آمده بود

مين دليل، مقام به ه. خصلت از ويژگيهاي مهم بندگان مقرّ درگاه حضرت احديت است
نمود  ، از او شرم مي�عثمان نيز واال شد و بهترين بندگان خدا، حضرت رسول اكرم

كمااينكه هر كس خدا را دوست داشته باشد، دوستان مخلص خداوند نيز او را دوست 
خواهند داشت و هر كس خوف خداوند را در دل جاي دهد، همه چيز و همه كس نيز 

  3. خود خواهند يافتدر برابر او خوفي عجيب در
  : عثمان، باحياترين بود - 6

أَرحم أُمتي أبوبكر، و «:  فرمود � روايت است كه رسول خدا�از انس بن مالك
أَشَدها في دين اهللا عمرُ، و أَصدقُ حياء عثمانُ، و أَعلَمها بالحالل و الحرام 

يلَ، و أَقْرأها لِلكتابِ اهللاِ أُببعاذُين جبن م يدها بالفَرائِضِ زلَمو أَع ،ببن كَع 
و لكلّ أم ،رّاحِةٍثابتدةِ بنِ الجيبةِ أبوعأَمينُ هذه األم 5و4». أَمينٌ، و  
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ترين ايشان، عثمان،     گيرتريشان در اجراي دين، عمر، با حيات        ترين امت من، ابوبكر است، سخت       مهربان -5

ناترين امت به قرائت قرآن اسـت و     باشد، ابي بن كعب دا      داناترين آنان به حالل و حرام، معاذ بن جبل مي         
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  دهد كه منجر به شهادت عثمان شد  اي مي  خبر از فتنه����رسول خدا: دوم 

من نَجا «:  فرمود �كند كه حضرت  عبداهللا بن حواله از رسول خدا روايت مي- 1
  2و1».يهطِع م بالحقِّ مصطبرٍ خليفةٍ، و قتلُالُموتي، والدج: ا جفقد نَمِنْ ثالثٍ 

واضح است كه منظور از آن خليف، عثمان بن عفّان است و داليل و قراين نيز همين 
در واقع، اين حديث، مخاطب ود را به درگير نشدن در آن فتنه . كنند مطلب را تأييد مي

اين مشاركت در فتنه، ممكن است عملي و مستقيم باشد كه همان . ندخوا فرامي
مشاركت مستقيم در قتل خليفه و تشويق و ترغيب مردم به آن آشوب و بلو است و 
ممكن است زباني و معنوي باشد كه از طريق رد و بدل سخنان باطل و ناروا و شايعات 

 صورت، اين حديث عام و گيرد كه در اين و اكاذيب در مورد آن خليفه صورت مي
  3.گيرد فراگير است و همه مسلمانان را در هر زمان و مكاني در برمي

  . اين مرد، در آن فتنه بزرگ كشته خواهد شد- 2
اي كه  كند كه روزي آن حضرت در مورد فتنه  نقل مي� از رسول خدا�ابن عمر

شد كه سر و كرد كه مردي از آنجا رد  گريبانگير مسلمانان خواهد شد صحبت مي
در آن :  با سر به او اشاره نموده و فرمود �پيامبر. صورتش را با عمامه پوشانيده بود

                                                                                                                                                    

ترينشان به مسائل تقسيم ارث، و هر امتي را اميني است و امين امت من ابوعبيـده بـن                     زيد بن ثابت آگاه   
  .باشد جرّاح مي

  ).4/419(مسند احمد  -1
مـرگ مـن، مـسيح    : هركس سه جريان خود را حفظ كند، نجات يافته است و آن سه چيز عبارتنـد از                 -2

  .ورزد اي بر حقّ كه بر آن، صبر و استقامت مي  قتل خليفهدجال و
  ).1/44(فتنة مقتل عثمان  -3
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من نيز در آن مرد دقت كردم و دانستم كه او عثمان بن . روز، اين مرد كشته خواهد شد
  1.عفّان بود

  : اين مرد، در روز فتنه، بر راه راست است - 3
اي   در مورد فتنه�روزي رسول خدا: كند  ي روايت م�كعب بن عجره از رسول خدا

پيامبر . نمود كه ناگاه مردي از آنجا رد شد كه امت را در برخواهد گرفت صحبت مي
من با سرعت خود را به آن مرد . در آن روز، اين مرد بر راه راست خواهد بود: فرمود 

 و از ايشان  برگشتم�سپس نزد رسول خدا. رسانم و ديدم كه او عثمان بن عفّان است
بله، منظورم : ، آيا منظورتان همين مرد است؟ و ايشان پاسخ داد �يا رسول اهللا: پرسيدم 

  2.همين مرد است
  :  فتنه عظيمي روي خواهد داد واين مرد و يارانش در آن روز، بر حقّ هستند - 4

 بوديم و ايشان از فتنه عظيمي �كند كه روزي نزد رسول خدا مرّه بهزِي روايت مي
در آن روز مرد و : سپس فرمودند . كردند كه امت را در برخواهد گرفت صحبت مي

در اين لحظه من بلند شدم و نزد آن مرد رفتم و ديدم كه . حاميان او بر حقّ هستند
  3.عثمان بن عفّان است

  :  در آن روز اين مرد و يارانش بر حق هستند - 5
اي از خطبا، در  عاويه بر شام، دستهكند كه در دروان امارت م ابواألشعث روايت مي

در اين ميان، مرّه بن كعب، بلند . گردهم آمده و هر يك سخناني را بيان كرد» ايليا«منطقه 
خواهم حديثيرا برايتان بازگو كنم كه اگر به خاطر گفتن آن نبود در  مي: و گفت شد 

اي كه امت  ه فتنه بوديم و  ايشان راجع ب�روزي نزد رسول خدا: گفتم  اينجا سخن نمي
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گفت كه ناگهان مردي از آنجا رد شد كه سر و صورت  دچار آن خواهد شد سخن مي
اين مرد و حاميان اودر :  با ديدن او فرمود �پيامبر خدا. خود را با عمامه پوشانيده بود

، �يا رسول اهللا: من سؤال كردم . آن روز، بر حقّ هستند و آنانند نجت يافتگان آن فتنه
بله، منظورم : نظورتان همين مرد است؟ وايشان رو به آن مرد كردند و فرمودند آيا م

  1.چون دقت كردم فهميدم كه آن مرد كسي نبود جز عثمان بن عفّان. همين مرد است
  :  جانب امين امت و حاميان او را بگيريد - 6

 شورشيان چون در جريان فتنه وارد منزل عثمان كه در محاصره: كند  ابوحبيبه نقل مي
بود شدم به ياد سخن ابوهريره افتادم كه در مجلس از عثمان اذن سخن گفتن خواست و 
: چون عثمان به او اين اذن را داد، او بلند شد و پس از حمد و ثناي پروردگار، گفت 

شما بعداز من، دچار فتنه و اختالف :  شنيدم كه ايشان فرمود �من از رسول خدا
، در آن هنگام چه بايد كرد؟ و �يا رسول اهللا: ن عرض كردند يارا. عظيمي خواهيد شد

بايد جانب امين امت و ياران و : كردند، فرمودند  ايشان در حاليكه به عثمان نگاه مي
  2.حاميان او را بگيريد

  :  اگر مردماني خواستند كه آن پيراهن را از تنت درآورند تو مقاومت كن - 7
كند كه روزي  بشير از ام المؤنين عائشه نقل ميعبداهللا بن عامر بن نعمان بن 

هنگاميكه .  فردي را به جانب عثمان فرستاد تا او را نزد ايشان بياورد�رسولخدا
.  از او استقبال كردند و به گفتگو با هم پرداختند� آمد حضرت� نزد حضرت�عثمان

خداوند متعال، به ياد داشته باش كه ! عثمان:  به او گفت �هنگام رفتن عثمان، حضرت
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پيراهني مبارك را بر تن تو خواهد كرد و اگر مردماني خواستند آنرا از تنت درآورند، تو 
  1.در برابر آنان مقاومت كن

  :  با من پيماني بسته است كه من بايد به آن وفادار بمانم � پيامبر خدا- 8
: من گفت  به �كند كه روزي رسول خدا ابوسهله از ام المؤمنين عائشه روايت مي

خواهيد فردي را به دنبال  مي: من پرسيدم . خواهد با يكي از صحابه صحبت كند مي
 �چون من گفتم كه آيا رسول خدا. پدرم، ابوبكر بفرستم؟ حضرت پاسخ رد دادند

هنگاميكه عثمان نزد . خواهد با عثمان صحبت كند، ايشان پاسخ مثبت دادند مي
ه از آنان دور شوم و سپس به صورتي آرام  به من فرمود ك� آمد، آن حضرت�حضرت

در اثناي اين گفتگو بود كه ديدم رنگ رخسار . و آهسته با هم به گفتگو مشغول شدند
آن روزيكه شورشيان، خانه عثمان را محاصره كرده بود نزد او رفتيم . عثمان دگرگون شد

رشيان را صادر كنيد؟ جنگ با شوخواهيد فرمان  آيا نمي! يا اميرالمؤمنين: و به او گفتيم 
 عهدي است كه بايد بدان پايبند �هرگز، زيراكه مرا با رسولخدا: ايشان پاسخ داد 

 و اصرار � نسبت به عثمان�اين حديث، بيانگر شدت محبت حضرت رسول. 2بماند
 عثمان را از �آن حضرت.  بر حفظ مصالح دين و امت است�شديد آن حضرت

شد آگاه نمود عثمان نيز بنا به توصيه   قتل او نيز ميمسائل مهم آن فتنه كه منجر به
 آنرا پنهان نگه داشته بود و از آن سخنان، تنها آن مقدار را كه خود �حضرت رسول

از اين حديث، روشن . عثمان، در گرماگرم فتنه بازگو نمود و به دست ما رسيده است
ب در قبل اين رويداد  عثمان را به اتخاذ مواضع درست و مناس�شود كه رسول خدا مي

مهم فراخوانده و دستورات الزم را به او داده بود و عثمان نيز از اين دستورات و 
در . رهنمودها تبعيت نموده و به اين طريق، مانع گسترش فتنه به ديگر مناطق شد
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 به �هايي از اين اسرار را كه رسول خدا رواياتي ديگر، مطالبي آمده است كه گوشه
كند و به عنوان مثال، در روايتي نقل است كه رسول  كرد براي ما روشن ميعثمان بازگو 

خداوند لباسي را بر تن خواهد كرد كه بايد به ياد ! اي عثمان:  به عثمان فرمود �خدا
داشته باشي اگر مردماني از تو خواستند تا آن را از تت درآوري، بايد در برابر آن 

عثمان در روز فتنه بازگو نمود مربوط به همان مضمون اين پيماني كه . 1مقاومت كني
 به اوست كه به او فرمود بايد در برابر آن فتنه صبر و استقامت در �سفارش رسول خدا

ايست مجهول كه روزي بر مسند   اگرچه در اين احاديث، سخني از خليفه.پيش گيرد
رشاتي را از قدرت خواهد نشت، واضح است كه در اين ميان، عثمان راهنماييها و سفا

نفس پنهان گفتن آن . بودندخبر   از آن بي� دريافت نمود كه ديگر صحابه�رسول خدا
شنيد و نيز دگرگون  المؤمنين عائشه نيز نبايد آنها را مي مطالب به عثمان، به نحوي ام

شدن رنگ رخسار عثمان حين شنيدن آن سخنان، خود، دليلي است واضح بر اينكه آن 
در عين . سازي چون آن فتنه بزرگ بود دثه بسيار مهم و سرنوشتمطالب راجع به حا

ها و دستوراتي بود كه براساس آن سفارشات، عثمان  حال، آن سخنان، دربرگيرنده توصيه
در . در روز حادثه، مواضع درست ومناسبي در برابر آن جريانات مشكوك اتخاذ نمود

د كه شايد بر پايه همان  دستورات و سفارشاتي به عثمان نمو�واقع، رسول خدا
ها بود كه عثمان در جريان فتنه، نه از مقام خود كناره گرفت و نه به جنگ با  توصيه
به واقع، اين دو مسأله، هميشه، ذهن محققان و . طلبان پرداخت گران وآشوب فتنه

مورخان را به خود مشغول ساخته كه چرا عثمان درآن ايام، نه از مقام خود استعفا داد و 
 همانطور كه خبر از �بايد گفت رسول خدا. 2كردنه فرمان جنگ با شورشيان را صادر 

وقوع حوادث بسياري دادند، در اين مورد نيز، چون با غيب در ارتباط بودند، خبر از 
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هرچند يقين داريم كه غيب را تنها خداوند بزرگ و . وقوع چنين فتنه بزرگي دادند
 �شرايط و حكمتهايي خاص، اخباري را در اختيار نبي خودداند اما او بنا به  همتا مي بي

  : داد تا مردم را از آنها آگاه سازد، كمااينكه در قرآن آمده است كه  قرار مي
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دانـستم قطعـاً خيـر        جز آنچه خدا بخواهد، براي مردم اختيار سود و زياني ندارم، و اگر غيب مي              : بگو   -1
ـ       دهنده و بشارت    من جز بيم  . رسيد  اندوختم و هرگز به من آسيبي نمي        بيشتري مي  ي كـه   گـر بـراي گروه
  .آورند، نيستم ايمان مي
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  گفتار پنجم
  

  النورين در دوران خالفت صديق و فاروق ذي
  

  �در عهد صديق: نخست 
  :اد د  عثمان از اعضاي شورايي بود كه در مسائل مهم، به خليفه مشورت مي- 1

اي بود كه ابوبكر صديق، براي رأي ونظر او ارزش زيادي  عثمان از جمله صحابه
، دومين فردي بود �قائل بود، در دستگاه خالفت ايشان، عثمان، بعد از عمربن خطاب

كه از جايگاه ممتازي نزد ابوبكر صديق برخوردار بود، زيرا ايشان با آن رأفت و 
. آمد قاطع و محكم طّاب بود كه مردي به حساب ميآرامشش، در واقع، نقطه عمربن خ

شد، عثمان به مانند دبير كل  اگر عمر بن خطّاب، وزير ابوبكر صديق محسوب مي
دولت، كاتب برتر آن و فردي كه بيشتر از ديگران مورد اعتماد واطمينان بود به حساب 

بوبكر صديق، در مورد به عنوان مثال، هنگاميكه، جنگهاي رده به پايين رسيد، ا. 1آمد مي
در اين مسأله، هر يك از . اعزام سپاه به جانب روم با صحابه به مشورت پرداخت

همه ما : سپس عثمان به ابوبكر گفت . مهاجرين و انصار،نظر خويش را مطرح نمودند
به بينيد كاري  اگر مي. دانيم كه شما دلسوز اين امت و نسبت به آنان مهربان هستيد مي
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 است آنرا انجام بدهيد كه شما نزد ما مورد اعتماد و اطمينان هستيد و كسي صالح آنان
وقّاص،  ديگر صحابه چون طلحه، زبير، سعيد بن ابي. 1در حسن نيت شما شك ندارد

ييد ابوعبيد جرّاح، سعيد بن زيد و ساير حضار آن مجلس نيز سخنان عثمان را مورد تأ
 خواست كه حاكمي را براي سرزمين بحرين نيز هنگاميكه ابوبكر صديق. 2قرار دادند

عثمانبه او پيشنهاد كرد كه حاكمي را به عنوان . انتخاب نمايد با صحابه مشورت نمود
 ، او را به جانب مردمان آن ديار فرستاد و�حاكم به آن سرزمين بفرستد كه رسول خدا

شناسند واو نيز   ميهمو بود كه آنان را به دين اسالم وارد كرد، كسي كه مردم آنجا او را
اين فرد، عالء بن حضرمي نام داشت كه بنا به . شناسد و هم سرزمينشان هم آنان را مي

همچنين هنگاميكه ابوبكر صديق . 3توصيه عثمان، ابوبكر او را به جانب بحرين فرستاد
در بستر بيماري بود، صحابه را فرا خواند تا نظر خود را در مورد جانشين او مطرح كنند 

دانم  خداوندا مي: عثمان نيز همين نظر را داشت و گفت . و آنان، عمر را پيشنهاد كردند
كنيم كه در ميانمان چون او كسي  او بهتر از ظاهر اوست و همه ما اعتراف مي كه درون

  4.وجود ندارد
   : � بحران اقتصادي دوران خالفت صديق- 2

 حجاز، دچار قحطي و كند كه در عهد صديق، سرزمين ابن عباس روايت مي
 آمدند و وخامت اوضاع و احوال خود را �مردم نيز نزد ابوبكر. خشكسالي شديدي شد

برگرديد و صبر كنيد كه امشب، شما را، إن : ابوبكر به آنان گفت . به او اطالع دادند
. شاءاهللا، فرجي حاصل آيد، شامگاه كاروان عثمان با صد ستر بار گندم به مدينه رسيد
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ر در خانه او گرد آمدند و از او خواستند كه آن گندمها را به آنان بفروشد تا از مردم ب
آنان گفتند كه حاضرند . زنان كاسته شود وخامت اوضاع مستمندان و ايتام و بيوه شدت و

در ازاي هر ده درهم كه در شام در برابر هر كيسه گندم پرداخته است دوازده درهم به او 
مردم با .  كه يك نفر ديگر بيشتر از آن به او سود پرداخته استعثمان گفت. سود بدهند

تنها تاجران و ثروتمندان مدينه ما هستيم، اين ! اي ابوعمرو: تعجب از او پرسيدند 
يك نفر به من قول : او پاسخ داد . پردازد پول ما به تو سود ميكيست كه مبلغي بيشتر از 

توانيد  پردازد، آيا شما مي هم به من سود ميداده است كه در مقابل هر يك درهم، ده در
به خداوند سوگند كه توان پرداخت چنين مبلغي : بيشتر از آن به من بدهيد؟ مردم گفتند 

فروشم و  گيرم كه تمام گندمها را به او مي خدا را شاهد مي: آنگاه عثمان گفت . را ندارند
 در ادامه روايت، چنين �عباسابن . 1بخشم آنها را در راه او به فقرا و گرسنگان مي

 را ديدم كه سوار بر اسبي است و �گويد كه همان شب، در خواب، رسول خدا مي
 صبر �يا رسول اهللا: عرض كردم . لباس زيبا و درخشان به تن دارد و كفش پرنور به پا

كنيد كه شوق ديدار شما و شنيدن آن صداي دلنشينتان، توان صبر از ما ستانده است، با 
عثمان، امروز، :  فرمودند �بريد؟ حضرت  شتاب و تعجيل به كجا تشريف مياين

بخشش عظيم نموده است و به همين دليل، خداوند، او را عروسي از حوريان بهشت 
  2.اند داده و ما را به آن مراسم دعوت كرده

آيا ممكن است كه خداوند، نداي پرطنين اين بخشش و سخاوت بزرگ را به گوش 
ناپذير كه بندگان نيازمند را از   آزمند و حريص و بخيل و آن محتكران سيريپرستان مال

اند، برساند و قلب خفته آنان را با اين نداي زيبا بيدار  قوت خويش محروم ساخته نان و
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زنان و نيازمندان را بشنوند و اجساد درهم  كند تا شايد فرياد و فغان فقرا، ايتام، بيوه
 سخاوتمندانه خويش از زير چرخهاي سنگين  رحمت و احسانشكسته آنان را با باران

  ! فقر و محروميت نجات دهند؟
يازمند است تا بتواند خُنُك به يقين، امروز دنياي اسالم به چنين حركتها و سخاوتها ن

  1.فه پاك و بر غلّ و غش را در ميان نيازمندان خويش بدمدطنسيم محبت و عا
ترين صحابه بود و هميشه اين كالم پروردگار را در ترين و دلسوز عثمان از مهربان

  : خاطر داشت كه 

 HH HHξξξξ xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ## ## xx xxöööö ôô ôôÜÜÜÜ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ ββββ rr rr&&&& çç ççνννν#### uu uu §§ §§‘‘‘‘ ## ## oo oo____ øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$   )7-6: علق (  2 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∠∠∠∠∩∩∩∩ ####$$
  : آنگاه با سرمشق گرفتن از اين آيه شريفه 

 tt ttββββρρρρ ÞÞ ÞÞSSSS ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÎÎ ÎÎ hh hh���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ || ||¡¡¡¡ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG ss ss???? || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 

tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3  ) 44: بقره(  
كرد كه خود را از تكبر و عصيان و از نفاق و سستي در ايمان مصنون دارد  تالش مي

  : و با چشم دوختن به رهنمون اين آيه 
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  2.اهتمام خويش را صرف آن نمود تا مصداق كامل اين آيه شود

  
  در عهد خالفت عمر فاروق: دوم 

عثمان در عهد فاروق نيز از اعتبار و احترام بسياري زيادي نزدخليفه برخوردار بود 
ديگر مسلمانان، سؤال ويا درخواست مهمي داشتند او ويا  به نحويكه هرگاه صحابه و

 داده بود كه به »رديف«آنان به عثمان لقب . كردند  را پيشقدم مي�رحمن بن عوفعبدال
نشست و عرب به كسي كه بعد از  شد كه بر مركبي پشت سواركار مي كسي اطالق مي

آنگاه چون از . دادند رهبر و رئيس، به او اميد انجام كاري را داشتند، اين لقب را مي
رسيدند به عباس بن عبدالمطلب،  سته خود نميطريق عثمان و يا عبدالرحمن به خوا

، كه از ارج و قرب خاصي نزد همه صحابه برخوردار بود مراجعه �عمومي رسول خدا
  3.كردند مي

                                                           

مغرب بگردانيد، بلكه نيكـي آن اسـت كـه          ] يا[نيكوكاري آن نيست كه روي خود را به سوي مشرق و             -1
را با وجود دوست ] خود[ورد، و مال كسي به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب و پيامبران ايمان آ    

بنـدگان  ] راه آزاد كـردن   [داشتنش، به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان و گـداان و در                 
بدهد، و نماز را بر پاي دارد، وزكات را بدهد و آنان چون عهد بندنـد، بـه عهـد خـود وفاداراننـد؛ و در         

  .اند، و آنان همان پرهيزگارانند يانند؛ آنانند كساني كه راست گفتهسختي و زيان، و به هنگام جنگ شكيبا
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آنگاه آنان را به . گويند كه يك روز، عمر دستور داد تا مردان مدينه بسيج شوند
 كار چيست؟ عمر، قبل از هدفت از اين: عثمان نزد او آمد و پرسيد . برد» صِرار«منطقه 

سؤال عثمان، مردم را براي اداي فريضه نماز فرا خواند و چون نماز تمام پاسخ دادن به 
شد به آنان اعالم نمود كه قصد دارد نيروهايي را به سرزمين عراق اعزام كند و از مردان 

فت رسيد، نيز گويند آن روزيكه عمر به خال. 1اين كار مهيا كنندخواهد خود را براي  مي
. المال با آنان مشورت نمود بزرگان صحابه را فراخواند و راجع به نحوه مصرف بيت

مند  هم خودت از آن بخور و بهره ببر و هم ديگران را از آن بهره: عثمان بدو گفت 
 فرستاد و از او �، پيكر را به جانب عمر�همچنين، هنگاميكه ابوعبيده جرّاح. 2ساز

هاي آن شهر را به  المقدس بيايد تا خود او دروازه لمانان در بيتخواست كه به جبهه مس
روي مسلمانان بگشايد، عمر با صحابه به مشورت پرداخت، عثمان پيشنهاد كرد كه عمر 
بدانجا نرود تا با رد درخواست مسيحيان، آنان را تحقير كرده باشد و به آنان بفهماند 

با باشد و آنان بايد   آماده جنگ با آنان ميارزش است و او كهدرخواست آنان نزد او بي
اما علي بن أبي . 3قبول شكست و ذلّت حاصل از آن، مجبور به پرداخت جزيه شوند

المقدس  ، نظرش اين بود كه بهتر آن است كه خليفه به بيت�، بر خالف عثمان�طالب
نيز نظر علي برود تا مسلمانان در نبر خود با مسيحيان و روميان، روحيه گيرند كه عمر 

  4.را پذيرفت و به فلسطين عزيمت نمود
به عبارت بهتر، .  بمانند وزير خليفه بود�در واقع، عثمان، در دوران خالفت عمر

اگر خداوند با وزارت عمر . جايگاه او در نزد عمر، چونان جايگاه عمر نزد ابوبكر بود
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ود، با وزارت عثمان نيز، در خالفت ابوبكر، بهترين نعمت را به بهترين مردمان عطا فرم
ترين مردم نسبت به خود  اگر ابوبكر، مهربان. بهتر هديه را به بهترين خلق خدا بخشيد

شد و  ترين و سختگيرترين ايشان در امر دين و حق محسوب مي آنان بود، عمر قاطع
خداوند رأفت ابوبكر را با قاطعيت عمر درهم آميخت تا خالفت بر پايه صدق و رحمت 

عثمان نيز چون ابوبكر،مهربان بود و رئوف و به اين ترتيب، خداوند، .  پديد آيدو عدل
در دوران خالفت عمر، جايگزيني مناسب براي ابوبكر انتخاب نمود و از تعاون و 

ترين سياستها وعملكردها  ترين و عادالنه مشورت اين دو شخصيت بزرگ اسالم، محكم
در اينجا به عنوان نمونه، به . ادوار تاريخ شدظهور كرد كه زبانزد خاص و عام در همه 

  .پردازيم نقش عثمان در چند مسأله مهم كه در دوران عمر روي داد مي
  :  ديوان - 1

 المال، عمر، صحابه را فراخواند تا در اين با گسترش فتوحات و افزايش اموال بيت
توان آنرا به دست   ميبينم كه من مال بسيار زيادي را مي: عثمان گفت . انديشه كنند مورد

مند شوند اما بايد آنها را ثبت نمود تا دانست كه چه  همه مردم رسانيد تا از آن بهره
شود  اين كار باعث مي. اند  و چه كساني آنرا نگرفته.اند كساني سهم خود را دريافت كرده

عمر نيز پيشنهاد او را . كارها سروسامان گيرد و حكومت و مردم سرگردان نشوند
المال را به تصويب  ذيرفت و در آخر آن جلسه، شوراي صحابه، تشكيل ديوان بيتپ

  1.رسانيد
  : مبدأ تاريخ - 2

نقل است كه در جريان تعيين مبدأ تاريخ، اين عثمان بود كه پيشنهاد داد تا محرم را 
در واقع پس از اينكه صحابه، بعد از مشورتهاي متعدد به . اولين ماه سال در نظر بگيرند

 از مكه به مدينه را كه مثابه مرز ميان دوران �ين نتيجه رسيدند كه هجرت رسول خداا
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حق و باطل بود به عنوان مبدأ تاريخ اسالم تعيين كنند، هر يك از آنان در مورد اينكه 
در اين . كداميك از ماههاي سال را ماه اول آن قرار دهند ديدگاههاي متفاوتي داشتند

كه محرم را ماه اول سال قرار دهند، چراكه محرم، ماه حرام است  عثمان بيان كرد ،ميان
عمر و ديگر صحابه نيز از اين . گردند و ماهي است كه در آن حجاج از حج باز مي

  1.پيشنهاد استقبال كردند و آنرا پذيرفتند
  : سرزمينهاي مشمول خراج - 3

 كه مسلمانان فتح بعد از گسترش فتوحات، نظر عمر بر اين بود كه سرزمينهايي را
اند ميان فاتحان تقسيم نكند، بلكه تنها خراج آن سرزمينها در ميان آنان و  كرده

  2.فرزندانشان تقسيم شود و عثمان از جمله آناني بود كه با اين ديدگاه موافق بودند
  :  حج عثان با أمهات المؤمنين - 4

الرحمن بن عوف را چون عمر در سال سيزدهم بعد از هجرت به خالفت رسيد، عبد
 اذن داد تا حج گذارند �در همان سال، عمربه همسران نبي خدا. امير حج آن سال نمود

گويند . اما به عثمان و عبدالرحمن امر نمود تا بازگشت آنان به مدينه مراقب ايشان باشند
داد تا  كرد و به هيچ كس اجازه نمي كه عثمان سوار بر شترش، پيشاپيش آنان حركت مي

كرد، قافله ايشان  هاي امهات المؤمنين نزديك شود و هر جا قافل عمر اتراق مي  كجاوهبه
كنند كه در اين اتراقها، عثمان وعبدالرحمن، كاروان امهات  نقل مي. نمود نيز توقف مي

دادند و خود جلوي ورودي و خروجي آنها  ها اسكان مي المؤمنين را در درون دره
  3.دادند نجا را نميآه عبور از ماندند و به هيچكس اجاز مي
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  گفتار اول

  

  به خالفت رسيدن عثمان
  

  بينش عمر در انتصاب جانشين خود: نخست 
عمر فاروق هميشه به فكر حفظ وحدت امت بود، حتي در آن لحظاتي كه بر اثر 

اي  و، لحظهجراحات شديد، در بستر مرگ افتاده بود، فكر وحدت امت و سرنوشت ا
ساخت، به واقع اين لحظات نمايانگر ميزان ايمان عميق عمرو اخالص  عمر را رها نمي

عمر، در آن لحظات سخت، به روشي نو در . 1و ايثار او نسبت به دين و پيروان آن بود
انتخاب خليفه رسيده بود، روشي كه بيانگر عمق بينش و درك او از سياست و دين 

 هيچ كس را به عنوان جانشين انتخاب ننموده بود و �بر خداقبل از او، پيام. است
ابوبكر نيز پس از مشورت با بزرگان صحابه، عمر را به جاي خود برگزيده بود و حاال 

او بعد از تأمل بسيار تصميمي . نمود بايست خود او، جانشيني اصلح را تعيين مي مي
 فوت كرد، همه صحابه به �ول خدااگر رس. اتخاذ كرد كه شايستة مقام و جايگاه او بود

فضيلت ابوبكر و سابقه او در اسالم اذعان داشتند و او را بهترين گزينه براي مقام 
دانستند و چونابوبكر در بستر مرگ افتاد، بعد از مشورت با بزرگان صحابه،  خالفت مي
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ان دانست كه همه صحابه به قدر و كارايي عمر ايم عمر را جانشين خود كرد چون مي
عمر فرمان داد تا شش نفر از بزرگان صحابه كه همه آنان صالحيت مقام خالفت . 1دارند

او طريقه . را دارند، گردهم آيند و از ميان خود يكي را به عنوان خليفه تعيين كنند
انتخاب خليفه و مدت زماني كه آن شوري براي تعيين خليفه فرصت را شخص نموده و 

صورتي كه آراي اعضاي شوري برابر شد، او نظر خود را  ا درداوري را معين كرده بود ت
مانع  مور كرده بود تا مراقب وأاي از صحابه را م همچنين دسته. به عنوان داور بگويد

هرج و مرج گردند و نيز نگذارند كسي نه به محل شوري وارد شود و نه به  آشوب و
  : پردازيم   از مطالب فوق ميما در اينجا به ترتيب به هر يك. 2مذاكرات آن گوش دهد

  :  تعداد اعضاي شوري و نام آنان - 1
عمر، شش نفر از بزرگان صحابه را تعيين نمود تا خليفه را ازميان خود انتخاب كنند، 

علي بن أبي طالب، عثمان بن عفّان، عبدالرحمن بن عوف، سعد : آنان عبارت بودند از 
عمر، سعيد بن زيد را كه از عشره . بيداهللابن أبي وقّاص، زبير بن عوام و طلحه بن ع

مبشرين بود، جزو اين شوري قرار نداد، شايد به اين علت كه سعيد از نبي عدِي و 
 و او دوست نداشت هيچ كدام از نزديكانش وارد حكومت شوند، 3خويشاوند عمر بود

  4.شدند اي نيز يافت مي هرچند كه در ميان آنان افراد شايسته
  : تخاب خليفه  طريقه ان- 2

اي گردهم آيند و به مشورت با هم  عمر به اعضاي شوري دستور داده بود كه در خانه
همچنين ايشان عبداهللا، فرزند خويش، را به عنوان حكم و داور در ميان آنان . بپردازند
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منصوب كرده بود تا با آنان در امر تعيين خليفه مشورت نمايد اما هيچ گونه حق رأيي 
عمر به صهيب دستور داد تا سه روز، . ق نداشت خود را نامزد اين مقام كندنداشت و ح

در واقع عمر هيچ كدام از اعضاي شورا را امام جماعت . امامت مردم را بر عهده گيرد
نيز به مِقْداد بن أَسود و . 1دهد نكرد تا گمان نشود عمر، او را براي خالفت ترجيح مي

  2. ناظر و مراقب روند مذاكرات شوري باشندتا. أبوطلحه أنصاري امر كرد
  : مدت زمان فرصت انتخاب خليفه - 3

اي را تعيين  عمر به اعضاي شوري سه روز فرصت داده بود تا از ميان خود خليفه
كنند و اين مدت براي اين كار كافي بود و عمر به آنان گفت كه آنان بايد در اين مدت 

و اگر اعضاي شوري . 3ارم امت اسالم بدون امير باشنداي را تعيين و نبايد روز چه خليفه
داد كه شدت  خليفه را تعيين كنند، اين امر نشان مي توانستند در اين مدت زمان، نمي

  .اختالفات تا چه حد است
  :  تعداد آراي الزم براي انتخاب خليفه - 4

: هيب گفت كند كه عمر به ص ابن سعد در روايتي كه راويان آن ثقه هستند بازگو مي
اگر آنان در مورد . اي گردهم آيند سه روز بر مردم نماز بخوان و اعضاي شوري در خانه

عمر . 4يك نفر به توافق رسيدند اما كسي با اين نظر مخالفت كرد، گردن او را بزنيد
  5: براساس اين حديث كه 
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نان دستور داده بود هر كس با نظر شوري مخالفت كرد و از اطاعت جمهوري مسلما
  .امتناع ورزيد او را بكشند تا وحدت امت دچار خدشه نشود

اما احاديثي نيز در كتابهاي تاريخ راجع به اين قضيه وجود دارند كه براساس روايت 
آنها، عمر اعضاي شوري را مأمور تعيين خليفه نمود و به صحابه گفت اگر پنج نفر از 

 آنان از اين نظر سرباز زد، با شمشير آنان در مورد يك نفر به توافق رسيدند و نفر ششم
گردن او را بزنيد و همچنين اگر چهار نفر از اعضاي شوري در مورد يك نفر به اجماع 

بايد دانست اين . 1برسند اما دو نفر ديگر با آن مخالفت نمايند، آن دو نفر را بكشيد
بي هستند روايت از سند درست و صحيحي برخوردار نبود بلكه من جمله رواياتي عجي

و سيره اين روايات مجعول، مخالف قرآن و سنت . كه ابومخنف آنها را منتقل كرده است
چطور ممكن است عمر چنين سخناني را به صهيب . باشند  مي�صحابه رسول خدا

اعضاي شوري هم، از برگزيدگان . گفته باشد و مجوز قتل بزرگان صحابه را داده باشد
 آنها را با يقين داشتن به علم، فضيلت، ايمان و  بودند و عمر�صحابه رسول خدا
همچنين ابن سعد، روايت مجعول . تا از وحدت امت حفاظت كنند. 2منزلتشان برگزيد

ديگري را با اين مضمون روايت كرده كه آن نيز به هيچ وجه با روحيه صحابه رسول 
 اعضاي شوري عمر به انصار دستور داد كه: باشد، روايت اين است   سازگار نمي�خدا

پس از سه روز، به داخل خانه . را در خانه گردهم آوريد و سه روز به آنان فرصت دهيد
  3.اگر به توافق نرسيده باشند، آنان را بكشيد شويد و
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از طرف ديگر اين روايت از سماك بن حرب نقل شده است، او فردي بود 
  1.االيمان كه در آخر نيز از دين برگشت و كافر شد ضعيف
 عمر بن خطّاب، دستور داد تا عبداهللا پسر خويش، به عنوان حكم و داور، در - 5

جلسات شوري حاضر باشد اما به هيچ وجهي حقّ نامزد شدن جهت مقام خالفت را 
عمر به شوري گفت اگر سه نفر از نفرها بر يك نفر اجماع كردند و سه نفر ديگر . ندارد

جانب هر گروه را كه گرفت، منتخب آنان خليفه در مورد ديگر به توافق رسيدند، عبداهللا 
است و اگر نظر او را نپسنديدند، فرد مورد قبول عبدالرحمن بن عوف را به خالفت 

عمر به آنان گفت كه عبدالرحمن مرديست خردمند و كاردان، پس به سخنان . برگزينند
  2.او گوش فرا دهيد

د و از هر نوع آشوب اي از مسلمانان مراقب روند كار شوري باشن  دسته- 6
  .جلوگيري كنند

اي ابوطلحه، خداوند بزرگ، اسالم را به وسيله شما : عمر به ابوطلحه انصاري گفت 
برو و پنجاه تن از مردان انصار را انتخاب كن و مراقب اعضاي . انصار عزّتمند نمود
پس : گفت همچنين به مقداد بن اسود . 3اي را از ميان خود برگزينند شورا باش تا خليفه

اي را  اي بريد تا از ميان خود، خليفه از اينكه مرا دفن كرديد، اعضاي شورا را به خانه
  4.تعيين كنند

 كنار گذاشتن فرد افضل و اصلح و تعيين فردي كه از او از فضل و صالحيت - 7
توان فرد أولي و  از نتايج اين شورا آن بود كه مي: باشد  كمتري برخوردار است جائز مي
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لح راكنار گذاشت و فردي كه از او از فضل و صالحيت كمتري برخوردار است را به اص
دانست  عمر، اعضاي شورا را از ميان شش تن انتخاب نمود و مي. خالفت برگزيد

و اينامر همچنين از نوع انتخاب واليان صالحيت تعدادي از آنان بيشتر از ديگران است 
را در نظر   است، زيرا او تنها فضيلت يك نفرو حاكمان دوران خالفت عمر نيز آشكار

گرفت بلكه مرد سياست بودن و پايبند بودن به شرع را نيز از خصائص الزم آنان  نمي
چند به عنوان مثال او معاويه، مغيره بن شعبه و عمرو بن عاص را به امارت . دانست مي

ردان بيشتر باشد منطقه انتخاب كرد حال آنكه بودند افرادي كه فضيلتشان از اين م
  1.كمااينكه ابودرداء در شام و عبداهللا بن مسعود در كوفه از اين واليان افضل بودند

   جمع نمودن بين تعيين كردن نامزدها و تعيين نكردن آنان- 8
عمر با مشخص كردن اعضاي شورا هم تعيين نامزد خالفت كه ابوبكر آن را انجام 

  2.ع نمودداد و هم تعيين نكردن آن را با هم جم
  :  مشورت تنها در ميان اعضاي شورا نيست - 9

 كه حق انتخاب خليفه تنها از آن اعضاي شروي نيست و همه دانست عمر، خوب مي
اهل مدينه نيز بايد در آن سهيم باشند، بنابراين براي اعضاي شوري فرصتي را تعيين 

بپردازند تا خليفه كه نمود و در طول آن مدت زمان به مشاوره وگفتگو با خود و ديگران 
بايد . شود از بيشترين حمايت ساكنان دارالهجره برخوردار باشد بعد از او تعيين مي

دانست كه در آن زمان، بنابر سياست عمر، صحابه حق نداشتند از مدينه خارج شوند و 
مجمع آنان در آمده بود و از ديگر سو، مردم ديگر نقاط .   ه23بنابراين آن شهر تا سال 

  3.شدند رو صحابه كه در اسالم پيشقدم بودند مسحوب مي نبالهد
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  :  شوري باالترين هيئات مرجع حكومت و سياست است -10
نكته كه در . عمر، تها به اعضاي شورا حق داد كه از ميان خود، خليفه را تعيين كنند

نمود و اينجا الزم است به آن بپردازيم آن است كه چون عمر اعضاي اين شورا را تعيين 
وظيفه آنان را به آنان ابالغ كرد، تا آنجا كه براساس روايات، هيچ كس با عمر به 

ما از پيشنهادها و ديدگاههاي ديگر و يا اعتراضات و مخالفتهاي . مخالفت برنخاست
دانيم كه همه مردم از اين تدبير استقبال كردند  اين امر اطالعي نداريم، تنها مي صحابه با

توان گفت كه عمر محفلي را تأسيس نمود كه  مي. ا در قبول آن ديدندو مصلحت امت ر
انتخاب خليفه بود مكاني كه نبوغ عمر آنرا براساس اصول و مبادي اسالم بنيان مأمور 

گذاشت، به ويژه كه اين محفل، براساس شوراست و شورا، خود از مبادي اسالم 
عيين آن توسط شوري، تأئيد آن خليفه، پس تاب خ از طرفي ديگر اصل در انت.باشد مي

چه كسي : با اين توضيحات ديگر سؤاالتي چون . توسط مسلمانان در مسجد جامع بود
معنا  اين حق را به عمر داد؟ يا عمر بر چه اساسي اين تصميم را گرفت؟ ديگر بي

همچنين بايد در نظر گرفت كه جماعت عظيمي از صحابه و مسلمانان اين . شود مي
يرفتند و از آن استقبال نمودند و هيچ نوع اعتراضي نسبت به اين تصميم در تصميم را پذ

توان كه در اين مورد مسلمانان به اجماع  هيچ رواياتي به ما نرسيده است، تا آنجا كه مي
دانيم كه اجماع، بعد از قرآن و سنت، از مصادر و منابع تشريع و وضع  رسيده بود و مي

اي كه اين تصميم را اتخاذ نمود عمري  هم را از ياد برد خليفهبنابراين م. 1باشد احكام مي
همچنين اعضاي آن شورا از بهترين صحابه . بود كه در خرد و تعهد او هيچ شكي نيست

منحصر به فردي كه خداوند و   بودند و صاحب ويژگيها و امتيازات�رسول خدا
  2.اند رسولش آنرا ابالغ و اعالم كرده
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شم از جهان فرو بست اما با وجود دردها و جراحات شديد، از به اين ترتيب، عمر چ
سرنوشت امت غافل نشد و نظامي را بنيان نهاد كه كسي پيش از او بدان دست نيافته 

هيچ كس در اين شك ندارد كه اصل شوري، صراحتاً در قرآن و قول و فعل رسول . بود
يئتي را متشكل از افراد  بيان شده است و اگر عمر تدبيري را به خرج داد و ه�خدا

 و ابوبكر صديق �محدود جهت تعيين خليفه منصوب نمود كه پيش از او رسول خدا
آنرا انجام ندادند اما يقيناً عمر، آنرا از اسالم راستين و اصل شورا اخذ نمود و چه كار 
بجا و نيكويي بود ودر آن شرايط بهترين گزينه و راه براي حفظ وحدت و مصالح 

  1.شد امت اسالم محسوب ميصحابه و 
  
  به خليفه بعد از خود وصاياي عمر : دوم 

  : اي، سفارشهايي را به خليفه خود نمود كه به شرح زير است  عمر، در وصيتنامه
كنم، نسبت به مهارجرين  شريك سفارش مي تو را به تقوا و ترس از خداي يكتا و بي

را فراموش نكن، منزلت انصار را نيز نخستين مهربان باش و پيشقدم بودن آنان در اسالم 
  .رعايت كن، خوبيهاي آنان را بپذير و از اشتباهاتشان در گذر

هاي جنگ، خوب كردار باش، بدان كه آنان سپر اسالم در  نسبت به سربازان جبهه
از مازاد مال و ثروت مردم، ماليات اخذ . باشند برابر دشمنان و خراج بگيران دولت مي

نشينان  كنم كه با باديه تورا سفارش مي. نش از حد توانشان سخت نگيركن و به آنان بي
باشند، اموال مازادشان را جهت  نيك كردار باش كه آنان اصل عرب و پشتوانه دين مي

تو را به رفتار نيك با غير مسلمان اهل ذمه سفارش . تأمين نيازهاي فقراي آنان سود ببر
ت خود را به آن ننما، در عين حال اگر به كنيم، در صورت جنگ با دشمنان، پش مي

وظايف خود در قبال مسلمانان، داوطلبانه و يا از روي ترس و ذلّت پايبند بودند، كاري 
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تورا به تقواي خدا و بر حذر بودن از خشم و . بيش از حد توانشان از آنان مخواه
به دين خود كنم و بترس از او كه تو را در شك و شبهه نسبت  مجازات او سفارش مي

كنم كه خداوند را راجع به نحوه رفتار با مردم در نظر داشته باش  تو را توصيه مي. ببيند
در حق . اما هرگز در مورد خداوند و رعايت دستورات او از مردم هراسي به دل راه مده

ا رعيت عدالت را رعايت كن، به رفع نيازهاي آنان و دفاع از مرزها بپرداز، اغنيا را بر فقر
برتري مده كه در اين كارها،اگر خدا بخواهد، سالمت قلب تو از پليديها، تقويت اركان 
حكومت و سعادت و موفقيت آن نهفته است تا آن زمان كه نزد خداوندي كه تنها او از 

كنم در دين خدا و اجراي حدود و  به تو سفارش مي. درونت آگاه است رهسپار شوي
 سختگير و مصمم باشي، در اجراي آنها، نسبت به هيچ دستورات آن نسبت به همه مردم

كس دچار رحم و شفقت مشو تا گناهي را كه مرتكب شد در مورد او اجرا نمايي، مردم 
را به يك چشم نگاه كن وآنها را با هم برابر دان، به اجراي حق اهميت بده و به اين 

، از مالمت نگاه نكن كه صاحب حق كيست، در اجراي احكام و حدود خداوند
المال بپرهيز و از ظلم و  از تبعيض در نحوه تقسيم بيت. هيچكس هراس نداشته باش

جور دوري كن تا از لطف و فضل كه خدا به تو ارزاني داشته محروم نگردي، بدان كه 
تو در اين مقام مانند كسي هستي كه منزلگاهي از مسير حركت شب را به صبح 

عدالت روي آوري و از شهوت و اميال حرامي كه در رسند، پساگر در دنيايت به  مي
اي اما  اختيار توست، خود را مصون داري آنگاه به ايمان و رضوان پروردگار نائل آمده

اي و از  به خشم خداوند گرفتار آمدهاگرهوي و هوسي بر تو فائق آيند، در آنصورت 
م تا بدان رضايت خدا و من تو را نصيحت و اندرز داد. ظلم و ستم به اهل ذمه بپرهيزيد

سعادت آخرت را به دست آوري، من نصايحي را بر تو عرضه داشتم كه هميشه آنها را 
كردم، حال اگر به اين پندها و وصايا عمل نمايي سود و موفقيت  به فرزندم سفارش مي

اي، اما اگر به آنها پشت نمايي و كارهايي را كه مورد  بسياري را نصيب خود ساخته
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وردگارست انجام ندهي آنوقت خواهي ديد كه خود و ايمانت را دچار نقصان رضاي پر
اي، بدان كه اميال و خواهشهاي نفس در ميان همه  اي و در آن راه به خطا رفته نموده

انسانها مشترك است و سر سلسله گناهان إبليسي است كه همه را به فنا و نابودي فرا 
ين را گمراه كرد و آنان را به آتش دوزخ خواند، موجود پلشتي كه مردمان پيش مي

درافكند واين آتش بس جايگاهي زشت و دهشتناكي است و عجب قيمت ناچيزي را 
سوار مركب حق شو بدون ترس از .  قبال اطاعت از دشمن خداوند به كف آوردنددر

غير خدا و در ميادين نبرد حق و باطل داخل شو و از مرقبت نفس خويش و پند و 
دهم كه نسبت به مسلمانان ترحم  تو را به خداوند سوگند مي.  آن غافل مشواندرز در

داشته باشي، به مردان و زنان احترام گذاري و به كودكانتان رحم كني، به علمايشان ارج 
بهره نساخته و  مرزداران را از منافع خراجها و مالياتها بي. نهي و آنان را خوار ننمايي
 كه سزاوار پاداش و بخشش هستند از آنها محروم نسازي تا خشمگين ننمايي، آناني را

آنان دچار فقر و فالت نشوند و آنان را به مدت زياد از همسر و فرزندانشان دور نگه 
المال را در انحصار اغنيا و ثروتمندان قرارندهي و  نداري تا نسل آنان از ميان نرود، بيت

ير اينصورت ثروتمندان و قدرتمندان، درهاي حكومتت را به روي مردم نبندي كه در غ
اين وصيت و سفارش من به توست و . ضعيفان و مستمندان را از ميان خواهند برد

خواهم  فرستم و از خداوند مي اكنون بر تو سالم مي گيرم، از هم خداوند را شاهد آن مي
  .كه تو را در پناه خويش، حفظ نمايد

 دورانديشي عمر بن خطاب در مسائل اين وصيت نامه، بيانگر ميزان بعد نظر و
اين سفارشات نظامي كامل در نحوه حكومت و . مربوط به حكومت و نحوه اداره آناست

مديريت است كه مسائل بسياري مهمي را ر برداردكه شايسته است آنرا به عنوان 
 نمايد كه به مهمترين در اينجا الزم مي. اي گرانبها چراغ راه خويش سازيم نامه پيمان
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هاي ديني، سياسي، نظامي، اقتصادي و  آن سفارشات در ابعاد و جنبهاصول و مبادي 
  .اجتماعي نظري بيافكنيم

  : تأكيد بر لزوم داشتن تقوي و ترس از خدا - 1
لزوم داشتن تقواي خدا وترس از او هم در خفا و هم در مأل عام و هم در : الف 

ترسد، از دين او و دستوراتش  ه از خدا ميكند؛ زيرا آنك گفتار و هم در كردار تأكيد مي
  .كند صيانت و حفاظت مي

اقامه و اجراي قوانين و حدود خداوند نسبت به همه مردم؛ زيرا در دين، : ب
صراحتاً حدود خداوند بيان شده و جزو دين است و دين، خود، حجتي است بر مردم 

ساهل و غفلت در آنها، شوند وهر نوع ت كه براساس پايبند بودن بدانها محاسبه مي
  .شود موجب از ميان رفتن دين و جامع مي

استقامت و صبر كه از ضروريات دين و دنيا و از اموريست كه هم حاكم و هم : ج 
  .بايست در گفتار و كردار خود به آن ملزم باشند رعيت او مي

  :  سياست و حكومت -2

حكومت است واجراي آن ملزم بودن به عدالت؛ زيرا عدالت اساس و پايه : الف 
  . شود باعث قدرت و ثبات حكومت و جامعه مي

احترام و عنايت خاص نسبت به مسلمانان نخستين، اعم از مهاجرين و انصار، : ب 
زيرا آن در اسالم پيشقدم بود ودين و قرآن از طريق زحمات و تالشهاي آنان به ديگر 

  .مسلمانان رسيده است
  :  جنبه نظامي آن -3

هتمام به ارتش و تجهيز آن جهت حفاظت از كيان و امنيت دولت و نيز ا: الف 
  .رسيدگي به نيازهاي سربازان
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گذار كه سربازان به مدت زيادي در مرزها مانده و از زن و فرزندان خويش ن: ب 
بدور باشند كه اين كار باعث خستگي، افسردگي، فشارروحي و معضالت اخالقي 

ان اجازه داد تا در زمانهاي مقرر و معيني به نزد خانواده شود، بنابراين بايد به آن مي
  .شود شود و هم نسل آنان حفظ مي خويش بازگردند كه كه هم باعث تقويت روحيه مي

به هر يك از سربازان، براساس لياقت خود او، خراج و پاداش داده شود كه هم : ج 
 و ذهن او مشغول اش معلوم و روشن باشد و هم فكر وضعيت معيشت او و خانواده

  .نحوه كسب درآمد نشود
  : جنبه اقتصادي و مالي -4

توزيع عادالنه ثروت ميان مردم و ممانعت از انحصار آن در دستان گروهي : الف 
  .خاص
اگر اهل ذمه به وظايف خود در قبال دولت عمل نمودند، نبايد بيش از توانشانبه : ب 

  .آنان فشار آورد
 عدم قصور در آن و نيز نبايد بيش از توان و قدرتشان بر تأمين مايحتاج مردم و: ج 

  1.مال و ثروتشان را به عنوان خراج و ماليات گرفتآنان سخت گرفت و تنها بايد مازاد 
  :  بعد اجتماعي آن -5

  .اهتمام به مردم و تالش در جهت تأمين نيازها و احتياجات آنان: الف 
ه خود، سبب انحراف حاكمان و پرهيز از تبعيض و تبعيت هوي و هوس ك: ب 

  .شود گسترش فساد در جامعه مي
احترام به همه مردم و ارزش قائل شدن براي آنها؛ زيرا اين امر باعث رشد روابط : ج 

  .كند ميان افراد جامعه شده و ارتباط آنان با حاكمان را تقويت مي
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ات و درهاي دستگاههاي حكومت بايد به روي مردم باز باشد و به شكاي: د 
اعتراضات آنان گوش داد كه در غير اينصورت روابط ميان افراد جامعه دچار انحراف و 

  .شود لغزش مي
تبعيت از حق و تالش در جهت تحقق آن در جامعه كه اقامه آن ضروريست كه  :  ه

  .بايد در ميان مردم محقق شود
به ويژه با غير  اقامه عدل و پرهيز از ظلم و ستم به هر نوع و صورتي كه باشد، –و 

از ديگر . باشند مسلمانان اهل ذمه؛ زيرا عدالت، امريست كه همه خواهان تحقق آن مي
  .سو،با اجراي عدالت، طعم شيرين اسالم را همه خواهند چشيد

  1نشينان و رعايت شرايط و اوضاع خاص آنان اهتمام به باديه: ز 
وان به اين وصيت اشاره كرد ت خليفه بعد از خود ميهمچنين از وصاياي عمر به : ح 

كه خليفه بعد از من، عامالن و واليانخود را تنها يك سال بر مسند قدرت نگه دارد جز 
  2.تواند او را چهار سال در سمت خود حفظ كند ابوموسي أشعري كه مي

  
  روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوري : سوم 
  :  تشكيل جلسات شوري - 1

المؤمنين عائشه و يا خانة فاطمه  ر، اعضاي شوري در خانه أمبا به خاك سپردن عم
ضحاك بن قيس، جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظيفه مهمي دختر قيس و خواهر 

اي  كه به آنان محول شده بود بپردازند و بعداز بحثها و گفتگوهاي متعدد به نتيجه
  3.رسيدند كه همه مسلمانان از آن استقبال نمودند
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. كند دالرحمن، اعضاي شوري را دعوت به كنار كشيدن به نفع افضل آنان مي عب- 2
پس از آغاز فعاليت شورا، عبدالرحمن بن عوف ازهمه اعضاي شوري خواست تا امر 

خليفه را به فرد افضل و أصلح واگذار نمايند كه در اين ميان زبير به نفع علي،  تعيين
سپس عبدالرحمن رو به . من كنار كشيدندطلحه به نفع عثمان و سعد بن نفع عبدالرح

كدام يك از شما دو نفر از اين امر خطير خود را : علي و عثمان نمود و از آنان پرسيد 
كشد تا آنرا به ديگري بسپاريم و او نيز فرد افضل و اصلح را تعيين نمايد، آن دو  كنار مي

 را به من بسپاريد، من در اگر امر تعيين خليفه: عبدالرحمن به آنان گفت . ساكت ماندند
اين امر، نسبت به فرد افضل و اصلحتان قصوري به خرج نخواهم داد و آندو نيز اينامر 

  .را پذيرفتند
  :  تفويض اداره شوري به عبدالرحمن بن عوف - 3

عبدالرحمن، به محض پايان جلسه اعضاي شوري، از صبح روز يكشنبه شروع به 
د و تا روز چهارشنبه كه در آن مهلت شوري تمام نمومشورت با مردم و بزرگان شهر 

اگر من با تو : عبدالرحمن ابتدا نزد علي رفت و به او گفت . شد اين كار را ادامه داد مي
. گزيني، اونيز عثمان بن عفّان را پيشنهاد كرد بيعت نكنم، تو چه كسي را به خالفت برمي

 وعثمان جواب داد كه او علي را سپس نزد عثمان رفت و از او نيز همين پرسش را نمود
عبدالرحمن بعد از آن نزد ديگر صحابه رفت و همين سؤال را از آنان . گزيند برمي
چنين نزد ديگر ساكنان مدينه،اعم از ثروتمند و فقير، زن و مرد، بزرگ و او هم. پرسيد

در پايان اين . گفت رفت و در اين رابطه با آنان سخن مي كوچك و حتي بردگان مي
وجو، عبدالرحمن به اين نتيجه رسيد كه بيشتر مردم، عثمان را براي خالفت بهتر  پرس
عبدالرحمن در . دانستند تر مي دانند هرچند بودند كساني كه علي را براي خالفت اليق مي

هنگامي كه به در خانه . مسوربن محزمه، رفتخانه پسر خواهرش،  شب روز موعود به
واب است، در زد تا مسور بيدار شود و چون بيدار شد به او رسيد، ديد كه مسور در خ
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 اما من امشب اصالً نتوانستم بخوابم، حاال 1اي بينم كه به خواب رفته مسور مي: او گفت 
چون زبير وسعد نزد عبدالرحمن آمدند با . بلند شو و برو زبير و سعد را به اينجا بياور

فرستاد و چون علي آمد تا نيم شب با سپس مسور را به دنبال علي . آندو مشورت نمود
آنگاه مسور را پس عثمان فرستاد و هنگاميكه عثمان بر او وارد شد تا . او گفتگو كرد

  2.اذان صبح مشغول بحث شدند
  :نظر در مورد خالفت عثمان   اتفاق- 4

)  م644. /  ه23الحجه سال  آخرين روز از ماه ذي(بعد از نماز صبح روز بيعت 
پيش از آمدن .  را به سر داشت به مسجد آمد�ر حاليكه عمامه رسول خداعبدالرحمن د

عبدالرحمن افرادي را به . او اعضاي شورا در كنار منبر گرد هم آمه و منتظر او بودند
در آن موقع معاويه، . دنبال مهاجرين و انصار و فرماندهان واليان حاضر در مدينه فرستاد

 و عمرو بن عاص، امير مصر، چون به حج آمده امير شام، عمير بن سعد، امير حمص
  3.بودند در مدينه حضور داشتند

چون مردم نماز صبح گزاردند و «: در روايت بخاري، در اين رابطه چنين آمده است 
اعضاي شورا كنار منبر گردهم آمدند، عبدالرحمن افرادي را به دنبال مهاجرين و انصار 

چون همه جمع . ه كه به حج آمده بودند فرستادو فرماندهان و واليان حاضر در مدين
من در اين مورد با ! اي علي: شدند، عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتين گفت 

مردم صحبت كردم، ديدم كه بيشتر آنان با خالفت عثمان موافق هستند پس از من 
اين شرط كه كنم به  من با تو بيعت مي: سپس رو به عثمان نمود و گفت . ناراحت مشو

بعد از عبدالرحمن، .  و روش دو خليفه پيشين باشي�پايبند به قرآن، سنّت رسول خدا
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در روايت . 1مهاجرين، انصار، فرماندهان و واليان و ديگر مسلمانان با عثمان بيعت كردند
  2.كتاب التمهيد و البيان، علي اولين فردي بود كه بعد از عبدالرحمن با عثمان بيعت نمود

  : دبير و مديريت عبدالرحمن در اجراي روند شورا  ت- 5
تدبير و مديريتي كه عبدالرحمن بن عوف در اجراي روند شورا از خود نشان دادخبر 

او براي حفظ وحدت كلمه از . دهد از درايت و ايمان و ايثار او نسبت به مصالح امت مي
ب خليفه را به خواهش نفس گذشت و به اين ترتيب اول اصل از اصول شوراي انتخا

او با صبر، آرامش، دورانديشي و حسن تدبيري كه از خود بروز داد . منصه ظهور رسانيد
در اينجا ما به مراحلي كه او در . توانست به موفقيت در آن امر مهم و خطير دست يابد

  : پردازيم  اين فرايند طي نمود مي
دن ديدگاه و آراي همه ارائه روش كار شورا در اولين جلسه آن همچنين شني: الف 

اعضا و شناخت اهداف هر يك از آنان اولين گام بود تا او بتواند با علم و بصيرت در 
  .اين راه حركت كند

استعفا و كنار كشيدن خود از نامزدي مقامخالفت تا هر نوع شكي در زمينه را از : ب 
  .ميان برد
و در اثناي مذارات و با توانست تا مزد مورد قبول هر يك از اعضا را بشناسد : ج 

  .گرايش سعد و زبير به عثمان تقريباً خليفه را شناخت
نظر عثمان و علي را كه نامزد مقام خالفت بودند در مورد يكديگر جويا شد و : د 

دانست كه هر كدام از آنان، در صورتيكه خود به آن مقام نرسند، هيچ كس را سزاوارتر 
  .داند از رقيب خود نمي
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ير از اعضاي شورا، با خواص و صاحبنظران و نيز ديگر اقشار جامعه او غ :  ه
مشورت كرد و پي به اين نكته برد كه بيشتر مردم هيچكس را چون عثمان سزاوار 

  1.بنند وشايسته مقام خالفت نمي
عبدالحرمن بن عوف با كياست، درايت و كنار گذاشتن خود از نامزدي مقام خالفت 

 ميل درون، توانست امت را از اين مرحله مهم عبور دهد كه و چشم بستن بر خواهش و
  .خود، جاي سبي تقدير و ستايش دارد

از بهترين اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جريان : گويد  ذهبي در اين رابطه مي
او سپس فردي را به اين مقام . شوري، حذف خود از نامزدي مقام خالفت بودمذاكرات 

او در اين كار مهم، با . دادند  و بزرگان صحابه او را ترجيح ميبرگزيد كه اهل حل و عقد
اگر او به فك . كنار گذاشتن هر نوع تمايل و تبعيض، امت را به بيعت با عثمان سوق داد

نمود و يا پسرعمويش، سعد بن ابي وقاص را به اين  راين مقام بود يا خود را خليفه مي
  2.رساند مقام مي

يگر از ارزش و اهميت شورا در عصر خلفاي راشدين به به اين ترتيب تصويري د
منصه ظهور رسيد كه عبارت بود از انتخاب خليفه از طريق مجلس شورا و تعيين او بعد 

  3.از مشورتباهمه مردم و بيعت آنان با او
  

  أباطيل و أكاذيب رافضيها درمورد ماجراي شورا : چهارم 
اند كه   اخبار و روايات دروغيني زدهرافضيها در مورد تاريخ اسالم، دست به جعل

خاورشناسان نيز در آثار خود اين روايات را . ماجراي شورا نيز از اين امر مستثني نيست
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بعد از آنان، متأسفانه نويسندگان و محقّقان . اند منعكس كرده و آنها را گسترش داده
آنان را مورد استناد معاصر نيز بدون تحقيق و پااليش روايت و اخبار، در كتابهاي خود، 

  .دهند قرار مي
رافضيها با اهتمام به اين رويداد مهم در تاريخ اسالم، به تأليف در اين زمينه و نشر 

توان به أبومخنف و كتاب  اند كه به عنوان مثال مي أكاذيب و أباطيل راجع به آن پرداخته
ن سعد از طريق واحدينه اب. توان اشاره كرد  مي1او، كتاب الشوري، ابن عقده، ابن بابويه

همچنين از . 2را راجع به ماجراي شورا و بيعت مردم با عثمان را نقل نموده است روايت
طريق عبيداهللا بن موسي روايتي در مورد قتل عمر و تعيين اعضاي شورا، وصيت اودر 
خصو به خالفت رسيدن علي و عثمان ووصيت او به صهيب در اين زمينه را در كتاب 

  3.بت رسانيده استخود به ث
، 4نيز بالذري خبري را در مورد ماجراي شورا و جريان بيعت با عثمان، از ابومخنف

طبري هم در اين ماجرا، به .  نقل كرده است7 و عبيداهللا بن موسي6، واقدي5هشام كلبي
  8.روايتي از ابومخنف استناد كرده است
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 و 1 عبدالعزيز جوهريحديد در بيان جريان شورا، از روايات احمد بن ابن ابي
مهمترين مضامين اين روايات . 2واقدي استفاده كرده است» الشوري«همچنين كتاب 

  : عبارتند از 
  : متهم نمودن صحابه به تبعيض در امر تعيين خليفه  - 1

روايات مجعولي وجود دارند كه صحابه را متهم به تبعيض و ضايع كردن حق 
اند كه علي از اقدامات عبدالرحمن   چنين بيان داشتهاند و ديگران در تعيين خليفه نموده

ابومخنف، هشام كلبي از پدر خود و احمد . جهت برگزيدن خليفه خشنود نبوده است
در صورتيكه تعداد آراي دو نامزد برابر : كنند كه عمر وصيت كرد  جوهري روايت مي

ه همين خاطر شد، نامزد مورد تأييد عبدالرحمن به خالفت انتخاب گردد و علي ب
ش ضايع خواهد شد؛ زيرا عبدالرحمن، به خاطر رابطه دامادي كه كرد كه حقّ احساس مي

كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط و  با عثمان داشت و از طريق ازدواج عبدالرحمن با ام
ابن تيميه با رد هر نوع نسبت . 4كند ، او را انتخاب مي3خواهر وليد حاصل آمده بود

كند كه عبدالرحمن نه برادر عثمان بود نه پسر  دالرحمن و عثمان، بيان مينزديك ميان عب
زهره  يناميه و رابطه ب ينزهره بود و عثمان از ب عبدالرحمن از بني. عمو و نه از قبيله او

زهره،  از طرفي ديگر بني. اميه بوده است به مراتب نزديكتر از رابطه آن با بني هاشم با بني
 بودند و عبدالرحمن و سعد بن أبي وقّاص نيز من جمله آنها، �ادائيهاي پيامبر خد

همچنين بايد در نظر . 5اين مرد، دائي من است:  به سعد گفت �همانطور كه رسول خدا
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 هرگز بين دو مهاجر و يا دو انصار پيمان اخوت برقرار نكرد و �داشت كه رسول خدا
ر عبدالرحمن بن عوف تعيين  را براد1 سعد بن ربيع�طبق احاديث مشاور آن حضرت

اند كه نسبت خوني، نزد عرب، از  اين روايات مجهول او يا از ياد برده حال. نمودند
همچنين آنان آن رابطة عميق و شگرف ميان مسلمانان . نسبت دامادي قويتر بوده است
براساس رابطه خويشاوندي نبوده اند كه اين رابطه  پي نبردهنسل اول را درك ننموده و 

  .است
  :هاشم  اميه و حزب بني  حزب بني- 2

 در امر تعيين خليفه به دو �در روايت ابومخنف چنين آمده كه ياران رسول خدا
هاشم شدند و در اين مورد با هم به مجادله و  اميه و طرفداران بني دسته طرفداران بني

بر و صحيحي نزاع پرداختند اما بايد دانست كه اين قبيل روايات براساس هيچ سند معت
متأسفانه مورخان بر اساس همين روايات غيرمعتبر، به تحليلها و بررسيهاي . 2باشند نمي

اند، اين تصور از روش صحابه كامالً بعيد است، زيرا آنان در كنار  اشتباهي گرفتار آمده
ا ارزش دنيا ر هم و به خاطر اسالم با پدران و برادران و قبائل نبرد كردند، آنان متاع بي

كردند تا دين خود را حفظ كنند، بنابراين اين نوع موضعگيريها و اقدامات از  فدا مي
باشد، آنان بسيار  اي كه بشارت بهشت به آنان داده شده كامالً غيرممكن مي صحابه

  3.اند كه مشكالت و مسائل خود را از اين طريق حلّ و فصل نمايند بزرگوارتر از آن بوده
  : اند   به علي بن أبي طالب نسبت داده سخناني كه به دروغ- 3

وياني اآنچه كه مورخاني چون ابن جرير از ر: گويد  ابن كثير در اين رابطه مي
تو مرا فريب دادي و عثمان را به : اند كه علي به عبدالرحمن گفت  ناشناس روايت كرده
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قدرت مقام خالفت رساندي تا هميشه با تو مشورت نمايد و تو در خالفت او صاحب 
  : باشي و عبدالرحمن چون آيه 
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#### ·· ··"""" ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 10: فتح(  
را شنيد از سخن بازماند، مخالف احاديث درست است در واقع روش صحابه 

پردازاني كه حديث  كه رافضيها و داستانبرخالف اين احاديث ضعيف و مجهوليست 
  2.اند دهند روايت كرده درست و باطل را از هم تشخيص نمي

  :  متهم كردن عمرو بن عام و مغيره بن شعبه - 4
كند كه عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه هنگام جريان جلسه   ميابومخنف روايت
وقاص  اي كه اعضاي شورا در آنجا بودند نشسته بودند كه سعد بن ابي شورا، بر در خانه
حال به اين رفتاري نگاه كنيد كه مردمان پست نيز از اين كار امتناع . از كنار آن رد شد

ايد كه مردم فكر  اينجا نشسته: ت كه گفت تر سخن سعد به اوس از اين عجيب. كنند مي
شناسند، هر كس در اين روايت،  كند شما عضو شورا هستيد اما بدانيد كه اعضاي آنرا مي

اليحيي در كتاب خود، به  دكتر يحيي. برد خواب بيانديشد كامالً پي به تناقضات آن مي
در واقع . 3كند  كفايت ميهايي پرداخته كه براي اثبات بطالن اين روايت مثالها و نمونه

                                                           

كننـد؛ دسـت خـدا بـاالي          كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مي          در حقيقت، كساني كه با تو بيعت مي        -1
شكند، و هـر كـه بـر آنچـه            شكني كند، تنها به زيان خود پيمان مي         پس هر كه پيمان   . دستهاي آنان است  

  .بخشد ا پاداشي بزرگ به او ميباخدا عهد بسته و فادار بماند، به زودي خد
  ).7/152(البداية و النهاية  -2
  .179مرويات أبي مخنف، ص  -3
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اين نگاهي بود كوتاه بر اين روايات مجعول تا هوشيار شد و از اين نوع روايات كه در 
  .گوشه تاريخ و فرهنگ اسالم پراكنده شده است بپرهيزيم گوشه
  

   بودن عثمان بن عفّان به خالفت سزاوارتر: پنجم 
 سزاوارتر بودند و اين را هيچ شكي وجود ندارد كه عثمان بن عفّان به مقام خالفت
كند و تنها رافضيهايي كه  هر صاحب قلب و فكر پاك و بدور از نفرت بدان اذعان مي

باشد به اين روايات و   مي�شان از دين، لعن و دشنام صحابه رسولخدا تنها سرمايه
در مورد سزاوارتر . 1پردازند ارزش هستند و بطالن آنها آشكار است مي اباطيل كه بي

  :  عثمان نسبت به مقام خالفت، قرآن و احاديث صحيح چنين آمده است بودن
  :  خداوند متعال در قرآن چنين فرموده است - 1

 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÏÏ ÏÏ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÉÉ ÉÉ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 

$$$$ ZZ ZZ↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu"""" xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )55 : نور( 2 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∋∋∋∋∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$

                                                           

  ).2/656(عقيدة أهل السنّة في الصحابه  -1
اند، وعده داده است كه حتمـاً آنـان را در     خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده            -2

قرار ] خود[ همانگونه كه كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين            قرار دهد؛ ] خود[اين سرزمين جانشين  
داد، و آن ديني را كه بر ايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمني مبدل گرداند،                     

مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك نگردانند،و هر كس پس از آن به كفـر گرايـد؛ آناننـد كـه                        ] تا[
  .ندنافرمان
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له مصاديق اين آيه شريفه بود كه خداوند آنان را قدرت و هر آينه، عثمان از جم
او در دوران خالفت خويش، عدالت را گسترانيد و اقامة نماز، . مكنت، عطا فرمود

  1.پرداخت زكات و امر به معروف و نهي از منكر را سيره خويش ساخت
  : فرمايد   در قرآن مي– عزّوجلّ – خداوند - 2

 ≅≅≅≅ èè èè%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ���� ¯¯ ¯¯==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uu"""" ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$#### tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã ôô ôô‰‰‰‰ çç ççGGGG yy yy™™™™ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) BB BBΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss%%%% ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& << <<¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt//// 77 77‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ==== óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### #### ·· ··"""" ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ΛΛΛΛ ää ää øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss????  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% öö öö//// ää ää3333 öö öö//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 16: فتح(  
نشينان  ه، عثمان پس از ابوبكر و عمر، كسي بود كه آن بادي�از رحلت پيامبر خدابعد 

بنابراين، طبق نص صريح . عرب را به جنگ با روميان، ايرانيان و تركها فراخواند
  3.باشند و قاعدتاً خالفت آنان نيز برحق بوده است قرآن،آن خلفا واجب االطاعه مي

كند كه او روزي با حضرت در  روايت مي � از رسول خدا� ابوموسي أشعري- 3
برو در را :  فرمود �حضرت. يكي از باغات مدينه نشسته بود كه مردي در باغ را كوبيد

و . دهد  تو را به بهشت بشارت مي�باز كن و به آنكه پشت در است بگو كه رسول خدا
ي، مردي پس از مدت. باشد چون در را باز نمود ديدم كه آنكه پشت در است ابوبكر مي

 باز به من فرمود كه به آنكه پشت است بگويم �رسول خدا. كوبيد ديگري در باغ را
. چون در را گشودم ديدم كه او عمر است. دهد  او را به بهشت بشارت مي�رسول خدا

                                                           

  ).2/656(عقيدة أهل السنّة في الصحابة  -1
به زودي به سوي قومي سخت زورمند دعوت خواهيد شـد كـه بـا      : نشين بگو     به برجاي ماندگان باديه    -2

 همچنان كه –بخشد، و اگر  پس اگر فرمان بريد خدا شما را پاداش نيك مي      . آنان بجنگيد يا اسالم آورند    
  .دارد ي بگردانيد، شما را به عذابي پردرد معذب ميرو] باز هم [–پيشتر پشت كرديد 

  ).110 – 4/109(الفصل في الملل و األهواء و النحل  -3



 108

:  فرمودند �اين بارهم حضرت. بعد از گذشت لحظاتي، مرد ديگري در باغ را كوبيد
ر صبر و تحمل در ط تو را به خا�به او بگو كه رسول خدابرو در را به روي او بگشا و 
و چون در را گشودم، ديدم . دهد آيد به بهشت بشارت مي برابر مصيبتي كه بر سر او مي
 سالها �كه رسول خداكند  اين حديث، خود اثبات مي. 1عثمان پشت در ايستاده است

از ديگر . از آن آگاه نمود را � او ديگر صحابه�قبل از وقوع ماجراي فتنه مثل عثمان
باشد كه در راه   از اين مرد بزرگ مي�سو اين حديث، بيانگر رضايت خدا و رسولش

  2.دين خدا جان خويش را از دست داد
امشب، :  فرمود �كند كه رسول خدا  روايت مي�ابوداوود از جابر بن عبداهللا - 4

فته و عمر نيز دستان  را گر�مرد صالحي در خواب ديد كه ابوبكر دستان رسول خدا
 از پيش ما �چون رسول خدا: جابر گويد . ابوبكر را وعثمان نيز به عمر چنگ زده است

بيقين، آن مرد صالح، خود رسول خدا است و اين خواب، : رفت، ما به يكيدگر گفتيم 
 اين بزرگواران، سكان رهبري امت اسالم را به �دهد كه بعد از حضرت رسول نشان مي

   3.دگرفتدست خواهن
 به �كند كه رسول خدا  روايت مي� حاكم در كتاب خود، به نقل از ابوهريره- 5

ياران . دهد بعد از من فتنه و اختالف عظيمي در ميان امت رخ مي: ياران خود فرمود كه 
 در حاليكه �يا رسول اهللا، به ما بگوييد كه در آن وضعيت، چكار بايد كرد؟ او: گفتند 

اين حديث، خود، . 4كرد، فرمود جانب امين امت و يارانش را بگيريد به عثمان نگاه مي
از طرف ديگر، اين .  و از داليل حقّانيت نبوت ايشان است�از معجزات پيامبر خدا

                                                           

  ).3695حديث (صحيح البخاري  -1
  ).2/657(عقيدة أهل السنّة في الصحابة  -2
  ).2/513(سنن ابوداود  -3
  ).3/99(المستدرك  -4



109  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

. باشد و بيانگر بر حق بودن او و بطالن ادعاهاي دشمنان او مي �حديث، مؤيد عثمان
 عثمان بر طريق هدايت است و هرگز  اعالم كرد كه�نير در حديثي ديگر، رسول خدا

  1.از آن منحرف نخواهد شد
6 -خطاب به عثمان �كند كه رسول خدا المؤمنين عائشه روايت مي  تِرْمِذي از ام 
بدان كه خداوند، پيراهن را بر تن تو خواهد كرد كه در هر صورت، اگرمردماني : گفت 

اين حديث، . 2گز اين كار را مكنتو را وادار كنند كه آن را از تنت بيرون بياوري، هر
 كه از آن به پيراهن تعبير شده است، بيان �عالوه بر تأييد حقانيت خالفت عثمان

 بخواهند كه بنا به ميل آنان، او از آ مقام كناره گيرد، �دارد كه اگر مردماني از عثمان مي
  3.نبايد به درخواست آنان عمل كرد و به خواست نامشروع آنان تن در داد

 �خدا كند كه عثمان در روز فتنه به او گفت كه رسول  ترمذي از ابوسهله نقل مي- 7
با او پيماني بسته است و او بر آن عهد، صبر و استقامت خواهد نمود و به آن وفادار 

باشد كه در آن رسول  در واقع، اين عهد و پيمان، همان حديث پيراهن مي. 4ماند مي
ر برابر خواست مردمان مقاومت كند و از مقام خود  به عثمان سفارش كرد كه د�خدا

  5.كناره نگيرد
) رض(المؤمنين عائشه كند كه ام  حاكم از ابوسهله، موالي عثمان، روايت مي- 8

 به ما فرمود كه دوست دارد يكي از يارانش را ببيند، �روزي رسول خدا: تعريف نمود 
. بزنيم تا نزد شما بيايد را صدا آيا مايل هستيد كه ابوبكر: به آن حضرت عرض كرديم 

                                                           

  ).2/660(عقيدة أهل السنّة في الصحابة  -1
  ).1/613(ضائل الصحابه ف -2
  ).3/446(الدين الخالص  -3
  ).5/295(، سنن الترمذي )1/605(فضائل الصحابه  -4
  ).10/209(تحفة األحوذي  -5
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با آمدن علي نيز . عمر چطور؟ ايشان باز جواب رد دادند: گفتم . خير: ايشان فرمود 
چون نام عثمان را برديم، آن حضرت خوشحال شدند و از ما خواستند . موافقت ننمود

ت تا از  از من خواس�هنگاميكه عثمان به خانه ما آمد، رسول خدا. كه او را فرا خوانيم
بعد از مدتي ديدم كه رنگ . اتاق بيرون بروم و سپس به صحبت كردن با عثمان پرداخت

 در محاصره شورشيان بود به �كه خانه عثمان آن روزي. رخسار عثمان دگرگون شد
ه است كه ت با من عهدي بس�رسول خدا: دهيد؟ و او گفت  گفتيم چرا فرمان نبرد نمي
  1. بر آن صبر كنمبايد به آن وفادار بمانم و

باشد و   مي�اين حديث نيز چون احاديث پيشين، مؤيد حقّانيت خالفت عثمان
در واقع، براساس .  بوده است�دهد كه خالفت او مورد تأييد رسول خدا نشان مي

همين احاديث معتبر، هر كس خالفت عثمان را نپذيرد، او را از اهل بهشت و جزو شهدا 
ه توهين و تخريب شخصيت او بپردازد بايد در صحت ايمان نداند و با قلب و زبان ب

  2.خود شك كند
كند كه صحابه در زمان حيات رسول   روايت مي� بخاري نيز از عبداهللا بن عمر- 9
دانستند و بعد از او عمر و سپس عثمان را برتر از   هيچ كس را با ابوبكر برابر نمي�خدا

دانستند   نفر، آنان ديگر صحابه را با هم برابر ميغير از اين سه. پنداشتند ديگر صحابه مي
هد كه چطور خداوند  اين روايت نشان مي. 3دادند و هيچكدام را بر ديگري ترجيح نمي

متعال زمينه به خالفت رسيدن ابوبكر، عمر و عثمان را به قلبهاي صحابه الهام نموده و 
  4.آنان را مهياي پذيرش آن ساخت
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دهد كه صحابه،  اين روايت خبر از آن مي: گويد   چنين مي تيميه در اين رابطهناي
دادند و بعداز او عمر و سپس عثمان را بهتر از ديگر   را بر ديگران برتري مي�ابوبكر

 از اين ماجرا باخبر � در روايتي ديگر نيز نقل است كه پيامبر خدا.دانستند صحابه مي
 رجحان و فضيلت خلفاي راشدين بر ديگر بودند اما با آن مخالفتي ننمودند، بنابراين اين

اگر هم دراين . ه استد به اثبات رسي�صحابه، از طريق احاديث و روايات رسول خدا
رساند ودر عين  ، خود رفتار مهاجرين و انصار اين واقعيت را مياحاديث، شك كنيم

از طرف ديگر، اجماع صحابه بر .  نيز مواجه نشدند�حال با مخالفت رسول خدا
، خود، دليلي ديگر بر �بيعت داوطلبانه و از روي رضايت صحابه و �عثمانفت خال

  1.باشد اين نكته مي
تر بودن عثمان نسبت به امر خالفت  تمامي اين احاديث، همه و همه، بيانگر اليق

داند نبايد در آن   مي�است و هر كس كه خود را پايبند به قرآن و سنّت رسول خدا
ر واقع، بر هر مسلماني واجب است به اين امر مهم باور داشته د. شكي به خود راه دهد

رسانند سر  باشد و در برابر شواهد و نصوصي كه صحت اين مسأله را به اثبات مي
  2.آورد تسليم فرود

  
  تر بودن عثمان به امر خالفت اجماع مسلمانان بر اليق: ششم 

اند كه  ع نموده و همچنين اهل سنت و جماعت بر اين جما�صحابه رسول خدا
ترين افراد براي امر خالفت بوده و هيچكس نيز  ، اليق� بعد از ابوبكر و عمر�عثمان
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ما در اينجا آراي تعدادي از علماي حديث در . 1با اين قضيه به مخالفت برنخاسته است
  :كنيم  اين رابطه را بازگو مي

 به � خالفت عمراو در دوران: كند كه   ابوشيبه از حارثه بن مضرب روايت مي- 1
ترين افراد براي مقام   را اليق�حج رفت و بعينه ديد كه همگان بعد از عمر، عثمان

  2.دانستند خالفت مي
 از من سؤال �كند كه روزي عمربن خطاب  نقل مي�ابونعيم از حذَيفه بن يمان

اً قطع: به نظرت، مردم بعد از من چه كسي را امير خود خواهند كرد؟ من گفتم : كرد 
  3.عثمان را به خالفت برخواهند گزيد

مرگ رسول  با: كند   ذهبي از قول قاضي شريك بن عبداهللا چنين روايت مي- 3
ر را به خالفت برگزيدند و اگر بهتر از ابوبكر در ميانشان بوده باشد ، مردم، ابوبك�خدا

ا مرگ ابوبكر، سپس ب. اند اما به هر دليل، او را كنار گذاشتند، آنان به امت خيانت كرده
عمر به خالفت رسيد و به اقامه حق و عدالت مبادرت ورزيد و چون در بستر مرگ 
افتاد، شورايي را براي تعيين خليفه تشكيل داد و آنان نيز عثمان را به خالفت برگزيدند 
و اگر فرض كنيم كه در ميان ايشان، بهتر از عثمان بوده اما آنان او را انتخاب نكردند، 

  4.اند  امت خيانت نمودهآنان به
 بعد از ابوبكرو عمر، از حق �دهد كه عثمان در ميان صحابه آرا و احاديث، نشان مي

نيز روشن است كه خود عمر نيز . اولويت نسبت به ساير صحابه برخوردار بوده است
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 و گرايشات مردم به اين نكته پي برده بود كه عثمان به �براساس احاديث رسول خدا
  1.هد رسيدخالفت خوا

كند كه چون عثمان به خالفت   روايت مي�بن سبره  ابن سعد از قول نزال- 4
 افراد را به مقام خالفت بدانيد كه ما بهترينِ:  اعالم نمود �رسيد، عبداهللا بن مسعود

  2.برگزيديم و در اين مهم، هيچ قصوري ننموديم
كند كه او در اين   مينقل) ه اهللامحِر(بن محمد زعفراني از امام شافعي   حسن- 5

 را به خالفت � وفات فرمود، مردم ابوبكر�چون پيامبر خدا: رابطه چنين گفته است 
 خليفه شد و چون در بستر مرگ افتاد، شورايي را جهت �پس از او نيز عمر. برگزيدند
 را به خالفت انتخاب �اعضاي اين شورا نيز به اجماع، عثمان. خليفه تشكيل دادتعيين 
كند كه او  نقل مي) ه اهللامحِر(همچنين ابوحامد محمد مقدس از امام شافعي . 3كردند

بدانيد كه عثمان بعد از عمر، پيشوا و رهبر بر حق امت اسالم بود، : چنين گفته است 
بن عوف واگذار  را به عبدالرحمن هزيرا خود اعضاي شورا بودند كه حق انتخاب خليف

. ين مقام برگزيد و صحابه نيز بر اين انتخاب اجماع نمودندكردند و او نيز عثمان را به ا
چون عثمان به خالفت رسيد، تا آن هنگام كه به شهادت رسيد، براساس حق و عدالت 

  4.حكومت كرد و در راه گسترش دين تالش نمود
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 بعد از ابوبكرو عمر، آنگونه �كند كه صحابه  ابن تيميه از امام احمد روايت مي- 6
ثمان با هم به توافق رسيدند در مورد هيچكس ديگري به چنين اجماعي كه برخالف ع
  1.دست نيافتند

عثمان را اعضاي شورايي :  ابوالحسن أشعري نيز در اين رابطه چنين گفته است - 7
، همه حق خالفت را داشتند اما �به خالفت انتخاب كردند كه براساس وصيت عمر

  2.ر اين مسأله اجماع نمودندهمه آنان، خالفت عثمان را پذيرفتند و ب
 عثمان صابوني در بيان عقيده سلف و اصحاب حديث نسبت به ترتيب خلفاي - 8

آنان بعد از خالفت صديق و فاروق، معتقد به حقانيت خالفت : گويد  راشدين، چنين مي
باشند، زيرا كه او با اجماع اعضاي شورا و سپس همه صحابه به اين مقام  عثمان مي

  3.رسيد
همه مسلمانان با عثمان بيعت كردند و :  ابن تيميه نيز، خود، چنين گفته است - 9

حال اگر تصور كنيم كه علي يا ديگر صحابه با او . هيچيك از اين كار امتناع ننمودند
عمر، . كرد كردند، بدون شك، عثمان هرگز به اين منصب دست پيدا نمي بيعت نمي

وقاص و  علي، عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابياي چون  اعضاي شورا را از ميان صحابه
اما در . بن عوف انتخاب نمود كه هر يك صالحيت خالفت را داشتندعبدالرحمن 

بعد از آنان نيز عبدالرحمن . جريان مذاكرات، زبير، طلحه و سعد خود را كار كشيدند
دالرحمن در عب. خود را كنار كشيد تا از ميان علي و عثمان، يكي رابه خالفت برگزينند

روزي كه عمر به آنان فرصت داده بود تا خليفه را از ميان خود انتخاب  طي چند شبانه
كنند، با مهاجرين و انصار، تابعين، امرا و فرماندهان مشورت نمود و نظر آنانرا جويا شد 
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سپس در روز موعود، . دانستند تر مي و همه آنان، عثمان را نسبت به امر خالفت اليق
 �مانان، داوطلبانه و با طيب خاطر و نه از روي تطميع و يا تهديد، با عثمانهمه مسل

اند كه  محدثاني چون ايوب سختياني، احمد بن حنبل و دارقطني بيان داشته. بيعت كردند
.  را تحقير نموده است�تراز عثمان بداند، صحابه هر كس علي را درامر خالفت، اليق

 او � عثمان براي مقام خالفت اين بود كه همه صحابهدر واقع، مهمترين دليل اولويت
  1.دانستند تر مي را براي اين منصب اليق

: گويد  چنين مي� ابن كثير، در خصوص كيفيت اجماع صحابه برخالفت عثمان-10
اعضاي شورا، بعد از تشكيل اولين جلسه، به عبدالرحمن اين اختيار را دادند تا او خليفه 

 نيز نخست با همه اعضاي شورا نسبت به فرد اصلح و اولي صحبت او. را انتخاب نمايد
او از علي سؤال . دانستند همه آنن در ميان خود، عثمان را فرد اصلح و اولي مي. نمود
اگر من تو را به خالفت انتخاب نكنم تو چه كسي را نسبت به خالفت، از همه : كرد 
چون عبدالرحمن همين سرال را . م بردداني؟ علي نيز در جواب، عثمان را نا تر مي اليق

سپس عبدالرحمن به . نست دا تر از همه مي از عثمان پرسيد او در جواب، علي را اليق
او حتي در اين زمينه، . ، تابعين، امرا و فرماندهان پرداخت�مشورت با ديگر صحابه

فتند جويا ر  مدينه و نيز كودكاني را كه به مكتب مينظر زنان، مسافران، ديگر ساكنان
تر بودن عثمان به امر خالفت اذعان داشتند و او را فرد  همه آنان، باالجماع، به اليق. شد

عبدالرحمن در طول آن چند شب و روز، وقت خود را به نماز و دعا . دانستند اصلح مي
چون شب روز . ؟؟ و كمترين وقت را به استراحت گذرانيدو مشورت با مردم مدينه 

، عبدالرحمن به خانه پسر خواهرش، مسور بن مخرمه، رفت و او را به چهارم فرا رسيد
هنگاميكه علي و عثمان نزد او آمدند، عبدالرحمن به آنان . دنبال علي و عثمان فرستاد

دادند اما بايد با من پيمان  ترين افراد براي اين مقام مي همه مردم شما را اليق: گفت 
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ن مقام رسيد عادل باشد و اگر به اين منصب انتخاب ا به ايمنديد كه اگر هر يك از شبب
روز موعود، . نشد، طغيان نكند و در برابر خليفه جديد، مطيع و فرمانبردار باشد

 را بر سر گذاشت و با شمشيري به دست به مسجد �عبدالرحمن، عمامه رسول خدا
 همه آمدند و چون. ، را به دنبال اعضاي شورا، ديگر صحابه و ساكنان مدينه فرستادرفت

مسجد مملو از جمعيت شد، بر منبر رفت و پس از حمد و ثنا و دعا و نيايش، رو به 
اي مردم، من در اين چند روز، نظر همه شما را راجع به خليفه و : مردم كرد و گفت 

دانيد،  تر از ديگران مي پيشواي خود جويا شدم و دانستم كه همه، علي و عثمان را اليق
با من پيمان ببند كه در صورت به : ، علي را فراخواند و به او گفت سپس عبدالرحمن

 و روش ابوبكر و عمر پايبند و وفادار �خالفت رسيدن به قرآن و سنت رسول اهللا
بندم، بلكه براساس فهم و توان خود رفتار  من چنين پيماني نمي: علي گفت . بماني

 و همين درخواست را از او نمود و آنگاه عبدالرحمن، عثمان را فراخواند. خواهم نمود
: عثمان نيز با او پيمان بست، در اين هنگام، عبدالرحمن، دست به دعا برداشت و گفت 

چون سخنان عبدالرحمن . من حقي را كه بر گردنم بود به عثمان واگذار نمودم! خداوند
پله تمام شد مردم گرد عثمان جمع شدند و با او بيعت كردند، عبدالرحمن نيز يك 

كنند كه علي اولين و يا  نقل مي. گر اين ماجرا بود باالتر از عثمان، بر منبر نشسته و نظاره
  1.دومين فردي بود كه با عثمان بيعت نمود

اين روايات را بدان دليل آورديم تا بيان كنيم تا تعيين عثمان به عنوان خليفه مسلمين 
  2.هيچيك از آنان مخالفتي ننمود صورت گرفت و در اين ميان، �به اجماع همه صحابه
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  دهد  ترجيح مي� را بر عثمان�حكم آنكه علي: هفتم 
براساس اعتقاات اهل سنّت، هركس علي را در امر خالفت، نسبت به ابوبكر و عمر، 

گذار است و هر كس او را بر عثمان ترجيح دهد   داند، گمراه و بدعتضلفتر و ا اليق
هرچند در اين ميان هستند علمايي .1نامند گذار نمي  بدعتباشد او را گمراه و گناهكار مي

تر از عثمان بداند، در واقع، صحابه رسول  اند كه هر كس علي را اليق كه اعالم كرده
 را به خيانت در امانت متهم كرده است كه به جاي علي، عثمان را به مقام خالفت �اهللا

  2.اند رسانده
اعتقاد اهل سنّت و جماعت بر اين است : ويد گ ابن تيميه در همين رابطه چنين مي

كه عثمان در امر خالفت، نسبت به علي افضل بوده است اما اين مسأله جزو آن اصول و 
مسأله مهم و . قواعدي نيست كه در صورت مخالفت با آن، فرد دچار ضاللت شود

دين از خطير در قضيه خالقت نهفته است، زيرا اهل سنّت، معتقد به ترتيب خلفاي راش
و هر كس به كم ارزش كردن هر يك از خلفاي راشدين بپردازد از  ابوبكر تا علي است

  3.ترين افراد امت است گمراه
   : �بيان آراي علما درخصوص مسأله ترجيح دادن علي بر عثمان

  : دارد كه در اين رابطه دو نظر وجود دارد  ابن تيميه در ضمن اين مباحث بيان مي
فضل بودن علي بر عثمان جائز نيست و هر كس اين باور باشد از راه  اعتقاد به ا- 1

سنّت خارج شده و به بيراهه بدعت گام نهاده است، زيرا تعيين عثمان به عنوان خليفه، 
علمايي چون ايوب سختياني، احمد بن حنبل و .  بوده است�براساس اجماع صحابه

                                                           

  ).102 – 3/101(مجموعة الفتاوي  -1
  .66حقبة من التاريخ، عثمان خميس، ص  -2
  ).3/101(مجموعة الفتاوي  -3



 118

 معتقد باشد، مهاجرين و انصار را دارقطني بر اين قول هستند كه هر كس به اين باور
  .اعتبار كرده است تحقير و بي

 چون وضعيت و شرايط عثمان و علي به هم نزديك و تقريباً يكسان بوده است - 2
هر كس نيز به افضل بودن علي بر عثمان معتقد باشد، دچار بدعت و ضاللت نگشته 

  1.است

                                                           

  ).4/267(مجموعة الفتاوي  -1



 

  

  

  

  

  

  گفتار دوم
  

  شيوة عثمان بن عفّان در حكومت
  
ون بيعت مردم با عثمان تمام شد، خطيبي از جانب او برخاست و اعالم كرد كه چ

عثمان نيز در خطبة . عثمان براساس قرآن و سنت و شيوة شيخين حكومت خواهد نمود
خويش با تأكيد بر اين مهم، اعالم نمود كه او جز در موارد اجراي حدود، براساس صبر 

ارزش دنيا  ردم را به پرهيز از متاع بياو همچنين م. و حكمت حكومت خواهد كرد
فراخواند تا دچار نزاع و حسادت نست به هم نشوند كه اين امر سبب تفرقة امت 

ديد كه امت اسالم به خاطر پرداختن  گويا عثمان، با بصيرت ايمان خويش، مي. شود مي
  1.اي عظيم گرفتار خواهد شد به دنيا و تبعيت از هوي و هوس، در دام فتنه

مرا به عنوان خليفه انتخاب كردند و من هم آن : ان در خطبة خويش چنين گفت عثم
من سوگند ياد . باشم گذار نمي بدانيد كه من پيرو راه راست هستم و بدعت. را پذيرفتم

 باشم و از راه و روش خلفاي قبل از خود و �كنم كه پيرو قرآن و سنت رسول خدا مي
 جز در موارد اجراي حدود و مجازات، نسبت به نيكوكاران و محسنين تبعيت نمايم و

دنيا چون گياهي است زيبا كه نظر مردمان بسياري را به . شما با صبر و رأفت رفتار كنم
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ارزش دنيا دل نبنديد و به آن اطمينان  اي مردم به متاع بي. سوي خود جلب كرده است
يابد كه به آن  ات ميج آن نبدانيد كه تنها كسي از دام نكنيد كه آن قابل اطمينان نيست و

در اين ميان روايتي است كه در آن گفته شده، عثمان چون شروع به خطبه . 1پشت كند
: سپس به مردم گفت . گويد دانست كه چه مي لكنت زبان شد و نمينمود، دچار 

سواركاري براي اولين بار مشكل است، اگر زنده بمانم خطبه را براي شما درست و 
» العقد الفرير«بايد دانست اين روايت كه ابن عبدريا آنرا را در . اندواضح خواهم خو

  2.باشد اساس مي آورده است، نادرست و بي
  : هاي عثمان به كارگزاران، واليان، فرماندهان لشكري و عامة مردم  نامه: اول 

. كردعثمان بنا به وصيت عمر، تا يكسال هيچكدام از كارگزاران دولت را از كار بركنار ن
هايي كه عثمان به واليان و كارگزارن دولت نوشت، خوب و  اگر فردي محقق، در نامه

  3.عميق بنگرد به راه و روش او در حكومت پي خواهد برد
  .ما در اينجا به تحقيق در اين راه و روش خواهيم پرداخت

  :  اولين نامه عثمان به همة واليان - 1
از ملّتشان قرار داده و نه جمع   و مراقبتخداوند، اولين وظيفه رهبران را حفاظت

نخستين دين، حافظ و مراقب امت بودند و نه ن ابدانيد كه رهبر. كردن خراج و ماليات
خراج بگير، اما بعد از آنان، رهبران اين امت تنها خراج بگير خواهند بود و ديگر حافظ 

داري و  ، حس امانتاگر اوضاع به اين صورت شود، شرم و حيا. و مراقب امت نيستند
هاي حكومت اينست كه حاكمان  ترين روش بدانيد كه درست. رود وفاداري از ميان مي

آنان عمل كنند، اموال مردم مراقب امور و مسائل امت باشند و به وظايف خود در قبال 
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را از آنان نگيرند و تنها آن مقدار كه بر ايشان است از آنان طلب نمايند، اهل ذمه را 
ام گذارند، در گام نخست اموالشان را از آنان نگيرند و تنها آن مقدار كه بر ايشان احتر

. 1است از آنان طلب كنند و نسبت به دشمنانشان از در وفاي به عهد و پيمان وارد شوند
او بيان . سازد بينم كه عثمان در اين نامه، وظيفه حاكمان در برابر امت را روشن مي مي
ن حفاظت و مراقبت از امت و مصالح و منافع آنان است نه جمع كند وظيفه حاكما مي

دارد كه سياست حكام  به همين دليل ايشان اعالم مي. كردن ماليات و خراج از ايشان
بايد بر اين اساس باشد كه رهبران با گرفتن تنها آن مقدار ماليات و خراج كه بر مردم 

آوري ماليات و ثروت  ن به جمعاست، حقوق مردم را رعايت نمايند و از مشغول شد
داري  رود و حس امانت اندوختن بپرهيزند كه در غير اين صورت حيا و آزرم از ميان مي

  2.و وفاداري از جامعه رخت برخواهد بست
حفظ عدالت سياسي، اجتماعي : در واقع در نامة عثمان بر اين نكات تأكيد شده بود 

وق شهروندان و گرفتن تنها آن مقدار و اقتصادي در جامعه كه از طريق رعايت حق
آيد و نيز اساس قرار دادن اين اصل  خراج و ماليات كه بر عهده آنان است، حاصل مي

كه وظيفه دولت حفاظت و مراقبت از امت است نه جمع كردن ماليات و ثروت 
  3.اندوختن

ه دارد كه در صورت تبديل شدن حاكمان ب عثمان بن عفّان در اين نامه بيان مي
كنندگان ماليات به جاي محافظان و سرپرستان امت، اخالق نيكو و  بيگران و جمع خراج

داري و  ديگر شاهد شرم و حيا و حس امانت جامعه رخت بر بسته وپسنديده از ميان 
نخواهيم بود، زيرا مابين حاكمان و مردم ريسماني وجود وفاداري در ميان افراد جامعه 
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بخشد و آن حركت به سوي  تنها يك چيز آنرا استحكام ميدارد واال و با ارزش كه 
  .رضاي خداوند متعال است

المال و وفادار  دار بودن نسبت به بيت اگر حاكمان با اطاعت از رهبران امت و امانت
ماندن به رهبران، در اين مسير حركت كنند آنگاه حيا و آرزم در جامعه فراگير شده و 

عثمان، واليان . كند پسند و گرفتار شدن در گناهان منع ميمردم را از ارتكاب كارهاي نا
شود جز آن هنگام كه  را به رعايت عدالت در حق مردم سفارش نمود كه آن حاصل نمي

حكام تنها آن مالياتي را كه بر مردم است از آنان بگيرند و تنها انجام وظايفي را كه بر 
م را حيف و ميل نكنند و آن را حق دوششان است از آن بخواهند و در مقابل اموال مرد

  .صاحبشان بدانند
ها را مهمترين داليل فتح و  ها و عقدنامه از ديگر سو عثمان، وفادار بودن به پيمان

كند و اين امريست كه  داند و واليان مرا به رعايت آن سفارش مي پيروزي بر دشمنان مي
  1. به اثبات رسانيده است اين اخالق واال را در موفقيتهاي مسلمانانتاريخ تأثير

  :  نامه ايشان به فرماندهان سپاه - 2
نوشتند  اي كه ايشان به فرماندهان سپاه در ديگر مناطق سرزمين اسالمي مي اولين نامه

عمر، شما را بر اساس شورا . شما حافظان و نگهبانان امت هستيد: به اين شرح است 
هر كدام از شما كه از راه . تدوين نمودنصبت كرد و قوانين و دستورات شما را در شورا 

برد و ديگران را  راست منحرف شود، خداوند او را، براساس قوانين خود، از ميان مي
كنيد زيرا من در امر   بنابراين دقت كنيد كه چگونه رفتار مي.نمايد جايگزين او مي

اقب اعمال خالفت كه خداوند مرا ملزم به رعايت و مراقبت آن نموده دقيق بوده و مر
  2.باشم كارگزاران دولت مي

                                                           

  ).12/369(التاريخ اإلسالمي  -1
  ).5/244(تاريخ الطبري  -2



123  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

باشد كه در خالفت اسالمي، با تغيير  اي كه قابل توجه است اين مي در اين نامه، نكته
شوند، زيرا همه خلفا و كارگزاران آنان در  خليفه، همة امور و مسائل دچار تغيير نمي

.  مردمان استكنند و آن اجراي اسالم و احكام آن در دنيا و ميان يك مسير حركت مي
نيز در اين نامه به اين امر اشاره شده است كه حكومت و دستورات خلفا براساس 

نظران  باشد و به اين ترتيب تمامي امور مهم زير نظر بزرگان و صاحب شوراي امت مي
شود و اگر حاكمي بميرد و جانشين او بيايد، باز همه بر همان  امت تصويب و اجرا مي
 �همچنين حضرت. دارند هدف واالي اجراي اسالم گام برميروش و در جهت همان 
 كه هر كس از دين خدا و صراط مستقيم او منحرف شود، اند بر اين اصل تأكيد كرده

سنت و قانون خداوند بزرگ و متعال در مورد او اجرا خواهد شد، زيرا كمك و نصرت 
 در برابر اوامر و خداوند به دوستان خود مشروط به پايبندي به دين و تسليم بودن

دستورات اوست و اگر مردماني از اين راه منحرف شوند، خداوند با اقتدار كامل، آنان را 
كمااينكه در قرآن نيز چنين . 1نمايد از ميان برده و مردماني ديگر را جايگزين آنان مي

  : آمده است 
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 ايشان نسبت به وظايف خود آگاه بود و اند كه در آخر نامه، حضرت تأكيد كرده
نمايد، زيرا ار هم حاكمان به وظايف خود عمل كنند و هم مردم در آن  بدانها عمل مي

رسد كه در راه خدمت به امت  صورت هر فردي از افراد جامعه به اين احساس واال مي
  1.دارد گام برمي

  :  نامه ايشان به كارگزاران امر خراج و ماليات - 3
  : باشد  ين نامه ايشان به كارگزاران امر خراج و ماليات به شرح ذيل مياول

بدانيد كه خداوند مردمان را به حق آفريد و جز حق، چيز ديگري را از آنان 
دار باشيد  امانت. و با آن حق را به صاحب آن بدهيد بنابراين دنبال حق باشيد. پذيرد نمي

خيانتهاي نسلهاي  برند كه در اشيد كه آنرا از بين ميو به آن پايبند باشيد، اولين افرادي نب
خداوند وفاداري را ترويج دهيد و به يتيمان ستم نكنيد زيرا . بعد از خود شريك هستيد

در اين نامه بيان شده است كه خداوند، از . 2با هر كه به آنان ظلم نمايد دشمن است
. داري و وفاداري استوار است تپذيرد و حق بر دو ركن امان بندگان خود تنها حق را مي

كنند  كند و به كارگزارن سفارش مي پس ايشان از يتيمان و هم پيمانان مسلمانان ياد مي
كنندگان به آنان، انتقام خواهد گرفت  زير خداوند از ستم. 3در آنان نهايت تالش را نمايد

يد آن بر كه دشمن ستمكاران است و اين بيانگر جنبه ظلم ستيزي دين اسالم و تأك
  4.دستگيري از ضعفاست

 تبعيت كنيد �بدانيد تا زمانيكه از قرآن و سنت رسول خدا:  نامه او به عامة مردم - 4
اگر در ميان شما سه خصلت پديد آيد به بيراهه بدعت گرفتار . ايد به هدايت دست يافته
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ران ملل ديگر و نعمت فراوان، ازدواج فرزندان شما با دخت: آنها عبارتند از . خواهيد آمد
:  فرمودند �نشين و غير عربها سنت به قرآن، زيرا رسول خدا تبعيت از فهم اعراب باديه

كفر در ميان غيرعرب است كه آنان هرگاه در امري دچار شك و اختالف شوند به 
  1.آورند بدعت و اجتهاد خود در آن امور روي مي

سنت و اجتناب از بدعت تشويق عثمان مردم را به تبعيت از قرآن و  در اين نامه،
آيد، برحذر  نمايد و آنان را از انحرافاتي كه بر اثر گرفتار آمدن در سه خصلت پديد مي مي

نعمت فراوان كه مردمان را به رفاه و كنار گذاشتن تالش و : داشته است و آنها عبارتند 
گر كه در طول كند، ازدواج با زنان و دختران ملل دي ها دچار مي كوشش و سستي اراده
ها تأثيرات خود رابه جا گذاشته است و رواج فهم و استنباط اعراب  تاريخ در تمامي زمينه

نشين به خاطر سرسخت و خشن بودن، به  نشين و ملل غيرعرب، زيرا اعراب باديه باديه
نشينان بودند،  اند كمااينكه بيشتر خوارج از باديه ندرت به هدايت راستين دست يافته

بودند، ملل  كردند و شب و روز به عبادت مشغول كه بسيار قرآن تالوت ميهرچند 
غيرعرب هم چون تحت تأثير اديان و تفكّرات كهني كه مخالف قرآن و سنّت رسول 

باشند، قرار دارند، بايد از التقاط اين اديان و عقائد و باورهاي راستين اسالم و   مي�خدا
ز آن پرهيز نمود، همانطور كه گمراهترين فرقه و پيدايش انواع بدعتها ممانعت كرد و ا
  2.اند از اينان پديد آمده است مكاتبي كه در تاريخ اسالم ظهور كرده

  
  مرجع عالي قوانين دولت : دوم 

دولت او عثمان در خطبه نخستين خود اعالم نمود كه مرجع عالي قوانين و عملكرد 
من پيرو : خود او چنين گفته قرآن، سنت و شيوه حكومت شيخين است، همانطوركه 

                                                           

  ).5/245(تاريخ الطبري  -1
  .199 بن عفّان، ص صادق عرجون، عثمان -2
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كنم   هستم و از بدعت اجتناب خواهم نمود و سوگند ياد مي�قرآن و سنّت رسول خدا
از تبعيت از آن دو، از راه و روش دو خليفه پيشين خود كه شما بر آنان و  كه بعد

  1.حكومتشان اجماع نظر داشتيد پيروي نمايم
  : ا مرجعيت آن چنين فرموده است خداوند در رابطه ب.  مرجع اول، قرآن است- 1

 !! !!$$$$ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### !! !!$$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 yy yy77771111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

 ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyzzzz ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  ) 105: نساء(  
ن و اصول و بنابراين قرآن شامل تمام احكام مربوط به امور زندگي يك فرد مسلما

نيز . باشد حيات يك جامعه الزم است، ميكه براي اصالح بخشهاي مختلف مبادي 
  .ها استوار گردد را در بردارد قواعد و اصولي را كه دولت اسالمي بايد بر آن

سنت پاك رسول خداست كه اصول قوانين اسالمي بر پايه آن :  مرجع دوم - 2
  3.مصاديق اجراي احكام قرآن را شناختتوان موارد و  باشد و از طريق آن مي مي

  :  تبعيت از راه و روش ابوبكر و عمر - 3
  : در مورد آن دو چنين فرمودند �رسول خدا

  5و4».أبي بكرَ و عمرَ: اِقْتَدوا باللَّذين مِنْ بعدي «

                                                           

  ).5/443(تاريخ الطبي  -1
ما قرآن را به حق به سوي تو فرستاديم تا به آن چه خدا بر تـو پديـد آورده ميـان مـردم                        ) اي پيغمبر ( -2

  ).105 –نساء (به خصومت برخيزي ) با مؤمنان(حكم كني، ونبايد به نفع خيانتكاران 
  .432مؤلف، فقه التمكين في القرآن الكريم،  -3
  )3/200(صحيح سنن الترمذي  -4
  .227نظام الحكم في االسالم،  -5
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النورين، دولتي بود تحت تأثير دين و احكام آن، به عبارتي ديگر در آن  دولت ذي
ت اسالم مافوق تمام قوانين ديگر بود به نحوي كه تصويري درخشان از حكومت، شريع

 حكومت اسالم را به منصه ظهور رسانيد كه در آن حاكم و مردم، همه تابع قوانين و
در واقع در جامعه صحابه، همه در برابر شريعت سر تسليم . 1باشند دستورات شرها مي

اي، اطاعت از خليفه، تنها در گرو  جامعهدر چنين . اند فرود آورده و به آن مقيد بوده
  :  فرموده است �اطاعت او از شريعت است كمااينكه پيامبر خدا

  2».روفٍع في الماعةُما الطَّ، إنَّةِيصِع الماعةَالطَ«
قدرت شريعت در دولت خلفاي راشدين، در كنار ديگر ويژگيها، از مهمترين 

قدرت حكومت فراگير بوده و در : * ارتند از ها عب اين ويژگي. ويژگيهاي آن دولت بود
حكومت متعهد .* جهت ايجاد تعامل و توازن بين نيازهاي دنيا و آخرت امت اسالم بود

  3.حكومت بر پايه فقط وحدت امت اسالم استوار بود.* به اطاعت از شريعت بود
  
  حق امت در بازخواست خليفه: سوم 

 مخالف -1: د در چهارچوب دو امر باشد بدون شك، قدرت خليفه، مطلق نبود و باي
در ضمن نوع اجراي آن تصميم نيز . نص صريحي كه در قرآن و سنّت آمده است نباشد

ها   مخالف مواردي كه امت اسالم بر آن- 2. مطابق با روح و اهداف شريعت باشد
  .نظر دارد نباشد اجماع

ة مردم است، از آنان گيرد كه خليفه نمايند اساس اين حق امت از آن جا نشأت مي
كند، بنابراين هرگاه امت   گيرد و چارچوب قدرت او را امت تعيين مي قدرت خود را مي

                                                           

1-   
  )7545حديث (صحيح البخاري  -2
  .80السنْهوري، فقه الخالفة،  -3
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تعين اجراي شريعت دين وحفظ مصالح امت را در افزايش و يا كاهش قدرت و 
تواند اين كار مهم را انجام دهد كه اين از طريق مجلس  اختيارات خليفه بداند، مي

عثمان نيز بر همين اساس خطاب به صحابه . 1گيرد  امت صورت ميشوراي منتخبين
هرگاه ديديد كه براساس دستور قرآن، بايد مرا به زنجير بكشيد، حتماً اينكار را : فرمود 

اي از مسلمانان، نسبت به عملكردش به او متعرض   بنابراين هنگاميكه دسته2انجام دهيد
 خواسته آنان را تقبيح و محكوم نكرد و به آنان مورد بازخواست قرار دادند،او را  شده و

  3.ها را اصالح نمايد آناعالم نمود كه حاضر است در صورتيكه اشتباهات او اثبات شود 
  

  شورا: چهارم 
از مهمترين اركان حكومت اسالمي، مشورت رهبران حكومت با مسلمانان و پذيرش 

  : فرمايد  ين ميباشد، كمااينكه قرآن چن آرا و نظرات شوراي امت مي

 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍSSSS öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã 

öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### // //==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 4  ) 159: آل عمران(  
  : همچنين خداوند در قرآن چنين فرموده است 

                                                           

  .268فتحي عبدالكريم، الدولة و السيادة،  -1
  .524مسند أحمد،  -2
  .3790الدولة و السياسة،  -3
اگر تندخو و سختدل بودي مـردم از گـرد تـو متفـرق              به مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتي و            -4

آنان در گذر و براي آن طلب آمرزش كن و در كار با آنها مـشورت نمـا لـيكن                    ) بدي(شدند، پس از      مي
آل (آنچه تصميم گرفتي با توكل به خدا انجام ده، كه خدا آنان را كـه بـر او اعتمـاد كننـد دوسـت دارد                          

  ).159 -عمران
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 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ yy yyffff tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÍÍ ÍÍ hh hh5555 uu uu"""" ÏÏ ÏÏ9999 (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã"""" øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33““““ uu uu‘‘‘‘θθθθ ää ää©©©© öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 38: شوري(  
 در حكومت خود، مجلسي را متشكل از بزرگان صحابه بر همين اساس، عثمان،

  : كرد   و كارگزاران و فرماندهان خويش را بدان سفارش مي2تشكيل داده �رسول اهللا
بر آن روشي كه در دوران خالفت عمر بر آن بوديد بمانيد و از آن منحرف نشويد و 

من و شورا واگذار كنيد اي نياز به تصميم مشكل و مهمي داشتيد، آنرا به  هرگاه در مسأله
  3.تا ما امت را بر آن به اجماع برسانيم و سپس انجام آنرا به شما بسپاريم

فرماندهان و واليان آن حضرت هم چون قصد نبرد و كارزار با دشمنان را داشتند از 
آن حضرت هم مسأله را با بزرگان صحابه در ميان . كردند خليفه درخواست اذن مي

هاي كار با آنان   و نقشهها رد لوازم و تجهيزات و همچنين برنامهگذاشت و در مو مي
به عنوان مثال هنگاميكه . 4داد نمود و سپس به فرماندهان اذن آن كار را مي صحبت مي

عبداهللا بن أبي سرْح قصد داشت تا به سواحل شمال آفريقا لشكركشي كند و خطر روميان 
اي به خليفه نوشت و از او اذن اين كار را  مهرا از مرزهاي حكومت اسالم دور نمايد، نا

  5.خليفه نيز بعد از مشورت با شوراي صحابه، اين اذن را به او داد. درخواست كرد
را » رودس«و» قبرص«سفيان قصدحمله به جزاير  هنگامي كه معاويه بن ابي يا آن

ليفه نيز تا به خ. اي به خليفه نويشت و نظر خليفه را در اين مسأله جويا شد داشت، نامه
                                                           

ايشان را اجابت كردند و نماز به پا داشتند و كارشان را به مـشورت يكـديگر انجـام                   و آنان كه امر خد     -1
  .كنند ها كرديم انفاق مي دهند و از آنچه روزي آن مي
  ).1/277(اإلدارة العسكرية في الدولة اإلسالميه  -2
  .همان -3
  .83فتوح مصر،  -4
  .183همان،  -5
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نظر و رأي شوراي صحابه آگاه نشد به نامه معاويه جوابي نداد و چون صحابه با اين كار 
  1.ن جزاير را صادر نمودآموافقت كردند، او نيز به معاويه اذن حمله با 

پرداختند و نظر يكديگر  همچنين خود فرماندهان خليفهنيزبه مشورت با يكديگر مي
از ديگر موارد مشورت خليفه با شوراي صحابه . 2شدند ميمهم جويا را در مسائل 

آوري و تدوين قرآن، قضيه قتل هرمزان به  مسأله جمع: توان به اين موارد اشاره كرد  مي
دست عبيداهللا بن عمر، اتخاذ تدابير الزم براي كنترل فتنه و شروش معترضيان به خليفه، 

  .عد به آن خواهيم پرداختمسائل قضا و بسياري موارد ديگر كه در مباحث ب
  

   عدالت و مساوات: پنجم 
مهمترين وظايف حكومت اسالمي، تشكيل حكومت بر پايه اصول اسالمي است و 

النورين هم در نامه خود به  ذي. باشند  عدالت و مساوات از مهمترين اين اصول مي
ز منكر هاي اسالمي از آنان خواست كه امر به معروف ونهي ا مردمان تمامي سرزمين

كنند، هيچ مؤمني خود را خوار و ذليلِ ديگران نكند و بدانيد من تا زمانيكه فردي مورد 
النورين سياست خود را بر پايه  ذي. 3ستم قرار گرفته، با او و عليه فرد ستمكار هستم

به عنوان مثال، هنگامي . نمود عدل و مساوات بنيان نهاد و آن را به بهترين شكل اجرا مي
دادند كه وليد بن عقبه شُرب خمر كرده است، ايشان بدون هيچ عذر و  گواهي كه شهود

اي، حد را در مورد وليد كه برادر مادري او نيز بود به اجرا گذاشت و او را از  بهانه
امارت كوفه عزل نمود و چون سعيد بن عاص را جايگزين او نمود، مردم كوفه او را 

 را �نظر مردم را قبول كردند و ابوموسي اشعريصدر،  نپذيرفتند و آن حضرت با سعه

                                                           

  ).1/278(اإلدارة العسكرية  -1
  ).1/278(لعسكرية اإلدارة ا -2
  ).4/414(تاريخ الطبري  -3
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همچنين روايت است كه روزي ايشان از دست . به امارت كوفه منصوب نمودند
شب هنگام و در بستر . خدمتكار خود خشمگين شدند و گوش او را محكم كشيدند

كه النورين از اين كار خود بسيار پشيمان شدند و از آن خدمتكار خواستند  خواب، ذي
كرداما  هر چند خدمتكار، در ابتدا از اين كار امتناع مي.  نيز به همان شكل انتقام بگيرداو

  1.النورين تن دردادند  سرانجام به اين خواسته ذي�با اصرار خود حضرت
  

  هاي مشروع آزادي: ششم 
اين . اصل آزادي، از اصولي است كه حكومت خلفاي راشدين بر پايه آن استوار بود

هاي مشروع و در چارچوب دين را حق مردم دانست  دارد كه بايد آزادي مياصل، اعالم 
دين اسالم، نيز در همين راستا مردم را به اين مهم فرا . و نبايد آن را از آنان سلب كرد

هايي كه  در دوران خلفاي راشدين تمام آزادي. داند ميخواند و آنرا حق همه مردم  مي
آزاديهايي . 2گذاشت ها احترام مي ند و دولت به آنباشد وجود داشت امروزه مرسوم مي

چون آزادي عقيده، آزادي رأي و نظر، آزادي مسافرت، آزادي حق مالكيت، حقِ داشتن 
  .امنيت و حفظ حريم مسكن افراد جامعه

  
  محاسبه و بازخواست: هفتم 

 همچنان كه هميشه خود را مورد محاسبه و �امير مؤمنان حضرت عثمان
دادند، از محاسبه و بازخواست ديگر مردمان نيز هرگز غافل  ر ميبازخواست قرا

  : پردازيم  ما در اينجا به چند مورد از اين مواخذه و سرزنش مي. شدند نمي
  : سرزنش كردن به خاطر پوشيدن لباس زردرنگ - 1

                                                           

  .149نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، حمد محمد الصمد،  -1
  .158 – 157همان، صص  -2
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 خليفه عازم حج شد، محمد بن جعفر ه كاروانككند كه بعد از اين ابوهريره روايت مي
. الب نيز قصد رفتن با آنان را كرد اما شب قبل از آن با همسر خود همبستر شدط بن ابي

به كاروان رسيد، باالپوش زرد و سرخ رنگ بر تن » ملل«چون در منطقه صبح هنگام 
عثمان چون او راديد، بر او خشمگين شد و او را سرزنش نمود كه چرا اين . نموده بود

 مردم را از چنين لباسي برحذر داشته �ل خداچنين لباسي بر تن كرده حال آنكه رسو
  1.است
  :  ممانعت از حج و عمره زناني كه در دوران عِده بودند - 2

كند كه هم عمر و هم عثمان، زناني را كه در  امام عبدالرزاق از مجاهد روايت مي
  2.گرداندند به مدينه برمي» الحليفه ذي«و » جحفه«دوران عده بودند و قصد حج داشتند از 

  : دستور ايشان به ذبح كبوتر - 3
چون وضعيت معيشت مردم بهبود يافته بود، اندك شماري از مردم، براي گذراندن 

النورين، آنان را از اين  اوقات خود، به كارهايي مثل كبوتر بازي روي آوره بودند، اما ذي
مان دتور داد شنيدم كه عث: كند   امام بخاري به نقل از حسن روايت مي3نمود كار منع مي

  4.سگها را بكشند و كبوتران را ذبح كنند
  : پرداختند   توبيخ آنانيكه به بازي تخته نرد مي- 4

داد آنها  كرد و دستور مي  مردم را از تخته نرد و سرگرم شدن به آن نهي مي�عثمان
كند كه روزي عثمان بر  صلت روايت ميامام بيهقي از زيد بن . را بشكنند و بسوزانند

 كه در اينجا منظورشان –از قمار ! اي مردم: ر رفت و خطاب به مردم چنين گفت منب

                                                           

  ).517حديث (مسند احمد  -1
  ).12071حديث (المصنّف  -2
  ).5/415(تاريخ الطبري  -3
  ).1307حديث (األدب المفرد، باب ذبح الحمام  -4
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هاي تعدادي از شما اين  اند كه در خانه به من گزارش داده.  بپرهيزيد–تخته نرد بود 
روزي . اش دارد آنرا بشكند و بسوزاند دارد، هركس كه تخته نرد در خانهوسيله وجود 

اي مردم، من در مورد : رد تخته نرد چنين سخن گفت ديگر عثمان باز بر منبر در مو
هايتان بيرون بياندازيد و از آن  تخته نرد با شما صحت كردم اما نديدم كه آن را از خانه

اجتناب كنيد، من تصميم دارم كه هيزم زيادي را جمع كنم و پس دستور دهم كه تمامي 
  1.ش زنندتخته نردها را از خانه بيرون آورده و بر آن هيزم، آت

  : كشيدند   از شهر اخراج كردن آنانكه شرور بودند و يا به روي مردم شمشير مي- 5
كرد از شهر   هر كه را كه شرور بود و يا در مدينه با خود سالح حمل مي�عثمان
كند كه هرگاه عثمان فرد شروري را   روايت مي�سالم بن عبداهللا. نمود اخراج مي
تر در مردم  وردند كه فردي با چوب و يا ابزاري خطرناكآ كرد و يا خبر مي دستگير مي

  2.كرد او را از شهر اخراج ميايجاد رعب نموده و آنان را آزار داده است 
  . را تحقير كرده بود� مجازات فردي كه عموي پيامبر خدا- 6

در دوران خالفت ايشان، آن حضرت فردي را كه در يك نزاع به عباس بن 
هنگاميكه از او سؤال شد آيا اين اقدام او .  بود، مضروب كردعبدالمطلب توهين كرده

 كه �آيا ممكن است پيامبر خدا. بله كار من درست بود: شرعاً درست بوده است، گفت 
 هر كس �پيامبر خدا! گذاشت جواز تحقير نمودن او را داده بودند؟ عمويش را ارج مي

داد،  ار رضايت خود را نشان ميداد و يا نسبت به آن ك را كه اين كار را انجام مي
  3.كردند سرزنش مي

                                                           

  ).10/215(كبري، كتاب الشهادات السنن ال -1
  ).5/416(تاريخ الطبري  -2
  ).5/417(همان  -3
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كرد، زيرا شراب سرچشمه همه   ايشان، مردم را از شرب خمر نهي مي- 7
: نسائي و بيهقي در سنن خود كه عثمان در يك خطبه به مردم چنين گفت . جنايتهاست

 در روزگار قديم،. از شرب خمر اجتناب كنيد، زيرا كه آن سرچشمه تمام جنايتهاست
فرد عابد شيفته همسايه زن خود شد و به همين دليل يكي از همسايگان زن خود را به 

چون آن مرد . آن زن شرط گذاشت كه اول بايد آن مرد را ببيند. خواستگاري او فرستاد
به خانه آن زن رفت، ديد آن زن زيباروي با ظرفي از شراب در كنار خدمتكار خود 

يا با من زنا كن، يا اين خدمتكار را بكش و يا اين آن زن به او گفت . ايستاده است
آن مرد خوردن شراب را ترجيح داد تا مرتكب آن دو گناه بزرگ . ظرف شراب را بخور

پس از خوردن ظرف شراب، نه تنها با زن زنا كرد بلكه خدمتكار او را نيزبه . ديگر نشود
 هرگز ايمان و شراب با پس اي مردم از شرب خمر بپرهيزيد و بدانيد كه. قتل رسانيد

  1.شوند بلكه يا در او ايمان وجود دارد و يا عالقه به شراب هم در يك فرد جمع نمي
  :آميز حضرت عثمان  ها و سخنان حكمت اي از خطبه  شمه- 8

  : خطبه ايشان در رابطه با تدارك سفر آخرت و حضور در روز قيامت : الف 
 رفت و پس از حمد و ثناي پروردگار كند كه عثمان بر منبر حسن بصري روايت مي

ترين  زيرك.  استاز خدا بترسيد كه شما را در ترس از او منفعت! اي مردم: چنين گفت 
مردمان آن كسي است كه نفس خود را محاسبه نمود، براي آخرت خويش تالش كرد و 

كوردالني كه نور حق را . به نور قرآن، چراغ قبر خويش را مهيا ساختچنگ زدن به 
بينند از اين بترسند كه در روز قيامت، خداوند آنان را كه در دنيا چشم بينا داشتند،  نمي

آنان را كه . انسان خردمند را قرآن و هدايت آن كفايت است. سازد نابينا محشور مي

                                                           

  .52سنن النِسائي، كتاب األَشْرِبة و موسوعة فقه عثمان، ص  -1
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شنوند، از رحمت خداوند بدورند و بدانيد كه هر  گوش دل نيست و نداي حق را نمي
  1.نهراسد و هر كه دور از خداست اميد و آخرتي نداردكه با خداست از هيچ چيز 

كه ] عدالت تا بدان حد است[در روز قيامت : از رسول خدا شنيدم كه فرمودند 
  2.گيرد دار انتقام مي شاخ از حيوان شاخ حيوان بي
  : در رابطه با اخالق نيك و پسنديده : ب 

مراه و همگام رسول ما در همه حال ه:  خطاب به مردم چنين گفت �روزي عثمان
چه آن هنگام كه ايشان در سفر و در غزوات بودند و چه آن هنگام در .  بوديم�خدا

نمودند، با ما  آمدند و مردگان را تشييع مي به عيادت بيمارانمان مي. شدند شهر مقيم مي
حال مردماني كه . آمدند و در فقر و ثروتمان با ما سهيم و همدم بودند به نبرد دشمن مي

  3.دهند اند، راه و روش او را به من ياد مي رگز او را نديدهه
  آميز ايشان اي از سخنان حكمت گوشه: ج 
  4.شويم اگر قلبهايمان از پليديها پاك شود هرگز از كالم پروردگارمان سيراب نمي* 
را با رنگ رخسار و لغزش « هر كس رازي را در خود نگاه دارد بداند كه خداوند آ* 

  5.نمايد ر مردم آشكار ميزبان او، ب
كند كه با قرآن اين امر صورت  خداوند با قدرت حكومت از كارهايي ممانعت مي* 
   6.گيرد نمي

                                                           

  .107النورين،  صحيح التوثيق في سيرة و حياة ذي -1
  .520الموسوعه الحديثية في مسند احمد، حديث  -2
  .107صحيح التوثيق،  -3
  .363 العلوم و الحكم، جامع -4
  .269فوائد الكالم للخلفاء الكرام،  -5
  ).1/157(الكالم في اللغة و األدب  -6
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شدند و در همين رابطه چنين  ارزش دنيا هيچ ارزشي قائل نمي ايشان براي متاع بي* 
د اما فكر گير فكر كردن به متاع دنيا ظلمت وتاريكي است كه قلب را فرا مي: اند  فرموده

  1.بخش قلبهاست كردن به آخرت و روز قيامت، نور روشني
  2.تو را از حسود همين كفايتاست كه چون شاد باشي،او غمگين شود* 
ام مرا  خداوندا اگر دچار ظلمي شده: گفتند  ايشان در روز وقوع فتنه چنين مي* 

  3.خشودماند، آنان را ب ببخشاي و اگر در اين واقعه به من ستمي روا داشته
هر چيز را آفتي است و هر نعمتي را باليي و آفت و بالي اين دين پر خير و * 

بركت، منافقاني سرتاپا عيب و تقصير كه دلهايشان آكنده از كينه و نفرت نسبت به اسالم 
و مسلمانان است، خود را مطابق خواست شما در آورند تا از راز درونشان آگاه نشويد، 

د، آن را انجام دهند و اگر چيزي را بد دانستيد از آن اجتناب ورزند، اگر چيزي را پسندي
  4.آنان چون شترمرغان ترسو و احمق هستند

چون عبداهللا بن زبير از فتوحات آفريقا بازگشت، عثمان از او خواست كه براي * 
هنگاميكه عثمان عالوه بر شجاعت عبداهللا، فصاحت او را نيزديد رو . مردم صحبت كند

ايمان، با زناني ازدواج كنيد كه پدران و برادرانشان را به شجاعت، : ردم كرد و گفت به م
من در ميان فرزندان ابوبكر هيچكس را در . شناسيد فصاحت و ديگر صفات پسنديده مي

  5.شجاعت و فصاحت چون عبداهللا همانند ابوبكر نديدم

                                                           

  .9اإلستعداد ليوم المعاد، ص  -1
  ).2/453(مجمع األمثال  -2
  .171تاريخ خليفة بن خياط، ص  -3
  ).2/453(مجمع األمثال  -4
  ).2/95(البيان و التبيس  -5
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 و در بسياري از خصائل الزم به ذكر است كه عبداهللا از اسماء بنت ابوبكر زاده شد
  1.همانند جدخويش بود

  2.هر كس كاري بكند خداوند لباس نتايج آن كار را بر او خواهد پوشانيد*
نخست از آن بترسد كه خداوند ايمان : مؤمن بايد از پنج چيز هراس داشته باشد * 

مر گناهي بگيرد، دوم از فرشتگان نگهبان و كاتب اعمال او بيم داشته باشد كه ارا از او 
را در دفتر اعمال ثبت كنند و بدان در روز قيامت رسوا شود، سوم اينكه از شيطان بايد 

هاي خود سبب از ميان رفتن اعمال نيك او شود، چهارم از  بترسد تا مبادا با وسوسه
ملك الموت بترسد كه او را در خواب غفلت نگيرد و پنجم اينكه از دنيا و فريب رزق و 

  3.ن بهراسد تا از آخرت غافل نشودبرق آنرا خورد
اول در اداي فرايض و : توان چشيد  در چهار چيز، حالوت و لذت عبادت را مي* 

واجبات خداوند، دوم در اجتناب از محرّمات، سوم در امر به معروف كه تنها براي 
رضاي خدا انجام گيرد و چهارم در نهي از منكر كه تنها براي مصون ماندن از خشم خدا 

  4.ورت گيردص
  : رابطه عثمان با شعر و شعرا - 9

با وجوديكه دوران خالفت او نسبتاً طوالني بوده است اما منابع معتبر جز مواردي 
اند، اما همين  اندك و مصدود، مطالب خاصي از رابطه او با شعر و شعرا را بيان نكرده

ي بود كه رسول النورين بر همان بينش وروش كنند كه ذي اندك نيز اثبات مينكات 
بدون شك هر كدام از آن . اند  آنرا ترسيم كرده و ابوبكر و عمر به آن پايبند بوده�خدا

                                                           

  .271فوائد الكالم، ص  -1
  .185الزهد، امام احمد، ص  -2
  .278فوائد الكالم للخلفاء الكرام، ص  -3
  .همان -4
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خلفا داراي شخصيت ادبي بارزي بودند، به عنوان نمونه ابوبكر به علم انساب آگاه و از 
عمر نيز مردم را به . پرداخت مصارف زيادي برخوردار بود و به روايت شعر نيز مي

اما . كرد اي به بيت شعري استشهاد مي كرد و در هر قضيه ن شعر تشويق ميفراگرفت
نظر نبود و رابطه  عثمان، برخالف دو خليفه قبل از خود، چندان در اين وادي صاحب

از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در آن . چنداني با شعرو شعرا نداشت
دادند و از تجمع در دارالخالفه  جيح ميدوران شاعران باديه به اقامت در مدينه تر

  1.نمودند اجتناب مي
ها را در اينجا  اند كه ما آن ابيات زير را كتابهاي ادبيات و تاريخ به ايشان نسبت داده

  : آوريم  مي

*لَواعلَ اهللاَنَّ أَم يكَس هعِنْص  
  

  نِصيعخْ و اليض ع2دِحِلْلي م  
  

  هاتَوفْ صن نالَ ممذُذائِي اللّنْتفَ* 
  

   و العارمثْي اإلِقَب ي وامِرَ الحنَمِ  
  

 *قَلْيواقِي عبس نْ مِءٍوغَ مهاتِب  
  

  4و3ها ناردِع بنْ مِةٍذَّ في لَرَيالخَ  

  

آن روزيكه شورشيان وارد خانه او شدند تا او را به قتل رسانند اين بيت را به آنان 
  : گفت 

                                                           

  .99أدب صدر االسالم،واضح الصمد، ص  -1
تواند چيزي را بيافريند و اين حقيقتي اسـت كـه بـر همـه و حتـي                 بدان كه هيچ كس چون خداوند نمي       -2

  .كافران نيز آشكار است
  .27يسير الخماش، ص شعراء الخلفاء، نَبال ت -3
رونـد و     آورند بدانند كه اين لذّتها از ميان مي         هاي دنيا را از راه حرام به دست مي          آنانكه لذتها و خوشي    -4

پس لـذتي كـه   . ماند، گناه و ننگ آن است و پس عواقب ومجازات آن را خواهند ديد          آنچه بر ايشان مي   
  .نيستبعد از آن آتش و عذاب دوزخ است، هيچ خيري در آن 
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 *بالي تأَري الموعدي لَم زِيزاً وقي ع  
  

  2و1لِعادٍ مالَذاً في البالدِ و مرْتَعا  

  

   : همچنين هنگام محاصره خانه خود به دست شورشيان چنين گفت

*يبيالحِ أهلُت و الحِنِص نُصقٌلَغْ م  
  

  وتي الجبالَأْ يشما ريخَ الموت 4و3الها الع  
  

  اهكفُي يتّ حاسني النّغْ يسِفْني النَغِ* 
  

  إنْو ها حتّضَّ عرُقْ بها الفَرَّضُي ي  
  

 *و ما عفَةٌرَس هايتَقِ لَنْ لها إِرْبِاص  
  

  5رُسها يعبتْ سي إالّنةٍبكائِ  

  

  : بيت مضنون آيه او در اين 

  )5: انشراح (  �6 فَإنَّ مع الْعسر يسراً �
پرورده  زيرا او خليفه مسلمانان و دسترا بازگو كرده است و اين جاي تعجب ندارد، 

او بر همين اساس از شعر هجا و . آموخته مدرسة او بود  و دانش�دامان رسول خدا
اما از شعر زيبا كه اخالق و . داشت حذر ميشعر ركيك بيزار بود و مردم را از آن بر

                                                           

كند چنانكه براي قوم قدرتمند عاد هيچ پناهگاه و تفرجگـاهي را        مرگ، هيچ فرد قدرتمندي را رها نمي       -1
  .به جا نگذاشت

  ).7/192(البداية و النهاية  -2
  .همان -3
هر چند مردم خود را در يك قلعه و پشت درهاي بسته آن، شب و روز را به سر برند، بـاز مـرگ بـه                           -4

  . آورد ولو آنكه يك فرد خود را به قلل مرتفع برساند چون مرگ، همه را به چنگ مي. ودر سراغ آنان مي
در صـورت   . سازد و لو فقر سخت بـر او فـشار آورد            نياز مي   قناعت و مناعت طبع يك انسان، او را بي         -5

  .بروز هر نوع پيشامد سخت، صبر پيشه كن كه بعد از هر سختي، راحتي و آسايش نهفته است
  ).5 –انشراح  (– البته با هر سختي، آساني هست پس -6
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ه ادبيات و و اين همان نگاه اسالم نسبت ب. نمود مضامين واال را در برداشت استقبال مي
  1.شعر است

داد و شعرا به دور او حلقه  اگر اين خليفة هدايت يافته، چندان به شعر اهميت نمي
زدند اما با شهادت او باب شعر سياسي كه چون ابزاري با نفوذ در تاريخ اسالم  نمي

كه در . 2 او اشعار جانگدازي را سرودندتبلور يافت باز شد و شعراي صحابه در رثاي
  .عد به آن خواهيم پرداختمباحث ب

                                                           

  .102أدب صد االسالم، ص  -1
  .190األدب اإلسالمي، نايف معروف، ص  -2



 

  

  

  

  

  

  گفتار سوم 
  

  ����النورين مهمترين صفات ذي
  

در . النورين، شخصيتي بود كه لياقت رهبريت امت را در خود داشت شخصيت ذي
كنار اين خصوصيت مهم، داشتن صفات يك رهبر ديني و خدايي، حكومت او را به حد 

ناپذير به خداوند  ني بزرگ و خللايما: مهمترين اين صفات عبارتند از . كمال رسانيد
متعال و روز آخرت، علم به شريعت و اصول و فروع آن، اطمينان به خداوند و 

هاي او، صداقت، لياقت، شجاعت، مروت، زهد، فداكاري، تواضع، انتقادپذيري،  وعده
آرامش، صبر، همت بلند، قاطعيت، اراده قوي، عدالت، توانايي حل مشكالت، توانايي 

ايشان با توسل به .  و تربيت كارگزاران و رهبران جديد و بسياري صفات ديگرآموزش
خداوند و به پشتوانه ويژگيهايي كه خداوند در او به وديعه نهاده بود، توانست دولت را 
پاس بدارد، بر تمامي شورشهايي كه در اقصي نقاط سرزمين اسالمي پديد آمده بودند 

ت اسالم را به سوي اهداف از پيش تعيين شده رهنمون هايي محكم ام فائق آيد و با گام
: نخست: پردازيم  و ويژگيها ميحال به صورت مفصل، به چند مورد از اين صفات . كند

عثمان از بزرگان صحابه بود كه در : علم به شريعت و توانايي ارشاد و تعليم افراد امت 
از او اجتهادات بسياري  صاحب علم و معرفت عميقي بود و�قرآن و سنت رسول خدا
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. ها خواهيم پرداخت كه در فصول بعد به آن. هاي متعدد روايت شده است در زمينه
دانست و   و شيوة صديق و فاروق مي�ايشان خود را پايبند تبعيت از سنّت رسول خدا

عروه بن زبير از عبيداهللا . داشتند تا آخرين لحظات عمر خويش بر همين مسير گام برمي
كند كه چون مسوربن مخرمه و عبدالرحمن بن أسود بن   بن خيار، روايت ميبن عدي

عبد يضوث به او رسيدند از او سؤال كردند، چرا از دائيت، عثمان، راجع به سرانجام كار 
. پرسد، زيرا حرف و حديثِ مردم در مورد وليد بسيار زياد است وليد بن عقبه نمي

هنگاميكه عثمان از منزل به قصد .  از عثمان بپرسدعبيداهللا هم قبول كرد كه اين سؤال را
پناه : عثمان گفت . مسجد خارج شد، نزد او رفت و به ايشان گفت كه از او سؤالي دارد

چون نماز تمام شد، عثمان مردي را نزد عبيداهللا كه . برم از شهر تو به خداوند بزرگ مي
رح طستاد، تا سؤالش را مو ابن عبد يضوث نشسته بود فردر كنار مسور  در مسجد و

ميان مردم خداوند بزرگ محمد را به حق، : عبيداهللا نزد عثمان آمد و به او گفت . كند
فرستاد و من به او ايمان آوردم، دو بار هجرت كردم، داماد ايشان شدم و با او بيعت 
نمودم و تا آن هنگام كه فوت كردند هرگز به او خيانت نكردم و چون ابوبكر و عمر 

حال . انشين او شدند، با هر دوي آنان بيعت كردم و از خيانت به آنان اجتناب نمودمج
ام آيا روا نيست كه شما همانگونه با من رفتار كنيد كه من با  كه من جانشين آن شده

: عثمان به او گفت . فرماييد درست مي: كردم؟ عبيداهللا گفت  پيشينيان خود برخورد مي
مطمئن باشيد ما . گوييد چيست هايي كه در رابطه با وليد ميپس قضيه اين حرف و حديث

بعد از چند روز، . آوريم تصميم خود را در مورد او خواهيم گرفت و به اجرا درمي
طالب امر كردند كه چهل ضربه تازيانه بر وليد زند تا حد شرع  عثمان به علي بن ابي

  1.اجرا شود

                                                           

  ).791حديث  : 1/597(فضائل الصحابة  -1
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 معرفت آموخت و � و سنّت رسول خدااي بود كه در مدرسه قرآن عثمان از صحابه
ها و تجارب خود را بر امت منتقل سازد تا آنان را  توانست به بهترين شكل آموزه

در خطبه خالفت ايشان . آموزش و تربيت نمايد و براي جهاد در راه خدا مهيا كند
! دماي مر: توان به اين سخنان اشاره نمود  اي وجود دارد كه مي گرايانه سخنان هدايت

شما در دنيايي فناپذير هستيد وعمرتان به پايان خواهد رسيد، پس قبل از فرا رسيدن 
بدانيد مرگ شما را خواهد . مرگ با ايماني خالصانه و اعمال نيك به پيشواز آن برويد

دنيا را محل فريب و نيرنگ بدانيد، پس مراقب باشيد .  از آن بگريزيدتوانيد گرفت و نمي
از سرنوشت . د و از شيطان بهراسيد مبادا شما را از خداوند غافل كندفريب آن را نخوري

عبرت بگيريد و بدانيد شما هم به همان راه آنان خواهيد رفت، پس دنيا را گذشتگان 
  : فرمايد  همانطور كه خداوند مي. 1براي به دست آوردن بهتر از آن رها كنيد

 óó óó>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ $$#### uu uuρρρρ ΜΜΜΜ çç ççλλλλ mm mm;;;; ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ss ssVVVV ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### >> >> !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... çç ççµµµµ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### xx xxÝÝÝÝ nn nn==== tt ttGGGG ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$$$$$ ss ssùùùù  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 

ßß ßßNNNN$$$$ tt tt6666 tt ttΡΡΡΡ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yyxxxx tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ±±±± yy yyδδδδ çç ççννννρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ õõ õõ‹‹‹‹ ss ss???? ßß ßßxxxx≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh""""9999 $$ $$#### 33 33 tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 

#### ·· ··‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG øø øø)))) –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∈∈∈∈∪∪∪∪ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ èè èèππππ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### $$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### (( (( àà ààMMMM≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

íí íí���� öö öö(((( yy yyzzzz yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã yy yy7777 ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ \\ \\////#### uu uuθθθθ rr rrOOOO íí íí���� öö öö(((( yy yyzzzz uu uuρρρρ WW WWξξξξ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  )46 - 45 : فكه(  
در آن شرايط كه . باشد اين سخنان حول محور ترس از خدا و پرهيز از متاع دنيا مي

پرتو اسالم سرتاسر عالم را فرا گرفته و سرزمينهاي بسياري به دست مسلمانان فتح 

                                                           

  ).7/153(البداية والنهاية  -1
بـه آن آب درختـان و   و براي امت زندگاني دنيا را چنين مثَل زن كه ما آب باراني از آسمان نازل كنـيم و          -2

نباتات گوناگون زمين درهم پيچيده و خرم برويد، پس همه در هم شكسته و خشك شود و به دست بادهـا     
مال و فرزندان زيب و زينت حيات دنياست و         . زير و زبرو پراكنده گردد و خدا بر هر چيز اقتدار كامل دارد            
  ).46 – 45كهف . (نظر اميدمندي نيكوتر استاعمال صالح باقي است و نزد خدا از نظر ثوابت بهتر واز 
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شد و به طبع ثروت هنگفتي در اختيار مسلمانان قرار گرفته و بسياري از مردم به  مي
  1.اند، اين سخنان مناسبِ حال آن مردمان بود  آوردهاندوختن آن روي

 روايت �النورين، احاديث مفيد و تأثيرگذاري را از رسول خدا از طف ديگر ذي
به عنوان مثال سعد بن عبيده از . اند كرده كه افراد بسياري را تحت تأثير خود قرار داده

:  فرمودند �پيامبر خداكند كه او از عثمان شنيد كه  ابوعبدالرحمن سلمي روايت مي
   2.بهترين شما آن كسي است كه قرآن را فرا گيرد و به مردم نيز آموزش دهد

ابوعبدالرحمن تا زمان . من براساس همين حديث به كار تعليم قرآن مبادرت نمودم
عمل : حجاج زيست و چون دليل اين عمر دراز را از او پرسيدند، او در جواب گفت 

  3.اينجا رسانيده استبه اين حديث مرا به 
 روايت نموده و �النورين آنها را از رسول خدا حال به چند مورد از احاديثي كه ذي

  : پردازيم  اند، مي ها را به مسلمانان منتقل كرده به مقتضاي حال، آن
  :  اهميت وضو - 1

: النورين در ميان مردم وضو گرفت، سپس رو به آنان كرد و گفت  روزي ذي
.  به شما بگويم كه خود آن را از ايشان شنيدم�ثي را از رسول خداخواهم حدي مي

من تَوضَّأ فَأَحسنَ الوضوء، ثم دخَلَ فَصلَّي، غُفِرَله مابينَه و «:  فرمودند �حضرت
  5و4».بينَ الصالةِ األُخْري حتّي يصلِّيها
                                                           

  .93الكفاءة اإلدارية في السياسة الشرعية، القادري، ص  -1
  ).5028حديث (صحيح البخاري  -2
  .421 – 420الخالفة الراشدة، يحيي اليحيي، صص  -3
تا نماز  هر كس وضويش را درست بگيرد، سپس نماز گذارد،تمامي گناهاني كه در فاصله ميان آن نماز                  -4

  .گيرد ديگر مرتكب شده است، مورد بخشايش قرار مي
  ).400حديث (الموسوعة الحديثيه، مسند احمد  -5
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  :  در نحوة وضو گرفتن � تبعيت از رسول خدا- 2
. النورين درخواست آب نمود تا بدان وضو گيرد كند كه ذي وايت ميحمران بن أبان ر

او در ابتدا آب را در دهان مضمضه كرد، پس اشتنشاق نمود، صورتشان و دو ساعدشان 
آن . را هر يك سه بار نشستند و بعد از مسح سر، پا و پشت پايشان را به دقت شستند

خندم؟ همراهان  پرسيد كه چرا مي يآيا نم: گاه با لبخند رو به همراهان كرد و گفت 
اي نزديك همين جا،  در نقطه: ايشان گفتند خنديد؟  يا اميرالمؤمنين چرا مي: گفتند 

چون آب آورديم، ايشان به همان صورتي كه من وضو .  از ما آب خواست�رسول خدا
چرا پرسيد  آيا از من نمي: گرفتم، وضو گرفت وبا لبخند رو به صحابه نمودند و گفتند 

إِنّ العبد إذا «: خنديد؟ ايشان فرمودند  يا رسول اهللا چرا مي: خندم؟ ياران گفتند  مي
دعا بوضوء فَغَسلَ وجهه، حطَّ اهللاُ عنه كلّ خطيئةٍ أصابها بوجهه، فإذا غسل 

 و إن مسح رأسه كان كذالك، و إنْ طَهرَ قَدميه كان ،ذراَعيه كان كذالك
  2و1».كذالك

منْ «: كند كه رسول خدا فرمودند  النورين نقل مي ذي:  كفّاره گناهان است  وضو- 3
  4و3».أَتَم الوضوء كما أَمرَه اهللاُ عزّوجلّ، فالصلَوات المكتوبات كفّارات لمابينَهنّ

  :  وضو و خواندن دو ركعت نماز سبب بخشايش گناهان است - 4
                                                           

اگر فردي وضو بگيرد، خداوند گناهاني را كه با صورت، دستان، سروپاهايش انجام داده مورد عفو قرار          -1
  .دهد مي
  ).415حديث (الموسوعة الحديثية مسند احمد  -2
هـا     دستور خداوند وضو بگيرد، نمازهاي فرض، گناهان آن فرد را كه در فاصله ميـان آن                هر كس طبق   -3

  .كند دهد، پاك مي انجام مي
  ).406حديث (همان  -4
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چون آب آوردند، با آن دست . و گيردروزي عثمان از اطرافيان آب خواست تا وض
پس دست راستش را داخل ظرف كرد و سه بار دو دستش را شُست . راستش را شست

از رسول خدا : و بعد از مسح سر، سه بار پاهايش را تا قوزك شُست و در آخر گفت 
هر كس اينچنين وضو بگيرد، پس دو ركعت نماز را خالصانه : شنيدم كه فرمودند 

  1.بخشايد م گناهان او را ميبخواند تما
   كلمه اخالص و كلمه تقوا چيست؟- 5

اي را  من كلمه: كند كه ايشان فرمودند   روايت مي�عثمان بن عفّان از رسول خدا
: عمربن خطاب گفت . يابد دانم كه هر كس آن را قلباً بگويد از آتش دوزخ نجات مي مي

است كه خداوند بزرگ، محمد و دانم آن كلمه چيست؟ آن كلمه، كلمه اخالص  من مي
 عمويش ابوطالب را �يارانش را به آن ملزم نمود، آن كلمه، كلمه تقواست كه نبي خدا

  2.خواند، آن كلمه، گفتن ال إله إلّا اهللا است حين احتضار او، به آن فرا مي
  : كند   يقين داشن به كلمه توحيد، فرد را وارد بهشت مي- 6

من مات وهو «: كند كه ايشان فرمودند   روايت مي�عثمان بن عفّان از نبي خدا
  4و3».يعلَم أَنْ ال إالَ إالّ اهللاُ دخَلَ الجنَّةَ

  :  حسنات و باقيات - 7
كند كه با خليفه در مسجد نشسته بوديم،  حارث، خدمتكار عثمان بن عفّان روايت مي

وضو  آوردند، با آن كه مؤذن آمد تا اذان گويد، عثمان براي وضو آب خواست، چون آب
                                                           

  ).418حديث (همان،  -1
  ).447حديث (الموسوعة الحديثية مسند احمد  -2
  ).464حديث (مسد احمد  -3
انرواي جز خداوند وجود ندارد، چون بميرد بـه بهـشت           هر كس ايمان داشته باشد كه هيچ معبود و فرم          -4

  .شود
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 به همين صورت وضو �ديدم كه رسول خدا: گرفت و پس به همراهان گفت 
همانند من وضو بگيرد و نماز ظهر را : گرفت و بعداز آن به صحاب فرمودند  مي

بخواند، تمام گناهاني را كه از نماز صبح تا آن موقع انجام داده است مورد عفو قرار 
واند، گناهان او در فاصله ميان نماز ظهر و عصر مورد گيرد، چوننماز عصر را خ مي

بايستد، گناهاني را كه از نماز عصر تا آن گيرد، چون به نماز مغرب  بخشايش قرار مي
شوند، چون نماز عشاء را برپا دارد، گناهان او در فاصله  هنگام مرتكب شده بخشوده مي

ون براي نماز صبح از خواب گيرد و چ ميان نماز مغرب و عشاء مورد غفران قرار مي
بيدار شود و آن را اقامه نمايد، گناهان او در فاصله ميان نماز عشا و صبح مورد 

همراهان . برند  ها حسناتي هستند كه سيئات را از ميان مي اين. شوند بخشايش واقع مي

ال إله : باقيات عبارتند از : ها هستند؟ او گفت  يا اميرالمؤمنين پس باقيات كدام: گفتند 
  1.-  الحول و القوة إال باهللا– اهللا اكبر – الحمد اهللا – سبحان اهللا –إال اهللا 

  :  دروغ بندد � سزاي آن كه بر پيامبر خدا- 9
من تَعمد علي كذباً «: كند كه ايشان گفتند   روايت مي�عثمان بن عفّان از رسول خدا

  3و2.فَلْيتَبوأْ بيتاً في النّار
 روايت كرده است كه �النورين از رسول خدا اي بود از احاديثي كه ذي هاين گوش

خود، دليلي است بر علمايشان و عالقه وافر ايشان بر فراگرفتن هر چه بيشتر سنّت 
  . و احكام شريعت اسالم�رسول خدا

  

                                                           

  ).513حديث (مسند احمد  -1
  .بندد، سزايش آتش دوزخ است هر كس به عمد،دروغي بر مي -2
  ).507حديث (همان  -3
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  وقار و آرامش: دوم 
متصف ايست كه خداوند، در قرآن، خود را به آن  حلم و گذشت از صفات حكيمانه

  )155 –ل عمران آ: (نموده است 

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ©© ©©9999 uu uu”””” yy yyIIII óó óó™™™™ $$ $$#### ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### 

ÇÇ ÇÇÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ xx xx.... (( (( ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ xx xx���� tt ttãããã ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### îî îî‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== xx xxmmmm ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  

  )155 : آل عمران(  
اي واال در  ، به نمونه�ن نيز با اقتدار به گفتار، رفتار و حاالت رسول خداالنوري ذي

من جمله . او در همه شرايط تالش داشت فردي آرام باشد. آرامش و گذشت تبديل شد
وضاع، از صحابه درخواست كرد به اين شرايط، حادثه فتنه بود كه ايشان در آن ا

اين درخواست برگرفته از . الح نكشندهاي خود بازگردند و به روي معترضان س خانه
  2.شوق ديدار پروردگار و ترس از خونريزي ميان مسلمانان بود

  
  گير بودن سخت: سوم 

كند كه عثمان، قطعه زميني را از مردي  عطاء بن فروخ، از مواليان قريش، روايت مي
ثمان كرد و چون ع  هنگام پرداخت پول، آن مرد از تحويل گرفتن آن امتناع مي.خريد

اند در اين معامله، زيان  مردم به من گفته: علّت اينكه را از او سؤال كرد، او پاسخ داد 
النورين هم در كمال مروت، او را  ذي. ام اي و حاال من از اين معامله پشيمان شده كرده

  : اند   در اين زمينه فرموده�پيامبر خدا. در لغو معامله مخير كرد
                                                           

پشت كردنـد و فـراري      ) مسلمانان و كافران در جنگ احد     (كساني از شما كه در روز برخورد دو گروه           -1
ها درگذشت،  ا را به سبب نافرماني و بدكردار ايشان به لغزش افكند، و همانا خدا از آن      ه  شدند شيطان آن  

  .155 – آل عمران –كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است 
  .65الكفاءة اإلدارية،  -2
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  2و1». سهالً مشْتَرِياً و بائِعاً، و قاضِياً و مقْتَضِياًأدخل اهللا رجالً كان«
. النورين و عدم تعلّق خاطر او به مال دنياست اين داستان خود بيانگر بزرگواري ذي

گرفت، خود را از اينكه  او مال دنيا را تنها در جهت اخالق نيك و پسنديده به كار مي
ثروت خود به نفع مصالح عموم مردم سود كرد و از  اسير و شيفته دنيا شود حفظ مي

  3.شد جست، هرچند كه در اين ميان خود متضرّر مي مي
  

  خويي نرم: چهارم 
خو خلق كرده بر او منّت  دارد كه چون رسولشرا نرم خداوند،در قرآن كريم، اعالم مي

  : نهاده است 

  $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### || ||MMMMΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( (( öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ || ||MMMMΨΨΨΨ ää ää.... $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî ÉÉ ÉÉ==== ùù ùù==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ‘‘ ‘‘ÒÒÒÒ xx xx����ΡΡΡΡ ]] ]]ωωωω 

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ xx xxmmmm (( (( ßß ßß#### ôô ôôãããã $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö öö‘‘‘‘ ÍÍ ÍÍρρρρ$$$$ xx xx©©©© uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍSSSS öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù || ||MMMM øø øøΒΒΒΒ zz zz•••• tt ttãããã 

öö öö≅≅≅≅ ªª ªª.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ssùùùù ’’’’ nn nn???? tt ttãããã «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### // //==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÏÏ ÏÏ jj jj.... uu uuθθθθ tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 4  ) 159: آل عمران(  

                                                           

  ).410حديث (مسند أحمد  -1
اونـد او را بـه      هر كس در خريد و فروش و يا در گرفتن حق و حقوق خود بر مردم آسـان گيـرد، خد                     -2

  .كند بهشت خويش وارد مي
  ).17/126(التاريخ اإلسالمي  -3
و به مرحمت خدا بود كه با خلق مهربان گشتي و اگر تندخو و سختدل بودي مردم از گرد تـو متفـرق                        -4

نمـا لـيكن      ها مشورت   آنان در گذر و براي آنها طلب آمرزش كن و در كار با آن             ) بدي(شدند، پس از      مي
 آل  –گرفتي با توكل به خدا انجام ده، كه خدا آنان را كـه بـر او اعتمـاد كنـد دوسـت دارد                          يمآنچه تصم 
  .159 –عمران 
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يي، نعمتي است كه خداوند آن را به بندگان خوب دارد كه صنعت نرم اين آيه بيان مي
اين آيه اعالم .  و ياران با وفاي او، عطا كرده است�خوب خود، چون حضرت رسول

دارد هرآنكس را كه داراي اين صفت باشد، مردم گرد او جمع شوند وبه سخنان و  مي
  1.دستورات او گوش فرا دهند

كه عثمان بن عفّان از ان خويي از آن صفات نيكويي است  بنابراين صفت نرم
  .برخوردار بود

خو بود و بيم آن داشت كه چون مردم از او دوري  او نسبت به مردم مهربان و نرم
او به همين خاطر جوياي اخبار و احوال مردم گزينند، نتواند نيازهاي آنان را بشناسد، 

  .خبر باشد شود تا مبادا ظالمي حق مظلومي را بگيرد وعثمان از آن بي مي
  

  عفو و گذشت: پنجم 
كند كه روزي عثمان، هنگام نماز صبح، از  عمران بن عبداهللا بن طلحه روايت مي

ناگهان مردي با . همان دري كه عادت داشت از آنجا وراد مسجد شود به مسجد درآمد
: عثمان از او پرسيد . ور شد، اما مردم به موقع جلوي او را گرفتند شمشير با او حمله

در يمن، يكي از كارگزارانِ تو به : شتن مرا نمودي؟ آن مرد به او پاسخ داد چرا قصد ك
اگر : عثمان به او گفت . من ستمي روا داشته و به همين دليل خواستم از تو انتقام بگيرم

داشتي و آن گاه من حق تو را از كارگزار خود  تو شكايت او را به من عرضه مي
سپس روبه همراه خود كرد . گرفتن از من را داشتيگرفتم، در آن صورت حق انتقام  نمي

دشمني است كه : به نظر شما من با اين مرد چه كار كنم؟ همراهان گفتند : و گفت 
داني انجام  تواني هر كاري را كه مصلحت مي خداوند او را در اختيار تو قرار داده و مي

اما خداوند . ه شوداوفرديست كه قصد داشت در حق من مرتكب گنا: ايشان گفت . دهي

                                                           

  .69الكفاءة اإلدارية، ص  -1
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اگر ضامني از نزد من بياوري كه تعهد : پس به آن مرد گفت . شر او را از من دور كرد
تواني بروي و آن مرد نيز  دهد تا زمانيكه من خليفه هستم تو وارد مدينه نشوي، مي

همين كار را انجام داد و مردي از قبيله خود را براي ضمانت نزد عثمان آورد وآن گاه از 
اين تسامح و گذشت بزرگي بود كه به اميرمؤمنان و خليفه مسلمانان، در . 1 جا رفتآن

كشتن او را داشت از خود نشان داد، زيرا عفو وگذشت در عين حق مردي كه قصد 
داشتن قدرت، از صفات مردان خداست وخود، دليلي است بر كنار گذاشتن هواي نفس 

 عميق با آخرت و پشت كردن به دنيا و خواهشهاي خودخواهانه اوست كه از ارتباط
اين خصلت واال نه تنها ثواب آخرت را براي صاحب خود به ارمغان . آيد حاصل مي

رسند و يا مجازات  آورد بلكه سياستي است حكيمانه، اگر عثمان آن مرد را به قتل مي مي
نتظر فرصت كرد، قبيله او، كينه عثمان را به دل گرفته و م شديدي را در حق او اعمال مي

اما با آن عفو و گذشتي كه عثمان در حق آن . شدند مناسبي براي گرفتن انتقام از او، مي
مرد نمود، جريان به نفع خود تغيير داد، به نحويكه اين، خود قبيلة آن مرد بود كه او را 

كرد به اين ترتيب، با اين سياست  به خاطر آن كار ناصواب، سرزنش و مالمت مي
ور شود در نطفه خفه شد و  اي كه ممكن بود شعله  حكيمانه، آتش فتنهخردمندانه و

  2.خليفه مهربان و صاحب گذشت، توانست مردم را دوست و طرفدار خود نمايد
  

  تواضع: ششم 
  : خداوند، در قرآن، راجع به تواضع چنين فرموده است 

                                                           

  .1028 و 1027و تاريخ المدينة المنورة، صص ) 17/22(التاريخ اإلسالمي  -1
  ).17/22(التاريخ اإلسالمي  -2
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 ßß ßßŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§""""9999 $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà±±±± ôô ôôϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ öö ööθθθθ yy yyδδδδ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ tt tt6666 ss ssÛÛÛÛ%%%% ss ss{{{{ 

šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ ∩∩∩∩∉∉∉∉⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 63: فرقان(  
خداوند تبارك و تعالي، در اين آيه، اولين صفت بندگان مؤمن را تواضع دانسته 

عثمان بن عفّان نيز برخوردار از اين خصلت واال بود كه از اخالص و ترس او . است
كند كه  عبداهللا رومي روايت مي. گرفت ت مينسبت به خداوند پاك و بزرگ نشأ

خاست، خود، آب  تهجد برميداشت كه هرگاه براي نماز شب و النورين عادت  ذي
چون از او خواستند كه براي اين كار، خدمتكارش را بيدار نمايد، . وضويش را تهيه كند

  2.شب حق آناناست تا استراحت كنند: ايشان گفتند 
او با وجود . النورين نسبت به اطرافيان خود ت و رحمت ذيايست از رأف اين نمونه

كهولت سن و منزلت وااليي كه به خاطر خليفه بودن از آن برخوردار بود، شبها، خود، 
. شد و مزاحم خواب و ستراحت خدمتكار خويش نمي. داد مايحتاج خويش را انجام مي

مسخر صاحب خويش و ار، بنا به حكمت و خواست خداوند، كهرچند در اسالم، خدمت
او بايد بداند كه خدمتكار او انساني است چون خود او كه از در اختيار اوست، اما مالك 

توان و ظرفيت محدودي برخوردار است و همانند او احساس و عاطفه دارد و بايد 
فرسا را به او نسپرد و خواب و  طاقتو عواطف اورا در نظر داشت، كارهاي  احساسات

  3.ز او نستانداستراحت را ا

                                                           

ستند كه بر روي زمين به تواضـع و فروتنـي راه رونـد و هرگـاه                 و بندگان خاص خداي رحمان آنان ه       -1
  ).63 –فرقان (كنند با سالمت نفس جواب دهند ) و عتابي(مردم جاهل به آنها خطاب 

  ).742حديث (فضائل الصحابة  -2
  ).17/62(التاريخ اإلسالمي  -3
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از ديگر مواردي كه داللت بر تواضع او دارد، احترام بسيار زياد او نسبت به عموي 
بود و از كنار عباس    بود به نحويكه هرگاه عثمان سوار بر مركبي مي�بزرگوار نبي اكرم

  1.آمد شود، به احترام عباس، از مركب به زير مي بن عبدالمطلب رد مي
  
  فت و پاكيشرم و حيا و ع: هفتم 

شرم و يا از مشهورترين خصايل نيكوي عثمان بود كه خداوند بدان صفت واال، او را 
اين خصلت در او، سرچشمه خير و بركت و عطوفت و رحمت نسبت به . زينت داد

اين خصلت تا بدانجا در او متبلور بود كه او را با حياترين مردم . بندگان خدا شد
  2.دانستند مي

داد  كند كه هر وقت عثمان، خود را شستشو مي  همسر عثمان، نقل ميبِناته، خدمتكار
به من نگاه نكن كه اين كار براي تو حرام : آورم، به من گفت  و من هم لباس او را مي

ها را در جاي  احاديث بسياري در مورد شرم و حياي عثمان روايت شده كه ما آن. 3است
ز اخالق زشت و كارهاي ناپسند، همين بس در مورد عفّت و پاكي ايشان ا. خود آورديم

خود . كه او، نه در جاهليت و نه در دوران اسالم، هرگز به فحشا و منكرات روي نياورد
من هرگز آواز نخواندم، به افكار و نيات باطل : در اين رابطه چنين گفته است 

م را  بيعت كردم، با دست راست شرمگاه�نيانديشيدم، از آن زمان كه با رسول خدا
ام و نه  ام و چه در جاهليت و چه در دوران اسالم، هرگز نه شراب نوشيده لمس ننموده

  4.ام مرتكب زنا شده

                                                           

  .153التبيين في أنساب القريشين، ص  -1
  .48ص صادق عرجون، عثمان بن عفّان،  -2
  ).3/59(طبقات ابن سعد  -3
  .43النورين، ص  صحيح التوثيق في سيرة و حياة ذي -4
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  كرم و سخاوت: هشتم 
ترين صحابه بود و او را شاهكارهاي درخشاني  عثمان از سخاوتمندترين و بخشنده

تمندانه و هاي سخاو ما بخشش. درخشد است كه هنوز بر تارك رفيع تاريخ اسالم مي
و بخشش آن به مسلمانان، » رومه«در قضاياي غزوه تبوك، خريد چاه را  نظير او بي

آذوقه در ، انفاق كارواني از گندم و � در زمان حيات حضرت رسو�توسعه مسجدالنبي
از عثمان روايت . ميان فقرا در زمان خالفت ابوبكر صديق، در جايي ديگر بازگو نموديم

كرد، به نحويكه تا زمان  اي را در راه خدا آزاد مي هر جمعه، بردهاند كه ايشان،  كرده
نيز رواي . 1شهاتشان، حدود دوهزار و چهارصد برده به دست اين مرد بزرگ آزاد شدند

اند كه او به طلحه بن عبيداهللا كه خود از سخاوتمندترين صحابه بود، مبلغ پنجاه  كرده
اين را نزد : را پس آورد، عثمان به اوگفت چون طلحه پول او . دادرهم را قرض دهزار 

  2.خود نگه دار و با ديگر بخششهاي خود در راه خدا هزينه كن
نظير ريشه دوانيده بود، او  اين سخاوت و بخشش عظيم، در وجود آن شخصيت بي

اموال و ثروت خود را در راه خدمت به دين خدا و كمك به دولت آن، جهاد في سبيل 
  .دم به كار گرفت و در اين مسير تنها رضاي خدا را در نظر داشتاهللا و خدمت به مر

  
  شجاعت: نهم 

 بود كه موارد زير، خود، دليلي �ترين صحابه رسول خدا عثمان بن عفّان از شجاع
  : براي اثبات اين ادعاست 

 شركت داشت و در راه خدا با � عثمان بن عفّان در همه غزوات رسول خدا- 1
در مورد قضيه غزوه بدر نيز در مباحث قبل توضيح داده . پرداختدشمنان دين به نبرد 

                                                           

  ).1/327(الصواعق المعرقة، ابن حجر  -1
  ).7/227(البداية و النهاية  -2
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 در مدينه ماندند و چون مسلمانان از بدر �شد كه ايشان به دستور خود حضرت رسول
 عثمان را جزو اهل بدر نام برد، به او نيز از غنايم آن سهم داد و �بازگشتند، رسول خدا

  .اورا به اجر و پاداش آن بشارت داد
 مأموريت يافتند كه نزد � در جريان صلح حديبيه، از جانب رسول خداايشان - 2

هرچند اين كار را به دستور رسول .  را به آنان برساند�قريش روند و پيغام رسول اهللا
انجام داد اما در آن شرايط خطرناك هر كسي قادر به انجام چنين كار پرخطري  �خدا

  1.د به آن مبادرت ورزدتوان نيست و تنها يك فرد شجاع و قهرمان مي
   فداي جان- 3

هنگاميكه مارقين و شورشيان، خانه عثمان بن عفّان را محاصره كردند از او خواستند 
كه يا از مقام خود استعفا دهد و يا واليان و امري خود را عزل كند و آنان را به شورشيان 

ن، در كمال شجاعت، تسليم نمايد و در غير اينصورت آنان او را خواهند كُشت، اما عثما
هاي آنان نشد تا مبادا مقام  جان خود را در طبق اخالص گذاشت و تسليم خواسته

خالفت به دست نااليق آنان بيافتد و هر كه را خواستند خليفه كنند و هركه را بخواهند 
گران مانع آن شد كه اصل اجماع امت زير پا  او با وجود شمشير طغيان. بركنار سازند

د و گروهي كوچك، جاي آن را بگيرد، در آن شرايط وخيم گرفتن اين موضع نهاده شو
آيد كه يقين دارد حق به جانب اوست، نه  محكم و قاطع، تنها از يك فرد شجاعي برمي

هراسند و عاشق و نيايند، آنانكه چون احساس خطر كنند، جان خود  آنانكه از مرگ مي
انگيز، عزم راسخ و  اين مقاومت شگفت. را به دست گيرند و از ميدان به در شوند

نظير عثمان، ثمره گرانبهاي ايمان به خداوند بزرگ و متعال و اعتقاد به روز  شجاعت بي

                                                           

  .196، 195، 194النورين، صص  األمين ذي -1
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قيامت است كه ريشه در وجود عثمان دارد تا آنجا كه او ديگر دنيا و حيات و ممات آن 
  1.پندارد و از فداي جان خود نيز ابايي ندارد را كوچك مي

   :  بذل مال- 4
در قرآن، جهاد با نفس با رها در كنار جهاد با مال و ثروت آورده شده است و در 

  : مواقعي هم جهاد با مال مقدم بر جهاد با نفس آمده است 
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كنند، شجاع و  ثروت خود را سخاوتمندانه، در راه خدا انفاق ميدر واقع آنانكه مال و 

عثمان بارها اموال هنگفتي را در راه رضاي خدا و اطاعت رسول . مجاهد در راه خدايند
  : مورد او فرمود   در�او انفاق نمود و بهمين دليل رسول خدا

  3.عثمان با اين انفاق خود، از امروز هرگز زيان نخواهد ديد

                                                           

  .304جولة تاريخيه في عصر الخلفاء الراشدين، محمد الوكيل، ص  -1
مؤمناني كه بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان كه به مال و جان در راه خدا جهاد كنند يكسان                    هرگز   -2

بلندي و برتري بخـشيده و همـه        ) از جهاد (نخواهند بود، خدا مجاهدان به مال و جان را بر بازنشستگان            
 اجر و ثـوابي بـزرگ   را وعده پاداش نيكو فرموده، و خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان به  ) اهل ايمان (

  ).95 –نساء . (برتري داده است
  ).3785حديث (سنن التِرمذي  -3
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ردي بود شجاع كه بيمي از مرگ نداشت، با باطل به مقابله برخاست و در عثمان م
برابر آن تسليم نشد و در عين حال مردي بود آرام و متين كه هرگز در برابر حماقتِ 

  1.داد نادان، آرامش و متانت خود را از كف نمي
  
  قاطعيت: دهم 

آنروزي كه . ستداشته اقاطعيت،خصلتي بود كه از ابتدا در شخصيت عثمان وجود 
تو مرد قاطع و خردمندي هستي و ! عثمان: صديق او را به اسالم دعوت كرد به او گفت 

ها را پرستش  دهي، به من بگو اين بتهايي كه قوم تو آن حق را از باطل تشخيص مي
  2كنند چيست؟ مي

 بعد از هجرت، عثمان اقدام به توسعه مسجدالحرام نمود و به همين دليل 26در سال 
انه و زمين اطراف را خريد اما تعدادي از مردم قصد فروش خانه و زمين خود را خ

هاي آنان را ويران كرد و پول خريد آن  عثمان خانه. كردند نداشتند و از اين كار امتناع مي
چون آن مردمان به عثمان اعتراض كردند، عثمان . المال بازگردانيد ها را به بيت خانه

سپس آنان را احضار نمود و به آنان گفت آرامش و .  زندان بياندازنددستور داد آنان را به
گذشت، باعث شده كه شما نسبت به من اينگونه رفتار كنيد و ديگر به سخنان من وقعي 

سپس . كرد، جرأت اعتراض بر او را نداشتند اگر عمر اين كار را با شما مي. گذاريد نمي
 نزد عثمان رفت وتوانست رضايت او را نسبت عبداهللا بن خالد بن أسيد به شفاعت آنان

  3.به آنان جلب نمايد

                                                           

  .304جولة تاريخية، ص  -1
  .47صادق عرجون، عثمان بن عفّان، ص  -2
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او براي حمايت و حفاظت از نظام . گاه قاطعيت عثمان بود وقوع فتنه، خود، تجلي
خالفت، به خواسته شورشيان مبني بر قبول استصفا تن در نداد و در برابر آنان مقاومت 

داد، خالفت به  ورشيان پاسخ مثبت مينمود واگر او در آن روز به خواسته نابخردانه ش
سرزمين را شد و هرج و مرج سرتاسر  آلت دست آنان و ديگر دنياطلبان آزمند تبديل مي

عثمان بسيار دورانديش و خردمند بود كه خواستة آنان را رد نمود، زيرا در . گرفت فرامي
دم هر وقت كه اي از مر شود كه براساس آن، دسته گذار سنتي مي غير اين صورت، بنيان

توانند حاكم منتخب امت را عزل كنند و خود حاكمي ديگر به جاي او  بخواهند مي
افتاد، افراد امت  منصوب نمايند كه در اين صورت در كشور آشوب و بلوي به راه مي

دادند و آن   آمدند و تمام توان امت را در اين نزاع هدر مي به نزاع با هم گرفتار مي اسالم
عثمان با فداي جان خود، كيان امت اسالمرا از . شدند شمن و خر او غافل ميوقت از د

خطر رهانيد، جامعه را از آشوب و اختالفات شديد حفظ نمود و سكان حكومت را از 
او در آن شرايط سخت، راهي را برگزيد كه . دست شورشيان و غوغاساالران دور نمود

و جان عزيز و مبارك خويش را فدا كرد و با رسانيد، ا كمترين ضرر را به امت اسالم مي
 ما در 1هاي نظام خالفت را پاس داشت و آن را از اضمحالل نجات داد اين كار پايه

  .مباحث بعد به تفصيل به اين رويداد خواهيم پرداخت
  

  صبر و تحمل: يازدهم 
ع موض. عثمان مردي بود صبور و پرطاقت كه در ماجراي فتنه، اين صفت تبلور يافت

او در آن واقعه، نمونه واالي فداكاري يك فرد بود كه در راه حفظ كيان امت و 
توانست خود را از  عثمان مي. جلوگيري از خونريزي ميان مسلمانان، از خود نشان داد

مهلكه به در برد، اما او فردي خودخواه نبود كه تنها خود را ببيند و تنها به فكر خويش 
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فدا دانست و در همين راه، جان خود را   جامعه را وظيفه خود مياما او بقاي كيان. باشد
توانست صحابه و فرزندان آنان را سپر خويش سازد و شورشيان را قتل عام  او مي. كرد

پاشد و سايه شوم تفرقه و نزاع آنان را فرا  دانست با اينكار، امت از هم مي نمايد، اما مي
به خاطر رضاي خداوند، صبر پيشه كرد و اعالم بنابراين در اين جريان، . خواهد گرفت

كند و از هيچ كس بيمي به خود  نمود كه در برابر اين پيشامد با صبري نيكو برخورد مي
  : او از مصاديق راستين اين آيه قرآن بود كه . 1دهد راه نمي
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او در كوران . عثمان ايماني راسخ به خداوند داشت با روحي بزرگ و بصيرتي عميق

خود را فداي امت نمود و اين خصلت از . نظير را نشان داد فتنه، از خود صبري بي
  3.شد ين فضايل آن حضرت محسوب ميبزرگتر

عثمان به شدت، مردم را از خونريزي منع : گويد  ابن تيميه در اين رابطه چنين مي
ها و تجاوزات شورشياني كه قصد جان او را داشتند و خود  ميكرد و در برابر همه توهين

ن باز آنااو نيز به آن واقف بود، صبر پيشه نمود، اما باز مسلمانان را از جنگ با 
: هنگاميكه به او گفتند كه به مكه برود، از اينكار امتناع كرد و گفت . داشت مي
چون به او پيشنهاد رفت به شام را كردند، با رد . خواهم كه مرا در حرم دفن كنند نمي

  !آيا دارالهجرةخود را ترك نمايم؟: اين پيشنهادگفت 
                                                           

  .58 و 57سير الشهداء، السحيباني، صص  -1
لشكري بسيار بر عليه شما مؤمنان فـراهم شـده، از           : ها گفتند     به آن ) منافق( كه چون مردم     آن مؤمناني  -2

تنها خدا ما را كفايت كنـد و        : بر ايمانشان بيفزود و گفتند      ) اين تبليغات (آنان در انديشه و برحذر باشيد،       
  ).173 –آل عمران . (او نيكو وكيل و كارسازي است

  ).1/472(لفتنه تحقيق مواقف الصحابه من ا -3
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آيا : فت و چنين جواب داد و چون به او گفتند كه با آنان بجنگ، آنرا نپذير
 به كشتن امت او اقدام �خواهيد من اولين نفري باشم كه بعد از وفات رسول خدا مي

بنابراين عثمان تنها راه را در صبر و مقاومت دانست تا آنكه در همين راه به . نموده است
  1.آيد قتل رسيد و اين صبر و استقامت از مهمترين فضايل واالي اوبه حساب مي

  
  عدل و داد: وازدهم د

كند كه در روز فتنه، او به  در مورد عدل عثمان، عبيداللهبن عدي بن خيار روايت مي
مردم پشت سر . كنند تو امام همه مردم هستي اما اينان با تو اينكار را مي: عثمان گفت 

جتناب كار اگذارند، اما من از اين  گران، عبدالرحمن بن عديس البلوي، نماز مي رهبر فتنه
دهند،  نماز بهترين كارهايي است كه مردم انجام مي: عثمان به عبيداهللا گفت . كنم مي

دادند، تو نيز با آنان باش و چون به  بنابراين هر وقت مردم بهترين كار را انجام مي
  2.كارهاي بد وناپسند روي آوردند از آنان دوري گزين

دمتكار خود كه مشغول علف دادن كند كه روزي عثمان از كار خ ابن شبه روايت مي
كه او را ناخوش آمد، به همين شتري بود رد شد، در ميان علوفه چيزهايي را ديد  به

پس از اينكار خود پشيمان شد و به خدمتكار گفت . دليل گوش آن خدمتكار را كشيد
خدمتكار هر چقدر اصرار داشت كه . خود را بگيرد و گوش او را بكشدكه او نيز انتقام 

. گفت كه بايد آن خدمتكار از او انتقام بگيرد اين كار را نكند، اما عثمان مكرّراً به او مي
گوش مرا آنقدر : عثمان بدو گفت . سرانجام خدمتكار قبول كرد و گوش عثمان را كشيد

چه : سپس گفتند . بكش تا به همان مقداري كه دردت آمد، من نيز احساس درد كنم

                                                           

  ).203 – 3/202(منهاج السنّة  -1
  .695صحيح البخاري، حديث  -2
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دنيا و قبل از روز آخرت از انسان گرفته شود و او را از خوبي است قصاصي كه در 
  1.قصاص روز محشر برهاند

  عبادت او: سيزدهم 
كنند كه او هنگام  روايت مي. كردند عثمان از جمله كساني بود كه بسيار عبادت مي

حج و در كنار حجراالسود، كل قرآن را در يك ركعت نماز تالوت كرد و اين كار به 
كند كه منظور آيه زير   روايت مي�همچنين ابن عمر. 2 تبديل شده بودعادت و روش او

  3.عثمان است

 ôô ôô ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuθθθθ èè èèδδδδ ìì ììMMMM ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uu !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ#### uu uu ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### #### YY YY‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉ`̀̀̀$$$$ yy yy™™™™ $$$$ VV VVϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss%%%% uu uuρρρρ ââ ââ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ øø øøtttt ss ss†††† nn nnοοοο uu uu"""" ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö"""" tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ss ssππππ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ 

 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 33 33 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 33 33 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ãã"""" �� ��2222 xx xx‹‹‹‹ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ 

(( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 FF FF{{{{ $$ $$#### ∩∩∩∩∪∪∪∪ 〈〈〈〈 4  ) 9: زمر(  
  5.باشد  از سوره نحل عثمان بن عفّان مي76دارد كه منظور آيه  نيز ابن عباس بيان مي

 zz zz>>>> uu uu���� ŸŸ ŸŸÑÑÑÑ uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### WW WWξξξξ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷,,,, ss ss#### ãã ãã____ §§ §§‘‘‘‘ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ èè èèδδδδ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ãã ããΝΝΝΝ xx xx6666 öö öö//// rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω ââ ââ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã && && óó óó xx xx«««« uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 

<< <<≅≅≅≅ ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã çç ççµµµµ9999 ss ss9999 öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& –– ––µµµµγγγγ ÅÅ ÅÅ hh hh____ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ AA AA���� öö öö(((( ss ssƒƒƒƒ ¿¿ ¿¿2222 (( (( öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuθθθθ èè èèδδδδ  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ãã"""" ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////       uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ÞÞÞÞ ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ 88 88ΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 76: نحل(  
                                                           

  ).3/236(أخبار المدينة  -1
  .476تاريخ اإلسالم عهد الخلفاء، الذهبي، ص ) 3/76(طبقات ابن سعد  -2
  ).4/47(تفسير ابن كثير  -3
ت شب را به طاعت خدا بـه        يا آن كس كه ساعا    ) آيا آن كس كه مشغول كفر و عصيان است بهتر است          ( -4

آيا آنان كـه اهـل      : سجود و قيام پردازد و از عذاب آخرت ترسان و به رحمت الهي اميدوار است؟ بگو                 
  ).9 –زمر .(علم ودانشند با مردم جاهل و نادان يكسانند؟ منحصراً خردمندان متذكر اين مطلبند

  ).2/579(همان  -5
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كرد و در شب  كنند كه عثمان هر شب جمعه، قرائت قرآن را آغاز مي روايت مي
  2.رساند پنجشنبة هفته بعد، آنرا به پايان مي

  3.گذراند بود و شب را به نماز و عبادت مي وروزها را روزه ميا
  

  ترس از خدا و محاسبه نفس: چهاردهم 
از خدا بترسيد كه ترس از ! اي مردم: هايش چنين گفته است  عثمان در يكي از خطبه

هركس خود را محاسبه نمايد، با اعمال نيك، خود را براي روز . او شما را منفعت است
انسان كوردل بايد از اين . سازد ها قبر خويش را روشن مس كند و بدان  ميقيامت آماده

  4.هراس داشته باشد كه د روز قيامت كور محشور شود، حال آنكه در دنيا بينا بوده است
رم و مرا در ميان بهشت و جهنم قرار ياگر بم: اند كه گفت  نيز از او روايت كرده

ن ابالغ كنند و بگويند كه اهل بهشتم يا از دوزخيان، دهند، قبل از اينكه سرنوشتم را به م
او هرگاه نامي از . كنم كه به خاك تبديل شوم از هول و ترس آن جايگاه، آروز مي

شد و آن روز را  لرزيد و اشكهايش جاري مي آمد، از ترس به خود مي زبان ميآخرت به 
  5.برند  ميآورد كه قبرش را شكافته و اورا به دادگاه محشر به خاطر مي

                                                                                                                                                    

باشد گنگو از هر جهت عاجز و از هـيچ راه خيـري بـه مالـك                   دو نفر مرد يكي بنده    : و خدا مثلي زده      -1
آيا اين  . خويش نرساندو ديگري مردي كه به عدالت و احسان فرمان دهد و خودهم به راه مستقيم باشد                

  .76 - نحل –) مثل كافر و مؤمن بدين مثال ماند(دو نفر يكسانند؟ 
  ).3/93(علو الهمة  -2
  ).1/302(صفة الصفوة  -3
  .107التوثيق، صحيح  -4
  .205نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين،  -5
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ايستاد آنقدر  كند كه هرگاه عثمان بر سر قبري مي هاني، خدمتكار عثمان، روايت مي
  : گفت  شد، مي كرد تا ريشش خيش شود و چون از علت اين گريه سؤال مي گريه مي

إنّ القَبرَ أَولُ منازلِ اآلخرةِ فإن نَجامِنْه فما بعده «: اند  رسول خدا فرموده
  1». و إنْ لم يتْج منه فما بعده أَشَد منهأَيسرُمنه
ترين چيزي است كه   در مورد قبر فرمودند كه قبر زشت�رسول خدا: گفت  نيز مي

 چون از كفن و دفن مسلمانان فارغ �رسول خدا: گفت  همچنين مي. انسان ديده است

يكم و سلُوا له بالتَّثْبيت اِستَغْفِروا ألَخ«: فرمودند  ايستادند و مي شدند بر قبر او مي مي
  3و2».فإنّه اآلنَ يسأَلُ

اين شيوة عثمان در ياد خداوند و ترس از اوست كه عثمان با اين نگرش زيست و با 
همين بينش رخت از جهان فروبست، بينشي كه ما مسلمانان به شدت به آن نيازمنديم تا 

  .ان بار ديگر به كار افتندم مان از نو جان گيرند و تواناييهاي خفته نفسهاي مرده
  

  زهد عثمان: پانزدهم 
اگر عثمان بن عفان به داشتن ثروت ومال فراوان شهرت داشت اما اوبا وجود آنهمه 

به عنوان نمونه، حميدبن . گذاشت  ثروت، فردي بود زاهدمنشكه به متاع دنيا وقعي نمي

                                                           

تـر    اگر از آنجا و عذاب آن نجات يابد، روز قيامت راحت          . قبر انسان، اولين منزلگاه سفر آخرت اوست       -1
گذرد، اما اگربه عذاب قبر گرفتار آيد، در قيامت بـه عـذابهايي شـديدتر از عـذاب قبـر دچـار                        بر او مي  

  .شود مي
اي برادرتان كهدر اين قبر خفته است از خداوند طلب عفو و بخشايش كنيد و از خدا بخواهيد كه اورا  بر -2

  .بر ايمان ثابت قدم گرداند، زيرا كه او اآلن مورد بازخواست و محاسبه قرار گرفته است
  ).773حديث (فضائل الصحابة  -3
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چون از آنجا بيرون . كند كه روزي عمر و عثمان به ضيافتي دعوت شدند نعيم روايت مي
. كردم بدانجا نرفته بوديم در آنجا غذاهايي را ديديم كه آرزو مي: آمدند عثمان گفت 

ترسم اين ضيافت و غذاهاي آن به خاطر فخر و  زيرا مي: چرا؟ او گفت : عمر گفت 
  1.مباهات بوده باشد

 در اين در واقع شناخت عثمان از چارچوب سخاوت و بخشش در اسالم است، زيرا
اسالم بخشش و سخاوت نبايد در جهت فخر و مباهات باشد، بلكه بايد در عين تواضع 
و اجتناب از اسراف و يا هر نوع تكبري، تنها براي سپاس خداوند بزرگ و به شكرانه 

  2.نعمتهاي او انجام گيرد
روزي : كند كه همداني گويد  همچنين امام احمد از ميمون بن مهران روايت مي

نان عثمان را ديدم سوار بر استري كه خدمتكار او، نائل، بدنبال او حركت اميرمؤم
او روزي امير مؤمنان، عثمان  كند كه همچنين باز امام احمد از همداني نقل مي. 3كند مي

  4.اي بر روي خود انداخته و به خواب رفته بود مسجد يافت كه ملحفهرا تنها در 
 عثمان عادت داشت به مردم غذاهاي خوب كند كه نيز شرحبيل بن مسلم روايت مي

  5.كرد بدهد اما خود، در خانه، سركه و روغن تناول مي
تعجب برانگيز نيست اگر . باشد ها بيانگر ميزان زهد اميرمؤمنان عثمان مي اين نمونه

جاست كه آن فرد متمول و فردي كه ثروت متوسطي دارد، زاهد باشد بلكه، تعجب آن
 پيشه نمايد، زيرا ثروت فراوان و نعمت زياد، فرد را به سمت لذتها ثروتمند باشد و زهد

                                                           

  .126إمام أحمد، الزهد،  -1
  ).18/48 و 17(التاريخ اإلسالمي  -2
  .127الزهد،  -3
  .127الزهد،  -4
  .129همان،  -5



165  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

حاال اگر فرد ثروتمند باشد و بخواهد كه زهد پيشه نمايد بايد . دهد ها سوق مي و خوشي
از معرفت و شناخت بااليي نسبت به ايمان به خدا و ترس از او برخوردار باشد، به 

 پيدا كند و همه وجود او را فرا گيرد تا نحويكه اين معرفت بر قلب و جان او استيال
عثمان نيز چنين . ارزش بييند و آخرت را عظيم و با ارزش آنجا كه دنيا را حقير و بي

او كه از ثروتمندترين صحابه بود، توانست با قدرت ايمان، بر اميال و خواهشهاي . بود
اي واال براي  را نمونهاو توانست خود . خود فائق آيد و به بزرگترين زاهدان تبديل شود

توان هم ثروتمند بود و هم زاهد و در كنار  ثروتمندان سازد و به آنان اثبات كند كه مي
نظر  ها صرف هاي متنوع، زاهدمنش بود و از آن اموال و ثروتهاي فراوان و لذّتها و خوشي

  1.نمود
  

  شكر و سپاس پروردگار: شانزدهم 
و زبان و قلب خويش پروردگار را سپاس توانست با دست  عثمان تا آنجا كه مي

اند كه به تعقيب قومي طغيانگر رهسپار شد،  از او روايت كرده. گفت و او را شاكر بود مي
او هم به شكرانه اينكه . اند چون به محل اقامت آنان رسيد، ديد كه آنان پيشتر گريخته

  2.اي را آزاد نمود سبب ذلت و خواري مسلماني نشده است، برده
  

  پرس و جو از احوال و اوضاع مردم: فدهم ه
النورين مردي بود مهربان و رئوف كه در مقام خالفت، هميشه جوياي احوال  ذي

در مورد آنانيكه نزد ايشان حضور نداشتند سؤال . شدند مردم و مشكالت آنان مي
امام احمد از موسي بن . ورزيدند نمودند و به حضار و همراهان خويش محبت مي مي
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كند كه روزي به مسجد رفتم، ديدم عثمان بر منبر نشسته واز مردم  حه روايت ميطل
  1.كند احوال و وضعيت معيشتشان را سؤال مي
كند كه روز جمعه، عثمان، دو لباس زرد بر تن  همچنين ابن سعد از او روايت مي

سپس ايشان به . چون بر منبر نشست، مؤذن اذان گفت. كرده و عازم مسجد شد
  2.جو از احوال مردم و مسافران و بيماران آنان پرداختو پرس

ورزيد و به همين خاطر با آنان و بويژه نيازمندان  عثمان به امور مردم اهتمام مي
گرفتند و  المال درنظر مي او از بدو تولد نوزادان، براي آنان سهمي از بيت. ارتباط داشت

  3.شد به والدين آنان پرداخت مي
من دوران خالفت عثمان را : كند  اين خصوص چنين روايت ميعروه بن زبير در 

المال، صاحب سهمي بودند كه به آنان  كردم، در آن زمان همه مسلمانان از بيتدرك 
  4.شد داده مي
  

  تعيين حدود و اختيارات كارگزاران: هيجدهم 
تعيين حدود و اختيارات عبارت است از تقسيم وظايف يك كار بين كارگزاران آن، 

ه نحويكه هر يك وظيفه خود را بدانند و بدون هيچ نوع قصور و يا خارج شدن از ب
اين كار، سنتي است بشري و الهي كه رسول . چارچوب وظيفه خود، آن را انجام دهند

در دوران خالفت . كردند  و خلفاي بعد از او نيز آن را در دولت خود رعايت مي�خدا
المال، لشكر  ارهاي مهمي چون قضا، امور بيتعثمان نيز براساس اين اصل وظايف و ك
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و امارت واليات ميان مسلمانان تقسيم شد كه خود، بيانگر رهبريت عالمانه عثمان در 
بدون شك اين تقسيم وظايف و مشاغل از مهمترين عوامل . دوران خالفت خويش است

  1.ها بود موفقيت دولت خلفاي راشدين در تمامي زمينه
  

  گرفتن افراد اليق و شايستهبه كار : نوزدهم 
احترام گذاشتن به شايستگان امت، به كار گماشتن آنان در مشاغل و كارهايي كه 

استفاده بهينه از استعدادها و  ها را دارند، ضايع نكردن حق و حقوق آنان و توان انجام آن
ها  ن آنتواناييهاي آنان، من جمله عواملي هستند كه مسلمانانِ نخستين با مدنظر قرارداد

  2.به آن مجد و عظمت خود دست يافتند
آوري قرآن، از  زمان تبلور يافت كه در تدوين و جمع اين صفت در عثمان، آن

  .بن ثابت و شوراي تدوين قرآن به نحو احسن سود جست تواناييهاي زيد
رهبران و كارگزاران امت بايد در شناخت صفات و ويژگيهاي خلفاي راشدين و 

ها تالش نمايند و به اين خصايل نيكو و واالي آنان دست يابند، زيرا تنها با  تبعيت از آن
توان امت را با گامهايي استوار، به سوي اهداف  تبعيت از راه و روش آنان است كه مي

  .او پيش برد
بايست رهبراني را تربيت  بايد اين اصل را باور كرد كه براي حاكم نمودن شريعت مي

ها آنان در گفتار و كردارشان تبلور  مام وجودشان ريشه دوانيده و ميوهكرد كه ايمان در ت
آن گاه . يافته و در همة احوال و اوضاع ترس از خدا را معيار كار خويش قرار دهند

 توان اميدوار بود كه چنين رهبراني در راه حاكميت شريعت خداوند گام بردارند و مي
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ادها و تواناييهاي افراد امت و هدايت آنان خود را صرف بارور كردن استعدتمام تالش 
  .نمايند

را اصل قرار داد و در  حكومت اين مردان، هم در روح و هم در كالبد خويش، اسالم
كند و  حكومتي كه هم و غم خويش را مصروف دين و مردم مي. كند  حركت مينراه آ

  .دنمايد مشكالت و موانع پيش روي امت را از سر راه بردار تالش مي



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

   : موس فصل
  

و قضائي عثمان بن سياستهاي مالي 

  عفّان 
  

  

  سياستهاي مالي عثمان : اولگفتار 

سياستهاي قضايي عثمان و مهمتـرين اجتهـادات و    : گفتار دوم   

  فتاواي او

  



 

  

  

  

  

  

  گفتار اول
  

  سياستهاي مالي
  

گونه  النورين به مقام خالفت انتخاب شد، در سياستهاي مالي عمر هيچ هنگاميكه ذي
تغييري ايجاد ننمود، اما برخالف عمر، به مسلمانان اين اجازه را دارد كه بتوانند به 

  .بادرت ورزنداندوختن ثروت، ساختن عمارت و مالكيت زمينهاي وسيع م
اندوزي مسلمانان  هاي عمر كه از ثروت در دوران خالفت ايشان، از سختگيري

كردند، كاسته شد و مسلمانان در رفاه بيشتري نسبت به دوران خالفت عمر،  ممانعت مي
  1.بردند به سر مي

  
  اصول سياست مالي عثمان: نخست 

 و عامه مردم نوشت، راه و هايي كه به واليان، كارگزاران امر خراج عثمان در نامه
روش حكومت خويش وسياستهاي كلّي آن را اعالم نمود كه ما در مباحث مربوطه به 

ها بر مبادي و اصول زير بنيان  به طور كلّي، اين سياست. ها پرداختيم طور مفصل به آن
  : گذاشته شده بود 
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  اجراي سياستهاي كلّي شريعت در امور مالي و اقتصادي* 
  نشدن ماليات دهندگانمتضرّر * 
  گرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت* 
  المال پرداخت حق و سهم مردم از بيت* 
گرفتن جزيه از هل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن حقو * 

  حقوقشان 
  دار و وفادار بودن كارگزاران دولت امانت* 
 دليل رفاه و ثروت، امكان بروز آن پيشگيري از هر نوع انحراف در جامعه كه به* 

  1.وجود دارد
  : پردازيم  حال به طور مفصل، به هر يك از اين اصول و مبادي مي

   اجراي سياستهاي كلّي شريعت در زمينه امور مالي و اقتصادي- 1
بدون شك عثمان بن عفّان تمام تالش خود در اين حيطه را صرف اجراي سياستهاي 

نمود، زيرا مردم به او به اين شرط بيعت   مالي و اقتصادي ميكلي شريعت درزمينه امور
اگر ابوبكر براساس . كردند كه او براساس قرآن، سنت و شيوه ابوبكر و عمر رفتار نمايد

عمر، در چارچوب دين، به ايجاد تغييرات و تحوالت، تدوين قرآن وسنت عمل نمود، 
عثمان نيز راه و روش . ينه اقدام كرداصول و موازين و افزايش منابع درآمد و موارد هز

توانست خود اجتهاد نمايد، به اين كار دست  آنان را در پيش گرفت، در مسائلي كه مي
نمود، بر نحوة پرداخت زكات  زد، قوانين شريعت رادر مسائلمالي و اقتصادي پياده مي مي

لت اهل ذمه با در اين دو. كرد المال و تقسيم آن ميان افراد مستحق نظارت مي به بيت
گرفتند و آنان را از  المال در كنف حمايت خليفه قرار مي پرداخت جزيه خويش به بيت
  .كرد مند مي امكانات و خدمات دولت بهره
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در دولت عثمان، همانند دولت خلفاي پيشين، مجاهدان، يك پنجم غنايم خود را به 
... م، مساكين و فقراء، مسافران و ها را ميان ايتا كردند و دولت نيز آن المال ارسال مي بيت

  : نمود كما اينكه قرآن، در اين خصوص، چنين فروده است  تقسيم مي

 (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ!!!! uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö"""" àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 

44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö"""" àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx««««   

íí íí""""ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  )41 : نفالا(  
ها با  امتياز دولت خلفاي راشدين نسبت به ديگر حكومتها، ارتباط تنگاتنگ آن

دولت خلفاي راشدين، سياستهاي مالي . ه تعليم و دستورات آن بودشريعت و پايبندي ب
به  يعت ورنمود و آن عبارت بود از نشر ش و اقتصادي خود را براساس يك چيز اجرا مي

  .اهتزاز درآوردن پرچم اسالم در سرتاسر دنيا و حفظ خير و مصالح امت
را از آنان اعالم نموده اسالم با هر نوع اسراف و تبذير مخالفت كرده و انزجار خود 

المال برحذر  امت را از برگزيدن افراد نادان و نابخرد به عنوان متواليان بيت است و
پذير را تحت پوشش  در واقع اين سياست از يك طرف قشر مستضعف و آسيب. دارد مي

 دارد و آن را المالرا از راههاي حرام دور نگه مي و از ديگر درآمدهاي بيتدهد  قرار مي
  .كند، زيرا خداوند هيچ خير و بركتي را در مال حرام قرار نداده است پاك حفظ مي

   متضرّر نشدن ماليات دهندگان- 2

                                                           

بدانيد هرگونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و براي پيامبر و براي نزديكـان و يتيمـان و           -1
ر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جـدايي حـق از باطـل، روز        اگ. مسكينان و واماندگان در راه است     

  ).41 –انفال (ايد وخداوند بر هر چيزي تواناست  ديگري دو گروه، نازل كرديم، ايمان آورده
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عثمان بن عفّان در نامه خود به واليان و كارگزاران امر ماليات، اعالم داشته است كه 
ت تأثير و رعايت احوال مردم است، تح امر، وظيفه نخست آنان را كه مراقبتنبايد اين 

به مردم است و آوري خراج و ماليات، يكي از وظايف دولت نسبت  قرار دهد، زيرا جمع
  1.نبايد بر ديگر وظايف حكومت مقدم شود

فقها با شناخت اين بينش نبوي و راشدي، به استنباط وظايف و واجبات حكومتدر 
  :اند كه عبارتند  قبال مردم پرداخته

حكومت را در قبال رعيت خويش، ده وظيفه : گويد  ماوردي در اين رابطه چنين مي
  : است 

  .حفظ و صيانت از دين، اصول آن و اجماع سلَف صالح: نخست 
حلّ و فصل اختالفات و مشاجرات ميان مردم براساس عدل و انصاف تا : دوم 

  .ستمكاري نتواند بر مظلومي چيره شود
ت، تا مردم بتواند به كسب حفاظت از شهرها، روستاها و راهها و حفظ امني: سوم 

  .معاش حالل و مسافرت در اقصي نقاط بالد اسالمي بپردازند
اجراي حدود و احكام شريعت اسالم تا از ارتكاب محرّمات و حيف و ميل : چهارم 
  .المال ممانعت به عمل آيد شدن بيت
 حفاظت از مرزها و دفاع از امت در برابر خطر حمله دشمنان و حفظ جان و: پنجم 

  .مال و ناموس آنان
  .جهاد با دشمنان اسالم تا دين اسالم بر ديگر اديان و مكاتب غالب آيد: ششم 
آوري خراج و ماليات و صدقات و زكات بدون ايجاد رعب و وحشت  جمع: هفتم 

  .در ميان مردم و تحت فشار قرار دادن آنان
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 يا نوع اسراف والمال بدون اعمال هيچ  پرداخت بهنگام سهم مردم از بيت: هشتم 
  .المال و هزينه آن اي نسبت به بيت مضايقه
هاي مهم به افراد شايسته و متعهد تا كارها با موفقيت  سپردنِ كارها و مسئوليت: نهم 

  .انجام گيرند و ثروت امت نيز در راه درست صرف گردد
فلت حاكم بايد به طور مستقيم به نظارت بر امور دين و مملكت بپردازد واز غ: دهم 

  �.ها به ديگران بپرهيزد ها و تفويض آن ورزيدن نسبت به آن
  : به طور خالصه، بايد دانست كه وظايف حاكم بر دو چيز بنيان نهاده شده است 

حال اگر . 2نخست صيانت از دين و دوم حفظ مصالح و منافع دنيوي مردم و مملكت
مت پرداخته است، در علمائي چون ماوردي به تعيين اختيارات و وظايف حاكم و حكو

صاحب علم فراوان و بينش وسيعي نسبت به اين قضايا واقع هرچند او و يا ديگر علماءِ 
اند و  باشند، باز هم اين آراء و عقايد را براساس شرايط خاص زمان خويش مطرح نموده

توانند فراگير و دربرگيرندة همه وظايف و حقوق حكومت و امت نسبت به هم  نمي
  3.باشند

همانطور كه بيان شد، وظايف حكومت بايد براساس دوركن صيانت از دين و حفظ 
بايست شوراها و انجمنهاي علما و  مصالح و منافع دنيوي مردم و مملكت باشد و مي

  4.ها با نيازها و شرايط زمان خود بپردازند فرزانگان امت به تطبيق آن
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با اند، قابل تغيير و مطابقت  اين وظايف و حقوقي را كه علما و فقها بيان داشته
تحوالت و شرايط زمان است و اين تغييرات هيچگونه منافاتي با قرآن و احكام شريعت 

  1.ندارند
   گرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت- 3

باشند، حال  المال مي كارگزاران امر ماليات، از طرف دولت مأمور استيفاي حقوق بيت
آوري كنند، به وظيفه  اساس حقّ، ماليات مردم را جمعاگر آنان در اين كار خويش، بر
اما اگر در جريان اين كار، بر مردم فشار آورند و بر . اند خود به نحو مطلوب عمل كرده

آنان سخت گيرند، در آن صورت در حق آنان ستم روا داشته و آنان را متحمل ضرر و 
آوري  دادند كه در جمع ي به كارگزاران خويش دستور م�رسول خدا. اند زيان نموده

ماليات راه مبالغه و افراط را در پيش نگيرند و از گرفتن ماليات بهترين محصوالت 
  2.پوشي نمايند كشاورزان چشم

   پرداخت حق و سهم مردم از ماليات- 4
گيرد كه  المال به مردم يا به صورت غيرمستقيم انجام مي پرداختهاي حكومت از بيت

اد مستحق يا ديگر قوانين مربوط به پرداخت مزايا و پاداشها با پرداخت زكات به افر
گيرد و يا به صورت غيرمستقيم، كه در ارائه خدمات عمومي دولت به مردم  صورت مي
  .يابد تبلور مي

در هر دو روش، بايد در پرداختها، جانب حق و عدالت رعايت شود، به عنوان مثال 
ها تبعيضي نسبت به  انين خارج شده و در آندر پرداختهاي مستقيم نبايد از چارچوب قو

اي را بدون هيچ دليل خاصي از اين پرداختها محروم  مردم قائل شد، به نحويكه عده
اين . از طرفي ديگر اين پرداختها بايد بهنگام و در موعد مقرّر خود صورت گيردنمود، 
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وز نمايد و قبيل مشكالت ممكن است يا به دليل عملكرد ضعيف دستگاههاي ذيربط بر
يا وجود موانعي بر سر راه ارتباط مداوم ميان مردم با مسئوالن مربوطه، باعث ايجاد 

كه در مورد پرداختهاي غيرمستقيم نيز بايد اين نكته را در نظر . چنين مشكالتي شود
داشت كه خدمات عمومي دولت نبايد در راستاي منافع فرد يا افرادخاصي ارائه شوند، 

  1.بايست متعلق به همه مردم باشد  خدمات ميبلكه منافع اين
 گرفتن جزيه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن - 5

هيچ مسئولي حق ندارد نسبت به اهل كتابي كه به جزيه خود را : حق و حقوقشان 
ا اند، ستمي روا دارد، زيرا آنان در حكومت اسالمي سكني گزيده و ت پرداخت نموده

رسول . باشد زمانيكه جزيه خويش را پرداخت كنند، از حمايت دولت برخوردار مي
فرمودند كه نسبت به اهل ذمه، جانب حق و   به كارگزاران خود سفارش مي�خدا

آوري  ايشان هنگاميكه عبداهللا بن ارقم را مسئول جمع. عدالت را در نظر داشته باشند
  : جزيه نمود به او چنين سفارش كردند 

اگر در حقّ اهل ذمه ستمي نمايي يا بيش از توان و استطاعت آنان از ايشان جزيه 
بيگري و يا چيزي را به زور وبرخالف ميل و رضايت صاحب آن از ايشان تصاحب 

  2.كني، بدان كه من در روز قيامت از تو نزد پروردگار شكايت خواهم برد
 خود به خليفه بعد از خويش با استناد به اين سفارشات بود كه عمر در وصيتنامة

كنم كه در حق اهل ذمه، خيرخواه و  به خليفه بعد از خود سفارش مي: چنين گفته است 
عهد و پيمان خود با آنان پايبند باشد، در هنگام كارزار با دشمنان، آنان را سپر خود به 

  3.در مقابل دشمنان نسازد و بيش از توان و استطاعاتشان بر آن فشار نياورد
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اي وراي  هرگاه كارگزاران جزيه، اهل ذمه را مورد اذيت و فشار قرار دهند و جزيه
توان آنان بر ايشان وضع نمايد يا از پيرمردي مسن كه در فقر گرفتار آمده و توان كار 

اي بگيرند،  كردن را ندارد، جزيه اخذ كنند و يا از اهل ذمه كه مسلمان شده است، جزيه
اند و اين همان چيزيست كه  زاران مرتكب ظلم و ستم شدهدر اين صورت اين كارگ
  1.نمود ها منع مي ، كارگزاران خود را از آن�هاي رسول خدا عثمان، با استناد به آموزه

باشند، عالوه بر  هاي خراج مشغول كشت و زرع مي همچنين اهل ذمه كه بر زمين
ها و باغات بمثابه   اين زمينها را پرداخت نمايند، زيرا بايست خراج آن زمين  جزيه، مي

باشند، اما بايد در نظر داشت كه كارگزاران امور  غنايم فتوحات حكومت اسالمي مي
خراج بايد در تعيين ميزان خراج، جانب حق را مراعات نمايند و اين كار در صورتي 

ن ها، ميزا ممكن است كه كارگزاران چند معيار مهم را در نظر داشته باشند و براساس آن
  : اين معيارها عبارتند از . و مبلغ خراج را مشخص كنند

درنظر داشتن كيفيت و مرغوبيت خاك و زمين كه طبيعتاً در كيفيت و ميزان * 
  .محصوالت تأثيرگذار است

درنظر داشتن نوع محصول، زيرا برخي از محصوالت، اعم از حبوبات و * 
، حال آنكه برخي ديگر از رسند جات، در بازار به قيمت خوبي به فروش مي ميوه

  .محصوالت، از قيمت چنداني برخوردار نيستند
در نظر گرفتن نحوه آبياري زمين و محصوالت، زيرا طبيعتاً خراج زميني كه تنها با * 
شود با خراج زميني كه از طريق چاه و پمپ به آن آب  باران و نهرها آبياري ميآب 

  .شود، تفاوت دارد رسانيده مي
 وضع مبلغ خراج، تنها اين نكته را در نظر داشت كه بايد حداكثر ميزان نبايد در* 

گذار گرفت، بلكه بايد مقداري از ميزان خراج را به  خراج را وضع و آن را از خراج
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گذار بخشيد تا از آن درروز مبادا و هنگام وقوع مصائب و خشكساليها استفاده  خراج
  1.كند

را نبايد از ياد برد كه هرگاه مسلمانان و حكومت در كنار تمام اين مطالب، اين اصل 
آنان با اهل ذمه، پيمان و قراردادي را منعقد نمودند بايد به عهد و پيمان خود وفادار 

ها، مفادو شروط تعيين ميزان جزيه و خراج است كه  من جمله اين پيمان. بمانند
سلمانان، عهد و پيماني حكومت بايدبدان پايبند باشد، زيرا در اسالم است كه هرگاه م
  2.بستند، بايد بدان وفادار بمانند و از خيانت در آن اجتناب ورزند

  :  جلوگيري از هر نوع ظلم و ستمي به ايتام - 6
  : باشند  در قرآن كريم، ايتام مستمند و فقير از مستحقين دريافت زكات مي

 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu"""" ss ss)))) àà àà���� ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt,,,, ÍÍ ÍÍ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö7777 nn nn==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏππππ xx xx���� ©© ©©9999 xx xxσσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss%%%% ÍÍ ÍÍ hh hh""""9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ""""≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ"""" ss ssùùùù šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 
ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 xx xxmmmm ∩∩∩∩∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3  ) 60: توبه(  

  : ست اي همچنين براساس دستور قرآن، آنان را از خمس غنايم سهم و بهره

 (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ!!!! uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö"""" àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 

44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 uu uu““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& 
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فقيران و عاجزان و متصديان اداره صدقات و كساني كه بايـد            ) : هشت طايفه (صدقات مختص است به      -3

 خدا و به راه داران و در راه و آزادي بندگان و قرض ) متمايل كردن به دين اسالم    (ها كرد     تأليف قلوب آن  
توبـه،  (اين مصارف هشتگانه فرض و حكم خداست كه خدا دانا بر تمام مصالح خلق اسـت                 . درماندگان

60.(  
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44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö"""" àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx««««   

íí íí""""ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  ) 41: انفال(  
المال، مؤظفند كه به آن همه كودكان و به ويژه كودكان  از طرفي ديگر، مسئوالن بيت

باشند، بايد در  در مورد ايتامي كه ثروتمند مي. سرپرست، مبلغي را پرداخت نمايند بي
بايست در تعيين  ال آنان بايد پرداخت شود، اما قيم آنان مينظر داشت كه زكات امو

ميزان زكات، كامالً جانب حق و عدالت را رعايت كند تا از هر نوع ظلم و ستمي در 
  2.حق مال و ثروت آن ايتام پرهيز شود

  : دار و وفادار بودنِ كارگزاران دولت   امانت- 7
  : فرمايد  خداوند در قرآن مي

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää.... ãã ãã"""" ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ –– ––ŠŠŠŠ xx xxσσσσ èè èè???? ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ $$#### ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ss ss3333 xx xxmmmm tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 

ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ää ää3333 øø øøtttt rr rrBBBB ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ ôô ôô‰‰‰‰ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ −− −−ΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ //// ää ää3333 ÝÝ ÝÝàààà ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 33 33 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ JJ JJèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÿÿÿÿ xx xxœœœœ   

#### [[ [[����(((( ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt tt//// ∩∩∩∩∈∈∈∈∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3  )58 : نساء(  
  : فرمايد  نيز در جاي ديگري از قرآن مي

 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ{{{{ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ãããããã ¨̈̈̈uu uu‘‘‘‘ ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  )8 : مؤمنون(  
                                                           

بدانيد هرچه غنيمت و فايده بريد، خمس آن خاص خدا و رسول و خويشان او و يتيمان و فقيران و در                 -1
ر روز فرقـان، روزي كـه دو سـپاه          د) �محمـد (راه سفرماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خـود             

. ايد، و خدا بـر هـر چيـز تواناسـت            ايم، ايمان آورده    روبرو شدند نازل كرده   ) اسالم و كفر در جنگ بدر     (
  ).41 –انفال (
  .68السياسة المالية لعثمان بن عفّان،  -2
مـردم شـويد، بـه      كند كه امانتها را به صاحبانش بازدهيد و چون حـاكم بـين                همانا خدا به شما امر مي      -3

  ).58 –نساء (دهد، كه خدا شنوا و بيناست  همانا خداشما را پند نيكو مي. عدالت داوري كنيد
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 هميشه كارگزاران �عثمان بن عفّان، با استناد به آيات قرآن و احاديث رسول خدا
فرمود، زيرا اين خصوصيت الزمه فعاليت در  دار بودن توصيه مي امر خراج را به امانت

صوصيت از ميان كارگزاران رخت بربندد، آنگاه، باشد و اگر اين خ المال مي امور بيت
  .نمايد دار مي شاهدِ اجحاف در حقِّ مردم شده و رابطة مردم و دولت را خدشه

عثمان همچنين، كارگزاران خويش را به وفادار و متعهد بودن نسبت به همه 
دم المال از مردم، ظلم ننمودن نست به مر مسئوليتها، چون گرفتن همه حق و حقوق بيت

با اجتناب از باال بردن ناعادالنه نرخ خراج و ماليات، رفتار نيك وهمراه با رأفت نسبت 
به اهل ذمه و اجراي همه شروط صلح في ما بين آنان و دولت، مانند پرداخت جزيه و 
خارج، بدون هر نوع احجاف و يا ايجاد تغييرات يك طرفه و ناعادالنه در اين شروط، 

  2.كرد امر مي
  : يرات ثروت و رفاه بر جامعه  تأث- 8

عثمان بن عفّان هرگز امت را به حال خود رها ننمود و هميشه آنان را از گرفتار 
او به مردم اعالم نمود كه اگر غرق . داشت شدن در دام لذّتها و نعمتهاي دنيا برحذر مي

از در ثروت شوند، با زنان ممالك ديگر ازدواج كنند واز آنان صاحب فرزند شوند و 
آميز  ها نسبت به قرآن تبعيت نمايند، دچار افكار و اعمال بدعت فهم و درك غيرعرب

  3.خواهند شد
او تأثير ثروت و رفاه در منحرف كردن صاحب آن و سرگرم كردن آنان به فساد و 

  4.دانست و بيم آن داشت كه آنان فريب دنيا را خورند كسب لذّتها را مي
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  : و مصداق اين آيه شوند 
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  : تطابق سياستهاي مالي عثمان با سياستهاي مالي عمر - 9

نمود، كم و بيش همان سياستهاي ها را به امت اعالم  سياستهاي مالي كه عثمان آن
عمر هنگاميكه به مقام خالفت رسيد، اعالم نمود كه او . مالي عمر بن خطّاب بود

المال را به حق و عادالنه از مردم خواهد گرفت و آنرا تنها در راه حق و بر ضد  بيت
  2.باطل صرف كند

يز جستجو كرد در واقع شباهت سياستهاي مالي اين دو مرد بزرگ را بايد در يك چ
  3.و آن سيراب شدن آندو از چشمه گواراي اسالم و فهم صحيح اصول و قواعد آن است

  
  ديدگاه عثمان در مورد اصول و قواعد زكات: دوم 

ماه پرداخت زكات فرا رسيده : عثمان، در مورد زكات، خطاب به مردم چنين گفت 
 اموال خويش را پرداخت است، هركس به ديگري بدهي دارد، آنرا بازپس دهد تا زكات

شود، مگر آنكه خود او،  هر كس را استطاعت مالي نيست، زكات از او ستانده نمي. نمايد
اي پرداخت كند و هر كس، در ماههاي قبل،  بخواهد داوطلبانه از مال خويش صدقه

زكات اموال خويش را داده است، تا سال بعد و فرا رسيدن همان ماه كه زكاتش را در 
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ابراهيم بن سعد اين ماه را ماه رمضان . شود خت نموده، زكاتي از او دريافت نميآن پردا
  1.دانست مي

دارد كه ماه مورد نظر عثمان، ماه محرّم  اما ابوعبيد در كتاب خود، األموال، بيان مي
به اين ترتيب عثمان، اركان ديدگاه خويش، نسبت به زكات را بيان كرده است كه . 2بود

شرط در پرداخت زكات، جز زكات محصوالت كشاورزي، سپري : الف : عبارتند از 
عثمان در خطبه خويش، بر همين نكته . شدن يك سال كامل از زمان پرداخت آن است

هر كس زكات اموال خويش را داده است، تا سال بعد : تأكيد نموده و چنين گفته است 
، از او زكاتي دريافت و فرا رسيدن همان ماهي كه زكاتش را در آن پرداخت نموده

  .شود نمي
براساس گفته ابوعبيد، مبناي سال مالي در حكومت خويش را سال هجري و ماه : ب 

سال اين نكته مبين آن است كه مسلمانان بايد بعد از سپري شدن يك . محرم، قرار داد
كامل هجري، زكات اموال خويش را كه به حد نصاب رسيده است، در ماه اول سال 

  .رداخت نمايندهجري پ
خواند تا با پرداخت ديون و بدهيهاي خود، ميزان درست  عثمان، مردم را فرا مي: ج 

در واقع عثمان . مال خود را حساب كند تا ببيند به حد نصاب زكات رسيده است يا خير
كند كه با پرداخت ديون خويش، به پيمان خود با طلبكاران  با اينكار مردم را تشويق مي

شند و در عين حال، كار حساب و كتاب ثروت و مايملك او به سهولت وفادار با
صورت گيرد و از هر نوع ابهام در بدهيها و حساب و كتاب داراييهاي مردم اجتناب 

  .شود
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نمايد كه هركس را استطاعت مالي نيست  همچنين عثمان در خطبه خود اعالم مي: د 
. اي را پرداخت كند وطلبانه، صدقهاز پرداخت زكات، معاف است مگر آنكه خود او، دا

در واقع عثمان با اين اقدام، مسلمانان را به انجام داوطلبانه و نه از روي اجبار كارها، 
ديد كه در ميان مسلمانان هستند آنانكه اموالشان چندان زياد نيست  او مي. كند دعوت مي

المال تحويل  تيبكه شامل زكات گردد اما آنان خود، داوطلبانه، صدقات خود را به 
پذيرفت و در همان راههاي هزينه زكات،  او نيز اين صدقات را از آنان مي. دهند مي

از طرف ديگر، ممكن است عثمان با گفتن اين مطلب كه، هر كس . 1نمود صرف مي
زكات مال خويش را پرداخت نموده از او زكاتي اخذ نشود تا آن زمان كه خود، 

مال تحويل دهد، قصد داشته اين نكته مهم را به مسلمانان ال داوطلبانه، آنرا به بيت
بفهماند كه هر كس را طال و جواهرات است، تا آن زمانيكه خود او داوطلبانه، زكات 

بايد اين را در نظر داشت كه . شود نميالمال نپردازد، از او زكاتي گرفته  ها را به بيت آن
ل ممكن از صاحبان آنها اخذ زكات محصوالت كشاورزي و چهارپايان، به هر شك

باشند،  شد اما عثمان، صاحبان مال التجاره و طال و جواهرات را كه ثروتي پنهان مي مي
ها را تعيين و پرداخت نمايند و او تنها زماني  مخير نمود كه خود، داوطلبانه، زكات آن

ه، نزد او ها، زكاتشان را داوطلبان كرد كه مالك آن زكات اين قبيل اموال را قبول مي
  2.آوردند مي

 چون كارگزاران خود را براي گرفتن زكات چهارپايان �كمااينكه رسول خدا
ها را از صاحبانشان بگيرند و  فرمود به هر طريق ممكن زكات آن فرستاد، به آنان مي مي

ديگر امامان و پيشوايانِ بعد از آن حضرت نيز روش ايشان در اخذ زكاتِ محصوالت 
پايان رادنبال نمودند، به نحويكه ابوبكر با آنان كه از پرداخت زكات كشاورزي و چهار
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 روايت �كردند، به نبرد پرداخت، اما هيچ كس از رسول خدا چهارپايان خود امتناع مي
ننموده است كه ايشان از صاحبان ثروتهاي پنهان چون طال و جواهرات، به زور زكات 

وتها بسان امانتهايي هستند در دست صاحبان ها را دريافت كند، در واقع اين نوع ثر آن
 خود آنها را، ها را پرداخت كنند و هم زكات داري، هم دين آن آن كه بايدبا رعايت امانت

ها، چهارپايان بمانند احكام ودستوراتي هستند كه بر صاحبان آنان است  اما برخالف آن
تنها بر امور آشكاري كه ميان كه بدانها پايبند باشد، كما اينكه احكام و دستورات شرها 

باشد، صادق است، هرچند حساب و كتاب ميان انسان و  م ملموس و قابل رؤيت ميدمر
  1.خداوند متعال، هم براساس امور آشكار و عيان است و هم براساس امور پنهان و نهان

  : ديدگاه عثمان در مورد زكات بدهيهاي طلبكاران - 1
بدهيهايي : عثمان در اين رابطه به مردم چنين گفت كند كه  سائب بن يزيد روايت مي

ها را از بدهكارانشان بازپس گيرند و  توانند آن كه طلبكاران آن، هر وقت كه بخواهند مي
ها را دارند اما فرد طلبكار به هر دليلي مثل شرم و حيا  آن بدهكاران توان بازپرداخت آن
گيري  دهكار صورت گرفته است، بازپساي كه بين او و ب داشتن از بدهكار و يا مصالحه

  2.باشد اندازد، اين نوع طلب مشمول زكات مي طلب خود را به تأخير مي
هنگاميكه : همچنين عثمان در جايي ديگر در همين زمينه چنين گفته است 

  3.بدهكارت توان بازپرداخت طلب تو را دارد، زكات آن را بپرداز
 گرفت در بدهيهايي كه بدهكار بتواند بدهيهاي توان نتيجه از اين دو گفته عثمان، مي

خود را بازپس دهد اما طلبكار به هر دليلي مثل شرم و حيا داشتن از فرد بدهكار و يا 
اي كه بين آندو صورت گرفته و براساس آن، با پرداخت طلب به تأخير بيافتد،  مصالحه
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زيان طلبكار را جبران در قبال به تأخير افتادن زمان بازپرداخت طلب، بدهكار ضرر و 
  1.نمايد، در اين صورت زكات آن طلب و دين بر طلبكار واجب است

  :  استقراض از صندوق زكات و هزينه آن در جهت مصالح عامه - 2
عثمان با قرض كردن از اموال زكات، آنها را در راه جهاد و جنگ با دشمنان اسالم و 

يافت، آن را به  المال افزايش مي  بيتكرد اما چون ذخيره يا مصالح عامه هزينه مي
داد و اين كار هيچ منافاتي با دين و شريعت نداشت وعثمان  بازپس ميصندوق زكات 

هيچ نوع روش جديدي را در شيوه حكومت راشدين بنيان ننهاد، در واقع او با اين كار 
نگام كرد و در ه كرد و در صندوقي ديگر مصرف مي خود، پولي را از صندوقي قرض مي

  2.گردانيد داشتن استطاعت مالي، آن را به صندوق اول باز مي
توان بخشي از اموال زكات را در راه  هرچند به اعتقاد تعدادي از علما و فقهاء مي

جهاد في سبيل اهللا و كمك به مجاهدين صرف نمود زيرا مجاهدين با رفتن به ميدان 
ه خدا و نشر اسالم را بر مصالح خويش اند و جهاد در را كارزار از كسب و كار بازمانده

اند و حكومت با كمك مالي بدانها، آنان را به جنگ تشويق و دلگرم نمايد،  ترجيح داده
در واقع، حكومت با اين اقدام، بنا به مقتضيات زمان، مصلحتي را بر مصلحت ديگر 

نمودن از طرفي ديگر تعدادي از علما بر اين باورند كه هزينه . ارجحيت داده است
زكات در جهت مصالح و منافع عامه مردم و رفع نيازها و احتياجات بروز آنان جائز و 

  3.باشد درست مي
  :  غذا دادن به فقرا و مسافران از محل اموال زكات - 3
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گذاري كرد، او در ماه رمضان و در مسجد،  عثمان در اين زمينه سنت جديدي را پايه
. داد كردند، غذا مي  و مسلماناني كه در مسجد اعتكاف ميالمال، به فقراء، مسافران از بيت

 كه نسبت به مردم بسيار سخاوتمند وبخشنده �او اين كار را به تبعيت از رسول خدا
در واقع عثمان قصد داشت با اطعام مردم در مساجد، آنان را به انجام . بود، انجام داد

  1.ترغيب نمايد سنت پسنديده اعتكاف تشويق و
  : ن منزلگاههايي براي اقامت مسافران از محل اموال زكات  ساخت- 4

به عثمان خبر دادند كه فردي در كوفه به نام ابوسمال اسدي و چند نفر ديگر از 
شوند و هيچ خويشاوندي  ساكنان شهر عادت دارند كه هرگاه مسافراني به شهر وارد مي

خوانند و به آنان غذا و  فرا ميدر شهر ندارند، اين مردمان، آن مسافران را به خانه خود 
عثمان نيز، اينكار را نيكو دانست و دستور داد تا . دهند محلي براي استراحت مي

نيز نقل است كه در بني . منزلگاههايي را جهت اقامت مسافران غريب تدارك ببينند
ا هذيل، منزل عبداهللا بن مسعود، من جمله آن منزلگاههايي بود كه مسافران غريب به آنج

  2.رفتند مي
  : المال   دادن سهم هر يك از بردگان از بيت- 5

كرد، عثمان به هر يك از بردگان سهمي از  المال افزايش پيدا مي هرگاه ذخيره بيت
به . كرد بدون اينكه از ميزان سهم صاحبان آنان، كاسته شود المال پرداخت مي بيت

شد، اموال زكات بوده است،  عطا مياحتمال بسيار زياد، منبع اين مبالغي كه به بردگان ا
  3.زيرا بردگان، طبق آيه قرآن از مستحقين دريافت زكات بودند
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  خمس غنايم: سوم 
 آغاز شد و در دوران خالفت ابوبكر و �جهاد با كفار و مشركان از زمان رسول خدا

نتيجه اين مجاهدتها، نشر و گسترش اسالم در سرتاسر . عمر و عثمان نيز تداوم يافت
در دوران خالفت عثمان، فتوحات بسياري نصيب حكومت اسالم . دنياي آنروز بود

همچنين بسياري از غير مسلمانان . به تبع آن غنايم عظيمي در تصرف آن درآمدگرديد و 
كه زيرلواي حكومت اسالم قرار گرفته بودند و بر دين خود ماندند، تجزيه و خراج 

از طرف ديگر حكومت اسالم نيز به انحاي . دندكر المال پرداخت مي زيادي را به بيت
كرد، بنابراين ارتباط تنگاتنگي  مختلف مجاهدان و سپاهيان اسالم را تقويت و كمك مي

همانطور كه بيان . نمود ميان حكومت و جهاد برقرار شد و هر يك ديگري را تقويت مي
بايست جزيه خود را  اهل ذمه بسيار در حيطه سرزمين اسالم قرار گرفتند، اينان ميشد 

هاي تحت تصرف سپاه اسالم، مشغول كار  كردند و همچنين آنانيكه بر زمين پرداخت مي
ها كه به مثابه غنايم سپاه اسالم بودند،  و فعاليت بودند، ملزم به پرداخت خراج آن زمين

بايست زكات مال خود  گرويدند، مي ها به دين اسالم مي اگر هم اصل آن سرزمين. شدند
كردند، زيرا اسالم هيچ كس كامل نيست جز  ا كه به حد نصاب رسيده بود، پرداخت مير

همچنين خمس و يك پنجم . با رعايت اركان آن، كه زكات نيز جزو اركان آن است
غنايمي كه مجاهدان در جنگها به دست آورده بودند و چهار پنجم آنرا خود، برداشته 

تمام اين مسائل و قضايا، درآمدهاي هنگفتي را . شد المال سرازير مي بودند به خزانه بيت
كه بايد با سياستهايي درست و مطابق با شريعت و به نحو . 1نمود المال مي نصيب بيت

كه ما در اينجا به اهم . شد أحسن و جهت منافع و مصالح عموم امت اسالم هزينه مي
  : پردازيم  النورين مي اين سياستها در دوران خالفت ذي

  :  در دوران خالفت عثمان، كودكان، از غنايم سهمي نداشتند - 1
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كند كه پس از فتح مجدد اسكندريه، به من كه در نبرد  تميم بن مهري روايت مي
حضور داشتم سهمي داده نشد، به نحويكه قومم به حمايت از من در برابر قريشيان 

ني هر جبه بن عامِقْذر و عنظر چند نفره اصدي را به جانب بصره و نزد ابوبا . ايستادند
 بودند، فرستادند و آندو گفتند كه اگر در صورت من مويي �كه از صحابه رسول خدا

گيرد و در غير اينصورت من از غنايم  سبز شده باشد، از غنايم، سهمي به من تعلق مي
  1.سهمي ندارم

و فقط شود كه كودكان و زنان را از غنايم جنگ سهمي نيست  بنابراين ثابت مي
مقادير ناچيزي به عنوان پاداش به آن كودكان و زناني كه در جنگ به مجاهدان كمك 

  2.شد  نيز اجرا مي�شود و اين روش در زمان خود حضرت رسول اند بخشيده مي كرده
، قاتل، لوازم و �هاي عهد عثمان همانند جنگهاي دوران رسول خدا  در جنگ- 2

  : برد  تجهيزات مقتول را به غنيمت مي
 از �ها و مركب مقتول كه به فرمان رسول خدا ها، سالح سلْب عبارت است از لباس

 در روز حنين فرمودند كه هر �كند كه رسول خدا أبوقتاده روايت مي. شد آنِ قاتلِ او مي
كس هماورد خود را بكشد و بر اين عمل خود، دليلي بياورد، سلْب مقتول او متعلق به 

  3.خود اوست
دارد كه هيچ كس حق ندارد، سلْب مقتولي را تصاحب كند جز با   بيان مياين حديث

  4.ارائه دليلي روشن بر اينكه او قاتل آن مقتول است
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نقل است كه چون روميان به اسكندريه حمله و آنرا از دست مسلمانان خارج كردند، 
ع خود را نشيني كنند تا مواض عمروبن عاص دستور داد، مسلمانان به مناطق ديگر عقب

روميان در شهر و مناطق اطراف به چپاول و تجاوز پرداختند و به هر جا . مستحكم كنند
زدند تا آنكه دو سپاه  شدند، دست به غارت اموال و ايجاد آشوب و بلوي مي كه وارد مي

دو سپاه نخست با . از زمين و دريا با هم رودررو شدند» نقيوس«روم و اسالم در منطقه 
در . نبرد با هم را آغاز كردند، پس دو سپاه در ساحل به ادامه نبرد پرداختندپرتاب تير، 

بحبوحه جنگ، ژنرالي رومي، با لباس و اسلحه زرين وسوار بر اسب، به ميدان كارزار 
آندو . به نبرد با او شتافت» حومل«به نام » زبيد«مردي از قبيله . آمده و هماورد خواست

بارزه كردند، پس نيزه را رها كرده و با شمشير با هم هايشان با هم م نخست بانيزه
زد و او نيز به نداي  در اناي كارزار آندو، عمرو مدام نام حومل را صدا مي. جنگيدند

گر اين نبرد سنگين ميان آن دو  هر دو سپاه بر ساحل رود نيل نظاره. گفت عمرو لبيك مي
شد وبا هم گالويز شدند اما حومل ور  مرد بودند كه ناگهان ژنرال رومي به حومل حمله

با زيركي خاصي، خنجري را كه در كمر يا ساعد خود پنهان كرده بود، درآورد و با آن به 
با مرگ آن ژنرال، حومل تمام سلْب او . گلوي ژنرال رومي ضربه مرگباري وارد ساخت

ر هرچند مردان شجاع بسياري چون حومل در آن روزهاي سخت، د. را به غنيمت برد
نبرد با روميان و كفار جان خود را از دست دادند، اما مسلمانان با شجاعت و رشادت 
تمام توانستند اسكندريه را بار ديگر فتح نمايند و منويل، فرمانده روميان و بسياري ديگر 

  1.از لشكريان روم را به قتل برسانند
  : ان خالفت عثمان المال از آنها در يكي از فتوحات دور  ارزش غنايم و سهم بيت- 3

كند كه ما جزو لشكر عبداهللا بن سعد بودم و پس از  عبدالملك بن مسلمه، روايت مي
چون عبداهللا . فتوحاتي كه در آفريقا به دست آورديم، صاحب غنايم بسياري شديم
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خُمس غنايم را خارج كرد، بقيه غنايم را در ميان سربازان خود تقسيم نمود، به مرد 
 دينار داد كه دو هزار دينار آن سهم اسب او بود و سهم هر مرد پياده نيز سواره، سه هزار

فوت كرده بود به » ذات الحمام«سهم مردي را هم كه در منطقه . يك هزار دينار شد
كند كه در آن روز سپاه عبداهللا بن سعد،  عثمان بن صالح نقل مي. 1خانوادة او تحويل داد

  .شد متشكل از بيست هزار سرباز مي
  : المال است  دانيم براساس دستور قرآن يك پنجم غنايم متعلق به بيت همانطور كه مي

 (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷ææææ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ xx xxîîîî  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ && && óó óó xx xx«««« ¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ss ssùùùù ¬¬ ¬¬!!!! ………… çç ççµµµµ || ||¡¡¡¡ çç ççΗΗΗΗ èè èè~~~~ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""==== ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ÏÏ ÏÏ!!!! uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö"""" àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 
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44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö6666 tt ttãããã tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ$$$$ ss ss%%%% öö öö"""" àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ‘‘‘‘ ss ss)))) tt ttGGGG øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ$$$$ yy yyèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó xx xx««««   
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 و در عهد ابوبكر صديق، سهم رسولو ذوالقري حذف و �بعد از وفات رسول خدا

مرو عثمان نيز در دوران خالفت خويش از ع. به خريد اسلحه و اسب اختصاص يافت
شود در ميان فاتحان  بقيه غنايم كه چهار پنجم آن را شامل مي. اين روش تبعيت كردند

حال اگر در فتوحات آفريقا، عبداهللا بن سعد، به هر سرباز سواره، سه . شود تقسيم مي
توجه به تعداد هزار دينا و به هر سرباز پياده، يك هزار دينار سهم داده است و با 

اند، اگر فرض شود تنها دو هزار نفر آنان مركب  سربازان كه حدود بيست هزار نفر بوده
المال را حساب كرد، اينگونه كه در ازاي  توان ميزان غنايم و سهم بيت اند، مي داشته
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سربازان سواره، شش ميليون دينار و در ازاي هيجده هزار سرباز پياده، هيجده ميليون 
حال . ودر مجموع بيست و چهار ميليون دينار غنيمت سهم آن لشكر شده استدينار 
بريم  المال پرداخته شده بود، بنابراين پي مي دانيم كه قبل از تقسيم غنايم، خمس بيت مي

كه مجموع غنايم، سي مييون دينار بوده است كه شش ميليون آن به عنوان سهم 
  1.المال به دولت تحويل گرديد بيت
  : رد هزينة خمس غنايم  موا- 4

، ذوالقربي، ايتام، فقرا و مساكين و �براساس آيه خمس، اين سهم از آنِ رسول خدا
، سهم رسول و ذوالقربي را به �ابوبكر، بعد از فوت رسول خدا. باشد مسافران مي

عثمان نيز همانند عمر . المال بازگردانيد تا آنرا صرف خريد اسلحه و اسب نمايد بيت
 را در پيش گرفتند تا سهم رسول و ذوالقربي را در راه جهاد و خريد اسلحه همين روش

  2.و اسب هزينه كنند
  :  موفقيت سياستهاي مالي عثمان در تجهيز و تقويت فتوحات اسالم - 5

هايي كه فتح شده بودند، دست به  در دوران خالفت عثمان تعدادي از سرزمين
هاي خود  ت آنان را ملزم به رعايت عهدنامهشورش عليه خالفت زدند، اما عثمان توانس

با عنايت به اين مشكالت و در عين حال گسترش فتوحات در . و اطاعت از دولت كند
آميز  توان به صراحت اين را اعالم نمود كه سياستهاي مالي عثمان موفقيت دوران او، مي

 فتوحات، خمس دستگاه او در كنار تجهيز و تقويت سپاهيان اسالم و توسعه. اند بوده
هاي آنان و  اين به عالوه جزيه اهل ذمه و خراج زمين. غنايم عظيمي را به دست آورد

  3.باشد نظير مي نيز زكات خيل عظيم مسلمانان، بيانگر اين موفقيت كم

                                                           

 .95 عفّان، السياسة المالية لعثمان بن -1
 .97السياسة المالية لعثمان بن عفان،  -2
 .99همان،  -3



 192

  درآمدهاي حاصل از جزيه در زمان خالفت عثمان: چهارم 
   : تعيين قوانين و مقررات پرداخت جزيه در عهد ايشان- 1

تعيين قوانين و مقررات جزيه و نظام اجراي اين قوانين كه در زمان عمر بن خطاب 
هاي صلحي كه  همچنين ايشان به عهدنامه. شد تدوين گرديد، در زمان عثمان نيز اجرا مي

بسته شده بود پايبند ماند و به تأمين در دوران قبل از ايشان ميان اهل ذمه و حكومت، 
  1.زيدور حقوق آنان مبادرت مي

  :هايي از درآمدهاي جزيه در عهد عثمان   نمونه- 2
در عهد عثمان، وليد بن عقبه به سمت آذربايجان لشكر كشيد، تا از آنان مبلغ : الف 

اي را كه از زمان عمر پرداخت نكرده بودند، بازستاند و آنان  هشتصد هزار درهم جزيه
  2.نيز به اين خواسته تن دادند

 بن سعد را به آفريقا فرستاد، اسقفف اعظم آنجا نخست با چون عثمان، عبداهللا: ب 
اي معادل دو ميليون و پانصد و بيست هزار دينار به عبداهللا پيشنهاد  شرط پرداخت جزيه

اي برابر سيصد هزار قنطار طال  مصالحه داد و عبداهللا مصالحه را به شرط پرداخت جزيه
  3.ر طال معادل مبلغ نخستين بوده باشدو شايد اين مقدا(از جانب مسيحيان قبول نمود 

  4.اي معادل هفت هزار دينار را به مسلمانان بپردازند مردم قبرس پيشنهاد كردند كه جزيه: ج 
آنان نيز گاه صد هزار، گاه دويست . سعيد بن صالح با مردم گرگان مصالحه نمود: د 

  5.ردندك هزار و گاه نيز سيصد هزار دينا را به عنوان جزيه پرداخت مي
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هنگاميكه عبداهللا بن عامر، نيشابور را فتح كرد، پيغامي به جانب مردم مرو فرستاد  :  ه
آنان نيز پيشنهاد كردند كه عبداهللا به شرط دريافت دو . تا بدون جنگ تسليم او شوند

  1.ميليون دينار جزيه با آنان مصالحه كردند و عبداهللا نيز پذيرفت
مردم آن، پيشنهاد .  به محاصره سپاه خود درآوردچون احنف بن قيس، بلخ را: و 

كردند كه احنف بن قيس به شرط دريافت چهارصد هزار دينار با آنان مصالحه كند، 
احنف بن قيس نيز پسر عموي خود، اُسيد بن متشمس را بر آنان گماشت تا مبلغ جزيه 

  2.را دريافت كند
  : ن را تمديد كرد  با نجرانيا� عثمان بن عفّان، عهدنامه رسول خدا- 3

اي بر صلح ميان طرفين و پرداخت جزيه از جانب   با اهل تجران عهدنامه�نبي خدا
با به . اهل تجران به مسلمانان بسته بود كه بعد از ايشان ابوبكر نيز آنرا محترم شمرد

خالفت رسيدن عمر، او اهل تجران را از تجران يمن به تجران عراق كوچانيد تا 
هاي آنان درامان بمانند، اما باز به همان عهدنامه ايشان با رسول  ر فتنهمسلمانان از ش

  3. پايبند ماند�خدا
چون عمر در گذشت و عثمان جايگزين او شد، بزرگان نجران نزد عثمان آمدند و 

اي را با اين مضمون،  او نيز نامه. هاي خود را به او عرض كردند ها و شكوائيه خواسته
بسم اهللا، از بنده خداوند بزرگ، «: به، امير كوفه، ارسال نمود خطاب به وليد بن عق

سپاس را . عثمان بن عفّان، اميرمؤمنان، به وليد بن عقبه، سالم و درود خداوند بر شما باد
اما بعد، اسقف و بزرگان نجران نزد . خداي عزّوجلّ كه جز او هيچ معبود ديگري نيست

 صحبت كردند و از مشكالتي كه مسلمانان بر اند و از عهدنامه خود با عمر من آمده
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من نيز با كاستن ميزان جزيه آنان، خود را متعهد به . ، سخن گفتنداند سرشان آورده
عهدنامه عمر با آنان نمودم، بنابراين تو نيز با آنان به نيكي رفتار كن كه آنان اهل ذمه و 

  1».عمل كن، و السالمدر پناه ما هستند، درعهدنامه عمر دقت كن و به مفاد آن 
  2.اين اتفاق در نيمه شعبان سال بيست و هفت بعد از هجرت رخ داد

  : شود  از مطالب پيشين اين موارد آشكار مي
 و ابوبكر و عمر با اهل نجران پايبند ماند كه �عثمان به عهدنامه رسول خدا: الف 

يماني را بر مسلمانان علّت آن را بايد در اسالم جستجو كرد، آنجا كه وفاي به عهد و پ
  .واجب نموده است

از ميزان جزيه آنان كاست، به آنان اجازه داد تا در نجران عراق بمانند و وليد را : ب 
موظف نمود تا به مفاد عهدنامه عمر با ايشان عمل نمايد و با نجرانيان به نيكي رفتار 

  3.كند
نف حمايت مسلمانان  اهل كتاب تا زمانيكه جزيه خويش را پرداخت كنند در ك- 4

هنگاميكه عمرو بن عاص توانست مجدداً اسكندريه را فتح نمايد، اموال مردم : هستند 
مردم آن مناطق نزد او آمدند و . مناطق مختلفي را كه روميان غارت كرده بود، جمع كرد

بدو گفتند كه روميان به آنان حمله كردند و اموالشان را غارت نمودند اما آنان پيمان 
عمرو نيز دستور داد كه . د با مسلمانان را نقض ننمودند و از روميان حمايت نكردندخو

ها را بردارد ومردم نيز هر  تواند آن هر كس دليلي بياورد كه آن اموال متعلق به اوست مي
يك با دادن نشانيهاي آن اموال و آوردن داليل خود، اموال خويش را از عمرو تحويل 

از آنان عمرو را سرزنش كردند كه چرا عمرو از آنان كه در كنف گرفتند هرچند تعدادي 
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حمايت اسالم بودند و بر عهدنامه خود با مسلمانان پيابند ماندند، در برابر روميان 
  1.دفاع رها كرد حمايت وحفاظت ننمود وآنان را در برابر روميان، بي

 نظام اهل ذمه با پرداخت بينيم كه در اين اگر به نظام جزيه، نظري دقيق بياندازيم، مي
شوند كه حكومت بايد در عين حفاظت از آنان به آن حقوق  جزيه، صاحب حقوقي مي
هرگز تعهدي ندارند كه در برابر دشمنان اسالم از اسالم و متعهد باشد، اما اهل ذمه 

  2.مسلمانان دفاع كنند و در صف آنان با دشمنانشان كارزار كنند
  : هاي عمومي دستگاه خالفت  ينه مشاركت اهل ذمه در هز- 5

نقل است كه چون عمرو بن عاص، در دوران خالفت عثمان، مجدداً اسكندريه را 
اي را  نزد عمرو آمد و از او خواست تا مبلغ جزيه» إخنا«، امير منطقه، »طلما«فتح نمود، 

ه شما اهل ذم: عمرو بدو جواب داد . كه بايد او و مردمش پرداخت كنند تعيين نمايد
اين خزانه كاهش يابد، تعهد و وظايف مانند خزانه دولت ما هستيد كه هر وقت ذخاير 

با عصبانيت از آنجا خارج شد و به » طلما«. كند ما نسبت به شما نيز كاهش پيدا مي
هنگاميكه جنگ تمام شد و طلما به اسارت مسلمانان درآمد، او را نزد . روميان پيوست

او صادر كند، اما عمرو، برخالف انتظار مردم، تاجي بر سر عمرو برد تا حكمي در مورد 
او نهاد و عبايي ارغواني رنگ بر تن او نمود و بدو گفت مانند ديگر حضّار مجلس، با 

آميز با اسيري چون او را ديد،  طلما كه اين رفتار محبت. وقار و متانت، نزد من بيا
اگر : چون از او پرسيدند . لح بستپرداختِ جزيه را پذيرفت و با مسلمانان عهدنامه ص

آمد؟ او جواب داد در آن صورت او حتماً  ميشدي چه بر سرت  اسير امپراتور روم مي
  3.رساند مرا به قتل مي
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: با دقت در سخنان عمرو بن عاص به طلما كه در مورد اهل ذمه و جزيه چنين گفت
 پول بيشتري را از اين شما مانند خزانه ما هستيد، هرچه مشكالت بر ما شدت گيرند«

و هرچه مشكالت كاهش يابند ما نيز پول كمتري را از اين خزانه . داريم خزانه برمي
توانيم اصولي و مبادي سياستهاي مالي عهد عمان را در موارد زير  مي» .داريم برمي

  : خالصه نمود 
آنان . دكنن المال مشاركت مي اهل ذمه با پرداخت جزيه، در ميزان ذخاير بيت: الف 

المال، سهم خود از اموال آنان را تحت عنوان جزيه  ايي هستند كه بيت بمانند خزانه
  .گيرد مي

كند، به اين معنا  المال، تحت شرايط مختلف، تغيير مي اين سهم اهل ذمه در بيت: ب 
يابد و اگر  كه هر وقت مشكالت و مسائل دولت شدت يابند، ميزان جزيه نيز افزايش مي

  . يابد مشكالت فروكش كنند، ميزان جزيه نيز كاهش ميشدت اين 
اين نوان در ميان جزيه از اصل مشاركت مردم در مشكالت دولت خويش، : ج 

گيرد، آنان به ميزان توان و استطاعت خود، در تحمل بار سنگين اين  سرچشمه مي
بايد . شوند كه اين خود، از مصاديق اجراي عدالت در جامعه است مشكالت سهيم مي

 مبني �بايست با رعايت تمام وصاياي رسول خدا دانست اين اصول و مبادي مي
  1.برداشتن برخورد و رفتار نيك با اهل ذمه به اجرا درآيند

  
  درآمدهاي حاصل از خراج و عشريه مال التجاره در عهد عثمان: پنجم 

ياري هاي قابل كشت بس با گسترش فتوحات در دوران خالفت عمرو عثمان، زمين
مسلمانان هستند » فيء«ها  عمر اعالم نمود كه اين زمين. تصرف حكومت درآمدندتحت 

ها بمانند و به كشت و  آورند، بخواهند بر آن و اگر ساكنانِ غيرمسلمان آنها كه اسالم نمي
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به دليل گسترش . المال بپردازند ها را به بيت زرع ادامه دهند، بايد خراج آن زمين
وحات در عهد عثمان، درآمدهاي سرشاري از محل خراج عايد روزافزون اين فت

  1.المال مسلمانان شد بيت
  :  عشريه مال التجاره - 2

 و در عهد مال التجاره در عهد فاروق تأسيس شد) يك دهم(نظام پرداخت عشريه 
هاي تحت سلطه خالفت، افزايش  عثمان، به خاطر گسترش فتوحات و توسعه سرزمين

 از مهمترين عوامل افزايش عشريه، توزيع ثروت در ميان اكثريت مردم .چشمگيري يافت
و افزايش قدرت خريد آنان بود كه خود سبب افزايش تقاضاي كاال و به دنبال آن، رشد 

اين امر، خود باعث افزايش قيمت اجناس و افزايش قيمتها . تجارت و واردات گرديد
مال التجاره شد، زيرا عشريه، مالياتي نيز، به نوبة خود، سبب افزايش مجموع عشريه 

  2.شود و نه براساس نوع آن است كه براساس قيمت كاال تعيين مي
  

  سياست عثمان بن عفّان در إقطاع و تقسيم أراضي و امالك : ششم 
ها را  كرد تا آن زمين هاي باير را به مردم واگذار مي ، زمين�ابوبكر چونان رسول خدا

 و 3»قناه«و منطقه » جرف« زبير بن عوام، زميني باير، مابين منطقه كمااينكه به. آباد كنند
 را واگذار كرد، 4»حضرمه«به مجاعه بن مراره حنفي، روستايي واقع در يمامه، به نام 

هاي باير  هرچند در اين ميان، بنا به خواست ونظر عمر بن خطاب، از واگذاري اين زمين
بن حصن فزاري و أقرع بن حابس تميمي منصرف به افرادي چون زبرقان بن بدر، عيينه 
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 به اعتقاد عمر، هنگاميكه اسالم نوپا و ضعيف بود، امثال اين افراد به مقاله با آن و. شد
پرداختند و حال كه دين اسالم، به لطف و خواست خداوند، ريشه دوانيد  تضعيف آن مي

اد نيست كه با زور و و قدرتمند شده است، نيازي به جلب محبت و رضايت اينگونه افر
همانطور كه واضح است اين ديدگاه . اند شمشير و براي حفظ جان خود، اسالم آورده

هاي باير نبود، بلكه ريشه در ديدگاه او نسبت به  عمر بر اساس سياست اصالح زمين
خودِ اشخاص داشت كه معقتقد بود، در آن شرايط، نيازي به جلب اعتماد افرادي كه 

. اند نيست با زور و شمشير به دين اسالم گرويده  سرسخت دين بوده وپيشتر، دشمنان
 در إقطاع و تقسيم �اما با وجود اين نوع مالحظات، عمر نيز همان سياست رسول خدا

اراضي باير را دنبال نمود و به مردم اعالم كرد كه هر كس زمين بايري را آباد گرداند، 
ها بيان شده عمر در چند مورد پيش  كه در آنبايد دانست، رواياتي . 1شود صاحب آن مي

  2.از احيا و اصالح زمين، آنرا از صاحبش پس گرفته است، ضعيف و غيرمعتبر هستند
توان به واگذاري زميني  ها را انجام داده، مي از جمله مواردتقسيم اراضي كه عمر آن

علي بن ابي طالب كه باير به خوان بن جبير، زمين عقيق به زبير بن عوام، زمين ينبع به 
  3.چون آب از آن جوشان شد، علي آن را وقف فقرا و نيازمندان نمود، اشاره كرد

هنگاميكه عثمان به مقام خالفت رسيد، به اين كار، به ويژه در مناطقي كه به تصرف 
پس از فتوحات گسترده مسلمانان، بسياري . مسلمانان درآمده بود، اهتمام بسياري نمود

ها، از شهر وديار خود گريختند و امالك خويش را بدون صاحب رها  ميناز مالكان ز
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ها را  ها و باغات، آن جلوگيري از تخريب آن زمينحكومت نيز به ناچار و براي . كردند
  1.كرد به افرادي واگذار مي
ها بدان حد بود كه، بنا به قول امام احمد، دامنه اين واگذاريها به  تعداد اين زمين

براساس گفته مورخان، ميزان . هاي فتح شده نيز رسيد هرها و مناطق سرزمينزمينهاي ش
گرديد، از نهصد درهم در  المال پرداخت مي ها كه به خزانه بيت درآمد ساليانه اين زمين

شد كه اين، خود، بيانگر موفقيت  عهد عمر به پنجاه ميليون درهم در عهد عثمان بالغ مي
در منابع مختلف، روايتهاي گوناگون و . ها بود ع زمينسياست عثمان در خصوص اين نو

ها زمين واگذار گرديد، نقل شده است، هرچند  بعضاً ضعيفي از تعداد افرادي كه به آنان
  . باشد اين، خود، مؤيد گسترش اين امر در عهد خالفت عثمان مي

ه نامي از قريش پردازيم كه در ميان آنان، كمتر ب ما در اينجا به ذكر نام اين افراد مي
  : خوريم  برمي
  عبداهللا بن مسعود هذَلي* 
  منطقه أَستينيا: عمار بن ياسر عنْسي * 
  منطقه صنْعبي واقع در عراق: خَباب بن أَرت تَميمي قُرَيشي * 
  »عبس«از توابع بغداد و واقع در كنار رود » روحاء«منطقه : عدِي بن حاتِم طائي * 
*د بن أبي وعري قُرَشي سهواقع در سرزمين فارس» هرمز«منطقه : قَّاص ز  
  زبير بن عوام* 
  أُسامه بن زيدِ كَلْبي* 
 *سعيد بن زيد عوي قريشيد  
 *جرير بن عبداهللا باي در ساحل رود فرات منطقه: لي ج  
 *ارابن هب  
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  فهمنطقه نشاستبح واقع در كو: ميمي قرشي حه بن عبيداهللا تَلْطَ* 
 *وائل بن حر جاي جنب روستاي زرار كوفه منطقه: ي مِرَضْح  
 *كوفه» حمام عين«اي جنب  منطقه: ضاعي ه قُطَفَرْخالد بن ع  
  طيزنا باد واقع در حد فاصل كوفه و قادسيه: دي نْ قيس كِ بنِتعشْأَ* 
  اي در اهواز منطقه: في نَد حب رْأبومِ* 
  اي در بصره و در كنار رود عثمان قهمنط: في قَع بن حارث ثَنافِ* 
  »حمام عمره«اي در  منطقه: ري عشْأبوموسي أَ* 
  رود عثمان واقع در بصره : ني قَعثمان بن أبي العاص ثَ* 

ها، باعث شد اين امالك در خطر تخريب  در واقع فرار صاحبان اين مناطق و زمين
ها را آباد و  معتمد واگذار نمود تا آنها را به افرادي  قرار بگيرد، فلذا عثمان بن عفان، آن

سفيان، امالك و مناطقي واقع در ساحل درياي   بن ابي همچنين معاويه. حفظ كنند
. ها را جهت مقابله با روميان، مستحكم و آماده كنند مديترانه را به مردم واگذار كرد تا آن

انطاكيه و بقاليقال در عالوه بر اين، بنا به دستور خود عثمان بن عفّان، امالكي را در 
ميدان مردم تقسيم نمود، اما اين روايت كه عثمان، فدك را به مروان بن حكم واگذار 
نمود، پايه و اساس درستي ندارد، بلكه براساس روايات مورخان، اين معاويه بن 

  1.سفيان بود كه فدك را به مروان سپرد ابي
ياست أخذ زكات اموال، سهم سياست عثمان در تقسيم اراضي وامالك، در كنار س

المال داشت و در مقايسه با عهد  بسزا و چشمگيري در افزايش ميزان درآمدهاي بيت
عمر، از رشد فزاينده برخوردار بود، به نحويكه مجموع درآمدهاي حاصله از اين بخش، 

  2.شد در عهد عثمان، از نهصد هزار درهم در عهد عمر، به پنجاه ميلون درهم بالغ مي
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  سياست عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده : م هفت
اين مناطق، مخصوص پرورش شتران و اسبان حكومت بود كه براي تجهيز سپاهيان 

  1.شدند اسالم، در آن مناطق نگهداري مي
كه در چهل كيلومتري جنوب مدينه و به طول هشتاد كيلومتر » وادي النقيع«منطقه 

گرفت،  ش اسبان مورد استفاده قرار ميبود و در عهد رسول، جهت مراقبت و پرور
  2.همچنان در عهد ابوبكر و عمر، بدان كار اختصاص داشت

در عهد عمر، به دليل افزايش تعداد اسبان و شترانِ حكومت كه براي ميادين كارزار 
بذه و راز جمله اين مناطق، منطقه . يافتند، بر تعداد اين مناطق نيز افزوده شد پرروش مي
ه گماشت و به او ذبرعمر، خدمتكار خود رابه سرپرستي منطقه . علبه بودث منطقه بني

هاي اندك خويش را درآن چراگاه  سفارش نمود كه اجازه دهد مردمان آن ديار، گله
رغم  همچنين عمر، علي. هاي بزرگف حق چنين كاري را ندارند بچرانند، اما صحابان گله

و منطقه حفاظت شده شتران واسبان اگاه ثعلبه، سرزمين آنان را چر ميل و رضايت بني
اين زمين خداوند است كه براي : حكومت قرار داد و در جواب اعتراض آنان، گفت 

  3.دهيم ها قرار مي المال آنرا چراگاه آن پرورش حيوانات بيت
عثمان نيز همان روش اسالف خود در مورد اين مناطق را در پيش گرفت و به 

بر همين اساس . نمود كردند، اكتفا مي وان صدقه پرداخت ميچهارپاياني كه مردم به عن
چون مسلمانان و به تبع آن صدقات آنان نيز افزايش يافتند، عثمان نيز بر تعداد مناطق 

  4.حفاظت شده افزود

                                                           

 .2/595داود،  صحيح سنن أبي -1
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اگر ابوبكر و عمر، به تعيين مناطق حفاظت شده مبادرت ورزيدند و هيچ كس با آنان 
در زمان او چون . عه و گسترش اين مناطق روي آوردمخالفت نكرد، عثمان نيز به توس

 تعداد چهارپايان و چوپانانِ آنان فزوني يافت، چراگاههاي حفاظت شده، ديگر ظرفيت
عثمان . داد هايي رخ مي ها را نداشت و به همين دليل ميان چوپانان بر سر مراتع، نزاع آن

ده افزود و هيچ كس با اين نيز براي حل اين مشكل، بر تعداد آن چراگاههاي حفاظت ش
  1.كار او مخالفتي نورزيد

در واقع اين اقدامات ابوبكر، عمر و عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده، در 
طه، با اين خلفا به مخالفت راب اين ميان صحابه مشهور بود و هيچ كس از آنان در

 بر آن تأكيد و ابن قدامه نيز. 2شود برنخاست كه اين خود به عنوان اجماع محسوب مي
  3.كرده است

  
  هاي عمومي در عهد عثمان انواع هزينه: هشتم 
  :هاي خليفه   هزينه- 1

نمود، او كه از ثروتمندترين  المال، هيچ مبلغي را دريافت نمي عثمان بن عفّان، از بيت
هاي خانواده و اطرافيان خويش را از ثروت  قريشيان بود و در تجارت بسيار فعال، هزينه

  .كرد اخت ميخود پرد
  : المال   پرداخت حقوق واليان از محل بيت- 2

در عهد عثمان، حكومت به واليتهاي متعددي تقسيم شده بود كه خليفه براي هر يك 
المال دريافت  اين واليان حقوق خود را از بيت. نمود از اين واليتها، يكي والي تعيين مي

                                                           

 .78نظام الخالفة في الفكر االسالمي،  -1
 .169نظام األراضي في صدر الدولة اإلسالميه،  -2
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سلط خود، احكام شريعت را مبنا قرار كردند ودر اجراي قوانين و اداره واليتِ تحت ت مي
نمود، خودِ والي  المال يك واليت، مسئولي را تعيين نمي اگر خليفه، براي بيت. دادند مي

آوري درآمدهاي حاصله از جزيه، خراج و  گرفت و بر جمع مسئوليت آنرا به عهده مي
نيازهاي آن ديد، صرف  اوهر مقدار از اين درآمدها را الزم مي. كرد ميعشريه نظارت 

المال حكومت كه در مدينه قرار داشت، ارسال  كرد و مازاد آن را به بيت واليت مي
شد، در رفع نيازهاي فقرا و  اما زكات هر واليت كه از ثروتمندان آنجا اخذ مي. كرد مي

  1.شد ايتامِ همان واليت هزينه مي
  : المال   پرداخت حقوق سربازان از محل بيت- 3

آوردند، از  ربازان عالوه بر سهمي كه از غنايم به دست ميدر عهد عثمان، س
  .كردند المال واليتي كه در آنجا استقرار داشتند، حقوق دريافت مي بيت

سرح،  اي خطاب به عبداهللا بن سعد بن ابي به عنوان مثال، عثمان بن عفّان در نامه
   : والي مصر، نسبت به وضعيت سربازانِ مستقر در آنجا چنين گفته است

داني، اميرالمؤمنين، نسبت به اسكندريه حساسيت  اي عبداهللا بن سعد، همانطور كه مي
اي دارد، به ويژه آنكه دوباره روميان پيمان صلح شكسته و بدانجا حمله  و اهتمام ويژه

بنابراين سربازان را در آنجا نگهدار تا از آن حفاظت كنند و تو نيز در مقابل، . اند كرده
ق آنان را پرداخت كن و هر شش ماه، نيروهاي تازه نفس را به جاي آنان حقوق و ارزا
  2.مستقر كن

  : المال   هاي حج از محل بيت  پرداخت هزينه- 4

                                                           

 .130السياسة المالية لعثمان بن عفّان،  -1
 .141 – 140السياسة المالية لعثمان بن عفّان،  -2
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به عنوان مثال، . شد المال تأمين مي هاي حج از محل بيت در عهد عثمان، هزينه
  1.ندكرد شد، درست مي هاي كعبه را از نوعي كتان كه در مصر بافته مي پرده
  : المال  هاي بازسازي مسجدالنبي از محل بيت  تأمين هزينه- 5

در نخستين روزهاي آغاز خالفت عثمان، مردم از عثمان درخواست كردند كه او 
هاي تحت  در آن ايام، به دليل گسترش روزافزون سرزمين. مسجدالنبي را توسعه دهد

 و به همين دليل اين مسجد، به شدند سيطره اسالم، ساكنان مدينه، روز به روز بيشتر مي
  .ويژه در نمازهاي جمعه، گنجايش آن همه نمازگذار را نداشت

عثمان نيز اين امر را الزم ديد و يك روز، پس از گذاردن نماز ظهر در مسجد، بر 
  : منبر رفت و بعد از حمد و ثناي خداوند، به مردم چنين گفت 

من از . ازسازي و توسعه دهم را ب�من قصد دارم مسجد رسول خدا! اي مردم«
  :  شنيدم كه �رسول خدا

  3و2».منْ بنَي مسجِداً بنَي اهللاُ له بيتاً في الجنَّةِ«
قبل از من نيز، عمربن خطاب كه خدايش از او خشنود باشد، به همين كار اقدام 

من با صاحبنظران و بزرگان .  را توسعه و گسترش داد�نمود و مسجد رسول خدا
 مشورت نمودم و اجماعاً به اين نتيجه رسيديم كه مسجد رسول �سول خداصحابه ر

  ». را تخريب و آنرا از نو و در مقياس بسيار بزرگتر بازسازي كنيم�خدا
فرداي آن روز عثمان به طور مستقيم، . مردم نيز از اين تصميم عثمان استقبال نمودند

  4.كرد ار نظارت ميمسجد مشاركت فعال نمود و بر روند كدر امر بازسازي 

                                                           

 .141 -140السياسة المالية لعثمان بن عفّان،  -1
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  : المال  هاي توسعه مسجدالحرام از محل بيت  تأمين هزينه- 6
 تنها شامل كبه و يك محوطه تنگ و باريك در �مسجدالحرام در زمان رسول خدا

در عهد . گذاردند آوردند و نماز مي شد كه مردم در آنجا حج به جا مي اطراف خود مي
ند اما در عهد عمر فاروق، به دليل توسعه ابوبكر نيز، وضع به همان صورت باقي ما

گسترش مملكت اسالمي، ديگر مسجد، گنجايش خيل عظيم حجاج و فتوحات و 
آمدند، نداشت و به همين دليل،  گرويدند و بدانجا مي مسلماناني را كه به دين اسالم مي

ها و  هاي اطراف كعبه را خريداري نمود و پس از تخريب آن عمر، تعدادي از خانه
در عهد عثمان . ها به محطوه كعبه، ديواري كوتاه به دور خود كعبه كشيد افزودن زمين آن

نيز، به دليل گسترش روزافزون دامنه اسالم و اسالم آوردن ملل مختلف، مسجدي 
هاي اطراف كعبه را  به همين خاطر عثمان، همانند عمر،خانه. يافت بايس گسترش مي مي

ها به محوطه كعبه، ديواري  د و با افزودن زمين آن خانهها خريداري نمو از صاحبان آن
  1.رسيد، به دور كعبه كشيد كوتاه را كه به قامت يك مرد نيز نمي

از طرف ديگر در سرتاسر واليات مملكت اسالمي، واليان به ساخت و بناي مساجد 
 المال واليت خود پرداخت هاي ساخت آن مساجد را از بيت آنان هزينه. روي آوردند

توان به بناي مسجد الرحمه در اسكندريه و مسجد شهر  نمودند كه به عنوان مثال مي مي
  2.اشاره نمود) فيروزآباد(اصطخر 

  :  تأسيس اولين ناوگان دريايي - 7
المال مسلمين، اولين ناوگان دريايي مسلمانان  در عهد عثمان و از محل ذخاير بيت

  3.تأسيس گرديد
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مفصل به تأثيرات اين ناوگان در فرآيند نبرد با كه درمبحث فتوحات، به طور 
  .دشمنان، خواهيم پرداخت

 در سال بيست و ششم بعد از هجرت، مردم مكه به حضرت عثمان پيشنهاد - 8
كردند كه ايشان بندر مكه را از شعيبه به منطقه جده كه به مكه نزديكتر بود، منتقل 

ان خود بدانجا رفتند و چون آنجا را حضرت عثمان نيز همراه تني چند از يار. نمايند
سپس خود به درون آب . مشاهده نمودند، دستور دادند كه بندر را بدانجا تغيير دهند

همچنين . شدند و به شنا پرداختند و به ياران گفتند كه اينجا مكان پرخير و بركتي است
. انيد در آب شويدتو به اين شرط كه پايين تنه خود را بپوشانيد مي: به ياران خود گفتند 

مردم پس از تغيير بندر مكه از . سپس حضرت عثمان از راه عسفان به مدينه بازگشتند
شعيبه به حده، از آنزمان تا به امروز از اين منطقه به عنوان بندر مكه مشرفه استفاده 

  1.كنند مي
المال مسلمين   از جمله مهمترين كارهايي كه در عهد عثمان و از محل بيت- 9
ام بعد از هجرت بود كه در فاصله  به سال سي» أريس«رت گرفت، حفر چاهي به نام صو

ماجراي حفر آن از اين قرار بود كه روزي عثمان بر دهانه آن . دومايلي مدينه قرار داشت
.  از انگشت عثمان به درون چاه فرو افتاد�چاه نشسته بود كه انگشتر رسول خدا

عثمان از اين حادثه . انستند آنرا در درون چاه بيابندمسلمانان هرچه جستجو كردند، نتو
بسيار اندوهگين شد و چون از يافتن خاتم نااميد شد، دستور داد برايش انگشتري از 

. باشد» محمد رسول اهللا« بسازند كه منقش به �نقره و به همان شكلِ انگشتر رسول خدا
دستان آن حضرت بود و در نقالست كه اين انگشتر تا زمان شهادت ايشان همچنان 

                                                           

 .26محمدرشيد رضا، ذوالنورين عثمان بن عفّان،  -1
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چون شهيد شد، انگشتر به طور نامعلومي ربوده شد و هيچكس ندانست كه چه كسي آن 
  1.را برده است

  : المال   پرداخت دستمزد به مؤذنين از محل بيت-10
امام شافعي . عثمان بن عفّان نخستين فردي بود كه براي مؤذنان، حقوقي تعيين نمود

پيشواي راه هدايت، حضرت عثمان بن عفّان، براي «: ت در اين رابطه چنين گفته اس
، مبلغي را به عنوان عثمان» .2المال، دستمزدي رامشخص نمودند مؤذنين، از محل بيت

  3.دستمزد اذان گفتن تعيين نمود، اما هيچكس را براي اذان گفتن أجير ننمودند
  :  تالش در راه نشر اهداف واالي اسالم -11

هاي ادارة دولت و برآورده  المال عالوه بر تأين هزينه ن، بيتدر عهد خالفي راشدي
كردن منافع و نيازهاي مردم، نقش بسزايي در نشر اهداف واالي آن دولت اسالمي و 

المال بود كه ناوگان دريايي دولت  كرد، از محل بيت اشاعه دين بر حق خداوند، ايفا مي
د، دستمزد مؤذنان و حقوق واليان، تأسيس شد، مسجدالنبي و مسجدالحرام بازسازي شدن

هاي مناسك حج و تهيه  گرديد، هزينه كارمندان دولت پرداخت مي قاضيان، سربازان و
كردند،  شد و حفر چاههايي كه آب شرب مردم را تأمين مي هاي كعبه تأمين مي پرده

ع المال بودند، در رف نيز كه از منابع درآمد بيتزكات و خمس غنايم . گرفت صورت مي
نيازها و تأمين مايحتاج اقشار ضعيف جامعه، چون فقرا، مساكين، ايتام و افراد غريب، 

  4.شد مسافران و بردگان صرف مي
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  حفظ و استمرار نظام پرداختها در عهد عثمان بن عفّان: نهم 
عثمان بن عفّان در دوران خالفت خود، همان نظام پرداختهاي عهد عمر را كه 

دن افراد پيشگام در اسالم، استوار بود، حفظ نمود و رعايت همين براساس معيار قرار دا
نمود  يان و كارگزاران خود سفارش ميشيوه و روش را در نحوه پرداختها به افراد، به وال

مسلماناني كه : نويسد  كه به عنوان مثال او در نامة خود، خطاب به والي كوفه چنين مي
اشند را بر ديگران افضل بدان، زيرا خداوند، از ب در اسالم پيشگام و داراي سوابقي مي

ها و زحمات آنان  طريق آنان، اسالم را به آن سرزمين آورد و ديگران به خاطر تالش
آن پيشگامان صراط مستقيم، برخالف ديگران كه از . اند است كه در آنجا سكني گزيده

 د، بنابراين جايگاه وحق روي گردانيدند، حق را برپا داشتند و آن را استوار گردانيدن
سهم هر يك از مردم را براساس حقشان . منزلت هر يك از آنان را در نظر داشته باش

بدانها بپرداز كه شناخت مردم و ميزان حق و حقوق آنان، راه عدالت را هموارتر 
  1.كند مي

المال شد به نحويكه عثمان  چون فتوحات گسترش يافت، ثروتهاي هنگفتي عايد بيت
تأثير اين . 2هاي متعددي را به اين امر اختصاص دهد ها و خزانه شد صندوقناچار 

هر يك از ثروتهاي عظيم در جامعه چشمگير بود، به عنوان نمونه، عثمان حقوق 
سربازان را يكصد درهم افزايش داد و اين سنتي شد براي ديگر خلفا كه بتوانند بر 

  3.حقوق و بخششهاي خود به مردم بيافزايند
زدند كه اي مردم براي  كند كه در عهد عثمان، جارزنان جار مي روايت ميحسن 

در آن دوران ثروت فراوان . المال مراجعه كنيد گرفتن سهم لباس و عسل و روغن به بيت
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بود وبركت بسيار و روابط ميان مردم حسنه، به نحويكه تمام مسلمانان در صفا و 
  1.زيستند صميميت در كنار هم مي

نين به مرزها و مرزبانان اهتمام خاصي داشت و به فرماندهان خود دستور عثمان همچ
  2.داده بود، حقوق و مزاياي مرزبانان و سربازان خود را دو برابر كنند

  
  تأثيرات اين ثروتها در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم : دهم 

سرازير همانطور كه بيان شد در عهد عثمان به دليل گسترش فتوحات و به تبع آن 
شد و اين خود،  المال، ثروت عظيي نصيب دولت مي شدن انواع و اقسام درآمدها به بيت

ابواسحاق از . تأثير شگرفتي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردمان آن روزگار گذاشت
عثمان رو به او نمود و . كند كه روزي او از كنار عثمان گذشت پدر بزرگ خود نقل مي
عثمان نيز دستور داد به .  و عيال تو چند نفرند و او پاسخ دادپرسيد اي پيرمرد اهل

ده هزار درهم سهم از پدربزرگ من دوهزار و پانصد درهم و براي اهل و عيال او 
  3.المال پرداخت شود بيت

كند كه او در خانه عثمان كار  محمد بن هالل مديني نيز از مادربزرگ خود روايت مي
ديد و چون جوياي حال او شد، همسرش بدو گفت كه روزي عثمان او را ن. كرد مي

عثمان، قاصدي را به منزل او فرستاد تا . اي شده است مادر بزرگ من امشب صاحب بچه
قاصد به مادربزرگ من گفت كه به دستور عثمان، اينسهم . بدو پنجاه درهم پرداخت كند

  4.هم خواهد بودبچه توست تا آنگاه كه يك ساله شود و پس از آن سهم او، يكصد در
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هاي سربازان   سرشار، سهم ارزاق و پوشاك خانوادههمچنين اواز محل اين درآمدهاي
  1.را در مدينه منوره افزايش داد

نقل است چون قطن بن عمر و هاللي قصد داشت به هر يك از چهار هزار سرباز 
داهللا بن خود، چهار هزار درهم، به عنوان پاداش و تقويت روحيه، پرداخت نمايد، عب

. ميزان اين پاداش از او سؤال كرداي به عثمان نوشت و در مورد  عامر، والي بصره، نامه
هر چيزي كه بتواند در راه خدا مفيد فايده باشد، جائز : عثمان نيز در پاسخ به او نوشت 

نيز عثمان . 2كردند ها، جائزه اطالق مي از آن پس به اين نوع بخششها و پاداش. است
كه پاداش و جوايز سربازان اسالم را به عنوان ارث به وارثان آنان پرداخت اد دستور د

نقل است كه چون عبداهللا بن مسعود درگذشت، زبير بن عوام نزد عثمان آمد و از . كنند
او بپردازد، زيرا اهل و المال را به خانواده  او درخواست نمود كه سهم عبداهللا از بيت

المال سزاوارتر هستند و عثمان نيز پانزده هزار درهم  از بيتعيال او نسبت به اين مبلغ 
  3.رابه آنان پرداخت نمود

وري و بازرگاني  عالوه بر اين سيل عظيم درآمدها و ثروتها، وضعيت كشاورزي، پيشه
مردم مدينه و ساير . مردم در عهد عثمان بن عفّان نيز، بهبود چشمگيري داشت

در كنار اين رفاه و آسايش، مردماني كه از ديگر . دندمسلمانان، غرق در ثروت و رفاه ش
ملل و اقوام به اسالم گرويده بودند و يا به اسارت درآمدند، با خود تمدن و علوم و 
فنون خود را به ميان مردمان جزيره العرب آوردند كه پيشتر و قبل از فتوحات، مردمان 
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همچنين در اين عهد بود كه .  بودندخبر اين نقطه از جهان، نسبت به آن مسائل كامالً بي
  1.هاي بزرگ براي خود نمودند تعدادي از صحابه مبادرت به ساختن خانه

  
  المال روابط عثمان با خويشاوندان خود و ميزان پرداخت به آنان از بيت: يازدهم 

المال  كردند كه اودر نحوه پرداخت از بيت غوغاساالران و خوارج، عثمان را متهم مي
در كنار اين اكاذيب و . داد ها را به خويشاوندان خود مي كرد و بيشتر آن مياسراف 

ها را نقل كرده و در  شايعات، روايات و سخناني وجود دارد كه سبئيون و رافضيون آن
اند كه متأسفانه هستند مورخان و متفكراني كه اين اباطيل را  ميان كتب تاريخ پراكنده

اما به حقيقت بايد دانست كه هيچكدام از اين . پندارند  ميها را حقيقت باور نموده و آن
روايات معتبري كه در مورد بخششهاي او به  اكاذيب و افتراها، پايه واساس ندارد و

خود نقل شده، دليلي است بر صفات نيك و پسنديده او و از ويژگيهاي خويشاوندان 
  : دهد  واالي او خبر مي

اي داشت و   با خويشان خويش روابط گرم و حسنه عثمان، مردي ثروتمند بود كه- 1
  2.كرد ها بخششهاي فراوان مي هميشه به آن

كنند كه  ور شده و او را متهم مي توز به شخصيت ايشان حمله آنگاه افراد شرور و كينه
عثمان . االل مسلمين، بخششهاي فراواني درحق خويشان خود انجام داده است از بيت

من خويشاوندان خود را بسيار دوست دارم و : روا چنين گفت درجواب اين اتهامات نا
كنم، اما تمام اين بخششها از مال خودم بوده است و  ها بخششهاي زيادي مي در حق آن
من . ام المال مسلمين را نه براي خود و نه براي هيچكس ديگر حالل نشمرده هرگز بيت

ودم و به مردم بخششهاي  وابوبكر وعمر بسيار سخاوتمند ب�در دوران رسول خدا
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ام كه كما في السابق آن  كردم و حال نسبتبه آن روزگار طمعكار و ازمند شده شمار مي بي
ام و حال كه به پايان  من يك عمر با اهل و عيال خود بسر برده. كنم مقدار بخشش نمي
 در كنم، اين دروغگويان ناسپاس ام و ثروتم را در ميان آنان تقسيم مي عمر نزديك شده

  1.گويند مورد من چه چيزها كه نمي
اميه تقسيم نمود، او نخست از  عثمان، اموال خود را در ميان خويشاوندان خود در بني

. العاص شروع كرد و به هر كدام از مردان آل حكم ده هزار درهم پرداخت نمود بني ابي
هم پرداخت حرب س العيص و بني العاص، بني عثمان، بني سپس به همان مقدار به بني

  2.كرد
تمام اين روايات معتبر و نصوص صحيح دالّ بر اين دارد كه تمام سخنان 

د و ح المال و بخششهاي بي گويان راجع به اسراف و حيف و ميل او نسبت به بيت گزافه
پايه و اساس  هاي بي حصرا و به خويشان خود و نيز ساختن قصرهاي متعدد، جز داستان

چند برائت عثمان در اين مسائل واضح و مبرهن است اما  هر .چيز ديگري نيستند
المال، بخششهايي را در حق  هستند علمائي كه معتقدند اگر هم عثمان از محل بيت

خويشاوندان خود روا داشته، اين اقدام او از نظر شرع بالمانع است، زيرا براساس 
ت، مربوط به القربي كه در قرآن بدان امر شده اس ديدگاه اين علما، سهم ذوي
  3.باشد خويشاوندان امام آن عصر مي

تعدادي از علما چون حسن و ابوثور بر : ابن تيميه در كتاب خود چنين آورده است 
 نيز به �پيامبر خدا. القربي، متعلق به خويشاوندان امام است  اين باورند كه سهم ذوي

القربي  بنابراين ذوي. ودنم المال پرداخت مي حكم واليت، به نزديكان خود سهمي از بيت
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القرباي ايشان بودند و پس از رحلت آن  ، ذوي�در دوران حيات مبارك حضرت رسول
شوند، زيرا كمك و  القربي، خويشاوندن ولي امر مسلمين، محسوب مي ذويحضرت، 

ياري ولي امر و دفاع از او واجب است و بدون شك اين نزديكان و اطرافيان اويند كه 
به طور كلّي، تمام خلفائي كه بعد از عمر فاروق به اين مقام . كنند اقدام ميبه اين كار 

يا حكومت سهيم  المال و دست يافتند به انحاي مختلف اقوام و خويشان خود را از بيت
  1.كردند مي

اقدامات عثمان در : اند  همچنين ايشان در جاي ديگر كتاب خود چنين آورده
المال بود  او عامل بر بيت: نخست :  بالمانع است خصوص نزديكان خويش از سه منظر

المال  و عامل، هرچند هم كه ثروتمند باشد باز مستحق دريافت حقوق و مزايا از بيت
   .باشد مي

نزديكان و : القربي عبارتند از خويشاوندان امام آن عصر و سوم  ذوي: دوم 

 بسيار بزرگ و اي خويشان عثمان، برخالف خويشاوندان ابوبكر و عمر، قبيله

پرجمعيت بود كه به تبع آن احتياجات و درخواستهايي به مراتب بيشتراز قبايل 

  2.ابوبكر و عمر داشتند
 در تاريخ طبري نقلشده است كه چون عثمان به عبداهللا بن سعدبن ابي رح - 2

مأموريت داد كه از طريق مصر به تونِس حركت كند و آنجا را فتح نمايد، به او قول داد 
سپاه . ه اگر در اين مأموريت خود موفق باشد يك پنجم خمس غنايم را بدو خواهد دادك

پس از . عبداهللا نيز با عبور از دشتها و كوههاي آفريقا توانستند آن مناطق را فتح كنند
ها را مشخص نمود، يك پنجم  اينكه عبداهللا غنايم سربازان را تقسيم كرد و خمس آن

. نَضْري نزد عثمان فرستاد چهار پنجم بقيه را همراه وثيمه خمس را باي خود برداشت و
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عثمان با رد شكايت آنان . هيئت همراه وثيمه از ايناقدام عبداهللا نزد عثمان شكايت كردند
بديشان گفت كه خود او قول چنين پاداشي را بدو داده بود، اما هيئت همراه خمسِ 

رخواست آنان را پذيرفت و به عبداهللا غنايم، از اين جواب قانع نشدند و عثمان نيز د
  1.المال پس دهد و او نيز اطاعت امر كرد دستور داد كه آن مقدار پاداش را به بيت

، خود، به ثروتمندان و مجاهداني كه در �در احاديث معتبر نقل است كه رسول خدا
  2.نمودند ميدان كارزار حضور داشتند، پاداشهايي را عطا مي

خمس و حيواناتي كه به غنيمت آورده شده بود به حدي بود كه  درفتح آفريقا، - 3
ها را به يكصد هزار  مروان بن حكم همه آن. بردن بخشي از آن به مدينه مشكل بود

هنگاميكه مروان خبر اين . درهم خريد كه بيشتر آن مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد
ن بودند كه سپاه اسالم در آفريقا برد، مسلمانان در شهر نگران آ فتوحات را به مدينه مي

ها از  دچار شكست شده باشد و چون مروان خبر اين نصرت را بدانها رسانيد، همه آن
عثمان نيز به عنوان مژدگاني اين خبر، بقيه پولي را . اين فتح و پيروزي به وجود آمدند

داد به او  ميالمال  بايست درازاي خريد آن مقدار از غنايم آفريقا به بيت كه مروان مي
بخشيد واين از اختيارات امام است كه به قاصد خوش خبر، در مقابل تحمل خستگيهاي 

اعطاي اين مقدار پاداش به مروان، مستند و درست است اما روايتي . راه، پاداش عطا كند
دارد، عثمان خمس غنايم آفريقا را به مروان بخشيد كامالً دروغ و غيرمستند  كه بيان مي

اما هرگز داشت  گرچه عثمان نزديكان و خويشاوندان خود را بسيار دوست ميا. 3است
المال و  اين مودت و محبت سبب نشد كه دچار گناه و يا سوء مديريتي در امور بيت

ساير شئون حكومت گردد و اكاذيب باطلي كه در كتب تاريخ در اين خصوص نقل شده 
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باشد  رافضيتهاي ستمكار و ظالمي مياست، نشأت گرفته از تبليغات مسموم سبئيون و 
در واقع رفتار و . خصومت و عداوتشان با عثمان و ديگر صحابه، عيان و آشكار استكه 

منش عثمان با اقوام و خويشاوندان خود برگرفته از دستورات و راهنماييهاي اسالم و 
  : باشد، كمااينكه قرآن در اين رابطه چنين فرموده است  قران مي
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  )26 : سراءا(  
از طرف ديگر رفتار كريمانه عثمان يادآور روش و منش حضرت محمد 

 را ديد و �دان خويش، پيامبر خداعثمان برخالف منتقدان نا.  بود�مصطفي
با او حشر و نشر داشت و معارفي را از احوال و حاالت او فرا گرفت كه آن 

 عثمان را چنان در دين و معارف آن تبحر بود كه قاطبه .بهره بودند منتقدان از آن بي

                                                           

. كه ايمان آورده و نيكوكار شدند، بشارت آن را داده اسـت           همان است كه خدا به بندگاني       ) بهشت(اين   -1
من از شما اجر رسالت جز اين نخواهم كه مؤدت و محبت مرا در حق خويشاوندان منظور داريد و : بگو 

هركه كاري نيكو انجام دهد ما نيز در آن مورد بر نيكوييش بيفزاييم كه خدا بـسيار آمرزنـده گناهـان و                      
  ).23 –شوري . (ستپذيرنده شكر بندگان ا

و تو خود حقوق خويشاوندان و ادحام خود را ادا كن ونيـز فقيـران و رهگـذاران بيچـاره را بـه حـق                          -2
  ).26 –اسراء . (خودشان برسان و هرگز اسراف روا مدار
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 عثمان با چشم خود ديد كه رسول. پايه و مرتبه دست يابندمردم هرگز نتوانستند بدان 
داشت ودر حق آنان از هيچ   به چه ميزان نزديكان و خويشان خود را دوست مي�خدا

نمود، كمااينكه ايشان هنگام تقسيم جزيه و زكات بحرين،  احسان و بخششي دريغ نمي
  1.بيشترين سهم را به عباس، عمومي خويش، عطا كردند

سيره رسول به تحقيق، . و علي، پسرعمو و داماد خويش را به امارت برگزيدند
آن تبعيت نمايند و توانستند از   بزرگترين الگوي عثمان و ديگر مؤمنان بود كه مي�خدا

  2.راه سعادت را در آن بجويند
عثمان فردي بود بزرگوار، با حيا و شرم و : گويد  ابن كثير در همين رابطه چنين مي

 به خويشان و داراي اخالقي نيكو وسخاوتي عظيم كه در راه خدا، بخششهاي فراواني
ارزش دنيا، آنان را تشويق نمايد  نمود تا بتواند با بذل متاع فناپذير و بي نزديكان خود مي

  . كه تنها به امور جاودان و با ارزش آخرت اهتمام ورزند و از آن غافل نشوند
كرد و  اي از مردم بخشش مي المال، به دسته  نيز هنگام تقسيم بيت�پيامبر خدا

 از ايمان و هدايت بود از آن اموال محروم از ياران را كه قلبشان آكندهاي ديگر  دسته
نمود تا شايددسته اول را نيز به راه هدايت رهنمون باشد و اين خصلت حكيمانه را  مي

شمردند   غنيمت مي�منافقان و خوارج جهت تخريب جايگاه و منزلت حضرت رسول
  3.كردند داري مي ه و نيش انتقادهاي گزند�و از اين نوع رفتار رسول خدا

:  در همين رابطه اين ماجرا را نقل كرده است �به عنوان مثال، جابر بن عبداهللا
كه روديست مابين طائف و مدينه، يك از همين منافقان » جعرانه«هنگام تقسيم غنايم در 

كند و حرت  بر پيامبر خرده گرفت كه چرا در تقسيم غنايم، جانب عدالت را رعايت نمي
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ت نكنم خداوند مرا ي جوابي محكم و كوبنده به او پاسخ داد كه اگر من عدالت را رعابا
  1.از رحمت خويش محروم سازد

عثمان نيز به همين روش مورد انتقاد و تخريب منافقان و خوارج و دشمنان اسالم 
او خطاب به اعضاي مجلس شوراي امت و در دفاع از اقدامات خويش . گرفت قرار مي
در رابطهبا رفتار ومنش خود و وضعيت حكومتم، شما را در جران قرار : ت چنين گف

ابوبكر و عمر كه پيشتر از من در اين مقام حضور داشتند، به خاطر رضاي . ام داده
 نزديكان �گرفتند، حال آنكه رسول خدا خداوند، بر خود و اطرافيان خويش سخت مي

ن به اين مقام رسيدم، ديدم كه من چو. ساخت المال محروم نمي خويش را از بيت
برند و به همين دليل تصميم گرفتم، آنان را از  مردمان من در فقر وتنگدستي به سر مي

دانيد آنرا بازگو  حال اگرشما اين اقدام مرا نادرست مي. مند سازم المال بهره ثروتهاي بيت
  : دارد  ابن تيميه نيز در رد منتقدان عثمان بن عفّان، بيان مي. 2نماييد

هرچند عثمان نسبت به خويشاوندان خود سخاوتمند بود اما نبايد امثال اين روايت 
را كه در آن نقل شده است، عثمان به هر چهار داماد خويش كه همه از قريش بودند 

همچنين به يقين روايتي كه در آن آمده . دينار پرداخت نمود، باور نمودچهار صد هزار 
. دينار به مروان بن حكم بخشش كرد، كذب و نادرست استاست، عثمان يك ميليون 

ها  بايد در خصوص اين قبيل روايات پرسيد كه سند درست و معتبر اين داستان
درست است كه عثمان به همه مسلمانان، اعم از نزديكان خود و ساير مردمان، ! كجايند؟

درست و معتبري نمود اما هر كدام از اين بخششها جهت اثبات  بخششهاي زيادي مي
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 هرگز چنان مبالغ �همچنين بايد دانست كه هيچكدام از خلفاي راشدين. باشد مي
 1.اند نبخشيده حد و نصري را هنگفت و بي

  

                                                           

 ).3/190(منهاج السنّه  -1



 

  

  

  

  

  

 گفتار دوم 

  

  »سيستم قضايي عهد عثمان و مهمترين اجتهادات ايشان«
  

سيرة آن و در ارتباطي كامل با  � اكرم عصر خلفاي راشدين، در راستاي عصر بني
. باشد اي برخوردار مي العاده  بود و به همين دليل، اين عصر از اهميت فوق�حضرت

هاي اين عهد، به طور اعم قضائي آن، به طور أخص، تداوم و استمرار  نظام و برنامه
 بودند كه صحابه با دقت و وسواس زياد بر �هاي عهد رسول خدا همان نظام و برنامه

هاي رهبر خويش در تمامي شئون و مسائل امت اصرار   برنامهاجرا و رعايت آن نظام و
  : عهد راشدين را در دو اصل بيان داشت توان اهميت نظام قضائي  ورزيدند، مي مي

  ها   در امور قضا و اجراي تمامي آن�رعايت احاديث رسول خدا* 
ن ها و وضع قوانين قضائي جديد كه بتواند در عين در نظر داشت تدوين برنامه* 

   1.ها و اركان دولت نو بنيان اسالمي را تحكيم بخشند مسائل نو و بروز جهان اسالم، پايه
نظير خود توانست نظام قضائي  عمر فاروق با عنايت خداوند و نيز به كمك نبوغ بي

او براي اين نظام، اركان و اصولي را . دولت اسالمي را گسترش و تكميل نمايد
د از او، عثمان بن عفان، توانست بر همين اساس، قضاوت ريزي نمود كه خليفة بع پايه
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هاي اين قضات و ميزان حقوق و مزاياي  دولت خود، اختيارات آنان، صفات و ويژگي
همچنين او منابع صدور احكام و قوانين قضائي را كه قضات . ايشان را تعيين نمايد

 همان اصول و نظامي كه كردند، در راستاي ها استناد مي احكام خود به آنبايست در  مي
  . عمر فاروق وضع كرده بود تدوين و اجرا نمود

هنگاميكه عثمان به مقام خالفت رسيد، در مدينه سه تن از صحابه به امر قضا 
 و سائب بن �، زيد بن ثابت�پرداختند كه عبارت بودند از علي بن ابي طالب مي
قالل كامل داده بود، خود عثمان بر خالف عمر كه در امر قضا به آنان است. �يزيد

كرد و در خصوص حل منازعات با اين سه تن و ديگر  مستقيماً در اين امور نظارت مي
كرد و در  اگر نظر او با آراي آنان يكي بود، حكم را صادر مينمود،  صحابه مشورت مي

اين به . ورزيد غير اين صورت، به بحث و گفتگوي بيشتر در آن مسأله مبادرت مي
نست كه عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حد يك مشاور معناي آ

هر چند هستند . پرداخت نگه داشت كه در مسائل متعدد با آنان و ديگران به مشورت مي
 محققاني كه بر اين باورند، عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل ننمود و هيچ نص

ها را در اين مقام ابقا نمود اما در عين  بلكه آنصريحي در اين خصوص وجود ندارد 
نمود در واقع  با ايشان اقدام ميحال در مسائل و قضاياي مهم به مشورت و تبادل آراء 

منشأ اين اختالف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را بايد در اين روايات 
  : جستجو نمود 

چنين ز عبدالرحمن بن سعيد، بيهقي در سنن و وكيع در كتاب اخبار القضاه ا •
از پدر بزرگم شنيدم كه روزي عثمان بن عفان در مسجد : كنند  روايت مي

و از او خواستند در ميان ايشان نشسته بود كه ناگاه دو فرد نزد او آمدند 
پس برو و علي را به اينجا بياور، : عثمان به يكي از آنان گفت . كندقضاوت 

ام و عبدالرحمن وير بن عبيداهللا، زبعللحه بن و متو نيز برو : به ديگري گفت 
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چون آنان آمدند، عثمان به آن دو مرد گفت كه . وف را نزد من آوربن ع
شما نيز رأي و : سپس رو به آن صحابه كرد و گفت . سخنان خود را بگوييد

اگر آن صحابه، رأي و . اين دو مرد را اعالم كنيدتصميم خود در خصوص 
كرد  عثمان همان رأي را صادر ميموافق با رأي و نظر عثمان داشتند، تصميمي 

. خواند و در غير اين صورت خود و آنان را به تأمل بيشتر در آن مسأله فرا مي
. پذيرفتند هاي نزاع، حكم را هر چه بود مي و طرفدر هر صورت آن صحابه 

 را به مقام قضا در واقع عثمان تا زمانيكه به شهادت رسيد، در مدينه هيچ كس
  . منصوب ننمود

زيد بن : در تاريخ طبري در بحث پيرامون اقدامات عثمان، چنين آمده است  •
اين به معناي آن است كه عثمان، زيد . مقام قضا داشتثابت در عهد عثمان، 

بن ثابت را در مقام خود ابقا نمود، هر چند اين امر مستلزم آنست كه عثمان 
تا زمانيكه بتوان . ، به زيد، استقالل كامل داده باشددر امر قضا و صدور حكم

تر است تا آنكه يكي از آن دو  ما را شايستهاين دو روايت را با هم جمع نمود، 
  . را بر ديگري ترجيح داد

ما حصل جمع اين دو روايت آن است كه عثمان، قضات مدينه را در سمت خود 
و حل و فصل آنها بپردازند، اما حفظ نمود تا در منازعات و مخاصمات به قضاوت 

شد به خود اختصاص  بايست حل و فصل مي تعدادي از مسائل و معضالت را كه مي
   1.پرداخت داد، هر چند در اين ميان با قضات شهر و ديگر صحابه نيز به مشورت مي مي

نمود، كما اينكه در مورد  عثمان گاه، خود، مستقيماً قضات ديگر واليات را تعيين مي
سپرد،  گاه نيز امر قضا را به خود واليان مي. عب بن سور به مقام قضاي بصره گماشتك
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. همانطور كه بعد از عزل كعب بن سور، اين وظيفه را به والي بصره محول نمود
   1.شد همچنين يعلي بن اميه در عين حال كه والي بود قاضي آنجا محسوب مي

گزيدند كه اين نشان  يش را بر ميدر عهد عثمان، بيشتر واليان، خود، قضات خو
  2.دهد كه در عهد عثمان، قدرت و اختيارات واليان بيشتر از قضات بود مي

هاي عثمان خطاب به واليان، امراي ارتش و عامه مردم، مؤيد اين مطلب است كه  نامه
او، تعيين قضات را به خود واليان واگذاشت كه يا خود اين وظيفه خطير را بر دوش 

   3. و يا به فرد توانا و امين محول نمايندگيرند
همچنين برخالف عمر كه مدام با قضات خود در اقصي نقاط مملكت در ارتباط بود 

   4.ورزيد و در جريان كار ايشان قرار داشت، عثمان به ندرت بدين كار مبادرت مي
   :پذيرد  عبداهللا بن عمر، مقام قضا را نمي •

يشنهاد مقام قضا را نمود، او از قبول اين مسئوليت چون عثمان به عبداهللا بن عمر پ
من هرگز بين دو نفر قضاوت نخواهم نمود، از : امتناع ورزيد و به عثمان چنين گفت 

به خداوند رجوع كرد و به او پناه برد، اي  هلأ شنيدم كه هر كس در مس�رسول خدا
من از تو . ر ميان گذاردكه بايد به معاذ بن جبل رجوع نمايد و مشكلش را با او دبداند 
عثمان نيز اين درخواست ابن عمر را . خواهم كه مرا بدين امر خطير مكلّف ننمايي مي

   5.پذيرفت و او را از اين مقام، معاف نمود
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  : دارالقضاء •
كند كه چون نزد عثمان رفت تا او  ابن عساكر از ابو صالح، خدمتكار عباس، نقل مي

بجز اين .  خانه او دعوت كند، عثمان را در دارالقضاء يافترا بنا به درخواست عباس، به
روايت، تعدادي از كتب تاريخ نيز بر اين نظر هستد كه از جمله اقدامات مهم عثمان، 

عثمان بر خالف ابوبكر و عمر . اگر روايت فوق درست باشد. باشد رالقضاء ميتأسيس دا
عنوان دارالقضاء بنيان نهاد كه در آ به پرداختند، مكاني را به  كه در مسجد به امر قضا مي

   1.نمود  مياين امر اقدام
  : مشهورترين قضاوت عهد عثمان 

  زيد بن ثابت در مدينه  - 1
 ابو الدرداء در دمشق  - 2

 كعب بن سور در بصره  - 3

كه عالوه بر واليت شام، مقام قضاي آنجا را نيز بعد از كعب ابو موسي اشعري  - 4
 . بن سور به عهده داشت

 كوفه شريح در  - 5

 يعلي بن اميه در يمن  - 6

 ثمامه در ضعاء  - 7

  2عثمان بن قيس بن ابي العاص در مصر - 8

هاي قصاص، جنايات، حدود، تعزيرات، عبادات و  همچنين عثمان بن عفّان در زمينه
و مدارس و مكاتب آنان انعكاس يافته است معامالت، اجتهاداتي نمود كه در نزد فقهاء 

  : پردازيم   يك از آنا ميو ما در اينجا به ترتيب به هر
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  : اجتهادات مربوط به قصاص و جنايات، حدود و تعزيرات : نخست 
اولين قضيه مهمي كه عثمان در دوران خالفت خود بدان حكم داد، ماجراي  - 1

عبيداهللا بن عمر بود كه هم دختر ابولؤلؤه را به نقل رسانيده بود، هم مردي 
در آن . قتل عمر به او تعلق داشترا كه خنجر مسيحي بنام را و هم هرمزان 

ايام در مدينه شايعه شده بود كه هرمزان در قتل عمر به ابولؤلؤه كمك كرده 
   1.است

عمر قبل از شهادت دستور داد كه هرمزان را به زندان بياندازند تا خليفه بعد از او در 
ه چون عثمان به خالفت رسيد، اولين مسأله ك. مورد هرمزان تحقيق و حكم كند

علي . هاي او بود نمود، قضيه عبداهللا بن عمر و قتل بايست در مورد آن حكم صادر مي مي
اي از  اما در مقابل، دسته. كند عبيداهللا به قتل برسد معتقد بود كه عدالت ايجاب مي

ديروز پدر به قتل رسيد، آيا سزاوار است كه امروز پسر كشته شود؟ : گفتند  مهاجران مي
يا اميرالمؤمنين، شما از اين ماجرا مبرّا : عثمان چنين پيشنهاد كرد عمرو بن عاص به 

سلب هستيد، زيرا اين قضيه در زمان خالفت شما به وقوع پيوست، بنابراين از آن 
عثمان ديه آن مقتولين را از مال خود پرداخت نمود، زيرا آنان هيچ وارثي . مسئوليت كنيد

كارا را در پرداخت ديه آنان و آزاد نمودن صالح جز بيت المال نداشتند و امام عصر نيز 
   2.عبيداهللا تشخيص داد

كند كه براساس آن، قماذبان، پسر هرمزان، عبيداهللا را  طبري روايت ديگري نقل مي
عجم : كند  در اين روايت، ابن منصور از قول قماذبان چنين نقل مي. مورد عفو قرار داد

تند، روزي فيروز به نزد پدرم آمد و خنجر دوسر پدرم در مدينه، آزادانه با هم ارتباط داش
كني؟ پدرم در  در اين سرزمين با اين خنجر چكار مي: را از او گرفت و از او پرسيد 
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در اين اثنا مردي شاهد اين برخورد بود . ام به همراه داشتن آن عادت كرده: جواب گفت 
كه هرمزان خنجر را به و چون عمر ضربت خورد به مردم گفت كه با چشم خود ديد 

. براساس همين گفته بود كه عبيداهللا نزد پدرم آمد و او را به قتل رسانيد. فيروز داد
هنگاميكه عثمان به خالفت رسيد، مرا در عفو يا قتل عبيداهللا مخير نمود و او را به من 

ز ما اين مرد قاتل پدرت است و تو نسبت به او ا! اي فرزندم: سپرد و به من چنين گفت 
من نيز عبيداهللا را همراه خود بردم اما . حال برو و او را به قتل برسان. سزاوارتر هستي

او را آيا من حق دارم : من به آنان گفتم . تمام مردم مدينه نيز به دنبال ما راه افتادند
آيا حق اين را داريد كه از او : پس به آنان گفتم . دادند بكشم؟ آنان نيز جواب مثبت مي

من هم او را به خاطر .  برابر من دفاع كنيد؟ آنان اعالم كردند كه اين حق را ندارنددر
هاي  ام بر شانه مردم نيز مرا تا خانه. خواست آن مردمان بخشودمرضاي خداوند و نيز 

   1.خود حمل كردند
بايد گفت ميان اين روايت و روايت ديگري كه براساس آن عثمان، عبيداهللا را مورد 

. ر داد و پرداخت ديه به وارثان هرمزان را به عهده گرفت، تضادي وجود نداردعفو قرا
همانطور كه همه صحابه اذعان داشتند قصاص عبيداهللا حقّ فرزند هرمزان بود، اما او 

عفو خليفه نيز به . خود، به خواست و ميل مردم تن در داد و از ريختن خون او گذشت
اقدامات غير مشروع خود، حق خليفه را در تحقيق با اين اين دليل بود كه عبيداهللا 

ماجراي قتل عمر و نيز مجازات عامالن و آمران اين قتل، ضايع و از ميان برد، بنابراين 
در واقع عبيداهللا با آن كار عجوالنة . عفو از اين اقدام، حق خليفه بود و نه پسر هرمزان

ن توطئه هولناك دست يابد و تا حكومت نتواند به عوامل پشت پرده ايخود، سبب شد 
بر اين اساس عفو خليفه و نيز پسر . آنان را به سزاي اعمال خائنانه خويش برساند
چون دختر فيروز از طرف ديگر . باشند هرمزان نسبت به عبيداهللا دو مقوله جدا از هم مي

                                                           

 . باشد ، سند اين روايت، صحيح نمي)5/243(تاريخ الطبري  -1



 226

بدون شك خنجري كه . شد خليفه صاحب حقوق آنان ميو نيز جفيبه وارثي نداشتند، 
آن عمر به قتل رسيد، در دستان هرمزان و جفيبه ديده شده بود و عبدالرحمن بن ابي با 

  . و عبدالرحمن بن عوف، شاهد اين قضيه بودندبكر 
عبدالرحمن بن ابي بكر شهادت داد كه فيروز، هرمزان و جفينه را مشغول صحبت 

 ضربت چون عمر. كردن با هم ديد و با چشمان خود ديد خنجري از دستشان افتاد
   1.خورد، خنجر هماني بود كه آن دو شاهد وصف كردند
اما راجع به دختر فيروز كه پس . بر همين اساس هرمزان و جفينه مستحق قتل بودند

از كشتن فاروق، خود را به قتل رسانيد تا همدستانش را پنهان كند، بايد گفت كه او 
ن او خنجر پدرش را پنهان نمود، برد كه چو اشتباه به قتل رسيد، زيرا عبيداهللا گمان مي

   2.در قتل عمر دست داشته است
  :  قتل دزدان - 2

اي از جوانان كوفه كه در آن موقع زير نظر وليد بن  نقل است كه يك شب، دسته
ابن حيسمان، هنگاميكه از . شد، به خانه ابن حيسمان خزاعي وارد شدند عقبه اداره مي

 برداشت و دانست كه تعداد آنان زياد است، مردم وجود آنان با خبر شد، شمشير خود را
  . از او خواستند كه آرام گيردآن جوانان . را به كمك طلبيد

ابن حيسمان دست از فرياد ابو شريح خزاعي نيز كه شاهد ماجرا بود ديد كه چون 
مردم گرد آنان جمع شدند و آن . كشيدن بر نداشت، آن جوانان او را به قتل رسانيدند

يل بن بدي و شُسأَرع رع بن ابي موِّوِّ را كه افرادي چون زهير بن جندب أزدي، مجوانان
  . بودند، دستگير كردندزدي در ميانشان أَي بأُ
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ابو شريح و پسرش بر ضد آن جوانان شهادت دادند كه آنان وارد خانه ابن حيسمان 
ر چند نفر از آنان، ابن كردند، اما در آخ شدند و هر چند يكديگر را از قتل او منع مي

اي خطاب به عثمان نوشت و نظر او را در اين  وليد نامه. حيسمان را به قتل رسانيدند
وليد هم آنان . همه آن جوانان دادعثمان نيز در نامه خود، حكم به اعدام . رابطه جويا شد

چنين عمر بن عاصم تميمي در مورد اين ماجرا . را بر در قصر و در مألعام اعدام كرد
  : سروده است 

  فاًرَكم س جيرانَبداًأَوا لُكُأالتَ
  

  1ان عفّ ابنِ في ملكِةارع الزَّهلَأ  
  

  : همچنين در ادامه چنين گفته است 

  م برَّجذي  الّانَفّ ع ابنَنّإ
  

   رقانِ للفُمِحكَم بِوصص اللُّمطَفَ  
  

مازال يبالكتابِلُعم م يمناًه   
  

   23هم و بنانِ منقٍنُ عفي كلِّ  
  

  :  مردي كه به خاطر پول، بازرگاني را به قتل رسانيد - 3
اين حادثه در زمان خالفت عثمان بن عفّان روي داد و مجازات قتل عمد كه قصاص 

  4.است در مورد آن قاتل اجرا شد
  :  مجازات جادوگر - 4
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. جادو كردالمؤمنين، حفصه، او را  نقل است كه در عهد عثمان جاريه و خدمتكار ام
حفصه نيز به عبدالرحمن بن زيد دستور داد تا . پس خود او به اين كارش اعتراف كرد

. نمودعثمان اين اقدام حفصه را ناپسند دانست و او را مالمت . آن خدمتكار را بكشد
المؤمنين در مورد يك زني كه او را جادو كرده  ابن عمر به عثمان جواب داد چرا اقدام ام

  پنداري؟  نادرست مي. يز به آن كارش اعتراف كرده استو خود او ن
در واقع عثمان، قتل آن زن جادوگر را نادرست ندانست، بلكه بايد دانست كه اجراي 

  . حدود از حيطه اختيارات امام است و هيچ كس حق ندارد به اين حوزه تجاوز كند
جازات را، و دانست نه نفس م عثمان نيز اين شيوه برخورد حفصه را نادرست مي

كند كه حكم مرگ آن زن جادوگر واضح بود و  كالم ابن عمر نيز بر اين امر داللت مي
   1.شد اي سبب تعليق آن نمي هيچ شك و شبهه

  :  جنايتي كه فرد كور و نابينا مرتكب شد - 5
افراد نابينا در هنگام حركت و راه . راهنماي فرد كور چون ابزاري در اختيار اوست

است خود را مجروح نمايند بنابراين نيازي ندارد كه از افراديكه از او دچار رفتن ممكن 
. شوند عذر بخواهد، چرا كه آن كار را با عمد انجام نداده است جراحت و يا ضرري مي

بر همين اساس، هر فرد نابينايي كه به راهنماي خود يا آنكه در كنار او نشسته است 
ت، هيچ نوع سرا به صورت غير عمد مرتكب شده اضرر و زياني رساند، چون اين كار 

   2.شود ديه و مجازاتي متوجه او نمي
  : شوند   جنايتي كه دو فرد درگير با هم، نسبت به هم مرتكب مي- 6

با هم درگير شده و به منازعه پرداختند و در اثناي اين مشاجره به هم اگر دو فرد 
واجب است، زيرا اين نزاع و به آسيب رسانيدند، قصاص آن جراحت و آسيب وارده، 
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اصل اين است كه در آن نزاع، . از روي عمد بوده استتبع آن، جراحت و يا جنايت 
وارد كنند و اين اند به هر شكل به طرف مقابل آسيب  طرفين درگير عامدانه قصد داشته

بن عفان در همين رابطه دستور داد كه هر عثمان . مستوجب مجازات و قصاص است
 طرف يك منازعه با هم درگير شدند و بر اثر آن جراحت و آسيبي به يكديگر گاه دو

   1.باشند وارد كنند، مستوجب قصاص مي
  :  ارتكاب جنايت در حق حيوانات - 7

هر كس جنايتي را در مورد حيواني مرتكب شد بايد قيمت و بهاي آن را پرداخت 
دي، سگي شكاري را كه در ميان كند كه در عهد عثمان، مر عقبه بن عامر روايت مي. كند

چون قيمت آن را سيصد درهم تخمين زدند، عثمان، . ديگر سگان نظير نداشت، كشت
همچنين عثمان مردي ديگر را ملزم كرد كه بيست . آن مرد را ملزم به پرداخت آن نمود

   2.شتر را در ازاي سگي كه كشته بود بپردازد
  :  ارتكاب جنايت در مورد فرد متجاوز - 8

اگر فردي به مال، جان و يا ناموس ديگري تجاوز كرد و آن فرد نيز در مقام دفاع از 
او مال و جان و ناموس خويش، در حين نزاع و مشاجره، فرد متجاوز را به قتل رسانيد، 

دارد كه مردي با چشم  بيان مي» المحلّي«ابن حزم در كتاب . باشد مستوجب قصاص نمي
ماجرا را . و در حال زنا است، او نيز آن مرد را به قتل رسانيدخود ديد كه فردي با زن ا

نزد عثمان مطرح كردند و عثمان نيز حكم به درست بودن اقدام آن مرد و مهدور الدم 
   3.بودن مقتول داد

  :  حد مرتّد - 9
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شود كه چون از او بخواهند سه مرتبه از ارتداد خويش  حد ارتداد بر فردي اجرا مي
نقل است كه عبداهللا بن . ناع ورزد كه در آن صورت اعدام خواهد شدتوبه كند امت

مسعود، چند نفر را در كوفه به اتهام ارتداد و تبليغ كيس مسلمه كذّاب باز داشت نمود و 
دين : بن مسعود چنين نوشت عثمان نيز به عبداهللا . در رابطه با آنان به عثمان نامه نوشت
ن را كه شهادتين بر زبان آورد و از آيين باطل مسلمه حق را بر آنان عرضه و هر كدامشا

. برائت جست، آزاد كرد اما هر كدام را كه بر آن آيين باطل اصرار ورزيد گردن بزن
عبداهللا نيز هر كدام از آن مردان را كه از ارتداد خويش توبه كرد آزاد نمود و آناني را كه 

   1.بر ارتدادشان اصرار ورزيدند اعدام كرد
  ام، آيا برايم امكان توبه وجود دارد؟  من يك نفر را به قتل رسانيده -10

يك نفر نزد عثمان آمد و ادعا كرد كه بيشتر يك نفر را به قتل رسانيده است و از 
 قرآن را براي عثمان نيز اين آيه. عثمان سؤال كرد كه آيا براي او امكان توبه وجود دارد

  : او تالوت نمود 
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  2)3-1 : غافر(  
الزم به ذكر  3.برو توبه كن و هرگز از درگاه خداوند مأيوس نشو: و سپس بدو گفت 

است جهت توبه از گناهاني كه در قبال بندگان خدا صورت گرفته و حقي از آنان را 

                                                           

 . 150موسوعة فقه عثمان بن عفّان،  -1

2-  
 ). 8/17(سنن البيهقي  -3



231  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

بايد آن حقوق پايمال شده را جبران نمود و يا آن افراد از . ضايع و پايمال كرد است
   1.حقوق خود بگذرند و فرد گناهكار را مورد عفو قرار دهند

  :  حد شرب خمر -11
، اگر افراد آزاد، شرب خمر � كه در عهد رسول خداروايت معروف آن است

مردم براي تحقير آنان را با كفش و . شدند كردند به چهل ضربه شالق حد محكوم مي مي
هاي نخستين  عمر هم در سال. نمود زدند ابوبكر نيز همين حد را اجرا مي لباس مي

اد فاسد اين شيوه خالفت خويش تغييري در اين حد صورت نداد اما چون ديد كه افر
دارد، با مشورت و  دادند و اين روش، آنان را از شرب خمر باز نمي حد را سبك مي

عثمان در عهد . صالحديد صحابه، حد شرب خمر را به هشتاد ضربه شالق افزايش داد
خويش هر دو روش را در پيش گرفت اما بايد دانست كه اين شيوه اجراي حد از روي 

ويا كه او با برگزيدن روشي حكيمانه، هر كس را كه از روي اشتباه و هوا و هوس نبود گ
زد و هر كس  براي بار نخست به شرب خمر اقدام نموده بود چهل ضربه شالّق، حد مي

را كه به شرب خمر معتاد شده و از آن روي گردان نبود، حد او را هشتاد ضربه تازيانه 
 را به عنوان حد و چهل ضربه دوم را به در واقع او چهل ضربه نخست. نمود معين مي

   2.آورد عنوان تعزير در مورد آن افراد به اجرا در مي
  :  اجراي حد شرب خمر در مورد وليد بن عقبه -12

كند كه چون وليد رابه اتهام شرب خمر نزد عثمان آوردند،  حسين بن منذر نقل مي
 داد كه وليد بدون شك شراب يكي از آنان شهادت. دو نفر به اين امر شهادت دادند

عثمان اعالم . ديگر نيز شهادت داد كه به چشم خود استفراغ وليد را ديد. نوشنده بود
سپس رو به . چون وليد استفراغ كرده است اين دليل بر شراب خوردن اوست: نمود 
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علي نيز اجراي حد را از فرزند خود، حس، . وليد را شالق بزن: علي نمود و گفت 
برد آن را اجرا كند  هاي اينكار را مي ما او جواب داد كه هر كس منافع و لذتخواست ا

علي از اين سخن حسن خشمگين شد و زحمت و مسئوليت انجام آنرا به عهده گيرد، 
بنابراين اين كار را به عبداهللا بن جعفر طيار محول نمود، او نيز برخاست و حد را بر 

چون به تازيانه چهلم رسيدند، عثمان . شمرد ها را مي هوليد اجرا كرد و علي نيز تازيان
 حد �او خطاب به جماعت مردم گفت كه رسول خدا. دستور داد كه ديگر ادامه ندهند

كرد و عمر حد  شرب خمر را چهل ضربه تعيين نمود، ابوبكر نيز همين ميزان را اجرا مي
  . را به هشتاد ضربه رسانيد

اما نزد من، حد نخستين ارجحيت . باشند ه سنّت ميهم چهل ضربه و هم هشتاد ضرب
نخست اينكه اسلف عثمان، حد . توان برداشت نمود از اين داستان نتايج زير را مي. دارد

تواند فرد ديگري  دوم اينكه هر كس مأمور اجراي حد است مي. اند شرب را اجرا نموده
نكه وليد برادر مادري عثمان بود با عنايت به اي. از خود بدان كار نگماردرا به نيابت 

اين . توان به ميزان دقّت و اصرار عثمان در اجراي حقّ و احكام شريعت پي برد مي
كند كه عثمان در اجراي حق فردي شجاع و قاطع بود و در اين راه از  روايت اثبات مي
 به واقع اجراي احكام شريعت راستين اسالم، بهترين و 1.هراسيد هيچ مالمتي نمي

   2.ترين اعمال نزد او و ديگر خلفاي راشدين بود محبوب
  :  اگر يك كودك دست به دزدي بزند -13

حد سرقت و دزدي تنها در مورد افرادي بالغ، عاقل و آگاه به حرام بودن اين عمل 
شود كه نقل است  باشند و اين كار را آزادانه و نه از روي اجبار انجام داده باشند اجرا مي

او نگاه دكي را به اتهام سرقت نزد عثمان آوردند، دستور داد تا به شرمگاه كه چون كو
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كنند، چون ديدند كه شرمگاه او، مويي در نياورده است، حد را در مورد او اجرا 
   1.نكردند
  :  زندان به عنوان تعزير -14

در عهد امارت وليد بن عقبه، فردي به نام ضابي بن حارث بر جمي از مردي 
گفتند و در شكار آهوان مهارت داشت به امانت  سگي را كه بدان قرحان مي انصاري،

اطرافيان آن مرد انصاري، از . گرفت اما از پس دادن سگ به صاحب آن امتناع ورزيد
. اطرافيان ضابي بن حارث خواستند، سگ را از او پس بگيرند و به آنان تحويل دهند

ابل ضابي بن حارث به هجو آن مرد انصاري در مق. آنان نيز همين كار را انجام دادند
  : پرداخت و در مورد آن چنين سرود 

  ه خطّ فد قرحانَوني و دمشَجتَ
  

  سيرُ و هي حجناء لها الولُضَتَ  
  

  مانّأمين كاعاً تاعِبو شِباتُفَ
  

  حاهم ببيتِبأ بانِ المرزرمي  
  

  كممأُكوا فهو ترُال تَ كملبفكَ
  

  2 لكبيرُهاتِم األقَوقُ عنَّإف  
  

او نيز آن مرد را احضار به زندان . از او نزد عثمان شكايت بردندمردان انصاري، 
شد اما آن حكم را نادرست  اين حكم و تعزير در مورد همه مسلمانان اجرا مي. افكند
   3.چون به زندان در آمد در آنجا گذشت. دانست مي
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  : د  حد قذف و افترايي كه به كنايه باش-15
كرد، و لو آنكه  و افترا اجرا مي) متهم كردن يك زن به زنا و فحشا(عثمان حد قذف 

يا ابن شامه الوذر كه : نقل است كه مردي به ديگر چنين گفت . به صورت كنايه نيز بود
چون از او نزد عثمان شكايت شد، عثمان . شامه الوذر كنايه از زن زنا كار و فاحشه است

   1.تأويالت و توجيهات آن مرد، حذف را در مورد او اجرا نمودبدون اعتناي به 
  :  مجازات زنا -16

كنند تا  هر گاه زناي زن يا مرد آزاد همسردار اثبات شود، او را با سنگ رجم مي
عثمان دستور داد . مرتكب زنا شدروايت است كه در عهد عثمان، زني شوهردار . بميرد

   2.حضور نيافتل اجراي حكم تا او را رجم كنند اما خود در مح
  :  تبعيه به عنوان تعزير -17

 نهدي به حبكهكنند كه در عهد عثمان، فردي به نام كعب ابن ذي  چنين روايت مي
چون خبر او به عثمان رسيد، محمد بن سلمه بدو گفت . پرداخت بازي مي و شعبدهنيرنج 

اي به وليد بن عقبه از او  عثمان در نامه. باشد اما آن نيست كه نيرنج چونان سحر مي
 بدان كار اعتراف نمود او حبكهذي خواست تا در مورد اين قضيه تحقيق كند و اگر ابن 

او در . را احضار و در مورد نيرنج از او سؤال كردوليد، ابن حبكه . را از آن باز دارد
 محكوم وليد نيز او را. برند ميجواب گفت كه تيرنج سرگرمي است كه مردم از آن لذّت 

  . و تهديد كرد
ارزش و  كه از كارهاي باطل و بيسپس نامه عثمان را بر مردم خواند و به آنان گفت 

مردم از اينكه عثمان . دهند بپرهيزند كه كارهاي نامطلوب انجام ميگو  نيز از افراد بيهوده
كرد و وليد ابن حبكه را با جماعتي ديگر تبعيد . از اين ماجرا خبردار شده تعجب كردند
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كعب ذي الحبكه همراه مالك بن عبداهللا . به شام فرستاد و ماوقع را براي عثمان نوشت
كعب در راه خطاب به وليد چنين . كه هم كيش او بود عازم خارج و دنياوند شدند

  : سرود 

لي التيإني ما دتَرَي طَئِمري لَلع  
  

  بيلُستي لَقطَن س بها مِعتمِطَ  
  

وجوتر روي و رجعتيأ بنَوعي يا اَج  
  

    غال ذلك غولُهراً دقِّلي الحإ  
  

  وتيفَر ابي في البالد و جغتِ اَنّإو 
  

  ليلُ قَهِل اإلمتي في ذاتِو شَ  
  

  ةٍيلَ لَ وومٍ يي كلَّ دعائِنّإو 
  

  عليكبد 12ويلُدكم لطَ نِنيا و  
  

  
  : دوري كردن مردم از جنازه عباس  -18

كند كه چون جنازه عباس بن عبدالمطلب را به ؟؟   ميعبدالرحمن بن يزيد روايت
جمعيت كه بر . تشييع كردندآوردند، مردم در اطراف آن ازدحام كردند و آن را به آنجا 

جنازه عباس نماز گزارد چنان زياد بود كه تا بحال، مثل تشييعي بدان حد پر ازدحام، را 
بنيهاشم .  به جنازه نزديك شودتوانست ازدحام چنان بود كه هيچ كس نمي. نديده بودم

چون جنازه به محل قبر رسيد، انبوه جمعيت، . اطراف جنازه عثمان را فرا گرفته بود
داد تا مردم را از اطراف جنازه و  عثمان به مردان شرطه دستور مي. بيشتر از قبل شد
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كه در آن دهد   اين روايت نشان مي1.هشام دور كنند تا آنان بتوانند او را دفن كنند بني
تعدادي از مورخان . اند زمان تعداد زيادي مردان شرطه و نظميه در مدينه حضور داشته

 .2بر اين باورند كه عثمان، نخستين فرديست كه دستگاه شرطه و نظميه را تأسيس نمود
نقل است كه عثمان رياست آن را به يكي از اصحاب، بنام مهاجرين قنقذ بن عمير 

كه اين، خود، بيانگر ميزان اعتبار و شهرت او نزد عثمان و ديگر . 3قريشي محول نمود
صحابه است، همچنين در كوفه سعيد بن عاص، والي آنجا، عبدالرحمن اسدي را به 
رياست نظميه گماشت و در شام نصير بن عبدالرحمن، از جانب معاويه بن ابوسفيان، 

   4.دار رياست شرطه بود عهدهوالي آنجا 
اي چون عثمان نبود كه، حدود را بدون   ابوبكر و عمر، هيچ خليفهدر واقع بعد از

و هر درخواستي را در خصوص اصالحات . نوع تبعيضي در مورد همه اجرا نمايدهيچ 
   5.كرد يا احقاق حقوق اجابت مي

  اقدامات و اجتهادات عثمان در زمينه عبادت و معامالت : دوم 
  : كعت تغيير داد رعت به چهار  عثمان نماز مني و عرفات را از دو رك- 1

چهار ركعت نماز را به در حج سال بيست و نهم بعد ازهجرت، عثمان در مني، 
. فردي نزد عبدالرحمن آمد و او را در جريان ماوقع گذاشت. جماع كه به جا آورد

عبدالرحمن، پس از اينكه دو ركعت نماز جماعت را در مني به جا آورد نزد عثمان رفت 
 در اينجا دو ركعت نماز نخوانديم؟ عثمان حرف �مگر ما با رسول خدا: رسيد و از او پ
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مگر نه اينكه هم در عهد ابوبكر و عمر : پرسيد او را تاييد نود، عبدالرحمن باز از عثمان 
اي، ما در مني دو ركعت نماز نخوانديم؟  اي كه تو خليفه بوده و هم در اين چند ساله

سپس در پاسخ به اعتراض عبدالرحمن .  را تأييد نمودعثمان باز سخنان عبدالرحمن
سال پيس به من خبر دادند حجاج يمن و اعراب باديه ! 1محمدابو : چنين سخن گفت 
اند كه نمازهاي فرد مقيم در شهر خود دو ركعت است به اين دليل كه  چنين شايع كرده

من بيم آن داشتم كه . گذارد مقيم اين شهر است اما باز دو ركعت نماز ميخود عثمان 
و در اي شود براي امت، بنابراين، بر مردم چهار ركعت نماز گذاردم  اين، خود، فتنه

در طائف تدارك ديدم، بدين اي  همين راستا نيز همسري از مكه برگزيدم و زمين و خانه
هيچ يك : عبدالرحمن در مقام پلسخ به عثمان چنين گفت . ترتيب من مقيم انجام شدم

. كند اقدامات، كه ممكن است از موسم حج بدانجا رسم، كار تو را توجيه نمياز اين 
روز  زنت كه هر جا تو اقامت گزيني در آنجا سكونت خواهد كرد و طائف نيز سه شبانه

در مورد شايعات حجاج يمن هم بايد . از اينجا فاصله دارد و تو هم اهل آنجا نيستي
ف اسالم و نيز دوران ابوبكر و عمر كه  و هنگام ضع�گفت كه در زمان رسول خدا

اين اما خطر . خواندند دوران اوج و قدرت اسالم بود، مردم در اينجا دو ركعت نماز مي
هايي، سبب نشد كه ابوبكر و عمر، نماز از دو ركعت به چهار ركعت تغيير  چنين فتنه

هنگامي كه  .ام اين تصميمي است كه من پس از تأمل بدان رسيده: عثمان گفت . دهند
عبدالرحمن از نزد عثمان خارج شد به عبداهللا بن مسعود برخورد كرد و عبداهللا از او 

خير، عبداهللا پرسيد ؟پس بايد : آيا عثمان نظرش را تغيير داد؟ عبدالرحمن گفت : پرسيد 
  كار كرد؟ چ

اختالف مضر و : به سنت پيشين عمل كن عبداهللا گفت : عبدالرحمن جواب داد 
من نيز چون شنيدم كه عثمان چهار ركعت به جا آورده است، نماز . ستنادرست ا
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هر چند من شنيدم كه او : عبدالرحمن به عبداهللا گفت . جماعت را چهار ركعت كردم
ركعت خوانده است باز دو ركعت نماز به جا آوردم اما از اين به بعد، من نيز نماز چهار 

   1.را چهار ركعت خواهم كرد
خاطر نماز مني و عرفات را به چهار ركعت افزايش داد تا از شيوع فتنه عثمان به اين 

او در جواب سؤال . درميان مسلماناني كه ايماني ضعيف دارند ممانعت به عمل آورد
بعد از اينكه عثمان . عبدالرحمن بن عوف از اين اقدام خود داليلي معقولي بيان داشت

داهللا بن مسعود و نيز ديگر صحابه نماز ديدگاه خود را اعالم نمود عبدالرحمن و عب
دانستند  آنان مي. به جا آوردند و از هر نوع مخالفت با عثمان امتنان كردندچهار ركعتي 

اگر عثمان در . باشد كه عثمان امام و رهبريست هدايت يافته كه اطاعتش واجب مي
جراي آن يافت بدون شك از ا  مخالفي را ميشرع، راجع به تصميم خود هر نوع نص

  . كرد تا اقدامي مخالف شريعت مرتكب نشده باشد تصميم امتنان مي
. 2او تبعيت نمايندهمين عامل نيز سبب شد كه جمهور صحابه از تصميم و اجتهاد 

داليلي كه عثمان در گفتگو با عبدالرحمن بن عوف راجع به اجتهاد خود بيان نمود كامالً 
ار دين راجع به آن بيانديشد پي به اين نكته معقول بودند و اگر افراد آگاه در اسر

اتفاقاتي در آن ايام، . خواهند برد كه اتمام نماز در آن شرايط بر قصر آن ارجحيت داشت
عثمان از آن بيم داشت . رخ داد كه در عهد رسول و يا دوران ابوبكر پيش نيامده بودند
 ويژه آنكه بيشتر مردم از بهكه مردم در مورد نمازهايشان دچار فتنه و اختالف شوند، 

رفت كه از علما و آگاهان به احكام شريعت  مركز خالفت دور بودند و امكان آن مي
عثمان با آن اقدام خود راه را بر هر نوع فتنه و اختالف بست و مسلماناني . محروم باشند

ي از طرف ديگر او با انتخاب همسر. كه ايمان ضعيف داشتند را از آن مهلكه دور نمود
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از مكه و خريد خانه و زميني در طائف، كه امكان داشت بعد از مراسم حج بدانجا رود 
را درخصوص اين اقدام بر طرف و در آن مكان سكني گزيند، هر نوع شك و شبهه 

او با آن اقدامات، خود را به صورت مقيم مكه در آورد تا إتمام نماز بر او فرض . نمود
ت دقيق و عميق او نسبت به دين و فهم اسرار و رموز گردد و اين خبر از علم و معرف

   1.آن دارد
اي از صحابه چون عائشه، عثمان، سلمان و چهارده تن ديگر از آنان،  دسته همچنين 

   2.معتقد به أتمام نماز در موقع سفر بودند
دانست و اين همان ديدگاه فقهاي  خود عثمان قصر نماز در سفر را واجب نمي

اي است  اين در واقع مسأله. الك، امام شافعي و تعدادي ديگر از فقهاستمدينه، امام م
بر اين اساس تصميم عثمان . اند ن اختالف نظر داشتهآاجتهادي و به همين دليل فقها در 

 در 3در اين خصوص نه مستوجب تكفير اوست و نه فاسق و خارج از دين دانستن او
اختالف مضر و نادرست «:  گفت ابن مسعود كه خطاب به عبدالرحمنن خمورد س
درسي  5».من از اختالف بيزار هستم«: كه در روايتي ديگر چنين آمده است  4».است

. اجتهاد بايد ز اختالفات پرهيز نمود در مسائل  كهاو به ما آموخت. عظيم نهفته است
 وع وبايست با سرمشق قرار دادن اين رفتار و گفتار واال از پرداختن در فر مسلمانان مي

 در اين 6». در آنها اختالف نظرهايي وجود دارد اجتناب ورزندمسائل كوچك كه طبيعتاً
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 امروز نبايد وقت و توان خويش را صرف مجادالت و مباحثات نمود شرايط حساس
 خود را مهياي مواجهه با تهديدات و خطرات مهم بايد با حفظ وحدت،بلكه بالعكس 

مسعود و عبدالرحمن بن عوف و ديگر صحاب با بن همانطور كه ا .1جهان امروز كرد
تعبيت از اجتهاد عثمان، نشان دادند كه چه ميزان بر حفظ وحدت مسلمانان تأكيد دارند 
  .و اين همان اخالقي نسلي است كه خواهان پيروزي و نصرت در ميادين مختلف است

  :  افزودن اذان دوم در روز جمعه - 2

عليكم بسنّتي و سنه «: ه است دن چنين فرمو در شأن خلفاي راشدي�رسول خدا
بدون شك عثمان جزو خلفاي راشدين بود كه مصلحت امر را در  23»الخلفاء الراشدين

نماز جمعه بيافزايد، به خاطر گسترش شهر مدينه عثمان اين ديد اذاني ديگر به اذان 
مه نماز جمعه آگاه تصميم گرفت تا با افزودن اين اذهان، مردم را از فرا رسيدن هنگام اقا

او قبل از اتخاذ اين تصميم با صحابه به مشورت پرداخت و نظر آنان را در اين . كند
بعد از اجراي آن هيچ كس به مخالفت با او نپرداخت و پس از . خصوص جويا شد

 و دوران حكومت بني اميه و بني العباس و تا �شهادت او نيز در دوران خالفت علي
   4.ه به اجماع مسلمانان رسده پا برجا مانده استبه امروز اين سنت ك

اول فجر، به اين نتيجه در واقع عثمان با قياس نمودن اذان دوم نماز جمعه بر اذان 
 جهت بيدار كردن نماز �رسول خدا. 5توان چنين سنّتي را وضع نمود د كه ميرسي

گام فجر اذان گفته قصد گرفتن روزه را داشتند دستور دادند كه در هنكه يگزاران و آنان
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در اين اما علماء . عثمان نيز با اقتباس از همين سنت آن تصميم را اتخاذ نمود. شود
اند كه آيا وقت اين اذان قبل از فرارسيدن نماز است يا درست  نكته دچار اختالف شده

  . باشد هنگام اقامه آن مي
وقت اين اذان، هنگام حافظ ابن حجر در فتح الباري با اعتقاد به اينكه ساعت اقامه 

واضح است كه عثمان با قياس اين اذان بر ديگر نمازها : گويد  مياقامه نماز است چنين 
اما . آن را وضع نمود تا به مردم اعالم شود كه هنگام اقامه نماز جمعه فرا رسيده است

فته هايي كه در تعدادي از ممالك قبل از نماز جمعه گ بايد گفت دعاها و اذكار و صلوات
. اند مودهناز سنت سلف صالح نبوده و خود وضع شود تا مردم را بدان فرا خوانند،  مي

   1.بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت كه تبعيت از سلف صالح بهتر و سزاوارتر است
. باشد اعتقادي ديگر بر آن است كه اين اذان قبل از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز مي

دف از وضع اين اذان اين است كه به مردم اعالم شود هنگام اقامه به باور اين دسته ه
نماز جمعه نزديك است و اين همان هدفي است كه اذان اول فجر به خاطر آن وضع 

تواند داشته  اگر در واقع اين اذان، درست هنگام اقامه نماز باشد هيچ نفعي نمي. شد
  . باشد

در . باشد اخته است و اين خالف سنت ميجز آنكه دقايقي نماز جمعه را به تأخير اند
اند  هايي كه مرم خود وضع كرده واقع با اين اذان، ديگر نيازي به آن اذكار و صلوات

كند كه  كند و تنها به اين نكته بسنده مي نيست هر چند حافظ ابن حجر آنها را رد نمي
   2.را سزاوارتر است تبعيت از سيره و روش سلف صالح بهتر و ما

  : نمود  عثمان بن عفان، هر روز غسل نمي - 3
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روزي، نماز . 1كرد عثمان از آن زمانيكه به دين اسالم ايمان آورد، هر روز غسل مي
چون صبح شد دانست . باشد صبح را به امامت به جا آورد بدون آنكه بداند كه جنب مي

 هيچ يك از اما. 2سپس نماز صبح را اعاده كرد. كه در لباسش آثار احتمام وجود دارد
   3.ها بدان كار مبادرت نكردند مأموم
  : هاي تالوت   سجده- 4

هاي تالوت بر هر فرد مكلّفي كه قرآن تالوت  عثمان بن عفان معتقد بود سجده
باشد اما هر كس بدون عمد، آيات قرآن را  دهد واجب مي كند يا بدان گوش مي مي

تالوت  از كنار فردي كه مشغول روزي عثمان. ها بر او واجب نيستند بشنود، آن سجده
چون آن فرد به سجده تالوت رسيد، به سجده رفت اما عثمان اين . قرآن بود گذشت

سپس گفت سجده بر كسي واجب است كه به قرآن گوش داده باشد نه  ،4كار را ننمود
همچنين از او روايت است اگر زني در عادت ماهيانه بود و به قرآن ، 5اينكه آن را بشنود

تواند اين سجده را به جا آورد اما  ش داد، چون به سجده تالوت رسيد با اشاره ميگو
   6.نبايد به سجده برود

  :  اقامه نماز جمعه در سواحل مصر - 5
بنا به گفته ليت بن سعد هر شهر يا روستايي كه جمعيتي در آن فراهم آمده باشد، 

 آن نيز به دليل حضور تعدادي مردمان مصر و سواحل. مكلّف به اقامه نماز جمعه بودند
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چند از صحابه در آنجا هم در عهد عمر و هم در عهد عثمان مكلّف به اقامه نماز جمعه 
   1.شدند مي

  :  استراحت عثمان در اثناي خطبه - 6
، ابوبكر، عمر و عثمان پيش از اقامه نماز جمعه، �كند كه پيامبر خدا قباده نقل مي

 خالفت رسيد، به دليل كهولت سن، هر از گاهي در خواندند چون عثمان به خطبه مي
معاويه در عهد خالفت خود، خطبه اول را نشسته و خطبه دوم . نشست ها مي اثناي خطبه

   2.خواند را ايستاده مي
  :  گفتن قنوت بيش از ركوع - 7

كند كه عثمان، نخستين كسي است كه هميشه قنوت را قبل از ركوع  انس نقل مي
   3.دم بتوانند ركوع را در يابندخواند تا مر مي

  :  داناترين مردم به احكام حج - 8
كند كه در ميان صحابه، عثمان بن عفّان و پس از او  محمد بن سيربن روايت مي

   4.ترين مردم نسبت به احكام حج بودند عبدالرحمن بن عمر عالم
  :  نهي نمودن مردم از بستن احرام پيش از رسيدن به ميقات - 9

اين نصرتي است كه خداوند آن : اهللا بن عامر، خراسان را فتح نمود گفت چون عبد
او تصميم گرفت به شكرانه اين نصرت، از همانجا، احرام ببندد و . را به ما عطا فرمود

به جانب مكه شتابد چون در نيشابور احرام بست، احنفا بن قيس را به نيابت از خود بر 
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تو با : عثمان بدو گفت . ج عمره، نزد عثمان رفتعبداهللا پس از اداي ح. آنجا گماشت
  1.ات را ناقص نمودي احرام بستن از خراسان، حج عمره

  :  2باشد  حج تمتّع و عمره زني كه در دوران عده مي-10
بايد تنها در خانه خويش سكونت برد،  عده به سر ميوران دمعروف است زني كه در 

توان به سر رود، زيرا سفر اقتضا  م شدن آن دوران ميداشته باشد، بنابراين تنها پس از تما
چون حج نيز مستلزم سفر . دنكند كه آن زن در مكاني غير از خانة خود سكني گزي مي

ديد و بر همين اساس آنان  است به همين دليل عثمان، حج را بر اين قبيل زنان الزم نمي
   3.گردانيد ش باز ميبه خانه و ديار خوي »ذي الحليفه«و » جحفه«را از مناطق 

  : نهي كردن مردم از متعه الحج  -11
عثمان، حج را از متعه يا جمع بين آندو منع نمود تا به مورد افضل آنها بپردازد اما 

دانند كه در هنگام بستن احرام، فرد مختار است  همه نيز مي. قصد ابطال متعه را نداشت
ن افراد را بهتر از آن دو مورد ديگر عثماكه يا نيت افراد بياورد يا قرآن يا تمتع 

كند كه چون عثمان،  نقل ميمروان بن حكم . بنابراين چنين اجتهادي نمود. دانست مي
نمود، علي اعالم نمود كه حج عمره و تمتع را  مردم را از متعه و جمع بين آن دو منع مي

خاطر سخن يك علي در مورد رفتار خود بيان داشت كحه هرگز به . دهد با هم انجام مي
 عثمان نيز در اين مسأله، با علي به 4.گذارد  را زير پا نمي�نفر، سنّت رسول خدا

در واقع علي بيم آن داشت كه ديگر مردمان، آن اجتهاد عثمان را . مخالفت برنخاست
حمل بر تحريم و ابطال متعه بدانند و با اين اقدام خود، آشكار نمود كه اين اجتهاد 
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بايد دانست كه هر دو آن مردان بزرگ مجتهد و خيرخواه . و نه واجبعثمان جائز است 
از . 1باشند امت بودند و به خاطر اجتهاد خويش، صاحب اجر و پاداش نزد خداوند مي

توانند براي اشاعه علم و  علماي امت مي: توان به نتايج زير دست يافت  اين روايت مي
 بحث نمايند و حكام نيز بايد در نيز حفظ مصلحت امت با حاكمان به مناظره و

توانند در  همچنين مجتهدان و علما مي. خصوص آنان، از خود سعه صدر نشان دهند
 به اعالم نظر خود مبادرت ورزند و هيچ مجتهدي باشند اموري كه قابل اجتهاد مي

تواند مجتهد ديگري را ملزم به پذيرفتن اجتهاد خود كند همانطور كه عثمان در  نمي
اقع در اجتهاد بايد اين اصل را هميشه در نظر .در و. ر ديدگاه علي سكوت كردبراب

   2.باشد داشت كه علم مقدم بر قول و عمل مي
  :  خوردن گوشت شكار -12

براي او هر كس كه احرام بست حق ندارد از گوشت شكاري كه خود يا ديگري 
 كه يك سال در سفر كند عبدالرحمن بن حاطب نقل مي. 3صيد نموده است تناول كند

رسيديم، گوشت » روحاء«چون به منطقه . حج عمره، همراه عثمان بن عفّان بودم
  . اما خود لب به آن نزد. از آن بخوريد: عثمان به ما گفت . اي را نزد ما آوردند پرنده

من در مورد آن : عثمان به ما گفت . عمر و بن عاص از او علت اين كار را جويا شد
همچنين عبداهللا بن عامر . 4اند اين پرنده را به خاطر من صيد كرده. تممثل شما نيس
عثمان رسيدم، ديدم كه او احرام بسته و به به كاروان » عرج«كند كه در منطقه  روايت مي

. خاطر گرماي تابستان سر و صورت خويش را با دستمالي ارغواني رنگ پوشانيده است
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را به اصحاب خويش داد تا بخورند اما خود چون گوشت شكاري را نزد او آوردند آن 
هنگامي كه از او دليل نخوردنش را پرسيدند، در جواب گفت كه من . به آن دست نزد

   1.اند در مود آن شكار، مانند شنا نيستم، اين شكار را تنها به خاطر من صيد كرده
  :  اجتناب از ازدوغاج با نزديكان و خويشان -13

 عبداهللا بن ابي طلحه از پدر او نقل كرده است كه ابوبكر، خالل از طريق اسحاق بن
كردند تا از هر نوع خصومت و  عمر و عثمان از ازدواج با نزديكان و خويشان پرهيز مي

   2.كينه اجتناب شود
  :  در مورد شير دادن -14

عبدالرزاق از ابن جريج و او نيز از ابن شهاب نقل كرده است كه عثمان براساس 
كرد كه به هر   سياه پوست دو زن و شوهر را از هم جدا نمود، زيرا او ادعا ميگفته زني

   3.دوي آنان شير داده است
  :  خود ر در مورد خلع زن از شوه-15

كند كه چون ميان او و شوهرش كه پسر عمويش نيز بود  ربيع دختر معوذ روايت مي
همه چيز متعلق به : ه او گفتم اختالف پديد آمد، به خاطر اينكه بتوانم از او جدا شوم ب

سپس همه چيز حتي . توبه اين شرط كه از من جدا شوي و او نيز اين كار را كرد
افراد براي شكايت نزد عثمان آمدم، او در آن موقع در محاصره . رختخوابم را با خود برد

چون ما وقع را به او عرض كردم، به من گفت كه شرط خود تو همه چيز . معترض بود
همه چيز حتي گيسوانش را از : سپس به شوهرم گفت .  در ملكيت او قرار داده استرا
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در روايتي ديگر چنين آمده است كه به شوهر همه چيز جز گيسوانم را دادم تا  .1او بگير
   2. جائز دانستزاز او جدا شوم و عثمان نيز اين كار ا

  :  عزادار شدن زن پس از مرگ شوهر، واجب است -16
 شدن زن عبارت است كنار گذاشتن زيورآالت و ترك آرايش و نيز اقامت در عزادار

خانه شوهر آن زن در آن ايام حق دارد تنها روزها براي رفع نيازها و احتياجات خود از 
فريعه دختر . 3بايست شب را در همان خانه به صبح رساند آن خانه خارج شود اما مي

 رفتم و به � نقالست كه نزد رسول خدا�مالك بن سنان و خواهر ابو سعيد حذري
چند روز پيش شوهرم به تعقيب چند غالم خود كه فرار كرده بود رفت اما : ايشان گفتم 

اي نبود و  از حضرت خواستم كه چون شوهرم صاحب خانه. آنان او را با تير كشتند
نواده خود اي را براي من به جا نگذاشته است، به من اجازه دهد به نزد خا همچنين نفقه

 �در خانه بودم كه رسول خدا. نيز اين درخواست مرا پذيرفت �رسول خدا. بر گردم
چون نزد ايشان رسيدم، به من دستور دادند كه تا پايان دوره عده در . مرا احضار نمود

من نيز چهار ماه و ده روز در خانه شوهرم . آنگاه از آنجا برومخانه شوهرم صبر كنم 
آن قضيه از در مورد  گاميكه عثمان به خالفت رسيد مرا فراخواند وهن. سكونت داشتم
او نيز از آن دستور رسول خدا تبعيت : من هم ماجرا را به او گفتم . من سؤال نمود

   4.كرد نمود و براساس آن حكم صادر مي مي
به همين دليل عثمان نسبت به محل اقامت زناني كه در دوران عده بودند بسيار 

ود و اصرار داشت كه آنان تا پايان دوران عده در خانه شوهرانشان سكونت سختگير ب
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نقل است در دوران او زني كه شوهرش فوت كرده بود، در دوران عده، به . داشته باشند
چون ماجرا را به عثمان اطالع . در اين اثنا طالق او واقع شد. ديدن خانواده خويش رفت

   1.اش بر گردانند آنگاه طالق او جاري شود  خانهدستور داد تا آن زن را به. دادند
  :  با رغبت ازدواج كن -17

عثمان بدو . مردي نزد عثمان بن عفان آمد و از او خواست كه به سؤالش پاسخ دهد
آن مرد نيز . اما سوار تركه اسبم شو و حرفهايت را به من بگومن عجله دارم : گفت 

الت خشم و عصبانيت، زنش را طالق گفته، اي دارم كه در ح من همسايه: چنين گفت 
خواهم، داوطلبانه او را به عقد خود در آورم  من نيز مي. حال او در مشتقت افتاده است

عثمان به آن مرد گفت . و سپس با طالق دادن آن زن، او را به عقد شوهر اولش در آورم
   2.تنها در شرايط ميل و رغبت طرفين، اقدام به ازدواج كن: 

  : الق مرد مست  ط-18
آدم . باشد ارزش و غير معتبر مي هاي انسان مست، بي عثمان بن عفّان معتقد بود گفته

همچنين چون طالق او واقع . مست حق بستن قرارداد و پيمان و يا فسخ آن را ندارد
گويد و چون تعهد الزام  داند چه مي گردد، زيرا آدم مست، هوشيار نست و خود نمي  نمي

بنابراين آدم مست از هر نوع الزام و قيد و بندي . 3 خواست و نيت افراد استتنها متوجه
گفت كه انسان مست و انسان ديوانه، حق طالق  عثمان خطاب به مردم مي. خارج است
   4.دادن ندارند

  :  بخشش پدر به فرزند -19
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بايست  اگر پدري خواست كه به فرزند خود، چيزي از ثروتش را ببخشد، مي
 بر اين كار خود بگيرد و در آن صورت، اين بخشش رسميت و قطعيت  را گواهشاهداني
از عثمان بن . تواند باز آن مال را در اختيار خود داشته باشد هر چند مي. كند پيدا مي

اگر فردي به فرزند نابالغ و كم سن و سال خود، مالي را : عفان نقل است كه گفت 
و بر آن بخشش شاهد يا شاهداني بگيرد اما باز اعالم دم رببخشد، بايد آنها را به م

در غير اين صورت اگر بر اين كار . 1تواند، سرپرست و صاحب اختيار آن مال بماند مي
شاهدي نگيرد و آن مال را به فرزند واگذار نكند، آن هبه و بخشش الزم االجرا 

خود مالي را هبه اي مردم به فرزندان  عثمان در جاي ديگر گفته است كه دسته. باشد نمي
اين مال خودم : گويند  اگر آن فرزند بميرد، مي. كنند كنند، اما چيزي به آن واگذار نمي مي

به گويند كه آن را  و چون خود آنان در بستر مرگ بيافتند مياست و صاحب اختيار آدم 
ه باشد نيكه فرزند از پدر مالي را به دست نياوردام اما بايد دانست تا زما فرزندم بخشيده

   2.رسد هبه و بخشش او به اثبات نمي
  :  سلب اختيار فرد سفيه از مال و ثروت خود -20

نقل است عبداهللا . كرد عثمان از افراد سفيه، نسبت به مال و ثروتشان سلب اختيار مي
چون علي بن ابي طالب، عموي . جعفر طيار، زميني را به مبلغ شصت هزار دينار خريد

بردار شد، اعالم نمود كه عبداهللا در آن معامله كامالً متضرر شده است جعفر، از ماجرا خ
سپس تهديد كرد كه نزد عثمان خواهد رفت و . و آن زمين ارزش آن همه پول را ندارد

از او خواهد خواست به خاطر حماقت عبداهللا، او را در مورد مال و ثروتش سلب اختيار 
 زيرك بود شتافت و ماجرا را براي او بازگو عبداهللا نزد زبير كه تاجري ماهر وكند، 
. زبير هم خود را شريك عبداهللا در آن زمين خواند تا بتواند از عبداهللا دفاع نمايد. نمود
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سنگالخي را به شصت هزار پسر برادرم، : هنگاميكه علي نزد عثمان آمد به او گفت 
به ن الزم است از او نسبت خرم، بنابراي دينار خريده كه آن را در ازاي كفشهايم نيز نمي

. زبير نيز به عثمان گفت كه من شريك عبداهللا هستم. مال و ثروتش سلب اختيار شود
توانم فردي را از حق دخل و تصرف در مال و  چگونه مي: عثمان خطاب به علي گفت 

   1.ثروتش سلب اختيار كنم حال آنكه زبير شريك اوست
توان از او  اهللا را احمق و سفيه دانست و نميتوان عبد اين به معناي آن است كه نمي

نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار كرد، زيرا امكان ندارد زبير در تجارتي كه او را 
   2.كند شريك شود متضرّر مي

  :  سلب اختيار فرد ورشكسته از مال و ثروت خود -21
 اموال شود نسبت به دخل و تصرف در عثمان بن عفان، از هر كس كه ورشكست مي

در اين صورت طلبكاران، هر يك به نسبت . كرد هاي خود سلب اختيار مي و دارايي
  . داشتند طلب خود، از اموال آن فرد سهم بر مي

را كه به فرد ورشكسته فروخته و صحيح و سالم در ميان اگر هم طلبكاري، كااليي 
رد كه او در آن شرايط، را پس بگين كاال آتوانست معامله را فسخ و   ميديد، اموال او مي

   3.نسبت به ديگر طلبكاران بدان كاال حق بيشتري دارد
  :  تحريم احتكار -22

 بدون شك او .4كرد نمود و با آن مقابله مي عثمان بن عفان، مردم را از احتكار منع مي
نيز چون عمر بن خطاب، هيچ تفاوتي ميان احتكار مواد غذايي يا ديگر اقالم و كاال قائل 
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به چند كاال و جنس، تحريم كرده د و چه به طور مقيزيرا او به طور مطلق، شد،  نمي
توان رسيد كه احتكار در هر شكل آن و در مورد  آنها به اين نتيجه مياست كه از همه 

   1.باشد هر چيزي حرام مي
  : صاحب   شتران بي-23

 دست به كند كه در عهد عمر بن خطاب، هيچ كس مالك از ابن شهاب روايت مي
نداشتند اما چون عثمان به خالفت و كاري به آنها زند  صاحب و سرگردان نمي بيشتران 

مردم اعالم نمايند تا صاحبش پيدا شود رسيد دستور داد كه وجود آن شتران را در ميان 
هر گاه . و اگر صاحبش يافت نشد، آنها را بفروشند و پول آنها را به بيت المال بسپارند

عمر در . 2ها پيدا شد، پول حاصل از فروش آنها را به صاحبش خواهند دادهم صاحب آن
از حديثي كه در صحيحين از زيد بن خالد رفتار خود نسبت به اين دسته از حيوانات، 

 �نشين نزد رسول خدا نمود كه روزي فردي باديه  روايت شده است تبعيت ميجهني
:  بدو گفت �رسول خدا. بد سؤال كرديا آمد و از او در مورد چيزهايي كه در راه مي

 ينهاي آن را به خاطر بسپار و يك سال وجود آن را به مردم اعالم كن تا صاحبشنشا
سپس در مورد گوسفندان . پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد آن متعلق به توست

چون در . آن متعلق به يابنده آنست: آن حضرت گفت . از ايشان سؤال كردصاحب  بي
رهاسازيد كه صاحب پرسيد، ايشان گفتند آن را به حال خود  تران سرگردان و بيمورد ش

   3.از آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را بيابد
استاد حجوي معتقد است كه اين اجتهاد عثمان بن عفان در خصوص شتران 

براساس مصالح مرسله كه در شريعت نسبت به آنها هيچ نوع تأكيد يا انكاري صاحب  بي
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ديد كه مردم بر خالف ساليان قبل، آن شتران را به  او مي. وجود ندارد نشأت گرفته بود
آوري كنند  افرادي را مأمور نمود تا آنها را جمعآوردند، بنابراين  تملك خويش در مي

السليماني درباره ديدگاه اما استاد عبدالسالم . 1سپس به نفع مصالح عامه به فروش برسند
دارد كه ممكن نيست تصميم عثمان، آن طور كه آقاي حجوي  ان مياستاد حجوي، بي

طبق حديث فوق، نص صريحي در اين مرسله باشد زيرا ما گويند، براساس مصالح  مي
اين مسأله، با استناد به اين حديث، جزو مصالح معتبريست كه در . خصوص وجود دارد

وان آن را از مصالح مرسله دانست ت اند، بنابراين نمي شريعت آنها مورد تأييد قرار گرفته
در واقع بايد دانست كه . كه عثمان از آن جهت منافع و مصالح امت سود برده باشد
  . باشد مصالح مرسله هيچگاه در تضاد با نص صريح شريعت نمي

باشد آنست كه عثمان در اين قضيه براساس حفظ مصالح  در اينجا آنچه واضح مي
باشند كه موضع حكومت   اين قضيه و امثال آن قابل اجتهاد مي.عامه، آن اجتهاد را نمود

مختلف و نيز حفظ منافع و مصالح افراد ذينفع در قبال آنها براساس شرايط و احوال 
 و ابوبكر و عمر �اگر عثمان آن شتران را مانند عهد رسول خدا. گردد دچار تغييرات مي

 رفتار مردمان، آنان اين شتران را ساخت، به دليل تغيير اخالق و به حال خود رها مي
بر همين . شدند كردند و در اين ميان صاحبان آنان دچار ضرر و زيان مي تصاحب مي

آنان تصميم گرفت آن شتران را تحت حفاظت خود قرار دهد و اساس و براي حفظ 
دست مردم را از آنها كوتاه نمايد، تا خود آنها و يا قيمتشان را به صاحبانشان تحويل 

كه عثمان آن را نقص و براساس شريعت  بدون شك اين اجتهاد، تصميمي بود بي. دهد
   2.اجرا نمودجهت حفظ مصالح عامه 
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  :  ارث بردن زن مطلقه از شوهري كه در بستر مرگ است -24
پس از . چون عبدالرحمن بن عوف در بستر مرگ افتاد همسر خويش را طالق داد

ا كه دوران عده را نيز گذرانده بود از ارث سهيم اش ر او، عثمان همسر مطلقهمرگ 
اي به عمر نوشت و از او در مورد  نقل است كه در دوران خالفت عمر شريح نامه. نمود

عمر در . سؤال كردارث بردن زني كه شوهرش او را در بستر مرگ طالق داده بود 
برد  ث و سهم ميجواب نامه به او نوشت كه اگر دوران عده او است از مال شوهرش ار

  . و در غير اين صورت حقي در آن ندارد
اتفاق نظر داشتند كه عقد زوجيت و به تبع آن حق در واقع هم عمر و هم عثمان 
شود،  در بستر مرگ خويش طالق داده است زائل نميارث بردن زني كه شوهرش او را 

برد و در غير  م ميبا اين تفاوت كه عمر معتقد اگر زن در دوران عده باشد از ارث سه
در اين صورت، حقّي در آن ندارد اما عثمان، برخالف عمر، بر اين باور بود كه آن زن 

در . برد هر صورت و بدون در نظر گرفتن دوران عده از شوهر متوفي خود ارث مي
. شريعت نيز نص صريحي در اين رابطه وجود ندارد كه براساس آن حكم صادر شود

دهد، قصد دارد او را از ارث  كه دردم مرگ، همسرش را طالق ميبايد دانست شوهري 
   1.كند محروم نمايد اما اين احكام، غرض و نيت را نقض و باطل مي

  : كه هنوز در دوران عده است اي   ارث بردن زن مطلّقه-25
اگر قبل از سپري شدن حيض سوم : چنين گفته است عثمان بن عفّان در اين رابطه 

ه حيض آخر دوران عده ات يكي از زوجين فوت كند، طرف مقابل از او زن مطلقه ك
اگر مدت عده به هر دليل به درازا كشيد مثل اينكه در ضمن بايد دانست ، 2برد ارث مي

سوم نشود اين امر خللي در ارث بردن آن دو پس از حيض دوم، دچار حيض زن مطلّقه 
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داد  شير ميقذ، همسرش را كه به دخترش كه حبان مننقل است . كند از هم ايجاد نمي
و سالمت بود مريض گذشت هفده يا هجده ماه حبان كه در صحت پس از . طالق داد

زن مطلقه او نيز يك سال و نيم با وجوديكه از زمان طالقش . شده و در بستر مرگ افتاد
زن او به حبان گفتند كه . داد دچار حيض نشده بود گذشت چون به فرزندش شير مي مي

چون ماجرا نزد عثمان بردند، او در اين رابطه نظر علي بن ابي . از ارث سهم خواهد برد
آنان اعالم كردند كه آن زن . طالب و زيد بن ثابت كه كنار او نشسته بودند را جويا شد

برد، زيرا آن زن نه يائسه است و نه دختري  مطلّقه در صورت مرگ حبان از او ارث مي
ار حيض نشده است، او هنوز دوران عده خود به سر نبرده است، حال نابالغ كه دچ
كند كه اين دوران كوتاه مدت باشد يا طوالني مدت حبان پس از اين حكم،  فرقي نمي

داد، عادت ماهيانه او شروع  چون آن زن ديگر شير نمي. فرزندش را از همسرش گرفت
  . كرد و آن زن از او ارث بردشد اما قبل از سپري كردن حيض سوم، حبان فوت 

  : » حميل« ارث بردن -26
هر گاه زني كافر با طفلي همراه خود اسير شود و ادعا كند آن طفل كه در شرع بدان 

گيرد كه  شود فرزند اوست، تنها آنگاه ادعايش مورد قبول قرار مي اطالق مي» حميل«
عثمان بن . ارث نخواهند بردآن دو از هم دليلي بر ادعايش بياورد، در غير اين صورت 
 به مشورت پرداخت و آنان در جواب �عفّان نيز در همين رابطه با صحابه رسول خدا

. توان ارث برد المال مي تنها در صورت ارائه داليل روشن و قاطع، از بيت: اعالم كردند 
و با آن او اثبات كند اارث برد جز آنكه » حميل«تواند از  او نيز اعالم كرد هيچ كس نمي

   .طفل نسبتي دارد
هاي قصاص،  اي بود از اجتهادات و فتاواي ذي النورين كه در زمينه اين موارد، شمه

ظهور رسيدند و تاثيرات مهمي عبادات و معامالت به منصه حدود، تعزيرات، جنايات، 
اين اجتهادات، خود، دليلي واضح است بر . در تكامل مكاتب فقهي بر جاي گذاشت
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و شناخت جامع عثمان نسبت به اهداف و هي، علم فراوان، درك عميق وسعت آگا
تواند با تبعيت از  او خليفه هدايت يافته بود كه امت مي. مقاصد شريعت درخشان اسالم

 راه درست را تشخيص دهند و در مسير �راشدينگفتار و كردار او و ديگر خلفاي 
  . نشر و اعالي دين خداوند متعال گام بر دارد
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  پيش مهر آمد

اي گرفتند و بر آن شدند  با شهادت عمر بن خطّاب، دشمنان اسالم جان تازه
از يك سو، يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانيان، در شهر . هاي پيشين را بگيرند شكست

 ديد تا بار ديگر قلمرو خويش تدارك حمالت جديدي را ميفرغانه واقع در ماوراءالنهر، 
ستمكار و مستبد را بر ايرانيان تحميل كند و از ديگر سو، را پس گيرد و آن حكومت 

روميان بودند كه پس از دست دادن شامات و مصر، در صدد برآمدند تا مجدداً سيطره 
در اين ميان، بهترين پايگاه آنان براي تدارك . ها احيا كنند شوم خود را بر آن سرزمين
اسكندريه بود كه با شهادت عمر، مسلمانان فرصت در مصر، حمالت بر جبهه مسلمانان 

آنان نيز . فتح آن را نيافته بودند و به همين دليل، همچنان تحت نفوذ روميان قرار داشت
سرباز و شهادت عمر را غنيمت شمردند و اين شهر و بندر بزرگ و مستحكم را مملو از 

اي شديد و همه جانبه به   حملههاي متعدد كردند و خود را مهياي  تجهيزات و سالح
نقل است كه هراكليوس، امپراتورم روم، خود، به اين بندر آمد و . جبهه مسلمانان نمودند

كنند كه روميان، بيش از  ذكر ميدر تواريخ . 1تا روندكار، نظارت مستقيم داشته باشد
ظيم از سيصد كشتي جنگي را در سواحل اسكندريه مستقر كردند تا در طول اين حمله ع

ور شود و  تنها يك گام ديگر الزم بود تا آتش جنگ شعله. روم حمايت نمايندنيروهاي 
 تمام اين �اما عثمان بن عفّان. 2نقض صلحنامه ميان روميان و مسلمانان بوداين گام، 

هاي دشمنان  خطرات و تهديدات را با تدابيري حكيمانه و مقاسب برطرف نمود و توطئه
هاي عثمان  ها و برنامه در واقع، مهمترين طرح. ز ديگري خنثي كرداسالم را يكي پس ا
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توان در موارد زير خالصه  بن عفان در جهت مقابله با اين تهديدات همه جانبه را مي
  : نمود 
  . شكست دادن سپاهيان فارس و روم - 1
تداوم جهاد در آنسوي مرزهاي قلمرو حكومت اسالمي و خنثي نمودن  - 2

 . ن مرزهاآدشمنان اسالم و حفظ هاي  تهديدات و توطئه

ها و مراكزي ثابت و مستحكم در مرزها جهت مقابله با حمالت گاه  ايجاد پايگاه - 3
 . دشمنان اسالم و حفظ آن مرزهاگاه  و بي

تأسيس نيروي دريايي كه در آن شرايط حساس، سپاهيان اسالم، به شدت بدان  - 4
م روند فتوحات نقش كه در حمايت از دولت و تقويت و تداو 1.نيازمند بود

كوفه و بصره در عراق، توان  از جمله اين مراكز مي. بسيار مهمي ايفا نمودند
دمشق در شام و فسطاط در مصر را نام برد كه بعدها به مهمترين شهرهاي قلمرو 

  2.ترين مراكز نشر و گسترش اسالم مبدل شدند اسالمي و عمده
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  گفتار اول 
  

  ايران و ماوراءالنهرفتوحات عثمان در فالت 
  

  .   ه24فتوحات كوفيان در آذربايجان در سال : نخست 

كوفيان در دو جبهه ري در مركز فارس و آذربايجان در غرب آن بالد به نبرد با 
پرداختند پادگان كوفه متشكل از چهل هزار سرباز بود كه هر سال،  دشمنان اسالم مي

اين نيروها در آذربايجان و چهل هزار نفر . شدند  ميهزار نفر از آنان به ميادين نبرد اعزام
، وليد بن �چون عثمان، بعد از عزل ابوموسي اشعري. شدند بقيه در روي مستقر مي

عقبه را والي كوفه نمود، مردم آذربايجان ذست به طغيان زدند و بر حاكم آنجا، عقبه بن 
ير پا نهادند وليد نيز را ز �بن يسمانفرقد شوريدند و پيمان صلح خويش با حذيفه 

سلمان بن ربيعه باهلي را با لشكري به عنوان پيش قراول سپاه خود به جانب آنان گسيل 
مردم آذربايجان چون از قضيه خبردار شدند نمايندگاني نزد وليد فرستادند و از . داشت

نيز وليد . نامه آنان با حذيفه شدند كرده خود اظهار ندامت نمود و خواستار رعايت صلح
سپس وليد به اعزام نيرو به مناطق اطراف پرداخت تا . اين خواسته آنان را پذيرفت

او عبداهللا بن شبيل احمسي را با چهار هزار . هاي ديگر مناطق را سركوب كند شورش
سرباز به جانب موقان، ببر و طيلسان روانه كرد و آنان نيز توانستند باسركوب 

به دليل فرار سياري را نصيب خود سازند هر چند هاي آنجا، غنايم و اسراي ب شورش
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سپس وليد، سلمان . شورشيان از سپاه او، نتوانست به طور كامل، آنان را سركوب نمايد
سلمان نيز در عين به . بن ربيعه باهلي را با دوازده هزار نيرو به ارمنستان گسيل داشت

پس از اين .  دولت در آورددست آوردن غنايم بسيار توانست مردم آن ديار را به اطاعت
. اما مردم آذربايجان بار ديگر دست به شورش زدند. 1نبردها، وليد به كوفه بازگشت

اشعث بن قيس، والي آذربايجان، از وليد درخواست كمك كرد و وليد نيز سپاهياني را 
را شكست دهد، آنان بار اشعث توانست شورشيان هنگاميكه . به جانب آنجا اعزام كرد

اشعث . نامه حذيفه را پيش كشيدند و براساس آن با اشعث مصالحه نمودند  صلحديگر
اي از اعراب را در آنجا  مردم آن سرزمين بار ديگر طغيان كنند، قبيلهترسيدند،  چون مي

سكني و با پرداخت پول و پاداش، آنان را مأمور نمود تا مردم آن ديار را به دين اسالم 
يد و انتصاب سعيد بن عاص بن واليت كوفه، مردم بعد از عزل ول. دعوت كنند

سعيد، جرير بن . سر به طغيان برداشتند و بر والي جديد خود شوريدندآذربايجان مجدداً
او نيز توانست آنان را شكست دهد و . عبداهللا بجلي را به جانب آنان گسيل داشت

 اسالم گرويدند و به ساكنان آنجا بهبه تدريج اكثريت . شان را به قتل رساند فرمانده
فراگيري قرآن كريم رو آوردند و بدين ترتيب اوضاع آذربايجان رو به آرامش و ثبات 

  . نهاد
در عهد واليت ابوموسي اشعري بر كوفه نيز، يك بار مردمان ري دست به شورش 

ابوموسي نيز قريظه بن كعب انصاري را به مقابله و سركوب آن شورش بدان ديار . زدند
رد كه او نيز در مأموريت خويش موفق شد آن سرزمين را بار ديگر تحت سلطه اعزام ك

   2.حكومت اسالمي در آورد
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  سهيم بودن كوفيان در شكست سپاهيان روم : دوم 
اي از جانب  هنگاميكه وليد از نبردهاي آذربايجان به جانب موصل بازگشت، نامه

معاويه بن ابو سفيان به من اطالع : دست او رسيد كه در آن چنين آمده بود عثمان، به 
اي عظيم بر جبهه مسلمانان  داده است كه روميان سپاهياني فراهم آورده و قصد حمله

خواهم كه سپاهي نزديك به ده هزار سرباز شجاع و  من نيز به همين دليل، از تو مي. دارد
د و ثناي وليد مردم را جمع نمود و پس از حم. 1قدرتمند را به سوي آنان اعزام كني
خداوند با فتح و ظفري كه در آذربايجان ! اي مردم: خداوند به آنان چنين خطاب كرد 

كرد آنان را از امتحاني ديگر سر بلند خارج نمود، سرزميني را كه به نصيب مسلمانان 
هاي ديگر را به  كفر باز گشته و بر اسالم طغيان كرده بود به آنان باز گردانيد، سرزمين

به شهر و ديار خود در آورد، آنان صحيح و سالم و با دستاني پر از غنايم تصرف آنان 
باز گردانيدند و اجر و پاداش اين جهاد ايشان را نزد خود حفظ خواهد نمود، سپس 

 اميرالمؤمنين به من دستور !اي مردم. بايست بر اين لطف او حمد و سپاس بجاي آورد
قدرتمند را انتخاب نمايم تا در نبرد با روميان داده است تا از ميان شما افرادي شجاع و 

مسلمان شام بشتابند كه اين جهاد، اجري عظيم و افتخاري مهم نهفته به كمك برادران 
ام، شما نيز  من سلمان بن ربيعه با هلي را به عنوان فرمانده اين سپاه تعيين كرده. است

نگذشته بود كه سپاهي قريب هنوز سه روز از اين سخنان . بشتابيد و به او ملحق شويد
اين سپاه در شام و در كنار . به هشت هزار سرباز از كوفه به جانب شامات رهسپار شد

هاي بسياري از خود نشان داد و  سپاهيان حبيب بن مسلمه بن خالد فهري رشادت
ها و دژهاي مستحكمي،  سنگيني بر روميان وارد كردند و توانستند با فتح قلعهضربات 
نقل است كه چون شعبي در مجلسي . 2هاي عظيمي بر آنان وارد آورند  خسارتتلفات و
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با محمد بن عمر و بن وليد بن عقبه به صحبت نشست، محمد از نبردهاي مسلمه بن 
تو حكومت وليد : شعيب به محمد گفت . عبدالملك بن مروان ب حكم تعريف نمود

از مسلمه بن عبدالملك تعريف اي كه اينگونه  بن عقبه و نبردهاي او را درك نكرده
يافت و هر  شماري دست مي هاي عظيم و بي هاي خود به پيروزي وليد در جنگل. كني مي

كرد از كار بركنار  كدام از كارگزارهايش را كه در كار خود قصور و كوتاهي مي
   1.نمود مي

  .   ه30: هاي سعيد بن عاص در طبرستان  جنگل: سوم 
رت، سعيد بن عاص، والي كوفه، همراه تعدادي از صحابه ام بعد از هج در سال سي

 چون حذيفه بن اليمان، حسن، حسين، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، �رسول خدا
همزمان با او نيز . عبداهللا بن عمرو بن عاص، عبداهللا بن زبير قصد فتح خراسان را نمود

ان حركت كرد و پيش از سعيد عبداهللا بن عامر كه امارت بصره را داشت به جانب خراس
چون به سعيد خبر دادند عبداهللا وارد ابر شهر شده است، او به . شد» ابر شهر«وارد شهد 

جنگ نهاوند، حذيفه با آنان كه بيشتر و بعد از » قوميس«جانب طبرستان شده و در شهر 
. نمودكه در ساحل واقع بود » طميسه«او سپس عزم منطقه . مصالحه كرده بود فرود آمد

جنگ چنان سخت بود كه . جنگ سختي ميان سپاه او و مدافعان قلعه آنجا در گرفت
به همين دليل از حذيفه خواست تا به او نشان . سعيد ناچار شد نماز خوف را ادا كند

در اثناي جنگ، سعيد با . آورد ، نماز خوف را چگونه به جا مي�دهد كه رسول خدا
 يكي از دشمنان وارد ساخت كه شمشير از كتف او اي برگردن شمشير خود چنان ضربه

تر شده، مدافعان آن، اعالم كردند حاضرند  هنگاميكه محاصره قلعه تنگ. خارج شد
آنان درهاي چون . سعيد نيز به آنان قول داد كه يك نفر از آنان را نكشد. تسليم شوند

 و بقيه را به قتل قلعه را گشودند سعيد دستور داد تنها يك نفرشان را زنده بگذارند
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به سعيد خبر دادند كه مردي از بني نهد صندوقي عجيب را به دست آورد كه ! رسانند
سعيد نيز آن مرد را احضار كرد چون در صندوق را باز كردند . اند بر آن زدهقفلي 
   1.اي زرد رنگ و در كنار آن شراب و گل يافتند خرقه

  :  در مدح او چنين سرود كعب بن جعيل، هنگام بازگشت سعيد به كوفه،

  ذجال جيالن دونهإم الفتي عنِفَ
  

  و اذ هبطوا من دستبي ثم ابهرا  
  

  تييطِ منّأ  الخيرِعيد سمعلَتَ
  

  راعقَّن تُأت من قَشفَأَت طَبذا هإ  
  

  ةٍيفِ خَيثُ لَعبِ الشِّ يومكنَّأَكَ
  

  ارَصحأَ من ليث العرين و درَّحتَ  
  

  ك واحدبلَا ساس قَوس الذي مستَ
  

  23راس و حعينَ دارِلقاًأَ مانينَثَ  
  

  
  فرار يزگرد، پادشاه ايران، به خراسان : چهارم 

در سال سي بعد از هجرت به دست عبداهللا بن عامر، يزگرد از پس از فتح فارس 
عبداهللا، مجاشع بن مسعود . فرار و به جانب كرمان رهسپار شد» اردشيرخوره«شهر 
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زره به تن و سالح به دست را فرماندهي كردي كه قبل از تو هيچ كس چنان سپاهي را در دست نداشـته   
 .است
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 چون مجاشع به سيرجان وارد شد، يزگرد.  به تعقيب او بدانجا اعزام نمودسلمي را
   1.ناچار شد كه به خراسان بگريزد

  .   ه31قتل يزگرد به سال : پنجم 

ابن اسحاق در اين . اند مورخان در علت مرگ يزگرد، روايات مختلفي نقل كرده
مرو گريخت اما ثروتمندان يزگرد همراه افرادي چند به : رابطه چنين روايت كرده است 

كردند تا يزگرد را آنان در عين حال تركان را تشويق . آنجا از كمك به او امتناع ورزيدند
خود يزگرد توانست از جنگ . آنان نيز به او و همراهانش حمله كردند. به قتل رسانند
. ذا دادآن به يزگرد جا و غپس از آن يزگرد به آسيابي پناه برد و صاحب . آنان بگريزد

اما طبري روايتي  .2چون شب فرا رسيد و يزگرد بخفت، آسيابان او را به قتل رسانيد
پيش از ورود اعراب به كرمان يزگرد همراه چهار هزار نفر، از طريق : كند  ديگر نقل مي

راه طبيس و قهستان عازم مرو شد تا بتواند در خراسان به گردآوري و تجهيز سپاهي 
هاي براز و سنجان  در مرو دو امير به نام.  به اعراب بپردازدعظيم جهت ضربه زدن

چون يزگرد به مرو رسيد آن دو با او بيعت . حضور داشتند، كه دشمن يكديگر بود
در طول اقامت يزگرد در مرو، براز توانست خود را به يزگرد نزديك كند و اين . نمودند

بست تا يزگرد را بر   را به كار ميبراز تمام تالش خود. امر نزد سنجان ناخوشايند بود
يزگرد كه قصد كشتن . عليه سنجان تحريك نمايد كه عاقبت نيز موفق بداين كار شد

سنجان را داشت اين را از نزديكي از كنيزان براز فاش نمود و او نيز اين راز به ديگر 
اهم چون خبر به گوش سنجان رسيد، او سربازاني فر. زنان حراسراي براز منتقل كرد

براز نتوانست جلوي افراد سنجان را بگيرد و در . آورد و به قصر يزگرد حمله نمود
به صورت ناشناس از شهر چون يزگرد از ما وقع خبردار شد، . مقابل او فرار كرد
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. آسيابان به او جا و مكان داد و آب و غذا در اختيار او نهاد. گريخت تا به آسيابي رسيد
. ها به او بدهد بان از او خواست كه مبلغي را در ازاي آن كمكچون يزگرد بياسود، آسيا

كه او را . يزگرد نيز كمربندي مرصع جواهر نشان را به او داد اما آن مرد به او عرض كرد
آسيابان نيز . يزگرد بدو گفت كه هيچ پولي همراه خود ندارد. كند درهم كفايت ميچهار 

نجا بود نسبت به او اظهار ارادت و خشوع روز كه يزگرد در آ در طول آن يك شبانه
سپس سر او را از بدن . كرد تا عاقبت توانست يزگرد را كه خفته بود به قتل رساند مي

هاي درخت گز كه در رودخانه كنار آسياب  جدا نمود و شكم او را با شاخه و برگ
 قتل او روييده بودند پر كرد و در آخر جسد او را به آب انداخت تا هيچ كس از راز

اما برخالف انتظار مرد آسيابان، جسد يزگرد به زير آب نرفت و بر سطح آب . آگاه نشود
سربازان كه دنبال يزگرد آمده بودند جسد او را شناختند پس به دنبال قائل . روان گشت

   1.چون آسيابان از ماجرا خبردار شد، از آنجا گريخت. گشتند
ناپديد شد، تركان به دنبال او يزگرد چون :در روايتي ديگر نيز چنين آمده است 

قتل كرده و اش را  آنان آن مرد آسيابان و خانواده. رو شدند آمدند اما با جسد او روبه
سپس جسد پادشاه را در تابوتي نهاده و به شهر اصلخر . هاي يزگرد را پس گرفتند لباس
   2.بردند

هايي كه  گرد و مصائب و رنجطبري در كتاب خود، دو داستان بلند از ما وقع قتل يز
كند كه اينجا مجال گفتن  ها دچار شده روايت مي او در روزهاي آخر عمر خويش بدان

مبادا كه مرا : نقل است كه چون قصد يزگرد را كردند، او بدانان گفت . 3آنها نيست
بكشيد، زيرا در كتب مقدس ما آمده است كه هر كس پادشاه خويش را به قتل رساند، 
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مدت سلطنت يزگرد، . 1د او و همدستانش را در دنيا با آتش خواهد سوزانيدخداون
او آخرين پادشاه . بيست سال بود كه شانزدهم سال آخر آن به فرار و در به دري گذشت

   2.شود ايرانيان محسوب مي
  : روايت است كه رسول خدا در مورد پادشاهان روم و ايران چنين فرمود 

ذي ه، و الّسري فالكسري بعدك كَلَذا هإِ، و هر بعديص قَر فاليص قَكلَهذا إِ«
   34» اهللا هما في سبيلِوزنُ كُنَّقُنفَتُفسي بيده لَنَ

  . كنند مسيحيان، بعد از مرگ يزگرد، اعالم عزا مي: ششم 
هنگاميكه اسقف مرو از مرگ يزگرد با خبر شده ديگر بزرگان مسيحيت آن ديار را 

دانيد كه يزگرد فرزند شهريار بن خسرو  شما مي: ان چنين گفت گردهم آورد و به آن
است و شهريار فرزند شيرين كه زني بود مؤمنه و نسبت به مسيحيان بسيار مهربان و 

همچنين نبايد از ياد برد كه خود خسرو نيز نسبت به مسيحيان اقدامات نيك . بزرگوار
هايي اعطا  هان به مسيحيان آزاديعالوه بر او تعدادي ديگر از شا. بسياري انجام داد

حال شايسته . كردند و برايشان كليسا ساختند تا به اجراي مراسم ديني خويش بپردازند
ديگر بزرگان . است كه در مرگ اين پادشاه، عذادار شده و برايش آرامگاهي بسازيم

.  كنندمسيحي با نظر او موافقت كردند و اعالم كردند كه حاضرند چنين آرامگاهي را بنا
چون ساختن آرامگاه . مروز بسازنداسقف دستور داد، آرامگاه را در وسط باغي نزديك 
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تمام شد، آنان جسد يزگرد را از رودخانه گرفته و بدان باغ منتقل كردند و آن را در 
   1.درون آرامگاه قرار دادند

 خود  عبداهللا بن عامر قصد خراسان نمود و در اين لشكركشي.  ه31در سال : هفتم
، طوس، ابيورد، نسا و سرخس را فتح نمايد و در آنجا با اهل )نيشابور(توانست ابر شهر 
از سكنبن قناده عريني نقل است كه چون عبداهللا بن عامر فارس را . مرو مصالحه نمايد

فتح كرد پس از گماشتن شيك بن اعور حارثي بر اصطخر، مركز ارس، به بصره 
هنگاميكه . اقدام نمودبه مبناي مسجد آن شهر مهم شريك نيز در اصطخر . بازگشت

عبداهللا به بصره رسيد مردي از بني تميم كه بنا به قولي احنف و بنا به قولي ديگر مردي 
بخاطر بنام اوس بن جابر جشمي بود، نزد عبداهللا آمد و بدو گفت كه دشمن او، يزگرد، 

بلند شو و به دنبال او . پردازي ميترس از تو پايه فرار گذاشته است اما توبه تعقيب او ن
ابن عامر نيز سپاهي فراهم نمود و به . رو كه خداوند ياري ده تو و دين خود است

اي نيز بر اين باورند  هر چند دسته. جانب كرمان و از آنجا به سوي خراسان به راه افتاد
 بن مسعود او در ميانه راه مجاشع. كه او از راه اصفهان به جانب خراسان حركت كرده

به » و ابر«امير كرمان بدانجا فرستاد و خود را از طريق صحراي سلمي را به عنوان 
احنف بن قيس كه . سپس از آنجا عزم ابر شهر يا همان نيشابور را نمود. طبسين رساند

در ميانه راه قبال ساكن هرات . پيش قراول سپاه بود از جانب قهستان قصد ابر شهر نمود
در نبردي كه ميان آن دو صورت گرفت، احنف توانست بر آنان . دندبه مصاف او آم

در روايتي آمده است كه چون ابن . 2فايق آيد آنگاه ابن عامر به جانب نيشابور روانه شد
عامر به شهر وارد شد توانست نيمي از آن را به تصرف خود در آورد اما نيم ديگر در 

نمود و پسر خود و پسر برادرش را نزد صالحه به ناچار با او م. بود» كناري«اختيار آل 
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عبداهللا دو پسر كناري را كه نزد او گرو بودند نزد نعمان بن افقم . گرو گذاشت» كناري«
سپس به فتح شهرهاي اطراف ابر شهر، چون طوس . 1نصري برد و آن دو را آزاد نمود

 عدوي از افراد بني از آنجا اسود بن كلثوم. وابيورد پرداخت تا آنگاه كه به سرخس رسد
. رباب، را به جانب بيهقي كه از توابع ابر شهر و در شانزده فرسنگي آن واقع بود

ن شهر را فتح آاو كه مردي فاضل و اهل دين بود توانست . ، گسيل داشت)سبزوار(
نقل است كه چون عبداهللا بن عامر از بصره . اما خود در اثناي نبرد كشته شد. نمايد

تنها وجود گرماي نيمروزي، صداي مؤذنان و مصاحبت : گفت   ميخارج شد، چنين
بعد از  .2بخشد است كه درد فراق از عراق را تسكين ميدوستاني چون اسود بن كلثوم 

رو  در آنجا با نمايندگان مردم مرو روبه. تصرف نيشابور، ابن عامر به جانب سرخس شد
اي  ابن عامر نيز پس از عقد صلحنامه. شد كه از جانب مردم آن ديار پيشنهاد صلح دادند

به مبلغ دو ميليون و دويست هزار سكه، حاتم بن نعمان باهلي را به عنوان امير بدانجا 
   3.فرستاد
  .   ه32در سال » بلنجر«و » الباب«نبرد : هشتم 

اي خطاب به سعيد بن عاص دستور داد تا سعيد، سلمان بن ربيعه را  عثمان در نامه
همچنين به عبدالرحمن بن ربيعه نامه نوشت كه غنايم . اعزام نمايد» ابالب«به منطقه 

اما هيچ . آنان را در مهلكه نياندازمردم را از شوروشوق جهاد دور ساخته است، بنابراين 
. منصرف سازدبود » بلنجر«اش كه همانا فتح  توانست عبدالرحمن را از خواسته چيز نمي

 بلنجر را به ها و ايجاد سنگرهاي متعدد، صب منجيقاو در سال نهم خالفت عثمان، با ن
محاصره چنان تنگ بود كه هر كس از قلعه خارج و يا بدان . محاصره خود در آورد
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 خفا و دور از چشم سپاه اما مدافعان قلعه و تركان، در. رسيد شد به قتل مي نزديك مي
 سو و مدافعان قلعه از در روز موعود تركان از يك. با هم پيمان دفاع بستندمسلمانان، 

سوي ديگر بر خطوط مقدم سپاه اسالم تاختند و ضربات سختي را بر پيكره سپاه وارد 
سپاه مسلمانان دچار تفرقه . در اين روز، عبدالرحمن مجروح و سپس كشته شد. 1آوردند

 برادر عبدالرحمن، شتافتند تا بدو اي از آنان به جانب سپاه سلمان بن ربيعه، دسته. شد
 همراه � و ابوهريره�اي چون سلمان فارسي اي ديگر هم كه صحابه ناه برند و دستهپ

نشيني جسد  آنان، پيش از عقب.  به سوي مناطق گيالن و گرگان عزيمت نمودآن بود
   2.عبدالرحمن را در صندوقي نهاده و در همانجا دفن نمودند

  :  مرگ يزيد بن معاويه - 1
پرداختند هيچ زني از زنان سربازان  جر به نبرد ميدر طي مدتي كه مسلمانان در بلن

. بيوه نشد و هيچ كودكي از كودكان، يتيم نشد تا آنكه سال نهم خالفت عثمان فرا رسيد
دشمنان بر سپاه مسلمانان، يزيد بن معاويه، در خواب ديد كه دو روز قبل از شبيخون 

سپس ديد او را به قبري . رفتآهويي بسيار زيبا به خيمه او وارد شد و زير ملحفه يزيد 
فرداي آن شب، چون جنگ شدت . اند بردند كه چهار مرد رشيد بر باالي آن ايستاده

خون در لباس او بن . يافت، سنگي به سر يزيد اصابت كرد كه سر او را از هم شكافت
يزيد جواني .  تن او را گلگون كرده بودنمود گويا آن آهوي در رؤيا نحو زيبايي جلوه مي

انا هللا و انا اليه راجعون : بود خوش سيما و چون خبر شهادت او به عثمان رسيد گفت 
مورد عفو و بخشايش اي  مجتهدان كوفه را به آزمايش شكست مبتال ساخته! خداوندا

   3.خويش قرار داده
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  !  رنگ خون بر لباس سفيد چه زيباست- 2
نگ خون بر تو چه قدر ر: گفت  سفيد خود مينقل است كه عمرو بن عقبه به لباس 

چون در روزگار زار مجروح شد ديد رنگ لباسش به همان رنگي كه ! زيبا خواهد بود
   1.او نيز در آن روز سخت جان خويش را از دست داد. دوست داشته مزين شده است

  !  رنگ خون بر لباس چه قدر زيباست- 3
اس چه قدر رنگ خون بر لب: گفت  كنند كه قرشع به لباس خود مي روايت مي

چنان خون . زار فرا رسيد تا پاي جان به نبرد با دشمنان پرداختچون روز كار ! زيباست
سر تا پاي وجودش را فرا گرفته بود كه گويا لباس او، زميني سفيد رنگ بود كه رنگ 

با مرگ قرشع مسلمانان نيز دچار فقدان سنگيني شده و ناچار به . سرخ آن را زينت داد
   2.دنشيني شدن عقب
  : ميرند   آنان نيز مانند شما مي- 4

كردند، زيرا بر  نقل است كه تركان در روز كار زار، خود را در ميان درختان پنهان مي
اي در جسم مسلمانان كار ساز نيست چون يكي از آنان،  اين باور بودند كه هيچ اسلحه

لمان از پاي در برحسب اتفاق، تيري به سوي يكي از مسلمانان پرتاب كرد، ديد آن مس
ميرند، پس چرا از آنان  او نيز فرياد زنان به قوم خود گفت كه آنان نيز چون شما مي. آمد
هاي خود خارج و بر صفوف مسلمانان  ترسيد؟ به اين ترتيب، تركان از مخفيگاه مي

يورش بردند جنگ بسيار شدت گرفت و مسلمانان و فرمانده آنان، عبدالرحمن، تا پاي 
 نمودند تا عاقبت بسياري از آنان و نيز خود عبدالرحمن جان خويش را از مقاومتجان 

   3.دست دادند
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  : صبور باشيد !  آل سلمان- 5
بن ربيعه، پرچم سپاه را لمان سنقل است كه چون عبدالرحمن، كشته شد، برادر او، 

! آل سلمان: در اين اثنا، فردي فرياد زد . به دست گرفت و به نبرد با دشمن پرداخت
  ! ايد؟ ديدهاي  آيا از ما عجز و ناله: سلمان نيز در پاسخ به اين ندا، فرياد زد . صبور باشيد

او . 2، اقدام به عقب نشيني نمود1سلمان پس از تدفين عبدالرحمن در منطقة بلنجر
هريرة دوسي و سپاهيانش، خود را از طريق گيالن، به گرگان رسانيد تا بتواند همراه ابو

  3.پاه برادرش را نجات دهدباقيمانده س
دارد كه عقب نشيني  محمود شيت خطاب، با درست دانست اين روايت، بيان مي

اي بود كه مسلمانان در آن ايام و در حالت شدت جنگ و افزايش ميزان تلفات و  شيوه
بستند تا بتوانند از طريق آن و پيوستن به نيروهاي ديگر سپاه  ها، آنان به كار مي خسارت

ديگر مستقر بودند، تجديد قوا نموده و خود را جهت حمالت م كه در مناطق اسال
سلمان بن ربيعه نيز بنا به دستور عثمان بن عفّان به . شديدتر بر دشمنان مهيا سازند

توانست خود  عنوان پشتيبان سپاهيان عبدالرحمن بدانجا اعزام شده بود، حال چطور مي
لرحمن در بلنجر و زير آتش حمالت دشمن از ميان  بماند و سپاهيان عبدا»الباب«در 
توانست برادرش، عبدالرحمن، را كه به شدت به او و سپاهيانش نياز  رفتند، چطور مي مي

داشت در ميدان كار زار به حال خود رها سازد و در پايگاه امن خويش بمان و آيا 
ن نيازمند بود در معقول است كه بگوييم عبدالرحمن سپاه برادرش را كه به شدت بدا

  ! نظر نگرفته و قصد داشته خود او نتيجه جنگ را تعيين نمايد؟
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و شكست، همان » هزيمه«بايد در نظر داشت كه منظور مورخان قديم از كلمه 
نشيني بوده است، زيرا بيشتر آنان شهرنشيناني بودند كه ميان اين دو كلمه تفاوتي  عقب

ميان اين دو تفاوتي بزرگ وجود دارد، هزيمت و اما بايد دانست كه . شدند قائل نمي
طرح و نقشه و يا شكست عبارت است از ترك ميدان جنگ، بدون داشتن هيچ 

 كه در آن فرمانده سپاه افراد خود را جهت ايست فرماندهي، حال آنكه عقب نشيني شيوه
. ايدنم اي كارساز بر دشمنان، از ميدان كار زار خارج مي تجديد قوا و تدارك حمله

نگاران معاصر دچار اين اشتباه فاحش نشده و تفاوت ميان  شايسته است كه تاريخ
  1.نشيني را بدانند شكست و عقب

  اولين اختالفاتي كه ميان سپاهيان كوفه و شام پيش آمد : نهم 
چون عبدالرحمن بن ربيعه بن قتل رسيد سعيد بن عاص، سلمان بن ربيعه را به 

عثمان نيز جهت تقويت سپاهيان . در ان منطقه منصوب نمودفرماندهي جبهه مسلمانان 
با حضور . اسالم، لشكري از شام به فرماندهي حبيب بن مسلمه را بدانجا گسيل داشت

آن دو فرمانده در آن ناحيه، رقابت ميان آن دو بر سر فرماندهي كل سپاهيان و نيز امارت 
ودند و در مقابل كوفيان نيز حبيب را شاميان، تهديد به تقل سلمان نم. آن منطقه آغاز شد

به تقل و محبوس كردن او تهديد نمودند و هشدار دادند كه در صورت مخالفت شاميان 
مردي كوفي بنام أوس و مغراء، نيز . جنگي سخت ميانشان روي خواهد دادبا نظر آنان، 

  : كند  در ابياتي اين نزاع و اختالف را چنين بازگو مي
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  كمب حبيبضرِ نَلمانَبوا سضرِن تَإ
  

  لُرح نَانَفَّ عبنِآ ن ترحلوا نحوإو   
  

  ميرناأَ غرُ ثَغرُوا فالثَّطُقسِن تُإو 
  

  لُقبِ في الكتائب مميرًأو هذا   
  

الثغر كنّةُالو نحن و ا حاماتَس  
  

  12لُكِنَ و نُغرٍ ثَرمي كلَّليالي نَ  
  

  
 �اي چون حذيفه بن اليمان حابهاما مسلمانان با عنايت و لطف خداوند و حضور ص

جنگ بزرگ آن منطقه حضور داشت، تواسنتند اين فتنه و اختالف را كنار كه در سه 
   3.بگذارند

  فتوحات ابن عامر در سال سي و دو بعد از هجرت : دهم 
ابن عامر توانست شهر مرو رود، طالقان، فارياب، جوزجان و در اين لشكركشي 

. او نخست احنف بن قيس را به مرو رود گسيل داشت. دروطغارستان را به تصرف در آ
سپس در نبرد با مدافعان شهر توانست آنان را . شهر را به محاصره در آورداو نيز 

مدافعان شهر، پس از اين رويارويي، . و به پشت ديوارهاي شهر باز گرداندشكست داده 
تيم كه قدرت شما تا بدين دانس نمي! اي سربازان عرب. به سپاهيان اسالم اعالم كردند

را به ما فرصت دهيد تا در مورد شما، با هم به مشورت بپردازيم و شما امروز . حد است

                                                           

اگر به شكايت، نزد    . بدانيد اگر سلمان ما را بكشيد ما نيز حبيب شما را خواهيم كشت            ! اي مردمان شام   -1
ـ       . عثمان شويد ما نيز از شما نزد او شكايت خواهيم نمود           تـاريخ طبـري     يد مـي  اگـر اهـل انـصاف باش

دانيد كه اين مناطق، حيطة قلمرو امير ماست كه همراه سپاهيانش به جنگ با دشمن پرداختـه                 ).05/307
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صبحگاه، . رگاه خود بازگشتگاحنف نيز به لش. نيز به لشگرگاه خويش بازگرديد
مدافعان شهر كه خود را مهياي جنگ نموده بودند، پيكي را نزد او فرستادند كه حامل 

. نزد احنف رسيد از او امان خواستچون . اي از جانب مرزبان شهر به احنف بود نامه
همراه پيك برادرزاده مرزبان شهر و نيز مترجم نامه، نزد احنف . نيز به او امان داداحنف 
سلطنت هر . ايزد را سپاس كه قدرت و مكنت از اوست: در نامه چنين آمده بود . آمدند

ر كه صالح داند، از ذلّت به عزّت رساند و هر كه صالح داند ه، دكه را خواهد، تغيير ده
  . خوانم من، مرزبان شهر، تو را به صلح فرا مي. از عزّت به ذلت كشاند

اما شرط صلح فيمابين اين باشد كه من شصت هزار درهم، خراج به شما بپردازم و 
ايران آن را به در مقابل شما نيز تعهد دهيد كه مرا بر حكومت اين شهر كه شاهنشاه 

ستاند و راه را بر مردم بسته بود   عنوان پاداش كشتن اژدهاي اين ديار كه جان مردم را مي
به جد پدرم اعطا كرد ابقا نماييد و حكومت را از دست ما خارج ننموده و به افراد 

اگر اين . واگذار نكنيد و نيز از هيچ يك از افراد خاندان من خراجي دريافت ننماييد
ام،  من برادرزاده. بنديم ميآيم و با هم پيمان  نامه مرا پذيرفتيد، من به جانب شما ميصلح

ام تا از قصد و نيت من اطمينان حاصل كني و نامه مرا به عنوان  ماهك، را نزد تو فرستاده
: اي با اين مضمون به مرزبان نوشت  احنف بن قيس نيز نامه. مكر و حيله قلمداد ننمايي

از صخر بن قيس امير لشكريان اسالم به مرزبان مرو رود و . رحمن الرحيمبسم اهللا ال
سرداران و ساكنان شهر سالم بر آنكه راه هدايت را برگزيد و از آن تبعيت نمود و تقوا 

من پيشنهاد تو . ات، ماهك، نزد من آمد و پيغام تو را به من رسانيد برادرزاده. پيشه كرد
به اين ترتيب ما . رضه داشتم و آنان نيز آن را پذيرفتندرا به ديگر فرماندهان سپاه ع

هايي كه پادشاه ستمكار ايران به جد  تو را مبني بر پرداخت خراج زميندرخواست 
بدان كه زمين از آن خداوند رسول اوست و آن را به هر كه . پذيريم پدرت بخشيد مي
دشمنان بايد ما را ياري هاي ما با  تو بايد متعهد باشي كه در جنگل. خواهد عطا كند
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باشيم كه از تو و سپاهيانت  ما نيز متعهد مي. دهي و در كنار ما با آنان به جنگ بپردازي
بدان . نيز هيچ خراجي بر تو و خاندانت نيست. جنگند حمايت نماييم كه در كنار ما مي

 منزلي تبعيت نمايي، تو را نزد مسلمانان جايگاه و �اگر اسالم بياوري و از رسول خدا
تو به خاطر اين پيمان، در پناه . رفيع خواهد بود و تو را برادر خويش خواهند دانست

جزء بن معاويه سعدي، حمزه بن هرماس مازني، . من و ديگر مسلمانان خواهي بود
اين . باشند حميد بن خيار مازني و عياض ابن و رقاء اسيدي شاهدان اين صلحنامه مي

 ثعلبه، در روز يكشنبه از ماه محرم كتابت نموده و احنف بن نامه را كيسان، موالي بني
   1.بود مهر نمود» نعبداهللا«قيس، اميرلشكر، آن را با انگشتر خود كه منقش به عبارت 

جنگ ميان سپاه احنف بن قيس و مردم طغارستان، جوزجان، طالقان و : يازدهم 
را با سپاهي ، احنف بن قيس چون عبداهللا بن عامر با مردم مرو مصالحه نمود: فارياب 

احنف در مسير خود، در . متشكّل از چهار هزار سرباز به جانب طغارستان گسيل داشت
هنگاميكه به او خبر دادند كه مردم طغارستان، جوزجان، طالقان و . اطراف مرو اتراق كرد

ان سپاهي سر هزار نفره را گرد آورده و قصد مقابله با او را دارند، سردارفارياب، 
رأي بر اين بود اي از آنان را  خويش را فراخواند و به مشورت با ايشان پرداخت، دسته

. اي ديگر معتقد بودند كه بايد به ابر شهر عقب نشيني كرد دسته. كه بايد به مرو بازگشت
گروهي بر اين باور بودند كه بايد در همانجا ماند و از ابن عامر، تقاضاي نيروهاي 

اي  فرادي نيز پيشنهاد كردند كه بايد، آنان آغازگر جنگ باشند و حملهبيشتري نمود و ا
گويند كه چون احنف، شب . غافلگيرانه به دشمن، آنان را در موضع دفاعي قرار داد

بيند كه گرد آتش جمعند و در مورد  زد، چند نفر را مي هنگام، در ميان لشكرگاه قدم مي
ايستد و به سخنان آل سربازان  شود مي احنف كه كنجكاو مي. جنگ به صحبت مشغول

گفتند كه امير، مطمئناً، فردا صبح، به جانب دشمنان  چند نفر از آنان مي. دهد گشو مي
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داند كه دشمنان، به  پردازد، زيرا او خوب مي ميحركت خواهد كرد و به نبرد با آنان 
ود به ايشان در اين ميان يكي از آنان كه مشغول پختن آش ب. شدت از او در هراسند

كنم امير  من گمان نمي. اگر امير چنين كاري بكند دچار اشتباه بزرگي خواهد شد: گفت 
با اين نيروي اندك در ميداني باز و وسيع به مصاف انبوه سپاهيان دشمن برود، چرا كه 

به نظر من، امير بايد در ميان رود . آنان در يك حمله سنگين، همه ما را خواهند كشت
كوه كنار آن استقرار يابد، به نحويكه رود در سمت راست او و كوه در طرف مرغاب و 

با نفراتي محدود به مصاف با ما به اين ترتيب، دشمن بناچار، تنها . چپ او قرار گيرند
احنف با شنيدن اين نقشه، سرداران سپاه را فرا خواند و آن طرح را با ايشان . خواهد آمد

، مردم مرو نيز سپاهي را به جانب احنف بن قيس اعزام در ميان گذاشت، از سوي ديگر
ياري دهند اما احنف به ايشان اعالم نمود كه دوست ندارد كردند تا او را در جنگ 

او به آنان گفت كه اگر در جنگ پيروز شود، . مشركان از او و سپاهيانش حمايت كنند
و فاتح ميدان باشند، مردمان بر عهد و پيمان خود با ايشان خواهد ماند اما اگر دشمنان ا

احنف بن قيس در گويند كه با آغاز جنگ، . خويش بپردازندمرو، خود، بايد به دفاع از 
  : كرد   ميدان كار زار، اين بيت ابن جويه اعرجي را با خود زمزمه مي

  ةَينِ المهِكرَم ين لَ مقُّحأَ
  

  حزولَر له ذُيس رةٌي  
  

. هاي شب نيز به نبرد با هم پرداختند ه است كه دو سپاه تا نيمهدر روايتي ديگر آمد
چون سپاه احنف به منطقه . سرانجام سپاه اسالم توانست دشمنانشان را شكست دهند

كه در دوازده فرسنگي لشكرگاه او بود رسيد، احنف، دو مرد را به جانب » رسكن«
اليانه را نزد احنف بفرستد مرزبان مرو رود كه در انتظار نتيجه جنگ بود تا خراج س

هنگام عزيمت آن دو تن، احنف به ايشان سفارش نمود كه چون نزد مرزبان . روانه كرد
زمانيكه آن دو نزد . رفتند در مورد خراج، هيچ نگويند او خود، آن را به ايشان بدهد

ين مرزبان رسيدند همان نمودند كه احنف گفته بود و مرزبان دانست كه اينان تنها به ا
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اند و به همين  اند كه در جنگ پيروز شده چنين جسارتي را به خود دادهدليل، جرأت 
احنف، همچنين، اقرع بن حابس را با سوار كاراني . 1دليل، خراج را به آنان تحويل داد

آنان نيز توانستند در . چند به جوزجان فرستاد تا فراريان لشكر دشمن را تعيقيب نمايند
  . ن، ايشان را شكست دهندنبرد با آن فراريا

  : كثير نهشلي در همين رابطه چنين سروده است 

سزنُقي مذا استَإِ حابِ الستلَّه  
  

  مارِصفَع ةٍثيجانِ بالجوز  
  

  الي القصرين من رستاق خوط
  

  23رعانِقَ  األَناك همهادقَأَ  
  

  : صلح احنف بن قيس با مردم بلخ : دوازدهم 

چون آنان . حنف با مردم مرو رود، احنف به جانب بلخ حركت نمودپس از مصالحه ا
را به محاصره در آورد، آنان پيشنهاد كردند كه با دادن خراجي معادل چهارصد هزار 

احنف نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و پسر عمويش، اسيد . درهم با احنف مصالحه نمايند
د آنان نگه داشت و خود عزم بن متشمس را جهت تحويل گرفتن آن مقدار خراج، نز

اما سرماي شديد زمستان، مانع حركت سپاه او شد و به همين دليل و پس . خوارزم نمود
گويند چون احنف . مردان داد تا سپاهيان به بلخ باز گردنداز مشورت با سرداران، احنف 

از سرداران خود راجع به اين بازگشت نظر خواست، آنان با اين بيت از عمرو بن 
  : عديكرب نظر خويش را به او اعالم نمودند م
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  عهد فَمراًأَ عطِستَذا لم تَإِ
  

  طِستَلي ما تَإزه  جاوِو1يع  
  

از سوي ديگر، اسيد، در نبود احنف، همه خراج مردم بلخ را گرفته و در بيت المال 
   .نگه داشت

 طال و در اين مدت، مردم شهر، جشن مهرگان بر پا نودند و هدايايي چون ظروف
نقره، درهم و دينار و كاال و البسه متنوعي را به اسيد پيشكش كردند، اسيد چون از آنان، 
علت اين جشن و هدايا را جويا شد، ايشان پاسخ گفتند كه اين جشن را مهرگان گويند 

اسيد . و آنان آن را در چنين كه بتوانند رحم و شفقت آنان را نسبت به خود جلب نمايند
بيند كه هدايا را رد  داند اين جشن چيست اما صالح نمي ن گفت هر چند نمينيز به آنا

چون احنف به بلخ بازگشت، اسيد او را . زند تا احنف باز گردد كند اما دست به آنها نمي
  . در جريان ماجرا گذاشت

ابن عامر . احنف نيز آنها را نزد عبداهللا بن عامر برد و مهر مورد آنها از او سوال نمود
اما احنف . تواند آنها را براي خود بر دارد م به او گفت كه اين هدايا از آن اوست و ميه

   2.از اين كار سرباز زد و به ابن عامر گفت كه او را به آن اموال و هدايا نيازي نيست
  : روم  به شكرانه اين فتوحات، از همين جا محرم به مكه مي: سيزدهم 

عامر بازگشت، مردم به ابن عامر گفتند كه خداوند هنگاميكه احنف بن قيس نزد ابن 
در . هاي عظيمي نائل نكرده است تا به حال هيچ كس را به چنين فتوحات و پيروزي

 واقع، ابن عامر توانسته بود فارس، كرمان، سيستان و خراسان را به تصرف در آورد و
 به شكرانه اين ابن عامر نيز نيت كرد كه. آنها را به قلمرو اسالمي ضميمه نمايد

مركز خراسان، محرم به جانب مكه خواهد نظير، از نيشابور،  هاي بزرگ و بي پيروزي
اما چون نزد عثمان رسيد، او ابن عامر را به خاطر اين . آورد رفت و حج را به جاي مي

                                                           

 .رها كن و به كاري كه توان انجام آن را داري روي آورباشي آن را  اگر قادر به انجام كاري نمي -1
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بايست چون ديگر مردمان در محل خويش احرام  عمل مالمت نمود و به او گفت كه مي
   1.بست مي

  در خراسان » قارن«شكست : ردهم چها

گشت، قيس بن هيثم سلمي را به امارت آنجا  چون ابن عامر از خراسان باز مي
. عزم قلمرو مسلمانان نموددر اين اثنا قارن با چهل هزار جنگجوي ترك . گماشت

او پيشاپيش سپاه . عبداهللا بن خازم سلمي نيز با چهار هزار سرباز به مقابله با او شتافت
هاي خود  د، ششصد پيش قراول را گسيل داشت و به آنان دستور داد تا بر باالي نيزهخو

چون شب فرا رسيد، سپاهيان قارن به جانب آتش پيش قراوالن يورش . آتش بيافروزند
و با آنان درگير شدند، در اين گير و دار سپاه ابن خازم، آنان را به محاصره در بردند 

آسا شكست سختي را بر دشمني وارد سازند،  برقلگيرانه و آورد و توانست با حمله غاف
در اين جنگ، بيشتر سپاهيان ترك و از جمله خود قارن به قتل رسيدند و غنايم عظيمي 
نصيب مسلمانان شد، چون خبر اين پيروزي بزرگ به ابن عامر رسيد، او ابن خازم را به 

ر توانسته بود قيس بن هيثم را در واقع ابن خازم كه بيشت. امارت خراسان منصوب نمود
قانع كند كه از خراسان خارج شود تا خود او جانشين قيس گردد، با اين پيروزي عظيم، 
توانست اعتماد ابن عامر را به خود جلب كند و به اين ترتيب، به حكومت خراسان 

   2.دست يابد
رست و عزمي بينم كه عثمان بن عفّان چگونه توانست با تدبيري د ميبا اين تفاصيل 

ها و  انواع شورشراسخ و با كمك سرداراني دلير و كارآمد، عالوه بر شكست دادن 
با . هاي داخل فالت ايران، روند فتوحات مسلمانان را همچنان تداوم بخشد طغيان

ابن كثير، ابن اثير و تاريخ كالعي و كاوش در حوادث دوران تاريخ طبري، مطالعه 
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 انتخاب چنين امر او والياني كه توانستند با درايت و بينيم كه خالفت آن حضرت مي
هاي بزرگ دست  هاي آن روزگار را كنترل كنند و به آن پيروزي شجاعت خود، بحران

يابند، خود، دليلي است بردرست بودن تصميمات عثمان و انتخاب صحيح آن واليان و 
رو  هاي بزرگي روبه امرا عثمان بن عفان كه در آغاز خالفت خويش با معضالت و بحران

شده بود با عزمي خلل ناپذير، مديريتي خردمندانه، سرعت عمل بموقع و احاطه و 
خود كه حكايت از شناختي كامل بر امور و در عين حال، حفظ آرامش و متانت خاص 

توان و قدرت شخصيت و نيز بصيرت و درك عميق او نسبت به مسائل خود كه 
و نيز بصيرت و درك عميق او نسبت به مسائل حكايت از توان و قدرت شخصيت 

ها برآيد و سر بلند از ميدان آزمايش به  دارد، توانست از عهده آن مشكالت و بحران
ه از زمان ها و مواضع عثمان در آن بره گيري درآيد، در واقع، مهمترين نتايج اين تصميم

  : توان در موارد زير خالصه نمود  را مي
هاي تحت امر  و بازگرداندن امنيت و آرامش به سرزمينسركوب شورشيان : الف 
  . خالفت
ادامه روند فتوحات و گسترش روز افزون قلمرو حكومت اسالمي، در حقيقت، : ب 

هاي دشمناني كه به آن سوي مرزها گريخته و در پي  ها و توطئه با اين اقدامات، دسيسه
  . اقدامات تالفي جويانه عليه مسلمانان بودند خنثي شد

ها و مراكزي كه سپاهيان اسالم از طريق آنها به مراقبت و محافظت  ايجاد پايگاه: ج 
  . آمدند از مرهاي حكومت اسالمي نائل مي

. شود كه اگر عثمان بن عفّان، فردي ضعيف و ناتوان بود حال اين پرسش مطرح مي
در عين حفظ اي را اتخاذ نمايد و  هاي حكيمانه و شجاعانه توانست چنان سياست آيا مي
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بدون شك، اين حقايق برخالف . 1قلمرو حكومت اسالمي، بر دامنه و وسعت آن بيافزايد
  . باشد ها و تبليغات سوء را فضيان و خاورشناسان و پيروان آنان مي دروغ

  احنف بن قيس : پانزدهم 

با عنايت به وسعت دامنه فتوحات در عهد عثمان، شايسته آن دانستم كه فرماندهان 
نبردها و فتوحات را بيشتر بشناسيم و چون بحث ما راجع به فالت ايران و اين 

ماوراءالنهر است بهتر آن ديدم كه به شناخت مهمترين فرماندهان آن سرزمين كه همانا 
  . احنف بن قيس است بپردازم

  :  نسب و خاندان او - 1
يله تميم او ابوبحر احنف بن قيس بن معاويه بن حصين بن حفص بن عباده و از قب

  . 2بود
مادرش حبه دختر عمرو بن قرط و از قبيله . اند  دانسته3خراك و يا صحنام او را ضَ

كه از دلير مردان و شجاعان آن  اين زن خواهر اخطل بن قرط بود ،4جاهل بوده است
احنف، خود، در مقام مباهات به دائيش گفته است كه هيچ . شد روزگار محسوب مي

   5.نظير ندارد چونان خويشاوند بيكس مانند او، 
  :  زندگي و حيات او - 3
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آمد كه در ميان قوم خويش از  احنف بن قيس از جمله بزرگان تابعين به حساب مي
عالوه بر اين او از بزرگان شهر بصره نيز  .1جايگاه و منزلت رفيعي برخوردار بود

او فردي . ن كاملي داشتندچنانكه مردم اين شهر به او اعتماد و اطمينا، 2شد محسوب مي
دانا و متين و باوقار در مورد وقار  ،4، متدين، باهوش، فصيح و بليع3بود خردمند، زيرك

  : و ابهت او شاعري چنين سروده است 

  اذا األبصار ابصرت ابن قيس
  

  56ظللن مهابه منه خشوعاً  
  

اصنف از : خالد بن صفوان نيز در توصيف شرف و بزرگي اين مرد گفته است كه 
   7.گريخت اما اين شرف و بزرگي بود كه به دنبال او دوان بود شرف و بزرگي مي

  . پردازيم هاي بارز او مي ترين خصايل و ويژگي در اينجا به چند مورد از برجسته
  : وقار و متانت او : الف 

چونم از او در . احنف بن قيس به داشتن آرامش و گذشت شهرة خاص و عام بود
او گفت كه حلم عبارت است از تحمل و ذلّت و صبور بودن در لم پرسيدند، مورد ح
من پيشتر گمان : گفت  كردند، به اطرافيان مي و چون از حلم زياد او تعجب مي. برابر آن

كردم كه حلم همان صبر است اما با ديدن رفتار قيس بن عاصم منقري با قاتل  مي
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با ديدگان خود ديدم كه . 1ستم كه حلم چيستپسرش كه برادرزاده خود او نيز بود دان
كند  چون قاتل پسر قيس را دست بسته نزد او آوردند به مردمان گفت كه آيا فكر نمي

سپس رو به آن پسر كرد و به او گفت . اين رفتار خشن آنان، آن جوان را ترسانيده باشد
اي، قدرت خويش را  بدان كه تو با اين كارت از تعداد ياران خود را كاسته! اي پسر: 

اي و اطرافيان و خويشان خود را در ماتم و عزا  اي، دشمنانت را شاد نموده تضعيف كرده
آنگاه دستور داد تا او را رها سازند و ديه مقتول را از جيب خود او نزد مادر . اي برده

 ببرند كه بنا به قول او، آن زن در در ميان طايفه مقتول كه همسر خود او نيز بود
احنف آمد و از او خواست كه نقل است كه مردي نزد . 2وهرش غريب است و تنهاش

هر : آن مرد گفت . حلم آنست كه تحمل ذلت: احنف بدو گفت . حلم را به او ياد دهد
تالش خود را خواهم نمود تا حداقل چنين توانم آن را تحمل كنم اما تمام  چند من نمي

كنند كه مردي چند بار نزد احنف آمد و او را نيز نقل . 3رفتاري از خود نشان بدهم
احنف تنها به اين دليل به : آن مرد گفت . دشنام داد اما احنف هيچ جوابي بدو نداد

داند كه جواب مرا  تر از آن مي ارزش دهد كه مرا خوار و بي هاي من پاسخي نمي دشنام
در برابر يك سخن هر كس : گفت  ت، به اطرافيان چنين مياحنف در مقام نصيح. 4بدهد

كه خشم . زشت صبر پيشه نكند سخنان بيشتري خواهد شنيد، بسيار پيش آمده است
اما بايد دانست كه . 5ام تا از عواقب بسيار بدتر آن پيشگيري نمايم خود را فرو خورده

حلم و آرامش او از روي ضعف وعجز نبود كه او در عين قدرت و مكنت به چنين 
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هاي سختي پرداخت كه كمتر  رها در ميادين كارزار به جنگلاو با. خصلتي مزين بود
ديد، چون از او پرسيدند كه در كجا بايد آرام و با  كسي توان انجام آنها را در خود مي

   1.و آشنايان بايد با آرامش و وقار رفتار نموددر ميان اطرافيان : گذشت بود، او پاسخ داد 
  : خرد و عقل او : ب 

هر كه را چهار : گفت  او هميشه به اطرافيان مي. دمند و عاقلاحنف مردي بود خر
ديني كه او را از گناهان : خصلت باشد در ميان قوم خويش، به سروري خواهد رسيد 

باز دارد، نسبي كه او را از ذلّت حفظ كند، عقل و خردي كه او را ره نمايد و شرم و 
   2.حيايي كه او از انجام كارهاي ناشايست منع كند

گفت كه عقل و خرد بهترين همنشين، ادب و تربيت صحيح،  او به اطرافيان مي
هيچگاه : گفت  نيز مي. 3باشند بهترين ارث و موفقيت در كارها، بهترين دوست انسان مي

نقل است كه چون نزد او . ام بوده است، سخن بدي نگفته پشت سر كسي كه همنشين مي
همچنين نقل . 4واست كه از اين كار دست بردارندفيان خگفتند، از اطرا از مردي بد مي

! اي پسرم: به او گفت داد  اش از درد دندان ناله و فغان سر مي كنند كه چون برادرزاده مي
ام اما هيچگا از اين وضعيت ناله  بدان من كه سي سال است كه چشمم را از دست داده

تر از من، مرا به  با فضيلتهر گاه فردي قويتر و : گفت  نيز مي. 5ام و شكايت نكرده
تر و  گذاشتم اما هر گاه فردي ضعيف طلبيد به قدر و منزلت او احترام مي مبارزه مي

ديدم كه   خود و منزلت خويش را برتر از آن ميطلبيد تر از خوام، مرا به كار زار مي پس
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و غلبه پرداختم، بر ا خود به نبرد ميطراز و همشأن  درگير شوم و هر گاه با همبا او 
   1.كردم مي

  : علم و دانش او : ج 
هر چند احنف بن قيس را احاديث اندكي است اما محدثان، او را ثقه و قابل اطمينان 

او از عمر بن خطّاب، عثمان بن عفّان، علي بن أبي طالب و أبوذّر حديث . اند دانسته
ديث نقل چون حسن بصري و عروه بن زبير از او حو بزرگاني . 2روايت نموده است

همچنين او در دوران خالفت معاويه بن ابي سفيان، از فقهاي بنام و برجسته . 3اند كرده
  . شد آن روزگاران محسوب مي

  : خرد و حكمت او : د 
حكمت و روش نكو با مردم احنف مردي بود خردمند و فرزانه كه تنها براساس 

مروت آنست كه : پاسخ داد گويند چون از او در مورد مروت سؤال شد . نمود رفتار مي
پرهيز نمود و در برابر آنها و خطاهاي ديگران از خود صبر و گذشت از كارهاي زشت 

  : سپس ابيات زير را سرود . نشان داد

  و اذا جميل الوجه لم
  

  !يوت الجميل فما جماله؟  
  

  ما خير اخالق الفتي
  

  4اال تقاه و احتماله  
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 و پاكي در دين تمروت، عفّ: ال كردند، او گفت سؤچون از مروت از او نيز گويند 
و صبر در برابر مشكالت، احساس و نيكي به پدر و مارد، آرام بودن هنگام خشم و 

سر سلسله ادب و : همچنين از اوست كه  .1گذشت و عفو هنگام قدرت داشتن است
: افت در چند چيز، هيچ خيري را نتوان ي: نيز او راست كه گفت . تربيت، زبان است

ورع و تقوا و  وفا، فقيه و عالم بي عمل، مال بودن بذل و بخشش، دوست بي سخني بي
: باز او راست كه گفت . 2انجام گيرد] خالصانه[صدقه و احساني كه بدون قصد و نيتي 

همچنين است كه . 3ها آنها را درميان مردم إحيا كنيد با صحبت كردن از فضايل و نيكي
هر . برد اي زياد، وقار و شخصيت فرد را نزد مردم از ميان ميه خنده و شوخي: گفت 

او . 4كس به امري عادت كند و پيوسته بدان روي آورد، نزد ديگران، بدان شهرت يابد
دور نگه دارند چرا كه اين كرد كه مجلس او را از غذا وزن  هميشه به اطرافيان توصيه مي

مايد كه بزرگي آنكه حاصل آيد كه مرد پرستي و شكم پروري ره ن دو مردان را به شهوت
همچنين از او نقل . 5چون اشتهاي چيزي نمود بتواند نفس خويش را از آن باز دارد

آيد، چرا كه  سيادت و سروري با شهرت در ميان مردم به دست مي: گفت  است كه مي
كند جز از طريق مشهور شدن در ميان مردم، حال  هيچ كس به شهرت دست پيدا نمي

اند در ميان  ه هستند بزرگاني كه در ميان خواص از شهرت برخوردارند اما نتوانستهآنك
   6.اي به دست آورند مردمان، آوازه
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  : بالغت و فصاحت او  :  ه
كنند كه او در مجلس كه بزرگان قبايل  نقل مي. 1احنف، مردي بود فصيح و سخنور

: ار، خطاب به آنان چنين گفت ازد و ربيعه حضور داشتند، بعد از حمد و ثناي پروردگ
بدانيد ما به خاطر اين دين است كه چونان برادر هستيم، خويشاوند هم و شركاي 

بريم و در برابر دشمنان، يار  ايم، در كنار هم به آرامش و امنيت و به سر مي يكديگر شده
قبيله (ان كوفه ميبدانيد كه ازديان بصره نزد ما از تميباشيم،  ميو پشتيبان همديگر 

بيشتر دوست ) قبيله احنف(شام ان ميزيزتر هستند و ازديان كوفه را از تمي) احنف
را به دام حسادت و ) ازديان(داريم، بدانيد اگر روزي فرا رسيد كه مال و مملكت ما شما 

شايد اين (نفرت گرفتار نمود، ما مال و ثروت خويش را با شما تقسيم خواهيم كرد 
   2).حفظ شودوحدت و اخوت ميانمان 

گويند كه چون نزد اولياي دم . احنف بن قيس، فردي اهل منطق و دليل و برهان بود
او . رفت، آنان به او گفتند كه خواهان دريافت دو برابر مبلغ ديه هستند ي ميلمقتو

دانيد كه خداوند  مي: درخواست آنان را پذيرفت اما در مقام اندرزف به آنان چنين گفت 
او  �ت كه در برابر هر مقتولي، تنها يك ديه دريافت شود و رسول امين داده اسدستور

حال شما بدانيد كه اگر امروز خواهان دريافت دو برابر . داد نيز همين كار را انجام مي
مردم از شما . مبلغ ديه هستيد فردا نيز ديگران همين درخواست را از شما خواهند نمود

گويند آن افراد نيز با . ايد  به ديگران انجام دادهكاري را انتظار دارند كه خود نسبت
   3.شنيدن اين كلمات معقول، از تصميم خود برگشته و به همان يك ديه اكتفا كردند
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همچنين نقل است كه مردي نزد احنف آمد و بدو گفت كه او نه به ستايش مردم 
احنف نيز . كند دهد و نه به مالمت و مذمت ايشان اعتنايي مي نسبت به خود اهميت مي

به او گفت كه او از رنجي بزرگ كه مردان برجسته و بنام از آن در عذابند رها شده 
   1.است
  : ايثار و از خود گذشتگي او : و 

براي ديگران نيز دوست پسنديد،  احنف مردي بود كه هر چه را براي خود مي
ديگران بر خود ترجيح اين خصلت در او تا بدان حد بود كه در بيشتر مواقع، . داشت مي
مند  داد و دوست داشت كه ديگران را از منافع حاصل از تالش و كوشش خود بهره مي

رفت، عمر به رسم آزمايش،  �نقل است كه چون به مدينه و نزد عمر بن خطّاب. سازد
به : نمود و به عمر گفت جوائزي را بر او عرضه داشت اما او از پذيرفتن آنها امتناع 

گند كه ما رنج اين سفر را بر خود هموار نكرديم تا به جوائز شما دست خداوند سو
ايم كه نيازها و مشكالت مردم را براي شما بازگو كنيم و از شما  شما آمدهما نزد . يابيم

عمر چون اين پاسخ را از آن جوان شنيد، نسبت به او، . راحلّ آن مشكالت را بخواهيم
   2.احترام بيشتري قائل شد

  : داري او  انتام: ز 
در صفحات پيشين، داستان او . دار و راست كردار بود احنف بن قيس، بسيار امانت

و خوانديم كه چون اسيد از مردم پسر عمويش، اسيد، را كه بر بلخ گماشته بود ديديم 
شهر هداياي نفيس دريافت كرد آن را به احنف تحويل داد و او را از جشن مهرگان و 

احنف نيز ان هدايا را با خود به نزد عبداهللا بن . هدايات آگاه نمودكيفيت دريافت آن 
ابن عامر نيز به او گفت كه اين اموال حق . عامر برد و در مورد آنها نظر او را جويا شد
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با كمال مناعت اما احتق. توست و تو را روا باشد كه آنها را از آن مردمان قبول نمايي
او . 1ع كرد و به اين عامر گفت كه بدان اموال نيازي نداردطبع، از پذيرفتن آن اموال امتنا

از چنان قناعتي برخوردار بود كه به همان سهم خود از غنايم بسنده كرد و چشم طمع به 
   2.ديگر اموال ندوخت

  : آرامش و تامل او : ح 
هيچ كاري را انجام . نمود احنف، بسيار آرام بود و در كارهايش تأمل و صبر بسيار مي

كه چون گويند كرد،  داد جز آنكه در مورد ماهيت و عواقب آن بارها و بارها تدبر مي مين
: داند  علّت اين كار را از او پرسيدند پاسخ داد كه او تنها در چند چيز تعجيل را روا مي

نماز اول وقت، تدفين مردگان و ازدواج با دختري كه رسماً و علناً از او تقاضاي ازدواج 
   3.شده است

  : ورع و تقواي او : ط 
 او چون ايمان آورد،  مسلماني شد با ايمان و با تقواايمان آورد،احنف از آن روز كه 

به ميان قوم خويش بازگشت و آنان را به پذيرفتن اين ديده جويد فراخواند و آنان نيز 
جان احنف از همان آغاز اسالم آوردنش، . 4دعوت او را لبيك گفته و به اسالم گرويدند

 و تا آخر 5و مال خويش را در راه اعتالي اين دين و دفاع از آن، در طبق اخالص گفت
، �رسول خداعمر، هرگز از اين هدف دست بر نداشت و آن روز كه پس از رحلت 

اگثريت قوم او چون ديگر قبايل عرب، از اسالم برگشتند او با قامتي استوار، به جهاد در 

                                                           

 ). 5/319(تاريخ الطبري  -1

 . 313فتح السند و أفغانستان، ص قادة  -2

 ). 7/96(طبقات ابن سعد  -3

 ). 1/78(شندرات الذهب  -4

 . 314قادة فتح السند و أفغانستا، ص  -5



 290

هاي  ها و شجاعت حقّ او همت گماشت و در اين راه، رشادتراه خدا و دفاع از دين بر 
: حس بصري در توصيف اين مرد بزرگ گفته است . بسياري از خود به نمايش گذاشت

من هرگز بزرگ قومي را نديدم كه چونان احنف بن قيس بزرگ منش و صاحب فضايل 
را به مدت م �كند كه عمر بن خطّاب خود احنف روايت مي، 1چنين عظيمي باشد اين

آيد  يادم مي. آمد يك سال در مدينه نگاه داشت و در طول اين مدت، هميشه نزد من مي
چون آن يك . 2ديد، من به كاري مشغول بود كه مورد پسند او بود كه هر وقت مرا مي

به او اي به ابو موسي اشعري، امير بصره، نوشت و در آن  سال به سر آمد، عمر نامه
 پس در كارها و امورات مهم با او 3ف از بزرگان آن شهر استنمود كه احنتوصيه 

من نيز چون عزم بصره كردم، عمر مرا فراخواند و . 4مشورت كن و نظر او را جويا شو
در طول اين مدت، از تو هيچ بدي و كار . من يك سال تو را آزمودم: به من گفت 

   5.ك وخوب باشداميدوارم كه درون تو نيز چون ظاهرت پا. ناشايستي نديدم
افروخت و به نماز و دعا و ذكر و گربه و  كنند كه احنف، شبها چراغي بر مي نقل مي

گذاشت و  گويند كه گاه دستش را بر چراغ مي. شد مشغول ميتضرع به درگاه پروردگار 
 تو توان تحمل حرارت اين چراغ را نداري، پس چگونه !اي نفس: گفت  با خود مي

كنند چون به او توصيه شد تا آنقدر روزه  ميروايت . 6واهي كردآتش دوزخ را تحمل خ
دهد كه بايد آنقدر روزه بگيرد تا  شود، او پاسخ مياش ضعيف و كوچك  كه معدهنگيرد 
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نيز در مورد او نقل . 1انتها و بسيار سخت آماده سازد بتواند خود را براي آن سفر بي
ر ميانه راه و در شبي سرد، دچار كنند كه چون به امارت خراسان منصوب شد، د مي

براي غسل آبي نيافت، بدون اينكه هيچ يك از خدمتكاران شود و هنگاميكه  جنايت مي
 راه رفتن و هر چند پاهايش از شدت. يافتن آب به راه افتد را احضار كند، خود براي

ر  بر نداشت تا آنكه دسرماي شديد آن شب، درك برداشتند اما باز دست از اين تالش
ها را شكست و با آن  او يخ. اي را يافت كه از شدت سرما يخ زده بود ، بركهكنار درختي

آب بسيار سرد، خود را غسل داد تا بتواند به عبادت و راز و نياز با پروردگار خويش 
يافت به  همچنين گويند كه او هميشه مصحفي همراه داشت و چون خلوتي مي. 2بپردازد

اي بود كه مهاجرين و انصار نيز چون  ر واقع، اين همان شيوهد. پرداخت تالوت آن مي
نقل است كه او . 3پرداختند و عالقه بسيار، بدان ميگرفتند، با عشق  در جايي آرام مي

پروردگارا اگر مرا مورد عفو و بخشايش : گفت  داشت چنين مي چون دست به دعا بر مي
و بخشايش هستي و اگر مرا دچار خود قرار دهي، اين تنها به آنست كه تو اهل عفو 

نيز از اوست كه . 4عذاب نمايي، اين فقط به دليل آن ست كه من اليق عذاب و مجازاتم
خداوندا به من ايماني محكم و يقيني خلل ناپذير عطا كن : گفت  در دعاهايش چنين مي

اي را  زهگويند كه روزي مراسم تشييع جنا. 5بتوانم مصائب دنيا را تحمل نمايمكه با آن 
هر كه خود را براي ! پروردگارا: چون آن بديد دست به دعا برداشت و گفت . بيند مي
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نيز از او . 1چنين روزي مهيا ساخته است او را مورد رحم و شفقت خويش قرار ده
عبور كرده ) پدر و مادر(من از انسان كه دوبار از مجراي ادرار : گفت  روايت كنند كه مي
   2.آيد  چرا در گرداب كبر و غرور گرفتار مياست در تعجبم كه

اين موارد، مهمترين فصايل و فضايل احنف بن قيس بودند كه سبب جلب اطمينان و 
هاي افراديست كه تنها  در واقع، اين فصايل و ويژگي. ستايش مردم نسبت به او شدند

 از سرداران احنف. 3توان تعداد اندك و انگشت شماري از ايشان را در هر نسل يافت مي
ها و  العاده خود، طرح  بزرگ فتوحات عثمان بود كه توانست با درايت و هوش فوق

درست و كار سازي را در آن دوران اتخاذ نمايد كما اينكه شجاعت و دليري تصميمات 
او شبانگاهان در ميان اردوگاه . هاي او داشت كم نظير او تاثيري بسزا در سرنوشت جنگ

هاي آنان در مورد جنگ پيش رويشان گوش  ا به سخنان و ديدگاهگشت ت سربازانش مي
او هرگز . نمود يافت بدان عمل مي فرا دهد و اگر در آن ميان، نظر را صائب و معقول مي

گيرد و تنها نصرت و  انديشيد كه تصميم و تدبير درست را از كجا مي به اين نمي
در .  كه نزد او اهميت داشتآن دين راستين بودپيروزي بر دشمنان اسالم وگسترش 

انداخت تا باران  آمد كه خود را به مخاطره مي شجاعت او همين بس كه بسيار پيش مي
در عين حال، او مردي بود خردمند و زيرك كه . خويش را از مهلكه نجات دهد

داشتند كارها و اقداماتي را  توانست با سپاهيانش كه او را به تمام معنا دوست مي مي
 به واقع، احنف بن قيس، سرور سربازان و 4.خارج بودهد كه از توان ديگران انجام د

به دليل خلوص  �و ماوراءالنهر بود كه عمرسرداران فتوحات فالت ايران و افغانستان 
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مشهور شد و بعدها نيز ديگر مسلمانان نيز چون » احنف«در ايمان و صدق در نيت به 
   1.خواندند ان نام مياورا اليق اين لقب ديدند او را به هم

  

                                                           

 . 322همان، ص  -1



 

  

  

  

  

  گفتار دوم 
  

  فتوحات شام
  

  فتوحات حبيب بن مسلمه : نخست 
هاي قبل گفتيم كه چون عمر به قتل رسيد روميان بر آن شدند، به جبران  در بخش

. هاي از دست رفته را بازيابند  و سرزمينهاي پيشين، به مسلمانان حمله كنند شكست
مير كوفه، دستور داد تا سپاهي را به كمك شاميان اعزام اعثمان نيز به وليد بن عقبه، 

را به فرماندهي سلمان بن ربيعه باهلي بدان او نيز سپاهي هشت هزاره نفره . نمايند
سرزمين گسيل داشت و مسلمانان توانستند سپاهيان روم را از هم متالشي نموده و 

قبل از اين . ت يابندنند و به غنايم هنگفتي دسبسياري از آنان را به هالكت رسا
رويارويي سرنوشت ساز، روميان با تركان پيمان بستند كه در كنار هم با مسلمانان 

حبيب بن مسلمه فهري كه فرمانده لشكر مسلمانان بود به اين نتيجه رسيد كه . بجنگند
اتفاقاً آم . بايد بر سپاه روميان شبيخون زند و موريان، فرمانده آنان، را به قتل رساند

بداهللا دختر نويد كلبي، همسر حبيب، به اين نقشه پي برد و در مورد آن با حبيب ع
گاه  گاه تو كجاست؟ حبيب هم گفت يا خيمه وعده: او از حبيب پرسيد . صحبت نمود

گاه روميان شبيخون زد توانست سپاه آنان را  چون حبيب بر خيمه. موريان و يا بهشت
و چون بدانجا رسيد كه ديد كه موريان رساند تار و مار نمايد و خود را به خيمه 
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پس از اين موفقيت، حبيب به . 1همسرش قبل از او خود را به آن رسانيده است
ها يا از  هاي خود در ارمنستان و آذربايجان ادامه داد و توانست آن سرزمين پيشروي

   2.طريق مصالحه و يا از طريق جنگ به تصرف خود در آورد
جمله فرماندهان بزرگي بود كه در ارمنستان به نبرد با روميان حبيب به مسلمه من 

هاي زيادي را فتح  پرداخت و توانست سپاهيان بسياري را مغلوب سازد و شهرها و قلعه
با روميان به كارزار پرداخت و موفّق شد او همچنين در آنسوي مرزهاي عراق . 3نمايد
)   ه25(در سال . را به تصرف در آوردها و شهرهاي بسياري چون شمشاط و ملعليه  قلعه

معاويه بن ابوسفيان توانست در جنگي مهم، شهر عموريه را از دست روميان خارج و به 
هاي متعددي  او در حد فاصل أنطاكيم و طرسوس به قلعه. قلمرو خالفت ضميمه نمايد

سياري از شام برخورد كرد كه خالي از سكنه بودند، به همين دليل دستور داد تا مردمان ب
در تابستان سال بعد، قيس بن حر دستور داد . كوچ دهندها  و شبه جزيره را بدان قلعه

هاي  عيسي كه از فرماندهان معاويه بود نبردهاي او را ادامه دهد و بعد از كسب پيروزي
هاي اطراف أنطاكيه را ويران كنند تا روميان نتوانند از آنها بر ضد  چند، تعدادي از قلعه
   4.مسلمانان استفاده كنند

در دوران خالفت . عثمان، اولين فردي بود كه فرمان نبرد دريايي را صادر نمود: دوم 
عمر، معاويه بارها بدو نامه نوشت كه به او اذن دهد تا از طريق دريا بر روميان حمله 

ت تا نوشت كه مرزهاي روميان به شهر حمص بسيار نزديك اس ها مي او در آن نامه. برد
تا . شنوند بدانجا كه يكي از روستاهاي اطراف آن شهر صداي پارس سگان روميان را مي
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اي از عمرو بن عاص  عمر نيز طي نامه. عاقبت توانست دل عمر را به رحم آورد
عمرو نيز در نامه خود . هاي شناور بر آن را براي او توصيف نمايد خواست دريا و كشتي

شوند كه دل هر فردي را به ترس   مردمان بسياري سوار ميها به عمر نوشت كه بر كشتي
ها يقيني بر نجات  سرنشنيان آن كشتي. دارد اندازد و عقل انسان را به حيرت وامي مي

. باشد خود ندارند و آنچه بر آنان حاكم است شك و ترديد در مورد سرنوشت آنان مي
اثر طوفان واژگون شود همه در واقع جان آنان در گرو چند قطعه چوب است كه اگر بر 

 مبتال نشود، سرنشينان را حيران و سرگردان نمايد و چون به اين بال آنان را غرق مي
او به معاويه دستور داد تا خيال حمله چون اين نامه به دست عمر رسيد . كند درياها مي

: گفت به روميان از طريق دريا را از ذهن خود خارج كند و آن را فراموش نمايد و بدو 
به خدا سوگند كه جان يك مسلمان از تمامي قلمرو روميان، نزد من عزيزتر و با 

اي معاويه تو نيز ديگر اين . كنم نميتر است و به اين دليل آنان را بدان كار ملزم  ارزش
معاويه اما اين ايده هرگز از ذهن  .1ام درخواست را از من ننما كه جوابت را صراحتاً داده

بار ديگر جريان را به عثمان نوشت و از .  آنگاه كه عثمان به خالفت رسيدخارج نشد تا
من در جريان : عثمان نيز در جواب به او چنين نوشت . او همان درخواست را نمود

اما معاويه دست . پاسخ عمر كه رحمت خدا براو باد قرار داشتم و از ماجرا با خبر هستم
خطر بودن سفر به قبرس را  بي: راي عثمان نوشت ، بنامه بعدياز اصرار بر نداشت و در 

اگر با همسرت به اين سفر بروي، من آن را قبول : عثمان نيز بدو نوشت كه . تكرار نمود
همچنين عثمان شرط گذاشت . 2كنم، در غير اين صورت با اين اقدام مخالف هستم مي

و نيز ميان آنان قرعه كه معاويه هيچ يك از مسلمانان را وادار به چنين مسافرتي نكند 
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. 1شوند نياندازد بلكه تنها مسلماناني را با خود ببرد كه داوطلبانه حاضر به چنين كاري مي
. معاويه به محض دريافت اين نامه، به تدارك مقدمات حركت به جانب قبرس پرداخت

 و ها پرداخته او به ساكنان ساحل درياي مديترانه دستور داد تا به ساخت و تعمير كشتي
در واقع معاويه قصد داشت تا از اين نقطه . مستقر كنند» عكّا«آنها را در ساحل قلعه 

   2.حمله خود به قبرس و جزاير اطراف آن را آغاز نمايد
  نبرد قبرص : سوم 

هاي بسياري را جهت حركت به سوي قبرص تدارك  چون معاويه توانست كشتي
 همراه همسرش، فاخته دختر قرظه، طبق ببيند، آنها را در بندر عكّا گرد آورد و خود

نيز همراه همسر خود، امر  �عباده بن صامت. شرط عثمان، سوار بر يكي از آنها شد
ها شد و به اين ترتيب او نيز در اين نبرد  حرام دختر ماهان سوار بر يكي از آن كشتي

   3.شركت جست
انس بن مالك . اينجا بايد گفت كه ماجراي ام حرام، صاحب داستان، مشهور است

عادت داشت گهگاه نزد ام حرام برود و او نيز به حضرت  �خداكند كه رسول  نقل مي
روزي كما في السابق، . در آن ايام نيز ام حرام همسر عباده بن صامت بود. داد غذا مي

پس از غذا، حضرت مشغول .  نزد ام حرام رفت و در خانه او غذا خورد�رسول خدا
. ام نيز به پاك كردن و مرتب نمودن موي سر حضرت پرداختنداستراحت شد و ام حر

ام حرام، علت اين . در اين اثنا حضرت كه تبسمي بر لب داشتند از خواب بيدار شد
اي از مجاهدان را به  در خواب ديدم كه امتم، دسته: حضرت فرمود . تبسم را جويا شد

. هايشان تكيه زده بودند  بر تختمن نشان دادند كه سوار بر امواج دريا چونان پادشاهان
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 درخواست كرد تا حضرت دعا كند شايد كه او نيز جزو او �ام حرام از رسول خدا
حضرت چون به خواب رفت، بار ديگر با . مجاهدان باشد و حضرت نيز دعا فرمود

تبسمي كه بر لبان خود داشت از خواب بيدار شد و به ام حرام فرمود كه همان مجاهدان 
واب ديد اما اين بار مشاهده نموده است كه ام حرام در صفوف مقدم آنان قرار را در خ

هاي عازم قبرص شد تا  ام حرام نيز در دوران امارت معاويه بر شام، سوار بر كشتي. دارد
ها به ساحل قبرص رسيدند اين  اما چون كشتي. تأويل اين خواب را به چشم خود ببيند

   1.فتاد و بر اثر جراحت سر، جان خود را از دست دادزن بزرگ را مركب خود به زير ا
كند  معاويه اعالم نموده بود كه در اين سفر، هيچ كس را مجبور به همراهي خود نمي

از ديد كه خيل عظيمي  هاي سپاه اسالم از ساحل عزم حركت نمودند، مي اما چون كشتي
 واقع تنها دليل اين شور در. 2مسلمانان داوطلبانه قصد عزيمت به جانب قبرص را دارند

ها و  و شوق مسلمانان را بايد در اين اصل جستجو نمود كه دنيا و تمامي سختي
ها و  نمود و در عين حالي كه ثروت ارزش مي مشكالت آن در چشم آنان حقير و بي

خواهند آنها را به  هاي دنيا در اختيارشان قرار گرفته بود و قادر بود هر آن كه مي نعمت
  . اعتنا و كم توجه بودند رند نسبت به آنها بيدست آو

هاي فاني دنيا را رها نموده و چشم به الطاف و رحمت جاودان  آنان نعمت
پروردگارشان دوخته بودند و به همين دليل خداوند نيز آنان را براي نصرت دين 

جهاد در جهت اشاعه دين خويش، برپاداشتن عدالت، گسترش فضايل و حضايل نيك و 
آن مسلمانان، به اين ترتيب يقين .  و غلبه آن بر ديگر مكاتب و مذهب برگزيدخود

داشتند كه رسالت حقيقي آنان تحقق همين مسائل مهم است و ايمان داشتند كه جهاد در 
دانستند كه اگر در انجام اين وظايف  آنان مي. راه خدا، تنها راه كسب رضاي اوست
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وند نصرت خويش را از آنان دريغ خواهد نمود قصور و سستي از خود نشان دهند، خدا
نمايد و به همين دليل كه چون معاويه ندا بر آورد  و ايشان را از رحمت خود محروم مي

چه بسا داستان ام . كه قصد عزيمت به جانب قبرص را دارد، شتابان گرد او جمع شدند
ه مجاهداني باشند كه حرام، بر روح آنان تأثير گذاشت و آنان را تشويق نمود تا از جمل

ساز در  اين سفر سرنوشت.  در مورد ايشان با ام حرام سخن گفته بود�رسول خدا
   1.روي داد)  م649(هجرت اواخر زمستان سال بيست و هشت بعد از 

مسلمانان، از بند عكا، به جانب قبرص به راه افتادند و چون به سواحل آن رسيدند 
ن مركب ام حرام رم كرد و آن زن دلير، از مركب به زر در اين ميا. در آنجا مستقلر شدند

مسلمانن او را در . 2افتاد و بر اثر شكافي كه در سر او پديد آمد، در همانجا وفات نمود
امروزه ساكنان آن منطقه قبر اورا به عنوان قبر زن پاك . همان جزيره دفن كردند

ها و از خود  گ از رشادتدر واقع در اين نبرد، مسلمانان، درسي بزر. شناسند مي
آنان به همه ياد دادند كه بايد در راه . ها به ديگر مسلمانان تمام تاريخ آموختند گذشتگي

خدا و جهاد در راه خدا نشر و اشاعه دين او بايد از خود گذشت و از هيچ چيز 
 توان به بزرگاني چون ابو من جمله ياران و همراهان معاويه در اين سفر مي. 3نهراسيد

ايوب خالد بن زيد أنصاري، ابو الدر داء، ابوذر، عباده بن صامت، وائله بن اسقع، عبداهللا 
العبر بن ماتع و جبير بن بن بشر مازني، شداد بن اوس بن ثابت، مقداد بن اسود، كعب 

   4.نفير حضرمي اشاره نمود
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قبرص مشورت با اين بزرگان، تصميم گرفت، پيكي را به جانب مردم معاويه پس از 
آنان . 1اعزام نمايد تا به آنان بگويد كه قصد نبرد با آنان و تصرف جزيره ايشان را ندارد

آن ديار به دين اسالم دعوت كنند و بتوانند با اند تا ساكنان  تنها به اين دليل بدانجا آمده
ر در واقع جزيره قبرص به مكاني تبديل شده بود كه روميان د. روميان به مقابله بپردازند

هنگام حمالت خود به سواحل شام، در آنجا استراحت نمود و به تجديد قوا و تدارك 
به همين دليل تا زمانيكه مسلمانان خيالشان از جانب . نمودند آذوقه و آب اقدام مي

شد كه از  شد، اين منطقه به مانند خواري در پشت آنان محسوب مي قبرص آسوده نمي
شام و حمالت خود بدان ناحيه ادامه ه تهديد مرزها توانستند ب طريق آن، روميان مي

اما ساكنان قبرص به اين درخواست مسلمانان پاسخ مثبت نداده و در پشت برج . بدهند
آنان منتظر . و باروي پايتخت خود موضع گرفتند تا از خود در برابر مسلمانان دفاع كنند

   2.برابر مسلمانان حمايت كننداين بودند كه روميان به كمك آنان شتافته و از آنان در 
  : كنند  مردم قبرص مصالحه مي: چهارم 

هنگاميكه مردم قبرص در پشت ديوارهاي پايتختشان، قسطنطين، موضع گرفتند، 
اما بعد از گذشت چند ساعت، مردم . مسلمانان آن شهر را به محاصره خود در آوردند

. د با مسلمانان مصالحه نمايندآن شهر با مطرح كردن يك شرط، اعالم كردند كه حاضرن
مسلمانان نيز در پاسخ به درخواست آنان، چند مسأله را شروط خود جهت پذيرش 

مردم شهر اعالم كردند كه به اين شهر با مسلمانان مصالحه . مصالحه مطرح كردند
زيرا كه آنان خواهند نمود كه مسلمانان هيچگاه آنان را به جنگ با روميان وادار نكنند، 

  : اما شرط مسلمانان عبارت بود از . ان نبرد با روميان را ندارندتو
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  . اي به قبرص، مسلمانان از آنان دفاع نخواهند نمود در صورت هر نوع حمله - 1
ساكنان جزيره، بايد تمام تحرّكات روميان در منطقه را به اطالع مسلمانان  - 2

 . برسانند

 را به عنوان جزيه به بايست هر سال هفت هزار و دويست ساكنان جزيره مي - 3
 . مسلمانان پرداخت نمايند

 . مسلمانان بتواند در مسير حمله به روميان، از اين جزيره استفاده كنند - 4

تحت هيچ شرايطي نبايد روميان را بر ضد مسلمانان ياري داده و آنان را به  - 5
 1.اسرار مسلمانان آگاه نمايد

  ناوگان دريايي شام تعيين عبداهللا بن قيس به عنوان فرماندة : پنجم 
معاويه بن ابوسفيان، با تأسيس يك ناوگان دريايي، عبداهللا بن قيس جاسي را كه هم 

عبداهللا ابن قيس نيز در طول سال : به فرماندهي آن منصوب نمود .پيمان قبيله فزاره بود
 توانست پنجاه نبرد را با موفقيت به پايان رساند بدون اينكه فردي ازسربازانش غرق ويا

كرد كه خداوند تمام سربازانش را صحيح و سالم حفظ  كشته شوند، او هميشه دعا مي
خداوند نيز دعاي او را مستحاب نمود، تا آنگاه كه تقدير اين بود كه تنها كشته نمايد و 

نقل است كه چون با قايق خود به ساحل سرزمين روم رفت، گدايان بسياري دور . شود
چون به زني كه از او صدقه درياف كرده بود، . آنان صدقه داداو را گرفتند و او نيز به 

خواهيد عبداهللا بن قيس را  روستاي خويش بازگشت به مردان آنجا گفت كه اگر مي
آن . توانند او را بشناسند آنان گفتند كه چگونه مي. تواند او را در لنگرگاه بيابند بكشد مي

گفت كه يافتن عبداهللا براي من هيچ فردي داد و به آنان زن آنان را مورد سرزنش قرار 
آنان نيز به راه افتادند و چون او را يافتند و بر او يورش بردند و با او به . مشكل نيست

قايقران او توانست خود را از مهلكه .جنگ پرداختند و توانستند او را به قتل رسانند
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رساندند و ود را به لنگرگاه آنان نيز خ. نجات دهد و ماجرا را به ياران عبداهللا خبر دهد
فرمانده اين تعداد از مسلمانان، سفيان بن عوف ازدي بود و . با مهاجمان درگير شدند

زد و ديگر مسلمانان را به حمله فرا  شتافت فرياد مي چون به سوي مهاجمان مي
رگز كنيز عبداهللا فرياد زد كه عبداهللا ه. نمود آنان را مالمت ميخواهند و در عين حال  مي

آن . رفت پس عبداهللا چگونه به مبارزه مي: سفيان از او پرسيد . كرد اين چنين نبرد نمي
به تقويت رفت،  گفت و به ميدان كارزار مي عبداهللا شمشير به دست مي: كنيز بدو گفت 

سفيان نيز ديگر از مالمت مسلمانان دست برداشت و . پرداخت روحيه سربازانش مي
   1.ر پيش گرفت، آن روز تعدادي از مسلمانان كشته شدندهمان روش عبداهللا را د

چون از زني كه خبر حضور عبداهللا بن قيس را به روميان داده بود پرسيدند كه او را 
ظاهر عبداهللا چون بازرگانان بود اما چون از او صدقه : چگونه شناخته است، او گفت 

   2.ود عبداهللا بن قيس استدانستم كه او خ. خواستم، به من چون پادشاهان صدقه داد
بينيم كه چون تقدير خداوند مرگ عبداهللا بن قيس به دست دشمنان  به اين ترتيب مي
اي  اي مقدمات شهادت او را فراهم آورد كه مرگ او هيچ نوع لطمه اسالم بود، به گونه

حوال عبداهللا خود، مستقيماً براي كسب اخبار و ا. به اعتبار و مجد مسلمانان وارد نيامد
اما از بد حادثه زني توانست او را بشناسد آن زن مردي را . ساحل روميان بدانجا رفت

او در آن مرد . ديد در لباس بازرگانان اما با سخاوت و بخشش سالطين و پادشاهان
ديد و به همين خاطر دانست كه اين مرد بايد  هاي بزرگان و رؤسا را مي عاليم و نشانه

ناپذير ناوگان مسلمانان، عبداهللا بن قيس باشد كه تنها و بدون فرمانده شجاع و شكست 
  . گهبان به ساحل روميان آمده استن
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بينيم كه سخاوت كريمانه او نسبت به غير مسلمانان، باعث شد كه راز او  حال مي
بپردازند و به اين ترتيب بود آشكار شود و دشمنان با احاطه او، با آن مرد بزرگ به نبرد 

  .  توانست به افتخار واالي شهات نائل آيدكه عبداهللا
در واقع فرمانده سپاهيان اسالم، خود الگوي وااليي براي ديگر مسلمانان بودند كه 

هاي بزرگي را به دنياي اسالم ارزاني دارند و جايگاه خود را به عنوان  توانستند پيروزي
نان ديگر فرماندهان بزرگ عبداهللا بن قيس نيز چو. و الگوي آيندگان تثبيت نمايندأسوه 

او خود، مسئوليت خطير . خريد سپاهيان اسالم، خطرات بزرگ را خود به جان مي
شناسايي كسب اخبار مناطق روميان را به عهده گرفت و جان هيچ يك از سربازان را به 

دارد اما هرگز  دانست با اين كار در مهلكه بزرگي گام بر مي او خوب مي. خطر نيانداخت
ين سفر، او را از انجام اين مأموريت مهم و به مخاطره انداختن جان خويش باز خطر ا
او . اي برخوردار است بينيم كه از اخالق نيك و فضايل برجسته سپس او را مي. نداشت

كند و  دست محبت و كمك به جانب زنان و نيازمندان دشمنان خويش دراز مي
از هر چيز ديگري بيشتر دوست دارند سخاوتمندانه از مال خويش كه نوع بشر آن را 

بينيم كه با سربازان خود دوست و رفقيق است و با صبر و  او را مردي مي. كند انفاق مي
تكبر و نخوت هاي آنان، هرگز در حق آنان با  انگاري تحمل نسبت به اشتباهات و سهل

. گيرد  ر نميكند و هرگز نسبت به آنان خشونت و برخورد ناپسند را به كا برخورد نمي
به جنگ است، تمركز و كنترل خويش را از كف آنگاه كه در ميدان كارزار و در بحبو

كند از بار فشار آن لحظات بر سربازان خود بكاهد و چون زير  دهد و تالش مي نمي
و تحقير را فرود بر آنان تا زيانه سرزنش . كنند دستان او كاري را به اشتباه ضايع مي

نگريم،  سپس چون به جانشين او، سفيان ازدي، مي. كند و به پا نميآورد و هياه نمي
تجربه بودن، در موقع جنگ دستپاچه شده و به افراد زير  بينيم كه او به خاطر بي مي

كه باعث اي  اما نكته. دهد كشد و آنان را مورد مالمت قرار مي دست خود فرياد مي
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يه، كنيز عبداهللا به قيس، اين رفتار شود به شخصيت او ارج نهيم آنست كه چون جار مي
شود، بالفاصله  داند و به او شيوه صائب و حكيمانه عبداهللا را يادآور مي او را نادرست مي

غرور بيجا و را از شنيدن سخن حق و لو از پردازد، بدون اينكه  با تبعيت از آن روش مي
هاي   نفس است كه نسلاين يك نمونه بارز از غلبه بر. زبان يك كنيز گمنام باز دارد

نخستين مسلمانان، خود را بدان آراسته بودند و به همين دليل بود كه توانستند به چنان 
دركي  راد مرداني بودند با ايمان واال، آنان . هاي عظيمي دست يابند دستاوردها و پيروزي

نمودند بسيار قدرتمند و  عميق ازدين كه چون با مستكبران و زورگويان مصاف مي
خوردند، افرادي مهربان و  رحم بودند و چون به نيازمندان و ستمديدگان بر مي بي

   1.نمود شدند كه رفتار و گفتار آنان نزد خاكيان بس زيبا و ستوده مي سخاوتمند مي
  كنند  مردمان قبرص، نقض پيمان مي: ششم 

ر در سال سي و دو بعد از هجرت، مردمان قبرص، تحت فشار شديد روميان، ناچا
هاي خود را د اختيار آنان قرار دهند تا در حمله به مسلمانان از آنها  شوند كشتي مي

استفاده كنند و اين نقض پيماني بود كه مردمان قبرص، چند سال پيش، با مسلمانان 
معاويه نيز تصميم گرفت به قبرص حمله كند و آن را به زير سلطه حكومت . بسته بودند

عبداهللا بن سعد بن ابي سرح از  دليل او خود، از يك سو و به همين. اسالمي در آورد
اسالم توانستند بسياري از دشمنان و سپاهيان . سويي ديگر بر اين جزيره يورش بردند

بر اثر اين . 2پيمان شكنان را به قتل رسانند و به غنايم عظيمي دست پيدا كنند
معاويه . ت صلح نمايدهاي سنگين، حاكم قبرص ناچار شدف از معاويه درخواس شكست

   3.نيز براساس همان شروط صلح اول با آنان مصالحه نمود
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دانست كه باز امكان دارد روميان از قبرص براي حمله به مسلمانان  اما معاويه مي
استفاده كنند و به همين خاطر تصميم گرفت نيرويي را جهت حفاظت از قبرص در 

بر همين اساس . ر در آن جزيره مستقر كندآن ديابرابر روميان و حفظ امنيت و آرامش 
او نيرويي متشكل از دوازده هزار سرباز را همراه مردماني از شهر بعلبك بدانجا گسيل 

در كنار اين مسائل، . آنان در آن جزيره شهري بنا نمودند و مسجدي ساختند. داشت
 تا مشكلي از اين نمود معاويه، ارزاق و مايحتاج سربازان مستقر در آن ديار را تامين مي

گذشت و جزيره در امنيت و آرامش  وضع به همين منوال مي. حيث براي آنان پيش نيايد
برد و در آن سوي دريا هم مسلمانان از حمالت گاه و بيگاه روميان مصون  به سر مي

در واقع مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه مردمان قبرص، مردماني ضعيفند و . ماندند
گ با روميان و دفاع از خود در برابر آنان نيستند و روميان از آنان در جهت قادر به جن

كنند، به همين دليل بر خود الزم ديدند كه با اعزام نيرو به  منافع خود سوء استفاده مي
اسماعيل بن عياش در اين رابطه . قبرص از ساكنان آنجا در برابر روميان دفاع نمايند

 مردماني هستند ضعيف و ناتوان كه روميان بر جان و مال مردم قبرص،: گويد  چنين مي
   1.و ناموس آنان تسلط دارند و اين بر ماست كه از آنان در برابر روميان محافظت نماييم

اگر مردمان بر خداوند طغيان كنند، عقاب و مجازات آنان نزد خداوند چه : هفتم 
را ديد، به گريه افتاد و گفت  اسراي قبرص �نقل است كه چون ابو الدرداء. آسان است

اگر مردمان بر پروردگار خويش عصيان ورزند، عقاب و مجازات آنان نزد خداوند چه : 
توانستند بر دشمنان خود پيروز شوند اما آن  آنان قومي بودند عزّتمند كه مي! آسان است

. 2دندهنگام كه دستورات خداوند بزرگ را رها كردند به اين سرنوشت ذلّت بار دچار ش
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كني حال آنكه امروز  آيا بر اين قوم گريه مي: گويند كه جبير بن نفير به او خطاب كرد 
  . ه استروزيست كه خداوند اسالم و مسلمين را با اين فتح و ظفر، با عزّت نمود

بدان اينان ملّتي بودند قدرتمند و توانا كه : ابو الدرداء رو به جبير نمود و بدو گفت 
بينيد   خداوند سرپيچي كردند، خداوند آنان را به اين مصيبتي كه ميچون از دستورات

او اين قوم را اسير ديگران نمود و خداوند قومي را كه اسير و ذليل گرداند، . گرفتار نمود
حقّا كه عذاب و مجازات بندگاني كه دستورات و اوامر . كند ديگر به آنان اعتنايي نمي

   1.د خداوند متعال آسان استالهي را ناديده انگارند چقدر نز
اگر به اين سخنان ابو درداء خوب بنگريم بصيرت عميق و بينشي درست از شريعت 

گريست كه به خاطر عناد خود،  رساند اين صحابي جليل القدر بر مردماني مي را به ما مي
خداوند چشم دل آنان را بر حقيقت اسالم بست تا به چنين سرنوشت دردناكي مبتال 

اينان با .  آنان از عرش عزّت به ارض ذلّت افتادند و خود را خوار و ذليل نمودند.شدند
اصرار بر باطل و امتناع از پذيرفتن دين حقّ اين سرنوشت را براي خود رقم زدند و 

ها و عقايد باطل  كردند و آينه دل خويش را از غبار دروغ ميحال آنكه اگر اندكي تأمل 
نمودند و از حمايت دولت اسالمي   عزّت خويش را حفظ ميزدودند، به يقين ملك و مي

شدند، اين بينش عميق ابو الدرداء، نمايانگر رحمت و شفقتي است كه  نيز برخوردار مي
از نفسي پاك و تربيت يافته مكتب اسالم نشأت گرفته بود و اين احساس عميق در 

 مصائب آن مردمان، او با گريستن بر احوال و. هاي آن مرد بزرگ تجلّي يافت اشك
نمود و بر حال آنانيكه بايد بقيه عمر  رأفت و تأسف خود بر سرنوشت آنان را ابراز مي

او به همان قدر از فتح و ظفر . خورد گذراندند افسوس مي خويش را در ذلّت مي
مسلمانان شاد بود نسبت به حال و روز كفّاري كه با نپذيرفتن اسالم بايد در انتظار 
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اك و جاودان در آخرت باشند اندوهگين و ناراحت بود حال اگر عذاب عذابي دردن
   1.خواهد بودآخرت توأم با درد اسارت و مرگ ذليالنه باشد غم آن دو چندان 

  كند  ، غنايم قبرص را تقسيم مي����عباده بن صامت: هشتم 

در غزوة : هنگام تقسيم غنايم، عباده بن صامت خطاب به معاويه بن ابوسفيان گفت 
 بودم و چون هنگام تقسيم غنايم فرا رسيد، مردم در مورد �پيامبر خدااحد همراه 

 موي شتري �رسول خدا. هاي زيادي بر زبان راندند تقسيم آنها حرف و حديث
اي مردم بدانيد تنها يك پنجم اين غنايمي را كه خداوند : برداشتند و به مردم فرمودند 

دانيد كه آن يك پنجم هم به  ن است و خوب ميبه تو عطا فرموده است متعلق به من آ
پس تو اي معاويه از خداوند بترس و غنايم را براساس دستور . گردد خود شما بر مي

معاويه رو به عباده نمود و . شريعت تقسيم كرده و سهم هيچ كسي بيشتر از ديگري مكن
 بهتر و داناتر از تو كنم، زيرا كسي را در شام من تو را مأمور تقسيم غنايم مي: بدو گفت 
آن تقسيم كن و در حين تقسيم خداوند را به ياد غنايم را ميان مستحقان . سراغ ندارم
سپس عباده به اين امر پرداخت و در اين كار ابو الدرداء و ابوامامه نيز به او . داشته باش

   2.كمك نمودند
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  گفتار سوم
  

  فتوحات جبهه مصر و آفريقا
  

  شيان در اسنكندريه سركوب شور: نخست 
توانستند آن را باور  شكست روميان در اسكندريه، چنان بر آنان سخت آمد كه نمي

كنند، به همين دليل در پي فرصتي بودند كه اين شكست را جبران نموده و اسكندريه را 
روميان ساكنان اسكندريه بر همين براساس، شروع به تحريك و تشويق . باز پس گيرند

به حقيقت روميان دريافته . نان را بر ضد حاكم مسلمانان اسكندريه بشورانندكردند تا آ
بودند كه اگر نتوانند اسكندريه را باز پس بگيرند، ديگر جايي در مصر و شمال آفريقا 

برحسب اتفاق خود مردم اسكندريه نيز به داليلي قصد شورش عليه . نخواهند داشت
 آنان خواستند كه همراه آنان عليه مسلمانان قيام و چون روميان از. مسلمانان را داشتند

سپس طي نامه به كنستانتين پسر هراكليوس، . آنان نيز اين درخواست را پذيرفتند. نمايند
با خبر ساختند و از ذلّت و خواري او را از اوضاع و احوال مسلمانان در اسكندريه 

عثمان، عمرو بن عاص را عزل و  از ديگر سو نيز. 1ها نمودند روميان در اسكندريه شكوه
در اين ميان، منويل، . عبداهللا بن سعد بن ابي سرح را به جاي او منصوب كرده بود

او . نمود فرمانده سپاه روميان به اسكندريه رسيد و خود را مهياي حمله به اسكندريه مي
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ن را با خود سپاهي عظيم فراهم آورده كه سيصد كشتي پر از سالح و ادوات جنگي آنا
   1.نمود به سواحل اسكندريه حمل مي

اي به عثمان نوشته  چون مصريان از حضور روميان در اطراف اسكندريه آگاه شد نامه
و از او خواسته تا عمرو بن عاص را بار ديگر به امارت مصر منصوب نمايد، زيرا عمرو 

تند و همچنين از هيبت و ابهت خاصي نزد روميان برخوردار بود و آنان از او هراس داش
خليفه نيز اين خواست مصريان را پذيرفت . دانستند روش جنگ با روميان را خوب مي
از طرف ديگر، منويل و سپاهيان او به غارت . 2و عمرو را به امارت مصر گماشت

اسكندريه پرداختند و آن را همراه روستاهاي اطرافش به خاك يكسان نمودند و در حق 
عمرو به آنان مهلت داد تا آنجا كه . هاي بسياري روا داشتند ها و ستم جنايتمردمانش 

. و تجاوز بپردازن و حقيقت خود را به مردم مصر نشان دهندتوانند به قتل و غارت  مي
خواست مردم مصر بفهمند كه روميان تا چه ميزان با مسلمانان و حاكمان  عمرو مي

هاي  ها و غارت ان با اين جنايتدانست كه رومي به واقع عمرو مي. ايشان تفاوت دارند
منويل پس . خرند و آنان را از خود خواهند راند خود، نفرت مردم مصر را براي خود مي

از غارت و چپاول اسكندريه، عزم مصر سفلي نمود اما عمرو به پيشواز او نرفت، او 
امه هاي خود اد خواست روميان در مسير خود، به جنايتها و تجاوزها و قتل و غارت مي

كارهاي احمقانه خويش مردم مصر را به خشم خواهند آورد و آنگاه كه دهند و با اين 
روميان مسلمانان به مقابله روميان روند، آنان را كمك و مساعدت خواهند داد تا از شرّ 

بگذاريد روميان به : نمود  او اين سياست زيركانه خود را چنين بيان مي. رهايي يابند
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ان در مسير خود هر كه را يابند مورد ستم و غارت خويش قرار آن. جانب من آيند
   1.كنند دهند و به اين ترتيب دشمنان ما يكديگر را تصعيف و خوار مي مي

گذاشتند دست به قتل و  انديشيد، روميان به هر جايي كه قدم مي عمرو درست مي
آنان به تنگ آميز  طبيعتاً مصريان از اين نوع اقدامات خشونت. زدند غارت و تجاوز مي

آمده و خواهان آن بودند كه نيروي ايشان را از چنگال روميان جنايتكار و فاسد نجات 
چون منويل به منطقه نقيوس رسيد، عمرو خود را براي نبرد با آن آماده نمود و . 2دهد

و در ساحل رود دو لشكر در كنار قلعه نقيوس . سربازانش را به آن ناحيه گسيل داشت
. هاي بسياري از خود نشان دادند سربازان هر دو سپاه، شجاعت. مصاف رفتندنيل به 

عمرو تنها راه را در اين ديد كه خود به صفوف . جنگ ميان دو سپاه به اوج خود رسيد
او شمشيرش را بر كشيد و بر . سواران رومي حمله برد و نظم اين صف را از ميان ببرد

. ا به هالكت رسانيد تا اينكه اسبش از پاي درآمدتعدادي زياد از سواران ر. آنان تاخت
. سپس به سپاه پياده خود ملحق شد و در كنار آنان به جنگ بار روميان پرداخت

چونان . كند مسلمانان چون ديدند كه فرماندة آنان اين چنين شجاعانه با دشمن پيكار مي
ه دل راه شيران بر صفوف دشمن يورش بردند و از دهشت آن نبرد سخت هراسي ب

در برابر اين حمله همه جانبه مسلمانان، توان روميان سست شد و نظم آنان از هم . نداند
جنگيدند كه در  آنان با افرادي مي. گسست و سرانجام معلم تلخ شكست را چشيدند

پس از اين شكست قصد به . هردو صورت نصرت و يا شهادت، پيروز ميدان بودند
 بتوانند با پناه بردن به برج و باروي مستحكم آن، جان جانب اسكندريه گريختند شايد

   3.حقير خويش را از شبح مرگي كه سپاهيانش را فرا گرفته بود پنهان نمايند
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اند به كمك سپاهيان  چون مصريان ديدند كه روميان از سپاه اسالم شكست خورده
 روميان از پس خود هايي پرداختند كه ها و پل راهاسالم شتافتند و به تعمير و بازسازي 

تخريب نموده بودند آنان از اين خوشحال بودند كه سرانجام دشمني كه به نواميس آنان 
كرد به دست تواناي مسلمانان  نمود و اموال و ما يملكشان را چپاول مي هتك حرمت مي

توانستند اين سپاه آزادي بخش را  شكست خورده است و به همين دليل تا آنجا كه مي
هنگاميكه عمرو بن عاص به اسكندريه رسيد دستور . 1كردند و آذوقه تأمين مي با اسلحه

  . منجنيقها نصب كنندداد تا ديواري بنا شود و بر آن 
سپس فرمان داد تا زمانيكه حصار اسكندريه فرو ريزد با منجنيق به سوي آن سنگ 

زه شهر را اسكندريه سست شده مسلمانان توانستند درواچون ديوارهاي . پرتاب كنند
پس از ورود سپاهيان اسالم به داخل شهر، آنان توانستند سپاهيان روم را از دم . بگشايند

آنان همچنين زنان و كودكان . تيغ بگذرانند و شكست سختي را بر آنان وارد نمايند
هر كس توانست خود را از مهلكه نجات دهد، به جانب . بسياري را به اسارت گرفتند

  . رفت تا جان خويش را حفظ كند  ميهاي روميان كشتي
چون مسلمانان به مركز شهر رسيدند و ديگر . خود منويل، در اثناي جنگ كشته شد

پس از پايان . 2آنان را نداشت، عمرو فرمان صلح داداحدي يا راي مقاومت در برابر 
د اي كه جنگ را به پايان برد مسجدي به نام مسج جنگ، عمرو دستور داد در همان نقطه

آرامش به اين شهر كهن بازگشت و مردماني كه از ترس روميان از . 3الرحمه بنا كنند
اسقف بنيامين نيز كه از جمله فراريان بود به . مراجعت كردندشهر گريخته بودند بدانجا 

عمرو درخواست نمود تا باقبطيان رفتاري نيك و منصفانه داشته شهر بازگشت و از 
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مان خود با مسلمانان را نشكستند و به وظايف خود در برابر باشد، زيرا كه قبطيان، پي
همچنين از عمرو خواست كه با روميان پيمان صلحي امضا نكند و . آنها عمل نمودند

   1.چون وفات يابد اجازه دهد او را در كليساي يحنس دفن كنند
ر پس از پايان جنگ مصريان از اقصي نقاط مصر نزد عمرو شتافتند تا از او بخاط

آنان همچنين از او خواستند تا اموال . بيرون راندن روميان ستمكار تشكر و قدرداني كنند
روميان : و چارپايانشان را كه روميان چپاول كردند بدانان باز پس دهد و به او گفتند 

در عين حال ما هرگز به شما و پيمانمان . ما را به زور از ما گرفتنداموال و چارپايان 
عمرو نيز با اين درخواست آنان موافقت نمود و دستور داد هر كس كه . مخيانت نكردي

سپس عمرو . 2تواند مايملك خويش را باز پس گيرد دليلي بر مالكيت خود بياود، مي
اسكندريه با وجود نبود ديوار، از . دستور داد تا برج و باروي اسكندريه را ويران نمايد

رق و جنوب آن در اختيار مسلمانان بود، ش. چهارجانب در امنيت كامل قرار داشت
 زويله، طرابلس كه با مصالحه و قبول پرداخت ،غرب آن نيز پس از فتح مناطق برقه

. به تصرف مسلمانان در آمده بود مورد محافظت قرار گرفتجزيه از جانب ساكنان آنها 
 از نبرد اخير شمال اين شهر نيز اگرچه در اختيار روميان بود اما آنان با درس بزرگي كه

اي ديگر به اسكندريه را از ذهن  يادگرفته بودند جرأت آن را نداشتند كه حتي فكر حمله
نمودند هيهات كه بتوانند وارد شهر  اگر هم چنين انديشه باطلي مي. خود بگذرانند

را براي خود به جا بشوند، زيرا كه با آن اقدامات وحشيانه خود، هيچ يار و ياروري 
همچنين مسلمانان . ا از حمله مجدد آنان به اسكندريه حمايت و استقبال كندنگذاشتند ت

   3.كردند به شدت از آن ناحيه محافظت مي
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  » نوبه«تصرف سرزمين : دوم 
» نوبه«سرزمين در دوران خالفت عمر بن خطاب، عمرو از او اذن گرفت كه به فتح 

 است كه بيشتر مسلمانان تجربه آن اما با آغاز جنگ، ديد با جنگي رو به رو شده. بپردازد
كردند و به اين ترتيب  دشمنان با پرتاب تير، چشم جنگجويان را كور مي. را نداشتند

شيوه مخرّب بود كه در همان آغاز به حدي اين . داشتند آنان را از هر نوع تحركي باز مي
ا سپاهيان، عمرو ناچار شد ب. جنگ، يكصد و پنجاه سرباز، چشم خود را از دست دادند

پس از به . 1اي را به آنان واگذار نمايد العاده صلح كند اما حاضر نشد امتيازات فوق
قدرت رسيدن عبداهللا بن سعد بن ابي سرح، او نيز در سال سي و يك بعد از هجرت، 
توان خود را براي فتح تو به آزمايش نمود اما باز همان مشكل الينحل عمرو برخورد 

 سختي كه ميان او و سياه پوستان روي داد، مع ذالك بسياري از با وجود نبرد. كرد
شاعري در وصف اين روز سخت چنين . سربازان عبداهللا چشم خويش را از دست دادند

  : سروده است 

  لم ترعين مثل يوم دمقله
  

  23و الخيل تعد و بالدروع مثقله  
  

 با آنان پيمان صلحي بست او نيز. اهل نوبه از عبداهللا خواستند با انان مصالحه نمايد
طبق اين پيمان، مسلمانان، استقالل سپاهيان را به رسميت . 4كه شش قرن به طول انجاميد

از جانب امنيت مرزهاي خود با سپاهيان بايست  شناخته و در مقابل مسلمانان نيز مي
هاي نوبه به روي بازرگانان مسلمانان  اين پيمان باعث شد تا دروازه. مطمئن باشند
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هاي  گشوده شود و نيز آنان بتوانند برگاني را از جانب سرزمين نوبه به سرزمينمسلمانان 
اي  روابط حسنهدر طول اين ند قرن مسلمانان با مردمان نوبه و بچه . ديگر وارد نمايند

ها به دين اسالم  برقرار كرده و اين خود، سبب شد تا بسياري از مردمان آن سرزمين
   1.گرويدند

  ا فتح آفريق: سوم 

من جمله از مهمترين اهدافي كه عمرو بن عاص به خاطر نيل به آنها، مناطقي چون 
ها و از ميان بردن سايه شوم  برقه و طرابلس را به تصرف در آورد، فتح آن سرزمين

طاغوت روم بر آن مناطقي چون برقه و طرابلس را به تصرف در آورد، فتح آن 
وت روم بر آن مناطق بود تا شايد دين حق بر ها و از ميان بردن سايه شوم طاغ سرزمين

آنان آشكار شود و راه راست را از باطل تميز دهند و بتوانند به آزادي كه حق آنان بود 
ها تابيدن  فتوحات مبارك بود كه نور ايمان به درون آن سرزمينپس از اين . دست يابند

گزيدن و اطاعت هاي نشأت گرفته از عبادت و پرستش تبان و بر گرفت و تاريكي
دكتر صالح مصطفي در مورد حمله عبداهللا بن سعد . 2خداياني از نوع بشر را از ميان برد
 م، عثمان، عمرو بن عاص 646. /   ه26در سال : گويد   بن ابي صرح به آفريقا چنين مي

عبداهللا نيز . را از امارت مصر عزل و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح را به جاي او گماشت
فرستاد و آنان نيز در باز گشت،  سواراني را به اطراف و اكناف آفريقا مي عمرو، چون

مأموريت اين سواران اين بود كه مقدمات فتح آفريقا را  .3آوردند غنايمي همراه خود مي
در واقع اين سواران مانند . فراهم آورند و اطالعات ذي قيمتي را نزد عبداهللا بياورند

ز بودند كه چونان پيش قراوالن ارتش و جاسوسان آن به كسب هاي شناسايي امرو گروه
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پس از اينكه عبداهللا اطالعات با ارزش و . پردازند اخبار و شناخت اوضاع پيرامون مي
جامعي از اوضاع و احوال آفريقا و نيز نيروهاي دشمن و مواضع آنان به دست آورد، 

ر اختيار او قرار داد و از او اي به عثمان بن عفّان نوشت و اين اطالعات را د نامه
عثمان نيز صحابه . خواست با عنايت به اين اطالعات، اذن حمله به آفريقا را به او بدهد

همه صحابه جز سعد . را گرد هم آورد و در مورد حمله به آفريقا با آنان مشورت نمود
ا اين بود دليل سعيد براي مخالفت با اين حمله ب.  با اين كار موافقت نمودند�بن زيد

نمود و آن را كاري نادرست  كه عمر بن خطّاب، مسلمانان را از حمله به آفريقا منع مي
دانست، به هرحال عثمان، براساس اجماع صحابه، مردم را به جهاد و نبرد در آفريقا  مي

فرا خواند، مدينه، پايتخت خالفت اسالمي، مملو از داوطلبين حضور در اين جهاد شد و 
انبوه داوطلباني كه خواستار . به تجهيز آنان جهت اعزام به مصر اقدام نمودنيز حكومت 

اعزام به مصر بودند و نيز حضور بزرگان صحابه، جوانان اهل بيت و فرزندان مهاجرين 
  . العاده مسلمانان به اين جهاد بزرگ و انصار، خود دليلي است بر اهتمام فوق

 ابن جعفر و ديگران مؤيد از سخن حضور افرادي چون حسن و حسين، ابن عباس،
تنها از قبيله مهره، ششصد مرده از قبيل غنت، هفتصد نفر و از قبيله ميدعان، . است

چون سپاه مهياي عزيمتشد، عثمان . هفتصد جنگجو دواطلب حضور در اين سپاه شدند
سپس حارث بن حكم را تا . براي جهاد تشويق نمودبرايشان خطبه خواند و آنان را 

نقل است . نيكه به سپاه عبداهللا بن سعد ملحق شوند به فرماندهي آنها منصوب نمودزما
كه عثمان، هزار شتر را در اختيار آن سپاه قرار داد تا با آنها افراد ضعيف را حمل كنند 
هنگاميكه سپاه به مصر رسيد، به جرگه سپاهيان عبداهللا بن سعد پيوست و همراه عبداهللا 

از مرزهاي . شد اين سپاه كه قريب به بيست هزار نفر مي. قا شدنداز فسطاط عازم آفري
عقبه بن نافع قهري همراه سپاهش به آنان مصر عبور كردند و چون به برقه رسيدند، 

آنان در برقه با هيچ مشكلي برخورد نكردند و علت آن اين بود كه مردم آن . ملحق شد
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ار بودند، تا آنجا كه هيچگاه خراج ديار كامالً به پيمان خود با عمرو بن عاص وفاد
هاي خود را سر وقت به مصر  شد و مردم، خود، خراج بگيري بدانجا اعزام نمي

من در :  كه چون از عمرو بن عاص در مورد آن پرسيدند گفت نقل است. دفرستادن مي
پايبند به عهد و ) برقه(ام اما هيچ كس را چون مردمان انطابلس  مصر حكومت كرده

عبداهللا بن . مانند بندند كامالً وفادار مي آنان به هر عهدي كه مي. شناسم خويش نميپيمان 
بود، به يقين در برقه ساكن  اگر مال و ثروتم در حجاز نمي: د گوي عمرو بن عاص مي

   1.شناسم تر و امن تر از آنجا نمي شدم، زيرا هيچ جايي را آرام مي
پاه عقبه بن نافع به سپاه عبداهللا بن به اين ترتيب اين حمله پس از ملحق شدن س

عبداهللا نيز با اعزام پيش قراوالن و جاسوسان به تمام اطراف و . سعد به آفريقا آغاز شد
اين افراد تمام . شد مسير مطلع ميهاي طول  اكناف آفريقا، از وضعيت آن مناطق و نيز راه

گيرانه با خبر  لر داشته و از هر نوع كمين يا حمله غافحركات دشمن را زير نظ
هاي  من جمله نتايج اين اقدامات شناسايي اين بود كه آنان توانستند كشتي. شدند مي

. هاي شهر طرابليس لنگر انداخته بودند پيدا كنند جنگي امپراتوري روم را كه در نزديكي
با خبر شدند به آنها حمله ها در آن نقطه  به محض اينكه مسلمانان از توقف اين كشتي

آنان توانستند يكصد نفر از ملوانان را اسير .  و آنها را به تصرف خود در آوردندبرده
كرده و به غنايم ارزشمند دست يافتند و اين اولين غنايم با ارزش بود كه مسلمانان در 

بخش، سپاهيان  عبداهللا همچنان، پس از اين پيروزي روحيه. 2اين سفر به دست آوردند
در طول مسير، جاسوساني را جهت كسب . ريقا را ادامه داداسالم، راه خود به سوي آف

در آنجا . رسيد» سبيطله«تا اينكه سپاه به شهر . داشت گسيل مياخبار به ديگر مناطق 
نقل است كه شمار . سپاه اسالم و سپاه جرجيز، حاكم آفريقا، رودرروي هم قرار گرفتند
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ها  خست دو فرمانده سپاه، پيغامن. رسيد سربازان جرجيز به يكصد و بيست هزار نفر مي
هايي براي هم فرستادند كه مضمون غالب آنها، اين بود كه عبداهللا به جرجيز  و نامه

پيشنهاد نمود يا به اسالم ايمان آورد يا با قبول حاكميت اسالم بر كيش خود بماند و در 
ادات را اين پيشنه اما جرجيز هيچكدام از. مقابل به مسلمانان جزيه پرداخت نمايد
جنگ . سرانجام دو سپاه به مصاف هم رفتند. نپذيرفت و بر مواضع خود اصرار ورزيد

چند روز به طول انجاميد تا اينكه سپاهي به فرماندهي عبداهللا بن زبير به ياري سپاهيان 
   1.به سرنوشت خود رسيدار كاسالم آمد و به اين ترتيب، جرجيز ستم
قر بودند، از سرنوشت جرجيز و مردمان سبيطله چون رومياني كه در ساحل دريا مست

نخست خواستار جنگ با عبداهللا بن سعد . با خبر شدند، به شدت احساس ترس نمودند
سرح شدند اما به خاطر ترس از او، بدو نامه نوشتند و از او خواستند كه بن أبي 

كند و هر سال شوند كه به او حمله ن سپاهيان خود را از آنجا ببرده و روميان متعهد مي
سيصذ قنطار طال و در روايتي ديگر، يكصد قنطار طال را به عنوان جزيه به مسلمانان 

اما با روميان . عبداهللا نيز اين شرط را پذيرفت و جزيه را از آنان تحويل گرفت. بپردازند
اند از آن آنان باشد  شرط گذاشتند غنايمي را كه مسلمانان قبل از مصالحه به دست آورده

پس از . اند به روميان باز گردانند   ديگر غنايمي را كه بعد از مصالحه به جنگ آوردهو
اين مصالحه، عبداهللا بعد از يك سال و سه ماه در روايتي ديگر يك سال و يك ماه 

   2.توقف در آفريقا به مصر بازگشت
را هنگاميكه عبداهللا بن سعد به طرابلس رسيد، تجهيزات و وسائل سنگين سپاهيان 

پس از . ها نمود و خود و افرادش، صحيح و سالم به مصر باز گشتند سوار بر كشتي
هايي  در واقع كشتي. بازگشت به مصر، خمس غنايم و اموالي ديگر را نزد عثمان فرستاد
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كه در ساحل طرابلس لنگر انداخته و منتظر عبداهللا بن سعد بودند، غنايمي بودند كه 
إرشيبالد در اين خصوص . ه به تصرف خود در آورده بودندمسلمانان در شام و اسكندري

هاي آنها به  مسلمانان اسكندريه و شام را فتح نمودند، در كارگاهپس از اينكه : گويد  مي
همچنين . 1شدند هاي سالم و يا نيمه كاري دست يافتند كه با اندكي كار تكميل مي كشتي

صر، در سال سي و سوم بعد از نقل است كه عبداهللا بن سعد پس از بازگشت به م
هجرت به دليل شورش مردمان آفريقا و نقص پيمان صلح از جانب آنان، بار ديگر عزم 

او پس از فتح مجدد آفريقا، اركان حكومتي . آنجا نمود و توانست بر آنان پيروز شود
اخت جزيه اسالمي را در آنجا بنيان نهاد و مردم آنجا نيز با به اسالم گرويدند و يا به پرد

   2.تن دادند
  هاي عبداهللا بن زبير در فتح آفريقا  رشادت: چهارم 

رسيد، عبداهللا بن زبير را با  چون اخبار دقيقي از مسلمانان در آفريقا به عثمان نمي
به . او نيز خود را با سرعت به آنان رسانيد. اي از جنگ جويان بدانجا اعزام نمود دسته

ه سپاه اسالم، صداي تكبير مسلمانان، فضا را طنين انداز محض ورود عبداهللا بن زبير ب
جرجيز چون از علت اين هياهو جويا شد، بدو گفتند كه سپاهي ديگر به آنان . كرد

عبداهللا بن زبير . اين خبر، عزم جرجيز براي ادامه جنگ راست كرد. ملحق شده است
دازند و سپس هر يك به پر ديد كه دو سپاه از صبح زود تا نيمه روز به كارزار مي مي

روز بعد خود او به ميدان . كنند گردد و تا صبح فردا استراحت مي اردوگاه خويش باز مي
چون از علت غيبت او سؤال كرد . نبرد رفت اما عبداهللا بن سعد را در ميان سپاهيان نديد

كصد بدو گفتند كه جرجيز اعالم نموده است هر كس ابن سعد را به قتل برساند، به او ي
هزار دينار پاداش خواهد داد و دخترش را به عقد او در آورده و او را حاكم آفريقا 
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عبداهللا بن . 1حال جرجيز از ابن سعد بيشتر نسبت به جان خود بيم دارد. خواهد نمود
مصاف ما با آنان به طول با اين شيوه جنگ ما : زبير نزد ابن سعد رفت و بدو گفت 

كنند اما ما از  سرزمين خود هستند و مدام تقويت قوا ميآنان در . خواهد انجاميد
من پيشنهاد . آنان خود را تقويت نمايمتوانيم چونان  خود دور هستيم و نميسرزمين 

 داشته و به ميدان كارزار نها پنها كنم فردا صبح جنگجوياني شجاع را در خيمه مي
ما ون روز به نيمه رسيد، خواهيم جنگيد و چفردا در اردوگاه خود با دشمن . نفرستيم

و با دشمن به نبرد ادامه دهيم تا آنان كامالً خسته و درمانده دست از جنگ نكشيم 
ها نگاه  آن افرادي را كه در خيمهآنگاه چون به اردوگاه خويش بازگشتند، . شوند
 با انشاءاهللا. فرستيم ايم پنهان از چشم روميان و در غفلت ايشان به لشگرگاه آنان مي داشته

ابن سعد نيز بزرگان صحابه را فراخواند و با . اين نقشه، بر روميان پيروز خواهيم شد
. مشورت نمود كه همه آنان با اين نقشه زيركانه موافقت كردندآنان در اين خصوص، 

چون فرداي آن روز فرا رسيد، عبداهللا بن سعد طبق نقشه، مرداني شجاع و جنگجو را 
. ها نگاه داشت و بقيه سپاه را به جنگ با روميان گسيل داشت همراه اسبانشان در خيمه

آنان تا ظهر با روميان به كارزار پرداختند و چون هنگام ظهر شد و روميان قصد داشتند 
جنگ . به اردوگاه خود را نمودند، ابن زبير مانع اين كار شد و به جنگ با آنان ادامه داد

به آنگاه شيپور آتش بس .  خسته و كوفته شدندآنقدر ادامه يافت كه هر دو سپاه كامالً
در اين هنگام ابن زبير همراه . صدا در آمد و طرفين هر يك به اردوگاه خود باز گشتند

ها پنهان شده بودند در خفا و بدون اينكه روميان متوجه آنان  آن افرادي كه در خيمه
ود بازگشتند و قصد گاه خ شوند، خود را داخل سپاه روم كردند چون روميان به خيمه

روميان نفوذي، تكبير زنان به قتل عام استراحت نمودند، مردي تكبر برآورد و آن افراد 
هاي  روميان چنان غافلگير شده بود كه فرصت آن را نيافتند سالح. مبادرت ورزيدند
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مسلمان با هجومي برق آسا، لشكرگاه آنان را به تصرف خود در آوردند . خود را بردارند
ستي وحشتناك بر آنان وارد نمودند، خود جرجيز نيز در اين عمليات به دست ابن و شك

عبداهللا بن سعد پس از . زبير به قتل رسيد و دختر او به اسارت مسلمانان در آمد
او در آنجا به چنان . محاصره شهر سبيطله، توانست آن شهر را به تصرف خود در آورد

آن را نديده بود، به نحويكه سهم هر سرباز غنايمي دست يافت كه تا به حال نظير 
پس از فتح . شد سهم هر سرباز پياده يك هزار دينار ميسواركار از آنها، سه هزار دينار و 

سپاهيان او توانستند تا . سبيطله، ابن سعد، سپاهيانش را به ديگر مناطق گسيل داشت
» اجم«ه جانب قلعه او همچنين لشكري را ب. را به تصرف خود در آورند» قفصه«شهر 

اين سپاه توانست پس از محاصره . كه بسياري از روميان بدان پناه برده بود اعزام نمود
ابن سعد، دختر جرجيز . قلعه و از طريق مصالحه با مدافعان آن، به تصرف آنجا نائل آيد

   1.را به ابن زبير بخشيد و او را با خبر فتح و ظفر لشكريان اسالم نزد عثمان فرستاد
هاي مسلمانان در آفريقا كامالً نمود  نقش عبداهللا بن زبير، بدون شك، در پيروزي

چون مسلمانان با بيست هزار : حافظ ابن كثير در تاريخ خويش چنين گفته است . داشت
جرجيز، پادشاه نيرو به فرماندهي عبداهللا بن سعد بن أبي سرح قصد آفريقا نمودند، 

 و بنابر روايتي ديگر با دويست هزار سرباز به مقابله با آفريقا، با يكصد و بيست هزار
در سپاه مسلمانان، بزرگاني چون عبداهللا بن عمرو عبداهللا بن زبير حضور . آنان شتافت

سپاهيان روم، مسلمانان را به . هنگامي كه دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند. داشتند
خود را در تنگنايي وحشتناك مسلمانان در آن شرايط، . محاصره خود در آوردند

  . ديدند كه قبالً در چنين شرايطي گرفتار نيامده بودند مي
چون در ميدان كارزار نظري به پشت : كند  عبداهللا بن زبير خود چنين تعريف مي

سپاه روم انداختم، جرجيز را ديدم سوار بر اسب كه دو كنيز او را با پرطاووس باد 
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 از او خواستم افرادي شجاع را به من بدهد تا از من نزد ابن سعد رفتم و. ندنز مي
او نيز . حمايت كنند، زيرا قصد دارم به دل سپاه دشمن بزنم و خود را به جرجيز برسانم

. افرادي جنگجو را در اختيار من قرار داد و من با حمايت آنان به قلب سپاه روم زدم
چون . بن سعد به جرجيز هستيماي از جانب ا كردند كه من حامل نامه روميان گمان مي

به نزديك جرجيز رسيدم، دانست كه قصد كشتن او را دارم و به همين دليل، اسب را 
من نيز با نيزه او را زدم و چون بر . تاخت تا بتواند خود را از دست من نجات دهد

وع باالي نيزه خود بردم و شرباالي سر او رسيد، سر او را از تن جدا نمودند و آن را بر 
بربرها چون سر جرجيز را ديدند پا به فرار گذاشتند و هر يك به . تكبير گفتن نمودبه 

مسلمانان نيز به تعقيب آنان پرداختند و بسياري از ايشان را به قتل . جانبي گريختند
اي  اين جنگ در منطقه. شماري را به دست آورند رسانيد و توانستند غنايم و اسراي بي

  .  داد كه در فاصله دو فرسنگي قيروان قرار داردروي» سبيطله«بنام 
 در آن �دهد كه اين اولين ميدان كارزاري بود كه عبداهللا بن زبير ابن كثير ادامه مي

   1.به شهرت و اعتبار زيادي دست يافت
اين اقدامي كه ابن زبير از خود نشان داد، بدون شك به خطر انداختن جان خويش 

آيد او كه در آن ايام، قريب بيست و هفت سال سن داشت  حال اين سؤال پيش مي. بود
اي در اين زمينه نداشت چگونه توانست به اين عمليات بسيار   و هيچ نوع تجربه

خطرناك دست زند كه از ديد ديگر مردمان، به احتمال بسيار زياد، سرانجام آن مرگ 
  بود؟ 

 كه ابن زبير به خاطر آنها توان به دو هدف زير اشاره نمود در پاسخ به اين سؤال مي
  : دست به اين ريسك بزرگ زد 
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داد كه با موفقيت در اين عمليات و كشتن پادشاه بربرها، سپاه كفار  او احتمال مي - 1
را به هم ريزد تا بدين وسيله مسلمانان بتوانند بر آنان فائق آيند و از گرفتار 

  . نجات يابندآمدن در نبردي سخت و دهشتناك 
ت، اميداوار بود كه خداوند او را به عنوان شهيد راه خويش در صورت شكس - 2

بپذيرد و اين يعني دست يافتن به بهترين آرزوها و واالترين درجاتي كه 
كنند از  صالحان آرزوي آن را دارند و براي رسيدن به آن با هم رقابت مي

طرفي ديگر، با اين اقدام شجاعانه ابن زبير، دچار رعب و وحشت شده و 
.  خواهند نمود كه همه مسلمانان اينگونه دليرانه با آنان خواهند جنگيدگمان

براي اثبات شجاعت فردي همين بود كه او خود را در آتش سوزان جنگ 
بياندازد و به عاقبت آن اهميت ندهد و تنها مردان بزرگي كه راه رسيدن به 

ن كارهايي بينند قادر به چني اي مي بهشت را در انجام چنين اعمال شجاعانه
اي وارد نمود دست از  ابن زبير نيز آنگاه كه خود را به چنين مهلكه. هستند

هاي آن پشت نموده بود و تنها  جان شيرين خويش شسته و به دنيا و دلبستگي
هاي خداوند بود كه آنها را به مجاهدين در راه خود  به فكر رسيدن به وعده

  1.بشارت داده است

پادشاه خود را كشته يافتند پا به فرار گذاشتند و مسلمانان نيز گفتيم كه چون بربرها، 
ديدند به تعقيب آنان پرداختند و ايشان را يا به قتل  كه خود را پيروز جنگ مي

اين ماجرا، . آوردند رساندند و يا بدون هيچ نوع مقاومتي، به اسارت خود در مي مي
 خويش را هنگام تنگنا، با مردي تأكيدي است بر اين حقيقت كه خداوند متعال، أولياي

در آن نبرد . بخشد دهد و آنان را از آن مشكالت رهايي مي از جانب خود حضرت مي
كه دشمني با  سخت، مسلمانان در يك گرداب وحشتناكي گرفتار آمده بودند، به نحوي
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 شش برابر تعداد نفرات، آنان را در محاصره خود قرار داده و مسلمانان ناچار بودند از
هر سو با آنان به نبرد بپردازند و اين از توان ارتشي كوچك كه در محاصره ارتشي 

گر اين ماجرا در وصف اين جنگ  بزرگ گرفتار آمده خارج است گما اينكه روايت
مسلمانان در چنان وضعيت سخت و دهشتناكي قرار گرفته بودند كه : چنين گفته است 

اما خداوند بزرگ، قهرماني . ود نديده بودندتا پيش از آن چنين وضعيتي را به چشم خ
نظير خود ايشان را از مهلكه  هاي بي شجاع را به جانب آنان روانه نمود تا با رشادت

نجات دهد و به اين صورت بود كه خداوند سپاهيان اسالم را از آن وضعيت مرگبار به 
   1.سر منزل موفّقيت رسانيد

مود كه نبايد از شجاعت دلير مرداني كه عبداهللا در اينجا بايد اين نكته را يادآوري ن
بن زبير را در آن مأموريت خطير خويش ياري دادند و از او در برابر دشمنان حمايت 

هر چند تاريخ نام آنان را فراموش كرده است اما آن عمل شجاعانه . نمودند غافل نشد
ند و چون از قهرمانان ايشان، هميشه در دنيا و در اذهان امت اسالم جاودان خواهد ما

كنند اقدامات شجاعانه ايشان، افتخاريست ديگر بر تاريخ اين امت و به  خويش ياد مي
يقين در آخرت نيز بدان پاداشي كه خداوند آن را به مجاهدان راست گويش بشارت 

   2.داده است خواهند رسيد
گ از جان و دل در كنار اين اقدامات شجاعانه، ديگر سربازان اسالم نيز در اين جن

مايه گذاشتند و هست و نيست خويش را در راه خدا فدا نمودند و بسياري از آنان نيز 
من . جان عزيز خويش را در اين راه در طبق اخالص گذاشتند و به اسالم تقديم نمودند

جمله اين جنگجويان فتوحات آفريقا در عهد عثمان، ابوذ ؤيب هذلي بود كه خود از 
  . آمد روزگار به حساب ميشعراي بنام آن 

                                                           

 ). 12/392(التاريخ اإلسالمي، مواقف و عبر  -1

 ). 12/392(المي، مواقف و عبر التاريخ اإلس -2



 324

  . ابوذويب هموست كه اين ابيات مشهور را سروده است

شَنأَ ةُذا المينّإ وبظَأ تهافار  
  

  عفَ التَةٍممي تَلَّ كُيتلفَأَ  
  

تَو م يهِرِأُين تِامِشَّدي للِلُّج  
  

  12ععضَضَتَأ ال هرِ الديبِرَي لِنِّأَ  
  

  
  » ذات الصواري«نبرد : پنجم 
هاي سنگيني كه روميان در آفريقا متحمل شدند و گسترش سيطره   از شكستپس

ناوگان مسلمانان بر مديترانه از بندر رودس تا بندر برقه، آنان سواحل خود را در معرض 
به همين دليل كنستانتين پسر هراكليوس، امپراتور بيزانس، . ديدند تهديد مسلمانان مي

هاي  راهم آورد تا با حمله به مسلمانان، انتقام شكستناوگاني متشكل از هزار كشتي را ف
عثمان نيز فرمان داد تا مسلمانان نيروهاي خود را براي مقابله با . پيشين را از آنان بگيرد
هاي شام را به فرماندهي بشر بن ارطاه به جانب  معاويه، كشتي. روميان گردهم آورند

 به ناوگان عبداهللا بن سعد بن ابي او نيز چون به آنجا رسيد. اسكندريه گسيل داشت
هاي اين ناوگان، تنها  مجموع كشتي. سرح ملحق شد و تحت فرماندهي او قرار گرفت

ترين مجاهدان مسلمان قرار داشتند كه بارها با  در اين ناوگان شجاع. دويست عدد بود
ي رغم روميان به نبرد پرداخته و بارها آنها را شكست داده بودند و به همين دليل عل

. اي از روميان نداشتند اينكه از نظر عددي از روميان به مراتب كمتر بودند هيچ واهمه
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كنم   ت مي به شما دشمنان و حسودان خود اثبا      ) فرزندانم(من با صبر و تحمل خويش در برابر مرگ          . كند

 . تواند مرا از پاي در آورد كه مصائب روزگار نمي
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انديشيدند كه دين خدا را پيروز گردانند و ابهت روميان را  اين دلير مردان تنها به اين مي
  : مهمترين داليل وقوع اين جنگ عبارتند از . در هم شكنند

  
  . فريقا بر روميان وارد ساخته بودندضربات سهمگيني كه مسلمانان در آ - 1
شكست روميان در سواحل شرقي و جنوبي خود كه حاصل سيطره مسلمانان بر  - 2

 . آنها بود

 ترس روميان از قدرت گرفتن بيش از اين مسلمانان و احتمال آنان به قسطنطنيه  - 3

هاي پيشين روميان در شام و مصر و  كنستانتين قصد داشت تا با جبران شكست - 4
 . برقه، ابهت سابق بيزانس را به آنان برگرداندسواحل 

توانند سلطه  كردند با جنگي كه پيروزي در آن قطعي است مي روميان گمان مي - 5
خود بر درياي مديترانه و جزاير آن را حفظ نموده و از طريق آن بر سواحل 

 . قلمرو اعراب حمله برند

ژيك و مهمي نزد گيري اسكندريه كه از موقعيت استرات تالش براي باز پس - 6
كتب تاريخ نيز مكاتبات ساكنان آنجا با كنستانتين، امپراتور . روميان برخوردار بود
  1.اند و اين حكايت از اهميت آن نزد روميان دارد روم را به ثبت رسانيده

  اين نبرد در كجا روي داد؟ 
 مورد، دانيم جز يك اند و تا آنجا كه مي مورخان به اين سؤال جواب يكساني نداده

اند و آن يك مورد نيز محل آن  هيچكدام از منابع عربي محل دقيق اين نبرد را ذكر نكرده
  . را سواحل برقه دانسته است
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اي از عبداهللا بن سعد بن ابي سرخ نقل شده  خطبه 1»فتح مصر و اخبارها«در كتاب * 
ر كشتي به اند كه هراكليوس با يك هزا به من خبر داده: كه در آن چنين گفته است 

  . اما كتاب محل اين جنگ را مشخص نكرده است. در حركت استجانب شما 
جنگ ذات الصواري را با .   ه31 در كتاب خود و در بررسي حوادث سال 2طبري* 

روميان : نبردهاي مسلمانان در آفريقا ربط داده و در اين خصوص چنين گفته است 
  . تا آن زمان سابقه نداشتنيرويي را عليه مسلمانان فراهم آوردند كه 

 نيز مكان دقيق اين نبرد را مشخص نكرده است اما 3»في التاريخالكامل «كتاب * 
  . در آفريقا مرتبط دانسته استهاي مسلمانان  ها و پيروزي علّت وقوع آن را با جنگ

چون عبداهللا بن سعد بن ابي سرح :  نيز چنين آمده است 4»البدايه و النهايه«در * 
به همين دليل . اين امر بر روميان سخت آمدن و بربرها را در آفريقا شكست داد، روميا

كنستانتين پسر هراكليوس سپاهي عظيم را كه تا آن روز به خود نديده بود فراهم آورد و 
هاي غرب  مسلمانان و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح در سرزمينبا پانصد كشتي به جانب 

  . ردندحركت ك
اما شوقي . نكرده است نيز محل دقيق اين نبرد را مشخص 5»مم اإلسالميهتاريخ األ«* 

 و براي اين 6ابو خليل معتقد است كه اين نبرد در سواحل اسكندريه روي داده است
  : كند  ادعاي خود داليل زير را بيان مي
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: كند  به طور صريح چنين بيان مي» النجوم الزاهده في ملوك مصر و القاهره« كتاب -
   1.رد ذات الصوري در سواحل اسكندريه روي دادنب

  
هاي  پس از اينكه ابن ابي سرح، سرزمين : 2گويد تاريخ ابن خلدون نيز چنين مي -

را در نور ديد و مردمان آنها را به اطاعت خويش در آورد به مصر آفريقا 
كنستانتين نيز با ششصد كشتي به قصد جنگ با او عزم اسكندريه . بازگشت

  . نمود
اند، معتقد كه آن نبرد و  مامي منابع عربي كه محل دقيق اين نبرد را ذكر نكردهت -

 . اند هاي روميان در شمال آفريقا با هم در ارتباط بوده شكست

 ذات الصواري، سرور درياي ناوگان روم، سابقه طوالني داشت، او پيش از نبرد -
قلمرو ل بود و به همين دليل جرأت آن را داشت كه به سواحمديترانه 

بر همين اساس دكتر شوقي ابوخليل، معتقد است كه . مسلمانان حلمه كند
روميان به سواحل اسكندريه آمدند تا هم آن مكان ارزشمند را بار ديگر به 

آنان . كمك ساكنان شهر پاسخ مثبت دهنددست آورند و هم به درخواست 
برند و سلطه روميان مسلمانان را به طور كامل از بقصد داشتند تا ناوگان جوان 

 . بر درياي مديترانه و جزاير ان را تثبيت كنند

مكاني «شناسند و فونيكه  مي» فونيكه«منابع غربي، نبرد ذات الصواري را بنام جنگ  -
   3بود در غرب بندر اسكندريه و نزديك لنگرگاهي در آن ناحيه
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  : حوادث مهم اين جنگ * 
 چون دو سپاه در دريا به هم رسيدند، كند كه مالك بن اوس بن حدثان روايت مي

آن روز باد بر ضد و به نفع . را ديديم كه تا به حال به چشم خود نديده بودمهايي  كشتي
سپس هر دو سپاه، نزديك يكديگر لنگر انداختند و چون باد آرام . وزيد روميان مي

يان نيز امروز بين ما صلح برقرار باشد و رومگرفت به روميان پيشنهاد كرديم كه 
رويم  خواهيد به ساحل مي اگر مي: همچنين مسلمانان از روميان پرسيدند كه . 1پذيرفتند

 در دريا با هم نبرد خواهيم جنگيم تا پيروز ميدان مشخص شود و االّ و در آنجا با هم مي
ها و  در واقع آنان چون از مهارت. جنگيم ما در آب با شما مي. فرياد زدندروميان . كرد

دريانوردي اطالع بسيار زيادي داشتند، اميدوار بودند كه با كمك اين تجارت فنون 
چيره . خويش بتوانند بر مسلمانان كه در دريانوردي و فنون آن مهارت الزم را نداشتند

   2.شوند
موقعيت مسلمانان متزلزل و خطرناك بود و به همين دليل، چون فرا رسيد، فرمانده 

ايشان بدو . آنان را در مورد شرايط خود جويا شدد و نظر آنان، سردارانش را فراخوان
. هاي دشمن فكر كنيم كنيم تا در مورد شرايط خود و توانمندي امشب را صبر مي: گفتند 

صداي زمزمه آنان چونان صداي زنبور، با . مسلمانان آن شب را به نماز و دعا گذراندند
. ها را به صدا در آوردند ميان ناقوسدر مقابل رو. نغمه امواج دريا به هم آميخته بود

كنستانتين از مسلمانان خواست كه خود را براي جنگ آماده كنند . چون صبح فرا رسيد
اما عبداهللا بن سعد بن ابي سرح بعد از امامت نماز صبح، بارديگر سراداران خود را 

 دست آنان در اين جلسه، به تصميمي جالب. فراخواند و با آنان به مشورت پرداخت
ها را به ميداني براي جنگ تبديل كنند اما اين كار  نقشه اين بود كه عرشه كشتي. يافتند
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هاي  هايشان را به كشتي تا مسلمانان كشتيپذير بود؟ عبداهللا دستور داد  امكانچگونه 
يكديگر برخورد ها آنقدر به هم نزديك شدند كه بدنه آنها با  كشتي. روميان نزديك كنند

هاي   به زير آب رفته و كشتي– يا به تعبير امروز مردان قورباغه –غواضاني نمود، سپس 
 كشتي 1200به اين ترتيب . هاي مسلمانان بستند هايي محكم به كشتي روميان را با طناب

آن غواصان هر ده يا بيست كشتي را به هم بسته و ميدان . در دريا به هم متصل شدند
عبداهللا بن سعد، مسلمانان را در اطراف . آورده بودكارزاري را براي مسلمانان فراهم 

ها به صف نموده و بر ايشان آيات قرآن، به خصوص آيا سورة انفال را كه در آن  كشتي
   1.خواند تاكيد بر حفظ وحدت و استقامت شده است مي

اند پيروز  كردند كه چون نبرد دريا را برگزيده روميان گمان مي. جنگ شروع شد
ور شدند تا بتوانند با  هاي مسلمانان حمله شد و به همين خاطر بر كشتيجنگ خواهند 

. سازند ابهت ناوگان آنان را در هم شكنند نخستين ضربات مهلكي كه بر آنان وارد مي
بسيار شديد بود، خون روميان به صفوف مسلمانان حمله كردند، جنگ ميان دو طرف 

 را گلگون نمود، اجساد به درون آب همه جا را فرا گرفت تا آنجا كه سطح آب دريا
در اين جنگ هر . كرد ها را به ساحل نزديك مي شدند و امواج دريا نيز كشتي پرتاب مي

ثيوفانس، مورخ . شماري دادند و افراد بسياري را از دست دادند دو طرف تلفات بي
. 2رومي، در توصيف شدت اين جنگ، آن را به يرموك دوم روميان مانند كرده است

انبوه تلفات تا بدان حد بود كه خون سطح : طبري نيز در مورد آن چنين نوشته است 
   3آب دريا را پوشانيد
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ها  در اثناي جنگ روميان تالش نمودند تا كشتي عبداهللا بن سعد را از ديگر كشتي
اما چون . شان محروم كنند جدا سازند و به اين ترتيب سپاهيان اسالم را از وجود فرمانده

شتي روميان به كشتي عبداهللا نزديك و زنجيرهايش را به سوي آن پرتاب نمود، علقمه ك
   1.بن زيد عظيفي خود را به آنها رسانيد و همه زنجيرها را با شمشيرش قطع كرد

هاي خود، راه صبر و استقامت را در پيش  مسلمانان در اين جنگ، چونان ساير جنگ
در .  اين صبر و استقامت، نصرت را نصيب نمودگرفتند و خداوند متعال نيز به پاداش

ديگر سو، سپاهيان روم از هم پاشيدند و بنا به قول ابن عبدالحكم، خود امپراطور نيز تا 
اند و اجساد  مرگ پيش رفت او چنين ديد كه نيروهايش از هم متالشي شدهآستانه 

را از مهلكه به در سربازانش بر روي آب شناورند، فرار را بر قرار ترجيح داد و خود 
هاي پيشين را  ديد سپاهياني كه انتظار داشت از طريق آنان شكستاو به چشم خود . برد

ديد كه يكي پس از ديگري غرق  جبران كند و عظمت و شكوه روم را باز گرداند مي
او با تحمل جراحات سنگين و با اميدي از دست رفته، راه خفّت بار فرار را . شوند مي

و هنگاميكه بزرگان سيسيل از ماجرا و آن . 2د او را به جزيره سيسيل رسانيدبا. برگزيد
گاه شدند او را مورد مالمت شديد قرار دادند كه با اين كار خود مردان بار آ شكست ذلّت

اند و به همين دليل  گذاشتهدفاع  روم را به كشتن داده و روميان را در برابر مسلمانان بي
   4.و همراهان او را آزاد كردند. 3او را به قتل رسانيدند
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  : نتايج نبرد ذات الصواري 
اولين نبرد مهم و سرنوشت سازي بود كه مسلمانان در دريا انجام داده اين نبرد،  - 1

بودند و آنان در آن جنگ، صبر و استقامت، شجاعت، ايمان و تدبيري درست 
.  سخت نمودندجنگ را بر دشمنرا از خود به نمايش گذاشتند و از طريق آن، 

ها، ناوگان دشمن را  هاي محكم و به هم بستن كشتي طنابآنان با به كار بردن 
به دنبال خود به طرف ساحل كشانده و مانع آ شدند كه دشمن صفوف آنان را 
از هم متالشي نمايد و به اين صورت مصيبتي عظيم را بر پيكره دشمن وارد 

  . آوردند
. هاي خصمانه روم در قبال مسلمانان مام سياستاين نبرد، خطا پاياني بود بر ت - 2

 ديگر قادر نيستد آن شكوه و روميان، پس از اين نبرد به اين نتيجه رسيدند كه
پس از . هاي از دست رفته را باز پس گيرند ابهت سابق خويش و نيز سرزمين

اين جنگ بود كه مسلمانان بر پهنه اين دريا مسلط شدند و توانستند جزاير 
ليار را به تصرف خود در كرت، كورسيكا، ساردينا، سيسيل و جزاير بقبرص، 

 . جنوا و مرسيليا گسترش دهندآورده و قلمرو خود را تا 

با مرگ كنستانتين، فرزند چهرم و كم سن و سال او، بر تخت سلطنت نشست و  - 3
مناسبي را به مسلمانان داد تا حمالت خود را متمركز اين قضيه، فرصت 

 . خت روم، نمايدبيزانس، پايت

تقويت روحيه و آماده سازي معنوي سربازان، قبل از آغاز نبرد، تاثير بسزايي در  - 4
هايشان را متوجه درگاه  سربازاني كه قلب. تحقق آن پيروزي عظيم داشت

اند و شب قبل از جن را به نماز و راز و نياز و تضرع و دعا به  نمودهخداوند 
 بدون شك جويند، درت و عظمت او استعانت مياند و از ق بارگاه الهي گذرانده

 به اين يقين  وروند با روحيه واال و بدون هراس از مرگ به ميدان كارزار مي
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هدف ما از بيان . باشد اند كه خداوند از هر چيز ديگر واالتر و بزرگتر مي رسيده
اي را به امت اسالم تقديم نماييم تا  ها، آن است كه نسخه و توصيف اين جنگ
خود، به ثمرات عظيم آنها آنها در زندگي امروز  و روش از طريق اجراي راه

خواهد بود براي دست يابند كه حيات پربار صحابه همه درس است و الگويي 
  1.پيروان آنان

پس از اين نبرد درياي روم به دريايي اسالم تبديل شد و ناوگان مسلمانان سرور  - 5
قصد ظلم و جور و غارت ديگران را اما اين ناوگان .بال منازع آن گرديد

بلكه هدف آن اين بود كه مردمان را به دين خداوند فراخواند و نداشت، 
شوكت و شكوه مشركان را در هم شكنند و به نشر و گسترش تمدني بپردازد 

 .  نشأت گرفته بود�كه از قرآن و سنت رسول خدا

 صنعت ساخت كشتي، مسلمانان به مطالعه و فراگيري علوم و فنون دريانوردي، - 6
. هاي دريايي روي آوردند هاي نبرد با كشتي و نيز نحوه استفاده از نقشه روش

را فرا گرفته و با ) نماي دريايي قطب(آنان بعدها روش استفاده از اسطرالت 
ها بعد،  تر از سابق نمودند، به نحويكه قرن هاي خود آن را پيشرفته تالش

مب و امريكو فيسبوشي، در اكتشافات كلدريانوردان اروپايي چون كريستف 
  2.هاي بسياري بردند ها، استفاده خود از اين نوع اسطرالب

اين نبرد، نمونه ايست از برتري اعتقاد صحيح و محكم بر تجارت نظامي و تفوق  - 7
ها پيش، دريانورد بودند و در آن  عددي و امكانات و تجهيزات، روميان، از قرن

در مقابل، مسلمانان، چند سالي بيشتر . مي داشتندو نبردهاي آن، تجارب عظي
 اين تفوق رغم نبود كه با دريانوردي آشنا شده بودند اما خداوند متعال، علي
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خداوند سبحان، آن راد به واقع . روميان، مسلمانان را بر آنان پيروز گردانيد
مردان با ايمان را، براي نشر و گسترش دين خود و اعالي پرچم اسالم در 

بايد از شجاعت و قدرت در عين حال، . رتا سر عالم، انتخاب نموده بودس
اي ديگر از  اين نبرد، صفحه. مديريت عبداهللا بن سعد بن ابي سرخ غافل نشد

هاي مسلماناني بود كه در راه سرافرازي و عزّت دين  ها و رادمردي شجاعت
  1.پرداختند خداوند و دولت اسالمي، به جنگ و كارزار مي

  �هاي فتوحات در عهد عثمان بن عفان ها و عبرت مهمترين درس : ششم
  : ت به مؤمنان هاي خداوند نسب  وعده- 1

در عهد او، : گويد   چنين مي�ابن كثير، در بحث خود راجع به عثمان بن عفان
ها به تصرف مسلمانان در آمد، قلمرو حكومت اسالمي گسترش  بسياري از سرزمين

ي در اقصي نقاط عالم درخشيدن گرفت و مردم مصاديق اين يافت، پرتو رسالت محمد
  : اند  ديدند كه تحقق يافته آيات را به چشم خويش مي
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 ). 12/407(التاريخ اإلسالمي، مواقف و عبر  -1

خدا به كساني از شما بندگان كه ايمان ارند و نيكوكار گردند وعده فرمود كه در زمين خالفتشان دهـد،                     -2
را جانشين پيشينيان آنها نمود، و دين پسنديده آنان را تمكين و تـسلط              چنانكه امم صالح پيمبران سلف      

هـيچ    عطا كند و به همه آنان پس از خوف و انديشه از دشمنان ايمني كامل دهد كه مرا به يگـانگي، بـي                      
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  : يد فرما همچنين اين آيه كه مي
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ه، و عد بيصرَ فال قَرَيص قَكلَذا هإ«: ديدند  اين بشارت نبوي را بعينه مينيز تحقيق 
 هما في سبيل  كنوزنّقَفُنَتُفسي بيده لَذي نَه، و الّعد كسري فال كسري بكلَذ هإ

   2»اهللا

   3.ها در عهد عثمان تحقيق يافته و جامع عمل به خود پوشانيدند تمامي اين وعده
  : ها   تحول و پيشرفت در راه و روش جنگ- 2

زميني روي  سرها يا به خاطر تصاحب جنگ �پيش از عهد رسول و خلفاي راشدين
پيوست اما در   ها و قبايل به وقوع مي داد و يا به خاطر بروز خصومت ميان ملت مي

دوران آن بزرگواران، مسلمانان قصد داشتند تا اصول و عقايد خويش را در سرتا سر 
دنيا حاكم گردانند و به همين دليل ميان آنان و زردتشتيان و مشركان برخوردهايي 

ها، مسلمانان در هنگام رو در رو  اين تحول عظيم در اهداف جنگعالوه بر . بوجود آمد
 كه يا اسالم بياورند، يا به پرداخت جزيه تن در كردند شدن با دشمان به آنان پيشنهاد مي

نظير، سبب شد كه   اين سياست بي. دهند و يا خود را براي نبرد با مسلمانان حاضر كنند

                                                                                                                                                    

شائبه، شرك و ريا پرستش كنند، و بعد از آن هر كه كافر شود، پـس آنـان بـه حقيقـت همـان فاسـقان                          
  )55 –ر نو(  . تبهكارند

اوست خدايي كه رسول خدا را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بـر همـه اديـان عـالم تـسلط و                           -1
  )33 –توبه (  . برتري دهد، هر چند مشركان ناراضي و مخالف باشند

 ). 2918حديث (صحيح مسلم، كتاب الفتن  -2

 ). 7/216(البداية و النهاية  -3
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و تنها كينه توزاني كه مخالف عدالت و يرند قرار بگها زير پرچم اسالم  همه ملّت
مساوات بودند به دنبال ايجاد فتنه و شورش بودند و مسلمانان نيز ناگزير بودند به 

   1.شدت با اين قبيل افراد برخورد كنند و به سركوب آنان روي آورند
و تداوم آن در عهد  �تدوين قانون الزامي سربازي و تشكيل ارتش در عهد عمر - 3

نبرد قادسيه، دليلي شد بر آنكه عمر تصميم به الزام سربازي نمايد و  : �عثمان
به همين دليل به تمام واليان دستور داد تا هر فردي را كه توان جنگيدن دارد و 
داراي مركب و اسلحه است، خواه داوطلبانه و خواه از روي اجبار نزد او 

   2.آورند و از آنان خواست تا در اين امر، تعجيل نمايند
انديشيد و چون ديوان را تأسيس نمود و  عمر پيش از اين نيز به اين قضيه مي

ارزاق و حقوق ساليانه مسلمانان را تعيين نمود، تصميم گرفت ارتش دائم ، براساس آن
در عهد . شد المال پرداخت مي تشكيل دهد كه ارزاق و حقوقشان از محل درآمدهاي بيت

ن دريانوردي و حمله به قبرص را خواست، عثمان به او عثمان نيز چون معاويه از او اذ
اما او نيز . گذارد تا داوطلبانه با او همراه شونددستور داد تا در اين كار، مردم را آزاد 

چون عمر بر الزام شركت در فتوحات و نبردهاي زميني تاكيد داشت و چون عمر ارزاق 
   3.و حقوقي را براي آن سربازان تعيين نموده بود

  : مرزهاي دولت اسالمي ثمان به ه ع اهتمام ويژ- 4
آمد كه همچنان سياست حفظ امنيت  با توسعه قلمرو اسالمي در عهد عثمان، الزم مي

اين سياست از طريق اعزام سربازان . اين قلمرو از حمله دشمنان، استمرار يابدمرزهاي 
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در اينجا نظر خوانندگان را . شد هاي دفاعي مختلف اجرا مي و مرزداران و يا ايجاد پايگاه
  : كنيم  به اولين نامه عثمان بن عفان خطاب به امرا و فرماندهان ارتش جلب مي

عمر قوانيني را براي شما وضع نمود كه ما كامالً . بدانيد كه شما محافظان امت هستيد
هر كدام از شما كه از رويه خود منحرف شود و روش . باشيم در جريان آن دستورات مي

نماييم و ديگري را جانشين  ويش را تغيير دهد، ما نيز به امر خداوند شما را عزل ميخ
پس خوب مراقب باشيد و بدانيد كه من دقيقاً ناظر و مراقب اعمال . شما خواهيم نمود

   1.شما نظارت كامل دارمشمايم و به وظايف 
رد، امارت عثمان براي اينكه امور اداري و كشوري با سهولت بيشتري صورت بپذي

. تمامي مناطق شام و حفاظت از مرزهاي آن را به معاويه بن ابي سفيان محول نمود
مند  همچنين او را مأمور كرد تا خود يا يكي از فرماندهان آگاه، با تجربه، شجاع، و عالقه

   2.رفته و روميان را از آن ناحيه براند» شمشاط«به جهاد با روميان، به جانب مرز 
ستور داد تا سپاهياني را به مرز انطاكيه اعزام داشته و در آنجا ساكن كند و نيز به او د

   3.هايي را در آنجا به آنان واگدار نمايد در عين حال زمين
فرستاد  نمود و افرادي را بدان مناطق مي عثمان شخصاً به اوضاع مرزها رسيدگي مي

   4.تا اخبار آن نقاط را به اطالع او برساند
هايي را در حد فاصل مرز  عموريه را فتح نمود، قلعهچون معاويه نقل است كه 

او نيز تصميم گرفت، سربازاني را . انطاكيه و مرز طرسوس يافت كه خالي از سكنه بودند
از شام، شبه جزيره، قنسرين بدان دژها گسيل دارد تا هنگام بازگشت سپاهيان اسالم به 
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همچنين در تابستان، يك يا دو . مل آورنددرون قلمرو خود، از آن مرزها حفاظت به ع
سال بعد از بازگشت از آن فتوحات، او يزيد بن حر عبسي را به همان نقاط اعزام نمود 

   1.و به او دستور داد تا همان كار را انجام دهد
و گاه در زمستان به بالد روم عزيمت كرده و روزگار، سرداران گاه در تابستان « در ا

كردند تا پس  د با روميان، سربازان زيادي را در آن مناطق مستقر ميهاي خو پس از جنگ
   2.از بازگشت خود، از آن مرزها مراقبت و محافظت كنند

توان ادعا نمود كه معاويه بن ابوسفيان در طول امارت خود بر شام و  به واقع مي
اد و مرزها و سواحل آن و نيز حراست از آن مناطق، لياقت بسياري از خود نشان د

   3.كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشت
به عبداهللا بن سعد بن ابي سرح فرمان داد تا با اعزام كردن  �همچنين عثمان

سپاهياني به اسكندريه و مستقر نمودن آنان در آن منطقه، از مرز آنجا حفاظت كامل به 
ن نمايد و هر چند نيز به او دستور داد تا ارزاق و حقوق آن مرزداران را تعيي. عمل آورد

وقت يك بار، جاي آنان را با ديگران عوض نمايد، تا اين حضور مستمر در مرزها، به 
  . آنان ضرر و زياني وارد نسازد

  : اي خطاب به ابن ابي سرح چنين نوشت  او در نامه
خاص داني كه امير المؤمنين عمر بن خطّاب نسبت به امنيت اسكندريه اهتمامي  مي

اند و به همين دليل بر تو الزم است  ا به حال دوبار صلح را نقص كردهداشت روميان ت

                                                           

  ).2/467(اإلدارة العسكريه في الدولة اإلسالمية  -1
 ). 2/467(اإلدارة العسكرية في الدولة اإلسالمية  -2

 ). 2/467(اإلدارة العسكرية في الدولة اإلسالمية  -3



 338

در عين حال ارزاق و حقوقشان را . كه سپاهياني را به حفاظت و حراست آنجا بگماري
   1.پرداخت نما و هر شش ماه ديگران را جايگزين آنان كن

آوردند  ميرسم فرماندهان و سرداران اسالم اين بود كه چون زمين را به تصرف در 
كردند و  يافتند، اقدام به بازسازي و تعمير آنها مي ها دست مي هاي آن سرزمين و به قلعه

همچنين آنان عالوه بر اين اقدامات، خود، . نمودند مستقر ميها  سپس سربازاني را در آن
هايي كه  من جمله قلعه. زدند هاي دفاعي جديدي مي ها و پايگاه دست به ساخت قلعه

هاي رود فرات بودند كه شامل  ها مبادرت كرد، قلعه بن ابو سفيان به بازسازي آنمعاويه 
هايي بودند كه  ها قلعه اين. شد  مي5، قاليقال4، شمشاط، كمخ3ملطيه، 2هاي سميساط قلعه

ها چيره شدند و پس اقدام به  مسلمانان در عهد عثمان و هنگام فتح ارمنستان بر آن
   6.ها نمودند ربازان در آن قلعهها و استقرار س بازسازي آن

نمود به عنوان مثال، جبيب بن مسلمه فهري، دو هزار سرباز را در قلعه قاليقال مستقر 
   7.هايي را در آنجا به آنان واگذار كرد تا از مرزهاي آن منطقه حراست كنند و زمين

 شبه  مسلمه دستور داد تا شخصاً در مرزهاي شام وهمچنين خود عثمان به حبيب بن
   8.جزيره مستقر شده و به امنيت آن نظارت مستقيم داشته باشد
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 منطقه قزوين را فتح نمود، پانصد مسلمان جنگجو را در �نيز چون براء بن عازب
هايي را به آنان واگذار  بر ايشان تعيين نمود و سپس زمينآنجا باقي گذاشت و فرماندهي 

آنان نيز به آباداني . گر را در آنجا حقي نبودكرد كه تنها متعلق به آنان بود و هيچ كس دي
   1.ها اقدام نمودند هاي آب و حفر چاه آن همت گماردند و به كشيدن نهر

 را به تصرف در آورد، دو هزار سرباز 2همچنين بعد از اينكه سعيد بن عاص، طميسه
   3.را در آنجا مستقر نمود و فردي را به فرماندهي آنان منصوب نمود

 قبيل اقدامات در دوران خالفت عثمان بسيار بودند و فرماندهان و سرداران امثال اين
خليف مسلمين، سربازاني را جهت حراست از مرزهاي قلمرو اسالمي در جاي جاي 

   4.كردند مرزهاي آن مستقر مي
هاي تابستانه و زمستانه فرماندهان و  كشي در عين حال، عثمان به غزوات و لشكر

ها را فراهم  م خاصي داشت و هر سال مقدمات و ملزومات آنسرداران خود اهتما
و سرداران بزرگي چون معاويه بن ابوسفيان، خود، بدان آورد و فرماندهان  مي

پلي را بنا نمود كه از قبل  5»منبج«مثالً معاويه در شهر . ورزيدند ها مبادرت مي مأموريت
در . هاي تابستانه بود ركشيوجود نداشت و هدف از ساخت آن ايجاد مسيري براي لشك

جنگ با روميان، عثمان اختيارات وسيعي به معاويه داد و به او اجازه داد تا فرماندهان 
او نيز سفيان بن عوف را بدان . هاي تابستانه و زمستانه را خود او تعيين نمايد لشكركشي

ه ذكر است الزم ب. كار گماشت كه در تمام دوران خالفت عثمان بر اين سمت باقي ماند
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هاي تابستانه و زمستانه مسلمانان تنها محدود به مرزهاي  كه غزوات و لشكركشي
اي براي عهد عثمان  شد، بلكه در دريا و مرزهاي دريايي نيز چنين رويه خشكي نمي
   1.برقرار بود

  :  تقسيم غنايم بين شاميان و عراقيان - 5
لمه توانست سپاه روميان را در يش از ورود سپاهيان كوفه به ارمنستان، حبيب بن مس

هم شكند و بر آنان پيروز شود و به غنايم عظيمي دست يافت و چون كوفيان بدانجا 
حبيب بن مسلمه . رسيدند در مورد تقسيم غنايم بين آنان و شاميان دچار اختالف شدند

اي  نامهاي به معاويه نوشت و او را از ماجرا با خبر ساخت و او نيز به نوبه خود طي  نامه
عثمان دستور داد تا غنايم بين شاميان . قضيه را براي او بازگو نمود �به عثمان بن عفان

آن را بر و كوفيان تقسيم شود و چون نامة عثمان به دست حبيب بن مسلمه رسيد، 
ما به فرمان امير المؤمنين : شاميان نيز با شنيدن دستور عثمان، گفتند . شاميان قرائت نمود

   2.نهيم و پس غنايم را با عراقيان تقسيم نمودند گردن مي
  :  حفظ وحدت كلمه در هنگام مواجه با دشمنان - 6

بعد از فتوحات، عبداهللا بن عامر در خراسان، هنگام بازگشت، قيس بن هيثم سلّمي را 
سپاهياني قريب به » قارن«با بازگشت عبداهللا بن عامر، . به امارت آنجا منصوب نمود

ر از مردماني طبيسن، باد غيس، هرات و قهستان فراهم آورد و قصد حمله چهل هزار نف
قيس بن هيثم نيز عبداهللا بن خازم را به مشورت طلبيد و از او . به مسلمانان را نمود
من صالح : عبداهللا نيز فرصت را غنيمت شمرد و به قيس گفت . چاره كار را جويا شد

 خارج شوي و امارت آن را به من بسپاري، زيرا بينم كه تو از خراسان كار را در اين مي
اي دروغين را  ها پيش عبداهللا بن عامر قول امارت خراسان را به من داده بود و نامه مدت
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قيس نيز با وجوديكه به نيرنگ عبداهللا بن خازم پي برده بود، مع ذالك . به قيس نشان داد
   1.از نزاع با او امتناع ورزيد و خراسان را ترك نمود

  
در واقع قيس بن هيثم اين كار را تنها به اين دليل انجام داد تا وحد كلمه سپاهيان 
اسالم حفظ شود و دچار تفرقه و نزاع نشوند كه در آن شرايط به شكست آنان 

به هر صورت، به لطف الهي، سپاهيان اسالم توانستند بار ديگر بر دشمنان . انجاميد مي
   2.رو مار كنندخود پيروز شوند و آنان را تا 

  :  تامين نيازهاي سربازان جزو شروط صلح بود - 7
مسلمانان در عهد عثمان، فرماندهان را بر آن داشت با گسترش روز افزون فتوحات 

ها خود اين قيد را بگنجانند كه مردم بايد با دادن غذا و چهار  نامه تا در شروط صلح
هدف از اين اقدام اين بود تا . مين كنندأپاياني به سپاهيان، آذوقه و مايحتاج آنان را ت

و مايحتاج خود را به همراه مجبور نباشند كه از همان آغاز حركت، آذوقه سربازان 
   3.تر به جنگ با دشمنان بپردازند شد آنان بهتر و چاالك اين كار باعث مي. ببرند
  :  كسب اطالعات در مورد دشمنان - 8

دشمنان اهتمامي خاص داشت و شخصاً بر عثمان خود به كسب اطالعات در مورد 
   4.كرد اين كار نظارت مي
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امرا و سرداران او نيز چون ديگر فرماندهان جاسوساني را در ميان مناطق تحت 
   1.فرستادند تا اطالعات با ارزشي را در مورد آن به دست آورند تسلط دشمن مي

دند كه مردم آن سرزمين گنجان هاي خود، اين قيد را مي نامه همچنين آنان در صلح
بايد نسبت به مسلمانان خيانت نكرده و آنان را از تحركات و حمالت دشمنان به 

   2.مسلمانان آگاه كنند و اخبار و اوضاع آنان را به اطالع مسلمانان برسانند
  :  عبدالرحمن بن ربيعه با هلي، من جملة فرماندهان فتوحات در عهد عثمان - 9

هان عالي رتبه سپاهيان اسالم بود كه به دليل اعتقاد راسخ به عبدالرحمن از فرماند
دين و پايبند به شديد به آن، مورد اعتقاد همه سرداران و سربازان سپاه اسالم قرار 

در كنار اين ايمان محكم، شجاعت و دليري و نيز علم او به احكام دين شهره . داشت
با وجود تغيير خليفه و نيز امراي خاص و عام بود و به همين دليل ساليان متمادي و 

كوفه كه او زير نظر مستقيم آنان قرار داشت، همچنان به عنوان والي منطقه باب االبواب 
او كامالً پايبند قوانين جوانمردانه رزم بود و هرگز مرتكب . در سمت خود باقي ماند

   3.زد شد و به هيچكس از پشت خنجر نمي خيانت نمي
بس شگرفي در ميان و روش پسنديده او در حكومت، تأثير در واقع اخالق نيكو 

  . مردم منطقه باب االبواب و جنوب درياي خزر و حفظ امنيت و آرامش آن ديار داشت
هاي شمال قرار گرفته  آن منطقه در خط مقدم نشر و گسترش اسالم وفتح سرزمين
ز گذشت چهارده قرن بود و تأثيرات بزرگاني چون عبدالرحمن، تا بدان حد بود كه بعد ا
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و بروز حوادث و مصايب بسيار بر مردمان آن سرزمين، اسالم همچنان در آن مناطق پا 
   1.برجا مانده است

نقل اس كه چون با مسلمانان، باب االبواب را فتح نمود، پادشاه آنجا از او سوال كرد 
 كه قصد دارد به قصد حمله به كجا را دارد و هنگاميكه اعالم نمودكه بعد از اين منطقه 

صالح در اين است كه در همين :  حمله برد، پادشاه به او گفت »بلنجر«نشين  منطقه ترك
اما عبدالرحمن از قبول اين طرح امتناع كرد و گفت صالح . سرزمين با آنان پيكار كنيم

 به: بينم ما به سرزمين آنان شتابيم و در آنجا با آنان بجنگيم و گفت  كار را در اين مي
پادشاه .  هم برسم2»ردم«توانم به سد  خداوند سوگند با مرداني كه همراه من هستند مي

آنان كساني هستند كه يار و : اينان كه هستند و عبدالرحمان جواب داد : از او پرسيد 
آنان . اند خداوند، پاي به اين سرزمين گذاشته بوده و به خاطر دين �ياور رسول خدا

بودند با اخالق و بزرگوار و چون اسالم آوردند بر عظمت قبل از اسالم افرادي 
آنان هميشه به همين صورت خواهند ماند و هميشه پيروز . شخصيت آنان افزوده شد

اند متأثر شوند و  ميادين كارزار خواهند بود مگر اينكه از اخالق مرداني كه مغلوب كرده
   3.از آن اخالق واالي خود دور گردند

آنان با سپاهياني از : گفتند  تركان مي. مان عمر، به بلنجر حمله بردعبدالرحمان در ز
به خاطر اين شايعاتي كه . كنند اند كه آنان را از مرگ حفظ مي فرشتگان به جنگ ما آمده

خود را مورد مسلمانان ساخته بودند، هراسناك از مقابل آنان گريختند و در قلعة بلنجر 
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ب غنايمي بسيار به بيضاء كه در فاصله دويست فرسنگي پناه گرفتند مسلمانان نيز با كس
   1.بلنجر واقع بود، بازگشتند بدون اينكه حتي يك نفر از سپاهيان او كشته شوند
هاي پياپي و  بدون شك ايمان و مصونيت عجيب مسلمانان باعث اين پيروزي

 را فتوحات بدون وقفه بود و در مقابل روحيه ضعيف دشمنان، هر روز شكستي ديگر
  . زد بر ايشان رقم مي

ها را شنيده بودند، از  هاي متوالي مسلمانان بر ديگر ملّت تركان نيز چون پيروزي
در اين جنگ، هيچ نبردي . مقابله با آنان پرهيز كرده و و در قلعه خود پنهان شده بودند

 ميان مسلمانان و تركان روي نداد و به همين دليل هيچكدام از مسلمانان به شهادت
   2.نرسيدند

ها، خود  عبدالرحمن از ايماني راسخ و اخالق واال برخوردار بود و همين ويژگي
او مرديبود . عامل مهم در برقراري امنيت و آرامش و گسترش اسالم در باب األبواب بود

كنند كه پيش از تصرف باب األبواب، پادشاه  روايت مي. داري وفادار و در نهايت امانت
چون آن فرستاده با هداياي خاقان چين . با هدايايي به چين فرستاده بودآنجا سفيري را 
ها ياقوتي گرانبها بود، نزد پادشاه خود بازگشت، او را در مجلس  كه در ميان آن

پادشاه آن ياقوت را از فرستاده تحويل گرفت و سپس آن را به . عبدالرحمن يافت
پادشاه كه از اين رفتار . ادشاه برگردانيدعبدالرحمن داد، عبدالرحمن بالفاصله آن را به پ
اين ياقوت از تمام سرزمين باب األبواب : عبدالرحمن تحت تأثير قرار گرفته بود، گفت 

به خداوند سوگند من شما را بيشتر از سالطين خاندان كسري . استتر  بهتر و با ارزش
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رسيد، آن را  ان مياگر در زمان حكومت آنان بودم و خبر اين ياقوت به آن. دوست دارم
   1!!!!ستاندند از من مي

پادشاه باب األبواب و اطرافيان او حقّ داشتند كه از اين رفتار عبدالرحمن تعجب 
كنند، زيرا آنان تمام عمر خود را در منجالب خيانت و دروغ گذرانده و در محيطي 

نظير مسلمانان  داري و وفاداري بي مملو از خيانت، عمر به سر برده بودند و چون امانت
را ديدند، نتوانستند خود را كنترل كنند و با از ياد بردن حكومت و سلطنت از دست 

كه از اعماق دل سر بر آورده بود، تعجب خود را از اين رفتار رفته خود، با كلماتي 
   2.عبدالرحمن نشان داند

اقوت با دانست كه نه او و نه بيت المال مسلمين حق تصاحب چنين ي عبدالرحمن مي
عبدالراحمن مردي بود . نزد او آن ياقوت با خاك هيچ فرقي نداشت. ارزشي را ندارد

  . نواز، شجاع و غيور، زاهد منش و با تقوا و عالم در دين بزرگوار و سخاوتمند و مهمان
ارزش دنيا  او با وجود آنكه جنگجو بود و حاكم يك سرزمين، هيچ چيز از متاع بي

در سال سي و دوم بعد ازهجرت و در سردار بزرگ فتوحات سرانجام اين . نداشت
   3.منطقة بلنجر به مقام رفيع شهادت نائل آمد

 ايشان را درك كردند �اي بود كه در اواخر عمر حضرت رسول او من جمله صحابه
  . و به رسالت ايشان ايمان آوردند

اين :  � سلمان بن ربيعه باهلي، از سرداران بزرگ فتوحات در عهد عثمان-10
عمر . صحابي جليل القدر، نخستين فردي بود كه در كوفه به منصب قضا منصوب شد

در بن خطّاب، پيش از شريح او را قاضي كوفه كرده بود، اما چون سعد بن ابي و قاص، 
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عهد عثمان براي بار دوم به امارت كوفه منصوب شد، خود منصب قضا را به عهده 
  . گرفت

ادسيه شركت كرد و در آنجا و نيز در مدائن منصب قضا همچنين سلمان در نبرد ق
بايد اين را به ياد داشت كه در عهد عمر، هر كسي صالحيت منصب قضا را . داشت

هر كسي را توان آن نبود تا در كوفه كه از يك طرف مملو از بزرگان عرب نداشت و نيز 
وام و قبايل مختلف در ها و اق و صحابه بزرگوار بود و از ديگر سو خيل عظيمي از ملت

آنجا سكونت دشتند، در جايگاه قضا نشيند و اين دليلي است بر ميزان علم و معرفت 
سلمان نسبت به شريعت و عدل و دينداري و خرد شخصيت قوي او كه سبب شد تا 

همچنين سلمان در فتح مدائن و نيز فتح باب . همه مردم به او اعتماد كامل داشته باشند
سلمان . باشد دار تقسيم غنايم بود كه خود، بيانگر تقوا و درستكاري او مي هاألبواب، عهد

رفت، مردي كم نظير كه از اخالق  مردي بود صالح و خدا ترس كه هر سال به حج مي
وااليي برخوردار بود، كريم بود و سخاوتمند و مهمان نواز، شجاع بود و غيور، وفادار 

پسنديد، اين  داشت براي ديگران نيز مي وست ميبود و راستگو و آنچه را براي خود د
مرد بزرگ بعد از يك عمر جهاد در راه خدا و داشتن مناصب قضا و امارت، آنگاه كه 

او در ميان ديگر . اي به شهادت رسيد، نه ديناري از خود به جا گذاشت و نه خانه
 چون .سرداران هم عصرش از امتياز و خاصي در مديريت و رهبري برخوردار بود

اي به وليد بن عقبه امير كوفه، نوشت و به او دستور داد تا سپاهياني  عثمان بن عفان، نامه
كند، وليد  را به فرماندهي مردي شجاع و با ايمان جهت تقويت شاميان به جانب اعزام

وليد، سلمان . هيچ شك و ترديدي، سلمان را براي اين مأموريت مهم منصوب كردبدون 
ه اين سمت تعيين كرد كه سرداران بزرگي در كوفه حضور داشتند و در شرايطي برا در 

بدون شك . هاي خود را به اثبات رسانيده بودند فتوحات و نبردهاي متعدد، لياقت
هاي  شد كه در جنگ قدرت، ورع و تقوا محسوب ميسلمان نمونه واالي شجاعت، 



347  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

هر و از قدرت مديريت و او در فنون جنگ ما. مختلف اين خصايل را به اثبات رسانيد
آمد و در  جزو تيراندازان قهار به حساب مي.  برخوردار بود العاده فرماندهي فوق

   1.سواركاري مهارتي بسيار داشت
ها اطالعات فراواني داشت و به همين دليل در عهد عمر بن خطاب،  نسبت به اسب

ز اقصي نقاط نقل اس كه عمر بن خطاب ا. دار پرورش و نگهداري اسبان شد عهده
در كوفه نيز چهار . نمود قلمرو اسالمي اسبان بيشماري را گرد آورده و آماده جنگ مي

ور شوند،  هدف اين بود كه چون دشمنان به مرزها حمله. هزار اسب وجود داشتند
   2.مسلمانان بتوانند با آن اسبان به سوي دشمنان بشتابند و به مقابله با آنان بپردازند

   3. كوفه مأمور پرورش و نگهداري آن خيل عظيم اسبان بودسلمان نيز در
من با همين شمشيرم، يكصد : در مورد شجاعت او، خودش چنين گفته است 

كردند و هيچ يك از آنان را  ام كه هيچ كدامشان خداوند را پرستش نمي جنگجو را كشته
   4.در بند اسارت به قتل نرساندم

وزيد، از روي   خود را كه به خداوند كفر ميسلمان در ميدان كارزار هرگز دشمن
داشت و  كشت، بلكه نخست او را از سرنوشت خود بر حذر مي نيرنگ و خيانت نمي
او الگوي . رساند كرد و در فرصت مناسب او را به قتل مي نبرد ميآنگاه رو در رو با او 

حق جهاد خداوند و اعالي كلمه واالي يك مجاهد راستكردار بود كه در راه رضاي 
سرانجام اين رادمرد دلير در سال سي و دو . انديشيد و از مردن در اين راه نمينمود  مي
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يا سي و سه بعد از هجرت و در حين جهاد در راه خدا، در خون خود غلتيد و به مقام 
   1.شهات نائل آمد

نظير اين بزرگ مرد تاريخ اسالم، به يقين  ها و اقدامات شجاعانه و بي رشادت
   2.تواند الگوي جاودان براي هر سرباز و سرداري باشد مي

اي عادل  او تمامي خصايل نيك را در خود گرد آورده بود، فقيهي بود محدب، قاضي
داري پاك و راستكردار، مديري دور انديش و خردمند، جنگجويي  و دادگر، امانت

   3.باك، قهرماني شهيد و سرداري فاتح بي
   : � از سرداران فتوحات در عهد عثمان حبيب بن مسلمه فهري،-11

حبيب بن مسلمه، سرداري بود كه از همان آغاز جوانيش در ميادين مختلف كارزار 
نقل است كه عمر . نمود حاضر شد و اين نخستين ميدان كارزاري بود كه او تجربه مي

كه حبيب چون اندام تنومند و محكم او را ديد، او را در بوته آزمايش قرار داد ا ببيند 
چگونه مرديست، او را در انتخاب پول يا اسلحه مخير نمود و حبيب اسلحه را برگزيد و 
اين انتخاب سرداران و مردان جنگ بود كه عشق به آن در اعماق روح و جان حبيب 

شد و حال آنكه تنها بيست » كردوس«او در جنگ يرموك، فرماندة . رسوخ پيدا كرده بود
ظهور زود هنگجام عالئم شجاعت و رشادت اين بيانگر و چهار سال سن داشت و 

عمر بن خطّاب او را فرمانده و سرپرست منطقه جزيره نمود و اين . سرداران در او بود
مسئوليتي نبود كه عمر هر كسي را بدان منصوب نمايد، زيرا عمر در كارگزاران خود، 

پس عمر، . شد فت نميكرد كه در هر انساني يا خصوصيات و امتيازهايي را جستجو مي
واليت و إمارت اين مناطق به دليل بعد راه و . حبيب را والي أرمنستان و آذربايجان كرد
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هاي مردمان آن ديار  دوري آنها از مركز خالفت، مراكز قدرت مسلمانان و نيز شورش
او در عهد عثمان نيز همچنان مناصب لشكري و كشوري را در . نمود بسيار سخت مي

كنند كه چون با شش  در مورد شجاعت و رشادت كم نظير او روايت مي. شتاختيار دا
. سپاهي هفتاد هزار نفره را پيش روي خويش ديدهزار سرباز عزم منطقه موريان نمود، 

اگر هم آنان و هم شما در اين : حبيب ندا بر آورد و خطاب به سربازانش چنين گفت 
اما اگر آنان استقامت . شتيبان شما خواهد بودكارزار استقامت ورزيد، بدانيد كه خداوند پ

نشان دهيد، خداوند آنان را بر شما پيروز خواهد ورزند و شما از خود ضعف و ترس 
چون شب فرا رسيد، حبيب فرمان حمله صادر نمود و . نمود كه او پشتيبان صابران است

كن، از جان سربازانم پروردگارا، ماه را پنهان كن، ما را از باران حفظ : چنين دعا نمود 
خداوند نيز دعاي او را مستجاب . محافظت بفرما و آنان را جزو شهدا به حساب بياور

   1.نمود و او را فاتح ميدان ساخت
شبانه او بر اردوگاه دشمن بود كه سبب شد روحيه آنان از بين برود و فرار را بر قرار 

   2.ترجيح دهند
 و دليري بود، به نحويكه خود در مواقع او براي سربازانش نمونه واالي شجاعت

كرد و از ماندن در پشت جبهه و به خطر نيانداختن  پيشاپيش سپاهيان حركت ميحمله، 
نقل است كه چون قصد شبيخون بر سپاهيان موريان . ورزيد جان خويش امتناع مي

ار ميعادگاه ما در ميدان كارز: داشت، همسرش از قضيه با خبر شد و از حبيب پرسيد 
كجا باشد؟ او نيز پاسخ داد كه يا خيمه موريان، فرمانده سپاهيان دشمن، يا بهشت 

هنگاميكه حبيب بر سپاهيان موريان يورش برد و توانست خود را به . ميعادگاه آنان باشد
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خيمه موريان رساند، مشاهده نمود كه همسرش قبل از او خود را به خيمه رسانيده 
   1.است

شد بلكه همسر  ه الگوي واالي شجاعت و جنگاوري محسوب ميتنها خود او نبود ك
   2.او نيز در شجاعت و ايثار و فداكاري زبانزد همگان بود

نمود و هرگز فردي  حبيب در تمام مراحل كارزار با سرداران خود مشورت مي
شنيد و هر كدام را كه  هاي سرداران را مي ها و طرح او ديدگاه. خودكامه و مستبد نبود

گويند كه چون يك روز در ميان اردوگاه خود . كرد دانست، اجرا مي ر و مفيد تر ميبهت
داد،  به سخنان من گوش مياگر حبيب : گفت  زد، صداي مردي را شنيد كه مي قدم مي

حبيب . آورد دادم كه به اميد خداوند، فتح پيروزي را به ارمغان مي راهي را به او نشان مي
 سخنان او گوش فرا داد و چون نزد سرداران بازگشت به آنان نيز نزد ان مرد رفت و به

دار و  مردي به من گفته است كه نخست سربازان سواره به جانب دشمن گسيل: گفت 
هاي شب دو سپاه را  چون در نيمه. سپس خود و سربازان پياده از پس آنان حركت كن

اين باعث خواهد . شويم وارد ميهم به كارزار پردازند، من و سربازان پياده به ميدان نبرد 
و اين روحيه آنان . شد كه دشمن فكر كند، نيروهاي كمكي به سپاه ما محلق شده است

   3.را به شدت تضعيف خواهد نمود
حبيب نيز همين كار را كرد و شبانگاه سربازان سواره را به جانب دشمن روانه كرد و 

يدان كارزار رسيد او و همراهانش بر چون سحرگاه به م. خود پشت سر آنان به راه افتاد
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دشمن را شكست دهند و به صفوف دشمن يورش بردند و به اين ترتيب توانستند 
   1.غنايم بسياري دست يابند

انديشيد و همه جوانب را  حبيب مردي بود زيرك كه در مورد جنگهايش نخست مي
ان را نيز جويا پرداخت و نظر آن گرفت، سپس با سردارانش به مشورت مي در نظر مي

كرد به اطالعات جامعي از  پرداخت و تالش مي او به بررسي ميدان جنگ مي. شد مي
  . دشمن دست پيدا كند

اقدامات حبيب . ورزيد آنگاه با علم و بصيرت الزم، به طرح نقشه جنگ مبادرت مي
دون طرح هايي از پيش تعيين شده بود و نه اقداماتي فالبداهه و ب در ميادين جهاد، برنامه

. يافت و نقشه و نيز به همين خاطر نيز در ميادين كارزار، به پيروزي و نصرت دست مي
اين خصوصيت مهم در كنار ديگر خصايل برجسته او، از حبيب مؤمني راستين و شجاع 

شد، خدا را به  اي چيره مي پرداخت و يا بر قلعه ساخته بود كه چون با دشمن به نبرد مي
  : گفت  ين ميآورد و چن ياد مي

و ال قُولَال ح وبِالّإِ ه لِّااهللا الع2يمِظِي الع   
او توانست تمام صفات اين سرداران بزرگ را كه عبارت بودند از استعدادي خداداد، 

اي عظيم و ايمان و توكل به پروردگار قادر و توانا، در  علمي كه فرا گرفته بود، تجربه
   3.نظير تبديل شودخود فراهم آورد و به سرداري كم 

بيقين حبيب بن مسلمه، خدماتي را به فتوحات آن دوران نمود كه هرگز فراموش 
آيد  او من جمله بزرگترين و پر افتخارترين سرداران عهد عثمان به شمار مي. شود نمي

كه پس از عمري جهاد و نبرد در راه خدا و اعتالي پرچم اسالم، در سال چهل و دو 
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 پنجاه و چهار سالگي نداي حق را لبيك گفت و به ديار باقي بعد از هجرت و در
  . شتافت

اگر جه عمر او كوتاه بود اما براستي كه افتخاراتي عظيم را فراهم آورد كه با گذشت 
خداوند اين صحابي جليل . هاي متمادي در تارك تاريخ اسالم، جاودان مانده است قرن

 سردار فاتح را به مقام رضوان خويش نائل القدر، مدير خردمند، سياستمدار با تجربه،
   1.آورد و از او خشنود باشد
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  چهارم گفتار 
  

تدوين يك مصحف واحد، بزرگترين افتخارات عثمان بن عفان 

  است
  

  : مراحل كتابت قرآن كريم : نخست 
   : �در عهد نبي خدا:  مرحله اول - 1

به كتابت و نگارش آياتي امر  �بدون شك و براساس داليل محكم، خود رسول خدا
همچنين ايشان را كابت يا كاتباني بود كه اين امر را . دادند شد مي كه بر ايشان نازل مي

به عنوان مثال زيد بن ثابت به كاتب پيامبر مشهور بود كه به دليل كتابت . دادند انجام مي
 فضائل امام بخاري نيز در صحيح خود و در كتاب. آيات قرآن بدين لقب شهرت يافت

به اين امر اختصاص داده و در آن دو » �كتاب النبي«القرآن، بابي را تحت عنوان 
  : ذكر نموده است حديث 
 كتابت �تو آيات وحي را براي رسول خدا:  به زيد گفت �ابوبكر صديق: الف 

   1.كردي مي
اليستوي القاعدون من «چون آيه : از براء بن عازب نقل است كه گفت : ب 
  :  فرمود �نازل شد، رسول خدا» ...المؤمنين
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   12.»ةِ و الدواو الكتفِأ  و الكتفِةِوا و الدوحِء باللَّيجِ لييداً و لي زدعأُ«
ورزيدند كه   در مكه و قبل از هجرت نيز به كتاب قرآن مبادرت مي�رسول خدا

ن مكه به اما بعدها مرتّد شد و چو. پرداخت عبداهللا بن سعد بن ابي سرح بدني كار مي
معروف است كه خلفاي راشدين نيز . دست مسلمانان فتح شد بار ديگر اسالم آورد

من جمله . دادند كاتب قرآن بودند، شايد نيز آنان امر كتابت قرآن در مكه را انجام مي
دهد قرآن در مكه نيز مكتوب بوده است داستان اسالم آوردن عمر  رواياتي كه نشان مي

اي در دست او ديد كه سوره   چون بر خواهرش وارد شد، صحيفهباشد كه بن خطّاب مي
دارد كه قرآن،  مباركه طه بر آن كتابت شده بود خداوند نيز در خود قرآن اعالم مي

  : ها  ايست از صحيفه مجموعه

 ×× ××ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ ZZ ZZ���� çç ççtttt àà àà¾¾¾¾ ZZ ZZοοοο uu uu"""" ££ ££γγγγ ss ssÜÜÜÜ –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 ) 3)2 –بينه   

 تمام آيات قرآن، آيات مكتوب بود اما � خدابنابراين هنگام رحلت حضرت رسول
آيات قرآن، در آن ايام، بر روي . بصورت پراكنده در اختيار صحابه قرار داشت

شد و صحابه نيز آن آيات را  هاي صاف و نازك كتابت مي  درخت نخل، سنگهاي شاخه
 ايشان عرضه عالوه بر اين، جبرئيل امين، هر سال، يك مرتبه قرآن را بر. نمودند از بر مي

   4.ضرت، دو بار اين كار صورت پذيرفتداشت و در سال آخر حيات ح  مي
 احتمال نزول آيات ناسخ تعدادي از �رسد كه چون حضرت رسول به نظر مي
اما . نمودند از كتاب قرآن در يك مصحف واحد پرهيز مي. دادند ها را مي احكام و تالوت
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ين امر خطير را به خلفاي راشدين الهام خداوند متعال انجام ا �با وفات آن حضرت
   1.تا وعده او مبني بر تضمين حفظ و صيانت قرآن از جانب خود او تحقق يابد. نمود
   : �كتابت قرآن در عهد ابوبكر صديق:  مرحله دوم - 2

پس از شهادت بسياري از حافظان قرآن در نبرد يمامه كه با مسيلمه كذّاب صورت 
عمر به او پيشنهاد . راخواند و در اين رابطه با او مشورت نمودابوبكر، عمر را فگرفت، 

ها  هاي نخل كه آيات بر آن ها و شاخه ها، استخوان كرد كه تمام آيات قرآن از ميان پوست
   2.آوري شود و در يك جا نگهداري گردد اند و نيز حافظان آن جمع كتابت شده

زيد . ر، زيد بن ثابت محول نمودابوبكر نيز اين كار خطير را به صحابي جليل القد
چون . بعد از شهادت بسياري از مسلمانان در يمامه، ابوبكر مرا فراخواند: كند كه  نقل مي

عمر نزد من آمده و به من : ابوبكر به من گفت . او يافتمنزد او رفتم، عمر را در كنار 
ن دارم كه ديگر گفلته است كه نبرد يمامه باعث مرگ حافظان بسياري شده است و بيم آ

در اين صورت بيشتر آيات قرآن از دست . ها نيز تمام حافظان را از ما بگيرد جنگ
آوري قرآن در يك جا  ام كه توبه امر جمع به همين دليل من تصميم گرفته. خواهد رفت

خواهي كاري را انجام بدهم كه  مييا از من آ: من خاطب به عمر گفتم . مبادرت نمايي
به خداوند سوگند كه اين كار، به حال : عمر گفت . را انجام نداد آن �رسول خدا

كرد تا سرانجام قبول  بارها عمر با من در اين رابطه صحبت مي. مسلمانان بهتر است
تو مرد ! زيد: آنگاه ابوبكر گفت . كردم كه اين كار به صالح اسالم و مسلمانان است

 آيات وحي را �راي رسول خداتو ب. جوان و خردمندي هستي و به تو شك نداريم
اين زيد در مورد اهميت . آوري كن و تمام آيات قرآن را جمعپس برو . كردي كتابت مي

كردند كه كوهي را  به خداوند سوگند اگر مرا مجبور مي: گويد  مأموريت چنين مي
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. تر نبود تر و سنگين آوري قرآن بر من سخت جا كنم، باز اين كار از مأموريت جمع جابه
ها، و كتف  ها، پوست هاي نخل، تخته سنگ آوري آيات قرآن از ميان شاخه سپس به جمع

من . ها كتابت شده بودند و نيز حافظان قرآن اقدام نمودم حيواناتي كه آيات قرآن بر آن
بسيار نمودم، به نحوي كه توانستم آخرين آيه سوره توبه را نزد او در اين كار اهتمام 

. صحابه آن را نداشتندكه اين آيه تنها نزد او بود و هيچ يك از خزيمه انصاري بيابم 
ايشان آوري نمود تا زمان وفات ابوبكر نزد او ماند و چون  هايي كه زيد جمع صحيفه

ها را نزد خود نگاهداشت و پس از فوت ايشان، حفصه دختر  رحلت فرمود، عمر آن
   1.ها بود دار نگهداري و حفظ آن صحيفه عمر، عهده

توان  آوري آيات قرآن در آن برهه از زمان، مي ائلي را كه در رابطه با جمعمس •
 : استخراج نمود 

پس از مرگ تعداد كثيري از حافظان قرآن، ترس از ميان رفتن آيات قرآن،  -
اين خود، . آوري قرآن مبادرت نمايند مسلمانان را بر آن داشت تا به جمع

كه در آن ايام، حافظان قرآن و علماي باشد و آن اين مهم ميبيانگر يك واقعيت 
هايشان را به  دين، در راه اعتالي دين اسالم، افكار و راه و روش و سالح

به دستورات دين و گرفتند و پيشاپيش ديگر مردمان در ميادين عمل  خدمت مي
داشتند به حقيقت آنان بهترين مردمان بودند كه بر  در راه خدا گام بر ميجهان 

  . تند و بر ماست كه راه و روش آنها را دنبال نماييمروي زمين زيس
قرآن براساس مصلحتي مرسله كه در كتاب و سنت به طور صريح به آن آوري  جمع -

نپرداخته است صورت گرفت و بهترين دليل آن جوابيست كه عمر به ابوبكر 
 �خواهي كاري را انجام دهم كه رسول خدا داد كه چون از عمر پرسيد آيا مي

در رواياتي ديگر، . اين امر، خوب و مفيد است: م نداد، عمر پاسخ داد جاان
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اين كار خوب و به مصلحت مسلمانان است و اين : عمر چنين جواب داد 
به هر حال، چه عمر . جوابي بود كه ابوبكر نيز به سؤال مشابه زيد بن ثابت داد

خوب ه معناي كه ب» خير«لفظ مصلحت را به كار برده باشد يا خير، خود لفظ 
همان سپس براساس . رساند و مفد است، همان مفهوم مصلحت مسلمين را مي

مصلحت مرسله، اجماعي بر اين قضيه حاصل آمد و صحابه صراحتاً و يا به 
اين ماجرا خود بر . صورت ضمني موافقت خود را با اين اقدام اعالم نمودند

بزرگان امت ساس اجماع توانند ا كند كه مصالح مرسله مي اين اصل داللت مي
 . باشد و از اين طريق به صدور احكامي دست يافت

بينيم كه صحابه در محيطي كامالً آرام و دوستانه، تالش  با دقت در اين ماجرا مي -
تا مصالح امت اسالم تأمين شود و در همين راستا چون ايده و نظر كردند  مي

زم آن را بدون هيچ نوع الهاي  ها و بررسي شد، پس از بحث درستي مطرح مي
پرداختند و به اين ترتيب بود  پذيرفتند و به دفاع از آن مي عناد و حسادتي مي

كه آن مردان بزرگ توانستند در مورد مسائل مختلف به اجماع نظر رسيده و در 
 1.زمينه صدور احكام شريعت به اجتهادي مهم دست يابند

  : ت مأمور اين كار خطير شود خصوصيات و امتيازاتي كه باعث شد زيد بن ثاب •
ديد، او را  هايي كه در زيد بن ثابت مي ابوبكر صديق به دليل خصوصيات و ويژگي

  : ها عبارتند از  اين ويژگي. آوري آيات قرآن نمود مأمور جمع
  . شد براي فعاليت هر چه بيشتر و بهتر او جوان بودن زيد كه خود، عاملي مي: الف 
هاي او نسبت به اين كار بيشتر بود و اين يك واقعيت است  صالحيت و توانايي: ب 

دهد، راه خير و سعادت بر او نيز هموارتر كه خداوند به هر كس عقل و خرد بيشتري 
  . خواهد شد
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زيد كامالً مورد اطمينان و اعتماد صحابه بود و آنان نسبت به او هيچ شك و : ج 
كار او مورد قبول آنان قرار  ماحصل دليلدادند و به همين  اي به خود راه نمي شبهه
  . گرفت مي

زيد كاتب وحي بود و به همين دليل، در اين زمينه تجربه كافي داشت و نسبت به : د 
   1.انجام اين كار خطير ناآشنا و غريب نبود

آوري   به امر جمع�همچنين زيد جزو چهار نفري بود كه در دوران نبي اكرم :  ه
 است كه از أنس بن مالك سؤال كردم كه در دوران رسول از روايت. قرآن پرداختند

او جواب داد كه آنان چهار نفر از . آوري قرآن پرداختند  چه كساني به جمع�خدا
روش .  بودند2آنان ابي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد. انصاريان بودند
كرد كه در حضور خود  ميقرآن اين بود كه تنها مكتوباتي را قبول آوري  زيد در جمع

رسول خدا نوشته شده بودند او به محفوظات صرف و بدون اتكا به مكتوبات اكتفا 
. يا تو هم دچار تغيير شده باشندكرد كه بيم آن داشت آن محفوظات بر اثر اشتباه  نمي

دادند كه آن آيات  كرد كه حداقل دو نفر شهادت مي همچنين تنها مكتوبايت را قبول مي
براساس همين روش، زيد با دقت هر چه . اند ور خود رسول اهللا كتابت شدهدر حض

   3.آوري آيات قرآن پرداخت بيشتر به جمع
  :  و عهد ابوبكر صديق �تفاوت قرآن مكتوب عهد نبي خدا •

 با قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق در اين �تفاوت قرآن مكتوب دوران رسول خدا
هاي نخل و  ها، شاخه ها، چوب در ميان صحيفه �است كه قرآن مكتوب دوران نبي خدا

بر . اي كه به هم متصل شده باشند، نبود ها كتابت شده بود اما به صورت مجموعه لوح
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هايي تدوين شده بود و هر  خالف قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق كه در صحيفه
بي بود كه ها براساس ترتي آيات اين سوره. شد صحيفه در بر دارند يك يا چند سوره مي

در واقع وظيفه زيد بن ثابت آن بود كه .  آن را بيان داشته بودند�خود حضرت رسول
هايي گرد آورد و هر سوره را براساس   را در صحيفه�آيات مكتوب دوران رسول خدا

   1. به صحابه گفته بودند، كتابت كند�ترتيب آياتي كه رسول خدا
   : �ن عفانكتاب قرآن در عهد عثمان ب:  مرحله سوم - 3
  : انگيزه عثمان براي تدوين يك مصحف واحد  •

 از غزوات أرمنستان و �كند كه چون حذيفه بن يمان أنس بن مالك روايت مي
شام و آذربايجان به مدينه باز گشت، نزد عثمان رفت و او را از اختالفي كه ميان مردمان 

يا امير : و گفت پديد آمده بود با خبر نمود و به اخصوص قرائت قرآن راق در ع
المؤمنين بالي گريبانگير اين امت شده است و چون يهوديان و مسيحيان در كتاب خود 

عثمان نيز با شنيدن اين مطالب، افرادي را نزد حفصه دختر عمر . اند دچار اختالف شده
هاي ابوبكر صديق را از او به امانت بگيرند تا از آن رو نوشت برداشته  فرستاد كه صحيفه

عثمان به زيد . ها را نزد عثمان فرستاد حفصه نيز صحيفه. پس آن را به او بازگردانندو س
 دستور �بن ثابت، عبداهللا بن زبير، سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام

همچنين به ابن زبير، سعيد و . هايي رونوشت كنند هاي ابوبكر نسخه داد تا از صحيفه
ند دستور داد در صورت اختالف قرائت آنان با زيد بن عبدالرحمن كه از قريشيان بود

آنان نيز . ، قرائت قريشيان را برگزينند، زيرا قرآن با گويش ايشان نازل شده استثابت
ها را نزد حفصه باز  ها تمام شد، عثمان صحيفه چون رونوشت نسخه. چنين نمودند
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ن اسالمي فرستاد و رو نوشت را به أقصي نقاط سرزميهاي  گردانيد و سپس آن نسخه
   1.ها را آتش بزنند ها و صحيفه دستور داد تا ديگر نسخه

  : توان گرفت  هايي كه از اين ماجرا مي درس
هاي ابوبكر صديق موجود   صحيفهكه باعث شد عثمان با وجوديكه عاملي : الف 

بودند، دست به تدوين يك مصحف واحد بزند اختالفاتي بود كه مسلمانان در امر 
نمود كه در آينده بر سر اين قضيه دچار فتنة  ت قرآن بدان گرفتار آمده و چنان ميقرائ

 و است كه شريعت و دين بر آن استوارندقرآن نيز كتابي . بس خطرناك خواهند شد
. ريزي شده است هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اخالقي مسلمانان بر آن پايه بنيان

 در برابر ديگري ادعا كند كه قرائت او بهتر از قرائت اي رفت كه فردا دسته احتمال آن مي
ديگران است و همين خطر حذيفه بن يمان را دچار بيم و هراس نمود و قضيه را نزد 
خليفه و پيشواي مسلمانان مطرح نمود تا پيش از بروز چنان فتنه و مصيبت بزرگي، 

رنوشت يهود و نصاري انديشيد و از تحريف قرآن ممانعت به عمل آورد و به ساي  چاره
  . گرفتار نيامد

كند كه پيش از تدوين يك مصحف واحد در عهد عثمان،  اين حديث اثبات مي: ب 
امت نيز بر . ها به هم متصل شده بودند و اين صحيفههايي كتابت  قرآن كريم در صحيفه

و همان آياتي هستند كه ها خود قرآن هستند  نظر داشت كه اين صحيفهاين اجماع 
. بر ايشان عرضه نمود �آنها را در آخرين سال حيات مبارك حضرت رسولئيل جبر

دار  بن خطاب عهدهها نزد ابوبكر ماندند تا او وفات كرد و بعد از او عمر  اين صيحفه
هنگاميكه عمر دانست كه بزودي خواهد مرد چون هنوز جانشين . صيانت از آن شد

ن صحابه را مأمور چنين امر مهمي كرده برايش تعيين نشده و او شورايي از برگزيدگا
  . ها را به امانت نزد حفصه، دختر خود سپرد بود و به همين دليل آن صحيفه
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ها اتكا نمود و براساس آن  عثمان نيز در تدوين مصحف واحد بر اين صحيفه
در رواياتي ديگر . ها، به آن چهار نفر دستور داد تا مصحف واحد را كتابت كنند صحيفه
كه عثمان اين مأموريت را به دوازده نفر از قريش و انصار محول نمود و مده است نيز آ

   1.ابي بن كعب نيز جزو آنان بود
همچنين با دقت در اين داستان خواهيم دانست كه فتوحات در عهد عثمان به : ج 

و تمام تصميمات مربوط به فتوحات . گرفت اذن او و كامالً تحت نظر ايشان صورت مي
سلطه خالفت، در هاي تحت  شد و همه واليات و سرزمين ا از مدينه صادر مينبرده

نيز بر ما روشن . آورد عثمان بن عفان سر تسليم فرود ميبرابر تصميمات و دستورات 
شود كه تمام صحابه و تابعيني كه در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده بودند، خالفت  مي

به عثمان ر حديفه بن يمان در مدينه و مراجعه او حضو. عثمان بن عفان را قبول داشتند
كرد خود، بيانگر آن است كه مسلمانان  در خصوص معضل بزرگي كه امت را تهديد مي

در واقع در آن دوران همچنان دارالسنّه . كردند بسار مهم، به خليفه مراجعه ميدر مسائل 
   2.و محل تجمع برگزيدگان و فرزانگان صحابه بود

  : رت با جمهور صحابه در خصوص تدوين مصحف واحد مشو: دوم 

عثمان، مهاجرين و انصار را كه در ميانشان بزرگان امت و فرزانگان صحابه و نيز 
شخصيتي چون علي بن أبي طالب حضور داشتند، فرا خواند و در مورد اين مشكل و 

امت و پيشوايان با آن برگزيدگان معضل بزرگي كه دنياي ان روز اسالم را فرا گرفته بود 
يك آنان هر . ره يافته سخن بگويد و در خصوص حل اين فتنه با ايشان به گفتگو پردازد

هاي خود را بيان داشتند اما چون از ايده عثمان مبني بر تدوين يك مصحف  ديدگاه
ها آگاه شدند، صراحتاً آن را مورد ستايش خود قرار  واحد و از ميان بردن ديگر صحيفه
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اي در اين رابطه نزد ديگر  يرفتند تا هيچ شك و شبههآن را پذه اجماع دادند و ب
اتفاق نظر مسلمانان باقي نماند، به نحوي كه همه آنان در أقصي نقاط جهان اسالم از 

مطلع شدند تا امروز نيز هيچ كس با اين اقدامات عثمان به مخالفت بر نخاسته و صحابه 
   1.بر آن ايراد نگرفته است

 تدوين مصحف واحد، هرگز دچار بدعت نشد، زيرا پيش از او ابوبكر عثمان در
ها مبادرت ورزيده  اي از صحيفه آوري قرآن و گردآوري آن در مجموعه صديق به جمع

در ضمن اينكه عثمان اين كار را نه با تصميم و ارادة تنها خود بلكه با مشورت و . بود
چون از ايده و نظر عثمان در رابطه با اي كه  صحابه. موافقت جمهور صحابن انجام داد

   2.مصحفي واحد آگاه شدند آن را مورد تمجيد خويش قرار دادندتدوين 
قرآن به هاي  كه خود ناظر آتش زدن صحيفه �مصعب بن سعد از صحابه رسول خدا

اي نادان از اين اقدام او در شگفتند و در  ديد، دسته ها بعد مي فرمان عثمان بود، سال
3.ت آن دچار ترديدمورد صح   

گرفتند  علي بن أبي طالب نيز در جواب آنانكه به خاطر اين كار بر عثمان ايراد مي
اي مردم در مورد عثمان دچار غلو و اغراق نشويد و نسبت به او از : گفت  چنين مي

به خداوند سوگند كه . سخنان ناروا و نادرست بپرهيزيد و جز به نيكي از او ياد مكنيد
به خداوند . هاي قرآن در حضور ما و با اطالع ما بود او در خصوص صحيفهاقدام 

   4.دادم سوگند كه اگر من جاي او بودم همان كار او را انجام مي
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ها، بهترين  به دليل اينكه در مورد تدوين يك مصحف واحد و سوزاندن ديگر صحيفه
وع حسادت، نفرت و اميال اند، هر فردي كه عاري از هر ن مردمان دنيا اجماع نظر داشته

داند كه بايد نسبت به اين اقدام عثمان رضايت كامل  نفساني و دنيوي است ميو منافع 
   1.داشت

بعد از اينكه : امام قرطبي در تفسير بزرگ خود در اين رابطه چنين نوشته است 
  مهاجرين و انصار و برگزيدگان و نخبگان امت را گرد هم جمع نمود، با آنان�عثمان

در خصوص جمع و تدوين يك مصحف واحد براساس قرائتي كه از خود حضرت 
آنان نيز اين ايده و نظر .  تأييد شده و به دست آنان رسيده بود مشورت نمود�رسول

به . درست را مورد تمجيد و ستايش قرار دادند و آن را اقدامي صائب و درست دانستند
آميز كه از نتايج عظيمي  و موفقيتبود به حق، درست واقع نيز اين ايده، فكري 

   2.برخوردار گشت
آوري و كتابت قرآن  تفاوت ميان اقدام ابوبكر و اقدام عثمان در زمينه جمع: سوم 

  : كريم 
تفاوت ميان اقدام ابوبكر و اقدام عثمان در مورد : در اين زمينه چنين گفته است 

 بيم داشت كه بر اثر مرگ آوري و كتابت قرآن كريم آن است كه ابوبكر از اين جمع
هايي از قرآن از ميان  و نيز به خاطر پراكنده بودن آيات آن، آيات و سورهحافظان قرآن، 

هايي گرد آورند و  به همين دليل دستور دارد تا صحيفه. بروند و به دست مسلمانان نرسد
كتابت ند، ا  نقل شده�هاي قرآن را براساس ترتيب آياتي كه از رسول خدا  در آنها سوره

ها، در قرائت آن  ها و گويش اما عثمان بيم آن داشت كه به خاطر كثرت زبان. شوند
ها، مسلمانان يكديگر را تخطئه  اختالفاتي پديد آيد و به خاطر همين اختالف قرائت
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هايي از  به همين دليل او دستور داد تا نسخه. نمايند و فتنه عظيم در ميان آنان پديد آيد
هاي   بوبكر رو نوشت شود و در يك مصحف واحد و براساس ترتيب سورههاي ا صحيفه

او در اين اقدام، گويش قريش را به اين دليل كه قرآن به زبان آنان نازل . آن تدوين گردد
هاي نخستين ظهور اسالم، به خاطر  در سال. داد ها ترجيح مي شده است بر ديگر گويش

هاي مختلف   در مقابل قرائت آن به گويشبر طرف كردن مشكالت تالوت و فهم قرآن،
اما در عهد عثمان اين . كردند گرفت و بر آن ايراد وارد نمي چندان مقاومتي صورت نمي

بزرگ به قرائت قرآن براساس يك گويش اكتفا نياز بر طرف شده و براي دفع خطري 
آوري  جمعكار ابوبكر صديق در : گويد  ابوبكر با قالني در اين خصوص چنين مي. نمود

هاي خود اين گونه نبود كه ميان دو لوح يكي را برگزيند بلكه او قصد داشت تا  صحيفه
 �هاي متعدد قراءتي را برگزيند كه با اسناد محكم به تاييد حضرت رسول از ميان قرائت

او هر نوع تقديم، تاخير و . ها و قراءات را باطل سازد رسيده بودند و سپس بقيه نسخه
ه در مكتوبات با آيات قرآن ثبت شده بود حذف نمود و مصحفي را تاويلي را ك

ها و آيات و نيز خود كلمات قرآن  آوري كرد كه در آن نسبت به ترتيب سوره جمع
 رسيده �تغييري صورت نگرفته بود و تنها قرآني را كتابت نمود كه به تاييد رسول خدا

  . بود
ه بود و با ديگر آيات قرآن كتابت ها منسوخ شد او همچنين آياتي را كه تالوت آن

در واقع علت اين همه احتياط و وسواسي كه ابوبكر در . شده بودند حذف نمود
هاي خود به كار بست اين بود تا از هر نوع شك و شبهه و نيز فساد  آوري صحيفه جمع
نزد مردمان : گويد  حارث المحاسبي نيز چنين مي. فهم قرآن ممانعت به عمل آورددر 
در واقع . ن مشهور است كه عثمان جامع قرآن است و حال آنكه اينگونه نيستچني

اي كه بر اثر اختالف مردمان شام و عراق در قرأئت  عثمان براي پيشگيري از بروز فتنه
 تصميم گرفت مصحفي و انصار،در حال ظهور بود، پس از اجماع نظر مهاجرين  قرآن
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. هاي قرائت را منسوخ سازد قيه گويشواحد براساس گويش قريش تدوين نمايد و ب
شد كه  اي كتابت مي گانه هاي هفت هاي قرآن براساس گويش قبل از اين اقدام، نسخه

هاي قرآن  اما بايد دانست اين ابوبكر صديق بود كه صحيفه. ها نازل شده بود قرآن با آن
ر من به جاي اگ: عملي در مورد اين اقدام عثمان گفته است . آوري نمود را يك جا جمع

  . عثمان خليفه بودم
   1.دادم هاي قرآن انجام مي همان كار او را در مورد صحيفه

يك مصحف واحد چرا عثمان به تدوين : اگر سؤال كنند : گويد كه  قرطبي نيز مي
عثمان : او چنين كاري را انجام داده بود؟ بايد گفت پرداخت حال آنكه ابوبكر پيش از 

 آن را نداشت كه مصحفي را تدوين نمايد تا مردم به ديگر باي اين كار خود، قصد
دليل اين قول آن است كه او فرستادگاني . هاي مغاير با اين مصحف رجوع نكنند صحيفه

هاي ابوبكر را به او امانت دهد تا  نزد حفصه فرستاد و از او خواست كه صحيفه
 تنها به اين دليل انجام داد در واقع عثمان اين كار را. هايي از آن رو نوشت كنند نسخه
اند و اين امر سبب شده است كه  ديد مردم در قرائت قرآن دچار اختالف شده كه مي

   2.اي بزرگ پديد آيد ميان عراقيان و شاميان فتنه
قرآن را شامل قرائت گانه  ها و حروف هفت عثمان تمام گويشآيا مصحف : چهارم 

  شد؟  مي
هاي ابوبكر صديق كه اساس  خود صحيفه: ست كه شيخ صادق عرجون بر اين باور ا

ها و حروف هفتگانه قرائت قرآن را كه براساس احاديثي  مصحف عثمان بود تمامي لهجه
گرفت و تنها قرائتي را  ها نازل شده است در بر نمي صحيح، قرآن به تمامي آن لهجه

 قرآن را �شد كه جبريل امين در آخرين مرتبه عرضه قرآن بر حضرت رسول شامل مي
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 نيز �هاي حيات حضرت رسول گويش بر حضرت تالوت نمود و در آخرين ماهن آبه 
اي كه قرآن در ابتدا  گانه در واقع حروف هفت. تنها آن گويش قرائت رسميت يافته بود

شود به اين دليل بود كه مردم در قرائت و فهم آيات دچار مشكل و ابهام  نازل ميها  بدان
راگير شدن قرآن در ميان مردمان و پس از اينكه اقوام و قبايل با هم در نشود اما بعد از ف
  .  به هم نزديك شد، ضرورت اين حكم نيز از ميان رفتهايشان آميختند و زبان

اين تعدد قراءات قرآن به اين دليل بود : گويد  امام طحاوي در همين رابطه چنين مي
د قرآني را درك كنند كه به گويش و زبان توانستن كه مردمان آن روزگار شبه جزيره، نمي

سواد كه تنها افرادي اندك شمار از ميان آنان  آنان مردماني بودند بي. آنان نبود
توانستند گويش و زباني غير از زبان  و به همين دليل نميتوانستند بنويسند و بخوانند  مي

نها پس از تحمل خواستند زباني ديگر را بفهمند، ت خود را درك كنند و اگر هم مي
همين عامل سبب شد كه قرآن با . شدند مشقّات و مشكالت قادر به چنين كاري مي

چون افراد با سواد ايشان رو . هاي مختلفي نازل شود اما معني كامالً يكسان بود گويش
به به فزوني گرفت و نيز به دليل تسلط قرآن و اسالم بر شبه جزيره، گويش و زبان آنان 

دا نزديك شد و توان آن را يافتند كه لغات آن گويش را حفظ نمايند، گويش رسول خ
آنگاه ديگر ضرورت آن حكم از ميان رفت و بر ايشان جائز نبود كه به گويش و زباني 

 نيز در اين رابطه چنين گفته رابن عبدالب. مغاير زبان و گويش قريش، قرآن قرائت كنند
گانه  هاي هفت ائت قرآن براساس آن گويششود كه قر به اين ترتيب روشن مي: است 

بنا به ضرورتي بوده است و چون آن ضرورت از ميان رفت، قرائت به آن هفت گويش 
   1.شد نيز منسوخ شد و قرآن براساس تنها يك گويش تالوت مي

ها و حروف  قرائت براساس گويش: طبري هم در اين خصوص گفته است كه 
ها بنا به ضرورتي وجود داشت و چون صحابه به اين گانه بر امت واجب نبود و تن هفت
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ها همچنان  نتيجه رسيدند كه اگر بر يك قرائت اجماع نظر نداشته باشند و ديگر قرائت
. در ميان امت رواج داشته باشد، مسلمانان دچار اختالفاتي عظيم و بنيادين خواهند شد

ها غلبه  ه بر ديگر گويشبنابراين بر اين قضيه بايد دانست اين گويش قرائت قرآن ك
نمود و مصحف عثمان بدان كتابت شد، گويشي است كه مردم بدان قرآن را تالوت 

اين قرائت شامل همه .  نقل شده است�متواتر از رسول خداكنند و به صورت  مي
اند، اما بايد اين  هايي است كه از قرّاء آنها به ثبت رسيده  و ديگر قرائتگانه هفتقراءات 
 دانست كه اين قراءاتي كه حول حوش تالوت قرآن وجود دارند با آن قراءات نكته را
   1.اي كه قرآن براساس همه آنها نازل شد، تفاوت دارند گانه هفت

دارد كه بسياري از علما چون داوودي و ابن ابي صفره بر اين نكته  قرطبي بيان مي
 مشهور هستند و به قرّاء آنها اي كه در ميان علما گانه اند اين قراءات هفت تاكيد كرده

 شدند اي كه صحابه در قرائت قرآن به آنها متوسل مي منسوبند، با آن قراءات هفتگانه
اين قراءات هفتگانه مشهور جزو همان گويش قريش است كه مصحف . تفاوت دارد

   2.و تدوين شدعثمان بر اساس آن كتابت 
شود،   حروفي كه قرآن بدانها نازل ميها در مورد معناي ترين آراء و ديدگاه قابل فهم

علمائي . اند هاي عرب بوده ترين و مشهورترين گويش اين است كه آن حروف فصيح
كه چون قاسم بن سالم، ابن عطيه و بسياري ديگر از بزرگان و نيز اقوال و آرائي 

   3.اند سيوطي دراإلتقان آنها را ذكر كرده است همين نظر را در مورد حروف داشته
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  : هايي كه عثمان، تدوين و به ديگر نقاط فرستاد  تعدا مصحف: پنجم 
ها را به نقاط مختلف بالد اسالمي فرستاد و به  ها، عثمان آن پس از كتابت مصحف

مورخان در تعداد . ها را بسوزانند ها دستور داد تا ديگر مصحف مردمان آن سرزمين
القول بر اين دارند، اما همه آنها متفق هايي كه عثمان كتابت نمود اختالف نظر  مصحف

نظرند كه او حداقل چهار مصحف را كتابت نمود، هر چند هستند افرادي كه تعداد آنها 
ديد آنانكه معتقدند عثمان چهار مصحف تدارك . اند را تا هشت مصحف نيز تخمين زده

 به شام فرستاد،  ديگري را اند كه او يك نسخه را در مدينه نگاه داشت، نسخه بيان نموده
پنج اي را به كوفه و آخرين نسخه را نزد بصريان فرستاد و آنانكه معتقدند عثمان  نسخه

در مورد نسخه . گويند كه او نسخه پنجم را به مكّه فرستاد آورد، ميمصحف فراهم 
  . اند معتقدند عثمان شش مصحف كتابت نمود دچار اختالف شده كهششم نيز آنان

بر اين نظرند كه او آن نسخه را نزد خود نگاه داشت اما قول ديگر بر اي از آنان  دسته
اي نيز اعتقاد دارند كه عثمان هفت مصحف  دسته. آن است كه او آن را به بحرين فرستاد

كتابت نمود و مصحف هفتم را به يمن فرستاد و آخرين گروه نيز به اين ديدگاه معتقدند 
 هشتم را نزد خود نگاه داشت و اين كه عثمان هشت مصحف تدارك ديد و مصحف

   1.همان مصحفي است كه در هنگام شهادتشان به قرائتش مشغول بودند
ها، افرادي را اعزام نمود تا مردم را با قرائت آن  همچنين عثمان همراه مصحف

نقل است كه او عبداهللا بن سائب را با مصحف مكه، مغيره بن . مصحف آشنا سازند
سلمي را با مصحف كوفه و عامر بن قيس را م، ابو عبدالرحمن شهاب را با مصحف شا

ها اعزام نمود و به زيد بن ثابت دستور داد تا مصحف  با مصحف بصره به آن سرزمين
  2.مدينه را بر مردم تالوت نمايد و آنان را با آن آشنا سازد
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  : موضع عبداهللا بن مسعود در قبال مصحف عثمان : ششم 
تدلّي دالّ بر مخالفت عبداهللا بن مسعود با عثمان در زمينه و مسهيچ روايت محكم 

تدوين مصحفي واحد به ما نرسيده است و تمامي رواياتي كه چنين مسأله را مطرح 
هر چند ناگفته نماند كه همين روايات ضعيف بيان . باشند اند ضعيف و متزلزل مي كرده
 صحابه در خصوص تدوين داند كه ابن مسعود نيز سرانجام با همان اجماع نظر مي

آنان نيز تابع اجماع اعالم كرده است كه بايد محصفي واحد موافقت نموده و به مردم 
   1.امت باشند

خداوند هيچگاه علمي را از ميان : نقل است كه او بر منبر رفت و چنين سخن راند 
موش علم با مرگ علما و دانشمندان از ميان مردم فرامردمان محو نكرده است، اما 

 را بر ضاللت گرد هم جمع �بدانيد كه خداوند هيچگاه تمام امت محمد. شود مي
نخواهد نمود، پس شما نيز با اجماع امت موافقت كنيد و از تصميم آنان تبعيت نماييد 

سپس اين موضع خود را به عثمان . اند كه حق، همان است كه بر آن اجماع نظر يافته
 كه ابن مسعود با اجماع نظر صحابه در اين رابطه موافق كند ابن كثير روايت مي. نوشت

براساس روايات محكم و صحيح با اقدام كند كه ابن مسعود   ذهبي نيز نقل مي2.بود
   3.عثمان در مورد مصحفها اتفاق نظر داشت

در مورد اين قضيه و روابط عثمان و ابن مسعود، نبايد به سخنان افرادي چون طه 
خاورشناس خود را منعكس كرده است كه  او به واقع افكار اساتيد .حسين اعتنايي نمود
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ها به مخدوش نمودن  هاي خويش را براساس روايات ضعيف رافضيان كه در آن ديدگاه
   1.اند شده است، مطرح ساختهچهره صحابه و روابط فيمابين آنها پرداخته 

بعيت از عثمان ترك ابن مسعودي كه در مني، قصر نماز را به تتوان پذيرفت  آيا مي
قضيه ، در اين 2مسلمانان پيش آيدنمود و آن را كامل خواند تا مبادا اختالف و فتنه ميان 

: گفت  بر منبر رود و مردم را به مخالفت با عثمان فراخواند و مگر همو نبود كه مي
  . شود اختالف باعث شر و زيان امت مي

اند  اند كه آنان مردماني بوده ختهاي از صحابه سا رافضيان با جعل رواياتي، چهره
جو كه از هم تنفّر داشته و نسبت به يكديگر دهان به ناسزا و دشنام   و ستيزهتوز كينه
اما اين روايات دروغين در برابر محكمه نقدي عادالنه و درست رنگ . گشودند مي
بدون شك فطرتي پاك و عقلي ژرف . دهند بازند و دروغ بودن خود را نشان مي مي

   3.انديش به مجهول بودن چنين رواياتي پي خواهد برد
داد و او را تكفير  اند كه ابن مسعود به عثمان دشنام مي هر آينه رافضيان دروغ گفته

عثمان او را محكوم به ضربات تازيانه نمود و او زير آن ضربات جان نمود تا عاقبت  مي
  . اده شده استسپرد، اين دروغيست كه به ساحت پاك ابن مسعود نسبت د

دانند كه ابن مسعود، هرگز عثمان را تكفير ننمود و  همه علماي حديث، خوب مي
چون عثمان به خالفت رسيد، عبداهللا از كوفه به مدينه آمد و با عثمان بيعت نمود سپس 

. اي مردم امير المؤمنين عمر بن خطاب در گذشته است: خطاب به مردم چنين گفت 
اي مردم ما أصحاب رسول . ارم كه مردم چنان شيون و زاري كنندمن روزي را به ياد ند

 بر خالفت عثمان اجماع نظر داريم و بدانيد كه در اين جريان، حق هيچ كس را �خدا
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اين مردم ما با اميرالمؤمنين عثمان بيعت . ايم كه سزاوارتر از او باشد پايمال ننموده
   1.نموديم، پس شما نيز با او بيعت كيند

لمات خود بهترين دليلي است بر جايگاه رفيع و ممتاز عثمان نزد ابن مسعود و اين ك
هر آينه آنان . ديگر صحابه، آنانكه خداوند متعال در كتابش به مدحشان پرداخته است

  : اند  بهترين فهم و درك را از اين آينه نمود و بدان عمل كرده
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سخنان ابن مسعود، كالم راست و بر مبناي حقيقت بود كه از احساس راستين او 
او اين سخنان را نه از روي ترس و خوف گفت و نه براي دست . گرفت  نشأت مي

ا اين شواهد، ب. يافتن به مقام و منصبي در خالفت جديد، اين سخنان را بر زبان آورد
است و اگر بديهي و واضح است كه هيچ نوعي كينه و نفرتي ميان آن دو وجود نداشته 

   3.هم اختالفي ميان آن دو روي داده باشد تنها به خاطر حق و مصالح امت بوده است
اما اكاذيب و جعليات رافضيان و پيروان راه آنان مبني بر اينكه عثمان، ابن مسعود را 

  . دروغ و باطل استنه زد تا او فوت كرد، به اجماع علما، آن قدر تازيا
گويند عثمان، ابن مسعود را  اينكه مي: گويد  ابوبكر بن عربي در اين رابطه چنين مي

   4.المال خود محروم نمود دروغ و كذب است  تازيانه زد و او را از سهم بيت
.  المال خود محروم ساختعثمان نه ابن مسعود را تازيانه زد و نه او را از سهم بيت

دانست و در مقابل، ابن  بالعكس عثمان منزلت و شأن واالي ابن مسعود را خود مي
                                                           

 ). 1/80(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -1

  . 335عبداهللا بن مسعود، عبدالستار الشيخ،  -2
 ). 3/63(طبقات ابن سعد  -3

 ). 70 –احزاب (د اي اهل ايمان، متقي و خدا ترس باشيد و هميشه به حق و صواب سخن گويي -4
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كرد و بر اين باور بود  نيز كامالً از پيشوايي كه با او بيعت نموده بود اطاعت ميمسعود 
   1.كه او بهترين امت اسالم جهت امر خالفت بوده است

  : كنند  اتي كه امت را از اختالف منع ميفهم و درك صحابه از آي: هفتم 
  : فرمايد  خداوند متعال در قرآن مي

 ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 −− −−FFFF ss ss???? ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ çç çç6666 // //¡¡¡¡9999 $$ $$#### ss ss−−−− §§ §§"""" xx xx���� tt ttGGGG ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// 

 tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ&&&& ÍÍ ÍÍ####‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy™™™™ 44 44 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ΝΝΝΝ ää ää33338888 ¢¢ ¢¢¹¹¹¹ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  )153 : انعام(  
ها  طبق اين آيه، راه راست همان قرآن، اسالم و فطرت پاكي است كه خداوند انسان

هاي هوي و هوس، تفرقه و بدعت  ها همان راه را براساس آن آفريده است و راه 
ها، شبهات  ها، بدعت راهگويد كه منظور از  مي» التتبعوا السبل«مجاهد در تفسير . باشد مي

   3.هاست و گمراهي
هاي   حال خداوند متعال، امت اسالم را از دچار شدن در اختالفاتي كه امتدر عين

  : فرمايد  دستورات خداوند، بدان گرفتار آمدند نهي ميپيشين پس از دريات آيات و 

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§"""" xx xx���� ss ss???? (( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΜΜΜΜ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii iiAAAA tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 
yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 4  )105 : عمران آل(  

ذات باري تعالي، همچنين امت را از شرك ورزيدن و دچار تفرقه شدن منع 
  : نمايد مي

                                                           

 . 324عبداهللا بن مسعود، عبدالستار الشيخ،  -1

  . 63العواصم من القواصم،  -2
 ). 3/1066(عقيدة اهل السنة و الجماعة في الصحابة الكرام  -3

هاي ديگر كه موجـب تفرقـه شـما از راه اوسـت               و اين است راه راست من، از آن پيروي كنيد و از راه             -4
  ). 153 –انعام (است سفارش خدا به شما، شايد پرهيزكار شويد اين . متابعت نكنيد
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 óó óóΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr'''' ss ssùùùù yy yy7777 yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$#### ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ZZ ZZ����‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ xx xxmmmm 44 44 || ||NNNN uu uu"""" ôô ôôÜÜÜÜ ÏÏ ÏÏùùùù «« ««!!!! $$ $$####  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### uu uu"""" ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ pp ppκκκκ öö öö7777 nn nn==== tt ttææææ 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω 
ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 ss ss???? ÈÈ ÈÈ,,,, ùù ùù==== yy yy⇐⇐⇐⇐ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$####      ∅∅∅∅ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu���� nn nnYYYY òò òò2222 rr rr&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 

tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ **** tt tt ÎÎ ÎÎ6666AAAA ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççννννθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt tt ÅÅ ÅÅ2222 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§"""" ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© (( (( ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ää ää.... ¤¤ ¤¤>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö‰‰‰‰ yy yy‰‰‰‰ ss ss9999 tt ttββββθθθθ ãã ããmmmm ÍÍ ÍÍ"""" ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  )32-30 : روم(  
دارد رسول او از مسلماناني كه در دين دچار تفرقه  نيز خداوند سبحان اعالم مي

   : 2شوند مبرّا است هاي متعدد تقسيم مي شوند و به فرقه مي

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§"""" ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© || ||MMMM óó óó¡¡¡¡ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >> óó óó xx xx«««« 44 44 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ áá áátttt øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

«« ««!!!! $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ãã ãã♦♦♦♦ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3  )159 : انعام(  
فهم و درك صحابه از با دقت در ماجراي تدوين مصحف در عهد عثمان به عمق 
  . بريم باشد، پي مي آيات قرآن و باألخص آياتي كه در مورد نهي از اختالف و نزاع مي

                                                           

  . 227تفسير مجاهد،  -1
و شما مسلمانان مانند مللي نباشيد كه پس از آنكه آيات روشن براي آنهـا آمـد راه تفرقـه و اخـتالف                        -2

 ). 105 –عمران  آل. (ها عذاب بزرگ خواهد بود پيمودند، كه البته براي آن

هـا روي بـه خـدا آري، و           آور در حالي كه از همه كيش         روي به جانب آيين پاك اسالم      پس تو مستقيم   -3
پيوسته از طريقه دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروي كن كه هـيچ تغييـري در خلقـت                       

 به درگاه خـدا بـاز آييـد و        ) 30(خدا نبايد داد، اين است آيين استوار حق، وليكن اكثر مردم آگاه نيستند            
از آنـان كـه ديـن خـود را پراكنـده       ). 31(خدا ترس باشيد و نماز به پا داريد و هرگز از مشركان نباشيد            
  ). 32. (ساختند و فرقه فرقه شدند و هر گروهي به آنچه دارند دلشادند
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هاي بروز آن را در  حذيفه نشانهبراساس همين فهم درست و عميق بود كه چون 
ميان مسلمانان و در رابطه با قرائت قرآن مشاهده كرد، بالفاصله خود را به مدينه رسانيد 

عثمان نيز خطاب به مردم، آنان را از . و خطر اين قضيه را به عثمان گوشزد نمود
ل داد و سرانجام شوم اين مسأله با خبر نمود و سپس شوراي مهاجرين و انصار را تشكي

در مورد حل اين معضل، با آنان به مشورت پرداخت و در مدت كوتاهي به نتيجه ثمر 
هاي فتنه و اختالف را از  آن توانستند شعلهبخش و كارساز دست يافتند كه از طريق 

  . نطفه خفه كنند
اين راه حل، تدوين مصحفي واحد براساس منابع و مدارك محكم و غير قابل ترديد 

مأيوس شدن منافقان و دشمنان اسالم از تحقيق اهداف و آرزوهاي جه آن بود كه نتي
ننگين خود بود و اين، خود، عاملي بود براي اينكه آنان كينه عثمان را به دل گيرند و در 

دار كردن شخصيت آن مرد بزرگ و بد  هيمن راستا تمام تالش خود را صرف خدشه
نان تمام امكانات خود را به كار گرفتند تا آ. جلوه دادن آثار اين اقدام مبارك نمودند

بتوانند شخصيت و اقدامات آن راد مرد كم نظير را زير سؤال ببرند تا شايد مردم را عليه 
و مقدمات بر افروختن آتش عظيم فتنه و آشوب را در ميان امت اسالم . 1او بشورانند
هاي  امي قرائت در آن شرايط حساس، تم�صحابه بزرگوار رسول خدا. فراهم آورند

حفظ صحيح آن روزگار را به يك قرائت تبديل نمودند تا وحدت كلمه امت همچنان 
هاي تاريخ خلفاي راشدين  شود و اين درسي است بزرگ كه بايد آن را چون ديگر درس

   2.هاي گرانبهاست، فرا گرفت و به كار بست ها و عبرت كه سرشار از درس

                                                           

 . 49در اسات في األهواء و الفرق و البدع، ناصر العقل،  -1

ه شدند، چنين كسان به كار تو نيايند، كار آنها با خداست و بعد              آنانكه دني را پراكنده نمودند و فرقه فرق        -2
 . 159انعام . (گرداند كردند آگاهشان مي از اين به آن چه مي
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ان اهللا يرضي «: اند  ه چنين فرموده در مورد حفظ وحدت كلم�حضرت رسول
ان تعبدوه و ال تشركوا به شيئاً، و ان تعتصموا بحبل اهللا جمعياً و ال : ثالثاً لكم 

   12.»تفرقوا، و ان تناصحوا من واله اهللا امركم

. بدون شك تنها راه حفظ وحدت ميان امت، التزام به قرآن وسنت رسول خداست
ترين اركان و اصول در دين اسالم  من جملة اساسيبايد به ياد داشت كه اصل وحدت 

اين اصل بزرگ كه همانا خود اسالم : گويد  ابن تيميه در همين رابطه چنين مي. باشد مي
است، چنان از اهميت برخوردار است كه خداوند متعال در قرآن در مورد آن به تاكيد 

د، مورد مزمت شديد قرار ان سخن گفته و اهل كتاب و غير آنان را كه آن را رها نموده
هاي مختلف، امت را به آن سفارش   بارها و در موقعيت�نيز نبي خدا. داده است

   3.نمودند
، مسلمانان را به هر چه �به همين دليل است كه خداوند متعال و رسول بزرگوارش

نمايد دستور داده و انان را از هر چه كه اين وحدت  كه اين وحدت كلمه را حفظ مي
ها، بر  هايي كه در طول قرن ها ونزاع تمام تفره. اند كند نهي فرموده دار مي  را خدشهكلمه

سر اين امت آمده است به اين دليل بوده كه آنان اين اصل و ضوابط و قواعد آن را 
اند و حاصل اين دور شدن از قرآن و سنت، همان تفرقه و نزاع في ما  مراعات ننموده

                                                           

 ). 1/82(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -1

 ). 1/83(فتنة مقتل عثمان بن عفان  -2

 را پرسـتش و اطاعـت كنيـد و از    تنهـا او : توانيد خداوند را از خود خشنود سازيد  با انجام سه كار مي     -3
شرك ورزيدن به او بپرهيزيد، با هم متحد باشيد و دچار تفرقه نشويد و نسبت به ولي امر خـود صـادق،    

 . وفادار، خيرخواه و مطيع باشيد
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ها و احزاب متعددي تبديل شده و هر يك به  مت واحده به فرقهبين بوده تا آنجا كه آن ا
   1.كيش خويش شادند

در واقع وحدت كلمه . هر آينه وحدت امت، من جمله اهداف شريعت اسالم است
از مهمترين عواملي است كه مسلمانان را به تمكين و اطاعت از اوامر و منهيات شريعت 

روف و نهي از منكر، برادران و خواهران مسلمان دارد و بر ماست كه با امر به مع وا مي
ها، مشكالت،  خويش را به سوي حق فرا خوانيم و آنان را به صبر در برابر ناكامي

ها و ترفندهاي دشمنان دين خود دعوت كنيم و اين مهم تنها با وحدت ميان  ضعف
ن از اين شايد بتوا. آيد گران، رهبران، علما و طالبان علم و معرفت حاصل مي دعوت
عبدالرحمن . مسائل و مشكالت امت را به صورتي درست حل و فصل نمودطريق 

جهادي كه : جهاد دو نوع است : گويد  سعدي در مورد اهميت اصالح امت چنين مي
هدف آن اصالح عقايد و اخالق و فرهنگ و تمامي شئونات دنيوي و ديني امت و 

اد، براساس و پايه جهاد دوم كه همانا باشد كه اين جه تربيت و پرورش درست آنان مي
همه  دفاع از اسالم و مسلمين در برابر كفار و منافقان و تمامي دشمنان دين و دفع

خود اين جهاد از دو طريق صورت . باشد ها و تجاوزات آنان است، مي ترفندها و نيرنگ
با اسلحه نخست جهاد با زبان و قلم و برهان و دليل قاطع و ديگري جهاد : گيرد  مي

   2.باشد مناسب هر دوران مي
سپس شيخ عبدالرحمن در فصلي مجزا از كتاب خود در مورد جهاد مربوط به 

   3.كند مسلمانان و برقراري الفت و مودت و ايجاد وحدت بين آنان صحبت مي
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او در اين فصل، بعد از ذكر آيات و احاديثي كه بر وجوب وحدت و تعاون ميان 
هر آينه، از بزرگترين جهادها، : كند  گيري مي لت دارد، چنين نتيجهآحاد امت اسالم دال

باشد كه از  ميان مسلمانان ميتالش در راه تحقق اصل وحدت كلمه و الفت و مودت 
   1.طريق آن بتوانند به دين و دنياي خويش سر و ساماني بدهند

وحدت ميان به همين دليل فراهم آوردن مقدمات برقراري الفت و مودت و ايجاد 
اين امر، خود، عاملي مهم در حفظ عزّت . باشد مسلمانان از جمله بزرگترين جهادها مي

باشد كه از راه آن بتوان به تحكيم اجراي  و كرامت مسلمانان و تشكيل دولتي اسالمي مي
اقدام نمود و اين امريست كه خلفاي راشدين به درك آن نائل آمده شريعت پروردگار 

  . وين مصحف واحد، به صورتي بارز، خود را نمايان ساختبودند و در تد
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  گفتار نخست 
  

هاي تحت سلطه دولت عثمان و سياست او در رابطه با  سرزمين

  واليان
  

   مكه مكرمه :نخست 
، خالد بن عاص بن هشام بن مغيره مخزومي، والي �هنگام وفات عمر بن خطّاب

پس .  عثمان به خالفت رسيد، تا چندي، او را در منصب خود ابقا نمود و چون1مكه بود
از مدتي و به داليلي نامعلوم، عثمان، او را از امارت مكّه عزل و علي بن ربيعه بن 

پس از او تيز، عثمان تني چند را به واليت و امارت مكّه . عبدالعزي را جانشين او كرد
از جمله آن . نمايد  حكومت آنان، ناممكن ميدقيق مدت زمان  كه تعيينمنصوب نمود

در . بود كه عثمان او را چند صباحي، والي مكه نمود حضرمي واليان، عبداهللا بن عمرو
آيد كه عثمان، بار ديگر، خالد بن عاص بن هشام را به  اسناد و مدارك چنين بر مي

ان، خالد، والي براساس همين اسناد و مدارك، به هنگام شهادت عثم. امارت مه برگزيد
 به خالفت رسيد، او را عزل و ديگري را �مكه بوده است و چون علي بن ابي طالب

كنند هنگام  هر چند در اين ميان، رواياتي وجود دارند كه بيان مي. 2جانشين او ساخت
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به طور كلّي، مكه در . 1 عبداهللا بن عمرو حضرمي والي مكه بوده است�شهادت عثمان
هايي كه در بسياري ديگر از نقاط قلمرو اسالمي  ها و ناامني غم شورشر عهد عثمان، علي

پيوست، از امنيت و آرامش نسبتاً پايداري برخوردار و پس از فتنه قتل عثمان به وقوع 
   2.بود

  : مدينه منوره : دوم 

اين شهر، به عنوان . مدينه، در عهد عثمان، مهمترين شهرهاي حكومت اسالمي بود
ها،؛ مسافران، حجاج و سربازان و  ها، گروه ت ذيراي خيل عظيم هيأمركز خالفت، پ

همچنين حضور بيشتر . آمدند سرداراني بود كه از اقصي نقاط قلمرو اسالمي بدانجا مي
در اخبار است كه . در اين شهر، اهميت آنجا را دو چندان ساخته بود �بزرگان صحابه
كرد و مستقيماً   كاالهاي شهر نظارت ميشخصاً بر بازار و قيمت اجناس وعثمان، خود، 

همچنين هنگام عزيمت به مكّه و . 3كرد از احوال و اوضاع مردمان آن ديار اطالع پيدا مي
 بود به عنوان �اداي مناسك حج، يكي از بزرگان صحابه را كه معموالً زيد بن ثابت

در طول دوران مدينه نيز چونان مكّه، . 4نمود نائب و جانشين موقّت خود، منصوب مي
خالفت عثمان، جز در جريان حوادث روزهاي آخر عمر آن بزرگوار، شهري آرام و امن 

   5.آمد به حساب مي
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   : 1بحرين و يمامه: سوم 
به بي العاص تقضي والي بحرين بود و چون عثمان أ، عثمان بن �هنگام وفات عمر

 حاكي از آن است كه اسناد و مدارك،. خالفت رسيد، او را در منصب خود ابقا نمود
 بعد از 27عثمان بن أبي العاص سه سال بعد از به خالفت رسيدن عثمان، يعني تا سال 

هجرت، در اين سمت باقي مانده است و علت آن را بايد در مشاركت فعال او و 
واضح . 2سپاهيانش همراه سپاهيانش همراه سپاهيان بصره در فتوحات فارس دانست

 واليت بحرين و بصره از عهد عمر، رو به رشد بوده و در هاي دو است كه همكاري
ي كار آمان عبداهللا بن عامر بن كريز، به عنوان امير عهد عثمان، و به ويژه بعد از رو

تا آنجا كه والي بحرين، در جريان ، 3زيادي برخوردار شدبصره، اين روابط از استحكام 
مدارك تاريخي . شد مر محسوب ميفتوحات يكي از فرماندهان زير دست عبداهللا بن عا

دهند كه واليت بحرين، به تدريج، زير سلطه و نفوذ واليت بصره قرار  نيز نشان مي
گرفت، به نحوي كه خود عبداهللا بن عامر، كارگزاران و واليان آن ديار را منصوب 

شايد . شود كه در دوران خالفت عثمان، بحرين جزو واليت بصره شد گفته مي. 4نمود مي
ين به دليل آن بود كه بحرين، به پايگاه مسلمانان جهت عزيمت به فارس و جنوب ا

عاملي شد براي تقويت هر چه بيشتر روابط و ايران تبديل شده بود و اين، خود، 
توان موان بن  از جمله واليان بحرين مي. 5ميان دو واليت بحرين و بصرههاي  همكاري
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رد كه ظاهراً هنگام شهادت عثمان، عبداهللا بن حكم و عبداهللا بن سوار عبدي را نام ب
اي  بدون شك، بحرين در دوران عثمانم، از جايگاه ويژه. 1سوار والي بحرين بوده است

در روند فتح فالت ايران داشته كما اينكه خود عثمان بن ابي العاص نيز در فتوحات اين 
ت اين منطقه در جريان از طرف ديگر و با وجود فعالي. 2مناطق، نقش سزايي ايفا نمود
هايي شبه جزيره، تا زمان وفات عثمان بن  ديگر سرزمينفتوحات، بحرين نيز چون 

  . اي بود كه از امنيت و آرامش پايداري برخوردار بوده است عفان، منطقه
در مورد يمامه نيز بايد گفت كه اين منطقه در دوران عمر جزو واليت بحرين و 

به نحويكه والي بحرين، خود، . شده است آنجا اداره ميعمان بود و زير نظر حكومت 
اي  اما در عهد عثمان، يمامه به منطقه. نمود كارگزاران و مسئوالن اين منطقه را تعيين مي

اين فرد، از كرد و  جدا از بحرين تبديل شد كه خليفه، خود، والي آن را منصوب مي
 حضور فعال داشته و از مخالفان جمله افرادي بود كه در حوادث بعد از شهادت عثمان،

   3.شد سر سخت اين اقوام شورشيان محسوب مي
  : يمن و حضرموت : چهارم 

چون او به بنا به درخواست عمر، عزم . در عهد عمر، يعلي بن منبه، والي يمن بود
اي از عثمان به دست او رسيد كه خبر از وفات عمرو بيعت مردم با  مدينه نمود نامه

داد اين مرد تا زمان وفات عثمان، والي صنعاء باقي  ابقاي يعلي بر صنعاء ميعثمان و نيز 
   4.ماند
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از ديگر شهرهاي اين منطقه، مدينه الجند بود كه عبداهللا بن ربيعه، در طول دوران 
 واليان ديگري نيز بر ساير شهرهاي يمن 1.خالفت عثمان، بر آن شهر حكومت داشت

سناد تاريخي، بيشتر بر اين دو شخصيت متمركز شده و از اند اما منابع و ا حكومت داشته
الزم به ذكر است كه منابع، مطالب چنداني در رابطه با اخبار و احوال . اند ياد كردهآنان 

هايي كه ميان خليفه و آنان رد و  اند و از نامه اين منطقه در طول دوران عثمان، ذكر نكرده
هايي كه عثمان آنها را براي  د و تنها به ذكر نامهان بدل شده است سخني به ميان نياورده

مشهور است كه يمن، در عهد عثمان، . 2اند فرستاد بسنده كرده همه واليان خود مي
كنند كه  نقل مي. اند اي آرام و امن و مردمان آن، افرادي مطيع و فرمانبردار بوده منطقه

 او به نزد عثمان بازگشت، عثمان، مردي از بني ثقيف را به جانب يمن فرستاد و چون
مردماني را ديدم مطيع و فرمانبردار كه اگر از آنان به حق يا باطل، : عثمان گفت به 

در روايات است . 3را درخواست كنند، آن را بدون مقاومت، تحويل خواهند دادچيزي 
كه در عهد عمر و در جريان فتوحات، قبايل بسياري از يمن به مناطقه عراق، مصر و 

در . شد اين عامل، سبب ارتباط دائم مردمان يمن با آن مناطق مي.  مهاجرت كردندشام
ها، همچنان ادامه داشت و به همين دليل، جاي تعجبي  عهد عثمان نيز اين مهاجرت

ندارد اگر در جريان فتنه قتل عثمان، ردپايي يهودياني از يمن را بيابيم كه نقش فعال در 
 رأس اين يهوديان، عبداهللا بن سبأ بود كه بدون شك از دراند،  ن جريان شوم داشتهآ

كنند كه با شهادت عثمان، تني چند از  شد، نقل مي آتش افروزان آن فتنه محسوب مي
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واليان يمن، از جمله يعلي بن منبه و عبداهللا بن ربيعه، خود را به حجاز رسانيده و در 
   1.اند هانگيز، حضوري فعال داشت ماجراي غمحوادث بعد از اين 

  : واليت شام : پنجم 

چون عثمان به خالفت رسيد، معاويه بن ابي سفيان بر بيشتر مناطق شام تسلط 
كما اينكه بيشتر واليان ديگر مناطق . 2داشت، عثمان نيز او را در سمت خود ابقا نمود

پس از مدتي، معاويه توانست بر . مصر را در مناصب خود ابقا كردچون يمن، بحرين و 
تا سر شام حاكم گردد و به قويترين و با نفوذترين والي عثمان تبديل شد، در آغاز سر 

غير از معاويه، واليان ديگري نيز در شام حضور داشتند و بر آن منطقه خالفت عثمان 
حكومت آنان عمير بن سعد انصاري بود كه بر حمص از جمله . كردند حكومت مي

اما پس از اينكه به بيماري .  عثمان برخوردار بودراند و از اعتبار منزلت خاصي نزد مي
نمود كه فرد ديگري را جايگزين او نمايد و العالجي مبتال شد، از عثمان درخواست 

با اين اقدام، . عثمان نيز با پذيرفتن استعفاي او، حمص را به قلمرو معاويه ضميه كرد
 بن وليد بر آن حكومت معاويه بر شهري دست يافت كه پيش از او عبدالرحمن بن خالد
همچنين پس از وفات . 3داشت كه بعد از آن به حكومت منطقه جزيره منصوب شده بود

آن را نيز به قلمرو معاويه ملحق ساخت به اين علقه بن محرز، والي فلسطين، عثمان، 
پس از گذشت دو سال از به خالفت رسيدن عثمان، سرتاسر شام به زير تنها صورت، 

معاويه تا زمان شهادت عثمان بر اين سمت باقي ماند و در آن ديار . فتسلطه معاويه ر
شام در دوران حكومت معاويه، آكنده از حوادث و . 4به حكومت خويش ادامه داد

                                                           

 ). 5/442(تاريخ الطبري  -1

 . 155تاريخ خليفه بن خياط، ص  -2

 ). 5/442(تاريخ الطبري  -3

 ). 5/443(همان  -4



385  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

جهاد و نبرد با روميان هاي  مله مهمترين جبههرويدادهاي مهمي بود، در واقع، شام از ج
يريت كم نظير معاويه، مناطق تحت اما به دليل مد. شد و ديگر دشمنان محسوب مي

روميان در امان هاي  انگيزي سلطه او در شام، در امنيت و آرامش قرار داشته و از فتنه
اي در دولت برخوردار بود تا  معاويه در اواخر خالفت عثمان، از جايگاه ويژه. ماندند

 مورد آن جريانات، هاي فتنه، او از جمله والياني بود كه عثمان در آنجا كه با بروز نشانه
  1.با ايشان به مشورت پرداخت

  : ارمنستان : ششم 
نخستين لشكركشي سپاهيان اسالم به سوي ارمنستان، در عهد عثمان و از منطقه شام 
آغاز گرديد و فرماندهي آن را حبيب بن مسلمه فهري بر عهده داشت كه با سپاهي 

 توانست مناطق بسياري از ارمنستان اين سپاه. قريب به هشت هزار نفر عزم آن دياز نمود
هاي بسيار، روميان سپاهي را جهت كمك  اما پس از پيشروي. را به تصرف خود در آورد

داد كه با  حبيب احتمال مي. به ارامنه بدانجا گسيل كردند تا به مقابله با مسلمانان بپردازد
بود، به همين دليل چنين سپاهي عظيم كه در راه است قادر به ادامه كار نخواهد وجود 

عثمان نيز به كوفيان . از عثمان درخواست نمود تا نيروهايي را به كمك او اعزام دارد
دستور داد تا سپاهي قريب به شش هزار نفر فراهم آورند و به جانب سپاه حبيب گسيل 

آنان نيز سپاهي را به فرماندهي سلمان بن ربيعه با هلي گرد آورده و به جبهه  .دارند
پس از پايان جنگ با روميان، ميان حبيب و . 2انان در ارمنستان روانه ساختندمسلم

كند كه عثمان با درايت خود، قضيه را به  سلمان، بر سر تقسيم غنايم اختالفي بروز مي
از اين كه سلمان بن ربيعه توانست به پس . 3كند بهترين شكل ممكن، حل و فصل مي
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ن دست يابد، عثمان او را به امارت آن سرزمين فرماندهي سپاهيان اسالم در ارمنستا
سلمان از طريق ارمنستان خود را به سرزمين خزرها در آسياي ميان و . 1منصوب نمود

اما سرانجام در . شمال درياي خزر رسانيد و توانست فتوحات بسياري را به دست آورد
در اين نبرد نبرد ي سنگين كه ميان او و پادشاه خزرها روي داد به شهادت رسيد، 

نابرابر، سپاهيان اسالم، تنها ده هزار نفر بودند حال آنكه سپاهيان خزر بالغ بر سي هزار 
هاي بسياري كه سپاهيان اسالم از خود نشان دادند،  شدند و با وجود رشادت سرباز مي

پس از اين نبرد، . مع ذالك، از خزرها شكست خوردند و همه ايشان، به شهادت رسيدند
ه حبيب بن مسلمه دستور داد تا بار ديگر به جانب ارمنستان برود و در آنجا عثمان ب

او نيز با سپاهيان خود بدان ديار حركت كرد و به فتوحات عظيمي دست . مستقر شود
ها سبب شد تا شهرهاي بسياري با او مصالحه كنند و در برابر  اين پيروزي. يافت

 مهم حبيب، عثمان تصميم گرفت كه او را پس از اين اقدامات. 2مسلمانان تسليم شوند
 را كه والي �جزيره نمايد و حذيفه بن يمانمنطقه مأمور حفظ امنيت و آرامش 

او نيز توانست در ارمنستان فتوحاتي را به . آذربايجان بود جانشين او در ارمنستان نمود
 از گذشت اما پس. 3دست آورد و قلمرو اسالمي را تا مرزهاي سرزمين خزرها پيش ببرد

يك سال از اين انتصاب، عثمان، حذيفه را عزل و مغيره بن شعبه را والي ارمنستان نمود 
واليت بزرگ ارمنستان، قلمرو . 4و او نيز تا هنگام وفات عثمان بر اين منصب ماند

بود كه در خالفت عثمان، ضميمه قلمرو اسالمي شد و مسلمانان براي فتح آن و  مي
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ها و مصائب عظيمي را تحمل نمودند و شهداي  ن ديار، سختيحفظ امنيت و آرامش آ
   1.بسياري را در اين راه، تقديم كردند

  
  واليت مصر 

عمرو بن عاص، والي مصر در دوران خالفت عمر بود كه قريب چهار سال در اين 
چون عمر در گذشت عثمان او را تا مدتي كوتاه در آن منصب . 2سمت حكومت راند

هللا بن سعد بن ابي سرح نيز از زمان فتح فلسطين، جزو فرماندهان تحت عبدا. ايفا نمود
او همچنين در اداره . 3عمرو بود و در فتح مصر، در كنار او به جنگ پرداخته بودامر 

 و به همين دليل، پس از فتح منطقه 4هاي شاياني را به عمرو نمود كمكچند ناحيه مصر 
اما به خاطر . 5ت مناطقي از آنجا منصوب كرداو را به حكومصعيد مصر، عمر بن خطّاب 

در نحوه اداره آن مناطق پيش آمده بود، چون بروز اختالفاتي كه ميان عمرو و عبداهللا 
عمرو براي بيعت با عثمان به مدينه رفت از او خواست تا عبداهللا را از حكومت صعيد 

پاسخ داد ه او چنين اما عثمان با اين درخواست عمرو مخالفت كرد و ب. مصر عزل نمايد
كه چون عبداهللا را عمر بن خطاب به اين سمت منصوب كرده است و او نيز تا به آن 

توان بدون  بنابراين نمياشتباه و تخلفي نشده تا دليلي بر عزل او باشد، زمان مرتكب 
اما عمرو بر اين درخواست خود . از مقام خود بر كنار كرد، او را تي خاصدليل و علّ

عثمان، كرد، سرانجام،  ورزيد و عثمان نيز همچنان با درخواست او مخالفت مي مياصرار 
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 را از سمت خود عزل و عبداهللا بن ابي سرح را جانشين مصلحت در اين ديد كه عمرو
   1.او نمايد

به  و آنجا را در اين ميان، چون خبر رسيد كه روميان به اسكندريه حمله نموده
ي از مسلمانان و ديگر سكنه آن شهر را به قتل تصرف خود در آورده و بسيار

امير المؤمنين عثمان، نيز تصميم گرفت تا به خاطر تجاربي كه عمرو عاص . اند رسانيده
   2.داشت، بار ديگر او را به فرماندهي جبهه مصر منصوب كنددر جنگ با روميان 

، واليت پس از شكست مجدد روميان از مسلمانان، عثمان پيشنهاد نمود كه عمرو
مصر را به عهده گيرد و عبداهللا به ابي سرح، مسئول خراج و ماليان آنجا باشد اما عمرو 
اين پيشنهاد را نپذيرفت و عثمان نيز ناچار شد بار ديگر عمرو را عزل و عبداهللا را به 

و اسناد تاريخي در مورد عمرو بن عاص و نقش او در منابت . واليت مصر انتخاب كند
ثمان، جز در رابطه با دفع حمله روميان و اخراج آنان از مصر و نيز طول خالفت ع

اختالفاتي كه بر سر مسأله خراج، ميان او و عثمان روي داد، سخن چنداني نگفته و 
همانطور كه گفتيم پس از مخالفت عمرو با پيشنهاد عثمان مبني . 3اند سكوت اختيار كرده

د و عبداهللا بن ابي سرح، مسئول امور خراج و بر اينكه عمرو واليت مصر را بر عهده گير
و عبداهللا را به اين او را از واليت مصر، عزل مجدداً  ،ماليات آن سرزمين باشد، عثمان

به اين ترتيب، عبداهللا بن ابي سرح، عمالً والي و سرپرست مصر و . سمت منصوب كرد
 و بسامان به نظر در اوايل كار او، اوضاع مصر آرام. 4مستقر در آنجا شدسپاهيان 

انگيز چون عبداهللا بن سبأ و همدستانش در  رسيد اما به تدريج و با حضور مرداني فتنه مي
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آن ديار، اوضاع آن واليت رو به وخامت و آشوب نهاد تا آنجا كه زمام امور را از عبداهللا 
   1.بن ابي سرح گرفته و او را از مصر بيرون راندند

  واليت بصره : هشتم 

. هادت عمر بن خطاب، ابو موسي اشعري، واليت آنجا را در دست داشتهنگام ش
بنياديني در بافت جمعيتي و هاي  بصره در شرف تغييرات و دگرگونيدر آن ايام، 

در واقع، بصره، به تدريج، به يكي از مراكز بزرگ نظامي . اجتماعي خود قرار گرفته بود
، بسياري از قبايل عرب بدانجا كوچ و سياس دولت اسالمي تبديل شده و به همين دليل

شدند  هاي نبرد اعزام مي  همچنين سپاهيان بسياري از آن شهر، به جانب جبهه.نمودند مي
با اين اوصاف، حكومتب ر اين . 2تا بتوانند حمالت دشمنان را در مشرق ايران دفع كنند

دانست كه ابوموسي  عمر نيز مي. اي داشت العاده شهر، نياز به درايت و توان مديريت فوق
هايي برخوردار بود و به همين دليل، به جانشين بعد از خود توصيه نمود  از چنين ويژگي

دوراني كه ابوموسي در آن بر . 3تا ابوموسي را تا چهار سال در سمت خود ابقا نمايد
نمود، دوران جنگ و نبرد با دشمنان اسالم بود كه مردمان بصره در  بصره حكومت مي

ابوموسي توانست با . گذاشتندهاي بسياري از خود به نمايش  ايستگيآنها، ش
اي كم نظير، بسياري از مناطق ايران را به تصرف در آورد و در عين حال،  فرماندهي

هايي كه پس از شهادت عمر، در اين مناطق ظهور پيدا  موفّق شد بر شورشها و ناامني
انجام داد حفر قنات مي كه او در بصره از طرف ديگر، اقدام مه. 4كرده بودند چيره شود

به عنوان مثال، او در بصره، . و ايجاد شبكه آبرساني در اين شهر و مناطق تابعه آن بود
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پس از اين . شد كه آب شرب مردم بصره از طريق اين تامين مياتي حفر نمود قن
 از مقام هاي ديگر نمود اما عزل او موفقيت در اين كار بود كه او شروع به حفر قنات

 و اين امكان را به جانشين او، عبداهللا بن 1واليت بصره، فرصت اين كار از او گرفت
 بعد از 29در سال  �عثمان. 2عامر بن كريز داد تا كار ناتمام او را به پايان رساند

مورخان در مورد علل . 3هجرت، ابوموسي از عزل و ابن عامر را جانشين او نمود
اند كه تمامي آنها حول محور اختالفي  ات متعددي ذكر كردهبركناري ابوموسي رواي

كنند كه جماعتي از بزرگان بصره  روايت مي. است كه ابوموسي با سپاهيان خود پيدا كرد
عثمان نيز چون از . نزد عثمان رفتند و از او درخواست كردند تا ابوموسي را بر كنار كند

اند، هر يك از آنان جوابي  نظر گرفتهاين منصب در  چه كسي را برايآنان پرسيد كه 
دادند تا اينكه چند نفر از آنان از عثمان خواستند كه مردي از قريش را به صالح ديد 

اين ماجرا، اوج . و او نيز ابن عامر را به اين منصب رسانيد. 4خود به اين سمت برگزيند
باشد و  يفه ميخلحكمت و سعه صدر و نيز بيانگر ميزان اطاعت ابوموسي از تصميمات 

رواياتي دروغين و متناقض، او هرگز طالب قدرت و پست كند كه بر خالف  اثبات مي
كنند كه چون خبر بركناري خودش و انتخاب ابن عامر به آن سمت را  نقل مي. مقام نبود

 سال سن 25بر منبر رفت و به مدح و ستايش از ابن عامر كه در آن موقع، تنها ، يدنش
بدانيد جواني نزد ! اي مردم: از جمله، او خطاب به كوفيان چنين گفت . داشت، پرداخت
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او مرديست سخاوتمند . و از خانداني پاك و اصيل استشما خواهد آمد كه از قريشيان 
   1.كه ثروت بسياري را در اختيار شما قرار خواهد داد

يت حساس، مردي را به والعثمان با اين تصميم حكيمانه توانست در آن شرايط 
. شنيدند و فرمان او را به گوش دل مي كردند بصره برگزيند كه سپاهيان از او اطاعت مي

عثمان . از طرف ديگر، اين تصميم در جهت حفظ كراميت و شخصيت ابوموسي بود
اين صحابي جليل القدر مورد اهانت و تعقير مردماني قرار خواست كه شخصيت  نمي

در در آن ايام، بصره . 2فراد متمرّد قرار داشتندتاثير هياهو و جنجال اگيرد كه تحت 
شرايط حساسي قرار داشت و به همين دليل، عثمان پس از انتصاب ابن عامر به واليت 

ن شرايط،  آاين اقدام، در. آن ديار، سپاهيان بحرين و عمان را زير نظر ابن عامر قرار داد
 مقابله آنان با تهديدات پيشرو تأثيراتي مهم در تقويت قواي تحت امر ابن عامر و توان

 عاملي گرديد تا بصره به يكي از مراكز بزرگ نظامي و سياسي همچنين اين اقدام. داشت
مهاجرت قبايل متعدد عرب به بصره،  از اين زمان به بعد،. حكومت اسالمي تبديل شود
حكومتي آن هاي   و اين خود، باعث شد كه بار مسئوليت3روز به روز گسترش يافت

با روي كار آمدن ابن عامر، . سامان، اعم از امور اداري، مالي، نظامي و امنيتي افزايش يابد
 كه اين روند تا اندكي عظيمي در ايران دست يابنداو و سپاهيانش توانستند به فتوحات 

ابن وران واليت ددر واقع، بصره در . 4 تداوم و استمرار داشت�قبل از شهادت عثمان
عظيمي كه به دست آورد و نيز توسعه همه جانبه آن، به چنان توحات عامر، به خاطر ف

جايگاه رفيعي دست يافت كه توانست به مركز اداري و نظامي بزرگي تبديل شود و 
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از طرف ديگر، با اين شرايط ابن عامر به . 1سلطه خود قرار دهدمناطق عظيمي را تحت 
او اين وظيفه .  فرماندهان بسياري بودوالي بصره، مسئول تعيين و انتصاب واليان وعنوان 

مهمترين مناطق تحت سلطه واليت . داد  انجام مي�خطير را پس از مشورت با عثمان
هاي عمان، بحرين، سيستان، خراسان، فارس و اهواز بودند كه هر يك  بصره، سرزمين

در  كه اين بيانگر اهميت وظيفه ابن عامر. 2شدند هاي متعددي مي شامل شهرها و بخش
هاي ابن عامر اين بود كه او  از مهمترين سياست. اداره اين واليت مهم و استراتژيك بود

از طرف . كرد جا و يا عزل مي هر از چند گاهي امر او فرماندهان تحت امر خود را جابه
ابن عامر، به دليل درآمدهاي سرشاري كه بيت المال آن در دوران حكومت ه رصديگر، ب

 دست آورد چنان هنگفت بود كه شهرت آن در تمام بالد اسالمي از محل فتوحات به
اين شهر، به خاطر موقعيت ممتاز آن، چنان هاي  همچنين مخارج و هزينه. زبانزد شد

شايان ذكر است كه . توانست جوابگوي آنها باشد بسيار بود كه تنها آن درآمد عظيم مي
المال بصره بود  دار بيت سفيان، عهدهعمر و هم در عهد عثمان، زياد بن ابي در دوران هم 

ها و  هاي مهمي چون حفر قنات كه در كنار اين مسئوليت، به نيابت از ابن عامر، بر طرح
همچنين در دوران حكومت ابن عامر، از جانب . 3نمود هاي آبرساني نظارت مي كانال

ر هايي كه بر آنها كلماتي حك شده بودند در سر تا س دارالحكومه بصره، سكه
كه از قدرت و اعتبار . 4شدند تحت سلطه اين واليت، ضرب و توزيع ميهاي  سرزمين

آنان او را از همان بدو . ، ابن عامر، اميري بود محبوب مردمدهد اين واليت خبر مي
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با اين تفاصيل، . 1كردند داشتندو از دستورات او اطاعت مي ورود به بصره دوست مي
ثمان، تنها در يد قدرت ابو موسي اشعري و عبداهللا بن بينيم واليت بصره، در عهد ع مي

ايفا عامر قرار داشت كه هر يك نقشي بسزا در حوادث و رويدادهاي آن واليت 
   2.نمودند
  واليت كوفه : هفتم 

عمر بن خطاب در اواخر خالفت خويش، مغيره بن شعبه را به واليت كوفه بر 
 را بدان منصب �و سعد بن ابي و قاصچون عثمان به قدرت رسيد، او را عزل  .3گزيد

كنند كه او آن را بنا به وصيت   روايت مي�در مودر علت اين اقدام عثمان. تعيين نمود
 كه در بستر مرگ، به خليفه بعد از خود توصيه كرده بود كه سعد بن �عمر بن خطاب

 كه او عمر در وصيت خود گفته بود. ابي و قاص را بدان سمت انتخاب كند، انجام داد
سعد را بدون اينكه كار اشتباهي مرتكب شود و يا خيانتي از او سرزده باشد، از واليت 

كند كه او را به اين منصب باز  كوفه عزل كرده است اما به خليفه بعد از خود سفارش مي
اقامه نماز و دار  عثمان در تعيين سعد به واليت كوفه، شرط گذاشت كه او عهده. 4گرداند

 �سعد. 5المال آن واليت باشد  مسئول بيت�وفه باشد و عبداهللا بن مسعودسپاهيان ك
و احوال شهر نهاده بود، كامالً نسبت به اوضاع ، كوفه را بنيان �كه خود، در عهد عمر
را بر عهده داشته به خاطر اينكه چند سال، واليت آنجا همچنين . شناخت كامل داشت
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از . 1مرزها و سپاهيان و مردمان آن آگاه بودبه شرايط و  يبود، بهتر از هر كس ديگر
داد، بازديد مستمر از  سعد در طول حكومتش بر كوفه انجام ميمهمترين اقداماتي كه 

هاي تحت سلطه واليت كوفه چون ري بود كه در جريان آن، سعد به  مرزها و سرزمين
 به بازديد از همچنين او در مدت اين مسافرت،. 2رتفق و فتق امور و مسائل آن پرداخت

اما . منطقه همدان مبادرت نمود و در اين بازديد، امر او كارگزاران آن ديار را تعيين كرد
مورخان، علّت اين اختالف اختالفاتي بروز نمود، ابن مسعود  به مرور زمان ميان سعد و

المال، مبلغي پول را به صورت  اند كه سعد از بيت را به اين صورت روايت كرده
 المال اما هنگام سر رسيد آن، قادر به بازگرداندن آن مبانع به بيت. ار فرض نمودد مدت
المال را از او مطالبه   نزد او رفت تا قرض بيت،ابن مسعود نيز، شخصاًدر اين اثنا، . نبود
چون صحبت آن دو باال گرفت و با تندي با هم سخني گفتند، مردم گرد آنان جمع . كند

 اين ماجرا به عثمان رسيد، او سعد را بر كنار و ابن مسعود را شدند، هنگامي كه خبر
اين داستان، خود دليلي است بر زهدو ورع آن دو نفر . 3همچنان در مقام خود ابقا نمود

كرد و به همين  القدر، تا آنجا درآمد ناجيز سعد كفاف معيشت او را نمي صحابي جليل
كند كه ابن  همچنين اين ماجرا اثبات مي. المال، پول قرض كند از بيتدليل ناچار شد 

المال تاكيد داشته است، به  مسعود تا چه حد، نسبت به حفظ و حراست از اموال بيت
و وليد بن  4 سعد را بعد از يك سال و نيم حكومت بر كوفه عزل� عثماناين ترتيب،

ر از وليد پيشتر و در دوران خالفت ابوبك. عقبه بن ابي معيط را جانشين او نمود
 امير اعراب مستقر �عمرفرماندهاي رده ميانه سپاهيان اسالم در اردن بود و در دوران 
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 او در اواخر خالفت عمر و اوايل دوران عثمان، جزو فرماندهان تحت 1در منطقه جزيره
اون پيش . 2شد كه در نبردهاي بسياري حضور پيدا كرده بود امر والي وفه محسوب مي
از شناخت الزمي نسبت به واليت كوفه، سپاهيان و مرزهاي آو از انتصاب بدين سمت، 

شايان ذكر است كه خلفاي راشدين هرگاه . و نيز اخالق مردمانش برخوردار شده بود
آنان را از ميان افرادي را انتخاب عيين نمايند تقصد داشتند واليان و امراي خود را 

شتري نسبت به ديگران برخوردار از تجربه و علم و درايت بيكردند كه در آن حوزه  مي
هر چند . بر همين اساس نيز عثمان، وليد را از ميان ديگر نامزدها انتخاب نمود. ودند

هستند در ميان مورخان قديم و معاصر كه عثمان را به خاطر اين انتصاب مورد انتظار 
اي اين منصب ادر مادري خويش را بركنند كه او بر ادعا ميآنان چنين . اند خود قرار داده

فرصت را غنيمت . در نظر داشت و چون اختالف ميان سعد و ابن مسعود پيش آمد
بايد دانست كه اين اتهامي است آشكار و صريح به . 3 رد و وليد را به اين مقام رسانيدشم

و نبايد به چنين اتهاماتي كه براساس حدس و گمان و در تضاد كامل با  �4عثمان
در اوايل كار وليد، ابن مسعود همچنان . است وقعي گذاشتسوابق و عملكرد عثمان 

عثمان تصميم ، المال بود اما به دليل اختالفاتي كه ميان آن دو روي داد دار امور بيت عهده
يك نفر واگذار كند و المال را به  ديگر واليات، امر واليت و مسئوليت بيتگرفت، مانند 

. خود بر كنار نمود و آن را به وليد واگذار كردبه همين دليل، ابن مسعود را از مسئوليت 
كند كه واليان  بر اين باور بود كه در آن شرايط، مصلحت عامه اقتضا ميدر واقع، عثمان 
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در . 1المال را هم امور واليت و نظاميان آنجا را بر عهده داشته باشند و هم امور بيت
 از اعتبار و احترام خاصي توان گفت كه او اميري بود كه نزد مردم مورد وليد مي
روز،   و او در تمام اوقات شبانه2گويند كه خانه او در كوفه، در نداشت. برخوردار بود

تا آنكه جريان قتل ابن . پرداخت پذيراي مراجعه كنندگان بود و به حلّ مشكالت آنان مي
انان وليد پس از اين حادثه كه در جريان آن چند نفر از جو. حيسمان خزاعي پيش آمد

اين امر . كوفه، شبابه، ابن حيسمان را در منزل خود به قتل رسانيده بودند، قصاص نمود
باثع آن شد كه اقوام و نزديكان آن جوانان، كينه وليد را به دل بگيرند و به مقابله با او 

كردند به هر شكل ممكن،  ساختند و تالش مي ميآنان از هر اشتباه وليد، كوهي . بپردازند
سرانجام همين افراد توانستند اتهام شرب خمر را . اعتبار كنند  او را ضايع و بيشخصيت

هاي فراوان، منجر به اجراي حد در مورد او و  بر او وارد سازند كه پس از كش و قوس
   3.عزل او از واليت كوفه شدسپس 

ز امير ا: نان چنين گفت آاي خطاب به كوفيان نوشت و به  بعد از عزل وليد، عثما نامه
 سالم عليكم بدانيد كه من وليد بن عقبه را به واليت شما المؤمنين عثمان به مردم كوفه؛

هاي آنجا فائق آيد، وليد جزو مردمان  او نيز توانست بر مشكالت و سختي. برگزيدم
صالح و نيكوكار بود كه او را به رفتار و گفتاري نيك با شما امر نمودم اما شما را به 

وليد در حقّ شما، نيك رفتار و خوب گفتار بود و هرگز به . جبور نكردمچنين كاري م
اين ظاهر او بود كه خود به چشم خويش ديديد اما شما در مقابل، . شما آسيب نرساند

بدانيد كه خداوند به احول شما و او آگاه . ايمان و تقواي او را مورد اتهام قرار داديد
پس [يد بن عاص را به واليت شما انتخاب نمودم من پس از عزل وليد، سع. است و بينا
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هايي كه  اين اتهام، دنبال يك سلسله شكايت در واقع، 1.]از او اطاعت كنيد و فرمان ببريد
هاي مختلف، در در مورد امراي خويش مطرح  اي از كوفيان، هميشه و به بهانه دسته
 و وليد را از اين اتهام با عزل وليد، بسياري از مردم كوفه، خشمگين شدند. 2كردند مي

 بعد از 30اما به هر حال و براساس سوگند چند نفر، عثمان در سال . مبرّا دانستند
كوفياني كه شكايت وليد را نزد عثمان . هجرت، وليد را عزل و سيعد را جانشين او نمود

برده بودند و در ميانشان افرادي چون مالك اشتر حضور داشتند، هنگام عزيمت سعيد 
كه بعدها همين افراد  3 جانب كوفه، از همراهان و در واقع استقبال كنندگان او بودندبه

چون سعيد به كوفه . عليه او دست به شورش زدند و مقدمات عزل او را فراهم آوردند
بدانيد كه من ! اي مردم: خطاب به مردم چنين گفت رسيد به مسجد رفت و در آنجا 

ام اما چون اطاعت از امير مؤمنان واجب   انتخاب شدهرغم ميل خود به واليت كوفه علي
اي به مشامم برسد و ردپايي  بدانيد اگر بوي فتنه. است، من نيز اين مسئوليت را پذيرفتم

از آن را ببينم، آن را در نطفه خفه خواهم كرد و در اين كارزار كوتاه نخواهم نشست كه 
سعيد، به حقيقت كه . 4شود  چيره مييا من آن را از ميان خواهم برد و يا او بر من

ها قبل از واليت او آغاز شده  هاي ظهور فتنه و آشوبي بزرگ را در كوفه كه مدت نشانه
انگيزان را تهديد نمود كه با شدت با آن فتنه  بود تشخيص داده و به همين خاطر، فتنه

   5.برخورد خواهد كرد
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مهم واليت خود چون تعيين امر سعيد پس از به قدرت رسيدن، به رتق و فتق امور 
او در طول حكومتش توانست فتوحات . 1او فرماندهان مورد اعتماد خود پرداخت

در گفتار مربوط به فتوحات عهد عثمان، به تفصيل به آن عظيمي را به دست آورد كه 
كم از زير خاكستر زبانه   كم هاي فتنه  بعد از هجرت شعله33اما در سال . پرداختيم
در . ها به بار آوردند و حوادث ناگواري را در كوفه و سپس در ديگر سرزمينكشيدند 

ديد و از طريق آن توانست اي بر ضد سعيد بن عاص تدارك  اين ميان، مالك اشتر توطئه
در واقع، موضع كوفيان . ساده لوح و زود باور را با خود همراه سازدجماعتي از مردمان 

بيني خود چون سعد   موضع آنان در قبال حكام پيشنسبت به سعيد كم و بيشت، همانند
آنان پي از سعيد بارها و بارها از دست واليان خود . بم ابي و قاص و وليد بن عقبه بود

شده بودند و اين به عادت اين قوم لجوج و لب به شكايت گشوده و خواستار عزل آنان 
راض اين بار آنان بار ديگر تنها تفاوتي كه اعت. انگيز تبديل گشته بود ناسپاس و فتنه

راض، كوفه را در نور همزمان با اين اعتاي كه  اعتراضاتشان داشت، شورش مسلحانه
 براي اولين بار  خ اسالم،يديد، بدون شك اين رخدادي بود مه در تاريخ كوفه و در تار

ت و توان ثمره تغييرات و حوادثي دانست كه بر اثر تبليغا اين حادثه را مي. داد روي مي
 پس از اين  انگيزان، مردم كوفه را تحت تاثير خود قرار داد، شايعات آشوب طلبان و فتنه

اعتراضات عثمان، سعيد را عزل و سپس ابوموسي را طبق خواسته خود مردم كوفه به 
 به كوفه وارد شد، خطاب مردم چنين �چون ابوموسي. واليت آن ديار منصوب نمود

ين طغيان مكنيد و از اين نوع اقدامات بپرهيزيد، متحد ديگر اين چن! اي مردم: گفت 
هايتان  ها و قضاوت گيري باشيد و از خالفت اطعات كنيد، از تعجيل و شتاب در تصميم

خواستيد  حفظ نماييد و صبر و آرامش را پيشه خود سازيد كه از امروز، اميري را كه مي
واستند كه براي نماز به امامت سپس چون از منبر پايين آمد مردم از او خ. نزد شماست
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اند كه هيچ  بايستيد اما او امتناع كرد و اعالم نمود تا زمانيكه مردم شهر با او پيمان نبسته
آنان نيز اعالم . ايستد شورش نخواهند كرد، هرگز به امامت ايشان نميگاه عليه عثمان 

كوفه اي به مردم   عثمان نيز نامه1خواهد بود كه اميرشان ميكردند كه چنين خواهند 
من فردي را نزد شما فرستاد كه ! اي مردم: نوشت و در آن خطاب به مردم چنين گفت 

به خداوند سوگند كه آبرويم را در معرض خطر فتنه شما قرار . خود، او را برگزيديد
هرچه ! اي مردم. ام تا شايد شما اصالح شويد ام و صبورانه تمام توانم را به كار بسته داده
كه دوست داريد به اين شرط كه عصيان خداوند در آن نباشد بازگو كنيد و ان را از را 

من بخواهيد و از هر چه نفرت و كراهت داريد به اين شرط كه عصيان خداوند در آن 
بر اين است كه اما بدانيد كه اين، مشروط . نباشد بازگو كنيد تا آن را از شما دور سازم

او شورش نكنيد كه در غير اين صورت همانگونه كه با از خالفت اطاعت كندي و بر 
 بر � تا زمان شهادت عثمان�ابوموسي. 2كنيد شود كه شما رفتار مي شما رفتار مي

  3.واليت كوفه ماند و حكومت نمود
 پنج والي را به خود ديد كه �بينيم كه واليت كوفه در عهد عثمان به اين ترتيب مي

در طول حكومت اين واليان، حوادث مهمي روي . داشتاصالً در ديگر واليات سابقه ن
داد كه به طور مستقيم بر سرنوشت حكومت اسالمي تاثير گذار بود تا اينكه سرانجام 

. هاي فتهه از اين شهر زبانه كشيد و همه قلمرو اسالمي را تحت تاثير خود قرار داد شعله
واليان خود، عليه آنان دست تجربه اثبات كرد كه مردمان كوفه در تمام دوران حكومت 

هاي آنان، باز هم آن  زدند و با وجود تالش واليان جهت تأمين خواسته به شيطنت مي
شايد به همين دليل باشد كه عمر بن خطّاب از دست . راندند مردم، ايشان را از خود مي
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 خواهد كه او را از شرّ مردم از خداوند ميآنان به تنگ آمد و در موردشان گفت كه 
  . كوفه نجات دهد

باشد تا آنجا كه  مطلبي كه الزم است كه بيان شود نقش كوفيان در فتنه قتل عثمان مي
از طرف ديگر، چون كوفه . در قتل عثمان دست داشتندتني چند از آنان، مسقيماً 

هاي ديگري چون طبرستان، آذربايجان و شمال فالت ايران را تحت سلطه خود  سرزمين
مهمترين دليل اثبات اين ارتباط، . ها ارتباطي تنگاتنگ داشت مين سرزني بود، با اهگرفت

حضور خود واليان در فتح آن مناطق و نيز نظارت مستقيم آنان در حفظ امنيت و ثبات 
به اين ترتيب، بعيد نيست كه آن مناطق نيز در كنار كوفه، نقش . 1باشد ها مي آن سرزمين

   2.ندرا در جريان آن فتنه ايفا كرده باش
بينيم كه والياتي چون  از خالل مطالعه واليات قلمرو اسالمي در عهد عثمان مي

بحرين، يمن، مكه و طائف كه در خود جزيره العرب واقع بودند از ثبات و امنيت 
شام نيز در طول خالفت عثمان، جز در رابطه با جنگ با . اند پايداري برخوردار بوده

مردمان بصره نيز در كنار والي خود، عبداهللا بن عامر، . بودروميان، بدور از هر نوع تشنّج 
و مصر كوفه در اين ميان، . هاي دشمنان بودند ئهسرگرم فتوحات و دفع حمالت و توط

شوند كه باعث شد   دچار تشنجات و حوادثي مي�هستند كه در اواخر عهد عثمان
ه خود سر به طغيان بردارند ها به جاي نبرد با دشمنان دين، عليه خليف مردمان ان سرزمين

   3.و در فتنه قتل او مشاركت داشته باشند
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  گفتار دوم 
  

سياست عثمان در قبال واليان و وظايف و حقوق آنان در اين 

  دوران
  

  سياست عثمان در قبال واليان : نخست 
 بعد از هجرت به خالفت رسيد، تمامي واليان عمر را يك 24چون عثمان در سال 

مناصب خود ايفا نمود و پس از گذشت اين مدت، بنا به مصلحتي كه تشخيص سال در 
شايد اين اقدام عثمان در ابقاي يك ساله واليان . داده واليان مورد نظر خود را تعيين كرد

هاي خود، به خاطر سفارش عمر بود بود كه در آخرين لحظات حيات  عمر در سمت
د تا تمامي واليان او را يك سال در خليفه بعد از خود توصيه نموبخش خويش به 

مناصب خود ابقا كند جز ابوموسي اشعري كه صالح را در اين دانسنت او را تا چهار 
هاي خود نسبت به واليان، هميشه   عثمان در سياست.1سال در منصب خود باقي گذارد

به همچنين او در طول خالفت خود، بنا . برد هاي صحابه بهره مي از مشورت و ديدگاه
مقضتضيات زمان، واليتي را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال بحرين را به بصره 
ملحق كرد و تمامي واليات شام را به دليل وفات واليان و يا استعفاي آنان، با هم متحد 

  . ساخت و تحت نفوذ معاويه قرار داد
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 به مردم عثمان، هميشه، واليان خود را به رعايت عدالت و رأفت و عطوفت نسبت
اي كه بعد از به خالفت رسيدن به واليان نوشت، همين  نمود و اولين نامه سفارش مي

بدانيد كه خداوند به رهبران امت دستور داده است كه : داد  مسائل را مورد تاكيد قرار مي
بدانيد كه نخستين . حافظ و سرپرست مردم باشند و نه ماليات بگير و طلبكار آنان

.  كن ، حافظ و سرپرست امت بودند و نه خراج بگير و ماليات جمعرهبران اين امت
ممكن است در آيند، رهبران امت به خراج بگير و ماليات بگير مردم تبديل شوند و از 

رود  امور دين و دنياي آنان غافل شوند كه در اين صورت شرم و حيا و احترام از بين مي
بدانيد كه . ماند  وفاداري باقي نميداري و و ديگر ميان آنان و حكومت حس امانت

 آن زترين شيوه حكومت آن است كه در مسائل ملت دقّت نظر شود و ا بهترين و درست
غلفت ننمود و حقوق آنان را رعايت نمود و در عين حال انجام وظايف آنان را در قبال 

 به در مورد اهل ذمه نيز. حكومت چون پرداخت زكات و ماليات، از ايشان بخواهيد
هاي خود با آنان وفادار باشيد تا  نبست به دشمنان و پيمان. همين صورت رفتار كنيد

هاي خود را به واليان ابالغ  در اين نامه، عثمان سياست. 1شايد آنان نيز به راه حق آيند
ها عبارتند از رعايت حقوق  اين سياست. كنندنمايد تا براساس آن حكومت  مي

المال بپردازند، رعايت حقوق اهل   و زكاتي كه آنان بايد به بيتمسلمانان، مطالبه ماليات
ذمه و همچنين مطالبه جزيه و خراجي كه پرداخت آن بر ايشان واجب است و رعايت 

داري و وفاداري نسبت به همه حتي دشمنان، در نظر گرفتن اصل عدالت در  امانت
آوري ماليات و  جهت جمعتمامي شئونات مذكور و اينكه نبايد هم و غم واليان در 

عثمان در كنار اين اصول كار، مسائل مربوط به نحوه درست و . 2خراج از مردم باشد
او نه تنها واليان را از رهنمودهاي خود . شد صحيح اداره واليات را به آنان يادآور مي
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ساخت بلكه تمامي احاد و اقشار مختلف مردم را به رعايت مسائلي كه خود  مند مي بهره
 تدوين يك ي،از جمله اين مسائل. نمود ديد سفارش و گام ملزم مي آنها را مصحلت مي

مصحف واحد در مدينه و زير نظر صحابه بود كه پس از ارسال آن به مناطق مختلفي 
بحرين، يمن و جزيره، به مردم دستور داد تنها چون كوفه، بصر، مكّه، مصر، شام، 

   1.مايندبراساس قرائت آن مصحف قرآن تالوت ن
ها را جمع  ها و صحيفه پس از اين اقدام، عثمان به مردم فرمان داد تا ديگر مصحف

كرده و آنها را آتش زنند كه اين كار با موافقت اجماع صحابه حاضر در مدينه صورت 
همچنين عثمان دوست . 2گرفت و خود علي بن ابيطالب نيز آن را بيان داشته است

ن جهاد و فتوحات، با هم به رقابت بپردازند و به همين دليل داشت كه واليان او در ميدا
به ابن عامر و سعيد بن عاص اعالم نمود كه هر كدام بتوانند سرزمين وسيع خراسان را 

امير آنجا خواد شد و جهت نيل به اين هدف سخت بود كه ابن عامر، . فتح نمايند
در ضمن او، گاه . 3ف در آوردسعيد، منطقه طبرستان را به تصرخراسان را فتح نمود و 

كرد تا مصالح مسلمانان  آمد كه اقدامات واليان را منوط به رعايت شروطي مي پيش مي
به عنوان نمونه، چون معاويه بن ابي سفيان، از عثمان درخواست نمود كه . حفظ شود

اذن دريانوردي و حركت به جانب قبرص را به او بدهد، عثمان شرط گذاشت كه خود 
ه با همسرش، در اين سفر حضور داشته باشند و نيز معاويه، هيچ سربازي را ملزم معاوي

معاويه نيز طبق اين شرط، خود و همسرش سوار بر كشتي . به حضور در آن جنگ نكند
   4.شده و اين در جنگ حضور داشتند
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  هاي عثمان در نظارت بر اعمال واليان و كارگزاران خود  روش: دوم 
 كه عثمان در زمينه نظارت بر اقدامات كارگزاران خود به كار هايي مهمترين روش

  : برد عبارتند از  مي
  :  حضور در مراسم حج - 1

عثمان نسبت به حضور در حج و ديدار با حجاج و شنيدن شكايات و تظلمات آنان 
او همچنين به واليان خود در اقصي نقاط . داد از واليان و امراي خود اهميت بسيار مي

ها اعالم نموده بود تا هر سال در موسم حج  سالمي و نيز مردمان آن سرزمينبالد ا
اي بود كه عمر بنيان  در واقع اين روش، تداوم شيوه. 1حضور يابند و با او ديدار نمايند

هاي مختلف و همچنين  نهاده بود و هر سال و در موسم حج، با واليان خود در سرزمين
   2.كرد و ميمردمان آن واليات ديدار و گفتگ

  : هاي ديگر به مدينه آمده بودند  وجو از مسافراني كه از واليات و سرزمين  پرس- 2
اي را بر خليفه  هايي بود كه هيچگونه زحمت و هزينه ترين شيوه جزو آساناين روش 

ريزي خاصي ميسر بود و  در عين حال اين روش، هميشه و بدون برنامه. كرد يل نميتحم
دادند و به ويژه، در دوران سه خليفه اول كه  ين، اين شيوه را انجام ميهمه خلفاي راشد

در مدينه استقرار داشتند، اين شيوه به دليل انبوه مسافران مدينه و حضور حجاج و 
داد و ثمرات آن بيشتر  زائران و علي الخصوص در ايام حج، به مراتب بهتر نتيجه مي

   3.بود
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  : نوشتند   مختلف، به عثمان نامه ميهاي  مردماني كه در سرزمين- 3
به . نمود نوشتند استقبال مي ها به او مي هايي كه مردم ديگر سرزمين نامهمان از ثع

هايي را كه مردمان كوفه، مصر و شام به او نوشتند مطالعه و به  عنوان مثال او شكوائيه
  1.مواردي كه در آنها ذكر شده بود رسيدگي نمود

  : ه واليات مختلف  اعزام بازرسان ب- 4
فرستاد تا از اوضاع  عثمان، در طول خالفت خود، بازرساني را به واليات مختلف مي

و احوال آن مناطق آگاه شده و اخباري را كه در مورد ظلم و ستم واليان به مردم 
آن بازرسان گزارشات جامع و كاملي را از آن واليات . شنوند به اطالع عثمان برسانند مي

به عنوان نمونه، عثمان، عمار بن ياسر را به مصر، محمد بن . 2دادند  ارائه ميبه عثمان
و افرادي ديگر را بن زيد را به بصره، عبداهللا بن عمر را به شام مسلمه را به كوفه، أسامه 
   3.به ديگر واليات اعزام نمود

  : ها   مسافرت به واليات مختلف و مالحظه مستقيم اوضاع و احوال آن سرزمين- 5
رفت تا هم از اوضاع آن ديار مطّلع شود و هم با  عثمان در موسم حج به مكّه مي

ها ديدار كند و از اوضاع و احوال  واليان خود در ديگر واليات و نيز مردمان آن سرزمين
  . آنها با خبر شود

  : هايي از واليات به مدينه   احضار هيأت- 6
هايي از  يان خود بخواهند كه هيأتآمد كه خلفاي راشدين، از وال بسيار پيش مي

سرزمين تحت نظر خود را به مدينه اعزام نمايند تا در مورد واليان و كارگزاران آن 
عمر، عثمان و علي، به اين كار . وجو نمايد واليت و اوضاع و شرايط آنجا از آنها پرس
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نيز دوران ورزيدند اما ابوبكر به دليل سرگرم شدن به جهاد با مرتّدين و  مبادرت مي
   1.كوتاه خالفت خود، فرصت اين كار را پيدا نكرد

  :  احضار خود واليان و صحبت با آنان در رابطه با اوضاع واليت تحت امر آنان - 7
زدند و هميشه با واليان خود در ارتباط  همه خلفاي راشدين به اين كار دست مي

نمود  ود با واليان را حفظ ميعثمان نيز چون ديگر خلفاي راشدين، ارتباط دائم خ. بودند
بحث و گفتگو در مورد مسائل مختلف دولت نمود تا به  برگزار مي  و با آنان جلساتي 

اي بود كه با حضور واليان مدينه، بصره، كوفه،  مهمترين اين جلسات، جلسه. بپردازند
هايي شام، مصر وديگر واليات و نيز بزرگان صحابه برگزار شد و در آن راجع به رويداد
ها و  كه پيش از بروز فتنه اتفاق افتاده بود صحبت شد و هر يك از آنان ديدگاه

ها را مطرح  هاي خود در رابطه با آنان جريانات و نيز نحوه برخورد و مقابله با آن نگرش
   2.نمودند
  :  مكاتبه با واليان - 8

نمود و از   ميعثمان چون ديگر خلفاي راشدين، به طور مداوم، با واليان خود مكاتبه
خواست كه در مورد اوضاع و شرايط واليت و مردمان آن ديار، به او گزارش  آنان مي
 مهمترين � و علي بن ابي طالب�اين اقدام، در دوران خالفت ابوبكر صديق. دهند
   3.هاي كسب اطالعات در مورد واليات بود شيوه

آنها در جريان أوضاع و هايي بودند كه عثمان از طريق  اين موارد، مهمترين شيوه
او تاكيد داشت كه آنان به وظايف خود به طور . گرفت احوال واليات خود قرار مي

به محض اطالع از وقوع هر نوع اشتباه و حضوري در انجام آنها، . كامل، عمل كنند
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شد كه واليان به  نمود و اگر اثبات مي اند، تنبيه مي والياني را كه مرتكب آن قصور شده
اند، بدون در نظر گرفتن اعتماد خود او به آن  اقدام نمودهها  انگاري مده به آن سهلطور ع

كرد و بر همين اساس بود كه پس از اثبات وقوع عالئم شرب  واليان، آنان را مجازات مي
خمر در وليد و بدون در نظر گرفتن صد و كذب شهادت شاهدان وليد را به اتهام شرب 

عثمان در طول . 1و را از منصب واليت كوفه، عزل نمودخمر، تازيانه زد و سپس ا
هايي را خطاب به مردمان آن واليات  هنگام تعيين واليان، نامهخالفت خود، هميشه، 

نوشت كه در آنها، مردم و خود واليان را نسبت به انجام وظايف خويش در مقابل  مي
ر چه بهتر امور واليات ياري تا بدين وسيله واليان را در اداره ه. نمود يكديگر توصيه مي

خطاب به توان به اين نامه اشاره نمود كه در آن عثمان،  از جمله اين نامه، مي. رساند
  . مردم چنين گفته است

بدانيد كه من به اين . كنم بدايند كه من هر سال در موسم حج با واليان خود ديدار مي
و  و آنان را از ضاللت شرط به خالفت رسيدم كه امت را به راه راست فراخوانم

ها حفظ نمايم، بنابراين هر كس در خواستي از من و يا واليانم نمايد، به آن  گمراهي
بدانيد كههر . ام را بر شما هيچ امتيازي و نيست خواهد رسيد و بدانيد كه مرا و خانواده

اهد كس به موسم حج آيد و حق خود را از من يا واليان مطالبه نمايد آن را به دست خو
   2.دارد  را دوست ميكنندگان و بخشندگان يا از آن بگذريد كه خداوند انفاق.... آورد

  حقوق واليان : سوم 
در عهد خلفاي راشدين، واليان از حقوق مختلفي برخوردار بودند كه برخي از آنها 

حقوق و عالوه بر اين، . شدند در ارتباط مردم بود و برخي ديگر مربوط به خليفه مي
در واقع تمام اين امتيازات و حقوق . گرفت المال به آنان تعلق مي ازاتي نيز از بيتامتي
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شد، در جهت اين بود كه آنان بتوانند در انجام  اجتماعي و مالي كه به واليان ارائه مي
وظايف خطير خود و حفظ مصالح عامه، موفق و سربلند باشند، من جمله اين حقوق 

  : عبارتند از 
  :  آنان در مواردي كه خالف اوامر خداوند نباشد  اطاعت از- 1

  : فرمايد  خداوند متعال در قرآن كريم مي
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بنا به قول جمهور و بزرگاني چون ابو : امام قرطبي در تفسير آيه چنين گفته است 
دار  كه امانتفرمايد  هريره و ابن عباس، خداوند متعال در آيه ما قبل، واليان را امر مي

امت باشند و به آنان خيانت نورزند و چون در ميان مردم حكم راندند، به عدالت رفتار 
كنند، سپس پروردگار دانا و حكيم، در اين آيه، وظايف مردم در قبال واليان را بيان 

دهد كه از او و اوار و نواهي او امتثال كنند، از رسولش و  دارد و به آنان دستور مي مي
ت او تبعيت نمايند و از صاحبان امور امت كه همان حاكمان و واليان هستند، اطاعت سنّ

در جامعه اسالمي و به خصوص در عهد خلفاي راشدين، اجراي دستورات . 1كنند
شريعت، بر هر چيز ديگري اولويت دارد و حاكم و رعيت در برابر آن سر تسليم فرو 

 بال استثناء، در گرو اطاعت و امتثال آن از آورند بنابراين اطاعت حكام، هميشه و مي
كما اينكه خود . باشد  مي�دستورات و اوامر خداوند تبارك و تعالي و رسول اكرم
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ال طاعه في المعصيه، انما : اند  حضرت رسول نيز در تاكيد اين مسأله چنين فرموده
   12الطاعه في المعروف

  :  نصيحت واليان - 2
ف و نهي از منكر كه اصلي است الزم در جامعه اسالمي از جمله موارد امر به معرو

و مسلمانان بايد بدان پايبند باشند و در قرآن و سنّت نيز بارها به اهميت و لزوم آن 
خلفاي راشدين . باشد پرداخته شده است، امر به معروف و نهي از منكر واليان و امرا مي

ال نامه، واليان خود را پند و نيز بر همين اساس، هميشه و از طرق مختلفي چون ارس
   3.نمودند دادند و آنان را به خير و صالح سفارش مي اندرز مي

  : بايست اخبار و اطالعات درست را در اختيار واليان خود قرار دهند   مردم مي- 3
مشاركت همه آحاد امت در آگاه نمودن حكام از اوضاع و احوال مردم، تحركات 

تواند مصالح عامه امت را  كارگزاران دولت، امريست كه ميدشمن و يا مسائل مربوط به 
حال اگر اين اخبار و اطالعات مربوط به تحركات دشمن و يا . حفظ و تامين نمايد

خيانت كارگزاران دولت باشد، ضرورت دارد حاكمان را هر چه سريعتر در جريان آن 
   4.قضايا قرار دارد

  : نان هاي آ گيري  حمايت از واليان و موضع- 4
ها و اعتراضاتي در واليتي بروز نمايد كه  در دوران عثمان گاه پيش آمد كه آشوب

خواستند كه والي مورد نظر آنان را عزل و ديگري  اي از مردم از عثمان مي طي آن، دسته
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هاي  نمود و به درخواست را به جاي او منصوب نمايد اما عثمان از اين كار امتناع مي
بايد دانست كه اين اقدام در جهت حفظ و صيانت از اهداف . داد يآنان پاسخ مثبت نم

گرفت و به اين معنا نبود كه عثمان، بدون  عاليه دولت اسالمي و مصالح عامه صورت مي
ها را رد نمايد كه بالعكس، او تنها پس از  تحقيق و تفحص، شكايات و اعتراض

او در چنين . نمود ا اعالم ميهاي الزم و نظر و تصميمات خود ر تحقيقات و بررسي
هايي متشكل صحابه را جهت تحقيق و تفحص در خصوص آن قضايا  مواقعي، كميته
در عين خال بايد دانست . كرد تا حقايق را روشن و به اطالع دولت برسانند انتخاب مي

همچنين حمايت از واليان . كه حمايت از كارگزاران دولت، من جمله وظايف خليفه بود
هر . 1بايست در قبال آنان ادا نمايند ام گذاشتن به آنان، حقي است كه مردمان ميو احتر

چند گاه ممكن بود كه عثمان بنا به شرايطي خاص و براي حفظ مصالح مردم، به 
  . خواست معترضان تن در دهد و واليان خود را عزل نمايد

  :  احترام به واليان بعد از عزل آنان - 5
او بعد از عزل ابوموسي اشعري و . دهد كه عثمان به ما ميو اين همان درسي است 

نمود تا آنجا كه در  عمرو بن عاص با ايشان با احترام خاص و در خور آنان رفتار مي
  . شد كرد و نظر او را جويا مي مسائل مهم حكومت، با عمرو مشورت مي

  :  پرداخت پول به واليان و تامين مالي آنان - 6
زدي كه معيشت واليان را تأمين نمايد از حقوقي است كه بايد پرداخت پول و دستم
 �اساس پرداخت حقوق و ارزاق به واليان، نسبت رسول خدا. در حق آنان رعايت شود

. نمود در اين زمينه است كه به واليان و كارگزاران خود حقوق و دستمزد پرداخت مي
 حقوق و مزايايي را براي �همه خلفاي راشدين نيز با اقتدا به اين شيوه رسول خدا

هر چند در تواريخ، تنها پرداخت حقوق و . گرفتند كارگزاران و واليان خويش در نظر مي
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كند  ارزاق تعدادي محدود از واليان و كارگزاران ذكر شده است اما اين خود، اثبات مي
 بيشتر. كه در آن دوران همه كارگزاران حكومت، از حقوق و دستمزد برخوردار بودند

اند مربوط به عهد عمر بن خطاب است كه در آنها  روايات كه در اين رابطه نقل شده
اما در عهد عثمان به . نمودند ها و مزاياي كارگزاران خود را پرداخت مي ميزان حقوق

دليل درآمدهاي سرشار دولت كه از طريق فتوحات عظيم سپاهيان اسالم به دست 
در عين حال، . ار بيشتر از دوران ديگر خلفا بودها، بسي آمد، ميزان اين پرداخت  مي

نمود تا در صورت موفقيت واليان و كارگزاران  ها و جوائزي را تعيين مي عثمان، پاداش
به عنوان مثال، عثمان به پاداش موفقيت . هاي خود، آنها را دريافت نمايند در مأموريت

 غنايم آن فتوحات را به او عبداهللا بن سعد بن ابي سرح در فتح آفريقا، يك پنجم خمس
او قبل از عزيمت عبداهللا به آن منطقه به او وعده داده بود كه اگر بتواند . اعطا نمود

به هر حال پرداخت حقوق و . 1آفريقا را فتح نمايد آن مبلغ پاداش را به او خواهد داد
را  آن �دستمزد به كارگزاران دولت و تامين معيشت آنان، سنتي بود كه رسول خدا

بنيان نهاد و خلفاي راشدين نيز از همين سنت تبعيت نمودند تا با تامين معاش 
كارگزاران دولت و بي نياز كردن آنان از مردم، ايشان را در انجام هرچه بهتر وظايفشان 

   2.ياري نمايند
  وظايف واليان : چهارم 

  :  اقامه اصول و احكام شريعت در جامعه - 1
  : ن رابطه بر عهده واليان است عبارتند از مهمترين وظايفي كه در اي

  : نشر و گسترش دين در ميان مردم : الف 
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به دليل گسترش روز افزون فتوحات در اين دوران، الزم بود كه واليان، در راه نشر و 
هاي  در سال. هايي كه به تصرف در آمده بود تالش بسيار نمايد ترويج اسالم در سرزمين

نخستين شروع فتوحات، اين مهم را خود واليان و نيز صحابه و بزرگاني كه همراه او 
به تدريج و در عهد عمر اين وظيفه را معلمان و مبلغان و فقها به دادند اما  بود انجام مي

عهده گرفتند با توسعه قلمرو اسالمي و به تبع آن افزايش جمعيت مردماني كه زير سلطه 
حكومت اسالمي بودند و از اواخر عهد عمر و نيز دوران عثمان و علي و نيز افزايش 

ان و فقها تثبيت و بر اهميت افزوده طالب علوم دين در مناطق مختلف، جايگاه معلم
در واقع در آن شرايط كه يك واليت ممكن بود مناطق عظيمي را زير نفوذ خود . شد

توانستند به امور حكومتي برسند و فرصت چنداني براي  دغاشته باشد، واليان تنها مي
ا پرداختن به مسائل ديگر نداشتند و به همين دليل وجود مبلغان و معلمان و فقه

   1ضرورتي بود انكارناپذير
  : اقامه نماز : ب 

در دوران خلفاي راشدين هم خود خليفه و هم واليان و امراي آنان در واليت 
هاي نماز جمعه و  دار اقامه نماز جمع، جماعت و نماز اعياد و نيز خطبه مختلف، عهده

   2.ها بودند اعياد و ديگر مناسبت
  : حفظ اصول و اركان دين : ج 

 وظيفه بسيار �دانستند كه بعد از وفات حضرت رسول ي راشدين، به خوبي ميخلفا
خطيري به آنان محول شده است و بايد در راه حفظ اصول و عقايد راستين دين، زنده 

 و مقابله با �، حفظ حرمت دين اسالم و رسول خدا�نگاه داشتن سنّت رسول اكرم
هاي شوم دشمنان از  ها و نقشه ابر نيرنگها و نيز دفاع از اسالم و مسلمين در بر بدعت
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عثمان نيز در راستاي همين . هيچ كوششي فروگذار نباشد و از جان و دل مايه گذارند
ها را  ها و مصحف اهداف بود كه دستور داد مصحفي واحد تدوين شود و ديگر صحيفه

ر نوع خطر كه هر يك به قرائتي بودند سوزانيده شود تا اين اصل دين و ركن اسالم از ه
هاي بسياري در  همچنين واليان عثمان، تالش. 1تحريف و كم و كاست مصون بماند

در هر حال، حفظ و . 2دادند جهت نابودي سبئيون كه افكار و آراي عجيبي را ترويج مي
   3.صيانت از دين و حرمت آن، از مهمترين وظايف رهبران جامعه اسالمي است

  ساخت و بناي مساجد 

 به منطقه قباء، ايشان اولين مسجد اسالم را بنا نمودند و � پيامبر خدابه محض ورود
والين آن حضرت . چون به مدينه رسيدند، اقدام به ساختن مسجد خويش در آنجا كردند

اين عالقه به ساختن . نمودند شدند مساجدي را بنا مي نيز در مناطقي كه بدانجا اعزام مي
اي را كه فتح  ار يافت و مسلمانان هر منطقهمسجد در دوران خلفاي راشدين استمر

كردند و واليان خلفا در اين نهضت، نقشي فعال و  نمودند در آنجا مساجدي بنا مي مي
اند اما  ها نقشي نداشته مستقيم داشتند و اگر هم خود، در بناي همه مساجد آن سرزمين

   4.اند  داشتهدر ساخت مساجد مهم و به خصوص مساجد جامع آن سرزمين تاثيري مهم
  : تدارك موسم حج  :  ه

در صدر اسالم، واليان مناطق مختلف، مسئول تدارك مقدمات حج و تامين جان و 
واليان در آن روزگار و در موسم حج، به كمك امرا . مال حجاج آن واليات بودند

 هاي حجاج كه با اجازه واليان، به مكه شتافتند و آنان را از مواقع عزيمت كاروان مي
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ريزي براي عزيمت  در عين حال آنان عالوه بر برنامه. نمودند كردند با خبر مي حركت مي
كاروانيان و نيز كمك به تأمين جاني و مالي آنان، آب مورد نياز حجاج را در طول مسير 

به عنوان نمونه، عبداهللا بن عامر بن كريز، والي بصره، . نمودند حركت آنان تامين مي
هاي حج آن واليت، از بصره تا مكه حفر نموده  سير حركت كاروانهايي را در م چاه
به همين دليل فقها، براساس همين اقدامات خلفاي راشدين و واليان آنان، فراهم . 1بود

. دانستند آوردن مقدمات حج و نيز تأمين جان و مال حجاج را از وظايف واليان مي
دمات حج، من جمله وظايف و جزو تدارك مق: ماوردي در اين زمينه چنين گفته است 

   2.گنجد اقداماتي است كه در حيطه وظايف دولت مي
  : هاي شريعت  اقامه حدود و مجازات: و 

 �اجراي حدود و مجازات افرادي كه بر خالف دستور قرآن و سنّت رسول اكرم
روهي خاص اند و يا به فرد يا گ اند و به منافع عامه مسلمين لطمه وارد نموده رفتار نموده

. 3اند، از جمله وظايفي است كه واليان در قبال انجام آنها مسئولند ضرر و زيان رسانيده
كردند و به رعايت  خود عثمان بن عفّان و واليان او نيز كامالً حدود شريعت را اجرا مي

  . آنها پايبند بودند
  :  تامين امنيت مردم - 2

باشد كه  ت از مهمترين وظايف واليان ميهاي والي تامين امنيت شهرها، روستاها و راه
بايست دست به اقداماتي بزند كه من جمله آنها  جهت نيل به اين مهم، حكومت مي

اين اقدام، تاثير مهم در . 4باشند اجراي حدود و مجازات مجرمين و افراد فاسد جامعه مي
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ردم را كاهش جرايم قتل، سرقت، راهزني و امثالهم دارد كه جان و مال و ناموس م
شود كه مردم جامعه نيز مراقب گرفتار و رفتار خويش  همچنين باعث مي. كنند تهديد مي

هاي ناروا بپرهيزند، زيرا در غير اين صورت حد قذف در  باشند و از اعمالي چون تهمت
در عين حال واليان موظف هستند كه مردم را از شرّ حشرات و . شود مورد آنان اجرا مي
  : گويند  بالذري در اين رابطه چنين مي. ون عقرب حفظ كنندجانوران موذي چ

  :  جهاد در راه خدا - 3
هاي برجسته و ممتاز عصر خلفاي راشدين، مشاركت فعاالنه و مستقيم و  از ويژگي

در عهد عثمان نيز واليان . در ميادين كارزار با دشمنان اسالم و جهاد في سبيل اهللا است
توان به اين مردان بزرگ  نمود كه از ميان آنان مي ت ايفا مياو نقشي مهم در روند فتوحا

عبداهللا بن عامر بن كريز، ابوموسي اشعري، مغيره بن شعبه و سعيد بن : اشاره نمود 
عاص كه فتوحات مشرق جزيره العرب را توسعه دادند، معاويه بن ابي سفيان فاتح 

 سرح كه فتوحات آفريقا را ارمنستان بزرگ و آسياي صغير و عبداهللا بن سعد بن ابي
آنان در كنار انجام وظايف اداري و حكومتي خويش، از حضور در ميان . تداوم بخشيد

هاي سپاهيان اسالم اقداماتي  كارزار غافل نشدند و در راه تداوم و استمرار روند پيروزي
ن لوازم و تواريخ، مهمترين اي. باشند دادند كه الزمه هر نبرد و كارزاري مي مهم انجام مي

  : اند  نيز اقدامات واليان، در جهت تدارك و تقويت سپاهيان اسالم را موارد زير ذكر كرده
  اعزام داوطلبان به ميادين كارزار : الف 

واليان مناطق يمن، بحرين، مكه و عمان، در طول خالفت ابوبكر، عمر و عثمان، 
د، بدان منطقه اعزام داوطلباني را كه تمايل داشتند در ميادين جهاد حاضر شون

  1.نمودند مي
  : دفاع از واليات در برابر حمالت دشمن : ب 
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در طول دوران خلفاي راشدين، واليان شام، از مرزهاي قلمرو اسالمي در برابر 
واليان عراق نيز به همين منوال، . نمودند حمالت مداوم روميان دفاع و حراست مي

پرداختند تا اينكه توانستند   با تهديدات آنان ميها را دفع كرده و به مقابله حمالت فارس
  . در دوران خالفت عثمان، آخرين پادشاه آنان را به قتل برسانند

  تحكيم استحكامات دفاعي واليات و مناطق مختلف : ج 
عثمان، در دوران خالفت خويش، جهت مقابله با دشمنان، به واليان خود دستور داد 

بالد اسالمي تقويت شود و مسلمانان بسياري را در آن تا استحكامات سواحل و بنادر 
هايي به آنان و ماندگار نمودن ايشان در آن  مناطق اسكان دهند و با واگذاري زمين

   1.ها، قدرت تدافعي حكومت اسالمي را افزايش دهند سرزمين
  كسب اخبار و اطالعات مربوط به دشمنان : د 

اخبار و اطالعات ذيقيمت در مورد دشمنان واليان، در عهد خلفاي راشدين، با كسب 
هايي كارآمد توانستند ضربات سهمگيني را بر سپاهيان  و مواضع آنان و طرح نقشه

  . دشمن وارد سازند و مناطق بسياري را بدين صورت فتح نمايند
  تربيت و پرورش اسب  :  ه

 به �به دليل اهميت اسب در نبردهاي قديم، مسلمانان از دوران خود رسول اهللا
عمر بن خطاب نيز در همين راستا، سياستي . اي نمودند ترتيب و پرورش آن اهتمام ويژه

. 2را تدوين نمود كه دولت اسالمي، بتواند اسبان مورد نياز سپاهيان خود را تأمين كند
عثمان نيز همان سياست عمر را ادامه داد تا بتواند جهت دفاع از قلمرو دولت اسالمي، 

  .اي را تدارك ببيند اسبان آماده
  : آموزش جوانان و نوجوانان براي حضور در ميادين جهاد : و 
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هاي  خلفاي راشدين، اهتمام خاصي به آموزش فرزندان مسلمان داشتند تا مهارت
  . الزم را براي حضور در ميادين جنگ فرا گيرند

  : دقّت و حساسيت در ديوان سربازان و نظاميان : ز 
او . اي نسبت به ديوان سربازان و نظاميان داشت  اهتمام ويژهعثمان نيز چون عمر،

معتقد بود كه سربازان و مرزداران، به خصوص آنكه رو در روي دشمنان قرار داشتند، 
در دوران خلفاي راشدين و با . بيشتر از ديگران به رسيدگي و توجه دولت نياز دارند

سئول ديوان سربازان و مسائل مربوط وجود كارگزاران ذيربط، واليان، خود، مستقيماً م
هاي مختلف واليت تحت نظرشان بمثابه جايگاه و  در قبال ديوان. به آنان بودند

   1.مسئوليت خليفه بود
  : ها و اجراي آنها  نامه بستن پيمان: ح 

هاي متعددي  در عهد خلفاي راشدين در طول فتوحات اسالميه، مكاتبات و عهدنامه
يان اسالم و نيز ميان مردمان و سكنه بالد به تصرف در آمده و ميان دشمنان و سپاه
گرفت و واليان كه أمر او فرماندهان سپاه نيز بودند، مسئول مستقيم  مسلمانان صورت مي

   2.شدند نامه و نيز اجراي مفاد آنها محسوب مي بستن اين معاهدات و پيمان
   تالش در جهت تامين ارزاق و مايحتاج مردم - 4

راشدين از همان دوران خالفت ابوبكر، سياستي جديد در خصوص خلفاي 
هاي  ها، در ابتدا، مقيد به زمان اين پرداخت. المال در پيش گرفتند هاي بيت پرداخت

هاي مختلف در تمامي واليات،  شد اما در عهد عمرو پس از تشكيل ديوان معيني نمي
ايي ثابت و مشخص به مردم اعطا ه ها براساس مدت زمان اين شيوه تغيير كرد و پرداخت

الزم به ذكر است كه در عهد خلفاي . عثمان نيز همين روش را در پيش گرفت. شد مي
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هاي بازار را بر  راشدين، حكومت نه تنها مسئوليت تأمين غذاي مردم و كنترل قيمت
هاي به تصرف  عهده داشت بلكه بر توزيع جمعيت و محل اسكان مسلمانان در سرزمين

  1.نمود ده نظارت مستقيم ميدر آم
  
   انتصاب كارگزاران و كارمندان - 5

تعيين و انتصاب كارگزاران و كارمندان مشاغل مختلفي كه در هر واليت وجود 
در اين دوران، هر واليت از يك شهر مهم كه . شد داشتند از وظايف واليان محسوب مي

شد كه هر يك  كيل ميمركز واليت بود و چندين و چند شهر كوچك و بزرگ ديگر تش
در عهد عثمان نيز به دليل توسعه چشمگير . از آنها نياز به مديريت مسائل خود داشتند

قلمرو اسالمي و به تبع آن گسترش دامنه والياتي چون بصره، كوفه و شام كه پيشتر 
محدودتر بودند، اهميت تعيين كارگزاران كارمندان اليق و با كفايت و نيز مديريت 

بايست به اين وظيفه خطير توجه خاصي مبذول   دو چندان نمود كه واليان ميواليت را
  . داشتند مي

   رعايت حقوق اهل ذمه - 6
رعايت و حفظ حقوق اهل ذمه، احترام به معاهدات في ما بين، اداي وظايفي كه در 

المال  بايست به بيت قبال آنان بر عهده دولت بود، دريافت جزيه و خراجي كه مي
ن بپردازند، عنايت به اوضاع و احوال آنان و دفاع از ايشان در برابر ظلم و ستمي مسلمي

  . باشند كه در حق آنان روا شده است جزو وظايف واليان و از اموري مي
  2.كه شريعت به رعايت آنها دستور داده است

   مشورت با صاحب نظران و نخبگان واليت - 7
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، هميشه و بنا به مقتضيات �رسول خداخلفاي راشدين با اقتدا به سنت و شيوه 
زمان، با بزرگان صحابه به مشورت نمودند و با تشكيل جلساتي، نظرات آنان را در مورد 

هاي گوناگون  دادند كه در زمينه به واليان خود دستور مي. 1شدند مسائل مختلف جويا مي
به اطاعت از همچنين آنان نيز . نظران و نخبگان واليات خويش مشورت كنند با صاحب

   2.شدند اين دستورات، جلساتي را تشكيل داده و از ديدگاه صاحبنظران مطّلع مي
  :  اهتمام به عمران و آباداني واليات - 8

خلفاي راشدين و نيز واليان آنان، اهتمام خاصي نسبت به عمران و آباداني و 
د نشان ها از خو هاي مدرم در اين زمينه وضعيت كشاورزي و همچنين نيازمندي

به عنوان مثال، عبداهللا بن عامر، والي بصره، در خود بصره و نيز در ساير مناطق . دادند مي
   3.هاي متعدد نموده بود تحت نفوذ خود، اقدام به حفر چاه

  :  اهتمام به اوضاع اجتماعي مردم - 9
واليان عهد خلفاي راشدين، بنا به دستورات و سفارشات اسالم، به اين جنبه از 

عالوه بر اين توجهات، خلفاي راشدين، به . دادند اي مي عه مسلمانان اهميت ويژهجام
تواند در جايگاه  نمودند كه كمتر فردي مي نوبه خود، سفارشاتي را به واليان خويش مي
همچنين خلفا به واليان توصيه . ها عمل نمايد قدرت بنشيند و به آن سفارشات و توصيه

 را براساس جايگاه و منزل آنها مورد عنايت خويش قرار دهد نمودند كه افراد جامعه مي
و به خصوص به مقام و منزل افرادي كه در اسالم پيشقدم بوده و از شرافت وااليي 

اي به عثمان نوشت و در  نقل است كه والي كوفه، نامه. برخوردارند توجهي ويژه نمايد
نشينان و آنانكه بعد   بيان نمود باديهاو در آن نامه. آن از شرايط حاكم بر كوفه گاليه كرد
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اند، زمام امور را در  از سابقين در اسالم و مجاهدين و فاتحان نخستين به آن ديار آمده
تو بايد سابقين : عثمان نيز در جواب اين نامه، به او چنين نوشت . 1اند دست خود گرفته

ها را به خاطر  ميندر اسالم و مجاهدين و فاتحين نخستين را كه خداوند، اين سرز
هاي آنان، نصيب ما نموده است بر ديگر مردماني كه پس از ايشان  ها و مجاهدت رشادت

آنان بر خالف مردمان پس از خود، از اطاعت حق غافل . اند ارجحيت بدهي بدانجا آمده
بنابراين . نشدند و به دستورات شريعت عمل نمودند تا توانستند اسالم را سر بلند سازند

مقام و منزلت رفيع آنان در اسالم، احترام بگذار و مردم را براساس خدمات و به 
لياقتشان، مورد عنايت و بخشش دولت قرار بده كه اين شناخت درست و عميق از 

   2.مردم، باعث اجراي عدالت خواهد شد
تنها از قبيله مهره، ششصد مرد، از قبيله غنث، هفتصد نفر و از قبيله ميدعان، هفتصد 

چون سپاه مهياي عزيمت شد، عثمان بر . نگجو داوطلب حضور در اين سپاه شدندج
سپس حارث بن حكم را تا . ايشان خطبه خواند و آنان را براي جهاد تشويق نمود

  . زمانيكه به سپاه عبداهللا بن سعد ملحق شوند به فرماندهي آنان منصوب نمود
اه قرار داد تا آنها افراد ضعيف را نقل است كه عثمان، هزار شتر را در اختيار آن سپ

هنگاميكه سپاه به مصر رسيد، به جرگه سپاهيان عبداهللا بن سعد پيوست و . حمل كنند
. شد اين سپاه كه قريب به بيست هزار نقر مي. همراه عبداهللا از فسطاط عازم آفريقا شدند

 همراه سپاهش از مرزهاي مصر عبور كردند و چون به برقه رسيدند، عقبه بن نافع فهدي
آنان در برقه با هيچ مشكلي برخورد نكردند و علت آن اين بود كه . به آنها ملحق شد

مردمان آن ديار كامالً به پيمان خود با عمرو بن عاص وفادار بودند، تا آنجا كه هيچ گاه 
هاي خود را سر وقت به مصر  شد و مردم، خود، خراج خراج بگيري بدانجا اعزام نمي
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من در : نقل است كه چون از عمرو بن عاص در مورد آن پرسيدند گفت . ندفرستاد مي
پايبند به عهد و ) برقه(ام اما هيچ كس را چون مردمان انطابلس  مصر حكومت كرده
عبداهللا بن . مانند بندند كامالً وفادار مي شناسم آنان به هر عهدي كه مي پيمان خويش نمي

بود، به يقين در برقه ساكن  روتم در حجاز نمياگر مال و ث: گويد  عمرو بن عاص مي
   1.شناسم شدم، زيرا هيچ جايي را آرام تر و امن تر از آنجا نمي مي

به اين ترتيب اين حمله پس از ملحق شدن سپاه عقبه بن نافع به عبداهللا بن سعد به 
 اكناف عبداهللا نيز با اعزام پيش قراوالن و جاسوسان به تمام اطراف و. آفريقا آغاز شد

اين افراد تمام . شد هاي طول مسير مطلع مي آفريقا، از وضعيت آن مناطق و نيز راه
گيرانه با خبر  تحركات دشمن را زير نظر داشته و از هر نوع كمين يا حمله غافل

هاي  من جمله نتايج اين اقدامات شناسايي اين بود كه آنان توانستند كشتي. شدند مي
. هاي شهر طرابلس لنگر انداخته بود، پيدا كنند كه در نزديكيجنگي امپراتوري روم بود 

ها در آن نقطه با خبر شدند به آنها حمله  به محض اينكه مسلمانان از توقف اين كشتي
آنان توانستند يكصد نفر از ملوانان را اسير . برده و آنها را به تصرف خود در آوردند

اولين غنايم با ارزشي بود كه مسلمانان در كرده و به غنايم ارزشمند دست يافتند و اين 
 پس از اين پيروزي روحيه بخش، سپاهيان اسالم، راه خود به 2.اين سفر به دست آوردند
عبداهللا همچنان در طول مسير، جاسوساني را جهت كسب . سوي آفريقا را ادامه داد

در آنجا . سيدر» سبيطله«تا اينكه سپاه به شهر . داشت اخبار به ديگر مناطق گسيل مي
نقل است كه . سپاه اسالم و سپاه جرجيز، حاكم آفريقا، رو در روي هم قرار گرفتند

نخست دو فرمانده سپاه . رسيد شمار سربازان جرجيز به يكصد و بيست هزار نفر مي
هايي براي هم فرستادند كه مضمون غالب آنها، بود كه عبداهللا به جرجيز  ها و نامه پيغام
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يا به اسالم ايمان آورد يا با قبول حاكميت اسالم بر كيش خود بماند و در پيشنهاد نمود 
اما جرجيز هيچكدام از اين پيشنهادات را نپذيرفت . مقابل مسلمانان جزيه پرداخت نمايد

جنگ چند روز به . سرانجام دو سپاه به مصاف هم رفتند. و بر مواضع خود اصرار ورزيد
فرماندهي عبداهللا بن زبير به ياري سپاهيان اسالم آمد و طول انجاميد تا اينكه سپاهي به 

   1.به اين ترتيب، جرجيز ستمكار به سرنوشت شوم خود رسيد
چون رومياني كه در ساحل دريا مستقر بودند، از سرنوشت جرجيز و مردمان سبيطله 

رده با خبر شدند، به شدت بدو نامه نوشتند و از او خواستند كه سپاهيان خود را آنجا بب
شوند كه به او حمله نكنند و هر سال سيصد قنطار طال و در روايتي  و روميان متعهد مي

ديگر، يكصد قنطار طال را به عنوان جزيه به مسلمانان بپردازند عبداهللا نيز اين شرط را 
او با روميان شرط گذاشتند غنايمي را كه . پذيرفت و جزيه را از آنان تحويل گرفت

اند از آن آنان باشد و ديگر غنايمي را كه بعد از  مصالحه به دست آوردهمسلمانان قبل از 
پس از اين مصالحه، عبداهللا بعد از . به رويمان باز گردانند. اند مصالحه به جنگ آورده

  يك سال و سه ماه و در روايتي ديگر يك سال و يك
   ساخت كار واليان -10

شت و او شبانه روز از مردمي كه براي كنند كه خانه وليد در كوفه، در ندا روايت مي
نمودند و اين خود، دليلي است  آمدند استقبال مي رفع نياز و حل مشكالتشان نزد او مي

. اي كه مردم آن زمان در رابطه با امر او واليان خود از آن برخوردار بودند بر آزادي
سكونت همچنين واليان عهد خلفاي راشدين، در جنب منزل خويش و جدا از محل 

روز، به روي مردم  خانواده خود، مكاني را تدارك ديده بودند كه در تمامي ساعات شبانه
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توانستند در صورت بروز مشكالت به آنجا مراجعه نمايند و مسائل  باز بود و آنان مي
   1.خود را واليان در ميان گذارند

  

                                                           

 ). 2/82(الوالية علي البلدان  -1



 

  

  

  

  

  گفتار سوم 
  

  »�واقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان«
  

اند كه عثمان، به دليل محبت و عالقه بسيار به خويشاوندان   مورخان بارها بيان داشته
خود، آنان را در مناصب مختلف به كار گرفت و دست آنان را در حكومت باز گذاشت 
و همين ادعاهاي نادرست، خشم مردمان بسياري را عليه اين مرد با اخالص برانگيخته 

    1.است
  :  از خويشاوندان خود را به واليت گمارد كه عبارتند از عثمان تنها پنج تن

معاويه بن ابي سفيان، عبداهللا بن سعد بن ابي سرح، وليد بن عقبه، سعيد بن عاص و 
عبداهللا بن عامر بن كريز و اين اقدام از نظر آن مردمان، نادرست بوده و به همين دليل به 

براي اينكه به . اند و نارواي خود قرار دادهخاطر آن، عثمان را مورد طعن و انتقادات تند 
هاي نادرست پاسخي قاطع داد، نخست بايد واليان عثمان را  زني ها و گمانه اين طعنه

بشناسيم و آن وقت به قضاوت بنشينيم كه عثمان چند درصد از آنان را از ميان 
، قعقاع بن ابوموسي اشعري: واليان عثمان عبارت بودند از . خويشاوندان خود برگزيد

عمرو، جابر مزني، حبيب بن مسلمه، عبدالرحمن بن خالد بن وليد، ابو االعور سلمي، 
حكيم بن سالمه، اشعث بن قيس، جرير بن عبداهللا بجلي، عينيه بن نهاس، مالك بن 
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حبيب، نسير عجلي، سائب بن اقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعه، خنيس بن حبيش، 
 بن ربيعه، يعلي بن منبه، عبداهللا بن عمرو حضرمي و علي احنف بن قيس، عبدالرحمن

. بينيم كه تعداد واليان عثمان بيست و شش نفر بوده است مي. بن ربيعه بن عبدالعزي
اميه را كه خود  آيا عثمان حق نداشت پنج نفر از بني: كنيم  حال اين پرسش را مطرح مي

مناصب حكومتي استفاده  از آنان بيشتر از ديگران در مشاغل و �حضرت رسول
  . كرد، به منصب واليت برگزيند مي

به عنوان . اند از طرف ديگر، همه اين پنج نفر، به طور همزمان، بر مسند قدرت نبوده
مثال، عثمان بعد از عزل وليد، سعيد بن عاص را به جاي او منصوب نمود كه به دليل 

به اين ترتيب هنگام شهادت . دبعضي مسائل و اتفاقات، پس از مدتي او را نيز عزل كر
عثمان تنها سه نفر از امويان بر مسند قدرت بودند و آنان عبارت بودند از معاويه، عبداهللا 
بن ابي سرح و عبداهللا بن عامر، همچنين بايد دانست كه عثمان، وليد و سعيد بن عاص 

ن شهر عزل را از واليتي عزل نمود كه پيشتر عمر، سعد بن ابي و قاص را از واليت آ
در واقع كوفه، شهري بود كه مردم آن هميشه در مورد واليان خود، ابراز . نموده بود

نمودند و عزل سعيد و وليد به خاطر نقص و ضعف  نارضايتي كرده و از آنان انتقاد مي
بنابراين طعنه بر آنان و نيز شخصيت واالي عثمان روا نيست و ايراد متوجه . آنان نبود

   1.آنان والي آنجا بودندشهري است كه 
. گرفت  نيز افرادي از بني اميه را در حكومت خويش به كار مي�خود رسول خدا

. كردند ابوبكر و عمر نيز كه قرابتي با امويان نداشتند، در دولت خود از آنان استفاده مي
 �به دليل شرافت و اعتبار بني عرش، تعداد افرادي كه از آنان در حكومت رسول خدا

 عتّاب �به عنوان مثال، پيامبر خدا. غول به كار بودند از هر قبيله ديگري بيشتر بودمش
بن أُسيد بن أبي العاص و أبوسفيان بن حرب را به ترتيب به واليت مكه و نجران 

                                                           

 . 75حقبة من التاريخ،  -1



 426

هاي بني مذجح ساخت و  آوري زكات منصوب نمودند، خالد بن سعيد را مسئول جمع
. رّيه نمود و سپس واليت بحرين را به او سپردأبان بن سعيد را نخست فرمانده چند س
هاي آنان را در  اي ، همان افراد و يا هم قبيله�عثمان نيز به تبعيت از رسول خدا

  . حكومت خود به كار گماشت
ابوبكر و عمر نيز چنين رفتار نمودند كما اينكه ابوبكر، يزيد بن ابي سفيان را به 

 از او عمر، يزيد را در منصب خود ابقا كرد فرماندهي فتوحات شام منصوب نمود و پس
   1.و پس از يزيد، برادرش معاويه را به مسئوليت گمارد

هاي  حال ممكن است اين سؤال به ذهن مخاطب برسد كه آيا اين افراد، در مسئوليت
ما در اين مورد و در . خود، موفق بوده و توانسته لياقت خويش را به اثبات رسانند

  . فصيل، ديدگاه علما و بزرگان دين را منعكس خواهيم نمودصفحات بعد، به ت
اقدامات او خود، منبع الهام . اي بود ره يافته كه بايد به او اقتدا نمود عثمان خليفه

بايد به يادداشت همانطور كه عمر، از به . بسياري از قوانين و احكام شريعت بوده است
ود و آن را به ديگران نيز توصيه نم كار گرفتن نزديكان خود در دولت اجتناب مي

هاي مختلف به  كرد، عثمان، نزديكان با لياقت و مورد اطمينان خود را در مسئوليت مي
گماشت و هر كس با دقت در سيره او مطالعه نمايد به لياقت و توان مديريت  كار مي

   2.باالي اين افراد پي خواهد برد
خويشاوندان خود برگزيد، افرادي بودند واليان و كارگزاراني را كه عثمان از ميان 

  . اليق و توانا كه اين لياقت و توان خود در اداره امور حكومت را به اثبات رساندند
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آنان توانستند به فتوحات بسياري دست يافته و عدل و مساوات را در ميان مردمان 
 �در عهد رسولبايد به خاطر داشت، تعدادي از همين واليان و كارگزاران . اقامه نمايند
   1.هايي به عهده داشتند نيز مسئوليت

  : افكنيم  حال به ديدگاه بزرگان دين و صاحبنظران در مورد اين واليان نگاهي مي
  : معاويه بن ابي سفيان بن حرب : نخست 

نويسان اين شخصيت، مهمترين فضائل او را موارد ذيل ذكر  نامه محقّقان و زندگي
  : اند  كرده
  : آن كريم  شهادت قر- 1

معاويه من جمله مسلماناني بود كه در غزوه حنين شركت كردند و خداوند متعال در 
   : 2مورد آنان چنين گفته است
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  :  شهادت سنّت - 2 

اللهم «:  در مورد معاويه فرمودند عبارتند از �من جمله دعاهايي كه رسول خدا
  : اند   همچنين در جاي ديگر فرموده41»اَجعله هادياً، مهدِياً، و اَهدِ به
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بر رسول خود و بر مؤمنان نازل فرمود و لشكرهايي از فرشـتگان             آنگاه خداوند وقار و سكينه خود را         -3
  ). 26 –توبه (ديديد فرستاد و كافران را به عذاب و ذلّت افكند، و اين است كيفر كافران  كه شما نمي

يافته صراط مستقيم قرار بده كـه مـردم از طريـق او،     گر به سوي راه راست و ره پروردگارا او را هدايت   -4
 .ندهدايت ياب
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   23»لحساب، وقِهِ العذاباللهم علِّم معاويه الكِتَاب و ا«

نخستين سپاهيان مسلماني كه در دريا نبرد : فرمود   �كنند كه رسول خدا نقل مي
آيا من هم : ام حرام كه نزد حضرت بود از ايشان پرسيد . كنند، به بهشت خواهند رفت

آيا : سپس فرمودند . آري، تو نيز جزو آنان هستي: جزو آنان هستم؟ ايشان نيز فرمودند 
   4.او نيز جزو آنان است، اما حضرت جواب دادند كه اين بار او در ميان آنان نخواهد بود

اين حديث، از افتخارات معاويه :  در مورد اين حديث چنين گفته است 5مهلب
   6.باشد كه او نخستين فرماندهي بود كه سپاهيانش، به نبرد با روميان در دريا رفتند مي

  : ين از معاويه  ستايش علما و بزرگان د- 3
  : كالم عبداهللا بن عباس در مورد او : الف 

او جواب . از ابن عباس سوال كردند كه معاويه، نماز وتر را يك ركعت خوانده است
   7.معاويه مرديست فقيه و دانا در دين: داد 
  . خواند نقل است كه او نماز وتر را يك ركعت مي -
ت نزد خداوند، جهت استسقاء و طلب افرادي را كه ايمان و تقوايشان آشكار اس -

 1.داد باران، وساطت قرار مي

                                                                                                                                                    

 ). 3/236(صحيح سنن الترمزي، ناصرالدين األلباني  -1

پروردگارا، معرفت قرآن و شريعت را به او عطا فرما و او را در صحراي محشر سر بلند ساز و از آتش                       -2
 . دوزخ حفظ بفرما
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 2تقسيم اخراج نصف صاع گندم در هنگام اداي زكات فطر -

 3خوشبو نمودن بدن هنگام احرام بستن -

 4هاي مكه مكرمه جائز شمردن خريد و فروش خانه -

 5)عنه(صدور طالق ميان زوجين به دلل ناتوان بودن مرد در مقاربت  -

 .زني كه شوهرش او را در حالت مستي طالق گفته باشدصدور طالق  -

 .قصاص نكردن مسلماني كه كافري را به قتل رسانيده است -

به زندان انداختن قاتل تا زمانيكه پسر مقتول بالغ شود و در مورد قاتل تصميم  -
 6.بگيرد

  : كالم عبداهللا بن مبارك در مورد او : ب 
زند و بر او  ي ما و هر كس كه به او طعنه ميمعاويه بن ابي سفيان، آزمايشي است برا

   7.خشمگين است، بايد گفت كه او مرتكب گناه سب صحابه شده است
  : كالم احمد بن حنبل در مورد او : ج 

گويند معاويه كتاب  از امام احمد بن حنبل سوال كردند نظر او در مورد آنانكه مي
  ، 8توحي نبود و خالفت را با زور شمشير غصب كرد چيس
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اين سخن زشتي است و بايد از افراديكه قائل به اين كالم هستند اجتناب : او گفت 
   1.نمود، با آنان معاشرت نكرد و حقيقت ادعاهايشان را به مردم اثبات نماييم

  سخن قاضي ابن عربي در مورد او : د 
از  : گويد ابوبكر بن عربي در رابطه با خضائل و امتيازات برجسته معاويه چنين مي

توان دفاع از مملكت، حفظ مرزها، اصالح ارتش، شكست  هاي او مي مهمترين ويژگي
   2.دادن دشمنان و سياستي حكيمانه و خردمندانه با مردم را نام برد

از همت : نويسد  ها چنين مي محب الدين خطيب نيز در توضيح بيشتر اين ويژگي
 با علي بن ابي طالب، به او خبر واالي او آن بود كه چون در صفين و هنگام كارزار

دادند كه قيصر روم با سپاهي عظيم عزم مرزهاي سرزمين مسلمانان را نموده است، 
پيغامي به جانب او ارسال كرد و در آن، قيصر را از اين جسارت خود بر حذر داشت و 

   3.او را به انتقامي شديد تهديد نمود
چون معاويه به جنگ با علي بن ابي  : ابن كثير نيز در همين رابطه چنين گفته است

ها و  طالب سرگرم شد، قيصر روم به اين فكر افتاد كه در اين شرايط، جبران ذلّت
هاي پيشين را از مسلمانان بگيرد و به همين دليل سپاهي عظيم فراهم نمود تا به  شكست

قيصر روم اي خطاب به  قلمرو مسلمانان حمله كند، چون خبر آن به معاويه رسيد، نامه
بدان كه اگر از اين اقدام خود دست بر ! اي ملعون: نوشت و در آن به او چنين گفت 

نداري و به سرزمين خود باز نگردي، همراه پسر عمويم، علي بن ابي طالب، چنان تو را 
تنبيه خواهيم نمود كه تمام سرزمينت را از دست بدهي و آنقدر بر تو سخت خواهيم 
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قيصر روم با ديدن اين پيغام تهديدآميز، از . ر زمين براي تو نماندگرفت كه ديگر جايي د
   1.تصميم خود برگشت و به مسلمانان اعالم آتش بس كرد

  : سخن ابن تيميه در مورد او  :  ه
دانند  از طريق حديقي متواتر، همه مي: ابن تيميه در رابطه با معاويه چنين گفته است 

 �همچنين معاويه با رسول خدا. امارت تعيين نمود معاويه را به �كه خود رسول خدا
 � به او، كتاب وحي شد و هرگز رسول خدا�جهاد نمود و به خاطر اطمينان حضرت

نيز عمر بن خطاب كه در شناخت مردمان، . او را متهم به تخلّفي در اين زمينه ننمودند
به امارت تعيين گفت و حق عمل كرد، او را  بسيار آگاه بود و نه تنها به حق سخن مي

   2.نمود و هرگز اورا به خيانت و يا ضعفي متهم نكرد
  : سخن ابن كثير در شأن معاويه : و 

مسلمانان در سال چهل و يك بعد از هجرت، : نويسد  ابن كثير در مورد او چنين مي
در طول دوران خالفت و تا زمان وفاتش، جهاد با دشمنان برقرار بود . با او بيعت كردند

دار الخالفه سرازير بود و  يعت خداوند حاكم، غنايم از اطراف و اكناف به جانبو شر
معاويه مردي بود صبور و با گذشت، با وقار و . مسلمانان در رفاه و آسايش قرار داشتند

، نيز او مردي بود نيك 3متين، سرور مردمان، بزرگوار و سخاوتمند، دادگر و با شهامت
   4.ه خدايش او را رحمت كندسيرت، با گذشت، و رازدار ك

  :  روايت حديث - 4
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 را درك نمود و �معاويه به اين افتخار نائل آمد كه بعد از فتح مكه، رسول خدا
 داماد خاندان ابوسفيان �نيز حضرت.  و پس كاتب وحي شد�مالزم آن حضرت

محدثان از . نمود  را بيشتر مي�شدند و همين رابطة معاويه با حضرت محسوب مي
اند كه در اين ميان امام بخاري و امام  يه، يكصد و شصت و سه حديث روايت كردهمعاو

   1.مسلم، فقط پنج حديث را صحيح تشخيص داده است
روش حكومت معاويه و شيوه برخورد او با مردم چنان بود كه او را در ميان مردمان، 

  : رمودند  ف�در حديثي از صحيح مسلم، نقل است كه رسول خدا. محبوب ساخته بود

 –يهم لَون علُصِكم و تَونَبحِهم و يونَبحِذين تُ الّ–كم امكّ ح–م كُتِمئِأَ يارخِ«
 م، وكُونَضُبغَ يهم وونَضُبغَذين تَم الَّكُتِمئِ أَاررَيكم، و شِلَون علُصِم و يهون لَدعتَ
   23»مكُونَنُ يلعهم وونَنُلعتَ

كنيم كه در شأن معاويه چنين گفته  ر ابن عربي را بازگو ميدر پايان اين سخنان ابوبك
عمر، او را به واليت شام برگزيد و عثمان نيز پس از او، معاويه را در منصب : است 

بايد دانست كه پيش از عمر، ابوبكر، يزيد بن ابي سفيان را به واليت شام . خود ابقا نمود
از عمر خواست كه پس از او برادرش، پس از وفات ابوبكر، يزيد . منصوب نموده بود

  . معاويه، را به واليت شام منصوب نمايد و عمر نيز پذيرفت
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.  نيز معاويه را به عنوان كاتب وحي انتخاب نموده بودند�از طرف ديگر، پيامبر خدا
، �حال بنگريم و ببينيم كه سند واليت هيچ كس چون معاويه از جانب رسول خدا

   1.ه امضاء نرسيدابوبكر، عمر و عثمان ب
پس از شهادت علي نيز حسن بن علي، سبط رسول خدا، با او مصالحه و بيعت 

   2.نمود
  : عبداهللا بن عامر بن كريز : دوم 

باشد  او عبداهللا بن عامر بن كريز بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مي
   3.و همانطور كه از نسبش پيداست از قبيله قريش

 و در سال چهارم بعد از هجرت متولد شد و چون رسول �د رسولعبداهللا در عه
، عبداهللا را 4 در سال هفتم بعد از هجرتف براي أداي عمره قضاء، به مكه آمدند�خدا

چون عبداهللا را نزد : كند كه  ابن حجر در اين رابطه روايت مي.  بردند�نزد حضرت
. در دهان عبداهللا ريختند از آب دهان مبارك خويش � بردند، رسول خدا�رسول خدا

 سؤال كردند كه آيا او فرزند زني از بني سليم است، اطرافيان پاسخ دادند �پس حضرت
. حضرت فرمودند كه او بسيار به ما قريشيان، شباهت دارد. كه همين گونه است

وجو از آب دهان خويش در دهان او ريختند و او را به خداوند سپردند و آن  پرس
: حضرت رو به اطرافيان نمود و فرمود . بلعيد  را مي�هان رسول خداكودك نيز آب د
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كنند كه چون عبداهللا به سرزميني  اين كودك، مردمان را سيراب خواهد نمود نقل مي
   1.نمود يافت و خود و سربازانش را از آن سيراب مي شد، آب مي وارد مي

ه واليت بصره منصوب  بعد از هجرت ب29عبداهللا بن عامر، پيش از اينكه در سال 
  . شود، هيچ سمت اداري و يا نظامي نداشته بود

نسبت ميان عثمان بن عفان و عبداهللا بن اين صورت بود كه مادر عثمان، أروي بنت 
نيز . آمد كريز بن ربيعه، خواهر عامر، پدر عبداهللا و بالطبع، عمه عبداهللا به شمار مي

   2.از قبيلة بني سليم بودهمانطور كه قبالً بيان شد، مادر عبداهللا 
چون عبداهللا به واليت بصره رسيد، تنها بيتس و چهار يا بيست و پنج سال سن 

پس از شنيدن خبر شهادت .  در آن منصب باقي ماند�و تا زمان شهادت عثمان. 3داشت
عثمان، سپاهي بزرگ فراهم آورد و با اموال خوي عزم مكه نمود اما در آنجا به زبير بن 

لحق شد و همراه او به بصره بازگشت و در كنار او در جنگ جمل شركت  م�عوام
عبداهللا، بر خالف جمل، در صفين حضور نداشت و از هيچ يك از طرفين . نمود

   4.جانبداري نكرد
هر چند قلقشندي در كتاب خود بر اين باور است كه او در ماجراي حكميت همراه 

   5.معاويه بوده است
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عاويه، سه سال واليت بصره را بر عهده داشت اما پس از او در دوران خالفت م
بركناري از مقام خود، به مدينه رفت و تا پايان عمر، يعني سال پنجاه و هفت بعد از 

   1.هجرت در آنجا ماند
كند كه او به سال پنجاه و نهم بعد از هجرت در مكه وفات يافت  ابن قتيبه روايت مي

  : گويد  ابن سعد در مورد خصايل برجسته او چنين مي. و او را در عرفات دفن نمودند
عبدااهللا مردي بود شريف و با اصل و نسب، سخاوتمند و بزرگوار، ثروتمند، صاحب 

   2.فرزندان بسيار و شيفته عمران و آباداني
عبداهللا مردي بود بخشنده و سخاوتمند، : ابن حجر نيز در مورد او چنين گفته است 

   3.نترس و دلير
   5.آمد ترين مسلمانان به شمار مي  و بخشنده4ز سخاوتمندترين مردمان بصرهاو ا

اي از خمود نشان داد و توانست پس از كشتن  عبداهللا در فتوحات، نقش برجسته
يزدگرد، آخرين پادشاه آنان، و نيز خرذاد مهر، برادر رستم فرخزاد، براي هميشه روياي 

.  خود را احيا كنند به يأس تبديل كندزردشتيان را كه قصد داشتند حكومت پيشين
هاي او در مسائل حكومتي و نظامي، عبداهللا اهتمامي خاص به معارف  عالوه بر توانايي
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، هر چند كه 1 حديثي نقل كرده است�گويند كه او از رسول خدا. اسالمي داشت
   2.اند صحاح ستّه از او روايتي نقل نكرده

 را كه او روايت نموده، ابن قانع و ابن منده، از اما ابن قتيبه بيان داشته كه حديثي
اند كه او نيز از طريق پدرش از جد خود، مصعب بن  طريق مصعب زبيري ذكر كرده
كند كه از عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عامر روايت شده  ثابت بن خنظله بن قيس نقل مي

   34»من قتل دون ماله فهو شهيد«:  فرمود �كه رسول خدا

  : ات اقتصادي كه عبداهللا در بصره صورت داد إصالح
هاي عظيمي كه در مقابل زردشتيان به دست آورد و  عبداهللا بن عامر، در كنار پيروزي

توانست سپاهيان آنان را در جاي جاي ايران در هم شكند، اصالحات اقتصادي 
داهللا با عب. من جمله اين اصالحات، بازار بصره بود. چشمگيري را در بصره انجام داد

شد، خريداري  هزينه خود زميني را در مركز بصره و در كنار رودي از وسط آن رد مي
اين اقدام، سبب . 5كرد و بازار را در آنجا بنا نموده و سپس آن را به مردم شهر هديه داد
از ديگر اقدامات . افزايش اعتبار و اهميت اين بازار و نيز رونق تجارت در آن شهر شد

كند كه عبداهللا دو  ابن قتيبه نقل مي. مر گسترش شبكه آبرساني شهر بصره بودمهم ابن عا
يكي از آنها در شرق شهر واقع بود و رود ديگر را مردم به . رود را در شهر حفر نمود

   6.شناختند رود ام عبداهللا مي
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اب المال بود و در غي دار ديوان و بيت عبداهللا بن عامر به زياد بن ابي سفيان كه عهده
او » ابله«، دستور داده بود تا رود 1شد ابن عامر و عزيمت ان به ميادين جنگ، كفيل او مي

 كه از 2كند كه چون عبدالرحمن بن ابي بكره خليفه ابن خياط نقل مي. را حفر نمايد
جانب زياد مسئول حفر رود بود توانست مسير حفر رود را از ميان كوه عبور دهد و آب 

گويند جريان آب چنان تند بود كه عبدالرحمن نتوانست با اسب . را در آن رها سازد
   3.خود از آن جول بزند

خود عبداهللا بن عامر نيز آبراهه و حوض بزرگي را در شهر بنا نمود و آن را به نام 
   4.مادر خود، حوض ام عبداهللا ناميد

عامر بود كه از ديگر نهرهايي كه در زمان ابن عامر حفر شدند رود نافذ، موالي ابن 
دار مسئوليت حفر آن گرديد و چون موفق به انجام آن شد، به نام او مشهور  او عهده
   5.گشت

رود ديگر، رود مره، موالي ابوبكر صديق بود كه چون موفق به حفر آن گرديد، به 
   6.شد رود مره شناخته مي

ره محسوب نهرا ساوره كه خود ابن عامر آن را بنا نموده بود از ديگر نهرهاي بص
   7.شد مي
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مشهور بوده » قره«برد كه به پل  همچنين مولف فتوح البلدان، از پلي در بصره نام مي
اين پل كه منسوب به قره بن حيان باهلي بود بر رودي قديمي قرار داشت كه . است

   1.بعدها ابن عامر آن را خريداري نموده و در اختيار مردم شهر قرار داد
ها و نهرها كه  بينيم كه عبداهللا بن عامر تا چه حد به حفر چاه با اين توضيحات، مي

هاي اقتصاد  داد تا بتواند از اين طريق پايه شد، اهميت مي موجب رونق كشاورزي مي
همچنين به دليل موقعيت ويژه و استراتژيك . واليت تحت امر خود را تقويت نمايد

كردند و به همين دليل، او بازار  ميبصره، تجاوز و بازرگانان بسياري از آن ناحيه عبور 
اما اهميت اين شهر بيشتر به خاطر آن . شهر بصره را به شكل جديد خود تأسيس نمود

  . شد بود كه بصره مركزي جهت هدايت و تقويت روند فتوحات در ايران محسوب مي
در واقع ميزان تالش ابن عامر در راستاي ايجاد اصالحات بنيادين در منطقه را 

خواهم وضعيت به صورتي باشد كه اگر  مي: وان در اين عبارت او جستجو نمود ت مي
زني سوار بر مركب شد و از منزل خود عزم مكه نمايد، در تمامي طول مسير، به آب و 

   2.بازارهاي پر رونق دست رسي داشته باشد
بدون شك اهميت اين اصالحات چشمگير در شهري كه مركز تقويت و فرماندهي 

هايي كه ابن عامر، خود، در ايران به دست  شد، از پيروزي  در ايران محسوب ميفتوحات
دارد كه فتوحات عظيم سپاهيان اسالم در  دكتر صالح العلي بيان مي. آورد، كمتر نبود مي

ايران، درآمدهاي واليت بصره را به نحو چشمگيري افزايش داد و باعث ايجاد رونق 
وران  اين خود، سبب گرديد كه تجاوز و پيشه.  ديار شداقتصادي و رفاه مالي مردمان آن
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شد و مدنيت  بسياري روانه آن شهر شوند و به اين ترتيب شهر بصره هر روز بزرگتر مي
   1.نمود در آن پيشرفت مي

المال بصره و رونق اقتصادي و تجاري شهر و نيز  با وجود درآمدهاي سرشار بيت
ر مديريت كم نظير والي آن محقق شده بود، امنيت باالي آن منطقه كه همه به خاط

دار كه در منزل خويش را به  بينيم كه عبداهللا بن عامر، مردي است متواضع و مردم مي
دار خود را مورد  دارد و به خاطر همين مسأله، حاجب و پرده  مي روي مردم باز نگه
   2.ته استكنندگان بس دهد كه چرا در منزل او را به روي مراجعه سرزنش قرار مي

كند  ابن عامر از چنان شهرت و اعتباري در بصره برخوردار بود كه ابن سعد نقل مي
 و به همين دليل جاي 3كه گفتار و رفتار ابن عامر زبانزد خاص و عام مردم بصره بود

   4.تعجبي ندارد كه او نزد مردمان بسيار محبوب و مورد احترام آنان بود
 در �م عبداهللا بن عامر تا زمان شهادت عثمان بن عفانهمانطور كه قبالً بيان نمودي
   5.منصب واليت بصره باقي ماند

كرد تا مردم از  اي كه در بصره، نهر حفر مي اين بود يكي ديگر از واليان عثمان، والي
مند شوند، مردي كه براي اولين بار، در صحراي عرفات حوض و چشمه بنا  آن بهره
   6.نمود
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د كه به خاطر اقدامات شايسته و خدمات واالي خود به امت، به ابن عامر، مردي بو
   1.تعبير ابن تيميه، در قلب امت جاي داشت و آنان هميشه سپاسگذار او بودند

ابن عامر، از جله امرا و سرداران شجاع و : ذهبي در مورد او چنين گفته است 
ور و مهربان شد كه در عين قدرت و شجاعت مردي صب سخاوتمند عرب محسوب مي

   2.بود
  وليد بن عقبه : سوم 

او وليد بن عقبه بن ابي معيط بن ابي عمرو ب اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
 را درك نمود اما مدت �او هر چند پيامبر. قصي و برادر مادري عثمان بن عفان بود

   3.زمان اين افتاخار بسيار اندك بود
ه تنها افراد اليق و با كفايت و راست كردار و وليد در دولت خالفت ابوبكر و عمر ك

در واقع . گرفتند، جزو كارگزاران آنان بود دار را در حكومت خويش به كار مي امانت
همين سياست دقيق ابوبكر و عمر در تعيين واليان و امراي خود بود كه سبب شد اسالم، 

وليد توانست . خود بردبا سرعتي خيره كننده، گسترش يابد و بالد وسيعي به زير سلطه 
به خاطر ايمان راستين و لياقت و توان باالي خود، اعتماد شيخين را به خود جلب نمايد 

 اولين مسئوليتي 4.هاي مهمي را به او واگذار كردند و به همين دليل مناصب و مأموريت
هاي محرمانه خليفه به خالد بن  كه او در خالفت عثمان به عهده گرفت، رساندن نامه
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 بعد از هجرت، همراه سپاهيان اسالم در جنگ مذار با ايرانيان 12وليد بود كه در سال 
   1.به كارزار مشغول بود

   2.سپس ابوبكر، وليد را به كمك و ياري سپاه عياض بن غنم فهري فرستاد
آوري زكات قبيله   بعد از هجرت، وليد از جانب ابوبكر، مسئول جمع13در سال 

وبكر صديق عزم فتح شام نمود، به وليد چنان اطمينان و اعتماد قضاعه بود و چون اب
سپاه عمرو به . داشت كه او را در كنار عمرو بن عاص فرمانده سپاهيان اسالم نمود

   3.جانب فلسطين حركت كرد و سپاه وليد، شرق اردن را هدف خويش قرار دادند
بايل تغلب و قسمت  بعد از هجرت و در عهد عمر، وليد امير سرزمين ق15در سال 

   4.نشين منطقه جزيره بود عرب
او در اين منصب، مسئول بود تا مراقب آن باشد كه دشمنان از پشت به سپاهيان 

كرد  دار اين منصب بود تالش مي او در طول مدتي كه عهده. مستقر در شام حمله نكنند
تغلب را كه بيشتر هايي خردمندانه و نيكو و مردم پسند، مسيحيان قبايل اياد و  با روش

  5.قلمرو آن سرزمين در اختيار آنان بود، به پذيرفتن دين اسالم تشويق نمايد
. با اين سوابق درخشان بود كه وليد در عهد عثمان، واليت كوفه را به دست گرفت

در تمام مدت . شد ترين واليان عثمان محسوب مي ترين و مهربان او از جمله عادل
هاي چشمگيري در ايران دست  يان تحت امر او، به پيروزيحكومت او بر كوفه، سپاه
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 كه از تابعين صاحب علم و فضل بود، چون 1يافتند كما اينكه پس ازمرگ او، امام شعبي
ياد )   ه120(هاي مسلمه بن عبدالملك بن مروان  ها و رشادت در مجلسي از شجاعت

ها و  شما جنگ: شد، او به سخن آمد و در ستايش وليد بن عقبه چنين گفت  مي
هاي عظيمي دست پيدا  رفت به پيروزي او چون به جنگ مي. حكومت وليد را نديديد

   2.كرد و تا زمان بر كناري او از واليت كوفه، هيچ در او ضعف و خطايي نديديد مي
پس از پنجاه . داشت و نسبت به آنان بسيا مهربان بود وليد بسيار مردم را دوست مي

و در نداشت تا مردم بتوانند به او مراجعه كنند و نيازهاي خود را سال همچنان منزل ا
   3.نزد او مطرح كنند

من او را نه به اين خاطر كه : عثمان هنگام انتصاب او به واليت كوفه چنين گفت 
برادر من است به واليت كوفه برگزيدم، بلكه او را به اين دليل به اين منصب انتخاب 

. باشد  و دوقلو پدر آن حضرت مي�يم بيضاء، عمه رسول خداكردم كه او فرزند ام حك
عمر نيز پس از عزل مردي بزرگ چون سعد بن . واليت براساس اجتهاد استوار است

ابي و قاص، فردي را به واليت كوفه برگزيد كه از نظر سوابق و اعتبار در حد سعد 
   4.نبود

اتهامي است كه به اين اي كه در اينجا الزم است راجع به آن صحبت شود  نكته
اين اتهام همان . كنند قهرمان اسالم و مرد مورد اعتماد ابوبكر و عمرو عثمان بود وارد مي
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ادعاي فاسق و مشروب خور بودن وليد است كه بايد در اينجا به طور مفصل به اين 
   1.قضيه بپردازيم

   :اي بر اين باورند كه آيه زير در مورد وليد نازل شده است  عده
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، وليد بن �اند رسول خدا اين قول براساس روايت افرادي است كه روايت كرده

در ميانه راه به او خبر داد . آوري زكات بني مصطلق نزد آنان فرستاد عقبه را براي جمع
كنند و به همين دليل براي  اند و از پرداخت زكات امتناع مي كه بني مصطلق مرتد شده

وليد نيز كه ترسيده بود، بدون كسب اطمينان از . اند جنگ با وليد، به سوي او روانه شده
 �رسول خدا.  بازگشت و او را از ماجرا با خبر نمود�د رسول خداصحت اين خبر، نز

نيز خالد بن وليد را به جانب بني مصطلق فرستاد تا از صحت و سقم قضيه اطالع 
چون او نزد بني مصطلق رسيد، آنان به او گفتند كه ايان هرگز مرتّد . حاصل نمايد

الذكر نازل  ن ماجرا بود كه آيه فوقپس از اي. اند و همچنان به اسالم پايبند هستند نشده
   3.شد

هر چند روايتي ديگر نيز در همين رابطه نقل شده است اما بايد دانست كه سندي 
 در مورد اين قصه به ما نرسيده است، به عبارتي بهرت، اين قصه 5، و صحيح4موصول
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اعمال اگر علماي دين، احاديثي را كه در مورد فضايل و . باشد داراي سندي ضعيف مي
گردد، با  شود و نه حرامي به حالل تبديل مي ها نه حاللي حرام مي باشند و در آن نيك مي

اما ما حق نداريم چنين . كنند پذيرند و در آثار خود ارائه مي ها، مي وجود ضعف سند آن
روشي را در خصوص اين روايت ضعيف در پيش بگيريم، زيرا اين حديث، حاللي را 

 را درك كرده � واقع اين روايت ضعيف، مردي را كه پيامبر خداحرام كرده است، در
توان اين روايت ضعيف را پذيرفت حال  چطور مي. كند است به فسق و فجور متهم مي
دهد كه در رابطه با صحت و سقم اخبار و اطالعات بايد  آنكه خود آيد به ما دستور مي

را كه همانا يقين داشتن از اين آيه، خود، اساس علم روايت . اطمينان حاصل نمود
  . دارد باشد، بيان مي صحت يك روايت مي

ها صحيح است و هم  در خصوص اين داستان، بايد و تنها به احاديثي كه هم سند آن
اگردر اين روزگار، اين داستان را در . باشند، استناد نمود ها درست مي متن و محتواي آن

نند، آيا آن را به راحتي و بدون تحقيق قبول مورد يكي از بزرگان و رجال معتبر، نقل ك
كنيم كه آن را اينگونه بدون مطالعه و تحقيق، در شأن يكي از صحابه و مرداني كه در  مي

  ! هاي خطيري به عهده داشته، بپذيريم؟ عهد خلفاي راشدين مسئوليت
د، باش اين داستان، در مورد تاريخ اسالم بيانگر مسائلي مهم از عقايد اسالمي مي

. بنابراين دراين نوع مسائل نبايد به راحتي و بدون تحقيق، اخبار و رواياتي را باور نمود
بايد اين نكته را در نظر داشت كه وليد بن عقبه، از جمله افرادي بود كه در فتح مكه، 

هاي بسياري به اين افراد وارد شده  ها و تهمت در طول تاريخ نيز طعنه. اسالم آوردند
ي از مورخان بر اين باورند كه اين قبيل افراد به زور اسالم آوردند و دين ا عده. است

هرگز در دل و جان آنان رسوخ ننمود، اما بايد دانست كه اين توهمي باطل و 
   1.نارواست
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ها و توهمات  اخبار و روايات مربوط به وليد نيز، به تبع همين قضيه، آكنده از دروغ
يك براساس مذهب و مسلك خويش در آن دخل و ها شده است، كه هر  راويان آن

هاي چون وليد، به ميداني براي اثبات توان و مهارت  در واقع شخصيت. اند تصرف نموده
ها، تبديل  و نبوغ سرشار و تخيل وسيع راويان در جعل روايات و دخل و تصرف در آن

   1.شده است
كند،   را دچار اشكال ميآنچه اين داستان و قضيه فرستادن وليد به جانب بني مصطلق

اند و آن  باشد كه رجالي معتمد و مورد اطمينان آن را بازگو نموده حديثي موصول مي
توان  اين است كه وليد در روز فتح مكه، نوجواني كم سن و سال بوده است و نمي

فياض بن محمد قي .  چنين فردي را به چنان مأموريتي بفرستد�پذيرفت كه رسول خدا
كند   برقان و او از ثابت بن حجاج كالبي و او نيز از عبداهللا همداني نقل مياز جعفر بن

در روز فتح مكه، مردم فرزندان خود را نزد رسول : كه وليد بن عقبه چنين گفته است 
من را .  دست بر سر آنان بكشد و بر ايشان دعا نمايد�آورند تا آن حضرت  مي�خدا

بودند، نزد ايشان بردند تا مرد نيز مسح و دعا نيز كه به عطر زعفران خوشبو نموده 
آمد و به همين دليل مرا مسح   از آن بو خوششان نمي�اما ظاهراً حضرت. نمايند
   2.نكردند

اي  در واقع حضور وليد در اين داستان ساخته و پرداخته گرايشات مذهبي و فرقه
فردي كه . او تراشيدوليد اموي بود و عثمان و همين دشمنان بسياري براي . بوده است

اسم وليد را در اين داستان گنجانيد، مردي شيعي مذهب و رافضي مسلك بنام محمد بن 
داند و در مورد او چنين  ابن حجر او را از جمله شيعيان كوفه مي. سائب گلبي بود
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پرداز قهار وجود داشتند كه به جعل روايات و دخل و  در كوفه، دو دروغ: گويد  مي
   1.آن دو كلبي و سدي بودند. پرداختند ها مي تصرف در آن

دار  بايد دانست كه اين جاعل حديث با انتخاب وليد كه هم در عهد ابوبكر عهده
آوري زكات قبايل قضاعه بود و هم در دوران عمر، چنين مسئوليتي را در رابطه با  جمع

 به شيوة ديگر قبايل تغلب كه در منطقه جزيره ساكن بودند، بر عهده داشت، قصد داشت
   2.منابع شيعه، بر عثمان بن عفان و ديگر خلفاي راشدين طعنه و تهمت زند

باشيم، بلكه نقش وليد  ما منكر شأن نزول آيه كه در مورد قبيله بني مصطلق است نمي
اگر در آيه دقت نماييم، لفظ فاسق به . پذيريم در اين ماجرا و فاسق بودن او را نمي

دانيم كه هر گاه لفظي به صورت نكره در مقام شرط  ست و ميصورت نكره ذكر شده ا
گيرد و بر يك فرد داللت  و يا نفي قرار بگيرد، مفهومي عام و فراگير را در بر مي

   3.كند نمي
  : اجراي حد شرب خمر در مورد وليد  

در صحيح شيخين، ماجراي اجراي حد شرب خمر در مورد وليد و عزل از واليت 
شهادت شهود عليه وليد به دستور عثمان بن عفان صورت گرفت، به كوفه كه پس از 
باشد  بايد دانست كه در اين قضيه نه تنها ايرادي بر عثمان وارد نمي. ثبت رسيده است

امام بخاري اين ماجرا را به طور . بلكه خود، از افتخارات حكومت عدل عثمان است
   4.نمايد مبسوط در باب مناقب عثمان ذكر مي
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هاي حكومت  بن ابي طالب در سرزنش افرادي كه اين جريان را از ضعفعلي 
ايد  مثال وضعيتي كه شما در آن قرار گرفته: دانند، خطاب به آنان چنين گفت  عثمان مي

ها  پردازيد، چونان فردي است كه خود را آماج طعنه و در آن به ايراد گرفتن از عثمان مي
   1.تواند يار و ياور خود را از پاي در آورددهد شايد ب هاي خود قرار مي و تهمت

مگر گناه عثمان چيست كه مردي را به خاطر گناهش حد زد و او را از مقامش عزل 
  ! نمود؟

زنيد حال آنكه اقدامات و تصميمات خود را در حضور ما  چرا بر عثمان طعنه مي
   2!نمود؟ اجرا مي

آمده و او قدامه بن مظعون را كه بايد دانست كه چنين اتفاقي در زمان عمر نيز پيش 
 بود و در عهد عمر امارت بحرين را داشت به اتهام شرب �از اصحاب رسول خدا

   3.خمر، حد زد و او را از مقام خويش بركنار نمود
ابن حجر در . اند كه هيچ دليلي بر شرب خمر وليد وجود ندارد مورخان بيان داشته

وفيان عليه وليد توطئه نموده و با هم همداستان اي از ك عده: گويد  اإلصابه چنين مي
   4.شدند كه او را به ناحق به شرب خمر متهم كرده و عليه او شهادت دهند

انگيزان  غوغا ساالران و فتنه: ابن خلدون نيز با اشاره به اين واقعيت چنين گفته است 
كردند و روز به  اساس را متوجه واليان و امراي عثمان مي هميشه اتهامات و شايعات بي

در هيمن راستا وليد را به شرب خمر متهم نمود . شد روز بر شدت اين قضايا افزوده مي
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گران عليه او شهادت دادند تا سرانجام عثمان شهادت آنان را  اي از خود آن هوچي و عده
   1.پذيرفته و او را حد زد و از مقام خود عزل نمود

يك شب پسران ابو زينب، ابو : كند  ز گو ميطبراني اصل اين ماجرا را اينگونه با
مورع و جندب بن زهير به قصد سرقت به منزل ابن حيسمان رفته و پس از درگيري با 

 و �ابو شريح خزاعي كه از صحابه رسول خدا. ابن حيسمان او را به قتل رساندند
حكم وليد نيز به . همسايه ابن حيسمان بود، همراه فرزند خويش شاهد ماجرا بودند

اين اقدام وليد، باعث شد كه پدران آن جوانان كينه او . عثمان، آن جوانان را قصاص كرد
آنان در همه حال، مراقب رفتار . را به دل گيرند و منتظر فرصتي براي انتقام از او باشند

كنند كه  نقل مي. اي از او به دست آورند و كردار وليد بودند تا شايد نقطه ضعف و بهانه
بو زبيد شاعر، كه از مسيحيان تغلب بود، نزد وليد رفت، مردم ابو زبيد را كه به روزي ا

خروان  اي از بي عده. واسطه وليد به اسالم ايمان آورده بود به شرب خمر متهم كردند
  . كردند كه وليد به ابو زبيد همنشين و مالزم يكديگر هستند نادان نيز ادعا مي

را بهترين فرصت براي گرفتن انتقام از وليد دانستند ابو زينب و ابو مورع اين قضيه 
و به همين دليل به مدينه رفتند و با خودف دو شاهد نزد عثمان بردند تا آنان در مورد 

آنان نيز شهادت دادند كه وليد را هنگام استفراغ . شرب خمر وليد عليه او شهادت دهند
  . اند كردن ديده

پس . كند كه شراب نوشيده است، استفراغ ميتنها فردي . عثمان نيز اعالم نمود
وليد نيز سوگند ياد كرد كه هرگز شراب . دستور داد تا وليد را از كوفه نزد او بياورند

نخورده است و همچنين عثمان را از خصومت ابو زينب و ابو مورع نسبت به خود آگاه 
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اوند را در مورد هر چند ما حدود خد. صبور باش! اي برادر: عثمان به او گفت . نمود
   1.كنيم اما بدان كه بسزاي شهادت دروغ، آتش دوزخ است تو اجرا مي

در صحيح مسلم است كه وليد هنگام : گويد  محب الدين خطيب در همين رابطه مي
نماز صبح، پس از اتمام دو ركعت آن رو به جماع كرد و گفت آيا بايد بيشتر بخواهم يا 

اما بايد گفت . ، نقل است كه او چهار ركعت خواندنيز از طريق احمد. همين بس است
در واقع امام مسلم، اين اضافات را . كه هيچ كدام از شاهدان به اين مسائل اشاره نكردند

كند، حال آنكه حضين نه جزو شاهدان  از قول حضين كه راوي آن ماجرا است نقل مي
از طرف .  كرده استقضيه بود و نه آن مطالب را از شاهد و يا شخصيت معروفي نقل

ديگر، خود حضين، هنگام رخ دادن ماجراي دروغين، در كوفه نبوده است تا شاهد 
   2.اعتبار است ماجرا باشد، بنابراين اين بخش از سخنان او، بي

مردي مجاهد و فاتح، عادلي . اين سرنوشت والي عثمان بر كوفه، وليد بن عقبه بود
كرد، اما پاداش او آن ظلم  به اين امت صرف ميكه هر چه در توان داشت در راه خدمت 

ديد كه روز به روز بر قدرت و نفوذ ناپاكان و  او مي. و ستمي بود كه به او روا داشتند
شود و هر كاري كه بخواهند انجام  دروغگويان و سيطره آنان بر صالحان امت افزوده مي

نمود و در مزرعه خويش، به به همين دليل، بعد از شهادت عثمان، عزلت پيشه . دهند مي
اين مزرعه، در پانزده مايلي شهر . دور از هياهو و جنجال غوغاساالران، عمر گذرانيد

شد، قرار داشت و همان جايي بود كه در  كه از توابع منطقه جزيره محسوب مي» رقه«
م دوران خالفت عمر، در آنجا به جهاد و نبرد با دشمنان پرداخته و مردم را به دين اسال

   3.دعوت نموده بود
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هاي ميان علي و معاويه، دور نگه داشت و  ديگر او خود را از جار و جنجال جنگ
 بعد از هجرت و بنا به قولي 61جانب هيچ كدام از طرفين را نگرفت تا اينكه بسال 

ديگر، در دوران خالفت معاويه، در همان مزرعه خويش وفات يافت و در همان جا نيز 
   1.شدبه خاك سپرده 

  سعيد بن عاص : چهارم 

 ابو 2.او سعيد بن عاص بن هشام بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بود
او پس از وليد بن عقبه، .  را درك كرده است�دارد كه سعيد، رسول خدا حاتم بيان مي

ترين مردان قريش بود و به همين  گويند سعيد از فصيح. به واليت كوفه منصوب شد
انس بن . ان او را مأمور نمود تا در تدوين مصخف واحد، مشاركت داشته باشددليل عثم

 به زيد بن ثابت، عبداهللا بن زبير، سعيد بن عاص و �كند كه عثمان  روايت مي�مالك
هاي ابوبكر رونوشت بردارند و  عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا از صحيفه

عثمان به ابن زبير، سعيد و . آورندسپس از آن رونوشت، چندين نسخه فراهم 
اي از قرآن دچار اختالف شديد،  عبدالرحمن گفته بود كه چون با زيد در قرائت كلمه

   3.گويش خود را كه همانا گويش قريش بود ارجحيت دهند
 نزديك بود و به همين دليل �نقل است كه تلفظ سعيد بسيار به تلفظ رسول خدا

او نه سال آخر حيات مبارك رسول . بني قرار گرفتقرائت سعيد در تدوين مصحف، م
پدرش در بدر، به دست تواناي علي بن ابي طالب به هالكت .  را درك نمود�خدا

   4.رسيده بود
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بدان ! سعيد: كنند كه روزي عمر او را مورد آزمايش قرار داد و به او گفت  نقل مي
سعيد در . به قتل رساندمكه من پدر تو را نكشتم بلكه دائي خود، عاص بن هشام را 

اي كه او را به قتل  بر فرض اينكه تو او را كشته باشي، حق داشته: جواب او گفت 
سعيد . عمر از اين جواب او به شگفت آمد. رساني زيرا كه او جانب باطل را گرفته بود

در طول دوران حكومتش بر كوفه توانست منطقه بزرگ طبرستان را فتح نمايد و خود را 
 همراه �در اين نبردها، چند تن از صحابه، من جمله حذيفه بن يمان. رگان برساندبه گ

   1.او حضور داشتند
كرد و  سخاوت و كرم او چنان بود كه گويند چون فردي از او درخواست پول مي

داد تا بتواند آن مبلغ را بعداً از او  اي به او مي نزد او آن مقدار پول نبود، دست نوشته
   2.يددريافت نما

سعيد كه خدايش از او خشنود باد، به حفظ وحدت ميان مسلمانان بسيار معتقد بود 
پس از انتصاب به واليت كوفه و . كرد و از هر نوع فتنه و آشوب، به شدت اجتناب مي

پس از فتوحات ارزشمندي كه در آن مقام بدان نائل آمد، چون از سفر مدينه باز 
گران ناپاك، بار ديگر مردمان نادان كوفه را  ن و هوچيديد كه غوغا ساالرا گشت، مي مي

اند و چون شورشيان مانع ورود او به شهر شدند،  فريب داده و آنان را عليه او شورانيده
آن شورشيان نابكار و ستمكار كه عليه سعيد قيام . به مدينه بازگشت و همانجا باقي ماند

 بودند و به اين ترتيب موفق شدند بذر كردند، در شهادت ناجوانمردانه عثمان نيز دخيل
سعيد پس از شهادت . نامبارك فتنه و آشوب را براي هميشه در ميان امت اسالم افشانند
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عثمان در جريانات مشكوك جمع و صفّين دخالتي ننمود اما در عين حال أصحاب 
   1.جمل را فراخواند تا عليه علي خروج نكنند
مند، نيكوكار، مرد جهاد كه در فصاحت خود اين بود سيره مردي كريم و سخاوت

او بود كه اين مصحف قرآن را بر زيد قرائت .  شباهت داشت�بسيار به رسول خدا
  . نمود مي

پردازان تاريخ در كنار اين مناقب برجسته، صفاتي نازيبا  حال بياييم و بنگريم كه دروغ
توان صفات متناقضي  يا ميآ. اند را به ناحق و بدون هيچ سند محكمي به او منتسب كرده

چون سخاوت و بخل، انسانيت و توحش، علم و جهل و جهاد و فرار از ميادين جنگ 
پذير  هرگز اين حالت، در يك انسان سالم و كامل امكان! را در فرد كامل، جمع نمود؟

   2.نيست
ه كنند كه چون سعيد به واليت كوف راويان باز بدون استناد به مداركي محكم، نقل مي

  : خواندند  منصوف شد و عزم آنجا نمود، مواليان و غالمان آن شهر، اين رجز را مي

  يا ويلنا قد عزل الوليد
  و جاءنا مجوعا سعيد

  34ينقض في الصاع و ال يزيد
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بدون شك اين رجز، مجعول است و ساخته و پرداخته ذهن سازندگان دروغگوي 
راي جنگ هستند، اين شعر را در اگر خوب دقت كنيم، موالي كه همانا أس. 1آن است
ها، مواليان هنوز به مهارت در زبان  سرودند و در آن سال  بعد از هجرت مي30سال 

توان سعيد  از طرف ديگر چطور مي. عربي دست نيافته بودند چه برسد به سرودن شعر
اگر . بن عاص را كه در كرم و سخاوت شهرة خاص بود به بخل و خست متهم نمود

كردند، سعيد، خود در جود و سخا  را، وليد را به خاطر سخاوتش مدح ميمردم و شع
   2.المثل بود ضرب

فرزدق، شاعر بزرگ و بنام عصر امويان، در مدح جود و كرم سعيد چنين سروده 
  : است 

  تري الغر الجحاجح من قريش
  

  اذا ما االمر في الحدثان عاال  
  

  قيماً ينظرون الي سعيد
  

  34الكانهم يرون به هال  
  

  
حال بايد اين پرسش را مطرح نمود كه پيش از رسيدن سعيد به كوفه و اجراي 

هاي خود در آن شهر، مواليان چگونه از شيوه حكومت او كه پيشتر واليت هيچ  سياست
جاي ديگر را به عهده نداشت، آگاه بودند و به مذمت و نكوهش حكومت او 

ان قضيه سعيد بن عاص را در رواياتي كامالً نكته جالب اينجاست كه راوي! پرداختند؟ مي
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پس از اينكه عثمان، سعيد را به واليت كوفه : اند  آنان نوشته. اند متناقض با هم نقل كرده
پس از ورود او به . اي عادالنه را در حكومت خويش در پيش گرفت برگزيد، او شيوه

   1.خواندند كوفه، مواليان در مورد حكومت او اين رجز را مي
چگونه ممكن است فردي عادل و دادگر باشد و در عين حال مواليان او را به بخل و 

در زمان حكومت او، همه در رفاه بودند و اين ثمره همان عدل ! خست توصيف نمايند؟
   2.و داد حكومت سعيد بود

خداوند مورخان پيشين را بيامرزد كه به دليل حسن ظن به خرد و انصاف خوانندگان 
آنان . كردند مي روايات و لو متناقض را گردآوري نموده و در آثار خود ثبت ميخود، تما
كه خوانندگان در تمام ادوار، قدرت تشخيص راست و دروغ را دارند . نمودند تصور مي

آوري تمامي آن روايات،  آنان در علّت جمع. توانند حق و باطل را از هم تميز دهند و مي
اند تا مردم معاصر را از جريانات و شايعات با خبر  شتهداشتند كه قصد آن دا بيان مي

دانستند آيندگان آنان، گرد أباطيل و أكاذيب آن روايات جمع  سازند اما افسوس كه نمي
   3.كنند آيند و خود را در گرداب توهمات روايات آنها گرفتار مي مي

 جواني مرفّه و اند هنگاميكه سعيد به واليت كوفه رسيد هنوز همان راويان نقل كرده
تجربه بود و چون به مسجد كوفه وارد شد تا براي مردم خطبه خواند، به اطرافيان  بي

بر منبر نيز چون لب به سخن گشود چنين . دستور داد تا منبر را بشويند و تميز كنند
مردم با شنيدن اين كالم، از او نزد . اين سرزمين، از آن جوانان قريش است: گفت 

   4.كردندعثمان شكايت 
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اما بايد دانست كه اين روايت كامالً نادرست است و هيچ سند محكم و معتبري 
سعيد بن عاص همان است كه در كنار سپاهيان اسالم به جهاد با دشمنان . ندارد
هرگز او آنچپناني نبود كه راويان . اي دست يافت پرداخت و به فتوحات ارزنده مي

از سوي ديگر، ابن سعد، اين سخن را از زبان مالك بن اند  پرداز از او ترسيم كرده دروغ
كند كه چون همراه ياران خود مانع ورود سعيد به كوفه شدند، به  حارث اشتر نقل مي
النهرين، مايملك جوانان قريش  كندكه بين سعيد بن عاص خيال مي: آنان چنين گفت 

شما و پدرانتان در اين سرزمين، زادگاه و آوردگاه شماست كه ماحصل نبردهاي . است
   1.اينجاست

به يقين مالك بن حارث اشتر كه سلسله جنبان اين فتنه و آشوب بود، بعدها از 
  . رؤساي شورشياني شد كه خانه عثمان را محاصره نموده و سپس او را به قتل رساندند

. ها، آن هم از طرف اين افراد هيچ جاي تعجبي ندارد به اين ترتيب، جعل اين دروغ
در . زدند تا مردمان را عليه واليان خود بشورانند  به هر حيله و ترفندي دست ميآنان

واقع اين جمله، از دهان كساني خارج شده است كه به خاطر درك ناقص و نابخردانه 
ديدند بيشتر واليان از ميان قريشيان انتخاب  اي، چون مي خود و نيز تعصبات قبيله

سيدند كه قريشيان قصد تسلط و سيطره بر ديگر قبايل شوند، به اين نتيجه نادرست ر مي
   2.زدند عرب را دارند و به همين دليل عليه آنان دست به شورش مي

او اميري بود شريف و : گويد  امام ذهبي در توصيف سعيد بن عاص چنين مي
منش، سخاوتمند، مورد ستايش همگان، صبور و با گذشت، با وقار، خردمند و  بزرگ

   3.داري  و اليق و شايسته حكومتدور انديش
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كنند شورش كوفيان، خود، دليلي است بر  در جواب سخنان افرادي كه ادعا مي
 و به همين دليل در خصوص انتصاب سعيد به 1اقدامات نادرست سعيد در قبال مردم

گيرند، بايد گفت كه شورش مردم كوفه عليه  واليت و حكومت كوفه، بر عثمان ايراد مي
هر كس در مورد مردم كوفه و نوع . تواند دليلي بر گناهكار بودن او باشد يسعيد، نم

داند كه اين مردم، به خاطر  برخورد آنان با حاكمان خويش مطالعه نموده باشد مي
كردند و بالفاصله خواستار عزل او  كوچكترين مسائل، از واليان خود شكايت مي

هاي پي در پي و  با شكايات و گاليهتا آنجا كه عمر بن خطاب، در رابطه . شدند مي
مردم كوفه مرا به : نادرست كوفيان، از دست آنان لب به شكايت گشود و چنين گفت 

اند، از دست هيچ كس رضايت ندارند و همة امرا نيز از دست آنان كالفه  تنگ آورده
ومت توان يافت كه بتواند بر آنان حك شوند و نه كسي را مي اند، نه خود درست مي شده
   2.كند

مردم كوفه مرا خسته : در روايتي نيز آمده است كه عمر در توصيف آنان چنين گفت 
فرستم، از اخالق او سوءاستفاده  دار را نزد آنان مي خو و مردم اند، اگر اميري نرم كرده

گير و قاطع به  كنند و اگر اميري سخت كرده و حكومت را از اختيار او خارج مي
   3.گشايند زينم، از او شكايت كرده و لب به اعتراض ميحكومت آن شهر برگ

آميز كوفيان، دست  كنند كه عمر به خاطر رفتارها و برخوردهاي تحريك نيز نقل مي
اين مردم كارها را بر من ! خداوندا: به دعا برداشت و از خداوند چنين درخواست نمود 

  4. گرداناند، پس تن نيز كارهايشان را بر آنان آشفته آشفته كرده
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همنشين مرا بر من سه : كنند كه گفت  سعيد مردي بود خردمند و فرزانه از او نقل مي
چون نزد من آمد، با او رفتاري خوب و شايسته خواهم داشت، اگردر كنار : حق است 

من نشست، جاي او را تنگ نخواهم نمود و چون با من به سخن درآمد، روي خود را 
پيش از آنكه نيازمندي از تو ! فرزندم: فرزندش چنين گفت نيز به . به سوي او نمايم

چيزي درخواست كند، تو حاجت او را برآورده ساز كه اين قرضي است از جانب تو به 
اي فرزند چون نيازمند نزد تو آيد، ) او آن را در روز جزا به تو پس خواهد داد. (خداوند

و آيد، مطمئن نباشد كه تو از اما از شدت خجالت، صورتش قرمز شود و يا چون نزد ت
كني يا نه، بدان كه در آن صورت اگر تمام  نمايي و نياز او را برطرف مي او استقبال مي

تواني باز جبران آن رنجي را كني كه فرد نيازمند هنگام بيان  اموالت را به او بدهي نمي
 و منش با مردان بزرگ: همچنين گفت . درخواست خود، به آن گرفتار شده است

آورد و با  صاحب اعتبار مزاح نكن كه نفرت و خشم آنان نسبت به تو را به ارمغان مي
. كند مردمان سبك سر و پست به مزاح سخن مگو كه تو را نزد آنان كوچك و حقير مي

او نيز از آن زن به . گويند در هنگام امارت كوفه، زني عابد و پرهيزكار نزد سعيد آمد
خداوند تو را : آن زن نيز به او گفت . حق او نيكي فراوان نمودگرمي استقبال كرد و در 

حاجت نيازمندان را به دست مردان كريم و بزرگوار ! محتاج افراد پست نكند، خداوندا
برطرف كن و چون مردي كريم و بزرگوار، نعمت و ثروت خويش را از دست داد، 

گويند چون . به دست آوردسعيد را واسطه گردان تا بار ديگر ثروت و شرافت خود را 
در بستر مرگ افتاد، فرزندان خود را فراخواند و نصايحي به آنان گفت كه من جمله آنها 

با مرگ من دوستان و اطرافيانم، احساس نكنند كه ديگر، فرزندان من : اين عبارت بود 
  . يار و ياور آنان نيستند

هايي كه خداوند به من عطا  تكردم و آنان را از نعم همانطور كه من به آنان كمك مي
كرد، شما نيز چونان من با ايشان رفتار نماييد و پيش از اينكه از شما  مند مي فرموده، بهره
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درخواستي بكنند، نياز آنان را بر آورده سازيد، زيرا چون مرد بخواهد نياز خود را بازگو 
ندام او به لرزه در كند، از ترس اينكه مبادا طرد شده و جواب منفي بشنود، جوارح و ا

بدانيد رنج مدي كه نياز و مشكلش، خواب شب را از . آينده و رنگ رخسارش تغيير كند
  . دهيد تر از سخاوتي است كه شما در حق او انجام مي ستاند، بزرگتر و سخت او مي

   1.اند  بعد از هجرت دانسته59-58-57هاي  مورخان تاريخ وفات سعيد را بين سال
   بن سعد ابي سرح عبداهللا: پنجم 

هنگامي كه مورخان در مورد عبداهللا بن سعد و انتصاب او به امارت مصر سخني به 
عثمان برادر شيري خود، عبداهللا بن سعد : گشايند  آورند، چنين باب سخن را مي ميان مي

   2.بن ابي سرح را به واليت مصر منصوب نمود
 بوده است با انتصاب او به واليت ارتباط دادن اين نتكه كه ابن سعد، برادر عثمان

باشد كه او به خاطر اين نسبت،  مصر، در واقع نوعي انتقاد پنهان از عثمان بن عفان مي
عبداهللا را به امارت مصر انتخاب كرد، اما اين نگرش مورخان به اين قضيه، نادرست 

 زمينه به هايي كه در اين است و براي اثبات اين اعتقاد و رد تمام انتقادات و تهمت
هاي عبداهللا  ها و رشادت شود كافي است كه به شجاعت ساخت خليفه مسلمانان وارد مي

بن سعد، اين جنگجوي دلير بني عامر بن لوي كه در جريان فتوحات مصر از خود نشان 
دادند، و تجارب و شناخت كاملي كه او در طول آن نبردها و در كنار عمرو بن عاص، 

هاي مستمر او  عالوه بر اين تالش. ، به دست آورد، اشاره نمودسردار بزرگ آن فتوحات
در مصر و نبرد با دشمنان اسالم، او چندين سال در دوران خالفت عمر و نيز اوائل 

   3.خالفت عثمان امارت چند ناحيه از آن سرزمين چون صعيد مصر را به عهده داشت
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 گزينه واليت مصر ساخته اين سوابق درخشان، او را بعد از عمرو بن عاص، بهترين
هاي جديدي كه در مصر اعمال نمود و با  عبداهللا بن سعد، از طريق سياست. بود

المال مصر از  هاي پيشين عمرو تفاوت داشت توانست ميزان درآمدهاي بيت سياست
انداز حاصل از آن را به مراتب بيشتر از دوران واليت عمرو  محل خراج و نيز پس

   1.نمايد
گر ابن سعد، در طول واليتش بر مصر به نبردهاي متعددي دست زد كه از طرف دي

بود كه )   ه27(من جمله اين نبردها، جنگ آفريقا در سال . حاصل آنها فتوحاتي چند بود
هر چند اين جنگ مهم كه در آن . در جريان آن، جرجيز پادشاه آفريقا به قتل رسيد

عمر، عبداهللا بن عمرو بن عاص و تني چند اي چون عبداهللا بن زبير، عبداهللا بن  صحابه
سرانجام با پيشنهاد صلح اسقف اعظم آفريقا و قبول . از ديگر اصحاب حضور داشتند

اما ابن سعد بار ديگر و در . 2پرداخت جزيه از جانب آنان به مسلمانان پايان پذيرفت
م را در آن هاي اسال به آفريقا لشكركشي نموده و پس از نبردهايي، پايه)   ه33(سال 

هاي ابن سعد، نبرد با مردمان سرزمين نوبه  از ديگر جنگ. 3تر از قبل كرد سرزمين محكم
در اين جنگ در سال . اند مورخان اين جنگ را جنگ سپاهان و جنگ حبشه ناميده. بود
انگيز سربازان نوبه در تيراندازي، نبرد سنگيني  روي داد به دليل مهارت شگفت)   ه31(

سرانجام دو سپاه قبول كردند كه در صورت پرداخت . پاه به وقوع پيوستميان دو س
بيقين عبداهللا بن . 4جزيه از جانب سرزمين نوبه، مصالحه ميان طرفين جنگ صورت گيرد

سعد، نخستين فرمانده مسلماني بود كه به سرزمين نوبه حمله كرد و آنان را مجبور به 
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د بر مصر و آفريقا، روابط فيمابين در طول حكومت ابن سع. پرداخت جزيه نمود
مسلمانان و سپاهيان، از ثبات خوبي برخوردار بود و اين خود بيانگر مديريت و قدرت 

همچنين در دوران حكومت ابن سعد، جنگ بزرگ و . ابن سعد در آن مناطق است
ميان مسلمانان و روميان رخ داد كه در آن، مسلمانان » ذات الصواري«ساز  سرنوشت

. نظير، روميان را به شدت شكست دهند هاي كم تند پس از تدابير زيركانه و رشادتتوانس
در واقع عبداهللا بن سعد در دوران حكومت خود مردي بود محبوب مردم كه هرگز 

او در طول : مقريزي در اين رابطه چنين گفته است . كارناشايستي را از او نديدند
ه داشت و در ميان مردم، شخصيتي خالفت عثمان، منصب واليت مصر را بر عهد

ابن سعد هرگز : ذهبي نيز در مورد ابن سعد گفته است كه . 1محبوب و مورد احترام بود
از راه حق و عدالت منحرف نشد و هيچ وقت مرتكب كاري نشد كه خشم مردم را عليه 

   2.شد او از مردان خردمند و سخاوتمند روزگار خود محسوب مي. خود برانگيزد
انگيزاني چون عبداهللا بن سبا به   حكومت او، دوراني با ثبات بود تا اينكه فتنهدوران

مردمان اين سرزمين نيز اسير . مصر آمدند و مردم را عليه حكومت تحريك نمودند
هاي هوشمندانه سئبيون شدند و در كنار آنان، دستان خود  هاي زيركانه و دروغ وسوسه

اين وضعيت، پس از شورش عليه ابن سعد و . ختندرا به خون عثمان بن عفان آغشته سا
اخراج او از مصر، از شدت بيشتري برخوردار شد و غوغا ساالران توانستند در طول 
مدت حكومت نامشروع خود بر مصر، با جعل اكاذيب و اباطيل مختلف، مردمان را عليه 

اي شوم خود به ه خالفت بر حق عثمان بن عفان تحريك كنند و آنان را در راستاي نقشه
   3.كار برند
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هاي پس از آن واقعه، خود  ، عبداهللا بن سعد، را جاروجنجال�پس از شهادت عثمان
يغوي از طريق . را دور نگه داشت و در منطقه عسقالن يا رمله فلسطين ساكن شد

پس از مهاجرت ابن ابي : كند كه  سندي درست و از قول يزيد بن ابي حبيب روايت مي
فلسطين، روزي پيش از نماز صبح از خداوند درخواصت نمود كه مرگ او را به رمله در 

نقل است كه چون وضو گرفت و نماز گزارد، پس از سالم دوم، . در صبح قرار دهد
   1.جان به جان آفرين تسليم نمود

  مروان بن حكم و پدر او : ششم 
رادي بود كه با مروان بن حكم از خويشاوندان بسيار نزديك عثمان و من جمله از اف

مركز خالفت، ارتباطي تنگاتنگ داشت و شاهد و ناظر كوران حوادثي بود كه وحدت 
داري مطمئن امانتدار مهر  او در عهد عثمان، چونان راز نگه. امت اسالم را در هم نورديد

 اما بايد دانست كه مروان تنها مشاور خليفه نبود بلكه خليفه، هميشه با 2حكومت بود
نيز نبايد . شد هاي آنان با خبر مي كرد و از آرا و ديدگاه  انصار مشورت ميمهاجرين و

اين تصور را نمود كه مروان، در دستگاه خالفت عثمان، وزيري بود قدرتمند كه همه 
مروان تنها يكي از كاتبان . اختيارات و قدرت حكومت را در چنته خود داشته است

اين مسئوليت به خليفه و مهر خالفت او شد كه طبيعتاً به خاطر  خليفه محسوب مي
همين قضيه باعث شده است كه در مورد او روايات مجعول بسياري . بسيار نزديك بود

من جمله اين است كه او با انجام اقداماتي نادرست و انتساب . ساخته و پرداخته شود
بتواند خالفت آنها به عثمان، درصدد آن بود تا مردم را عليه او بشوراند و از اين طريق 

دانيم  اما اين يك توهم بيش نيست، زيرا همانطور كه مي. اميه منقل نمايد را كامالً به بني
اميه  پس از شهادت عثمان، تنها پس از حوادث و رويدادهاي بزرگي خالفت به بني
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از طرف ديگر برخالف . منتقل كه در هيچ يك از آنها مروان نقش چنداني نداشت
ن روايات دروغين، عثمان شخصيتي ضعيف نبود كه كاتب ان بتواند بر ديدگاه راويان اي

بايد اين نكته را دانست كه . 1او تسلط يابد و از او در جهت مقاصد خود استفاده نمايد
 حدود ده سال سن �با اتفاق نظر مورخان، مروان در دوران حيات حضرت رسول

اسالم آوردن اطرافيان، به قرائت داشته و هنوز به سن بلوغ نيز نرسيده بود و پس از 
همچنين تا قبل از اينكه عثمان او را . قرآن و فرا گرفتن اصول و احكام دين اقدام نمود

كاتب خود نمايد، مردم هيچ مورد ناشايستي را از او مشاهده نكرده بودند تا اين، باعث 
توانست  اً عثمان مياساس. انتقاد از عثمان شود كه او را به عنوان كاتب خود برگزيده بود

در عين . 2هر فرد امين و مطمئني را كاتب خود نمايد و او را محرم اسرار خالفت سازد
حال، خود سند و متن و محتواي روايتي كه خبر از اخراج پدر مروان به دست رسول 

شيخ اإلسالم ابن تيميه، پس از تحقيق در اين . دهد، ضعيف و متزلزل است  مي�خدا
مروان مردي عالم و داناي به . 3اعتباري بودن آن را اعالم نموده است  بيمسأله، ضعف و

شريعت و دادگر بود و در دوران خالفت عثمان از جوانان سرشناس قريش به حساب 
ها و فتاواي  امام مالك، با اذعان به علم او، در چند جاي الموطا، به قضاوت. آمد مي

ت مروان در كتابهايي غير از الموطا كه امامان فتاوا و اجتهادا. مروان استناد كرده است
   4.اند موجود بوده است مذاهب و بزرگان دين در اختيار داشته
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دانست كه در اين زمينه از  همچنين امام احمد، مروان را صاحب نظر در امر قضا مي
مروان بسيار قرآن تالوت . 1برده است تصميمات و آراي عمر بن خطاب بسيار بهره مي

همچنين او را حديثي است كه آن را از چند . ود و مدام به قرائت آن مشغول بودنم مي
نفر صحابه روايت كرده است و تني چند از صحابه و تابعين نيز، آن را ازاو نقل 

ها بسيار مصر و   و عمل بدان�هاي رسول خدا مروان، نسبت به شناخت سنت. 2اند كرده
كند كه روزي مروان در مراسم تشييع   ميليث بن سعد، فقيه مصر، نقل. كوشا بود

 در مورد �ابو هريره. اي حضور يافت و پس از خواندن نماز ميت از آنجا رفت جنازه
او در عين اينكه به قيراطي :  اشاره نمود و گفت �اين رفتار او به حديث رسول خدا

 گوش چون اين گفته به. 3ديگر محروم شد) ثواب(به دست يافت از قيراطي ) ثواب(
مروان رسيد، چنان با عجله به آن مجلس بازگشت كه زانوانش به خاطر سرعت او و 

آنگاه آنقدر در آن محفل نشست تا مراسم . شد كنار رفتن عبا او از زير لباسش پديدار مي
  . 4به طور كامل به پايان رسيد

 قول  را درك نمود و اگراين�در مقدمه فتح الباري آمده است كه مروان، رسول خدا
اعتنا بود و هيچ  صحت داشته باشد بايد نسبت به شايعاتي كه در مورد او وجود دارد بي

   5.توجهي به آنها ننمود
 بوده و دليل او اين �دارد كه مروان، از اصحاب رسول خدا ابن كثير نيز بيان مي

مروان در دوران خالفت . 1 به دنيا آمده بود�است كه مروان در زمان حيات حضرت
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اويه بن ابي سفيان، امارت مدينه را داشت و نسبت به حفظ امنيت آنجا و مبارزه با مع
و به عدل و داد شهرت يافت و از . 2ران بسيار حساس بود افراد فاسق و عياش و شهوت
كند كه روزي، عبدالرحمن بن حكم، برادر  نقل مي. نمود مجامله با خويشان پرهيز مي

گندم فروش . اي نواخت كه از مواليان مدينه بود سيليمروان، بر صورت گندم فروشي 
مروان نيز برادر را احضار كرده و او را . نزد مروان رفت و از عبدالرحمن شكايت نمود

سپس به گندم فروش گفت كه او را قصاص نمايد و به او . مقابل گندم فروش نشاند
را نداشتم بلكه تنها قصد انتقام گرفتن : گندم فروش به مروان گفت . اي بزند سيلي
مافوق او حاكمي وجود دارد كه از گندم فروشي چون . خواستم كه عبدالرحمن بداند مي

من آن را از تو : مروان گفت . من به خاطر شما از حق خود گذشتم. كند من دفاع مي
سوگند : گندم فروش نيز گفت . كنم، و تو بايد حق خودت را از برادرم بگيري قبول نمي
بخشم و به همين دليل به  كه به او سيلي خواهم زدم اما او را به خاطر تو ميبه خدا 

مروان پاسخ داد قسم به خداوند كه آن را . زنم خداوند سوگند كه ديگر به او سيلي نمي
كنم مگر آنكه آن را به عبدالرحمن كه تو را زده است ببخشي و يا در راه  قبول نمي
گندم فروش نيز گفت كه به خاطر خداوند متعال از .  از آن بگذري– عزوجل –خداوند 
گذرم عبدالرحمن پس از اين جريان، شعري را در هجو برادرش مروان سرود و  آن مي

   3.از اين برخورد مروان با خود شكوه و گاليه نمود
خواهي، دينداري مروان، كامالً با آن  بينم كه اين تصوير درخشان از علم، عدالت مي

دهند و تالش دارند تا از اين   بيشتر مورخان و راويان از او نشان ميتصوير زشتي كه
اين مورخان و . طريق حيات اين مرد را مشوش و نازيبا سازند تفاوت بسيار دارد
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راويان، مرگ او را نيز دست خوش توهمات و تخيالت خود نموده و علت وفات او را 
 بن يزيد بن معاويه، او را بالش خفه اند كه گويا همسر او، مادر خالد چنين بازگو كرده

كرده و يا او را مسموم ساخته است و اين كار بدان سبب روي داد كه مروان، در مألعام، 
خورد، چونان  اين داستان با آن تناقضاتي كه در آن به چشم مي. خالد را دشنام داده بود

نه و حسادت، براي بد هايي است كه پيرزنان يا براي وقت گذراني و يا از روي كي افسانه
خود اين تناقضاتي كه . 1اند نام نمودن خاندان بني اميه و جايگاه رفيع آن، از خود ساخته

. در علت مرگ مروان وجود دارد دليل محكميست بر اينكه علت مرگ او ناشناخته است
كند و  داند و روايتي ديگر علت مرگ را طاعون بيان مي روايتي مرگ او را طبيعي مي

ياتي نيز افسانه نامعقول و غير قابل قبول مشاركت مستقيم يا غير مستقيم همسرش روا
اما بايد دانست كه همسر او كه بود و آيا اين كار از . داند در ترور او را عامل مرگ او مي

اين زن، از زنان اصيل و نجيب خاندان عبد شمس بن عبد مناف و از . آمد او بر مي
آمد  ر خليفه قبل، معاويه بن يزيد بن معاويه، به حساب ميخويشان خود مروان و ما د

قتل عملي است كه چنين زن با اصلي و نسبي كه هم مادر خليفه بود و هم همسر 
از طرف ديگر پس از مرگ مروان، هيچ نوع . خليفه هرگز توان انجام آن را ندارد

خون مروان نشد و اختالف و نزاعي ميان امويان روي نداد و هيچ كس خواستار انتقام 
خالد بن يزيد نيز همچنان از آن منزلت و مقام واال نزد عبدالملك بن مروان برخوردار 

علت و انگيزه قتل نيز چنان قوي و محكم نبوده است كه كسي به خاطر آن، توهين . بود
هر : كنند كه آخرن سخنان مروان اين بود  نقل مي. 2به فرزند، انساني را به قتل رساند

يا » العزه ليد«گويند كه نقش خاتم او . ز آتش دوزخ بترسد سزاوار بهشت استكس ا
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ابن قيم جوزيه در رابطه با روايات مجعولي كه در رابطه با . 1بود» آمنت بالعزيز الحكيم«
احاديث و رواياتي كه در مذمت و نكوهش وليد بن عقبه : مروان است چنين گفته است 

   2. دروغ هستندباشد كذب و و مروان بن حكم مي
  نمود؟  المال مسلمين با خويشان خود مجامله مي آيا عثمان در مورد بيت: هفتم 

بايست نا پسريش،  بود، مي اگر عثمان اهل مجامله با خويشان و نزديكان خود مي
ساخت اما عثمان مردي بود  مند مي محمد بن ابي حذيفه، را از خوان نعمت خالفت بهره

گرفت و در جواب   و با كفايت را در دولت خويش به كار ميكه تنها افراد توانا
ديدم، از تو در  اگر در تو توان الزم را مي! اي فرزندم: درخواست او چنين گفت 
   3.كنم اما آن كفايت و توان را در تو مشاهده نمي. كردم حكومت خويش استفاده مي

نبود، زيرا در غير اين بايد دانست كحه اين جواب عثما، به خاطر نفرت از ناپسريش 
صورت هرگز درجريان عزيمت سپاهيان اسالم به جانب مصر، از مال و ثروت خويش 

. 4داد تا لياقت خود را اثبات كند نمود و به او اين فرصت را نمي او را تجهيز نمي
كرد  همانطور كه گفتيم عثمان، تنها از افراد اليق و با كفايت در حكومت خود استفاده مي

 �در واقع عثمان، در اين زمينه، رسول خدا. برد همين راستا از جوانان نيز بهره ميو در 
به عنوان مثال، . گرفت را الگوي خود ساخته بود كه جوانان اليق و توانمند را به كار مي

 چون سپاهي را جهت مقابله با روميان تدارك ديد، اسامه بن زيد بن �رسول خدا
و پس از فوت . 5سال بود به فرماندهي آن سپاه تعيين نمودحارثه را كه جواني كم سن و 
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، ابوبكر صديق، اسامه را با وجود آنكه تني چند از بزرگان صحابه، از او �آن حضرت
تر از اسامه را به جاي او انتخاب كند، باز هم در  درخواسته كرده بودند تا فردي مسن

د را نزد ابوبكر مطرح گويند چون آن صحابه، درخواست خو. سمت خود ابقا كرد
خواهيد فردي را عزل نماييم كه رسول  آيا مي: كردند، او ناراحت شد و به ايشان گفت 

 نيز در واكنش به � عثمان1!دار آن مسئوليت نموده است؟ ، خود، او را عهده�خدا
انتقاداتي كه در رابطه با انتصاب افراد جوان در مناصب كشوري و لشكري متوجه او 

داد كه او تنها  نمود و به منتقدين خود پاسخ مي  استناد مي�يره رسول خدابه س. بود
افرادي را در حكومت به كار گرفته است كه از لياقت و توان الزم، صبر، آرامش، 
گذشت و وقار كافي برخوردار بودند و زيردستان و افراد تحت امر ايشان از افراد تحت 

بدانيد كه . اند سوال كنيد زيسته سلط آن واليان ميامر آنان و مردماني كه در منطقه تحت ت
 و ابوبكر و عمر، افرادي جوانتر از افراد را در حكومت �پيش از من نيز رسول خدا

در روايت است كه بعد از عثمان، علي در دوران خالفت خود . 2خويش به كار گماشتند
بدانيد كه ! ردماي م: در مودر اين نوع عملكرد عثمان، خطاب به مردم چنين گفت 

او را به اين دليل كه افراد جوان . گمارد پيشه را به ار مي عثمان تنها مردان كامل و عدالت
 نيز جوانان را به �گرفت مالمت نكنيد كه رسول خدا را در حكومت خويش به كار مي

گمارد كما اينكه عتاب بن اسيد را كه هنوز بيست سال سن  هايي مهم مي مسئوليت
   3. مكه نمودداشت امير

واليان عهد عثمان، همه، آگاه به عقايد و احكام شريعت بودند و هرگز در تمسك 
هر چند آنان نيز چون ديگر . گرفتند جستن به دين، راه افراط و تفريط را در پيش نمي
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ها، مرتكب اشتباهات و خطاهايي شدند اما شايسته نيست كه به خاطر آن اندك  انسان
، همه فضايل و خدمات چشمگير عظيم آنان به دولت و امت اسالم موارد اشتباه و خطا

در گفتارهاي پيشين، به تفصيل، راجع به اقدامات واليان در واليات تحت . را از ياد برد
امر خود و خدمات درخشاني كه آنان به اسالم و مسلمين تقديم نمودند صحبت شد و 

و امر ايشان بود كه آن فتوحات هاي آنان  بيان كرديم كه به خاطر درايت و شجاعت
حقيقتاً اگر اين واليان و . عظيم حاصل آمد و صدها هزار نفر به دين اسالم مشرف شدند

داشتند هرگز عزم  امر را چنان ايمان راستين و صادقانه و آن درايت و لياقت الزم را نمي
 آن ميادين نمودند و خود و سپاهيانشان را در جهاد با كفر و طاغوتيان زمان را نمي

كردند بلكه بالعكس، رفاه و آسايش خود و  زاي نبرد گرفتار نمي مرگبار و وحشت
هاي فراواني كه در اختيارشان بود نهايت  گزيدند و از آن نعمت اطرافيانشان را بر مي

ها و فتوحات بزرگي كه واليان و  در واقع، بايد دانست كه آن پيروزي. بردند لذت را مي
اي   به دست آوردند ثمره خصايل و فضايل نيك و حسنه�ي راشدينامراي عهد خلفا

 به بار نشسته بود و هر سردار و دولتمردي �بود كه در پرتو قرآن و سنت رسول خدا
بايست از آن سرچشمه خصايل و فضايل  كه قصد دارد بر اين امت حكومت براند مي

صب كشوري و لشكري را به نظير خود را سيراب كند تا بتواند صالحيت و لياقت منا كم
   1.بهترين شكل، به دست آورد

بدون شك، هر فردي كه تواريخ معتبر نظري دقيق بيافكند و در راه و روش و رفتار 
و گفتار واليان و سرداران عهد عثمان، بنگرد، به اثرات جهاد و نبردهاي آنان با دشمنان 

تالش ايشان در جهت تامين نظير آنان در حكومت و  دين، بيانديشد و از مديريت كم
رفاه و سعادت و امنيت امت اسالم آگاه شود، بيقين، به خاطر داشتن چنين تاريخ با 

  . شكوه و درخشان و وجود چنين مردان و رجال با كفايتي به خود خواهد باليد
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هاي عثمان و واليان و أمراي او در آن برهه  ها و درايت در حقيقت با آن سياست
 اسالم بود كه نه تنها خطر دشمنان نسبت به كيان امت اسالم از ميان حساس از تاريخ

رفت بلكه قلمرو حكومت اسالمي و ميزان قدرت و ثروت آن به چنان حدي رسيد كه 
هايي مجعول و  بينيم كه روايت اما مي. توان يافت كمتر در تاريخ، مانند آن را مي

دهند و   ناجوانمردانه خود قرار مياساس، واليان و امراي اين عهد را مورد حمالت بي
بايد دانست كه . دانند آنان و اقدامات ايشان را مهمترين عامل شورش و طغيان مردم مي

طبق روايات معتبر و مستند، اين واليان و امرا مرتكب هيچ اقدامي نشدند كه مردم را 
د عليه حكومت تحريك نمايد و بدون شكف آو رواياتي كه چنين توهمي را ايجا

از سوي ديگر همين روايات، . كنند تنها ساخته و پرداخته ذهن بيمار جاعالن آنهاست مي
كنند كه او واليان و امرا را از ميان خويشان و  در مراحل بعد، خود عثمان را متهم مي

آميز به  كرد و همين باعث شد تا مردم از اين سياست تبعيض نزديكان خود انتخاب مي
ما در جاي خود، با ذكر داليل كافي و قاطع، اين . صيان بر دارندستوه آيند و سر به ع

رغم اهتمام و عنايت  در واقع، علي. كنيم اتهامات ناروا را رد و بطالن آنها را اثبات مي
اي كه عثمان در تعيين افراد اصلح و مديران و سرداران شايسته و توانمند به كار  ويژه
نظير در تاريخ اسالم و نيز  ن شخصيت ممتاز و كمبينيم كه اي بست، مع هذا باز مي مي

پردازان  انگيزان و دروغ ها و افتراهاي فتنه واليان و امراي اليق و با كفايت او از تهمت
. اند منافق در امان نمانده و از همان دوران، زير باراني از توهينها و افتراها قرار گرفته

حت تاثير قرار گرفتن محققان و آنچه كه بيشتر از همه، تأسف برانگيز است، ت
آنان اين روايات دروغين را به طور . باشد پژوهشگران قديم و جديد از اين روايات مي

هاي خود  غير منصفانه و بدون هيچ نوع تحقيق و تفحص دقيق و درستي در نوشته
  . اند  خود قرار داده هاي منعكس نموده و آنها را پايه و اساس استدالل



 470

توان افراد زير را نام برد كه در آثار خويش اين رويه   نويسندگان ميدر ميان اين
نادرست را در پيش گرفته و در مورد صحابه و تابعين، احكامي ناعادالنه و گاه نادرست 

، راضي عبدالرحيم در كتاب »الفتنه الكبري«طه حسين در كتاب : اند  را صادر كرده
، مولوي حسين در »النظم اإلسالمية«در كتاب ، صبحي صالح »النظام اإلداري و الحربي«

تاريخ البحرين «، محمد الملحم در كتاب »دراسات في النظم العربيه و اإلسالميه«كتاب 
انور » األحزاب السياسيه في فجر اإلسالم«، بدوي عبداللطيف در »في القرن االول الهجري

، علي »النظريات السياسيه«، محمد الريس در كتاب »النظم اإلسالميه«الرفاعي در كتاب 
الملك «، ابو األعلي المودودي در كتاب »اإلسالم و الخالفه«حسني الخربوطلي در كتاب 

  . »العداله اإلجتماعيه«، و سيد قطب در كتاب »و الخالفه
 اين يار رسول اهللا و مهاجر �توان گفت كه عثمان بن عفان در پايان اين گفتار، مي
اي مظلوم بود كه هم پيشينيان  آيد، خليفه ين اولين به شمار ميفي سبيل اهللا كه جزو سابق

آگاهانه و يا از روي جهل، نسبت به او جفار وا داشتند و هم معاصرين ما هم در حق او 
   1.اند جانب انصاف و عدالت را رعايت نكرده
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  گفتار چهارم 
  

  واقعيت رابطه ابوذر و عثمان
  

  خالصه ماجرا : نخست 
پرداز، راجع به رابطه عثمان و ابوذر كه هر دو از اصحاب  توز و دروغ نهراويان كي

اند چهره  شدند، بار ديگر با جعل اكاذيب، تالش نموده  محسوب مي�بزرگ رسول خدا
كنند كه او ابوذر را به منطقه  آنان عثمان را متهم مي. عثمان بن عفان را تخريب نمايند

اي از  همچنين دست. او به گوش مسلمانان نرسدتبعيد نمود تا صداي اعتراض » ربذه«
اند كه ابوذر در شام با ابن السوداء، عبداهللا بن سبأ، مالقاتي  مورخان اين چنين پنداشته

داشته و در جريان اين برخورد، ابوذر تحت تأثير افكار و عقايد ابن السوداء قرار گرفت 
فته و چون فقرا زيست و اموالي و به اين نتيجه رسيد كه بايد قناعت و زهد در پيش گر
شود كه در اين  همچنين بيان مي. را كه بدان نيازي نيست در ميان نيازمندان تقسيم نمود

هاي او در  مالقات، عبداهللا بن سبأ توانست ابوذر را قانع كند كه عليه معاويه و سياست
 آمده است در اين روايات. شامات، لب به سخن گشايد و دست به اعتراض عليه او زند

 از ماجراي اين مالقات با خبر شد، عبداهللا بن سبأ را �كه چون عباده بن صامت
دستگير كرده و او را نزد معاويه برد و بدو گفت كه اين مرد، ابوذر را از شام اخراج 
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 و باورهاي �احمد امين نيز در اين ميان تالش نموده است تا ميان عقايد ابوذر. 1كرد
فجر «او در كتاب . ايي را بيايد و آندو را به هم مرتبط سازده كيش مزدك، شباهت

عبداهللا بن سبأ از مردمان شام بود كه چند سالي را در : كند  ، چنين بيان مي»اإلسالم
دانيم كه پيش از اسالم، ايرانيان در يمن و عراق،  شهرهاي عراق نيز بسر برد و چون مي

 بسيار دارد كه اين مرد با باورهاي مزدكيان حضوري فعال داشتند، به همين دليل، احتمال
مسلماناني . آشنا شده و بعدها اين افكار را به ابوذر و ديگر مسلمانان منتقل نموده باشد

بدون . 2پذيرفتند ديدند آنها را مي چون ابوذر نيز كه اين افكار را در تضاد با اسالم نمي
لف مورد تهمت و افترا قرار شك، تمام اين رواياتي كه عثمان بن عفان انحاي مخت

 و ماحصل تراوشات ذهن بيمار افرادي معلوم الحال 3دهند، باطل و كذب محض مي
اصل ماجرا از اين قرار است كه ابوذر برداشت خاصي از آيه سي و چهارم . باشند مي

سورة مباركه توبه داشت كه با ديدگاه جمهور صحابه در مورد آن آيه، مخالف بود و 
ورزيد و در مقابل نيز، هيچ يك از صحابه، ديدگاه  اين بينش خود اصرار ميچون او بر 
پذيرفت، بناچار، صالح و خير امت را در اين ديد كه از روي اختيار و انتخاب  او را نمي

 نيز هراز �خود و نه از روي اجبار ديگري، به منطقه ربذه كه در دوران حيات بني خدا
عثمان هيچ گاه تالش . كند و در آنجا ساكن شودرفت مهاجرت  چندگاهي بدانجا مي

ننمود كه ابوذر را از ديدگاه خود منصرف كند و ديدگاه جمهور صحابه را بر او تحميل 
نكته مهم . نمايد، زيرا برداشت و فهم ابوذر از اين آيه، فهمي درست و قابل قبول بود

 همين دليل، ابوذر در اين اينجاست كه هيچ كس مجبور نبود ديدگاه ابوذر را بپذيرد و به
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ترين روايت  درست. 1رابطه، در ميان صحابه، تنها فردي بود كه بدان ديدگاه اعتقاد داشت
چون : كند  در اين زمينه روايت امام بخاري است كه از قول زيد بن وهب، چنين نقل مي

جا سكني گذشت، نزد ابوذر رفتم و از او پرسيدم كه چرا در آن مسير مسافرتم از ربذه مي
هنگامي كه در شام بودم بر سر مصاديق : گزيده است، ابوذر در پاسخ به من چنين گفت 

  : آيه 
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معاويه معتقد بود كه اين آيه در مورد اهل كتاب است . با معاويه دچار اختالف شدم

ند و هم ما به خاطر اين اختالف اما من بر اين باور بودم كه مصاديق آن، هم آنان هست
عثمان نيز از من درخواست . اي به عثمان نوشت و از من گاليه نمود  نظر، معاويه نامه

پس از ورود من به مدنيه، خيل عظيمي . كرد كه به مدينه باز گردم و من نيز چنين نمودم
د اين جريان، با شدند و در مور از مردم، گويا كه قبالً مرا نديده باشند، گرد من جمع مي

چون خبر اين مجالس به عثمان رسد مرا فرا خواند و در اين . كردند من صحبت مي
رسيد با من  هاي اختالف و تفرقه به گوش مي رابطه و اينكه از اين سخنان، زمزمه

عثمان به من گفت كه حضورم در مدينه، باعث مسرت خاطر صحابه است . صحبت كرد
هتر است از شهر خارج شوم و در مكاني نزديك شهر سكني اما به دليل برخي مسائل ب

من نيز صالح كار را در اين ديدم كه . انگيز از ميان بروند گزينم تا شديد آن مسائل فتنه
اما بدان اگر عثمان يك غالم سياه پوست را . از شهر خارج شوم و در اينجا اقامت نمايم

نمودم  از درخواست او را اطاعت مينمود ب كرد و مرا زير دست او مي سرپرست من مي
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توان به  با دقت در اين روايت، مي. 1داشتم و هرگز در برابر او سر به عصيان بر نمي
  : نكات زير دست يافت 

زيد بن وهب از خود ابوذر راجع به اين قضيه سوال نمود تا حقيقت را از  - 1
مدينه، طبق اين روايت، با بازگشت ابوذر به . دروغ و شايعات تشخيص دهد

شوند و با او در مورد علت خروج او از شام و  مردم گرد او جمع مي
هايي بر  كنند اما در اين ميان حرف و حديث بازگشتش به مدينه صحبت مي

به . اند افتد كه گويا ابوذر و عثمان با هم دچار اختالف شده ها مي سر زبان
اين، ابن عثمان نبود كه بنابر. بيند همين دليل، ابوذر صالح را در ترك مدينه مي

ابوذر را وادار به ترك مدينه كرد بلكه ابوذر، خود، به خاطر حفظ آرامش 
وحدت جامعه، تصميم گرفت كه از شهر خارج شده و در منطقه ربذه سكني 

كند كه  ابن حجر نيز از قول عبداهللا بن صامت، روايتي را نقل مي. گزيند
كند در اثناي آن   صامت نقل ميكند عبداهللا بن روايت فوق را تاييد مي

اي عثمان، بدان : ابوذر به عثمان گفت . شايعات، همراه ابوذر نزد عثمان رفتم
ها نيز  كه من جزو اين غوعاساالران و منحرفان نيستم و با اين حرف و حديث

ما تو را تنها به اين دليل از شام ! ابوذر: عثمان نيز به او گفت . كامالً مخالفم
يم تا در كنار و در مدينه باشي اما ظاهراً منحرفان و غوعاساالران فرا خواند

ابوذر در جواب . اند اي براي ايجاد اختالف غنيمت دانسته حضور تو را بهانه
به من اذن . بينم كه در مدينه بمانم من در اين شرايط، نيازي نمي: چنن گفت 

ن نيز با اين دهيد تا به منطقه ربذه بروم و در آنجا سكني گزينم عثما
   2.درخواست موافقت نمود
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ابو يعلي از قول زيد بن وهبف علت اقامت ابوذر در شام را چنين بيان داشته  - 2
 به من سفارش كرده بود كه چون �ابوذر به من گفت كه رسول خدا: است 

من نيز . رسيد به شام مهاجرت كن» سلع«وسعت شهر مدينه به حدود منطقه 
 ديدم وسعت شهر به همان منطقه رسيده  چون�طبق وصيت رسول خدا

در روايتي ديگر، ام ذر . 1است به شام عزيمت كرده و در آنجا اقامت نمودم
 �رسول خدا. كند كه عثمان هرگز ابوذر را به منطقه ربذه تبعيد نكرد نقل مي

ها پيش به ابوذر سفارش كرده بود كه چون وسعت مدينه به منطقه سلع  سال
 2.اي ديگر سكني گزيند د و در منطقهرسيد، در شهر نمان

ريشه اين ماجرا، برداشت و فهم ابوذر از آيه سي و چهارم سوره توبه بود كه  - 3
امام بخاري از قول احنف .  تفاوت داشت�با فهم و برداشت اجماع صحابه

روزي همراه جماعتي از قريشيان در مسجد النبي : كند كه  بن قيس نقل مي
او پس . دي با لباس زمخت و خشن به مسجد در آمدنشسته بود كه ناگهان مر

ثروتمندان و : از اينكه با مردم خوش و بشي كرد خطاب به آنان چنين گفت 
هايشان قرار  هايي داغ و سوزان بر سينه مال اندوزان بدانند كه در جهنم، سنگ

. شوند ها چنان داغ و سوزانند كه از كتفهاي ايشان خارج مي دهند و آن سنگ
ها از شدت  دهند و آن سنگ هاي آنان قرار مي ها را بر كتف همان سنگسپس 

دهد كه آن مرد  احنف بن قيس ادامه مي. آيد حرارت، از سينه ايشان بيرون مي
من نيز كه او را . پس از گفتن اين سخنان نزد ساريه رفت و كنار او نشست

ه او گفتم كه ظاهراً آنگاه ب. شناختم، خود را به او رسانده و كنار او نشستم نمي
از : او رو به من كرد و گفت . مردم از اين سخنان تو زياد خوششان نيامد
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ه قه كلَّنفِأُباً، هد ذَحأُ  لي مثلَنّأ بحِأُما «:  شنيدم كه فرمود �رسول خدا
  12» اال ثالثه دنانير

 از اين آيه مخالف بودند و وعيد و � با نوع برداشت ابوذر�جمهور صحابه - 4
دانستند كه از  ديدي را كه در اين آيه وجود دارد در رابطه با آناني ميته

آنان در تأييد فهم خود از اين . كردند پرداخت زكات اموال خويش امتناع مي
 روايت � از رسول خدا�كردند كه ابوسعيد خدري آيه به حديثي استناد مي

، و ليس ةٌقَد ص3واقٍأَ مسِ خَونَ فيما ديسلَ«: كرده است و چنين است 
 ابن 45»ةٌ صدققٍوسأَ َةِمس خَونَ، و ليس فيما دةٌصدق ذودٍ خمسِفيما دونَ

كند هر  دارد كه اين حديث اعالم مي حجر در توضيح اين حديث بيان مي
اما خود حديث . شود چيزي كه از پنج واحد بيشتر باشد زكاتش واجب مي

ود، وعيد و تهديد دوزخ، كند كه اگر زكات مالي پرداخت ش چنين اقتضا مي
ابن . 6شود گيرد و آن مال، ديگر گنج خوانده نمي صاحب ان مال را در بر نمي

اگر مقدار هر چيزي از پنج واحد : رشد نيز در اين رابطه چنين گفته است 
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شود و بدون شك، گنج نيز محسوب  كمتر باشد، زكات شامل آن نمي
ستايد و به  خويش بپردازند ميخداوند آنان را كه زكات اموال . گردد نمي

دهد و هر آنكه را كه خداوند به خاطر پرداخت  پاداش مضاعف بشارت مي
 1.كند ستايد، به دليل داشتن آن مال، مذمت و تهديد نمي زكات اموالش مس

داشتن : گويد  ابن حجر در پايان سخنان خود راجع به اين حديث چنين مي
شود، زيرا آن مال معاف از  ج ناميده نميمالي كه به حد زكات نرسيده است گن

مالي نيز كه زكات آن پرداخت شده باشد چنين است، . پرداخت زكات است
اي ديگر معاف شده است و  چرا كه آن مال، با پرداخت زكات آن، از فريضه

ابن عبدالبر نيز گفته است كه جمهور علما بر . 2شود ديگر گنج خوانده نمي
 نكوهش اين آيه، مالي است كه زكات آن، پرداخت اين نظرند كه گنج مورد

 روايت كرده است مؤيد �نشده باشد و حديثي كه ابوهريره از رسول خدا
اذا اديت زكاه «:  فرمودند �در اين حديث، رسول خدا. باشد اين قول مي

 با اين قول �و تنها افراد زاهدمنش چون ابوذر. 3مالك، فقد قضيت ما عليك
  4.اند يدهجمهور مخالفت ورز

شايد حديثي كه امام احمد از شداد بن اوس نقل كرده است، علت آن  - 5
شداد . گيرانه ابوذر راجع به مساله زكات و انفاق باشد هاي سخت گيري موضع
و با [كند كه ابوذر احاديثي را كه در آنها شدت وحدت وجود داشت  نقل مي

] يست سازگارتر بودز هاي خشك و خشن عربستان مي روحيه او كه در بيابان
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. رت تا آنها را به ايشان ابالغ نمايد شنيد و آنگاه به جانب قوم خويش مي مي
 با احاديثي ديگر از شدت وحدت آن احاديث �پس از چند روز، رسول خدا

 نبود كه �كاست اما در آن هنگام، ديگر ابوذر، نزد رسول خدا پيشين مي
، ابوذر، هميشه مواضع خود، آن احاديث را بشنود و به همين خاطر

  1.كرد اي را در قبال مسائل مختلف اتخاذ مي سختگيرانه

سخن عثمان كه به ابوذر پيشنهاد نمود تا در صورت تمايل، جهت حفظ  - 6
دهد كه عثمان به  آرامش و وحدت جامعه، مدينه را ترك گويد، نشان مي

ه هيچ صورتي دوستانه از ابوذر درخواست كرد كه از مدينه خارج شود و ب
عنوان او را مجبور به چنين كاري ننمود و در عين حال، هيچ مكان خاصي را 

قطع به يقين اگر ابوذر از . براي سكونت او در خارج از شهر در نظر نگرفت
نمود اما  كرد، عثمان هرگز او را مجبور به چنين كاري نمي رفتن امتناع مي

بود كما اينكه خود او نيز در ابوذر، مطيع و فرمانبردار خليفه منتخب مسلمين 
اثبات اين واقعيت اعالم نمود كه اگر عثمان، او را زير دست غالمي سيه 

در واقع، ابوذر از هر نوع فتنه و . 2نمود كرد باز از او اطاعت مي چهره مي
آشوب و شورش عليه امام امت و به هم زدن آرامش و امنيت جامعه 

كند كه چون جماعتي  ين زمين نقل ميابن سعد در هم. كرد مسلمانان حذر مي
دار قيام عليه  از كوفيان به ربذه نزد ابوذر رفتند و از او خواستند كه پرچم

انگيزان را طرد  شكن داد و آن فتنه عثمان شود، او به آنان پاسخي قاطع و دندان
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و به آنان اعالم نمود كه اگر عثمان او را از مشرق زمين به مغرب زمين تبعيد 
  1.داند از هم خود را موظّف به اطاعت از او ميكند ب

هاي خطرناكي جستجو  توان در بروز زمزمه علت رفتن ابوذر از مدينه را مي - 7
رسيد، منافقان و  كرد كه از گوشه و كنار جامعه مسلمين به گوش مي

توزان شايعات متعددي را در مورد ابوذر ساخته و پرداخته بودند و قصد  كينه
ضع ابوذر در قبال جمهور صحابه، او را در برابر خليفه مسلمين داشتند از موا

. قرار دهند و به اين ترتيب شكاف عميقي را ميان صحابه و مؤمنان ايجاد كنند
دانست  او مي. ديد در اين شرايط، عثمان دفع چنين خطري را برخود الزم مي

يد كه د كه حضور ابوذر در مدينه، نعمتي است عظيم اما از طرف ديگر مي
انگيزان داده است تا  هايي را به دست منافقان و فتنه حضور او در شهر، بهانه
دار نمايند و به همين دليل به ابوذر پيشنهاد داد كه در  وحدت امت را خدشه

 . چنين شرايط ساس، مدينه را ترك گويد

ابوذر مردي زاهد بود و چون : گويد  ابوبكر بن عربي در اين زمينه چنين مي - 8
اند، آنان را  ديد مردم، به خاطر فتوحات، به زندگي مرفّهانه روي آورده مي

ها حالل و  اما ترك نعمت. خواند كرد و به زهد و ورعشان فرا مي سرزنش مي
مشروع دنيا و پشت كردن به آنها به هيچ عنوان الزم نيست و به همين دليل 

ه بازگشت، باز بود كه ميان او و معاويه اختالف پديد آمد و چون به مدين
همان رويه پيشين خود را در پيش گرفت و مردم را به زهد و ورع دعوت 

اين مساله و شايعاتي كه در . داشت كرد و از ثروت و رفاه بر حذرشان مي مي
ها افتاد عثمان را واداشت تا به ابوذر پيشنهاد كند كه به  اين قضيه بر سر زبان

به واقع، ابوذر معتقد به روش . دخاطر حفظ وحدت امت، مدينه را ترك گوي
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توانست در آن شرايط، مردم را در آن شيوه زيستن با خود همراه  بود كه نمي
تواند خود را اوضاع  هر كس ديگري تيز كه چون ابوذر بيانديشد، نمي. سازد

و احوال مردم وفق دهد و چون آنان رفتار نمايد و بناچار بايد گوشه عزلت 
 هم ابوذر و هم ديگر صحابه اهل خير و فضيلت و از اختيار كند، بيقين كه

مؤمنان صادق و راستين بودند اما بايد دانست كه هر كس را توان آن نيست 
. 1كه براساس انديشه ابوذر عمل نمايد، چون او رفتار كند، بپوشد و بيانديشد

دارد كه در زمان عمر بن خطاب نيز،  ابن عربي در ادامه بحث چنين بيان مي
شد زاهدمنش، چون   كه قاضي شام بود و مردي محسوب مي�الدرداءابو

قصد داشت همان شيوه سختگيرانه عمر را در ميان مردمان شام اجرا نمايد 
عمر نيز بناچار و . ميان او و معاويه و ديگر بزرگان شام اختالف پديد آمد
سائل، تمامي اين م. براي حفظ مصالح امت، او را عزل و به مدينه بازگردانيد

تنها به خاطر حفظ مصالح امت و آرامش و وحدت ميان ايشان صورت 
گرفت و به هيچ عنوان، به مثابه انحراف از دين و يا تخريب شخصيت  مي

حقيقت اين است كه بزرگاني چون ابوالدرداء ابوذر، . شد افراد محسوب نمي
 ادعا كند عمر و عثمان از هر نوع انحراف از دين، پاك و مبرا بودند و هر كس

كه اين عثمان بود كه ابوذر را از مدينه تبعيد نمود، سخني به تمام معنا گزاف 
  2.و دروغ گفته است

نكته مهمي كه بايد دانست اين است كه هيچ يك از صحابه، ديدگاه ابوذر را  - 9
در واقع، روش را كه ابوذر در پيش گرفته بود، . دانستند باطل و نادرست نمي

عثمان نيز هرگز تالش ننمود كه . شد سنديده محسوب مياي صحيح و پ شيوه
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ابوذر را از آن باور خود منصرف كند، بلكه تنها از ابوذر درخواست كرد تا به 
خاطر حفظ مصالح امت، ديگر مردم را به دليل روش زندگيشان مورد 

هيچ روايت صحيح و مستندي كه اثبات كند . نكوهش و مالمت قرار ندهد
كند كه  بخاري نقل مي. 1ا از اجتها و فتوا منع نمود وجود نداردعثمان، ابوذر ر

 چنان بود كه بارها و �ابوذر در مورد پايبندي به اجراي سنت رسول خدا
بارها گفته بود كه اگر شمشيري را بر گردن او قرار دهند تا از سخنانش باز 

ا  ر�اي از سخنان رسول خدا گردد اگر در آن حال مطمئن باشد كه كلمه
گفته است بيش از آنكه حكم مرگ را در مورد او اجرا كنند بار ديگر آن 

كند كه  همچنين بخاري روايت مي. 2سخنان را به مردم ابالغ خواهد كرد
عثمان هيچگاه ابوذر را از فتوا و اجتهاد منع نكرد، چرا كه منع صحابه از فتوا 

ت بس و اجتهاد، بدون مشخص كردن زمينه و موضوعي خاص، امر بس
  3.مشكل و گران و تقريباً غير ممكن

اگر فرض كنيم كه عثمان، ابوذر را از هر نوع فتوا و اجتهادي منع نموده بود،  -10
فرستاد كه دست هيچ فردي به او نرسد، يا به زندان  يا او را به مكاني مي

ام عثمان، . آورد انداخت و يا از ورود او به مدينه ممانعت به عمل مي مي
كردند،  اي سكني داد كه مردمان، بسياري از آنجا عبور مي  در منطقهابوذدر را

از طرف ديگر، . چرا كه ربذه، منزلگاهي بود در مسير حجاج و كاروانيان عراق
اگر . گذارد آمد و در مسجد النبي نماز مي  ابوذر، به صورت مداوم، به مدينه مي

او گفت بهتر است كه در در پيشنهاد عثمان به ابوذر خوب بنگريم آنگاه كه به 
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بينيم  آن اوضاع و احوال از مدينه خارج شود و در حومه آن اقامت نمايد، مي
شايان ذكر . گزيند اش بر مي كه ابوذر، ربذه را براي اقامت خود و خانواده

است كه در آن دوران، منطقه ربذه در جوار چراگاه بزرگ شتران و اسبان 
اي پر رفت و آمد و  بايست منطقه دليل، ميالمال قرار داشت و به همين  بيت

اي از شتران را به همراه  نقل است كه عثمان، كله. خوش آب و هوا بوده باشد
 1.اش تعييين نمود دو غالم، به ابوذر سپرد و حقوقي ثابت را براي او و خانواده

نشين شدن ابوذر بيان  طبري در ارتباط با اكاذيب مربوط به انزوا وگوشه
باشند كه شايسته  ها گاه چنان زشت و شنيع مي  كه اين اكاذيب و دروغدارد مي

 2.نيست آنها را بازگو كند

گويند كه عثمان، ابوذر را تبعيد نكرد بلكه اين خود ابوذر بود كه از  حقايق به ما مي
اما با وجود اين حقايق، باز . عثمان اذن خواست تا از مدينه خارج و به ربذه برود

اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را از  ن، با جعل روايات چنين وانمود كردهدشمنان عثما
از حسن بصري سوال كرد كه آيا » غالب القطان«نقل است كه چون . مدينه اخراج نمود

عثمان هرگز ! معاذاهللا: عثمان، باعث خروج ابوذر از مدينه شد، حسن به او پاسخ داد 
 رواياتي كه اين اكاذيب را در مورد روابط ميان بايد دانست تمامي. 3چنين كاري نكرد

كنند، هم از سند ضعيفي برخوردارند و هم متن و محتواي آنها  عثمان و ابوذر بازگو مي
دانند  با روايات صحيحي كه خروج ابوذر از مدينه را بنا به خواست و ميل خود او مي

كنند  خ و روايات نقل ميهمانطور كه در تواري. 4باشد و در تضاد با آنهاست مخالف مي
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حال با . 1عثمان، خود، ابوذر را به مدينه فراخواند تا در كنار او و ديگر صحابه باشد
اي در سر  توان پذيرفت عثمان كه چنين نيت خيرخواهانه وجود اين واقعيت، آيا مي

ا ابن در ميان مراجع معتبر و مستند، تنه. 2داشته، قصد تبعيد و طرد ابوذر از خود را نمايد
كند كه در آن بر تبعيد ابوذر صحه  روايتي را نقل مي» الطبقات الكبري«سعد است كه در 

كند كه بنا به قول  نقل مي» بريده بن سفيان اسلمي«اين روايت را مردي بنام . گذارد مي
توان به روايات او اعتماد  ابن حجر به خاطر داشتن گرايشات رافضي مĤبانه، چندان نمي

توان روايات يك رافضي را كه در  شود كه آيا مي اين پرسش مطرح ميحال . داشت
واقعيت اين است كه رافضيان . 3تعارض كامل با روايات معتبر و صحيح است پذيرفت

با عنوان كردن اين ماجراي دروغين چناع عرصه را بر عثمان تنگ كردند كه چون 
يل اين اقدام خود را قضيه شورشيان عليه او سر به عصيان برداشتند، از مهمترين دال

)   ه726د (» ابن مطهر حلي«براساس همين مجعول بود كه . 4تبعيد ابوذر اعالم نمودند
. 5دهد در كتاب خود، عثمان را به خاطر اين نوع بر خورد با ابوذر، مورد مالمت قرار مي

هاي  گويي اما ابن تيميه با داليلي متفي و محكم، جوابي قاطع و دندان شكن به اين ياوه
در واقع، بايد دانست كه سلف صالح، . 6نمايد دهد و آنان را محكوم مي رافضيان مي

به عنوان . گرفتند ها قرار نمي گويي دانستند و تحت تأثير اين گزافه حقايق را كامالً مي
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، 1كند مثال، چون از حسن بصري، در مورد تبعيد ابوذر سوال شد، آن را به شدت رد مي
شد  نمودند، او به شدت ناراخت مي اي از ابن سيرين همين پرسش را مي دهو هر گاه مر

گفت كه عثمان هرگز چنين ستمي را در حق ابوذر روا نداشت بلكه اين خود ابوذر  و مي
. 2بود كه ترجيح داد در آن شرايط حساس از مدينه خارج و در جاي ديگر سكني گزيند

راساس اسناد و روايات صحيح و معتبر، ابوذر همانطور كه در طول اين گفتار بيان شد، ب
شوند و شايعات بسياري نيز از اين رهگذر  چون ديد خيل عظيم مردم گرد او جمع مي

ها جاريست ترجيح داد كه مدينه را ترك نمايد و چون قضيه را با عثمان در ميان  بر زبان
   3.ت كندكند كه در مناطق اطراف شهر اقام گذاشت، او به ابوذر پيشنهاد مي

  ابوذر تحت تأثير تفكرات ابن سبأ نبود : دوم 
چنان نقش ابن سبأ را در جريانات اواخر » عائشه و السياسه«سعيد افغاني در كتاب 

هاي ميان صحابه را بدو  ها و درگيري داند كه تقريباً تمام توطئه  بزرگ مي�عهد عثمان
ها و ترفندهاي   ماحصل نيرنگاو بر اين باور است كه قضيه ابوذر نيز. دهد نسبت مي

شياطيني مكار چون ابن سبأ بود كه قدم به قدم آن را پروراندند تا عاقبت درخت 
اين . منحوس فتنه و اختالف در سر تاسر بالد اسالمي ريشه دوانيد و به بار نشست

مولف در همين كتاب، معتقد است كه ابن سبأ مردي بود بسيار زيرك، تيزبين، 
او همچنين ابن سبأ را از اعضاي جمعيت سرّي . 4ر و پنهان كاردورانديش، مكا

داند كه هدفشان اين بود كه اركان دولت اسالمي را به لرزه در آورند و  مي» تلموديه«
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از طرف ديگر، افغاني بر اين باور است كه . 1ميان امت، آتش فتنه و اختالف بر افروزانند
هاي مهم و  كه مسلمانان توانسته بودند سرزمينابن سبأ، در راستاي تأمين منافع بيزانس 

حاصلخيز شامات، مصر، شمال آفريقا و جزاير درياي مديترانه را از چنگال آن خارج 
آميز است كه افغاني تاكيد دارد كه  براساس همين نگرش مبالغه. 2كرد نمايند، فعاليت مي

افغاني . ابل عثمان قرار دهدابن سبأ موفق شد با تحت تاثير قرار دادن ابوذر، او را در مق
العاده خود و با شناخت دقيقي كه از خلق  بر اين باور است كه ابن سبأ با آن هوش فوق

اي چون ابوذر به دست آورده بود، توانست به اين مهم  و خوي مسلمانان و صحابه
را اما بايد دانست كه به داليل زير، اين ديدگاه كه ابن سبأ توانست ابوذر . 3دست يابد

  : باشد  تحت تاثير خود قرار دهد باطل و نادرست مي
هنگامي كه معاويه از سخنان و اقدامات ابوذر به عثمان شكايت برد، هيچ : الف 

   4.آورد سخني از نقش ابن سبأ و تأثير او بر ابوذر به ميان نمي
ه ابن كثير در چند جاي كتاب خود به موضوع اختالف ميان ابوذر و معاويه اشار: ب 

   5.گويد كرده است اما به هيچ عنوان، از نقش ابن سبأ در اين مسأله، سخني نمي
در صحيحبخاري، روايتي وجود دارد كه به اصل اختالف ميان ابوذر و معاويه : ج 

   6.شود كند اما در اينجا نيز نامي از ابن سبأ برده نمي اشاره مي
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ر و معاويه و نيز ماجراي عزيمت در كتب معتبر و مراجع مستند، گفتگو ميان ابوذ: د 
اي ولو گذرا به نقش ابن سبأ در اين  ابوذر به منطقه ربذه ذكر شده است اما هيچ اشاره

   1.شود قضايا نمي
آورد كه در آن به ماجراي  هر چند طبري، روايتي را به نقل از مخالفان معاويه مي :  ه

 اما بايد 2كند او با ابوذر اشاره ميورود ابن السوداء يا همان ابن سبأ به شام و مالقات 
  : دانست كه صحت خود اين روايت به علل زير مورد سوال است 

كنند كه ابن سبأ از يهوديان ساكن يمن بود كه در عهد عثمان،  مورخان نقل مي* 
هاي خود را نخست از حجاز آغاز نمود كه بعدها به ديگر مناطق  او فعاليت. اسالم آورد
اما همين مورخان هيج . ها ترويج دهد ند تا عقايد خود را در آن سرزمينك نيز سفر مي

  . اند كه ابن سبأ در حجاز با كسي مالقات كرده باشد اي به اين مطلب نكرده اشاره
كند و در  در تاريخ نقل است كه ابن سبأ پس از اخراج شد از بصره، عزم شام مي* 

نمايد مردم را  دهد و در همه حال، تالش مي هاي خرابكارانه خود ادا مي آنجا به فعاليت
بدون شك، او پس از ورود به شام، مدتي را صرف شناخت دقيق . عليه معاويه بشوراند

ها و  اوضاع و احوال حكومت و مردمان آن ديار كرده است تا بهتر بتواند برنامه
هاي  و فعاليتحال اگر فرض كنيم او اقدامات . هاي خود را به مرحله اجرا در آورد نقشه

توان تصور نمود كه   بعد از هجرت آغاز كرده باشد چطور مي33خود را از اواخر سال 
او در شام با ابوذر مالقاتي داشته و توانسته است در اين مالقات او را عليه معاويه و 

 بعد ازهجرت 30عثمان تحريك كند، حال آنكه اختالف ميان ابوذر و معاويه در سال 
 بعد از هجرت 32 يا 31ذر در همان سال نيز به مدينه بازگشته و در سال رخ داد و ابو
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به عبارت بهتر، بايد گفت، زمانيكه ابن سبأ هنوز در بصره . در منطقه ربذه وفات يافت
   1. نداي پروردگارش را لبيك گفته و به سراي آخرت شتافته بود�اقامت داشت، ابوذر

 هرگز و �ستور و يار با وفاي رسول خداابوذر، اين صحابي جليل القدر، مجاهد 
او پس از . تحت هيچ شرايطي از افكار و عقايد عبداهللا بن سبأ يهودي تبار متأثر نشد

چند صباحي كه در منطقه ربذه اقامت داشت چشم از جهان فروبست و هرگز در 
تناب اي بود كه در اج در واقع، او خود، از جمله صحابه. 2جريانات فتنه، مشاركت ننمود

 حديث �از فتنه و حفظ وحدت و وجوب اطاعت از ولي امر مسلمين، از رسول خدا
 � و بارها و بارها، اطاعت و ارادت خود به مقام خالفت رسول خدا3روايت كرده است

  .  را اعالم نمود�و امامت مسلمين و نيز محبت خويش به عثمان و ديگر صحابه
  : ه او را تحت تكفل خويش قرار داد پس از وفات ابوذر، عثمان، خانواد: سوم 

 عرض كردند كه ابوذر به دليل توقف شترش، از �در غزوه تبوك، به رسول خدا
او را به حال خود رها كنيد كه اگر :  به ياران فرمود �رسول خدا. سپاه جا مانده است

ز شر او رساند و در غير اين صورت شما را ا خداوند در او خير ببيند او را به سپاه ما مي
از آن طرف، چون ابوذر ديد كه شترش قصد حركت ندارد، وسايل . راحت كرده است

چون . خود را برداشت و پياده و در آن صحراي سوزان، به دنبال سپاه اسالم به راه افتاد
. شود  خبر دادند كه مردي از دور به سپاه ما نزديك مي�سپاه اتراق كرد به رسول خدا

آن مرد، ابوذر . ميدوارم كه او ابوذر باشد كه همين طور نيز شدا:  فرمود �رسول خدا
بود كه با مشقت بسيار خود را به سپاه اسالم رسانيده بود با رسيدن ابوذر به جمع 
مسلمانان، آنان فرياد شوق بر آوردند و به پيشواز او شتافتند و چون او را نزد رسول 
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 رحمت خويش قرار دهد كه او به خداوند، ابوذر را مورد : � آوردند، حضرت�خدا
و آن روز . 1شود ميرد و به تنها محشور مي زيد، به تنهايي مي كند و مي تنهايي حركت مي

 و در ديار ربذه، مرگ ابوذر فرا رسد اين �كه پس از گذشت سالها و در عهد عثمان
ابوذر پيش از رحت به همسر و غالم .  در مورد او تحقق يافت�سخن رسول خدا

 وصيت نمود كه چون مرد، جنازه او را پس از غسل و كفن كرد، در كنار راه خويش
شود بگويند كه اين جنازه  كاروان حجاج قرار دهند و به اولين كارواني كه از آنجا رد مي

كيست و چون او بمرد، همسر و غالمش چنين كردند و جنازه او را در كنار راه گذر 
آمد و در ميان  شد از كوفه مي ارواني كه از آنجا رد ميگويند اولين ك. كاروانيان گذاشتند

چون او به نزديك جنازه رسيد، از همسر و غالم ابوذر .  بود�ايشان، عبداهللا بن مسعود
اند و چون بشنيد كه اين جنازه  پرسيد كه اين جنازه كيست و چرا او را اينجا گذاشته
ها بر  مركب به زير آمد و ساعتابوذر، آن صحابي عظيم الشأن، است از شدت تأثر از 

 راست گفت كه �حقا كه رسول خدا: آنگاه به اطرافيان گفت . جنازه او اشك ريخت
. 2شود ميرد و به تنها محشور مي زيد، به تنهايي مي كند و مي ابوذر به تنهايي حركت مي

چون كاروان قصد عزيمت .  نماز ميت گذارد و او را دفن نمود�سپس بر جنازه ابوذر
ابوذر، پيش از مرگ، به ما وصيت كرد كه به : نمود، دختر ابوذر به ابن مسعود گفت 

اولين كارواني كه از آنجا رد شد و او را دفن نمود، سالم او را برسانيم و ما را سوگند 
داد تا آنان را طعام دهيم آنگاه كه كاروان به جانب مكه به راه افتاد، خانواده ابوذر را با 

 از واقعه وفات ابوذر با خبر شد بسيار �و نزد عثمان بردند و چون عثمانخود به مكه 
در روايتي ديگر . 3اندوهگين شد و به همين خاطر، دختر او را تحت تكفل خود قرار داد
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چنين آمده است كه چون كاروانيان جنازه ابوذر را دفن كردند، دختر او آنان را به طعام 
د كه آنان نيز پذيرفتند و چون قصد عزيمت و استراحت در آن منطقه دعوت نمو

نمودند، ابن مسعود به كاروانيان پيشنهاد داد تا در مسير خود نزد عثمان بن عفان روند و 
هنگاميكه كاروان به مكه رسيد، ابن . در مورد خانواده ابوذر با او به مشورت بپردازند

 اندوه بسيار، در حق او او نيز با. مسعود، عثمان را از قضيه مرگ ابوذر مطلع ساخت
پس از تمام . دست به دعا بداشت و از خداوند براي او طلب آمرزش و رحمت نمود

شدن مناسك حج، عثمان به جانب منطقه ربذه رفته و خانواده ابوذر را با خود به مدينه 
  . دهد  برد و آنان را تحت تكفل خويش قرار مي مي
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  ست گفتار نخ
  

اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه قتل عثمان و پس از آن 

دادند و بررس احاديثي كه خبر از وقوع اين فتنه بزرگ  رو مي

  اند داده
  

 و پس از آن روي ����اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه قتل عثمان: نخست 

  دادند
اند كه مسلمانان بايد  ردهبسياري از سلف صالح و علماي بزرگ بر اين نكته تاكيد ك

هايي چون جمل و صفين كه ميان صحابه به وقوع  از پرداختن به اختالفات و جنگ
پيوست اجتناب كنند و از طعنه زدن به شخصيت ايشان و هتك حرمت آن بزرگواران 

اوت كار ايشان را به خداوند 1پرهيز نمايد و در عين احترام به جايگاه و منزلت آن، ق
دل بسپارند؛ چرا كه آنان مرداني بودند پيشگام در دين و مجتهد و صاحب ذادگر و عا

بايد دانست كه هر نوع تخريب شخصيت اين بزرگان، تخريب خود . راي و نظر در شرع
شريعت اسالم است؛ زيرا اين صحابه بودند كه دين مبين اسالم و قرآن و احاديث نبي 

وشه در ايمان ايشان، تزلزل در صحت اند و هر نوع خ  را به دست ما رسانيده�اكرم
از همين روست كه چون از عمر بن عبدالعزيز سوال شد كه . باشد اركان اين دين مي

آن جنگ، خوني بود كه : نظر او در مورد اهل صفين چيست، او چنين پاسخ گفت 
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خواهم كه زبانم را  خداوند، دستان مرا از آغشته شدن بدان حفظ نمود و من نيز نمي
نيز چون نزد عالمي همين پرسش را مطرح كردند او در جواب، اين آيه را . 1 بيااليمبدان

   :  نمودقرائت

 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? ×× ××ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% ôô ôôMMMM nn nn==== yy yyzzzz (( (( $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ xx xx.... (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  )134 : بقره(  
ناب و پرهيز از پرداختن به اختالفات صحابه تنها مشروط بايد يادآور شد كه اين اجت

بر اين است كه اين امر منجر به طعنه به صحابه و تخريب شخصيت و منزلت آنان شود 
 �اما اگر چنين خطري در ميان نباشد و هيچ نوع اهانتي متوجه ساحت پاك صحابه

توان به   خواهد بود و ميها بالمانع نشود، در ان صورت پرداختن به اين اختالفات و نزاع
ها در  مطالعه و تحقيق در داليل بروز آن حوادث و نيز نتايج اين اختالفات و جنگ

هاي بعد از ايشان پرداخت، علمائي چون طبري، ابن اثير، ابن كثير  جامعه صحابه و نسل
 اي كه ميان صحابه بروز كرد دست به قلم شدند و راجع به اين و ديگران، در مورد فتنه

دسته از اين مورخان، در اين ميان . اند برهه حساس از تاريخ اسالم قلم فرسايي كرده
اند و دسته اي ديگر هر دو طرف را مسئول آن حوادث  يك طرف قضيه را تخطئه كرده

ها، همه و همه براساس روايات و  گيري ها و نتيجه اند غافل از اينكه اين بحث دانسته
اند كه تميز آنها  و دروغ و سره و ناسره، چنان در هم تنيدهاخباريست كه در آنها راست 

   3.از يكديگر كاريست بس سخت و دشوار

                                                           

 ). 12/274(، عون المعبود )9/114(حلية األولياء  -1

آن جماعت را روزگار به سر آمد؛ دستاورد آنان براي آنان و دستاورد شما براي شماسـت؛ و از آنچـه                      -2
  . اند، شما باز خواست نخواهيد شد كرده آنان مي

 . 79ن، أحداث و احاديث فتنة الهرج، عبدالعزيز دخا -3
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در اينجا ما به مهمترين داليل و عللي خواهيم پرداخت كه لزوم مطالعه اين برهه 
هاي حق  احساس و سرنوشت ساز در تاريخ اسالم را بر علما و دانش پژوهان و انسان

  :  اين داليل عبارتند از .سازد طلب روشن مي
 بايد دانست تاليفات معاصري كه به بحث و كاوش در حوادث و جريانات فتنه - 1

  : شوند  اند به سه دسته مهم تقسيم مي ميان صحابه و تابعين پرداخته
تاليفاتي كه گردآورندگان آنها ريزه خور خوان تفكرات غربيان و خاورشناسان : الف 

ها و ثمرات عظيم اين تاريخ چشم  ا كينه و نفرت، از زيباييبوده و از روي جهل و ي
اند و به اين ترتيب، كامالً در  پوشيده و به طعن و اهانت به صحابه و تابعين پرداخته

اين نويسندگان، همان افكار . اند راستاي منافع و اهداف دشمنان اسالم عمل كرده
هاي ضد و نقيض و  تفاسير و تحليلاند كه با ارائه  توزي را منعكس كرده دشمنان كينه

اند تا از اين  مغرضانه، ساحت پاك صحابه و تابعين را آماج حمالت تند خود قرار داده
ها را چونان  طريق بتوانند اركان اسالم را متزلزل سازند، ايشان اين اختالفات و نزاع

به وقوع اند به بر سر كسب مقام و منصب و ثروت  نبردي سياسي و حزبي ترسيم گرده
ها  اند كه گويا ايشان پس از سال آنان صحابه را چنان به تصوير كشيده. پيوسته است

ها، ايثار و تقوا و اخالص در راه خدا، همه اين فضايل را رها  تحمل مشقات، مجاهدت
اند و همانند دنياپرستان و شيفتگان مقام و منصب، بر سر جيفه دنيا، به جنگ با هم  نموده

اند و در اين راه و براي   و از هيچ نوع خونريزي و قتل و غارتي ابائي نداشتهاند پرداخته
من جمله اين نويسندگان . رسيدن به آمال و آرزوهاي خود، شريعت را زيرپا گذاشتند

علي و «باشد كه در آثاري چون  دار اين شيوه ننگين بوده است طه حسين مي كه پرچم
ايست بزرگ كه جهان فكر و باور مسلمانان   نيز فتنهكه حقيقتاً» الفته الكبري«و » نبوه

طه حسين در . نازل شد، همين روش تحقيق و و تحليل نادرست را در پيش گرفته است
برد و با سخناني  هاي خود، به ساحت صحابه حمله مي ها و ديگر نوشته اين كتاب
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ست، ايشان را مغرضانه كه تنها در راستاي خدمت به اهداف دشمنان اسالم و مسلمين ا
متأسفانه . 1كند مورد تخطئه قرار داده و آنان را به اتهاماتي واهي و موهوم منتسب مي

نويسندگان بسياري نيز همين شيوه كار را در پيش گرفته و چون طه حسين به تحليل 
هاي خود از  ها و برداشت پردازند، بدون شك، چنين نويسندگاني تحليل تاريخ اسالم مي

هاي مورخاني چون طبري و ابن عساكر و   را براساس رواياتي كه در كتابتاريخ اسالم
. اند اند، بنيان نهاده ديگران ذكر شده و در آنها حق و باطل و سره و ناسره در هم آميخته

اين نويسندگان بدون در نظر گرفتن روش كار آن مورخان، همه رواياتي را كه در 
تشخيص صحت و سقم آنها، مورد استناد قرار اند، بدون  هاي ايشان آورده شده كتاب
هاي مهم و مرجع، كامالً نادرست  دهند و حال آنكه اين نوع نگرش به اين كتاب مي
از سوي ديگر، اين آثار به شدت تحت تاثير افكار و روايات رافضيان و . 2باشد مي

ا صرف اشاعه  كه از قديم، تمام هم و غم خود ر3ديدگاه آنان به تاريخ اسالم قرار دارند
اند كما اينكه  اكاذيب و جعليات در مورد آن و بد جلوه دادن اين تاريخ با شكوه كرده

 كه كتاب 6 و نصر بن مزاحم منقري5، ابومخنف4روايات واخبار افرادي چون كلبي
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معتبري چون تاريخ طبري نيز از گزند آنها در امان نمانده است، آكنده از اين نوع نگرش 
در اين ميان، اگر چه طبري، خود در . باشد  مخرب به تاريخ اسالم ميمسموم كننده و
دهد و به اين ترتيب، ميزان اعتبار اين  ها را به خود ايشان استناد مي كتابش روايت

نمايد، مع هذا، اين روايات، باز، آن تاثير مخرب را در  روايات را به مخاطب گوشزد مي
هاي ديگري كه از اين  از مهمترين كتاب. 1اند هميان نويسندگان و مورخان به جا گذاشت

. توان به تاريخ مسعودي و تاريخ يعقوبي اشاره نمود اند مي دست روايات بهره بسيار برده
ابوبكر بن » العواصم من القواصم«استاد محب الدين خطيب، در حاشية خود بر كتاب 

بايد دانست : گويد  ميعربي، در رابطه با اهميت نقش رافضيان در جعل روايات، چنين 
كه تدوين و نگارش تاريخ اسالم، بعد از سقوط امويان و در دوران خالفت بني عباس 

هاي پليد خود را پياده  آغاز شد و باطنيان و شعوبيون كه در زير لباس تشيع، نقشه
كردند، نقش بسيار مهمي در از ميان بردن اخبار و روايات درست و مخدوش كردن  مي

  2.اند  اسالم داشتهچهره تاريخ
نظير محب  هر فرد پاك طينتي كتاب العواصم من القواصم ابن عربي و حاشيه بي

هاي رافضيان پي  كاري ها و فريب الدين خطب را با دقت مطالعه كند، به كه خيانت
خواهد برد كه چطور عمر خويش را صرف اين كردند تا هزاران صفحه را در جهت 

هترين نسل بشر و مشوش نمودن تاريخ اسالم و مخدوش كردن چهره درخشان ب
بيند كه همين روايات مجعول و   و آن گاه مي3مسلمين مملو از اكاذيب و جعليات كنند

اند اصل و پايه  دروغين كه سر تا سر تواريخ و كتب حديث خود ايشان را در بر گرفته
 آنان نيز براساس باشد و هاي خاورشناسان راجع به تاريخ اسالم مي ها و تحليل نوشته
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اند و  همين روايات، احكامي ناعادالنه و نادرست را در مورد تاريخ مسلمانان صادر كرده
برند، افكار و  چون خود مسلمانان، با اين ايمان و روحيه ضعيفشان، دست به قلم مي

روش كار غربيان را سرمشق كار خويش ساخته و شبهات آنان را در ميان ديگر 
هاي خاورشناسان و ارتباط آنها  در واقع مطالعه افكار و انديشه. كنند  ميمسلمانان ترويج

بايست به تحقيق و  با عقايد رافضيان، موضوعي است بسيار مهم كه مسلمانان مي
هاي دشمن كافر و مشرك از  برداري بايد دانست كه بهره. پژوهش فراگير در آن بپردازند

د (ها پيش و از دوران ابن حزم  سلمين، از قرنشبهات و افتراهاي رافضيان به اسالم و م
ايست بسيار  گردد و اين مساله شروع شده و هر روز بر تاثير آن افزون مي).   ه456

   1.اي كارساز پرداخت هاي گوناگون در برابر آن به مقابله خطرناك كه بايد به شيوه
ند در كل، اي از علما و دانشمندان مسلمان معاصر كه هر چ تاليفات دسته: ب 
باشند اما روش بيان و تحليل حوادث و اقدامات و مواضع صحابه  هايي سودمند مي كتاب

توان  در اين ميان مي. باشد و تابعين، در بسيري از مواقع، ناعاداله و بدور از انصاف مي
تاريخ االمم «مرحوم ابو االعلي مودودي، » الخالفه و الملك«هايي چون  به كتاب
اين دو كتاب . مرحوم شيخ محمد ابو زهره اشاره نمود» االمام زيد بن علي«و » اإلسالميه

آخر، مملو از انتقادات تند نسبت به تعدادي از صحابه و نيز حمالت شديدي عليه 
باشد، به نحوي كه گاه هر نوع خصلت نيك و كارهاي مفيد ايشان را  خلفاي بني اميه مي

   2.برند زير سوال مي
تفاسير اين علما براساس روايات و اخبار دروغين رافضيان استوار ها و  بيقين تحليل

هاي  است و ايشان بدون هر نوع كنكاش عميقي، چنين رواياتي را پايه و اساس برداشت
خواهيم كه ما و اين علما و بزرگان را  از خداوند مي. اند خود از تاريخ صحابه قرار داده
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دريغ خود، از سر تقصيرات   غفران و عفو بيپايان خويش قرار دهد و با مرود رحمت بي
  . و اشتباهات ما در گذرد

اند روش جرح و تعديل علماي  تاليفاتي كه در آنها مولفانشان تالش نموده: ج 
حديث را در مورد روايات و اخبار تاريخي به كار بندند و براساس همين شيوه، سند و 

 تا سره و ناسره و راست و دروغ از متن اين روايات را مورد بررسي و نقد قرار دهند
  . هم تميز داده شوند

در اين تاليفات، تالش شده است تا با مقابله با روايات كذب و دروغ، تفسيري 
هاي صحابه و تابعين  صحيح از تاريخ صدر اسالم كه مقام و منزلت و ايمان و مجاهدت

في  «-1: زير اشاره نمود هاي  توان به كتاب در ميان اين آثار مي. 1باشد، به دست آيد
 تعليق و حاشيه محب الدين خطيب بر -2تاليف يوسف العش » تاريخ الدوله األمويه

عبداهللا بن سبأ و  «-4صادق عرجون » عثمان بن عفان «-3» العواصم من القواصم«كتاب 
تحقيق  «- 5تاليف سليمان بن حمد العوده » اثره في احداث الفتنه في صدر اإلسالم

نوشته اكرم عمري » الخالفه الراشده «-6اثر محمد محزون » صحابه في الفتنهمواقف ال
المدينه المنوره؛ فجر االسالم و العصر  «-8تاليف عثمان خميس » حقبه من التاريخ «- 7

  . تأليف محمد حسن شراب» الراشدي
ز شود كه امت اسالم تا چه ميزان به چنين تاليفات و تحقيقاتي نيا از اينجا معلوم مي

دارد تا بتواند به روايات و اخبار دروغيني كه در طول تاريخ به پيشينه اين امت منتسب 
اند پاسخي قاطع و كوبنده دهد و اين كار، تنها با مطالعه عميق و درست حوادث و  شده

   2.پذير است رويدادهاي تاريخ اسالم و غربال و پااليش اخبار و روايات موجود امكان
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گذاري به ساحت  اگر بدعت: گويد كه  ه با اهميت چنين كاري ميابن تيميه در رابط
پاك صحابه طعنه زده و به آنان توهين نمايد بايد با حجت و داليلي محكم و منصفانه از 

اما ذهبي نيز در همين زمينه نظري ديگر داشته و چنين گفته . 1آن بزرگواران دفاع كرد
. اند سوزانيد جعلياتي را در خود ثبت كردهبايد كتابهايي را كه چنين اكاذيب و : است 

همانگونه كه بايد از پرداختن به اختالفات : دارد  همچنين در ادامه بحث، چنين بيان مي
بايست اين روايات و اخبار گذبي را كه در  هاي ميان صحابه اجتناب نمود مي و جنگ

هاي امت اسالم   دلهاي ادبيات و تواريخ وجود دارند حذف نمود تا ديوان شعرا و كتاب
، از هر نوع غل و غش و كينه و �در برابر مقام و منزلت آن ياران با وفاي رسول خدا

در . 2نفرتي در امان ماند و تنها عشق و ارادت به آستان آن بزرگواران را در خود بپروراند
واقع، ذهبي اين نكته بسيار مهم را به امت اسالم گوشزد شده است كه حجم عظيمي از 

كنند ضعيف  دار مي ين روايات و اخباري كه مقام و منزلت صحابه عظيم الشأن را خدشها
ما پيشنهاد اين عالم بزرگ مبني بر اينكه بايد . باشند و در بيشتر موارد، دروغ مي

اند سوزانيد و از ميان برد غير قابل  هايي را كه چنين رواياتي را در خود جاي داده كتاب
هايي كه آنها را در بر دارند در سر تا سر  ايات واخبار و كتاباجراست، زيرا اين رو

اند و افراد و  اند و انتشارات بسياري اقدام به نشر و اشاعة آنها نموده جهان پراكنده شده
هاي متعددي، با نيات و اهدافي گوناگون، به ترويج هر چه بيشتر آنها در ميان  گروه

توان انجام داد، تحقيق و  ر چنين شرايطي ميتنها كاري كه د. پردازند مسلمانان مي
پژوهش دقيق و براساس موازين و معيارهاي محكم و درست اين روايات و اخبار و 
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هاي آنهاست تا مسلمانان با شناخت  روشن نمودن ايرادات، تناقضات، ضعف ها و دروغ
   1.اين خطر، از هر نوع انحراف در عقايد و افكار راستين اسالم مصون بمانند

 و نيز حوادثي كه پس از اين � مطالعه و پژوهش در ماجراي فتنه قتل عثمان- 2
واقعه تلخ روي داد در يافتن علل وقوع چنين حادثه مهمي و ميزان تاثير هر يك از اين 

  . و عوامل بر روند حوادث مربوطه، بسيار حائز اهميت است
طئه عظيمي را كه اين خواننده حق طلب، با مطالعه و شناخت حقايق اين فتنه، تو

برد و نيز نقش يهوديان مسيحيان، زردشتيان و منافقان در سير  واقعه را به پيش مي
تطورات آن  را خواهد شناخت و به اين واقعيت مهم پي خواهد برد كه خصومت و 

توزان عليه امت اسالم، هميشه و در طول تاريخ وجود داشته  هاي دشمنان و كينه توطئه
   2.اوت، همچنان ادامه خواهد داشتاست و اين عد

هاي ضعف و  هاي تاثيرگذار است بروز زمينه اصل مهمي كه در موفقيت توطئه
توان  با مطالعه دوران صحابه و تابعين مي. باشد اضمحالل داخلي و دروني يك جامعه مي

عوامل ضعف و سقوط دوران با شكوه امت اسالم و همچنين خطراتي را كه كيان ان را 
كنند شناخت و از آنها در جهت اصالح وضعيت حال حاضر مسلمانان و آگاه  د ميتهدي

نمودن ايشان به آن خطرات و تهديدات سود جست تا ديگر چنين ذلت بار، در زير 
هاي دشمنان دين، كمر  ها و توطئه فشار اين اوضاع و احوال نابسمانان خود و نيز نيرنگ

   3.خم نكنند
 و نيز وقايعي كه �و ژرف حوادث ماجراي فتنه قتل عثمادر واقع با مطالعه دقيق 

هاي بسياري را فرا گرفته و آنها را  ها و عبرت توان درس پس از آن به وقوع پيوستند مي
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مدار كه تنها  در مسير اصالح و اوضاع و شرايط مسلمانان و اعاده خالفتي شريعت
  . پيچ و خم خويش نمود استوار باشد، چرا راه پر �براساس قرآن و سنت رسول خدا

اند، خود، دليلي است بر حكمت  اي داده احاديثي كه خبر از وقوع چنين فتنه: دوم 

   �رسول خدا
، به اجمال و يا به تفصيل، خبر �احاديث بسياري وجود دارند كه در آنها رسول خدا

. پيوندند دهند كه ميان مسلمانان به وقوع مي هايي مي ها و اختالفات و جنگ از وقوع فتنه
پردازند و گاه در مورد نتايج،  ها مي اين احاديث كه گاه به بيان عوامل بروز اين فتنه

دهند و نيز افرادي كه در ايجاد و بروز آنها نقش  حوادثي كه در طول آن ماجراها رخ مي
ايست كه طعم  هاي صحابه آورند بيشتر در پاسخ به دغدغه دارند صحبت به ميان مي

اند و نگران آن بودند كه اين نعمت بزرگ  ي اخوت و وحدت را چشيدهشيرين و گوارا
پرسيدند كه آيا اين   مي�پروردگارشان را از كف بدهند و به همين دليل، از رسول خدا

رسول . شود وحدت و برادري همچنان پابرجا خواهد ماند و يا امت از آن محروم مي
دانست اين اتحاد و برادري ميان  ، مي نيز كه از طريق اتصال به منبع اليزال وحي�خدا

هايي بزرگ در ميان  مسلمانان، همچنان تداوم نخواهد يافت، با خبر دادن از وقوع و فتنه
نمود تا مسلمانان  ها تربيت مي امت اسالم، آنان را در جهت مقابله با اين مصائب و فتنه

ايست صورت واقعيت به خود ب ها كه بنا به تقدير الهي مي بتوانند در هنگام وقوع آن فتنه
گرفتند و در جريان آنها مؤمنان راستين از مسلمانان دروغين و سست ايمان، معلوم  مي
   1.ها اتخاذ نمايند ها را براي رفع خطر آن فتنه گشتند، بهترين شيوه مي

  : توان مسائل زير را استنباط نمود  از خالل مطالعه اين گونه احاديث، به طور كلي، مي
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ها و   قصد داشت تا با آگاه نمودن مسلمانان از وقوع چنين فتنه�خدارسول  - 1
هايي كه ميان امت روي خواهند داد، آنان را در جهت اتخاذ بهترين  جنگ
  . هاي حل و فصل آنان تربيت و آماده كند راه

ها  ها و جنگ ور شدن آتش اين فتنه در اين احاديث، گاه به افرادي كه باعث شعله - 2
هايي وجود دارند  ه شده است كه در اين ميان، دستجات و گروهشوند اشار مي

باشند اما در  كه در ظاهر، كامالً پايبند به دين و حتي نسبت به آن متعصب مي
واقع، ايشان افرادي هستند نابخرد و بدور از راه راست كه توان درك كنه 

  1.مسائل مهم را ندارند

هاي مؤمنان را  دهند و قلب گان نشان مياين فتنه ها، طينت پشت منافقان را به هم - 3
گرداند، ايمانشان را افزايش داده و  از زنگار غفلت و رخوت پاك و عاري مي

در . كند ايشان را بر اقامه ركن ركين امر به معروف و نهي از منكر استوارتر مي
شوند، مردان ميدان جهاد  ها آزمايش مي ها است كه ايمان واقع در اين فتنه

  2.شود گردند و خير و فضيلت و ضرو ضاللت بر همگان هويدا مي ميشناخته 

دارد كه مبادا دستان خود را به  اين احاديث، مسلمانان را از اين مساله بر حذر مي - 4
ها را از زبان خود نبي  صحابه نيز چون خبر وقوع اين فتنه. ها بيااليند آن فتنه
اي از ايشان،   آن وقايع، دستهشدند كه در جريان شنيدند و با خبر مي  مي�اكرم

اي هم  شوند، دسته اي ديگر، شيفته مال دنيا مي مرتكب قتل خواهند شد، دسته
آمدند و به خويشتن  زنند، ناگاه به خود مي از جهاد و دفاع از حق سرباز مي

هايي شوند كه رسول  ها و گروه كردند كه مبادا جزو يكي از دسته گوشزد مي
داشت و به اين ترتيب، خوفي عجيب، سر  ها بر حذر مي ايشان را از آن�خدا
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ها  گرفت كه مبادا به دليل غفلت، در گرداب اين فتنه تا پاي وجودشان را فرا مي
گرفتار آيند و اين درس بسيار مهمي است، زيرا ترس و خوف، در اين نوع از 

ل ها و جار و جنجا مسائل، بهترين راه نجات افراد از افتادن در دام فتنه
 اين تيميه پس از ذكر چند حديث مرفوع كه خبر از وقوع 1.باشد دنياپرستان مي

اين احاديثي كه از : دهند، چنين گفته است  ها ميان مسلمانان مي ها و جنگ فتنه
دهند كه ميان امت  ها و اختالفاتي مي اند خبر از جنگ  نقل شده�رسول خدا

 قصد داشته تا با برحذر داشتن �مدر واقع نبي اكر. پيوندند اسالم به وقوع مي
ها و اختالفات، راه نجات هر كه را كه  مسلمانان از درگير شدن در آن نزاع
  2.خداوند خواهد به او گوشزد نمايد

ها و  هاي نجات از آن فتنه ترين وجهي، راه اين احاديث، به بهترين و دقيق - 5
 هر چند هم كه در واقع، انسان. اختالفات را به مسلمانان نشان داده است

كنند مصون  كند تا از خطراتي كه او را تهديد مي هاي الزم را رعايت مي احتياط
بماند، مع ذالك، گاه به دليل اينكه اين خطرات كامالً مشخص نيستند و يا 

باشد، او قادر نيست كه ماهيت آن  هاي گرفتار شدن در آنها آشكار نمي راه
اسد و ممكن است بدون اينكه خود هاي نجات از آن را بشن خطرات و راه

  3.بداند، گرفتار و درگير ان خطرات و تهديدات شود

ها و نيز  ها و نتايج و عواقب اين فتنه الي اين احاديث، گاه عوامل و زمينه در البه - 6
مواضعي كه مسلمانان بايد در برابر آنها اتخاذ نمايند بيان شده است و اين، 

عيت از اين سفارشات و رهنمودهاي حكيمانه خود، عاملي است موثر كه با تب

                                                           

 . 69أحداث و أحاديث فتنة الهرج، ص  -1

 . 70احداث و احاديث فتنة الهرج، ص  -2

 . 70همان،  -3



503  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

ها پيشگيري نمود و در قبال حوادث و  هاي آن فتنه توان از عوامل و زمينه مي
همچنين اين احاديث به ما امكان . رويدادهاي آنها، موضع درست را اتخاذ كرد

دهند كه با دقت و تامل در عواقب و نتايج حوادث و وقايع، برداشت و  مي
و معقول از آنها به دست آورده و حكمي منصفانه و صحيح در فهمي درست 

 . مورد آنها صادر نمود

در واقع، �خود اين احاديث، گواهيست ديگر بر حقانيت رسالت محمد مصطفي - 7
اي شد كه اين احاديث را  اين احاديث نه تنها باعث افزايش ايمان صحابه

 بلكه ايمان هر مسلماني ها بعد، محقق شدن آنها را بعينه ديدند، شنيده و سال
كند كه  دهد و به او اثبات مي را در هر زمان و مكاني، تحت تاثير خود قرار مي

ها پيش خبر   قرن�هايي كه امت به خود ديده است رسول خدا ها و جنگ فتنه
   1.از وقوع آنها داده است

با وقوع دكتر عبدالعزيز صغير دخان، پس از گردآوري و تدوين احاديثي كه در رابطه 
به مطالعه و » احداث و احاديث فتنه الهرج«فتنه ماجراي قتل عثمان است، در كتاب 

. اند پژوهش در آنها پرداخته و صحيح و ضعيف بودن هر يك از آنها را مشخص نموده
ايشان، در همين كتاب و با استناد به احاديثي صحيح، نتايج زير را از آنها استخراج 

  : اند  نموده
اند تا ايمان و  ها اجرا نموده تي است كه خداوند عزوجل در تمام امتفتنه، سن - 1

باشد  امت اسالم نيز از اين قاعده ثابت، مستثني نمي. صداقت ايشان را بيازمايد
زاي كه  هاي سخت و وحشت خداوند، آنان را به انواع فتنه. و تا دنيا دنياست
ت و دروغ را از هم تواند در بحبوحه آنها، حق و باطل و راس هيچ كس نمي
يابند  ها و آزمايشات نجات مي آزمايد و تنها مردماني از اين فتنه تميز دهد مي
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كه خود را از گرفتار شدن در آنها حفظ كنند و اينان كساني هستند كه خداوند، 
آنان را به نور علم و معرفت و سالح تقوا مجهز نموده و از خواب غفلت و 

   1. را بديشان نشان داده استجهل، بيدار نموده و راه حق
ها و اختالفاتي رخ  دارند كه بيقين، ميان مسلمانان جنگ اين احاديث بيان مي - 2

هاي امت اسالم چنين  خواهد داد كما اينكه ميان صحابه و تابعيه و ديگر نسل
اند اما نكته مهم اينجاست كه مسلمانان بايد با  برخوردهايي به وقوع پيوسته

ها تالش نمايند در عين  ها و جنگ هاي بروز اين فتنه ينهشناخت عوامل و زم
ور شدن آتش  ها و خسارات ناشي از آنها بپردازند، از شعله اينكه به جبران زيان

ها در بالد مسلمانان پيشگيري به علم آورند و نبايد از دور  ها و جنگ اين فتنه
باشند كه اين هايي  ها و اختالفات و زيان نشسته و تنها تماشاگر اين جنگ

 . آورند حوادث بر سر امت اسالم مي

از الطاف خداوند نسبت به اين امت آن است كه آن ذات اقدس، به اشكال  - 3
خود اين . كند گوناگون، گناهان امت اسالم را در همين دنيا، محو و نابود مي

پيوندند و همچنين تمام  هايي كه در ميان امت به وقوع مي ها و جنگ فتنه
ها و حوادث غير مترقبه نيز كفارات  هاي ديگر چون زلزله رنجمصائب و 

باشند كه خداوند متعال، از اين طريق گناهان  گناهان و عصيان اين امت مي
تر در دادگاه عدل الهي  كند تا در آخرت، با ياري سبك امت را محو و زائل مي

 . حاضر شوند

كه زادگاه بيشتر اين در چند مورد از اين احاديث، به صراحت بيان شده است  - 4
باشد كما اينكه در دوران صحابه و تابعين كوفه  ها مشرق جزيره العرب مي فتنه

 . و بصره، مركز فته جمل بودند
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فروشند و اين  ارزش دنيا مي ها، مردمان دين خود را به متاع بي در جريان اين فتنه - 5
 دست شهوات و اميال و شبهات و شايعات هستند كه زمام امورشان را به

گيرند و در اين ميان، مسلمانان راستين در رفتار و كردار خود تنها و غريب  مي
شوند، در واقع، هر آن كس كه به دين راستين چنگ زند و بدان پايبند بماند  مي

گيرد و بايد  چونان كسي است كه آتش سوزان و يا خاري تيز را به دست مي
 مردان، با اميد رسيدن به رضوان اين راد. هاي بسياري را بچشد رنجها و تلخي

بيند،  هايي را كه در راه دين بر حق، از نامردمان مي الهي، مشقات و آزار و اذيت
 . دهند نظير از خود نشان مي خرند و در برابر آنها مقاومتي بي و دل ميبه جان 

اي از امت را از گرفتار شدن در  ها، خداوند، دسته ها و جنگ در بحبوحه اين فتنه - 6
اين طائفه . كند ها و ريختن خون ديگر مسلمانان حفظ مي گرداب اين فتنه

كنند كه روابط ميان مسلمان را بهبود بخشد و آنان را به همان اصول  تالش مي
و مبادي درست اسالم كه همانا وحدت و اخوفت و رافت و رحمت فمابين 

ايانة آنان، گر بدون شك، اين موضع ايشان و اقدامات اصالح. است فراخوانند
هاي متخاصم كه هر يك به دنبال تحقق اميال و  در آن جاروجنجال گروه

انگيز كه كمتر كسي بدان روي  آرزوهاي خود است، امريست عجيب و شگفت
  1.آورد مي

در بيشتر اوقاع اين . تر از شمشير دارند ها، زبان نقش بس خطرناك در جريان فتنه - 7
ها  ها را در دل ها و نفرت انگيز، آتش كينه زبان است كه با بيان كلماتي شرارت

نمايد و احساسات و  هاي پنهان را آشكار مي كند و خصومت ور مي شعله
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گر، امت را گرفتار خود  هايي ويران كند كه فتنه عواطف را چنان تحريك مي
  1.سازد مي

بندد و اين  ها، علم و معرفت از ميان مردم رخت بر مي ها و فتنه در طول جنگ - 8
اجعه، به داليل مختلفي چون مرگ علما، سكوت و انزواي ايشان براي در ف

در اين شرايط . شود ها و يا پشت كردن مردم به آنان واقع مي امان ماندن از فتنه
است كه مردم، در نبود علما و فرزانگان، افراد جاهل و نادان را به رياست خود 

ود و مردم را به ضاللت و گزينند و آنان نيز با همان جهل خويش، خ  بر مي
شوند و سفلگان به  هاست كه روبهان، شير مي در فتنه. كشانند شقاوت مي

  2.يابند سيادت و رهبري و عزت و احترام دست مي

دهد كه امت او را با   اين تضمين را مي�در اين احاديث، خداوند به رسول خدا - 9
 گذاشت كه برد و نخواهد حوادثي چون خشكسالي و بيمار از ميان نمي

دشمانشان، هر چند هم كه قدرت و پيشرفته باشند، هميشه بر ايشان مسلط و 
 اعالم نمود كه امت او از خطر اختالفات و �چيره بمانند اما به رسول خدا

در واقع، همين اختالفات . ها در امان نبوده و هميشه درگير آنها خواهد بود فتنه
يف شدن و به هدر رفتن توان و هاي ميان مسلمانان كه باعث تضع و نزاع

توانند از  شود، تنها راهي است كه دشمنان اسالم و مسلمين مي نيروهايشان مي
طريق آن بر امت اسالم چيره شوند و مقدرات و سرنوشت آن را در دست 

رود تا آنكه مسلمانان با وحدت خود و  خود گيرند و اين ذلت از ميان نمي
 3.ش را بار ديگر بازيابندرجوع مجدد به شريعت، قدرت خوي
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هاي منحرف بسياري ظهور كنند و بازار  ها و دست شود فرقه ها باعث مي اين فتنه -10
  . گمراهان و اهل باطل گرم شود

روند، مردم ديگر  كند و فضايل از ميان مي ها، اخالق مردم تغيير مي بر اثر اين فتنه -11
اوت و بغض و كينه و تمايلي به انجام اعمال نيك و خيرخواهانه ندارند و عد

كند و حق و باطل و راست و دروغ به هم  حسادت ميان ايشان رواج پيدا مي
 . آميزند مي

ها آرامش، امنيت رفاه و  در اين احاديث، بيان شده است كه قبل از وقوع اين فتنه -12
گيرد به نحويكه هيچ كس در طول  آسايش فراگير مردمان را در بر مي

حال اگر در تاريخ اسالم، . كند اس خطر نميمسافرت، از هيچ چيزي احس
بينيم كه در عهد عثمان نيز مردم در امنيت، آرامش و ثروت و   خوب بنگريم مي
بردند تا آنكه فتنه آغاز شد و هرج و مرج، بالد مسلمانان را در  رفاه به سر مي

 . نورديد و آن امنيت و رفاه، جاي خود را به ترس و جنگ و فقر داد

روند و افراد  ها، فرزانگان و نخبگان جامعه از ميان مي ها و جنگ فتنهدر جريان  -13
نادان و كم خرد كه قادر به تشخيص خبر و صالح مردم نيستند جاي آنان را 

  1.گيرند مي
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  گفتار دوم 
  

  ����هاي بروز فتنه قتل عثمان عوامل و زمينه
  

سال امير المؤمنين و خليفه عثمان، دوازده : امام زهري در اين رابطه چنين گفته است 
در واقع . در شش سال نخست خالفت او، هيچ كس عليه او اقدامي ننمود. مسلمين بود

داشتند، زيرا عثمان بر خالف عمر كه مردي  قريشيان عثمان را بيشتر از عمر دوست مي
 گير اما به تدريج از نيمه دوم خو بود و آسان گير و قاطع، نسبت به مردم نرم بود سخت

اين فتنه، . اند خالفت او حوادثي روي داد كه مورخان، آنها را حوادث فتنه نام نهاده
اگر مسلمانان در دوران خالفت . 1به شهادت عثمان منجر شد)   ه35(سرانجام در سال 

زيستند و هيچ  ابوبكر و عمر و نيمه اول واليت عثمان، با هم در صلح و صفا مي
 اما از اواخر عهد اين وحدت، آرام آرام از ميان آنان اختالفي ميان آنان وجود نداشت

گران و منافقان  رخت بست و جاي خود را به تفرقه ميان امت داد و در اين ميان فتنه
هاي حوادثي را پديد آوردند كه نه تنها قتل خليفه مسلمينرا به همراه  مقدمات و زمينه

   2.دي گرفتار آوردهاي متعد ها و نزاع داشت بلكه امت را در گرداب جنگ
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النورسين، از  جامعه مسلمانان در عهد صديق، فاروق و نيمه نخست خالفت ذي
  : هاي منحصر به فرد زير برخورددار بود  ويژگي
اي اسالمي بود كه افراد آن  ها، به تمام معنا، جامعه جامعه مسلمانان در ان دوران - 1

الً متعهد و پايبند به تعاليم ايماني عميق و راسخ به خدا و روز قيامت داشته و كام
اي كه افراد آن چنان از گناه و عصيان اجتناب  و دستورات شريعت بودند، جامعه

در واقع، دين در . اي را به خود نديده بود كردند كه تاريخ هرگز چنين جامعه مي
اي كه مردمان، هر از چند  آن جامعه، خود زندگي بود نه امري زائد و حاشيه

اي، تنها انجام مناسك و اعمالي  دين در چنين جامعه. نان بروندگاهي سروقت آ
تعبدي نبود كه هم و غم مردمانش فقط اين باشد كه آنهارا به بهترين شكل انجام 

ها، روابط اجتماعي،  دهند، بلكه دين، خود اخالق، افكار، اهداف، ارزش
 اين جامعه، دين در. داد خانوادگي و همسايگي و خويشاوندي آنان را تشكيل مي

بر پايه . داري و وفاداري بود اساس خريد و فروش، تجارت، كسب و كار، امانت
دادند و همگان  دين بود كه مردمان ثروتمند، فقرا را تحت كفالت خود قرار مي

خود را مسئول انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر اعمال و 
اين معناي اين نيست كه تك تك افراد اين . ستنددان  رفتار دولتمردان و واليان مي

جامعه، همه از چنين خصوصياتي برخوردار بودند، زيرا تحقق اين وضعيت در 
 نيز �كما اينكه در جامعه عهد رسول خدا. پذير نيست هيچ جامعه بشري امكان

كردند اما در واقع دشمن  منافقاني وجود اشتند كه تظاهر به مسلمان بودن مي
همچنين در آن جامعه افرادي حضور داشتند كه ايماني . و مسلمين بودنداسالم 

كردند  ها پنهان مي ضعيف و متزلزل داشته و نه تنها خود را از غزوات و جنگ
اما مجموع اين . داشتند بلكه ديگران را نيز از حضور در ميادين كارزار باز مي

 كه بيقين جامعه �د رسولافراد آن قدر نبود كه بتواند بر مسير حركت جامعه عه
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مؤمنان راستين و مجاهدان في سبيل اهللا بود تاثيرگذار باشد و آن را از مسير 
   1.خويش منصرف سازد

جامعه آن دوران، به معناي حقيقي كلمه، يك امت بود كه مشتركاتي چون زبان،  - 2
ا را در ه داد كه اين مسائل، روابط انسان زمين و منافع افراد آن را به هم پيوند نمي

ساخت، بلكه دين و عقيده مشترك، افراد اين  عصر جاهليت به هم مرتبط مي
اين . جامعه را به هم نزديك كرده و ميان آنان، پيوندي قوي برقرار ساخته بود

اي را پديد آورده بودند  امت، بدون در نظر گرفتن زبان، نژاد، رنگ پوست، جامه
ايست كه تنها  قع، امت اسالمي، جامعهدر وا. كه در تاريخ نظير آن وجود ندارد

كند و هر مسلماني را با هر نژاد و زبان و  عقيده و ايمان، كيان آن را تضمين مي
اين امت، رابطه اي برابر و . نمايد رنگ پوستي كه داشته باشد در خود حل مي

كند كه  هاي به تصرف در آمده ايجاد مي برادرانه ميان فاتحان و مردمان سرزمين
ترين  بيقين دوران صدر اسالم، درخشان. دهد ، اساس و پايه آن را تشكيل ميدين

عصري است كه معناي امت، به بهترين شكل آن و براساس مفاهيم واالي اسالم 
 2.تحقق يافت

اي پايبند اخالق بود كه آن را از دستورات و رهنمودهاي  آن جامعه، جامعه - 3
شود،  صر به روابط زن و مرد نمياين اصل، تنها منح. نمود شريعت دريافت مي

. باشد اي مي هر چند كه سالمت اين روابط، مهمترين خصوصيت چنين جامعه
جامعه آن دوران از هر نوع آرايش زنان، اختالط مرد و زن، رفتار و گفتاري كه 

گاه  تنها گاه و بي. دار كند و نيز هر نوع فحشائي بدور بود شرم و حيا را خدشه
اي به طور كامل از  كردند كه طبيعتاً هيچ جامعه ين ميان بروز مياستثنائاتي در ا
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اما همانطور كه بيان شد، اخالق در اين جامعه، . باشد اين نوع مسائل پاك نمي
هاي سياست، اقتصاد،  گرديد بلكه تمام عرصه تنها به روابط زن و مرد منحصر نمي
ميان افراد در اين حكومت و روابط . گرفت جامعه، فكر و بيان را در بر مي

داري، وفاداري، اخالص، تعاون و  جامعه، براساس صدق و راستي، امانت
جويي، تمسخر  و از هر نوع عيب. همكاري و عشق و محبت راستين استوار بود

 1.و تحقير، غيبت، نمامت و سخن چيني و دروغ و افترا مبرا بود

 واال اهتمام داشت و از جامعه آن دوران، جامعه كوشا بود كه به مسائل و اهداف - 4
اين جديت هرگز به خشونت و عدم . كرد ارزش اجتناب مي هر نوع مسأله بي

بخش، همت مردمان را به  پذيري منجر نشد بلكه چونان روحي حيات انعطاف
در عين حال اين جامعه، اهتمام خويش را . داشت فعاليت و كار و تالش وا مي

 از هر نوع رخوت و بطالت كه در كرد و تنها صرف واقعيات محسوس نمي
اند و هم و غم افراد آنها،  هاي آنها را متعفن كرده ها و خيابان جوامع ضعيف، خانه

 2.گذراندن اوقات خود است بدور بود

اين . اي آماده فعاليت بودند در اين جامعه، افراد آن چونان سربازان، در هر زمينه - 5
ديد، هر چند كه جنگ در راه خدا،  يجامعه، جنگ را تنها در ميادين كارزار نم

قسمت اعظم وقت و توان افراد آن را به خود مبذول داشته بود بلكه در تمامي 
ديد و همه توان خود را صرف  عرصه، تالش و فعاليت را چونان جهاد مي

اي آماده بودند كه هر  افراد اين جامعه به گونه. كرد ها مي موفقيت در آن زمينه
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كه بسيج نظامي و يا شهري اعالم شود، خودجوش و با لحظه و بدون اين
 1.شدند اي بر گرفته از عقيده راستين، مهياي تالش و كوشش مي انگيزه

شد كه روح عبوديت در تار و پود آن نمايان  اي محسوب مي آن جامعه، جامعه - 6
يافت بلكه اين احساس،  اين رو، تنها در اداي فرايض و يا نوافل تجلي نمي. بود
كار در اين جامعه، خود . نجام تمام اعمال و اقدامات افراد جريان داشتدر ا

گرفت؛  اي نشأت گرفته از عبوديت خداوند و انجام مي عبادتي است كه با روحيه
حاكمان و واليان اين جامعه، معلمان و فقهايي كه قرآن و احكام شريعت را به 

 خدا را در نظر داشت، دادند، بازرگاني كه در خريد و فروشش مردم آموزش مي
همسراني كه به فكر يكديگر و زندگي مشتركشان هستند، همه و همه در پرتو 

كردند و هر يك از  همين روحيه عبوديت پروردگار به وظايف خويش عمل مي
اين روحيه، در واقع، در راستاي عمل به اين . شمردند كارهاي خود را عبادت مي

 عن سئولٌم مكُ و كلُّكلّكُم راعٍ : باشد كه فرمود  مي�حديث رسول خدا
ر23يتهع 

هاي دوران خلفاي راشدين بود كه هرچه از  اين موارد مهمترين و بارزترين ويژگي
تر  شويم، اين خصوصيات را در جامعه، كمرنگ  دورتر مي�دوران حضرت رسول

ه وجود اي چونان جامعه صحابه را ب هاي كم نظير بود كه جامعه همين ويژگي. بينيم مي
هاي ما بين اقيانوس اطلس و  آورد كه در كمتر از پنجاه سال توانست سر تا سر سرزمين

بدون . هند را تصرف نموده و پرچم اسالم را در جاي جاي اين مناطق به اهتزاز در آورد
ها مهمترين عامل اين فتوحات عظيم و نشر اسالم در ميان مردمان آن  شك اين ويژگي
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بيقين . بدون هيچگونه اجبار و ارعابي، به دين مبين اسالم گرويدندها بود كه  سرزمين
ها چون اين خصوصيات برجسته و واال را در ميان مسلمانان  مردمان ديگر سرزمين

 1.شدند كردند كه جزو اين امت نيك سيرت مي ديدند، ناخودآگاه آروز مي مي

ارد كه اسالم ديني است مطالعه تاريخ صحابه، بايد اين تاثير را بر خوانندگان بگذ
. هاي آن را در جهان بشريت پياده نمود آل توان تمامي دستورات و ايده قابل اجرا و مي

بايد دانست كه اسالم، تنها يك نظريه صرف و يا يك آرزوي دور و دراز نيست كه 
نتوان به اهداف آن دست يافت بلكه تمامي دستورات و رهنمودهاي آن بشرط تالش و 

از . باشد طعانه مردم قابل عملياتي شدن در جاي جاي زندگي بشريت ميممارست قا
طرف ديگر، بايد به اين باور رسيد كه اين دستورات و رهنمودها همانطور كه يك بار 

توان آنها را اقامه نمود، زيرا انسان، همان انسان است  در دنيا اجرا شدند بار ديگر نيز مي
باشد و اگر توانسته است يك بار به قله   برخوردار ميها ها و نقصان و از همان توانايي

تواند چنين كاري را انجام دهد و اين  سعادت و رستگاري صعود كند بار ديگر نيز مي
  : فرمايد  تنها راه فتح و ظفر بر تمام جهانيان است كما اينكه خود قرآن نيز چنين مي
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ده است كه حتمـاً آنـان را در   اند، وعده دا  خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده            -2
قرار داد، و آن ديني را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و               ] خود[اين سرزمين، جانشين    



 514

يافته بازگشت،  توان از طريق آنها به همان خالفت ره هايي كه مي از مهمترين راه
در واقع با . هائيست كه موجبات زوال آن خالفت را فراهم آورد شناخت عوامل و زمينه
هاي اجتناب از آنها را پيدا كرد و از ديگر   از يك طرف راهتوان شناخت اين عوامل، مي

ما در . هاي بازگشت عزت و كرامت امت اسالم بود سو، به دنبال دست يافتن به زمينه
. گوييم  سخن مي�هاي بروز فتنه قتل عثمان اينجا به تفصيل در رابطه با عوامل و زمينه

  : اين عوامل عبارتند از 
  رفاه و آسايش : نخست 

اي نزديك از اين  داد كه در آينده  صحابه را بشارت مي�روايت است كه رسول خدا
هاي دنيا به سمت ايشان سرازير  فقر و رنج شديد رهايي خواهند يافت و خزائن و ثروت

خواند  چيزي فرا مي شود اما همانطور كه آنان را به صبر و تحمل در برابر فقر و بي مي
ها و امالك، آنان را از اعمال نيك و جهاد  دند كه مبادا اين ثروتدا ياران را از اين بيم مي
نمود تا مبادا بر سر متاع دنيا و جاه و  همچنين آنان را سفارش مي. في سبيل اهللا باز دارد

عمر بن خطاب نيز با درك عميق اين . 1مقام زودگذر آن با يكديگر به جنگ پردازند
هاي غير عرب باز  ن را از رفتن به سرزمينهشدار، در دوران خالفت خويش، مسلمانا

هاي آنان، حمايت نمايد  ها و تمدن داشت تا از مسلمانان در برابر زرق و برق ثروت مي
اي از مسائل و لزوم حفظ مصالح عامه به تدريج، اين  هر چند به دليل بروز پاره

به تصرف هاي غير عرب كه  ممنوعيت از ميان رفت و مسلمانان در سر تا سر سرزمين
در آوردند پراكنده شدند اما با اين حال، او همچنان بزرگان صحابه و مهاجرين و انصار 

                                                                                                                                                    

مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك نگردانند، و هر كس پس              ] تا[بيمشان را به ايمني مبدل گرداند،       
  . از آن به كفر گرايد، آنانند كه نافرمانند
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با به خالفت رسيدن . 1داشت ها و خروج از حجاز باز مي را از رفتن به آن سرزمين
عثمان و توسعه روز افزون فتوحات در شرق و غرب و سرازير شدن غنايم و خراج اين 

شمار آن شرايط عهد  هاي بي ال و سهيم شدن مردم از اين ثروتالم ها به بيت سرزمين
واضح است كه اين ثروت عظيم، رفاه و آسايش و به تبع . 2عمري به سرعت تغيير كرد

آن پرداختن به امور دنيوي، رقابتي عجيب بر سر آن، ميان مسلمانان، بويژه اعراب 
حال اگر به اين دسته، مردمان . دنشين كه از ايماني راسخ برخوردار نبودند شروع ش باديه

هاي بشري  هاي به تصرف در آمده را كه خود، پيشتر در ميان زرق و برق تمدن سرزمين
ها و لذات دنيوي تا  اند اضافه نماييم خواهيم ديد كه اين رقابت بر سر ثروت زيسته مي

اوضاع و چه حد بوده است و به همين دليل نيز جاي تعجبي ندارد كه عثمان باديد اين 
احوال، مردم را از عواقب و پيامدهاي سوؤ اين شرايط بتراسد و در نامه خود به امت، 

بدانيد كه سه چيز اگر در كنار هم قرار گيرند امت اسالم را به سوي : چنين بگويد 
ثروت و رفاه و آسايش، ازدواج با : بدعت و ضاللت سوق خواهند داد و آنها عبارتند از 

اند و تبعيت از درك و فهم اعراب  گر كه به اسات شما در آمدههاي دي زنان ملت
   3.ها از قرآن نشين و غير عرب باديه

حسن بصري در رابطه با تاثير ثروت و رفاه و آسايش بر ايمان و تقواي جامعه آن 
من دوران عثمان را درك نمودم اما با وجود تمام سخنان : روزگار چنين گفته است 

هاست بايد گفت رفاه مردم در آن دوران به حدي بود  د او بر سرزبانناروايي كه در مور
هاي  خواندند تا سهم ايشان از اموال و ثروت كه در بيشتر اوقات سال، مردم را فرا مي

كردند  يك روز، حقوق و ارزاق را ميان مردم تقسيم مي. المال را ميانشان تقسيم كنند بيت
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در آن ايام، مردم در رفاه . دادند ل را به مردم ميو روز ديگر چيزهايي مثل روغني و غس
. كرد و آسايش بودند، صلح و صفا ميانشان برقرار بود و هيچ دشمني آنان را تهديد نمي

اما آنان، بعد از اين همه نعمت و خير و بركت، عليه يكديگر شمشير كشيدند كه تا 
 ميان اهل اسالم، تا روز امروز ادامه داشته است و به خداوند سوگند اين جنگ و نزاع

   1.قيامت استمرار خواهد داشت
هاي ديگر، فرزنداني متولد شد كه بيشتر آنان، به  با ازدواج مسلمانان با زنان ملت

كنند اولين  نقل مي. خاطر نوع تربيت و محيط زندگيشان، به فساد و فحشاء كشيده شدند
 عثمان براي جلوگيري از اشاعه رفتار زشتي كه در مدينه رواج يافت كبوتر بازي بود و
اي از مردم شروع  همچنين دسته. 2اين رفتار غلط، مردي از بني ليث را مأمور اينكار نمود

به نوشيدن نبيذ كرده بودند و عثمان مردي را به جانب آنان فرستاد تا با عصا و چوب، 
، عثمان صحابه را داشتند آنان را از اينكار باز داد اما چون از اين كار زشت دست بر نمي

خورد  اي كه با آنان داشت تصميم گرفتند هر كس را كه نبيذ مي فرا خواند و در جلسه
از . تازيانه زنند عثمان نيز همين كار را نيز انجام داده و چند نفر از ايشان را تازيانه زد

كه كرد و يا كسي را  ديگر اقدامات عثمان اين بود كه هر فرد شروري را كه دستگير مي
نمود و اين اقدام قاطعانه او، باعث  كشيد از شهر تبعيد مي اسلحه به روي مردم مي
اي خطاب   به همين دليل، عثمان، در خطبه3شد هاي آن افراد مي اعتراض پدران و خانواده
اي از مردم، در شهر به  دهند كه دسته به من خبر مي! اي مردم: به مردم چنين گفت 

پسندم و  بدانيد من اين اقدامات آنان را نمي. زنند ي دست ميكارهاي زشت و ناهجارها
من نفس خويش را به افسار تقوا و ترس از . ام مجوز چنين كارهاي را به ايشان نداده

                                                           

 ). 7/224(البداية و النهاية  -1

 ). 5/415(تاريخ طبري  -2

 ). 5/416(همان  -3



517  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

حال يك . رانم هاي دنيا مي ام و با همان افسار، نفس را در ميان نعمت خداوند رام كرده
ر كس آن را بگيرد، او را به راه هدايت ه. سر ديگر طناب اين افسار در اختيار شماست

بايد از خير او گذشت . و سعادت خواهد بود و هر كس آن را رها كند و از آن جا بماند
بدانيد و آگاه باشيد كه در روز قيامت، با هر نفس، يك سائق و . و او را فراموش نمود
شاهد نيز در مورد كشاند و  سائق، او را نزد دادگاه عدل الهي مي. يك شاهد وجود دارد

پس هر كس كه خداوند را برگزيد، او را به . دهد اعمال و رفتار و گفتار او شهادت مي
سعادت بشارت دهيد و هر آن كس دنيا را انتخاب نمود بداند كه در اين انتخابش زيان 

يافته، بنا به مصالح  اين گونه بود كه چون اين مرد خدا ترس و اين خليفه ره. 1ديده است
الم و مسلمين، تعزيراتي را عليه فرزندان اغنيا و ثروتمندان كه به خاطر ثروت اس

نمود، آنان در قبال اين خدمت بزرگ  پدرانشان دچار فساد و انحراف شده بود اعمال مي
نمودند و چون ديگر سفلگان، كينه او را به  عثمان به جامعه مسلمين، بر او اعتراض مي

  . دل گرفتند
 حكومت اسالمي به اقص نقاط جهان آن روزگار، در ميان خيل با گسترش قلمرو

اي نيز وجود داشتند كه تنها براي به دست آوردن  عظيم دوستداران فراگيري قرآن، دسته
اين نوع . 2كرد گرفتند اعطا مي هايي بود كه حكومت به كسانيكه قرآن را فرا مي پاداش

به همين خاطر، . دينه نيز سرايت نمودنگرش به قرآن، به تدريج از ديگر بالد به خود م
ما در . دارد اي خطاب به مردم، آنان را از شيفته مال دنيا شدن بر حذر مي عثمان در خطبه

خداوند دنيا را . اينجا شما قرار داده است تا از طريق آن، آخرت خود را به دست آوريد
 است و نابود خواهد شد و بدانيد دنيا فناپذير. به شما عطا نكرده است تا شيفته آن شويد
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پس اين امر فناپذير، شما را در برابر پروردگارتان، . باشد اين آخرت است كه جاودان مي
  . عاصي و ناسپاس نسازد و شما را از آخرت ماندگار عافل نگرداند

از حوادث و مصائب سخت روزگار بترسيد و اتحاد خويش حفظ نماييد و از فرقه 
  : فرمايد  اوند چنين ميفرقه شد بپرهيزيد كه خد
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به اين ترتيب و در چنين شرايطي بود كه چون ثروت مردمان افزايش يافت و 

ري را فتح هاي بسيا هاي دنيا در اختيار آنان قرار گرفت و توانستند سرزمين نعمت
نمايند، به خاطر رفاه و آسايش كه نصيبشان شده بود غرق و مال و مكنت دنيوي شدند 

هاي خليفه دلسوزشان، بر او خشم گرفته و كينه او را  و در مقابل اندرزها و خيرخواهي
   3.به دل گرفتند

 توان تاثير رفاه و آسايش را در به وجود آمدن فتنه ديد، كما از همين جاست كه مي
در (انيكه علت نگارش نامه عثمان به عبدالرحمن بن ربيعه را كه در منطقه باب االبواب 
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: عثمان در آن نامه به عبدالرحمن چنين نوشت . قرار داشت در همين راستا بود) بند
 نگير  همانا رفاه و آسايش، مردمان را ناسپاس و نافرمان كرده است پس بر آنان سخت

عثمان در آخرين خطبه خويش، مردمان را . 1و آشوب شوندكه ممكن است دچار فتنه 
دهد و چنين به آنان  هاي آن كه در اختيارشان قرار گرفته بود بيم مي از دنيا و ثروت

بترسيد از اينكه اين دنياي فناپذير، شما را در برابر پروردگارتان عاصي و : گويد  مي
از مصائب و حوادث سخت . دناسپاس گرداند و شما را از آخرت جاودان غافل نماي

  . روزگار بترسيد و اتحاد خويش را حفظ كنيد و از فرقه فرقه شدن بپرهيزيد
   ����هاي تاثيرگذار در تغييرات اجتماعي و فرهنگي عهد عمثان گروه: دوم 

از نيمه دوم خالفت عثمان، به تدريج، تغييراتي در جامعه عهد او روي داد كه كمتر 
كرد تا انكه اين تغييرات به نقطه اوج خود رسيد  حساس ميكسي خطر آن تحوالت را ا

   2.هاي اين تحوالت شوم، خليفة مسلمانان به شهادت رسيد و در ميان فوران گدازه
هاي ديگر، بافت و تركيب  با توسعه قلمرو اسالمي و به تصرف در آمدن سرزمين

نان دچار تغييرات و جمعيتي جامعه مسلمانان و به تبع آن ساختار اجتماعي و فرهنگي آ
ها،  ها، مردمان بسياري را با رنگ در واقع با فتح ديگر سرزمين. تحوالت زيادي شد

ها، افكار و باورهخاي گوناگون به زير سلطه خودب رد و  ها نظام ها، فرهنگ نژادها، زبان
اين . اين خود سبب پيدايش بافتي ناهمگون و نامتناسب در جامعه مسلمانان شد

مراكز و شهر مهم حكومت، چون كوفه، بصره، شام، مصر، مدينه و مكه وضعيت در 
بيسشتر نمود پيدا كرد و به اين به دليل آن بود كه سپاهيان اسالم از اين شهرها و مناطق 

ها  شدند و هنگام بازگشت از فتوحات نيز به همين سرزمين عازم ميادين جنگ مي
ها را كه به دليل مرگ  سپاه، غير عربآمد كه اين  بسيار پيش مي. كردند مراجعت مي
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آوردند  سربازان خود، آنان را جايگزين آن سربازان كرده بودند با خود به اين شهرها مي
و به اين ترتيب، اقوامي چون فارس، ترك، كرد، روم، قبط و بربر توانستند حضوري 

 كنار هاي مسيحي بسياري در از طرف ديگر عرب. چشمگير در اين مناطق پيدا كنند
 و اين عالوه بر حضور گستردة اعراب 1يهوديان در اين مناطق سكني گزيده بودند

هاي ساكن جنوب، شرق و شمال شبه جزيره بود كه طبيعتاً اكثريت  نشين و عرب باديه
 و يا نزد نسل اول صحابه �قريب به اتفاق آنان صحابه نبوده و در مدرسه رسول خدا

روز آنان به  توان اشتغال شبانه همترين علت آن را ميتربيت و تزكيه شده بودند كه م
بدين . فتوحات و همچنين كم بودن تعداد صحابه در مقايسه با حجم عظيم آنان دانست

هاي مختلفي  صورت بود كه بافت جمعيتي جامعه مسلمانان دچار تغيير شده و گروه
ده، آنانكه بيشتر و ها به تصرف در آم نشين، مردمان سرزمين چون صحابه، اعراب باديه

اين تغيير در . در زمان ابوبكر مرتد شده بودند و يهود و نصاري را در خود جاي داد
بافت و تركيب جمعيت، فرهنگ و وضعيت معيشت ايشان را نيز دچار نوسانات بسياري 
نمود به نحويكه انواع انحرافات فكري، عقيدتي و اخالقي در ميان آنان رواج پيدا كرده 

   2.جامعه بيشتر از گذشته، آماده قبول شايعات و اكاذيب شدو فضاي 
  : تغييراتي كه در بافت جمعيتي جامعه پديدار گشت : الف 

شد كه من جمله اين اقشار، طبقه صحابه  اين جامعه از قشرهاي مختلفي تشكيل مي
ادين اما اين طبقه از اجتماع، به داليل گوناگوني چون مرگ، شهادت در مي. و تابعين بود

هاي  از طرف ديگر بيشتر آنان در سرزمين. شد جنگ، هر روزكوچكتر از روز قبل مي
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متعددي پراكنده شده و در يك جا جمع نشده بودند و هر از چند گاهي به خود جزيره 
   1.گشتند العرب و مكه مدينه باز مي

يل هاي به تصرف در آمده را خود مردمان آن ديار تشك بيشتر ساكنان سرزمين: ب 
ها به دست مسلمانان، مع  دادند و اين به خاطر آن بود كه با وجود تصرف آن سرزمين مي

در كنار اين اكثريت، اقليت . ذالك مردمان آن بالد، در شهر و ديار خود باقي مانده بودند
فاتحان نيز حضور داشتند و با وجوديكه غلبه فكري، عقيدتي، اخالقي و زباني با ايشان 

درت را از آنان در اختيار داشتند اما اين فاتحان، همچنان اقليت اين بود و سكان ق
شدند و قدرت و نفوذ پنها را اكثريت ساكن در اين بالد در  ها محسوب مي سرزمين

ها به داليل گوناگوني چون  همچنين از طرف ديگر مردم اين سرزمين. اختيار داشتند
يره العرب و گاه خود حجاز اسارت و يا تجارت و مسافرت به مناطق نزديك جز

در آن زمان هم هيچ قانوني، آنان را از عزيمت به . شدند آمدند و در آنجا ساكن مي مي
كرد و گاه از حمايت خود مسلمانان نيز جهت سكونت در  هاي ديگر منع نمي سرزمين

هايي كه در داخل بالد اسالمي  اين غير عرب. 2شدند داخل قلمرو اسالمي برخوردار مي
شدند و اين به خاطر آن بود  ها سوق داده مي كن شده بودند بسيار سريع به طرف فتنهسا

. هايشان به تصرف آنان در آمده بود كه ايشان، از مسلمانان شكست خورده و سرزمين
توان عوامل زير  ها به فتنه و آشوب را مي مهمترين داليل گرايش شديد غير عرب

  : دانست
آنان تا چند وقت پيش از اينكه . نان به اسالمجهل و عدم شناخت درست آ* 

برد و خود را صاحت حكومت و  مسلمانان سرزمين ايشان فتح نمايند در كفر به سر مي
  . دانستند كه مسلمانان آنها را از ايشان گرفته بودند عزت و جالل مي

                                                           

  . 380همان،  -1
  . 380همان،  -2



 522

  عدم شناخت و معرفت درست و ژرف نسبت به قرآن و شريعت * 
  ي تعصبات قومي و نژاد* 
بيسشتر ايشان از ترس شمشير و براي حفظ جان و يا براي فرار از پرداخت جزيه * 

و خراج اسالم آورده بودند اما كينه مسلمانان را به دل گرفته و در پي آسيب رساندن به 
  . آنان بودند

اي بود كه  سوء استفاده منافقان و دنيا طلبان از مسائل فوق اين وضعيت به گونه* 
ها را به داليل مختلف، عليه  وقفه غير عرب امين منافع نامشروع خود، بيآنان جهت ت

   1.كردند خالفت، تحريك مي
: باشند  نشين نيز چون ديگر مردمان شامل دو دسته انسان مي اعراب باديه: چ 

خبر، با اين تفاوت كه خداوند متعال  مسلمانان خدا ترس و كافران و منافقان از خدا بي
  : چنين فرموده است در مورد آنان 
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رحم،  هاي خشك و طبيعت بي در واقع، اين قبيل افراد، به دليل سكونت در بيابان

هايي هستند قسي القلب، خشن و بد دهن و به همين دليل، اليق و بلكه قادر به آن  انسان
از همين رو، اين . 3نيستند كه از شريعت و دستورات خداوند درك درستي داشته باشند

مهمترين عواملي كه زمينه اين وضعيت را . آيند ها گرفتار مي افراد، به سرعت در فتنه
  : ارتند از آورد عب براي اعراب فراهم مي
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  درك و فهم ناقص و نادرست از دين * 
شد و گمان  گرفت، به خود غرّه مي هر گاه يكي از ايشان، چيزي از قرآن را فرا مي* 
  . برد كه با آن علم ناچيز، عالمي بزرگ شده است مي

كردند و حاضر نبودند نزد آنان شاگردي نمود و از  با علما به خشونت رفتار مي* 
   كنند ايشان پيروي

  . اي، همچنان سر تا پاي وجودشان را فراگرفته بود تعصبات قبيله* 
طلب، براحتي  طلب و فرصت هاي جاه اينان افراد ساده لوح و ناداني بودند كه انسان* 

  . كردند ايشان را فريب داده و در جهت منافع خود از ايشان سوء استفاده مي
مدن و برقراري روابط حسنه با ديگران اعراب، افرادي تندخو و خشن بوده و از ت* 

عالوه بر اين، آنان نسبت به بيگانگان و آنان كه شناختي از ايشان . كردند پرهيز مي
  . نداشتند كامالً بدبين بود

تعصب شديد و جاهالنه آنان نسبت به دين، تا آنجا كه بيشتر خوارج از ميان * 
  . 1ايشان بودند

البته . موسوم بودند» قراء«رداني ظهور كردند كه به از طرف ديگر، در ميان اعراب، م
در لفظ و منطوق، . بايد متذكر شد كه مفهوم اين قراء با منطوق و لفظ آن تفاوت دارد

شود كه در امر قرائت قرآن  قراء، اصلطالحي است كه به جماعيت از مسلمانان اطالق مي
به عنوان . كند داللت ميباشند اما مفهوم اين كلمه بر مصاديق متعددي  متخصص مي

اينان بعدها . مثال، در ميان اعراب، جماعتي بودند كه فهم و درك خاصي از قرآن داشتند
اي از اعراب نيز بدون درك صحيح قرآن، راه زهدي شديد  دسته. از جمله خوارج شدند

در . 2را در پيش گرفتند به نحويكه هرگز نتوانستند خود را با محيط اطراف وفق دهند
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شدند و  ها مي ها و آشوب اقع اين قراء نادان، بنا به داليل زير، به سرعت جذب فتنهو
  : بستند  قرآن را در خدمت آن بلواها به كار مي

به دليل شناخت ناچيز و ناقص از دين، اين افراد، نسبت به آن دچار غيرتي * 
عواطف خود را در واقع، اين افراد، احساسات و . شدند جاهالنه و بدور از بصيرت مي

ناميدند و بدون فكر كردن به عواقب و نتايج كارهايشان و بدون  غيرت نسبت به دين مي
درك قواعد شرعي چون دفع فساد و حفظ منافع اسالم و مسلمين، مرتكب اقدامات 

  . شدند ناروا و نابجايي مي
باطل بودند پنداشتند و بر اين گمان  ايشان خود را برتر از علما و پيشوايان دين مي* 

دادند كه آن بزرگان،  كه ديگر نيازي به علم و معرفت آنان ندارند و شعار سر مي
  . هايي چون آنان هستند انسان
  . كردند آنان، رهبران خويش را از ميان افراد نادان و كم خرد انتخاب مي* 
ين به دنياطلبان و منافقان، از تعصب و غيرت ديني اين افراد سوء استفاده كرده و ا* 

اصطالح، قراء را با نيرنگ و فريب، در راستاي اهداف منحوس خويش به كار 
  . گرفتند مي

ها  ها و بدعت اين قراء، نسبت به قواعد استدالل و استنتاج و احكام و مسائل فتنه* 
   1.خبر و ناآگاه بودند بي

  : حضور فعال مرتدين سابق در جامعه : د 
 از اسالم � و خالفت ابوبكر�خود حضرت رسولاين گروه از افراد كه در دوران 

بر گشته و عليه كيان آن سالح برداشته بودند هرگز نتوانستند حالوت اين دين را 
بچشند و با وجوديكه به ظاهر مسلمان بودند اما همچنان به آن تفكرات و رفتارهاي 

قبايل يا هرگز دين در واقع اين دسته از . اي و جاهالنه پيش از اسالم پايبند ماندند قبيله
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گرفتند و يا شناخت  را به معناي درست آن نشناختند و هميشه در برابر آن موضع مي
اي هيچ تضادي با  بردند آن باورها و رفتارهاي قبيله آنان از دين چنان بود كه گمان مي

اگر چه در ميان اين افراد، بودند كسانيكه جزو قضال و صلحاي . شريعت اسالم ندارد
   1.ند اما با اين وجود، فرهنگ غالب بر اين قبايل، تطابق با اسالم نداشتامت شد

هايي از مرتدين پيشين توانستند نقش بسزايي در جريان وقايع و  در عهد عثمان، دسته
اتفات فتنه ايفا كنند و اين به دليل نوع سياست بازي بود كه عثمان برخالف ابوبكر و 

بوبكر چنان عرصه را بر مرتدين سابق تنگ كرده بود ا. عمر در قبال آنان در پيش گرفت
داد كه از توان آن مرتدين در  كه به هيچ يك از فرماندهان و كارگزاران خود اجازه نمي

او خطاب به خالد بن وليد و عياض بن غنم، صراحتاً اعالم . جهاد با دشمنان بهره برند
ود راه دهند تا خود ابوبكر نمود كه آنان حق ندارند احدي از مرتدين را در سپاه خ

هاي عهد  اجازه چنين كاري را بدهد و به اين ترتيب، هيچ يك از مرتدين، در جنگ
ابوبكر تا زمان : شعبي نيز در تاييد همين قول چنين گفته است . 2ابوبكر حضور نداشتند

از همين رو تا زمان مرگ . 3هايش از هيچ يك از مرتدين كمك نگرفت وفاتش، در جنگ
. رو شدن با او شرم داشتند اي از مرتدين كه اسالمشان نيكو شده بود از روبه بكر دستهابو

به عنوان نمونه، طليحه بن خوليد، كه ادعاي نبوت نموده بود، چون براي اداي مناسك 
در عهد عمر نيز اگر . 4آمد، هرگز فرصت نيافت كه با ابوبكر رويارو شود حج به مكه مي

ها كاسته شد اما عمر همچنان با احتياط شديدي، با ايشان  ديتچه از ميزان اين محدو
كنند كه در مسير حركت سپاهيان سعد بن ابي و قاص، قيس بن  نقل مي. كرد برخورد مي
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مكشوح مرادي و عمرو بن معديكرب، مردم را با سخنان قراي خويش به جنگ تشويق 
هايي كه ابوبكر  ي، از محدوديتاما همانطور كه بيان شد، عمر با احتياط شديد. كردند مي

به عنوان مثال، او دستور داده بود كه مرتدين . در قبال مرتدين ايجاد كرده بود كاست
توانند فرماندهي تنها يكصد تن را به عهده گيرند و به همين خاطر، سعد مجبور شد  مي

به سپاه » الهريرليله «قيس بن مكشوح را تنها با هفتاد نفر به تعقيب ايرانياني كه در نبرد 
عثمان پس از به خالفت رسيدن، سياست ابوبكر و . 1اسالم شبيخون زده بودند بفرستد

او معتقد بود كه . ها را حذف نمود عمر در قبال مرتدين را تغيير داده و آن محدوديت
هاي رده، مرتدين را از منجالب آن رهايي بخشيده  گذشت ساليان دراز از دوران جنگ

نمود تا با دادن فرصت به مرتدين، آنان را از رافت و  ، عثمان تالش ميدر واقع. است
رحمت اسالم، برخوردار نمايد تا بلكه درونشان اصالح و از هر نوع كينه و نفرت نسبت 
به اسالم پاك شود اما متأسفانه اين كار نه تنها در مورد آنان مفيد واقع نشد بلكه عداوت 

. تر نمود ن سفلگان را نسبت به اسالم و مسلمين جريو خصومت آنان بيشتر ساخته و آ
  : بيقين آنان مصداق اين بيت شاعر است كه گفت 

  و كنت و عمروا كالمسمن كلبه 
  

   23فتخدشه انيابه و اظافره  
  

  
هاي شهر كوفه اين بود  مهمترين نتيجة به كار گرفتن مرتدين در مناصب و مسئوليت

ت و فرمانبرداري آنان نسبت به حكومت را تغيير دادند كه آنان ايمان مردم و ميزان اطاع
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به نحويكه به خاطر عدم حمايت كوفيان از عبدالرحمان بن ربيعه در جنگ با تركان، او 
در آن نبرد نابرابر، كشته شد حال آنكه اين سردار بزرگ فتوحات، در عهد به چنان 

گفتند او را فرشتگان ياري  هاي عظيمي دست يافته بود كه تركان در مورد او مي پيروزي
ها  هاي فعاليت مرتدين، عامل مهمي شد براي گسترش آشوب خود اين آزادي. 1دهند مي

اين تاثير تا آنجا بود كه در ميان . ها كه سرانجام به شهادت عثمان منجر گرديد و فتنه
قتيره توان نام افرادي از قبايل مرتد چون سود آن ين حمران سكوني،  قاتالن عثمان، مي

   2.بن فالن سكوني و حكيم بن جبله عبدي را مشاهده كرد
  : يهوديان و مسيحيان  :  ه

. آنان پس از خروج از جزيره العرب در مناطقي چون كوفه و بصره سكني گزيدند
اينان و باالخص، يهوديان، در طول سنوات فتوحات، اوضاع و احوال مسلمانان را زير 

. 3د تا ضربه مهلكي را بر پيكره جامعه مسلمين وارد سازندنظر داشتند و منتظر فرصتي بو
در گفتارهاي آينده، به تفصيل راجع به تحركات يهوديان در زمينه چيني فتنه عظمي 

  : سخن خواهيم گفت 
  :  بروز تغييرات در ساختار فرهنگي جامعه آن روزگار - 2

سيار تاثيرگذار عامل مهم ديگري كه در تغييرات و تحوالت اجتماعي عهد عثمان ب
با ورود خيل عظيم اقوام و ملل مختلف به . بود، ساختار فرهنگي جامعه آن روز است

ها به درون اين  ها، افكار، عقايد و نظام درون جامعه مسلمان، جريان خروشاني از فرهنگ
  . جامعه سرازير شد

                                                           

 ). 5/146(تاريخ طبري  -1

 . 157عبداهللا بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة،  -2

 . 381دراسات في عهد النبوة و الخالفة الراشدة،  -3



 528

اي كه  دهتر شد كه اقليت فاتح، با وجود پيوندها و روابط گستر وضعيت، آنگاه وخيم
هاي جديد برقرار كردند و به سكونت در كنار آنان، ازدواج با ايشان،  با ساكنان سرزمين

هاي آن ديار و رعايت آداب و رسومشان  فراگيري زبان آن مردمان، پوشيدن لباس
ها تحت  مبادرت ورزيدند، مع هذا نتوانستند در آن برهه از زمان، مردمان آن سرزمين

قرار دهند و از چشمه جوشان اخالق و تربيت واالي اين شريعت تاثير فرهنگ اسالم 
قبايل باديه نشين عرب نيز به همين سرنوشت دچار شدند و اگر . 1ناب، سيراب سازند

چه اسالم توانست براي مدت زماني مشخص، اين قبايل را تحت تاثير تربيت و تزكيه 
عدم توازن تعداد اين مردمان و ها، به دليل  خود قرار دهد اما با وجود تمام اين تالش

تعداد محدود بزرگان مهاجرين و انصار كه پرچم نهضت ترتيب و تزكيه را در دست 
داشتند امكان تحت پوشش قرار دادن همگان ميسر نشد و به اين ترتيب، مواليان 

ها و رفتارهاي  نتوانستند از آن افكار و باورهاي جاهليت دست بكشند و بر همان بينش
امر مسلم آن است كه همگام با حركت جهاد و نبرد با دشمنان دين، . خود ماندندپيشين 

 نيز واجب است �نهضت تربيت و آموزش مفاهيم و معارف قرآن و سنت رسول خدا
تا هيچگونه خلل و تزلزلي در ميان صفوف و مسلمانان از يك طرف و از طرف ديگر 

 نيايد كه در غير اين صورت صفوف ها پديد شكافي ميان فاتحان و مردمان آن سرزمين
پاشد و آن وحدت سياسي و فكري و عقيدتي از ميان  مستحكم مسلمانان از هم مي

رود و اين وظيفه خطير تعليم و تربيت را بايد مبلغان و معلمان آگاه و خردمند،  مي
هاي  دوشادوش مجاهدان و رزمندگان سپاه اسالم انجام دهند تا توازن ميان پيشروي

اما همانطور كه بيان شد با . 2ي و نظامي و حركت فكري و اخالقي برقرار شودزمين
ها، به دليل اينكه سرعت روند فتوحات در  ها و از خود گذشتگي وجود تمام تالش
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مشرق و مغرب جهان آن روز، بسيار سريع بود به نحويكه در عرض چند سال سر تا 
شامات و شمال آفريقا به تصرف مسلمانان سر بالد عراق و ايران و ماوراءالنهر و هند و 

در آمد توان محدود مبلغان و صحابه قادر نبود در ميدان تعليم و تربيت پا به پاي 
مهمترين دليل اين عدم توازن اين بود كه بيشتر صحابه در ميان . 1فتوحات جلو برود

 كه گرد كارزار كشته شده و تنها جماعتي اندك شمار از ايشان به جاي مانده بودند
مند به فراگيري و درك مفاهيم و معارف شريعت  ايشان را انگشت شمار افراديكه عالقه

خود اين تابعين نيز به دليل . بودند فراگرفتند و به اين ترتيب طبقه تابعين تشكيل شد
خلوص نيت و شوق شديدي كه به جهاد در راه خدا داشتند در صف مقدم سپاهيان 

پرداختند و طبيعتاً بسياري از ايشان نيز چونان صحابه به  ن مياسالم به نبرد با دشمنا
عالوه بر اين مساله، نبود زمان كافي جهت نهادينه كردن مفاهيم و . 2رسيدند شهادت مي

معارف شريعت اسالم در ميان مردم، در كنار عوامل ديگر، موجب شد تا بحراني فكري 
ها و اركان نظام و  ود باعث گرديد تا پايهو عقيدتي در جامعه ظهور پيدا نمايد كه اين، خ
توان  هاي اواخر خالفت عثمان مي ها و فتنه دولت متزلزل شوند كه نتايج آن را در آشوب

   3.مشاهده نمود
  :  ظهور نسل جديد - 3

هاي جديدي به قلمرو دولت اسالمي،  پس از گسترش فتوحات و انضمام سرزمين
 نظر اعتقادات و اخالق با نسل صحابه كامالً نسل نوي در جامعه به وجود آمد كه از

نمود در  اين نسل كه آرام آرام قدرت سياسي و اجتماعي را تصاحب مي. متفاوت بودند
هاي متمايزي برخوردار  زيست و از خصوصيات و ويژگي دنيايي غير از دنياي صحابه مي
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رف شريعت و اگر مهمترين خصوصيا صحابه را، قدرت ايمان، فهم درست از معا. 1بود
تسليم بودن در برابر نظام و دولت برخاسته از دستورات قرآن و سنت دانست اين 

اين نسل . آمد تر از نسل نخستين به چشم مي ها در نسل جديد بسيار كمرنگ ويژگي
جديد كه در خود آرزوهاي دور و دراز بسياري را جهت به دست آوردن ثروت و 

دن از تعليم و تربيت صحيح اسالمي، همچنان گرفتار پروراند، به دليل درو مان مكنت مي
شايد به دليل زياد . ها و باورهاي جاهليت بود تعصبات نژادي و قومي و تاثير فرهنگ

بودن اين نسل و نيز سرگرم بودن فاتحان به نبردها و فتوحات، سبب شد تا فرهنگ 
 دورتر �عهد رسولدر واقع جامعه مسلمانان، هر چه از . 2اصيل اسالم به آنان نرسد

 و 3شد هاي تفرقه و اختالف در ميان ايشان، بيشتر و بيشتر مي شدند، عوامل و زمينه مي
  . كرد احتمال هر نوع فتنه و آشوب، افزايش پيدا مي

هايي برخوردار بود كه تضاد بسيار با بينش و  اين نسل جديد از تفكرات و نگرش
نگريستند  هاي آن مي دنيا و لذائذ و نعمتاينان، با ديدي ديگر به . نگرش صحابه داشت

از طرف ديگر اين . كه با نگرش صحابه كه بر گرفته از قرآن و سنت بود تفاوت داشت
دار اسالمي، قادر  نسل جديد، به دليل همان دور ماندن از تعليم و تربيت صحيح و ريشه

 و به همين دليل 4شد آنها را بپذيرد به هضم ديدگاه و تفكرات صحابه نبود و حاضر نمي
انگيزان و  هاي منحرف و دنياطلب اين نسل جديد، به سرعت جذب فتنه افراد و گروه

  . غوغا ساالران شدند
  :  مهيا شدن فضاي جامعه براي پذيرفتن شايعات و اكاذيب - 4
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با شناخت اين بافت ناهمگون و نامتوازن اجتماعي و فرهنگي، جاي تعجبي نيست 
انگيزان  يت واحد و انسجام محكم در ميان آحاد اين جامعه، فتنهكه به دليل نبود يك هو

هاي باطل خويش  و منافقان و دشمنان اسالم، بستر مناسبي را براي اشاعه افكار و نگرش
ابن تيميه نيز با تاكيد بر اين مساله، چنين . 1و نيز شايعات و جعليات گوناگون بيابند

 را به �ين دليل كه مردم هنوز عهد رسول خدادر دوران ابوبكر و عمر، به ا: گويد  مي
 كه �ياد داشتند و از ايمان و تقواي بيشتري برخوردار بودند و هنوز دستور رسول خدا

ايند اطاعت  فرموده بود از خلفاي راشدين، ابوبكر، عمر، عثمان و علي كه بعد از من مي
يز در اجراي انداز بود و در عين حال خلفاي مسلمين ن كنيد در گوششان طنين

كردند اوضاع آرام بود و با ثبات و امت از هر نوع اختالف  تر عمل مي دستورات، قاطعانه
طلبان و  هاي مؤمن و با اخالص بر دنيا اين دوران، عهد غلبه انسان. اي مصون ماند و فتنه

افراد سست ايمان بود اما اين تفوق و برتري در اواخر خالفت عثمان و سر تا سر دوران 
لي بن ابي طالب، عكس شد و شهوت و هوا و هوس و شبهات ايمان و يقين هم ع

هر . واليان و امرا و هم مردم را بيالود و آن اخالص ايشان را تحت الشعاع خود قرار داد
چند در اين ايام، مردم و دولتمردان، خود را پايبند ايمان و اطاعت از اولواالمر 

 شك و شبهات، به تدريج از ميزان اين اعتقاد و دانستند اما شائبه هوي و هوس و مي
اي دهان باز  اطاعت كاسته و ايشان را به راهي پر لغزشگاه سوق داد كه پس هر بوته

توان در اين سخن اميرالمومنين علي بن ابي طالب،  اين واقعيت تلخ را مي. 2كرده بود
ريدند اما در مورد او ديد كه چون مردي از او پرسيد چرا مردم عليه ابوبكر و عمر نشو

ابوبكر و عمر بر افرادي چون : اند، ايشان به او چنين پاسخي داد  هر يك به راهي رفته
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عثمان نيز با شناخت دقيق از . 1رانم كردند اما من بر امثال شما حكم مي من حكومت مي
هوشيار : اوضاع و احوال جامعه آن روز، خطاب به واليان و امراي خويش چنين نوشت 

بدانيد . اند اشيد كه مردم دچار تفرقه شده و به سوي پرتگاه هوي و هوس گام برداشتهب
ثروت و رفاه، شهوات و . كه علت اين تغييرات را در نيز در سه چيز بايد جستجو نمود

هايي كه هر لحظه ممكن  ها و دشمني اند و كينه ها و لذائذ شده اميالي كه شيفته آن ثروت
ش باشيد كه اين عوامل هر آن، احتمال دارد كه مردم را به عصيان بهو. است طغيان كنند

   2.كشانند و آنان را نسبت به حكومت خويش بشورانند
  : عثمان بعد از عمر به خالفت رسيد : سوم 

گيرانه و شديد عمر را تغيير و سياستي  با روي كار آمدن عثمان، او سياست سخت
رد در پيش گرفت، او هرگز چون عمر كه به شدت و تر را در قبال م تر و مهربانانه ماليم

داد و آنان را محاسبه  بين قرار مي دقت بسيار نفس خود و نيز ديگر مردمان را زير ذره
نمود آنجا كه حاللي حرام و حرامي حالل نشود  كرد بلكه تالش مي نمود، رفتار نمي مي

اسبه و باز خو است تر، نسبت به مح تا با روش ماليم. و حق هيچ كس ضايع نگردد
اين تفاوت تا بدان . كرد گير بوده و با عطوفت و رحمت با ايشان برخورد مي مردم آسان

. خداوند عمر را بيامرزد: حد بود كه خود عثمان راجع به روش عمر چنين گرفته است 
هاي نخستين خالفت عثمان،  هر چند در سال. 3تواند چونان او رفتار نمايد هيچ كس نمي

نمودند تا آنجا كه عثمان را مثل رافت و  از اين شرايط جديد ابراز رضايت ميمردم 
دانستند، مع هذا، به تدريج از اين اخالق نيكو و واالي او سوء استفاده نمودند  محبت مي

به نحويكه جريان حوادث و پيشامدهاي عصر عثمان با روند رويدادهاي عهد عمر كامالً 
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اين تفاوت . ورات و اوامر دستگاه خالفت، كاهش يافتمتفاوت بود و ميزان برش دست
توان در ماجراي باز داشت مردماني ديد كه از فروش ما يملك و مستغالت  اقتدار را مي

خود به دولت كه قصد داشت مسجد الحرام و مسجد النبي را توسعه دهد امتناع 
وهش مخالفت آنان كردند مشاهده نمود، آنجا كه عثمان خطاب به اين افراد و در نك مي

تنها گذشت و آرامش من شما را چنين جسور و نافرمان : با تصميم خليفه چنين گفت 
   1.كرده است

گران، نيات شوم خود را آشكار كردند و آن فتنه بزرگ را به  چون شورشيان و هوچي
راه انداختند عثمان با داليل قاطع و دندان شكن آشكارا و نزهمگان، پاسخ افتراها و 

تقادات تند و نادرست آنان داد اما اين بد طينتان ناپاك، جز رسيدن به هدف خويش كه ان
انديشيدند و دراين شرايط است كه خليفه  به هيچ چيز ديگري نمي. همانا قتل خليفه بود

او در پاسخ . رود دهد كه هرگزاز يادها نمي امت، درسي ديگر به مردم تاريخ مي
توز در كمال گذشت و رافت چنين   آن شورشيان كينهدرخواست اطرافيان براي سركوب

دهيم و تا زمانيكه كار در خور مجازاتي را انجام نداده  آنان را مورد عفو قرار مي: گفت 
كنيم و به انتقادات ايشان  اند در برابر اعتراضاتشان صبر پيشه مي و كفر راعيان ننموده

   2.دهيم پاسخ مي
  : مدينه خروج بزرگان صحابه از : چهارم 

شد كه بزرگان قريش و مهاجرين از حجاز  عمر بن خطاب تا زمان وفات، مانع آن مي
چون اعتراض و گاليه . دار خارج شوند مگر با اذن او آنهم به صورت محدود و مدت

بدانيد كه : ايشان به گوش عمر رسيد آنان را فراخواند و خطاب به ايشان چنين گفت 
دانم چه مراحلي را گذرانده و به كجا  ام و مي م با آن بودههاي نخستين اسال من از سال
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اي خطرناك و حساس قرار دارد و خطر ضعف و  امروز اسالم در مرحله. رسيده است
آيا قريشيان انتظار دارند كه عمر درهاي . كند احتمال و تفرقه و نزاع امت آن را تهديد مي

ا تصاحب نمايند و ديگر بندگان خد را المال را به روي ايشان بگشايد تا آنان آن ر بيت
اما قريشيان بدانند كه عمر زنده است و تا زمانيكه من . از سهم خويش محروم سازند

عمر . المال، به ناحق از گلوي ايشان پايين برود گذارم يك مثقال از بيت خليفه هستم نمي
. 1تار سازنداينجاست تا نگذارد قريشيان خود را در آتش غضب و انتقام خداوند گرف

عمر از آن بيم داشت كه بزرگان صحابه، با خروج از حجاز، در بالد مختلف پراكنده 
نقل . شوند و به جمع مال و ثروت و به دست آوردن امالك و زمين مشغول گردند

نمود تا اذن حضور  آيد و از او درخواست مي كنند كه چون يكي از ايشان نزد عمر مي مي
تو در غزوات : داد   به او بدهد عمر به او چنين جواب ميهاي فتوحات را در جنگ
اي اما امروز صالح تو در آن است كه تو و دنيا   وظيفه خود را انجام داده�رسول اهللا

اما عثمان، سياستي برخالف عمر در پيش گرفت و به بزرگان صحابه . 2يكديگر را نبينيد
با به : اين رابطه چنين گفته است شعبي در . اجازه داد تا به ديگر نقاط عزيمت كنند

ها  ، او به قريشيان و صحابه اذن داد تا به ديگر بالد و سرزمين�خالفت رسيدن عثمان
در . ها، مردمان بسياري گرد ايشان جمع شدند با ورود آنان بدان سرزمين. عزيمت كنند

وست  د�هاي ماليم خويش، بيشتر از عمر واقع، مردم عثمان را به خاطر آن سياست
اي از قريشيان در بالد مختلف، ما يملك  نتيجه اين سياست آن شد كه دسته. 3داشتند مي

فراواني را به دست آورند و همين عامل، سبب گرديد مردمان زيرادي گرد آنان جمع 
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كنند كه چون عثمان اذن خروج از حجاز را به قريشيان و بزرگان داد،  روايت مي. 1شوند
با حضور ايشان در آن . هاي دور و نزديك عزيمت نمودند رزميناي از آنان به س دسته

در اين ميان آنانيكه در اسالم از . ها مردمان بسياري گرد ايشسان را فرا گرفتند سرزمين
سابقه و اعتبار و منزلت بااليي برخوردار نبودند به اين بزرگان ملحق شدند و آنان را به 

اين قبيل افراد چنين اعتقاد . ترغيب كردندهاي متعدد تشويق و  كسب امالك و زمين
ها و مايملك بسياري به دست آورند مردم  داشتند كه چون اين مردان بزرگ و بنام، زمين

آنان را بهتر خواهند شناخت و از همين رو گرد ايشان جمع شدند تا از مزاياي مال و 
اسالم وارد شد و اي بود كه بر پيكر  مند شوند و اين نخستين خدشه ثروت آنان بهره

   2.دانند اي را كه در ميان مردمان ظهور كرد همين مساله مي نخستين فتنه
  تعصبات جاهليت : پنجم 

اي جاهليت چنين گفته  ابن خلدون در تاريخ خويش در مورد تاثير تعصبات قبيله
  : است 

هاي بسياري  چون حكومت اسالم توانست اركان خويش را استوار نمايد و سرزمين
هاي فاتح در مناطقي چون بصره، كوفه، شام و مصر كه مرز شبه   فتح كند، عربرا

در . شدند سكني گزيدند هاي به تصرف در آمده محسوب مي جزيره با ديگر سرزمين
ميان ايشان، تنها مهاجرين و انصار و ديگر صحابه و نيز قريش و مردمان حجاز پيامبر 

ها چون قبايل  قتدامي كردند اما ديگر عرب را درك نموده و به راه و روش او ا�خدا
بني بكر بن وائل، عبدالقيس، ربيعه، ازد، كنده، تميم، قضاعه و ديگران از اين نعمت، 

هاي فتوحات، نقش فعال ايفا نمودند نتايج آنرا حق  اينان كه در جنگ. بهره بودند بي
مي ژرف و درستي از طرف ديگر ايشان، چون از تعليم و تربيت اسال. دانستند خود مي
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، قرآن و ديگر �برخوردار نبود، همچنان نسبت به حقانيت رسالت حضرت محمد
معارف شريعت، دچار ترديد و حيرت بودند و چون حركت خروشان فتوحات، متوقف 

ها گرديد، اين قبايل  ها و لشكركشي شد و سلطه همه جانبه حكومت، جايگزين آن جنگ
ست و مديريت حكومت، در انحصار مهاجرين و نشين، احساس كردند كه ريا باديه

اين احساسات و . اند بهره مانده ها و مناصب، بي انصار و قريش قرار گرفته و آنان از مقام
هاي اين مردمان را از اطاعت كارگزارن حكومت باز داشت و به اين  عرق جاهليت، جان

اين رويدادها و . ا كردانگيز در ميان مسلمانان بروز پيد ترتيب، اولين گرايشات فتنه
حوادث كه با دوران خالفت عثمان مصادف بود در ابتدا با انتقاد و ايراد از واليان و عدم 
اطاعت از آنان و درخواست عزل و بركناري ايشان آغاز شد اما به تدريج به اعترارض 

ا از عليه خود عثمان و خالفت او انجاميد تا آنجا كه صحابه مدينه از عثمان خواستند ت
اما چون عثمان، . مقدم خويش استعفا دهد و واليان و امراي خود را بر كنار سازد

هاي تحقيق و تفحصي را به بالد مختلف فرستاد تا از حقيقت اين جريانات اطالع  هيأت
حاصل نمايند روشن شد كه تمام اين انتقادات و اعتراضات، تنها هياهو و جاروجنجال 

   1.باشد و و غوغا ساالر ميج هاي ستيزه افراد و گروه
  : توقف روند فتوحات : ششم 

 به دليل وجود موانع انساني و طبيعي متعدد، روند �در اواخر خالفت عثمان
اين مساله باعث بروز شايعات و . فتوحات در اقصي نقاط قلمرو خالفت، متوقف شد

چنين شايع آنان . نشين گردد اكاذيب بسياري در ميان مردم و باالخص اعراب باديه
هاي فتوحات را در ميان اطرافيان  كردند كه عثمان بنا به ميل و خواست خود، زمين مي

ها و افتراها، تاثير  اين دروغ. 2تقسيم نموده و ديگران را از آنها محروم ساخته است
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ها و فتوحات،  نشين گذاشت كه به دليل توقف جنگ شگرفي بر روحيه اعراب باديه
گذراندند و يا به گوش دادن به شايعات و  ردن و خوابيدن مياوقات خود را به خو

عثمان، از بزرگان . كردند هاي مربوط به عثمان و واليان او سپري مي حرف و حديث
صحابه و واليان و امراي خود درخواست نمود كه براي حل اين مسائل، راهكارهايي 

هاي  ن هياهو و جاروجنجالدر اين ميان جنگ نگه دارد تا ديگر دست از اي. ارائه دهند
در واقع، تنها راه حل نيز همين بود، زيرا از اين قبيل افراد كه شناخت . 1ناروا بكشند

بهره بودند انتظار  درست و عميقي از دين نداشتند و از تزكيه و تربيت ديني و اسالمي بي
د تا اين توان داشت و تنها يك تلنگر كافي بو هر نوع رفتار نادرست و ناپسندي را مي
هاي بسياري را ايجاد نمايند و عمالً  ها و آشوب اعراب، سر به شورش بر آورند و فتنه

انگيزان و منافقان، با ترفندهاي زيركانه، از اين خصلت ناپسند  نيز چنين شد و فتنه
هاي عظيمي  ها و آشوب برداري را نموده و آنان را درگير فتنه اعراب نهايت بهره

   2.ساختند
   برداشت نادرست از مفهوم ورع :هفتم 

ورع، در شريعت امريست خوب و پسنديده و آن عبارست از امتناع از امور حالل و 
باشد از  در واقع، ورع عبارت مي. مباح تا از خطر هر نوع حرام و گناهي در امان ماند

 به اين مساله، مربوط. اينكه در راه خداوند و به خاطر او از امور جائز اجتناب ورزيد
اما خود ورع، انواع و اقسامي . توان ديگران را بدان مجبور نمود خود افراد است و نمي

باشد كه امري حالل و واجب را  ترين آنها ورع افراد نادان و جاهلي مي دارد كه خطرناك
. 3اي از اصحاب فتنه در آن گرفتار آمدند كنند و اين همان ورعي است كه دسته حرام مي

                                                           

 ). 2/340(تاريخ طبري  -1

 ). 1/353(تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة  -2

 ). 4/1476(األساس في السنة  -3



 538

ز با سوء استفاده از اين افراد آنان را در راستاي اهداف خويش به كار دشمنان دين ني
اين قبيل افراد كه ورعي جاهالنه و خالف شريعت را در پيش گرفته بودند . بستند

آميز عثمان را خروج از دين و سنت رسول  اقدامات جائز و مطابق شريعت و يا مصلحت
ر اين تفكرات خود پيش رفتند كه خون آنان چنان د. دانستند  و خلفاي پيشين مي�خدا

اين ورع خطرناك و جاهالنه را . عثمان را مباح دانسته و در قتل او مشاركت نمودند
توان در ميان مسلماني ديد كه احكام و قوانين شريعت را براساس اميال و  امروز نيز مي

   1.سنجند تفكرات باطل خود و يا از دريچة آداب و رسوم خويش مي
  : هاي افراد  جاه طلبي: هشتم 

نسل دوم مسلمانان كه بيشتر از فرزندان صحابه بودند خود را اليق و درخور كسب 
دانستند اما درهاي ورود به اين جايگاه را به روي  مقامات و مناصب عاليه حكومتي مي

هاي مناسب، در  ديدند و به همين دليل و براي به دست آوردن فرصت خويش بسته مي
بدون . نمودند كرد مشاركت مي پذير مي كه احتمال تغيير آن وضعيت را امكانهر جرياني 

هاي اين نسل در حوادث مختلف،  ها و فعاليت گيري شك مطالعه و پژوهش در موضع
   2.در شناخت بهتر حقايق، بسيار حائز اهميت است

  

  توز  توطئه دشمنان كينه: نهم 

، اسالم آوردند كه هميشه و در هر ، منافقاني به ظاهر�از همان دوران رسول خدا
اينان كه از هوش و ذكاوت . موقعيتي در پي ضربه زدن به تنه اين درخت مبارك بودند

كردند با شناخت نقاط ضعف امت اسالم، آن را نقطه  بااليي نيز برخوردار بود تالش مي
د سست آغازين يك فتنه و آشوب سازندو در اين راه نيز، هميشه بودند جاهالن و افرا
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دادند و سخنان ايشان را باور  هاي آنان مي ها و دروغ گويي ايماني كه گوش به ياوه
در كنار اين منافقان، به تدريج، جبهه خطرناك ديگري متشكل از يهوديان، . 1كردند مي

هايي كه خصومت و كينه آنان نسبت به اسالم و حكومت آن،  مسيحيان و غير عرب
كردند تا از هر فرصتي براي ضربه  ها هميشه تالش مي روهاين گ. آشكار بود شكل گرفت

زدن به به اسالم و مسلمين سوء استفاده نمايند و در اين راه نيز از هيچ اقدامي فروگذار 
ها، مواقعي بود كه خليفه، يكي از واليان خود در شهرها و  بهترين اين فرصت. نبودند

ه دليل انجام رفتاري در خور حد و مناطق مهمي چون بصره، كوفه، مصر و مدينه را ب
ها و ديگر دشمنان، در بوق و كرنا  در اين هنگام اين گروه. نمود تعزير، مجازات مي

ها و آشوبي به پا كنند و مشروعيت  بستند تا فتنه زدند و تمام توان خود را به كار مي مي
 غوغا ساالري و ها مردماني چنان به در ميان اين گروه. نظام خالفت را زير سوال برند

انگيزي شهرت يافتند كه هر كس با ايشان برخوردي داشت آنان را غوغاساالر،  فتنه
، جاهالن و ناداناني كه از دين شناختي 3، سفله و پست2خو  طلب، گرگان درنده جنگ
   4.ندارند

آنان بد طينتاني بود كه كامالً در اختيار . يافت  هرج و مرج طلب مي5اراذل و اوباش
در اسناد . نهادند  و در جهت تامين منافع شوم آنان گام مي6ين روزگار قرار داشتندشياط

و مدارك تاريخي به هنگام سخني گفتن راجع به اين شورشيان و غوغاساالران، بارها و 
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اين مرد از يهوديان يمن بود . بارها سخني از فردي بنام عبداهللا بن سبأ به ميان آمده است
او . كرد در آن زمان، هيچ كس خطر اين مرد را احساس نمي. سالم آوردكه بنا به داليلي ا

پرداخت و در صدد بود تا مقدمات  در بيشتر شهرهاي مهم قلمرو اسالمي به سياست مي
ما در صفحات بعد، راجع به اين شيطان مجسم، . 1نيات شوم خويش را فراهم آورد

  . صحبت خواهيم نمود
   ����انگيزان عليه عثمان نه فتنهها و تدابير زيركا نقشه: دهم 

همانطور كه گفتيم، در اواخر عهد عثمان، اوضاع و احوال جامعه به گونه بود كه 
انگيزان و غوغاساالران نيز كه در ابتدا به  فتنه. مردم پذيراي هر نوع افترا و دروغ بودند

 انتقادات بهانه امر به معروف و نهي از منكر، واليان و امراي دستگاه خالفت را مورد
شديد و گاه اتهامات ناروا قرار داده بودند به تدريج نوك پيكان حمالت ناجوانمردانه 

مهمترين . بستند خود به سوي شخص خليفه مسلمين گرفته و به او افترا و دروغ مي
توان در پنج حوزه زير خالصه و  انتقادات و اتهاماتي را كه متوجه خليفه بود مي

  : بندي نمود  طبقه
داماتي كه عثمان، پيش از به خالفت رسيدن انجام داده بود، مانند عدم حضور اق - 1

  هاي حساسي چون حديبيه  در تعدادي از غزوات و موقعيت
 . ها هاي مالي عثمان، چون شيوه پرداخت پاداش سياست - 2

هاي اداري او چون به كار گماشتن خويشان و نزديكان و نيز شيوه او در  سياست - 3
 امرا انتصاب واليان و 

اجتهادات و فتاواي او چون به چهار ركعت، توسعه مسجد الحرام و مسجد النبي   - 4
 . و تدوين مصحف واحد قرآن

                                                           

 . 394دراسات في عهد النبوة و الخالفة الراشدة، ص  -1
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  . 1اي چون عمار، ابوذر و ابن مسعود نوع رفتار او با صحابه - 5
در مورد هر يك از مسائل فوق، در جاي خود سخني گفتيم و تنها حقيقت رابطه 

با وجوديكه موج .  در فرصتي مناسب تبين خواهيم نمودماند كه آن را عثمان و عمار مي
اتهامات دروغين عليه عثمان و عملكرد او، چه در دوران حيات آن حضرت و چه در 

الي روايات و اخبار، بسيار زياد و همه جانبه بود اما هرگز تا بدان حد نرسيد كه  البه
   .مرگ او را توجيه نمايد

اند و در منابع  اد مجهول و يا اسناد ضعيف نقل شدهتمام روايات و اخباري كه از افر
اند حقايق و واقعيات تاريخ خلفا و  كتب تاريخي چون تاريخ طبري ثبت گرديده

اي از ابهام فرو  ها و اختالفات، را چنان در هاله پيشوايان دين، به خصوص جريان فتنه
ر واقع اين جعل روايات، د. نماياند اند كه درك درست از آن تاريخ را بس دشوار مي برده

در راستاي اهداف غاليان و منحرفان از دين قرار دارد كه تالش دارند چهره درخشان 
هاي بروز آن، در  عثمان نيز با درك اين فتنه و زمينه. صحابه را مشوه و زشت نشان دهند

و نامه خود خطاب به امرا و واليان، رفاه و وفور نعمت، رواج و تبعيت از هوي و هوس 
. داند وجود كينه و نفرت در ميان مردم را مهمترين عوامل گرايش آنان به شر و فتنه مي

مورخان با استنا به روايت : گويد  ها چنين مي ابن عربي نيز در مورد اين نوع روايت
ها و كارهاي  كنند كه عثمان در دوران خالفت خود، دچار ظلم پردازان بيان مي دروغ

  . باشد ست كه سند و متن تمام اين سخنان، باطل و نادرست مياما بايد دان. زشت شد
، هيچ كس را �ما بعد از نبي اكرم: گويد  ابن تيميه در تبيين اين مساله چنين مي

اما . همه خلفا و غير ايشان، ممكن است مرتكب اشتباه و گناه شوند. دانيم معصوم نمي
 كنند و يا با انجام كارهاي نيك و توانند از گناهان خود توبه بايد دانست كه آنان مي

از طرف ديگر، خداوند متعال با مصائب و . پسنده، اشتباهات گذشته خود را جبران كنند

                                                           

 . 400همان، ص  -1
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هاي  كند، گناهان و بدي دردهاي متعدد و نيز موارد ديگري كه بر سر مردمان نازل مي
  . گرداند آنان را پاك مي

بپذيريم و او را ستمكار و گناهكار حال اگر در قضيه عثمان همه اين شايعات را نيز 
تصور كنيم، مگر نه اين است كه او از نخستين مسلمانان و پيشگامان اسالم بود كه در 

 او را به خاطر �ميادين كارزار بسياري حضور يافت، مگر نه اين است كه رسول خدا
عام از مصيبتي كه بر او نازل خواها شد به بهشت بشارت داد و مگر همو نبود كه در مأل

دادند اظهار توبه و استغفار نمود  تمامي كارهايي كه انجام نداده بود اما به او نسبت مي
همانا او در برابر آن فتنه بزرگ صبر پيشه نمود تا سرانجام مظلومانه جان به جان آفرين 

  . ترين كفاره گناهان و اشتباهات اوست تسليم نمود و اين، خود، بزرگ
  هاي مختلف براي تحريك مردم   وسائل و روشبه كارگيري: يازدهم 

اشاعه شايعات و رواج آن در ميان : ها و ابزارها عبارت بودند از  مهمترين اين شيوه
مردم، مناظره و مجادله با خليفه در مقابل ديدگان مردم، تهمت زدن به واليان و امرا، 

، �، طلحه� عائشهآميز عليه عثمان و انتساب آن به بزرگاني چون جعل نامه اعتراض
تر از عثمان است و  ، اعالم اين مطلب كه علي در امر خالفت، شايسته� و علي�زبير

باشد، تشكيل و سازماندهي دسته و   بعد از وفات او مي�اينكه او جانشين رسول خدا
هاي مهم كوفه، بصره و مصر و اعزام چهار كاروان از هر  هاي متعدد در سرزمين گروه

ها تنها بنا به دعوت  كور به مدينه و رواج اين شايعه كه اين كاروانيك از مناطق مذ
ها و ابزارها، غوغاساالران شعارهايي چون  در كنار اين شيوه. اند صحابه به مدينه آمده

كردند كه آنان تنها به خاطر  گفتن تكبير را وضع نمودند و در ميان مردم چنين وانمود مي
عروف، مبارزه با ظلم و ستم، درخواست عزل و تغيير اقامه امر به معروف و نهي از م

هر چند كه اين درخواست، بعدها به درخواست عزل خود . اند واليان به شهر مدينه آمده
شورشيان چنان پا را فراتر نهادند كه خواهان مجازات . عثمان از مقام خالفت منجر شد
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ي بالد اسالمي كه ها و مرگ خليفه شدند و چون خبر حركت مردمان ديگر سرزمين
براي ياري و كمك خليفه به جانب مدينه روانه شده بودند به آنان رسيد، تنها راه نجات 

  .1خود را در ترور و قتل عثمان ديدند كه توانستند به اين نيت شوم خود دست يابند
  : تاثير سبئيت بر روند ماجراي فتنه : دوازدهم 

  :  سبئيت، ميان حقيقت و خيال - 1
اند كه شخصيتي بنام عبداهللا بن سبأ  ديم بر اين واقعيت اجماع نظر داشتهعلماي ق

. اند وجود داشته است و در اين ميان تنها تعدادي از معاصرين در وجود او شك نموده
دليل اين تعداد از افراد اين است كه شخصيت عبداهللا بن سبأ، زاييده ذهن فردي بنام 

و از نظر علماي حديث، چندان مورد اعتماد و باشد كه خود ا سيف بن عمر تميمي مي
اما بايد دانست كه در تواريخي چون آثار ابن عساكر، بارها و بارها از . باشد اطمينان نمي

عبداهللا بن سبأ نام برده شده است بدون اينكه در هيچ يك از اين روايات و اخبار نامي 
يز صحت سند تعدادي از از سيف بن عمر ذكر شود و خود شيخ ناصر الدين آلباني ن

هاي رجال و حديث شيعه، به  از طرف ديگر، در خود كتاب. روايات را تأييد نموده است
شود بدون اينكه اثري از سيف بن عمر را در اين  كرّات، از عبداهللا بن سبأ نام برده مي

  . روايات و اخبار ديد
 بنام عبداهللا بن همانطور كه بيان شد تعدادي از محققان معاصر در وجود شخصيتي

 تشكيك ايجاد نمود و آن را بدون هيچ دليل و برهاني محكم، زاييده توهمات 2سبأ

                                                           

عبداهللا بن سبأ، ملقب به ابن السوداء، از يهوديان صنعاء بود كه پس از مسلمان شدن در دوران خالفـت                     -1
ر ميـان  هاي وسيعي در شام و عـراق مـصر دسـت زد و توانـست افكـار مخربـي را د             عثمان، به فعاليت  

تحقيق مواقـف   . مسلمانان اشاعه دهد و آنان را از دين راستين منحرف ساخته و ميان ايشان تفرقه افكند               
 ). 1/284(الصحابه في الفتنة 

 ). 1/70(تحقيق مواقف الصحابه في الفتنة  -2
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باشند  غالب اين دسته از محققان يا شيعه هستند و يا خاورشناس مي. اند مورخان دانسته
شرمي، در حالي  اين در كمال پررويي و بي. كه بايد افراد غرب زده را نيز بدانان افزود

كنند كه زندگينامه و اقدامات او در كتب تاريخ به ثبت  اين شخصيت را انكار ميوجود 
رسيده، راويان بسياري كارها و اقدامات او را نقل كرده و مورخان، محدثان، نويسندگان 

اي تاريخ فرق و ملل و نحل و طبقات و انساب و ادبيات كه در مورد سبئيت  كتاب
از طرف ديگر نام اين شخصيت . اند  تاكيد كردهاند بر وجود اين شخصيت صحبت كرده

توان ماجراي  هم در كتب اهل سنت موجود است و هم در كتاب شيعه و بنابراين نمي
فتنه قتل عثمان و نقش عبداهللا بن سبأ در آن جريان را تنها به روايات تاريخ طبري و 

طه با اين شخصيت سيف بن عمر تميمي محدود بدانيم، بلكه اخبار و رواياتي كه در راب
هاي تاريخ اسالم و تاريخ فرق و نحل وجود دارند و تاريخ  الي كتاب هستند در البه

ها به اين مساله شهرت يافته كه بيشتر از ديگران به  طبري تنها به اين دليل از ديگر كتاب
بنابراين انكار بدون دليل و برهان قاطع اين حوادث و . تفصيل و بسط آن پرداخته است

فاقات، در واقع زير سوال بردن همه رويدادهاي آن برهه از زمان و تخريب شخصيت ات
در . 1بدون دليل راويان و مورخان و علما و نيز وارونه نشان دادن حقايق تاريخ است

توان نام عبداهللا بن سبأ را  كنيم كه مي هاي اهل سنت اشاره مي اينجا به ذكر چند از كتاب
  : در آنها يافت 

در شعري كه پس از فرار از كوفه به بصره در هجو )   ه83در  (2 همدان اعشي-
  : برد  مختار ثقفي و ياران او سروده است از سبئيت نام مي

  شهدت عليكم انكم سبئيه
  

  12و اني بكم يا شرطه الكفر عارف  
                                                           

 شب كور   عبدالرحمن بن عبداهللا بن حارث از شعرا، فقها، قراء و فضالتي بنام دوران خويش بود و چون                 -1
 . به قتل رسيد)   ه83(او در سال . بود و از قبيله همدان با اعش همدان شهره شد

 . 148ديوان اعشي همدان، ص  -2
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  12عارف
  

  
 و ابو 4داند ابن سبأ را فرزند يك زن حبشي مي)   ه245د  (3همچنين ابن حبيب

طالب  كند كه علي بن ابي نقل مي» االستقامه«در كتاب ) 253د (ش بن اصدم عاصم خشي
نيز من جمله افراديست كه در مورد ) 255د (اي از ياران ابن سبأ را سوزانيد حافظ  دسته

   5.عبداهللا بن سبأ صحبت كرده است
ايست   مساله�اي زنادقه در دوران خالفت علي بن ابي طالب قضيه سوزاندن دسته

خود لفظ . 6كنند وايات صحيحي در كتب صحاح، سنن و مساتيد آن را تاييد ميكه ر
ابن تيميه در اين . ايست كه با نام عبداهللا بن سبأ پيوندي شگرفت يافته است زندقه، كلمه
گذار آن، زنديق مشهور،  و بنيان) لعن و تكفير صحابه(منشأ رفض : گويد  رابطه مي

نيز عبداهللا بن سبأ را از غاليان زندقه و فردي گمراه و ذهبي . 7باشد عبداهللا بن سبأ مي
دارد كه  پندارد و بيان مي ابن حجر نيز او را از غاليان زندقه مي. 8داند منحرف از دين مي

اينان بر اين باور غلط بودند . ابن سبأ را ياران و پيرواني بود كه به سبئيت شهرت داشتند
علي نيز در دوران خالفت خود . برخوردار استكه علي بن ابي طالب از مقام الوهيت 
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توان در ميان كتب  همچنين نام عبداهللا بن سبأ را مي. 1تعدادي از اين گمراهان را سوزانيد
در مورد محمد بن )   ه354د [به عنوان مثال، ابن حبان . جرح و تعديل محدثان يافت

 اعتقاد داشتند علي بن ابي او از سبئيان بود كه: گويد  چنين مي)   ه146د (سائب كلبي 
در ميان . 2طالب نمرده است و پيش از فرا رسيدن روز قيامت به دنيا باز خواهد گشت

به . توان به وضوع انتساب سبئيت به خود عبداهللا بن سبأ را يافت كتب انساب نيز مي
 خود به اين 3در كتاب األنساب)   ه562د (عنوان نمونه، عبدالكريم بن محمد سمعاني 

گويد  در مورد عبداهللا بن سبأ چنين مي )  ه571د (نيز ابن عساكر . قضيه اشاره نموده است
او از يهوديان . سازند عبداهللا بن سبأ از رافضيان غالي بود كه سبئيت را بدو منتسب مي: 

نكته مهم در آثار ابن عساكر اين است كه . 4يمن بود كه بعدها به دين اسالم گرويد
باشد و او  مي، تنها منابع ابن عساكر در مورد اخبار ابن سبأ نميسيف بن عمر تمي

در اين خصوص )   ه728د (ابن تيميه . 5كند روايات ديگري را از ساير راويان نقل مي
معتقد است كه رافض را منافقان زنديق ايجاد نمودند و عبداهللا بن سبأ نيز خود زندقه را 

 راه مبالغه را در پيش گرفت و چنين وانمود �باو در شأن علي بن ابي طال. بنيان نهاد
 امام و جانشين پس از �كرد كه علي بن ابي طالب براساس قرآن و سفارش نبي اكرم مي

. 6باشد كرد كه علي از مقام عصمت برخوردار مي همچنين ابن سبأ ادعا مي. اوست
ست كه سبئيت، بدعتي ا: نيز در خصوص سبئيت چنين معتقد است )   ه79د (شاطبي 
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در كتاب خطط . 1باشد تبارك و تعالي، الهي ديگر موجود مي» اهللا«باور دارد در كنار 
نيز آمده است كه عبداهللا بن سبأ در دوران خالفت علي بن ابي )   ه845د (مقريزي 

 پيش از وفات علي را وصي و جانشين خود اعالم �كرد كه پيامبر طالب چنين تبليغ مي
أ مسائل رجعت و بازگشت مجدد به دنيا و پيش از وقوع قيامت همچنين ابن سب. نمودند

   2.داد و نيز تناسخ را به علي بن ابي طالب نسبت مي
كشي : توان موارد زير را ذكر نمود  اند مي در مورد كتب شيعي كه از ابن سبأ ياد كرده

 از كند كه سعد بن عبداهللا در كتاب رجال خود به نقل از محمد بن قولويه روايت مي
يعقوب بن يزيد و او از محمد بن عيمن و او از علي بن مهزيار و او از فضاله بن ايوب 

خداوند عبداهللا بن سبأ را : كند كه أبو عبداهللا گفت  و او نيز از أبان بن عثمان نقل مي
اي بود  امير المؤمنين بنده. كرد لعن و نفرين كند كه ادعاي ربوبيت اميرالمؤمنين مي

. هر كه بر ما دروغي بندد خداوند او را به آتش دوزخ گرفتار آورد. حق تعاليفرمانبردار 
گويند كه ما خود را از ايشان و سخنان  مردماني هستند كه در شأن ما سخناني ناروا مي

الزم به ذكر است كه سند اين روايت صحيح و درست . 3دانيم نادرست آنان ميرا مي
خود همين خبر را البته با ذكر سندي ديگري نقل » الخصال«قمي نيز در كتاب . 4باشد مي
كند كه عبداهللا بن سبأ به  نيز در اين كتاب بيان مي» روضات الجنات«مؤلف . كند مي

خاطر دروغ و تزويري كه در شأن علي بن ابي طالب به كار بست و نيز تأويالتي كه در 
دكتر . 5رار داردرابطه با آن حضرت جعل نمود مورد لعن و نفرين امامان مذهب ق
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عبداهللا بن سبأ و اثره في احداث الفتنه في صدر «سليمان بن حمد العوده در كتاب خود 
هاي بسياري را در رابطه با عبداهللا بن سبأ از كتب و منابع شيعي  روايت» االسالم

استخراج كرده است كه در واقع هر كس را كه بخواهد بدون دليل و برهان و با از روي 
 در واقع، شخصيت 1.كند يف، وجود اين شخصيت را انكار نمايد محكوم ميمنابع ضع

عبداهللا بن سبأ، هم در منابع سني و هم در منابع شيعي، شخصيتي است حقيقي و واقعي 
، 5، گولدزيهر4، ديالفيدا3، فان فولتن2از طرف ديگر، خاورشناساني چون يوليس فلهاوزن

 بر وجود چنين شخصيتي در صدر اسالم تاكيد  نيز7 و دوايت رونلدسن6رينولد نيكلسون
 و 8هر چند در اين ميان، معدودي از خاورشناس مانند كيتاني، برنارد لوئيس اند،  نموده

اند اما به دليل تزلزل داليل و   وجود عبداهللا بن سبأ را مورد شك قرار داده9فريد لندر
توان  ين قبيل افراد اعتنايي نميهاي آنان در نگارش تاريخ اسالم، چندان به ديدگاه ا شيوه
  . كرد

بيند  هر كس در منابع و كتب شيعي و سني، چه قديم و چه متأخر، نظري بيافكند مي
وجود عبداهللا بن سبأ در سر تا سر اين كتابها اعم از كتب عقايد، حديث، رجال، أنساب 
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وهشگران و ادبيات، به عنوان شخصيتي حقيقي و واقعي به ثبت رسيده و محققان و پژ
واضح است كه مستشرقين . اند بسياري در اين مسأله هيچ گونه شكي به خود راه نداده

نخستين افرادي بودند كه در وجود شخصيت عبداهللا بن سبأ تشكيك ايجاد كردند كه 
بعدها محققان شيعه و اعرابي كه شيفته نظريات خاورشناسان بودند، ديدگاه آنان را در 

اما هر پژوهشگري كه در مورد داليل اين قبيل افراد تحقيق نمايد . اين زمينه پذيرفتند
بيند كه تنها دليل ايشان در انكار شخصيت ابن سبأ ايجاد شك و سپس بيان حدس و  مي

شود جهت مطالعه بيشتر در زمينه  پيشنهاد مي. 1باشد گمان و فرضيات در اين رابطه مي
تحقيق «ورد عبداهللا بن سبأ به كتاب منابع سني، شيعي و نيز آثار خاورشناسان در م

نوشته دكتر سليمان بن حمد العوده مراجعه » مواقف الصحابه في الفتنه في صدر االسالم
  . تر و مبسوطي در اختيار محققان قرار گيرد شود تا اطالعات عميق

  :  نقش عبداهللا بن سبأ در ماجراي فتنه - 2
 اوضاع و احوال � خالفت عثمانهمانطور كه در مباحث پيشين بيان شد در اواخر
هاي فتنه و  يهوديان نيز كه زمزمه. بالد اسالمي به سرعت در حال تغيير و دگرگوني بود

شنيدند دست به كار شدند و با تظاهر به اسالم و سوء استفاده از عوامل و  اختالف را مي
از . وارد كنندهاي اين فتنه، منتظر فرصتي بودند تا زهر خود را به پيكره اسالم  زمينه

اي كه در اين ميان بايد در نظر داشت اين  نكته. جمله اين يهوديان، عبداهللا بن سبأ بود
است كه از يك طرف، نبايد نقش او را چنان برجسته نمود كه همه حوادث و 
رويدادهاي فتنه را از او بدانيم و از ديگر سو نبايد چنان نقش او در جريانات فتنه را 

اما بايد دانست كه اين مرد، جزو . گاه در وجود او شك نمودكوچك شمرد كه 
ترين افرادي بود كه توانست با سوء استفاده از فضاي موجود آن  ترين و برجسته خطرناك

او . روزگار و عواملي ديگر، تاثيري بس شگرف در روند اتفاقات آن ايام به جا گذارد
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بيمار خود جعل كرده بود بدان هدف توانست با نشر باورها و افكار باطلي كه از ذهن 
. 1شوم و منحوس خود كه همانجا ايجاد تفرقه و اختالف ميان امت اسالم بود نائل آيد

در واقع، روش كار او بدين صورت بود كه آن افكار و باورهاي غلط و نادرست خود را 
گرا  راطگذاشت و به اين ترتيب توانست افراد نادان، اف براساس مسائلي درست بنيان مي

همچنين او در اين روند، از روشي بغرنج و . و يا دنياپرستان را گرد خود جمع كند
برد و با تاويالت دور و باطل از حقايق دين، افكار نادرست خود را به  پيچيده سود مي

  : به عنوان مثال، او با استناد به اين آيه . داشت ديگران عرضه مي

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuÚÚÚÚ uu uu"""" ss ssùùùù yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã šš ššχχχχ#### uu uu öö öö"""" àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### xx xx8888 –– ––ŠŠŠŠ !! !!#### uu uu"""" ss ss9999 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ 〈〈〈〈 2  )85 : قصص(  
 به دنيا بيشتر است تا �چنين استنباط كرد كه طبق اين آيه، امكان بازگشت محمد

 وصي و جانشين �كرد كه علي يا او ادعاي مي. 3 به دنيا�امكان بازگشت عيسي
ن بوده است و چون به اعتقاد ابن سبأ، هر پيامبري را وصي و جانشي.  است�رسول خدا

 � بوده، بنابراين بايد او را جانشين نبي اكرم� هميشه همراه و همگام نبي خدا�علي
چون اين قضيه در ميان پيروان او جا افتاد، او گام بعدي را برداشت و آن اين . 4دانست

 ستم روا داشته و او را از حق خالفت محروم �بود كه اعالم نمايد صحابه در حق علي
هاي بعدي ادعا كرد كه عثمان خالفت را به ناحق غصب نموده،  سپس در گام. ندا كرده

پس بايد مسلمانان قيام كنند و با اقامه امر به معروف و نهي از منكر و باز خواست و 
محاسبه امر او و واليان عثمان، حقايق را به مردم نشان داده و آنان را در اين قيام، با خود 
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ين مرحله، با تمام افراديكه از افكار فاسد و باطل او تاثير پذيرفته  او در ا. 1همراه ساخت
كرد و آنان نيز مردم را به ان عقايد باطل خويش فرا  بودند، به طور مخفيانه، مكاتبه مي

اين افراد تا آنجا پيش رفتند كه با در طول مكاتباتي كه با هم داشتند تالش . خواندند مي
واليان و امراي سرزمين خود را به هم بازگو كنند و به اين كردند اشتباهات و عيوب  مي

ترتيب، بتوانند همه مسلمانان را دچار شك و ترديد نسبت به لياقت دستگاه خالفت 
ها و ادعاهاي مهم، هدفي ديگر را  اما اينان، بدون ترديد در وراي يان گفته. عثمان نمايند
  . پروراندند در سر مي

او از يك طرف، . شود د اما زيركانه ابن سبأ بر ما آشكار ميبه اين ترتيب، شيوه پلي
كند كه گويا ميان دو صحابي جليل القدر، بر سر قدر و حكومت،  چنان وانمود مي

 � مظلوم است و عثمان�خصومت و اختالفي بزرگ وجود دارد كه در اين ميان، علي
مردم كوفه را كند تا مردمان، باالخص  غاصب و ستمكار و از ديگر سو تالش مي

او در اين برنامه شوم، از اعراب .  بشوراند�تحريك نمايد و عليه واليان و امراي عثمان
او نه تنها توانست اعراب زاهد و مؤمن اما نادان و . برد نشين، نهايت استفاده را مي باديه

 تا كم خرد را به بهانه امر به معروف و نهي از منكر با خود همراه سازد، بلكه موفق شد
 در مسائل مختلفي نسبت به �اعراب دنياپرست و جاه طلب را متقاعد سازد كه عثمان

كرد كه عثمان به شدت به خويشاوندان خود  مثالً چنين شايع مي. دارد آنان ظلم روا مي
تمايل دارد به نحويكه اموال بيت المال مسلمين را در اختيار آنان قرار داده است و چنين 

. داند ها و مايملك حكومت را حق خود مي عثمان منافع حاصل از زمينكرد كه  تبليغ مي
هاي  ها، او به پيروان خود دستور داد تا با نوشتن نامه ها و تهمت در كنار اشاعه اين دروغ

آميز از وضعيت موجود و ارسال آنها براي هم، چنان فضا را مسموم كنند كه  اعتراض
ترديد شوند و باور كنند كه اوضاع و احوال مردم واقعاً در اين مورد دچار شك و 
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بردند، زيرا  باشد و در اين ميان، اين سبئيان بودند كه سود مي مملكت به شدت وخيم مي
شد و  هاي فتنه و آشوب برداشته مي شدند اولين گام اگر مردم اسير اين تبليغات مي

رك نفاق و تفرقه بود توانستند به اهداف شوم خود كه همانا كاشتن بذر نامبا سبئيان مي
گر را احساس   نيز كه زمزمه اين فتنه ويران�عثمان. 1در ميان امت اسالم بكارند

هاي آسياب  بينيم چرخ به خداوند سوگند كه مي: نمود، خطاب به امت چنين گفت  مي
كنم كه بميرم اما آب به اين آسياب  آرزو مي. اند فتنه و آشوب به گردش در آمده

   2.منحوس نريزم
او . هاي پليد خود، بنا به داليلي مختلف، مصر را برگزيد اما ابن سبأ، براي انجام نقشه

در آنجا قيام خود را سازماندهي كرد و مردم را تشويق نمود تا به جانب مدينه حركت 
او ادعاي باطل ظلم عثمان به علي و غصب خالفت از جانب او را اساس اين . كنند

هايي پرداخت   در كنار اين تهمت ناروا، او به جعل نامه.3حركت مخرب خود قرار داد
اما چون . شوند تا به مدينه بيايند كه در آنها از زبان بزرگان صحابه، مردم تشويق مي

مردم فريب خورده قدم به مدينه گذاشتند ديدند كه هيچ يك از صحابه از آنان استقبال 
از طرف ديگر، عثمان به گفتگو . 4كردندها مبرا اعالم  ننمود و خود را از حقيقت آن نامه

ذهبي بر اين باور است . نمود پرداخت و حقايق را بر آنان آشكار مي و مناظره با آنان مي
كه عبداهللا بن سبأ عامل آشوب و بلوا در مصر بود و همو بود كه بذر كينه و نفرت 

ليه خود نسبت به واليان و امراي عثمان را در دل مردم كاشت و سپس مردم را ع
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اما بايد دانست كه ابن سبأ اين سلسله كارها و . 1 به عصيان و شورش واداشت�عثمان
ها و  گران انجام داد و با نيرنگ اي از منافقان و توطئه اقدامات را به كمك شبكه

هاي بسيار توانست اعراب و مؤمنان متحجر و كم خرد را با خود همراه سازد و  دسيسه
ابن كثير در اين رابطه معتقد است كه . هاي خود به كار گيرد در راستاي تحقق نقشه

وجود شخصيتي بنام ابن سبأ و حضور او در مصر و عقايد باطلي كه او در ميان مردم 
 بود تا آنجا كه اين مرد �داد از مهمترين عوامل شورش مردم عليه عثمان رواج مي

   2.يب دهد و با خود همراه سازدانگيز توانست مردمان بسياري را در مصر فر شرور و فتنه
تمامي علما و مورخان بنام امت بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه شخصيتي بنام 
عبداهللا بن سبأ در ميان مسلمانان ظهور كرد و توانست با نشر افكار و عقايد خود در بين 

رقه و آنان، ايشان را از دين راستين و اطاعت امام عصر خويش منحرف ساخته و بذر تف
در اين ميان، آشوب طلبان و افراد فرصت طلب نيز گرد . اختالف را در ميان آنان بكارد

او جمع آمدند و فرقه سبئيت را شكل دادند كه خود، از مهمترين عوامل قتل امام عصر 
توان فهيمد اين  امت بود، به طور خالصه، آنچه از مطالعه در مورد اين فرقه گمراه مي

كردند و دليل اين ادعا مهارت و  الً منظم و سازمان يافته عمل مياست كه آنان كام
همچنين آنان توانستند . قدرت آنان در تفهيم و تبليغ عقايد و افكار خود به ديگران است

به طور وسيعي، دامنه فعاليت خود به سر تا سر بالد اسالمي و شهرهاي مهمي چون 
اي اعراب  وء استفاده از تعصباب قبيلهبصره، كوفه و سرزمين مصر گسترش دهند و با س

نشين و حس عدم تمكين آنان در برابر حكومت و نيز استفاده از احساسات و  باديه
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هاي نو مسلمان، توانستند آتش فتنه و آشوب و تفرقه و  هاي بردگان و غير عرب خواسته
   1.ور سازند جنگ را در ميان جنگ اسالم شعله
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  گفتار نخست 
  

  آغاز فتنه
  

، �توزان دروغگو در عزل وليد بن عقبه از واليت كوفه، عثمان پس از موفقيت كينه
چون سعيد به كوفه رسيد، بر منبر . سعيد بن عاص را به واليت اين شهر منصوب نمود

رفت و خطاب به مردم اعالم نمود كه او علي رغم ميل خود و فقط به خاطر اجراي 
او همچنين خطاب به آنان گفت كه زمزمه . ان اين منصب را پذيرفته استدستور عثم

شنود اما مردم بايد بدانند كه او با شدت به مقابله با آن بر  فتنه و تمرد را در اين شهر مي
انگيزان  تواند آن را در نطفه خفه كند و يا فتنه خواهد خاست و و در اين مبارزه با او مي

. 1كست دهند اما هرگز با ايشان مدارا و مصالحه نخواهد نمودخواهند توانست او را ش
توزان  سعيد پس از مدت زماني كوتاه دانست كه اوضاع كوفه بسيار نابسامان است و كينه

نشين خشن و سنگدل بر اوضاع شهر مسلط  و سفلگان و بد طينتان و اعراب باديه
ايد تمام تالش خود را در  نيز در جواب آن نامه، به او نوشت كه ب�عثمان. 2هستند

جهت سروسامان دادن به اوضاع آن شهر و باز گرداندن پيشگامان در اسالم و مجاهدان 
من جمله در . به صحنه قدرت و مقدم كردن آنان بر ديگران نهايت تالش خود را نمايد
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بر ديگران . مردماني را ه صاحب سابقه و جهاد در اسالم هستند: اين نامه آمده بود كه 
ها را به دست ايشان فتح نمود و آناني را كه پس  مقدم بدار، زيرا كه خداوند آن سرزمين

اند در مرتبه پس از آنان قرار بده و تنها در  ها سكني گزيده از ايشان در آن سرزمين
صورتيكه سابقين در اسالم از جهاد امتناع كردند و ديگران در ميادين كارزار حضور 

اهدين را بر آن سابقين در دين مقدم گردان منزلت و جايگاه هر يافتند، آنگاه اين مج
انساني را بشناس و آن را رعايت كن و سهم هر يك را براساس حق و عدالت به ايشان 

. 1سازد بدان كه شناخت مردم امكان اجراي عدالت در مورد آنان را ميسر مي. واگذار كن
كرد و روند كا   را اجرا مي�مانسعيد بن عاص ني مو به مو دستورات و سفارشات عث

 اهل حل و عقد را كه متشكل از بزرگان �در مدينه نيز عثمان. داد را به او اطالع مي
صحابه بود گرد هم آورد وخامت اوضاع كوفه و شرايط بغرنج و خطرناك آن سامان و 

 تاييد آنان نيز با. نيز اقدامات پيشگيرانه سعيد در آن ديار را به اطالع ايشان رسانيد
انگيزان و طرد آنان از صحنه  اقدامات او و سعيد، خواستار برخورد قاطع حكومت با فتنه

المال شدند و از عثمان خواستند تا آنان را از  قدرت و كوتاه كردن دست ايشان از بيت
هايي كه شايسته آنها نيستند دور نگاه دارد، زيرا سپردن امور به افراد  مناصب و مقام

همچنين عثمان خطاب به . گردد جب فساد و تباه شدن منافع و مصالح مينااليق، مو
انگيزي در ميان امت  بدانيد افرادي قصد فتنه! اي مردم مدينه: مردم مدينه اعالم نمود كه 

بدانيد كه من اخبار و . را دارند، پس خود را براي مقابله با اين قبيل افراد آماده سازيد
  . 2ء و به طور مبسوط به شما اطالع خواهم داداقدامات آنان را جزء به جز
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  : كنند  دنياخواهان و هواپرستان از اصالحات سعيد، احساس خطر مي: دوم 
پس از انجام اصالحاتي كه سعيد در نظر داشت و طي آن افراد پيشگام در اسالم و 

 را بر اي مختلف ها و مديريت مجاهدين و فرزانگان و فرهيختگان جامعه كوفه، مسئوليت
نشين احساس كردند كه در اين مسائل، نسبت  عهده گرفتند، افراد پست و اعراب باديه

به آنان تبعيض و اجحافي صورت گرفته است و بنابراين شروع به ايراد گرفتن از واليان 
توزان و دشمنان دن نيز فرصت را غنيمت شمرده و تالش كردند با  كينه. و امرا نمودند

عات بذر كينه و نفرت نسبت به خليفه و دولت او را دل مردم بكارند نشر اكاذيب و شاي
رو شدند، در ظاهر سكوت اختيار كردند  اما چون با مخالفت و مقابله عموم مردم روبه

اما در خفا همچنان به تحت تاثير قرار دادن اعراب و غوغاساالران و افراديكه بنا به 
يهوديان و مسيحيان و . 1ودند ادامه دادندداليل متعدد از جانب حكومت مجازات شده ب

 و مسلمين بودند دست به كار �توز نيز كه هميشه در پي توطئه چيني زردشتيان كينه
آنان . پايه و اساس عليه خليفه و وافيان او پرداختند شدند و به نشر شايعات بي

 بوق و كرنا شمردند و با دميدن در كوچكترين اشتباه و لغزش واليان و امر را غنيمت مي
كردند مردم را بر ضد حكومت تحريك نمايند  و جعل دروغ افترا عليه ايشان، تالش مي

در واقع آنان كينه ديني را . و به اين ترتيب بذر آشوب و تفره را در ميان ايشان بيافشانند
هاي فاسد و  در دل داشتند كه اديان باطل ايشان را به چالش كشيده و حكومت

آنان در راه ضربه زدن به وحدت مسلمانان و متزلزل . ز ميان برداشته بودستمكارشان را ا
هاي حكومت اسالم، افراد پست و نادان را آلت دست خود ساختند و  كردن پايه

اي به دل داشت گرد خود  توانستند هر آنكه را كه نسبت به خليفه و حكومت او كينه
مچنين پا را فراتر گذاشتند و تالش آنان ه. جمع كنند و جمعيتي پنهان را تشكيل دهند

هاي تحت سلطه خالفت تشكيل  كردن تا امثال اين جمعيت پليد را در ديگر سرزمين
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هاي اين جمعيت خبيث در كوفه و بصره و مصر قرار داشت كه  مهمترين شكبه. 1دهند
   2.بعدها توانستند عناصري را نيز در مدينه و شام با خود همراه سازند

  انگيزان  بن سبأ، سر سلسله جمعيت فتنهدوم عبداهللا 

كرد كه بايد اين فتنه را گسترش داد و  ابن سبأ به پيروان و همفكران خود توصيه مي
. براي اين كار نخست بايد امر او واليان حكومت را مورد طعن و انتقاد شديد قرار داد

 از منكر را داريد بايست چنين وانمود كنيد كه قصد امر به معروف و نهي اما در ظاهر مي
عبداهللا بن سبأ جهت اجراي اين نقشه شوم، . 3تا بتوانيد مردم را با خود همراه سازيد

دعوتگران خود را به سر تا سر بالد اسالمي گسيل داشت و به مكاتبه با پيروان خود در 
ها پرداخت و به آنان اعالم نمود كه بايد به پاخيزند و در جهت برانگيختن  ان سرزمين

اين مردمان ناپاك، به ظاهر . يامي فراگير عليه حكوت تمام تالش خود را مبذول دارندق
ادعاي اقامه امر به معروف و نهي از منكر داشتند اما در نهان، قصد داشتند مردم را فريب 

آنان در اين راه به نشر اكاذيب و اقترا عليه امر او . دهند و آنان را گرد خود جمع كنند
هاي مختلف، اين  زدند و با مكاتبه با همفكران خود در سرزمين  دست ميواليان حكومت

گستراندند تا بتوانند مردم ديگر بالد را تحت  شايعات را در سر تا سر بالد اسالمي مي
به اين ترتيب اين بد طينتان و . ها و تبليغات سوء خود قرار دهند پردازي تاثير اين دروغ

دار كردند و مردم را عليه واليان و امراي  نان را خدشهاين سبئيان ناپاك، وحدت مسلما
آنان در اين دعوت خود . خود شوراندند و توانستند زمين خداوند را به فساد كشانند

اي داشتند كه كمتر كسي را توان آن بود تا باطن زشت و خطرناك  چنان مهارت استادانه
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دف شوم آنان را كه همانا عزل اين ظاهر فريبنده سخنان و اقدامات آنان را ببيند و ه
   1.عثمان و نابود كردن حكومت اسالم بود تشخيص دهد

ابن سبأ جهت اجراي نقشه پليد خود، نخست قصد شام نمود اما معاويه، بالفاصله 
ابن سبأ پس از اين ماجرا به بصره رفت و . 2پي به نيات او برد و او را از شام اخراج كرد

چون به عبداهللا بن عامر . 3دزد و جنايتكار بود سكني گزيدنزد حكيم بن جبله كه فردي 
گفتن . خبر دادند كه مردي ناشناس نزد حكيم بن جبله اقامت كرده است او را فرا خواند

ايد كه حكيم بن جبله، همراه سپاهيان اسالم به ميادين فتوحات  اين نكته الزم مي
كرد و به   را از سپاه جدا ميگشت او خود رفت و چون سپاه به جانب بصره باز مي مي

اهل ذمه و مسلمانان قضيه را نزد . پرداخت غارت و چپاول و اذيت و آزار اهل ذمه مي
 مطرح كردند و او نيز به عبداهللا بن عامر دستور داد تا حكيم را در بصره نگاه �عثمان

ات دارد و نگذارد كه از شهر خارج شود مگر اينكه اصالح شود و دست از اين اقدام
ابن سبأ نيز از اين خوي زشت حكيم سود جست و او را در جهت منافع . خود بر دارد

ران را به ابن سبأ ملحق كند  حكيم نيز توانست افرادي منحرف و هوس. خود مهيا نمود
. گردد و به اين ترتيب جميعيت پنهان در راستاي اهداف شوم ابن سبأ تشكيل مي

نيدن خبر ورود ابن سبأ به شهر و اقامت او در خانه همانطور كه گفتيم ابن عامر، با ش
. حكيم، او را احضار نمود و در مورد هويت او و قصد او از سفر به بصره سوال نمود

كرد كه او بيشتر از اهل كتاب بوده اما پس از شناخت اسالم، با  ابن سبأ نيز وانمود مي
عبداهللا بن عامر كه . گزيندرغبت به اين دين گرويده است و قصد دارد در بصره سكني 

در مورد ابن سبأ سپس عزم كوفه كرد و در آنجا بود كه فضا را مناسب افكار و عقايد 
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باطل خود ديد اما به محض اينكه سعيد بن عاص خبر ورود ابن سبأ به كوفه را شنيد 
ين پس از اخراج ابن سبأ از كوفه، او قصد سرزم. دستور داد تا او را از شهر بيرون كنند
هاي شوم خود را اجرا كند و افراد بسياري را گرد  مصر كرد و در آنجا توانست نقشه

او در آنجا با پيروان خود در ديگر شهر مكاتبات پنهاني داشت و . خود جمع نمايد
هاي ابن سبأ و پيروان او شش سال به  تالش. 1كرد دستورات الزم را به آنان ابالغ مي

جام در سال سي و پنج بعد از هجرت، غوغاساالران و طول انجاميد تا اينكه سران
 آن را به منتها اليه �انگيزان شورش خود را از كوفه آغاز كردند و با قتل عثمان فتنه

 نيز همچنان به شيطنت و �وقاحت رسانيدند و در دوران خالفت علي بن ابي طالب
   2.خباثت خود ادامه داند

  : كشند  اص را به آشوب ميانگيزان، مجلس سعيد بن ع فتنه: سوم 
اي ميان عموم  در يكي از روزهاي سال سي و سوم بعد از هجرت كه سعيد در جلسه

اي از  كرد عده هاي مختلف گفتگو و بحث مي مردم حضوريافته و با آنان در زمينه
  . كشند گيران وارد اين جلسه شده و آن را به آشوب مي منحرفان و افراط

 قرار بود كه ميان سعيد و فردي بنام خنيس بن حبيش اسدي در واقع، ماجرا از اين
گراياني چون جذب ازدي كه فرزندش خاطر  در مجلس نيز افراط. اي در گرفت مجادله

ارتكاب قتل، قصاص و كشته شده بود و نيز افرادي مانند مالك اشتر نخعي، ابن كواء و 
مردند و براي بر آنان اين فرصت را غنيمت ش. صعصعه بن صوحان حضور داشتند

پدر . ور شدند انگيختن آتش فتنه، به ظاهر و براي حمايت از سعيد، به خنيس حمله
خنيس نيز كه براي دفاع از فرزندش وارد معركه شده بود به شدت مورد ضرب و شتم 

سعيد نيز هر چه . قرار گرفت به نحويكه پدر و پسر از شدت ضربات، بيهوش شدند
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.  اقدام وحشيانه جندب و مالك اشتر و ديگر همدستانشان شودكوشيد نتوانست مانع اين
اي قرار گيرد كه با درايت و عملكرد  اين اقدام باعث شد، كوفه در آستانه جنگي قبيله

 ما �اي خطاب به عثمان سعيد طي نامه. بموقع سعيد، آتش آن فتنه در نطفه خفه شد
ش نمود كه تا حد امكان سعي نمايد وقع را براي او بازگو نمود و عثمان نيز به او سفار

 پس از اين ماجرا .1مساله را به صورتي آرام و بدور از هر نوع تشنج حل و فصل كند
 و مردم و �منحرفان از دين، اقدام به نشر شايعات و اكاذيب بر ضد سعيد و عثمان

. مايدبزرگان كوفه كردند و به همين دليل، مردم از سعيد خواستند تا آنان را مجازات ن
سعيد بن آنان پاسخ داد كه عثمان مرا از ايجاد تشنج و بحران در شهر منع كرده است اما 

مردم نيز . ورزيد از خود عثمان كسب تكليف نماييد اگر در تصميم خود اصرار مي
 را در جريان اوضاع و احوال شهر قرار دادند و از او خواستند تا به سعيد �عثمان

انگيزان و آشوب طلبان را از كوفه اخراج كند و عثمان نيز  فرمان دهد كه اين فتنه
درخواست آنان را پذيرفت و به سعيد دستور داد تا آن آشوب طلبان را از شهر تبعيد 

شدند به شام و نزد معاويه  سعيد نيز اين عده را كه حدود ده تا پانزده نفر مي. نمايد
فرستم كه  اي را نزد تو مي من عده: اي به معاويه به او چنين نوشت  فرستاد و طي نامه

آنان را از مجازات بترسان و تالش كن تا اصالح شوند و اگر . اهل فتنه و آشوب هستند
من . 2اند بار ديگر به ايشان فرصت جبران مافات را بده احساس كردي به راه راست آمده

ندب ازدي، مالك اشتر نخعي، ج: جمله افراديكه به شام تبعيد شدند اين عده بودند 
   3.صعصعه بن صوحان، كميل بن زياد، عمير بن ضابيء و ابن كواء
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  : شدند  انگيزان به شام تبعيد مي فتنه: چهارم 
با ورد اين افراد به شام، معاويه آنان را در مكاني بنام كليساي مريم سكني داد و طبق 

. نمود ان پرداخت ميكردند به آن اي را كه در عراق دريافت مي دستور عثمان همان سرانه
يك . خورد تا بتواند شناخت درستي از آنان به دست آورد او روز و شب با آنان غذا مي

شما عرب هستند و شجاع و فصيح كه : روز معاويه خطاب به اين جماعت گفت 
ها  خداوند با دين اسالم به شما عزت و شرف داد و با اين دين توانستيد بر ديگر ملت

بينمي كه نسبت به قريشيان  هاي آنان را در دست گيريد اما مي روتغلبه نماييد و ث
دانيد اگر قريشيان نباشند شما به همان دوران ذلت  آيا مي. كنيد احساس كينه و نفرت مي

   1.و ضعف پيش از اسالم باز خواهيد گشت
دانست معاويه با آن فصاحت و بالغت، ذكاوت و هوش و  در واقع، عثمان مي

تواند هر مشكلي را حل و فصل نمايد و به  ش و صبر كم نظير خود ميگذشت و آرام
اي، آن را به پسر ابوسفيان محول  همين خاطر، به محض وقوع هر نوع آشوب و فتنه

معاويه نيز در رابطه با اين مسأله، تمام توان خود را به كار . كرد تا گره آن را بگشايد مي
او نخست ورود آنان به شام را . را سر راه آوردبست تا بتواند اين افراد آشوب طلب  مي

گرامي داشت، سپس تالش نمود با مجالست و مصاحبت با ايشان از كنه اسرار و نيات 
آنان با خبر شود و پيش از محكوم كردن اين افراد، شناختي درست و بدور از آنچه در 

خوفي را كه در دل به اين ترتيب كوشيد ترس و . مورد آنان شنيده بود را به دست آورد
او پس از . آنان بود از ميان برد و ديوار عدم اعتمادي را كه ميانشان بود از ميان بردارد

انگيز اين قبيل افراد همانا تعصبات قبيله  اين مدت، فهميده بود كه علت اين اقدامات فتنه
ا بنابراين براي اصالح كردن آنان دو مساله ر. و حس جاه طلبي و قدرت طلبي است

  . مطرح نمود
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  تاثير اسالم در عزت و قدت عرب : نخست 

  نقش قريشيان در نظر اسالم و حل و فصل مشكالت و معضالت مسلمانان : دوم 
اين آشوب طلبان با شنيدن اين سخني و تاثير بسزاي اسالم در وضعيت عزتمندانه 

سالم قاعدتاً خود و مقايسه اين وضعيت با آن شرايط نابسامان و قتل و غارت پيش از ا
   1 .داشتند بايد از آن اقدامات مخرب خود دست بر مي

رهبران امروز شما بسان سپر شما هستند : معاويه در ادامه گفتگو با آنان چنين گفت 
رهبران امروز شما در برابر عصيان و ظلم و ستم شما . پس سپرهاي خود را از خونرانيد

مجازات خواهد كرد و حاكماني را بر شما صبور هستند اما بدانيد كه خداوند شما را 
گرداند كه با وجود صبر شما در برابر ظلم و جورشان باز هم شما را سركوب  مسلط مي

كنند و آن وقت است كه شما نيز با اين صبر نابجا در ظلم و ستم آنان نسبت به مردم  مي
يت اندكي دارد اما را قريش كه جمع: يك نفر از آن جمع به معاويه گفت . شريك هستيد

حال بر ما حاكم شده است؟ حال اگر ما . و در دوران جاهليت نيز چندان قدرتمند نبود
توانيم حكومت را به دست آوريم، معاويه  اين به قول تو سپر خود را از هم بدريم مي

دانم كه شما تنها از روي جهالت و ناداني دست به چنين  حال مي: بهاو پاسخ داد 
انديش چه برسد به ديگر  تو كه سخنگوي قومت هستي اين گونه مي. داي كارهايي زده
دوران جاهليت را به ياد آوريد و ببينيد اسالم شما را به كجا رسانيده . ات افراد قبيله

كنيم اما شما دوران  من از عزت و مكنتي كه اسالم به شما داده است صحبت مي. است
ر سپر حكومت از هم دريده شود آنگاه شما كنيد اگ فكر مي. كشيد جاهليت را به من مي

بدانيد كه . آيد توانيد صاحب آن شويد اما سپري شكسته باشد ديگر به كار نمي مي
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رو شما باشند و عليه خليفه خود قيام كنند خوار و ذليل  خداوند مردماني را كه دنبال
   1.گرداند مي

انع كند پس در ادامه چنين تواند آن افراد را ق دانست كه اين سخنان نمي معاويه مي
بفهميد كه قريش در جاهليت و اسالم تنها و تنها به خاطر الطاف خداوند : فرمود 

ترين،  ترين، نجيب قريش قويترين اعراب نبود اما با اصل و نسب. عزوجل عزت يافت
تنها و تنها به خاطر غنايت خداوند توانست در . مهمترين، جوانمردترين قبايل بود

كردند در امان بماند كه خداوند هر  ه قبايل عرب، يكديگر را قتل و غارت ميدوراني ك
او هرگز ذلتي نبيند و به هر كه رفعت و منزلت واال دهد، هرگز حقير . كه را عزيز گرداند

اند و  تمامي ملل عرب و عجم، هر يك به بال و مصيبتي بزرگ گرفتار آمده. نشود
اند اما به خاطر فضل خداوند، هر كه چنين  سرزمين و حكومتشان را از دست داده

قصدي را در مورد قريش نمايد خوار و ذليل گردد و چون خداوند چنين اراده نمود كه 
ايشان را از ذلت دنيا و عذاب آخرت برهاند محمد را كه بهترين خلق اوست از ميان 

اين .  بودندايشان برگزيد و ياراني را گرد او جمع آورد كه بهترين ايشان، از قريش
حكومت نيز به خاطر درايت ايشان استوار است و به همين خاطر، خالفت در ميان 

خداوند آنان را در جاهليت از شر سالطيني كه به دين شما بودند . قريشيان قرار دارد
مطمئناً از ايشان حمايت و حفاظت . حفظ نمود و امروز نيز كه بر دين حق هستند

قبيله تو بدترين قبيله عرب ! تو اي صعصعه. ر و دستتان بيزارماز شما و دا. خواهد نمود
رويد، در دورترين نقطه ساكن هستيد،  بدترين نوع گياهان در سرزمينتان مي. است

شرورترين قبايليد، بدترين رفتار را با قبايل همجوارتان داريد، هر كه را كه نزديك شما 
 را داريد و چون در مرز مملكت ترين اصالت باشد خوار كنيد و دشنام دهيد، پست

 به �ايد اما چون دعوت رسول اهللا فارس قرار داريد هميشه ذليل و خوار ايشان بوده
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هر چند كه تو اي . ها فضيلت داد ات رسيد، شما را رفيع گردانيد و بر ديگر ملت قبيله
 اين اي حال قصد داريد ات و آن هم از روي ناچاري ايمان آورده صعصعه بعد از قبيله

بدانيد كه هرگز . دين عزير را منحرف سازيد و خود را بار ديگر به ذلت افكنيد
شيطان بر شما مسلط است و راه . توايند قريش ذليل گردانيد و به او آسيبي رسانيد نمي

اما او باعث مرگ و . شر و فتنه را به شما نشان داده و توانسته است شما را بفريبد
تواند شما را از خواست خداوند برهاند پس اگر شري  نمياو . هالكت شما خواهد شد

ايجاد كرديد بدانيد كه خداوند نيز در مقابل شري بدتر را نصيب شما خواهد نمود و 
كند تا در ضعف و ذلت نتوانيد  گرداند و آنگاه شيطان شما را رها مي شما را خوار مي

   1.كاري از پيش ببريد
 خود را نمود تا اين افراد آشوب طلب را سر عقل به اين ترتيب، معاويه تمام تالش

  : آورد 
  . نخست در مورد وضعيت قريش در جاهليت و اسالم سخن گفت -
بار قبايل آنان در دوران جاهليت و نيز شرايط محل  سپس در مورد وضعيت خفت -

سكونت آن قبايل و ذلت و حقارت ايشان در برابر ايرانيان صحبت كرد و آن 
 .  و كرامتي كه اسالم به ايان عطا نمود مقايسه كرداوضاع را با عزت

او صعصعه بن صوحان را كه سخوگوي دوستانش بود مورد خطاب قرار داد و به  -
اش ايمان آوردند او امتناع كرد تا اينكه با ميان قبيله  آور شد كه چون قبيله  او ياد

 . خود بازگشت و به ناچار اسالم آورد

ه و همدستانش را كه قصد ايجاد آشوب در ميان امت هاي شوم صعصع معاويه نقشه -
و منحرف كردن ايشان از دين داشتند بر مال ساخت، به آنان گوشزد نمود كه 

كند همه  ها شيطان است كه آنان را فريب داده و تحريك مي سر منشأ اين فتنه
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دا ها و افتراها مردم را از دين خ انان را رسوا نمود كه قصد دارند با اين دروغ
  1.منحرف ساخته و به همان عقايد و باورهاي باطل جاهليت باز گردانند

  
  اي ديگر ميان معاويه و آشوب طلبان  جلسه

يا پاسخي درست : بار ديگر معاويه نزد آن آشوب طلبان رفت و به آنان چنين گفت 
بنگريد كه خير و صالح خود و . به من بدهيد و يا ساكت باشيد و بيشتر بيانديشيد

انواده و قبيلتان و همه امت اسالم در چه چيزيست، پس به دبنال به دست آوردن آن خ
  . باشيد تا بتوانيم در صلح و صفا در كنار هم زندگي كنيم

معاويه . هرگز در عصيان و گناه از تو اطاعت نخواهيم كرد: صعصعه جواب داد كه 
اي او و حفظ وحدت  و تقو�من كه شما را به اطاعت از خدا و رسولش: پاسخ گفت 

تو بر خالف ادعايت مال را به تفرقه : اما صعصعه جواب داد كه . خوانم ميان امت فرا مي
بر : معاويه در پاسخ به او گفت . اي  دعوت كرده�و عدم اطاعت از خدا و رسولش

كنم و شما را به  هايم توبه مي فرض كه ادعاي تو درست باشد، حال من از آن حرف
 و تقواي او، حفظ وحدت و اجتناب از تفرقه، اطاعت و �و رسولشاطاعت از خدا 

صعصعه . خوانم احترام نسبت به رهبران خويش، مساعدت ايشان و ارشاد آنان فرا مي
تر از تو به اين  خواهيم از مقام كنار رفته تا فردي اليق حال ما نيز از تو مي: جواب داد 

او مرديست : د اليق كيست؟ ايشان گفتند موافقم اما آن فر: معاويه گفت . منصب برسد
تر است  كه سابقه هم خود و هم پدرش در اسالم از سابقه تو و پدرت بيشتر و درخشان

. تواند بر اين اوضاع مسلط شود اما مطمئن هستم در اين دوران، هيچ كس چون من نمي
ز مرا سراغ عمر بن خطاب نيز همين ديدگاه را نسبت به من داشت و اگر فردي تواناتر ا

داد كه عمر را در امر دين و حكومت با هيچ كس  داشت او را بر من ترجيح مي
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ام كه مستحق عزل  از طرف ديگر، من هيچ خطايي نكرده. سرسازش و مسامحه نداشت
و بر كناري باشم و اگر امير المؤمنين و شوراي امت چنين اشتباهي بزرگ را از من 

خواهم كه اگر امير  از خداوند نيز مي. كرد زل ميديد بيقين مرا از اين منصب ع مي
. المؤمنين روزي بخواهد مرا عزل نمايد اين كار كامالً به صالح اسالم و مسلمين باشد

هاي شيطان و هوا و هوش خودتان است و  دانم كه اين سخنان، براساس وسوسه اما مي
س شما استوار باشد هاي نف اگر قرار بود امور حكومت و دين براساس اميال و خواهش

اما خداوند امور دين و حكومت اسالم را براساس . تواند دوام بياورد يك روز هم نمي
بنابراين شما نيز خود را به امور خير و نيك . خواست خويش استوار گردانيده است

: ايشان گفتند . عادت دهيد و تنها سخنان شايسته و بايسته يك مسلمان را بر زبان آوريد
معاويه نيز به آنان هشدار داد كه مبادا . ئن هستيم كه تو لياقت اين مقام را نداريما مطم

هاي شيطان تبعيت كنند و به عصيان پروردگار بپردازند كه عذاب و ذلت اين  از وسوسه
ايشان به معاويه حمله كردند و ريش و . كار در دنيا و آخرت، دامنگير آنان خواهد بود

اينجا سرزمين كوفه نيست، به خداوند سوگند : و به آنان گفت موي سر او گرفتند اما ا
ايد شما را خواهند كشت و در آن  اگر مردم شام با خبر شوند كه با من چه رفتاري داشته

سپس بلند شد و گفت كه هرگز نزد . صورت نيز من نخواهم توانست مانع آنان شوم
نيروي خود را به كار بست تا بتواند بينيم كه معاويه تمام توان و  مي. 1آنان نخواهد رفت

اين قوم آشوب طلب را از آن راه نادرست خود باز گرداند و به تقوا و اطاعت خداوند 
و حفظ وحدت امت اسالم فرا خواند اما آنان در مقابل پاسخ داند كه هرگز در عصيان و 

ايشان تنها دانست  معاويه با وجوديكه مي. 2گناهان معاويه از او اطاعت نخواهيم كرد
خواهند از راه باطل خويش باز گردند باز صبر پيشه  قصد سفسطه و مجادله دارند و نمي
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كردو آرامش و متانت به آنان اعالم نمود كه اگر ادعاي آنان در مورد عصيان و تمرد او 
كند و خود در   درست باشد كه نيست، مع ذالك او توبه مي�از دستورات خدا و رسول

 و اجتناب از تفرقه و آشوب در ميان امت بر �وا و اطاعت خدا و رسولآنان را به تق
دارد تا شايد بتواند به قلب چون سنگ او نفوذ كند و آنان را تحت تاثير قرار  حذر مي

دهدو اما آنان در مقابل روش نرم و ماليم معاويه و سخنان زيبا و خيرخواهانه او چنان 
يدا كردند و اعالم كردند كه از معاويه جسور شدند كه صراحتاً از درون را هو

معاويه نيز كه . تر جاي او را بگيرد تا فردي اليق. خواهندتا از مقام خود كنار برود مي
نيت و قصد آنان را شناخته بود اصرار داشت تا آنان اين فرد اليق را به او نيز بشناسانند 

فرد را آشكار نكردند و تنها به يك انگيزان منافق، هرگز نام اين  بينيم كه اين فتنه اما مي
كردند كه اگر معاويه كنار برود فردي  آنان ادعا مي. مشت شعار دهن پركن اكتفا كردند

جايگزين او خواهد شد كه هم خود او و هم پدرش در اسالم از سوابق بيشتر و 
معاويه با وجود جسارت و . تري نسبت به معاويه و پدر او برخوردار است درخشان

ارها و سخنان ناشايست ايشان باز در قبال آنان آرامش و صبر خود را حفظ نمود و رفت
پايه و  هاي معاويه به ادعاهاي بي پاسخ. گفت با داليل محكم به ادعاهاي آنان پاسخ مي

  : بندي نمود  توان در چند مورد زير خالصه و جمع اساس آن آشوب طلبان را مي
اي در خور توجه در اسالم است و   او را نيز سابقهمعاويه به آن افراد بيان نمود كه - 1

هموست كه از زمان وفات بردارش، يزيد بن ابي سفيان، در برابر روميان از 
  . ند مرزهاي قلمرو اسالمي دفاع مي

تري نسبت به  بدون شك هستند افراديكه در اسالم از سابقه بيشتر و درخشان - 2
 معتقد بود او تواناترين فرديست كه معاويه برخوردارند اما با اين وجود معاويه

او از بدو به قدرت رسيدن در . تواند از مرزهاي شام حفاظت به عمل آورد مي
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شام، چنان اوضاع آن ديار را سروسامان بخشيد كه مردمان آن سرزمين را 
 . دوست و حامي خود ساخته بود

 بسيار  در تعيين واليان و كارگزاران دولت خويش�بيقين روش عمر به خاطب - 3
ديد هرگز  حال اگر او در معاويه انحراف و ضعفي مي. سختگيرانه و دقيق بود

اما با وجود آن سياست . كرد يك روز نيز او را به واليت شام منصوب نمي
موشكافانه و ريزبينانه عمر در امر حكومت، معاويه توانست در دوران خالفت 

 نيز � و ابوبكر�سول خداهر چند بيشتر و در دوران ر. او، والي شام بماند
 و ابوبكر �مشاغل را بر عهده داشت و اين بيانگر ميزان اعتماد رسول خدا

 .  او را كاتب خويش نمود� به او بود تا آنجا كه رسول اهللا�صديق

عزل و بركناري از هر سمت و منصبي، باد بنا به عواملي صورت پذيرد كه بر  - 4
حال عاملي كه .  درست جلوه دهدكناري يك نفر از مقام خود را عادالنه و

گيري معاويه شدند چه  انگيزان را بر آن داشت تا خواستار استعفا و كناره فتنه
 ! بود؟

تنها فردي كه حق عزل و نصب و واالن و امراي دولت را داشت امير المؤمنين  - 5
 بود و هيچ كس ديگر، من جمله آن آشوب طلبان، را حق دخالت در �عثمان

 . اين مساله نبود

 تصميم بگيرد كه معاويه را عزل نمايد، بدون �در صورتيكه امير المؤمنين عثمان - 6
شك بايد پذيرفت كه اين تصميم كامالً به صالح اسالم و مسلمين است و 

   1.معاويه نيز به عنوان اميري فرمانبردار بايد به اين خواست خليفه گردن نهد
.  طلبان بسيار تاسف برانگيز بودنتيجه اين جلسات و گفتگوهايمان معاويه و آشوب

معاويه كه بارها و بارها آنان را از خشم و عقاب پروردگار بيم داد و به آنان هشدار نمود 
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هاي شيطان تبعيت كنند و موجبات تفرقه و آشوب ميان صفوف  تا مبادا از وسوسه
صايح مسلمانان را فراهم آورند، مع ذالك، اين قوم لجوج و خودسر، در مقابل اين ن

دلسوزانه به او حمله بردند و ريش و موي سر او را كشيدند و ازآن پس بود كه معاويه 
راند و با خشنوت و تهديد با اين قبيل افراديكه جز زبان زور هيچ  آنان را از خود مي
معاويه پس از چند جلسه گفتگو و مجادله . كند فهمند برخورد مي زبان ديگري را نمي
نست كه آنان را با حق كاري نيست و هرگز در راه حق گام نخواهد با اي بد طينتان دا

پس برخود الزم ديد تا حقيقت وجودي اين نابكاران و خطري را كه از جانب . نهاد
   1. اطالع دهد�كند به امير المؤمنين عثمان ايشان كيان وحدت مسلمانان را تهديد مي

  :  كوفه  در رابطه با آشوب طلبان� نامه معاويه به عثمان-
: از معاويه بن ابي سفيان به امير المومنين عثمان بن عفان : بسم اهللا الرحمن الرحيم 

آنان . كنند شما قومي را نزد من فرستاديد كه با زبان شيطان سخن مي! اي امير المومنين
كنند اما در واقع، مردم را دچار شبهات  به زعم خود با زبان قرآن با مردم صحبت مي

برند و ادعاهاي ايشان را  متاسفانه همه مردم نيز به كنه سخنان آنان پي نمي. سازند مي
خواهند اسالم و  آنان تنها قصد دارند امت را دچار تفرقه كنند و مي. كنند باور مي

آنان بسياري از مردم كوفه را چونان خود از . مسلمين را به محاق ضعف و ذلت بفرستند
 بيم دارم كه مردم شام را نيز بدان راه ضاللت بكشانند، پس اند و حال از آن راه بدر برده
   2.خواهم كه آنان را به سرزمينشان باز گردانيد از شما مي

  كند  عثمان، آشوب طلبان را به جزيره تبعيد مي: پنجم 
اما چون آنان به . عثمان دستور داد تا آشوب طلبان را نزد سعيد بن عاص باز گردانند

. ر ديگر زبان عليه سعيد و عثمان گشودند و به دروغ و افترا پرداختندكوفه بازگشتند با
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سعيد بار ديگر از دست آنان به عثمان شكايت برد و عثمان اين بار فرمان داد تا آنان را 
چون آنان به . 1به حمص و نزد عبدالرحمن بن خالد بن وليد تبعيد كنند

پرخاش سخن گفت و از آنان حضورعبدالرحمن رسيدند، او با ايشان با خشونت و 
در اينجا هيچ كس از حضور شما خوشحال ! اي آلت دست شيطان: چنين استقبال نمود 

اگر عبدالرحمن نتواند شما را . شويد و همچنان در باطل هستيد شما اصالح نمي. نيست
دانم شما از چه قوم و ملتي هستند،  نمي. رام كند و به ذلت كشاند زيان كار خواهد بود

مراقب باشيد با من چونان سعيد و معاويه . بيد يا عجم كه اين چنين اصالح ناپذيريدعر
نظيري را از خود  هاي بي  هستم كه رشادت�من فرزند خالد بن وليد. برخورد نكنيد

آنان ي ماه نزد عبدالرحمن ماندند و . نشان داد و همو بود كه مرتدين را قلع و قمع نمود
نمود و هرگز چون سعيد و  ايت و قاطعيت با ايشان رفتار مياو در طول اين مدت با در

برد  رفت آنان را با خود مي او هر جا كه مي. معاويه در قبال آنان از خد نرمش نشان نداد
داشت تا كامالً مراقب رفتار او كردار ايشان  و آنان را در جنگ و صلح نزد خود نگاه مي

گردانيد و هر وقت كه  نان را خوار و ذليل مينمود آ باشد و در هر شرايطي كه اقتضا مي
بدان هر كه ! اي فرزند گناه: گفت  ديد به او مي سر دستشان، صعصعه بن صوحان را مي

كند و هر كه با نرمش و  را خير و صالح، به راه راست نياورد، شر و بال او را اصالح مي
: گفت   نيز به آنان مي.ماليمت اصالح نگردد بايد با خشونت و شد او را سر عقل آورد

كنيد و جواب  كنيد با من صحبت نمي چرا همانگونه كه با سعيد و معاويه مجادله مي
  ! دهيد؟ هاي مرا نمي حرف

اين شدت و برخورد قاطعانه عبدالرحمن مفيد واقع ضد و باعث گرديد تا آشوب 
 رفتاري طلبان اظهار ندامت كنند و از عبدالرحمن بخواهند كه آنان را ببخشايد و

 �عبدالرحمن نيز از ميان آنان مالك اشتر را نزد عثمان. تر با ايشان در پيش بگيرد ماليم
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. اند فرستاد تا به او اطالع دهد كه آنان از كردار سابق خود توبه كرده و پشيمان شده
اما مالك .  نيز آنان را بخشود و به آنان اجازه داد تا به شهر خويش باز گردند�عثمان
 درخواست كرد تا عثمان به آنان اجازه دهد تا در جزيره و نزد �از عمثاناشتر 

پس از اين اتفاقات بود كه . 1عبدالرحمن بمانند كه او با اين تقاضاي آنان موافقت كرد
در واقع، در حوادث سال سي و سوم بعد از هجرت، . شعله فتنه كوفه فروكش كرد

ؤساي خود بودند سكوت را بهترين راه حل انگيزان كه شاهد تبعيد ر  منافقان و فتنه
   2.نجات خود دانستند

  : چينند  توطئه مي» اشج عبدالقيس«انگيزان بصره عليه  فتنه - 1
انگيزان آن شهر به رهبري حكيم بن جبله بر ضد فضال و صلحاي  در بصره نيز فتنه

از . ددادن هاي بسياري را به آنان نسبت مي ها و تهمت چيدند و دروغ شهر توطئه مي
جمله اين فضال، عامر بن عبدالقيس ملقب به اشج عبدالقيس بود كه همراه هيأت 

 رفته و مدتي را نزد ايشان معارف دين را �نمايندگان قبيله خود نزد رسول خدا
 قرار داشت كه ايشان در مورد او �اين فرد چنان مورد احترام رسول خدا. فراگرفته بود

پسندند و آن   آنها را مي� نيكوست كه خدا و رسولشتو را دو خصلت: چنين فرمودند 
عامر بن عبدالقيس از فرماندهان . 3دو خصلت عقل و صبر و آرامش و متانت توست

قادسيه و ديگر نبردهاي فتوحات بود كه در بصره جزو صلحا و پرهيزكاران آن ديار 
و اعتبار اما منحرفان از دين و منافقان در راستاي تخريب شخصيت . شد محسوب مي

عثمان نيز او را به شام و نزد . بزرگان و معتمدان شهر، اتهاماتي ناروا را بر او وارد كردند
معاويه فرستاد و چون معاويه با او به گفتگو نشست دانست كه او از تمام آن اتهامات 
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ها را به عامر بن قيس نسبت دادند حمران بن  اما سر دسته افراديكه اين تهمت. مبراست
  آمد تا آنجا كه زني را در ايام عده دين و شرور به حساب مي ن بود كه جزو افراد بيايا

او به عقد خود در آورد و چون عثمان از اين ماجرا با خبر شد، آن زن را طالق داد و 
امر نمود تا حمران را تازيانه زنند و به بصره تبعيد كنند و در آنجا بود كه با حكيم بن 

   1.ئيان بصره آشنا شد و به جرگه آنان پيوستجبله، سر دسته سب
 ابن سبأ سال سي و چهارم بعد از هجرت را زمان آغاز شورش و قيام اعالم - 2
  : كند  مي

هاي شورش و قيام عليه نظام  در اين سال بود كه ابن سبأ تصميم گرفت اولين گام
ئم با پيروان خود در او از زمانيكه در مصر مستقر شده بود به طور دا. خالفت را بر دارد

كرد تا اينكه سرانجام به يك  كوفه و بصره و مدينه در ارتباط بود و با آنان مكاتبه مي
پس از تبعيد آن آشوب طلبان به شام و سپس به جزيره، . نقشه واحد دست يافتند

در سال سي و چهارم، اوضاع . 2سردسته سبئيان كوفه مردي به نام يزيد بن قيس بود
خورد، زيرا در اين سال مؤمنان راستين و   به نفع آشوب طلبان رخم ميكوفه كامالً

بزرگان شهر به قصد جهاد از كوفه خارج شده بود و بيشتر افراديكه در شهر ماندند، 
هاي سست ايمان و آشوب طلب بودند كه تحت تاثير سبئيان و منافقان قرار  انسان

   3. تحريك كنندداشتند و توانستند آنان را بر ضد سعيد بن عاص
  :  اوضاع و شرايط كوفه هنگام شورش آشوب طلبان - 3

در اين : نويسد  طبري در تاريخ خود راجع به حوادث سال سي و چهارم چنين مي
 سرداران خود به �اما پيش از رفتن نزد عثمان. سال سعيد بن عاص به مدينه رفت
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سعيد بن قيس را به ري، او اشعث بن قيس را به آذربايجان، . مناطق مختلف فرستاد
نسير عجلي را به همدان، سائب بن اقرع را به اصفهان، مالك بن حبيب را به ماه، حكيم 
بن سالمه را به موصل، جرير بن عبداهللا را به گرجستان، سلمان بن ربيعه را به باب 

ا به او قعقاع بن عمرو تميمير. ، عتيبه بن نهاس را به حلوان اعزام كرد)نخجوان(االبواب 
به . عنوان امير لشكر كوفه گماشت و  عمير بن حريث را جانشين خود در كوفه نمود

بينيم كه با خروج بزرگان و سرداران كوفه اين شهر، عمالً بدون محافظ،  اين ترتيب، مي
در اين شرايط يزيد بن قيس، رهبر . 1گيرد انگيزان قرار مي در اختيار آشوب طلبان و فتنه

 پس از توافق با عبداهللا بن سبأ، به پيروان و همدستان خود دستور سبئيان اين شهر،
   2.دهد تا عليه حكومت قيام كنند مي

  : كند   قعقاع بن عمرو اولين تحركات شورشيان را سركوب مي- 4
چون يزيد بن قيس عليه حكومت اعالم خروج كرد، به مسجد رفت و در آنجا بود 

به محض اينكه قعقاع بن عمرو از اين . مع كردندكه ديگر سبئيان و شورشيان گرد او تج
يزيد چون قاطعيت و . اقدام آنان با خبر شد، به مسجد رفت و آنان را باز داشت نمود

بصيرت قعقاع را در يافته بود، نيت پليد خويش را پنهان نمود و ادعا كرد تنها خواستار 
قعقاع . غيان كند ط�عزل سعيد بن عاص است و قصد نداشته عليه حكومت و عثمان

نيز آنان را آزاد كرد اما بديشان دستور داد به منازل خويش باز گردند و هيچ جا تجمع 
   3.نكنند و اگر خواستار عزل سعيد هستند آن را از خود خليفه درخواست بكنند

  : كند   يزيد بن قيس با آشوب طلباني كه درتبعيد هستند مكاتبه مي- 5

                                                           

  ). 5/337(تاريخ طبري  -1
  . 136الخلفائ الراشدون، ص  -2
  ). 5/337(تاريخ طبري  -3



 576

كت سبئيان دركوفه را سركوب كند، يزيد بن قيس چون قعقاع توانست اولين حر
به همين دليل، او فردي را . تصميم گرفت در تحركات خود جانب اعتدال را رعايت كند

او در آن نامه خطاب . اي را به شورشياني كه در تبعيد هستند برساند مامور كرد تا نامه
 را به كوفه رسانند، چرا به آنان گفته بود كه به محض دريافت اين نامه، گريخته و خود

چون . ام كه قيام عليه عثمان را آغاز كنند كه با دوستانمان در مصر به اين توافق رسيده
مالك اشتر اين عامه را دريافت كرد، به سرعت خود را به كوفه رسانيد و بار ديگر به 

ك يزيد بن قيس پيوست، آنگاه همه با هم در مسجد تجمع كردند و در اين ميان، مال
او به آنان چنين وانمود كرد كه او . اشتر توانست افراد سست ايمان و ساده لوح را بفريبد

اند تا سرانه  از مدينه به كوفه آمده است و اطالع يافته كه سعيد و عثمان تصميم گرفته
واقعيت اين . المال را از دويست در هم به يكصد درهم كاهش دهند مردم كوفه از بيت
عثمان، هرگز در اين زمينه با هم صحبت نكردند اما مالك اشتر است كه سعيد و 

توانست با جعل اين دروغ، مردمان ساده لوح و سست ايمان و افراد آشوب طلب 
چون مسجد به آشوب كشيده شد، يزيد بن قيس آنان را . بسياري را با خود همراه سازد

استار عزل او شوند و به اين فراخواند تا راه ورود سعيد به كوفه را بر او ببندند و خو
در اين . 1ترتيب، توانست جمعيتي قريب به يك هزار نفر را به اين كار تشويق كنند

ميان، هر چقدر بزرگان و صلحاي شهر چون ابوموسي اشعري، عبداهللا بن مسعود، قعقاع 
بن عمر و ديگران كوشيدند تا آن مردمان را از اين اقدام نادرست منصرف كنند 

   2.ند توفيقي به دست آورندنتوانست
  : داند   قعقاع بن عمرو، كشتين رؤساي اين آشوب را تنها راه حل مي- 6
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پس از آغاز اين آشوب و بلو، عمير بن حريث بر منبر رفت و از مردم خواست تا 
در اين اثنا، قعقاع . 1انگيزان بپرهيزند وحدت خود را حفظ كنند و از تفرقه و تبعيت فتنه

خواهيد، در مسير جريان سيل بيايستيد و جلوي آن  آيا مي: ب به او گفت بن عمرو خطا
من اطمينان دارم كه . بايد جلوي آن را از سرچشمه و سر منشأ آن گرفت. را بگيرد

بايد برق شمشير را به آنان . شمشير، تنها راه حل خاموش كردن آتش اين فتنه است
دهيد  حال اگر به حرف من گوش نمي. نشان داد تا ديگر دست به چنين كارهايي نزنند

   2.انجامد صبر كنيد و ببينيد كه سرانجام اين قصور ما به كجا مي
يزيد بن قيس و مالك : شوند   آشوبگران مانع ورود سعيد بن عاص به كوفه مي- 7

اشتر همراه يك هزار نفر از كوفه خارج شده و در راه كوفه به مدينه در محلي بنام 
چون سعيد از مدينه . ه و منتظر بازگشت سعدي از مدينه شدندتوقف كرد» جرعه«

بازگشت راه را بر او بستند و به او گفتند كه مدينه باز گردد، چرا كه آنان مانع ورود او 
به كوفه خواهد شد و به او اعالم كردند كه به عثمان اطالع دهد تا ابوموسي اشعري را 

خواهيد والي اي  د به آنان گفت كه اگر ميسعي. به جاي او به واليت كوفه منصوب كند
ديگر به جاي من انتخاب شود لزومي نداشت يك هزار مرد عاقل به اينجا بيايند تا اين 

كرديد و درخواست   ارسال مي�اي به عثمان مطلب را به من اطالع دهند كافي بود نامه
   3.داد  مينموديد و يك نفر نيز اين مطلب را به من خبر خود را در آن مطرح مي

در واقع سعيد چون آن وضعيت را مشاهده نمود، صالح و خير امت را در آن ديد كه 
پس از بازگشت سعيد . 4ور نگردد با آن ديگر نشود تا آتش آن فتنه بيشتر از قبل، شعله
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عثمان از او پرسيد كه آيا قصد طغيان . به مدينه، او عثمان را در جران ما وقع قرار داد
را دارند و سعيد پاسخ داد كه به ظاهر، تنها خواهان عزل من و تعيين والي عليه خالفت 
عثمان از او سوال كرد كه چه كسي را مد نظر دارند و سعيد بيان . باشند اي ديگر مي

عثمان نيز موافقت كرد . اند خواستان واليت ابوموسي اشعري هستند داشت كه آنان گفته
به واليت كوفه انتخاب كند اما هشدار داد كه ما در تا ابوموسي اشعري را به جاي سعيد 
اي از آنان  كنيم اما از اين به بعد ديگر هيچ بهانه برابر اين اقدام كوفيان صبر پيشه مي

   1.شود پذيرفته نمي
پيش ازاينكه نامه عثمان مبني بر عزل سعيد و تعيين ابوموسي اشعري به واليت كوفه 

در شهر بودند تالش كردند تا اوضاع را آرام و سر و اي كه  به اين شهر برسد، صحابه
انگيزان چنان بر شهر حاكم شده بودند كه اصالح اوضاع،  سامان دهند اما منافقان و فتنه

 در مسجد حضور �در آن زمان دو نفر از صحابه رسول خدا. نمود چندان آسان نمي
ابو مسعود . صاري بودندآن دو حديفه بين يمان و ابو مسعود عقبه بن عمرو ان. داشتند

كه سخت از اين اقدام شورشيان به خشم آمده بود معتقد بود كه عثمان سپاهي را به 
اما حذيفه بن يمان بر . كند جانب كوفه خواهد فرستاد و همه شورشيان را سركوب مي

انديشيد و اطمينان داشت كه عثمان چنين كار نخواهد كرد، در  خالف ابو مسعود مي
اي را   احتمال وقوع چنين فتنه�ها پيش و از زبان خود رسول اهللا ه سالواقع، حذيف

او گفت كه رسول . اند  تحقق يافته�ديد كه سخنان رسول خدا شنيده بود و حال مي
رسد كه فرد مسلمان چون شب كند بر اسالم  روزگاري فرا مي:  به ما فرمودند �خدا

او . اه با ديگر مسلمانان به كارزار بپردازدآنگ. باشد و چون روز بعد فرا رسد بر كفر باشد
كند و او را به  قبالً از دين برگشته است اما خداوند شر او را از سر مسلمانان كم مي
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كرد با مدارا،  ها آشنا بود تالش مي حذيفه كه كامالً به جريانات فتنه. 1رساند هالكت مي
اي متعجب   از وقوع چنين فتنه هرگز�فتنه را آرام كند و با عنايت به سخنان رسول خدا

   2.نشد
  : كند   ابو موسي اشعري، اوضاع را آرام مي- 8

! اي مردم: پس از اين ماجرا، ابوموسي اشعري بر منبر رفت و به مردم چنين گفت 
وحدت خود را حفظ . ديگر اقدام به چنين كاري نكنيد و از عصيان و تمرد بپرهيزيد

از شتاب و تعجيل در مسائلتان اجتناب ورزيد و . يدكنيد و از رهبران خود اطاعت نماي
مردم از او خواستند كه امام . بدانيد كه بزودي عثمان اميري را بر شما تعيين خواهد نمود

جماعت آنان را بر عهده گيرد اما او نپذيرفت و شرط گذاشت كه مردم اعالم كنند از 
د و اعالم نمودند عثمان هر مردم نيز چنين كردن. دستورات عثمان اطاعت خواهند كرد

   3.چه بگويد از او اطاعت كنند
انگيزان به دروغ و براي فريب مردم چنين عهدي  اما حقيقت چيز ديگري بود و فتنه

به اين ترتيب ابوموسي تا زمانيكه عثمان او را به واليت كوفه تعيين نمود امامت . بستند
ان مبني بر انتصاب او به واليت جماعت مردم شهر را بر عهده داشت و چون نامه عثم

پس از آرامش . آن ديار به او رسيد توانست اوضاع و احوال شهر را سر و سامان دهد
همچنين . اوضاع نيز حذيفه بن يمان به آذربايجان بازگشت تا روند فتوحات ادامه يابد

   4.ديگر واليان و امرا نيز هر يك به مناطق تحت امر خود در ايران مراجعت نمودند
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  :  نامه عثمان به شورشيان كوفه - 9
اي خطاب به آنان نوشت كه  انگيزان كوفه، عثمان نامه پس از شورش منافقان و فتنه

همچنين در اين . بيانگر ميزان درك باالي او از مسائل و رويدادهاي آن روزگار است
. شاهده نمودها را بعينه م ها و آشوب  در مهار فتنه�توان ورش حكيمانه عثمان نامه مي

ور  ها در راه است و او قادر نخواهد بود مانع شعله هر چند او يقين داشت كه طغيان فتنه
من آنكه را كه خود بر گزيديد به جاي : گويد  او در اين نامه چنين مي. شدن آنها شود

ر اندازم و در براب بدانيد كه من آبرويم را به خطر مي. سعيد، به امارت بر شما تعيين نمود
شما هر چه را كه دوست داريد از . كنم تا بتوانم شما را اصالح كنم شما صر پيشه مي

من بخواهيد و من نيز آن را تا زمانيكه مخالف دستورات خداوند نباشد به شما خواهم 
پسنديد به من بگوييد تا آن را مادام كه گناهي در آن نباشد از  داد و هر چه را كه نمي

عثمان، عالو بر . گويم تا ديگر شما را بر من حجتي نباشد ا مياين ر. شما دور سازم
. 1هايي با اين مضمون را به ديگر مناطق ارسال نمود تا بر مردم قرائت شوند كوفه، نامه

 خشنود باشد كه اين چنين نيكوكار بود و در برابر دروغ ها و �خداوند از عثمان
  . افتراهاي سبئيان به چه ميزان سعه صدر داشت
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  گفتار دوم 
  

   در مواجهه با فتنه و آشوب����روش عثمان
  

توان دريافت كه عثمان براي مواجهه با اين فتنه  از مطالعه اسناد و مدارك تاريخي مي
  : و آشوب، چندين روش را در پيش گرفت كه عبارتند از 

هاي تحقيق و تفحص را به مناطق   هيأت����عثمان به پيشنهاد صحابه: نخست 

  : كند  زام ميمختلف اع
با شيوع شايعات و اكاذيبي كه سبئيان در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده بودند 

 نزد عثمان آمدند و از او سوال كردند كه آيا آن �محمد بن مسلمه و طلحه بن عبيداهللا
عثمان نيز كه تا آن زمان آن شايعات به گوشش نرسيده بود از . شايعات را شنيده است

چون عثمان از آن مسائل ناخبر شد با . تا آنها را براي او بازگو كنندايشان خواست 
صحابه به او پيشنهاد كردند . صحابه مشورت نمود تا راه حلي را براي مقابله با آنها بيابد

هايي را براي تحقيق و تفحص و تشخيص صحت و سقم اين اخبار و  تا او هيأت
اي را كه كامالً   نيز چنين كرد و صحابهعثمان. شايعات به مناطق مختلف اعزام نمايد

 را كه در �او محمد بن مسلمه. ها فرستاد مورد اعتماد و اطمينان او بود به آنان سرزمين
.  مسئول محاسبه و بازخواست از واليان و امرا بود را به كوفه اعزام نمود�عهد عمر

ا بسيار دوست  هم خود او و هم پدرش ر�أسامه بن زيد بن حارثه را كه رسول خدا
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داشت و بدو اعتماد كامل داشت تا آنجا كه پيش از وفات، او را امير لشكري نمود كه  مي
قصد داشت به جانب روم بفرستد و در هنگام وفات نيز، به صحابه سفارش فرمود كه 

عمار ياسر را كه از سابقين در اسالم . حتماً لشكر اسامه را اعزام كنند، به بصره فرستاد
آمد به مصر گسيل داشت و عبداهللا بن  زو مجاهدين در راه خدا به حساب ميبود و ج

تمامي اين صحابه، كار مهم و . عمر را كه مردي صالح و با تقوا بود به شام اعزام نمود
طاقت فرساي خود را با موفقيت انجام دادند و همزمان با هم به مدينه بازگشتند و تنها 

آنان پس از . ه، بعد از آنان نزد عثمان برگشتعمار بود كه پس از تاخيري كوتا
ها و تحقيق و تفحص از عملكرد واليان و امرا، اجماعاً  وجو از ساكنان آن سرزمين پرس

   1.به يك نتيجه واحد رسيده بودند
ها هيچ  بدانيد ما در آن سرزمين! اي مردم: آنان خطاب به مردم مدينه چنين گفتند 

امر او واليان، عدالت را در حق . ين و مصالح امت باشداي نيافتيم كه خالف د مساله
نمايند و به  مردم رعايت كرده و به طور تمام و كمال حق و حقوقشان را پرداخت مي

كنند هر چند در اين ميان، رواياتي وجود دارند كه  طور شايسته امور ايشان را اداره مي
بايد دانست كه سند و متن اين اما .  قيام كرد�كنند عمار ياسر عليه عثمان ادعا مي

   2.باشند روايات ضعيف است و از اشكاالت بسياري برخوردار مي
چون بازرسان نزد عثمان بازگشتند به او اطالع دادند كه هيچ مورد خاصي را در 

آنان اعالم كردند كه مردم در . ارتباط با واليان مشاهده نكرد تا خليفه آنان را عزل نمايد
برند و بذر اين شايعات و شبهات را تنها   آرامش و عدالت بسر ميامنيت و رفاه و

افشانند تا نتوان آنان را  توزان و دشمنان اسالم و مسلمين در خفا در ميان مردم مي كينه
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 به اعزام اين بازرسان اكتفا ننمود و �اما عثمان. شناخت و با ايشان برخورد كرد
   1. كردهاي مختلف ارسال هايي را به سرزمين نامه

  : هاي مختلف  ارسال نامه به سرزمين: دوم 

اي خطاب به عموم مسلمانان بود چنين  ها كه به مثابه اعالميه عثمان در اين نامه
آيند آنان را مورد  بدانيد كه هر وقت كارگزاران من به حج مي! اي مردم: نوشت 

 من از زمانيكه خليفه امت .ام خبر نبوده ام و هرگز از عملكرد آنان بي بازخواست قرار داده
ام و چون فردي از من يا  ام براساس امر به معروف و نهي از منكر حكومت كرده شده

من حق و . كارگزاران حكومتم درخواستي نموده است به خواست خود دست يافته
ام و هرگز در خصوص حقوق  ام ترجيح داده حقوق مردم را بر حقوق خود و خانواده

زنند و  هاي ناروا مي بينم كه افرادي به من تهمت اما حال مي. ام آنان ظلمي ننموده
كنم كه هر كس از من  از همين جا اعالم مي. رانند شايعاتي را در مورد من بر زبان مي

ام به حج امسال بيايد و آن را از  كند كه حق او را پايمان كرده شكايتي دارد و گمان مي
گر هم خواست آن را بر من ببخشد كه خداوند من و يا كارگزاران دولتم بگيرد و ا
ها با خبر  نقل است چون مردم از محتواي اين نامه. نيكوكاران را پاداش نيك عطا فرمايد

   2.شدند بسيار گريستند و عثمان را دعا نمودند
حال بايد نگريست كه آيا دنيا چنين گذشت، صبر، درايت و شجاعتي را به خود 

توان  آيا مي!  هشتاد و دو ساله از خود به نمايش گذاشت؟ديده است كه اين پيرمرد
آيا مردم تا به ! حاكمي را يافت كه چنين تالش دارد تا ريشه ظلم و ستم را بخشكاند؟

اين عدالت تا بدان حد عظيم بود ! اند؟ حال، چنين عدالت وااليي را به چشم خود ديده
م، از حق و حقوق خود و دارد كه در راه احقاق حقوق مرد كه خليفه اعالم مي
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گذرد و تنها حد و مرز اين عدالت را حدود شريعت پاك اسالم  اش نيز مي خانواده
عثمان به اين مساله اكتفا نكرد كه بازرساني . داند كه نبايد پا را فراتر از ان گذاشت مي

د، امين و قابل اعتماد را به ميان مردم بفرستد تا از اوضاع و احوال ايشان خبردار شو
دارد كه هر كس را عليه او و كارگزارانش شكايتي  بلكه رسماً به همه مردم اعالم مي

نيز دستور داد تا همه واليان و . است به حج آن سال بيايد و آن را در مألعام مطرح نمايد
امرا در قلمرو خود همين رويه را در پيش گيرند و به شكايت مردم گوش فرا داده و 

هاي راهگشاي خود در اين مسائل را  خود خليفه اطالع دهند و ديدگاهها را به  آنگاه آن
  . 1بر خليفه عرضه دارد

  مشورت عثمان با واليان و امراي خود : سوم 
همچنين عثمان در راستاي اقدامات پيشگيرانه خود، واليان بصره، شام و مصر را كه 

داهللا بن سعد بن ابي سرح و عبارت بودند از عبداهللا به عامر، معاويه بن ابي سفيان و عب
ينز سعيد بن عاص و عمرو بن عاص، واليان پيشين، را فراخواند و در رابطه با مسائل 

كند با آنان به مشورت  مهم جامعه مسلمانان و خطراتي كه وحدت ايشان را تهديد مي
عثمان نخست خطاب به . 2كاري اساسي براي حل آن بحران بيابند پرداخت تا بتوان راه

ليان اعالم نمود كه نگران آن است كه اين اخبار و شايعات درست باشد و واليان او در وا
واليان نيز با استناد به گزارش بازرسان، بيان . حق مردم ظلم و ستمي روا داشته باشند

باشند  پايه و اساس مي داشتند كه بدون شك اين شايعات دروغ محض است و كامالً بي
پس از اين گفتگو، عثمان نظر و پيشنهاد هر يك از آنان را . ي نمودها اعتناي و نبايد بدان

سعيد بن عاص به او چنين گفت كه اين شايعات در خفا و پنهان جعل شده و . خواست
ها  خبرند آنها را در مكان شوند و آنگاه ايشان كه از همه جا بي در ميان مردم پراكنده مي
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 نمود كه به اعتقاد او تنها راه حل اين معضل او اعالم. كنند و مجالس مختلف بازگو مي
كنند دستگير و سپس كشته شود تا ديگر  اين است كه هر كس اين شايعات را جعل مي

عبداهللا بن سعد نيز بيان نمود . هاي دروغين بردارند مردم دست از اين حرف و حديث
 وظايف خويش شود از آنان خواست تا به كه بايد در قبال حقوقي كه به مردم اعطا مي

معاويه هم در مقام . نسبت به حكومت عمل كنند و نبايد آنان را به حال خود رها نمود
سخني بر آمد و گفت كه مردم شام مردماني مطيع و فرمانبردار هستند و عثمان تنها 

كند و علت آن را رفتار خوب و عملكرد پسنده  اخبار نيكر از ايشان دريافت مي
عمرو بن عاص نيز چون به سخن آمد از عملكرد . داند يحكومت در قبال آنان م

 انتقاد كرد و به او گفت كه او نسبت به مردم بسيار مهربانانه و با رأفت زياده از �عثمان
 باز گردد كه در هنگام لزوم، �كند و بايد به همان شيوه حكومت عمر حد برخورد مي

كرد با نرمي و ماليمت  ا ميداد و چون شرايط اقتض قاطعيت و شدت از خود نشان مي
بايد با افراد شرور و بد ذات با خشونت و شدت بر خورد نمود و در . كرد رفتار مي

اما . خواهند با عطوفت و ماليمت برخورد شود مقابل مردمانيكه خير و صالح امت را مي
. اي اي و هيچ فرقي ميان ايشان قائل نشده تو نسبت به همه به يك صورت رفتار نموده

در اين هنگام، عثمان شروع به سخن گفتن نمود و پس از حمد و ثناي پروردگار، 
اما بدانيد كه هر . تمام پيشنهادات شما را شنيدم: خطاب به حاضرين چنين گفت 

اي را راه حلي است و راه حل اين معصلي كه گريبانگير امت شده است ماليمت  مسأله
 مدارا و مسامحه از چارچوب حدود خداوند باشد اما نبايد اين و مدارا با ايشان مي

بزرگ فراتر روند و آن مرزها را زير پا بگذارد، چرا كه هيچ كس را چنين حقي نيست 
بدانيد اگر مساله، در سعادت امت را . كه در اجراي حدود پروردگار خللي ايجاد نمايد

 ايشان بسته است، محبت محبت و مدارا و مسامحه با خلق خدا اين در را با روي
يقين دارم كه هيچ كس را بر من حقي نيست كه آن را حجت و دليل شورش . گشايد مي
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خود گرداند، چرا كه خداوند، خود، شاهد است كه در راه خير و صالح خود و امت 
هاي آسياب فتنه و آشوب  اما بدانيد اگر چرخ. ام اسالم از هيچ كوششي فرو نگذار نبوده

من از . ا توان آن نيست كه آن را از حركت باز ايستاندبه حركت در آيد، هيچ كس ر
خداوند خواهان آنم كه پيش از اينكه آتش اين فتنه سر تا سر جهان اسالم را فراگيرد، 

كش اين آتش ويرانگر  چان مرا بستاند تا عثمان، هرگز به اين بال گرفتار نيايد كه هيزم
مردم از اين فتنه دور بمانند، حق و شما نيز با ماليمت و محبت، تالش كنيد كه . باشد

حقوق ايشان را تمام و كمال به آنان پرداخت نماييد، از اشتباهات ايشان در گذريد اما به 
   1.هوش باشد كه در مورد حدود شريعت خداوند با هيچ كس مصالحه ننماييد

هر چند عثمان پيشنهاد عمرو بن عاص را نپذيرفت اما در واقع، او همان روش 
كر و عمر را در پيش گرفت، چرا كه در هنگام بروز فتنه و آشوب ميان امت، ابوب
بايست از در محبت و مدارا و عفو و گذشت به مقابله با آن پرداخت و نبايد با اعمال  مي

عثمان آرزو داشت كه بميرد اما عامل . خشونت و شدت عمل، بر شدت آن فتنه افزود
اما در عين حال، تاكيد داشت كه نبايد از . شدت يافتن آن فتنه ميان امت نباشد

او معتقد بود كه . چارچوب دستورات خداوند خارج شد و آنها را زير پا گذاشت
ماليمت و مدارا بهترين روش مقابله با فتنه و عفو و گذشت، بهترين پاسخ به آن است 

 را ها نبايد مردم را از حق و حقوق خود محروم ساخت و آنان و در طول اين بحران
   2.تحت فشار قرار داد

توزان و دروغگويان به كار افتاد و با  الزم به ذكر است كه در اين ميان، باز دستان كينه
جعل رواياتي ضعيف كه راويان آنها يا غير معتبر هستند و يا گمنام و نامعلوم، تالش 

ه عمرو  را بد جلوه دهند تا آنجا ك� و عمرو بن عاص�اند تا روابط ميان عثمان كرده
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 او فرصت را غنيمت شمرده � را به قتل رساند اما با ترور عثمان�قصد داشته عثمان
طلبانه خود، ادعاي خونخواهي خليفه مقتول را  و در راه رسيدن به آمال و آرزوهاي جاه

همچنين . 2دانند اين روايت را مورخان و محدثان رد كرده و آن را نادرست مي. 1كند مي
ه راوياني آن افرادي غير معتبر و يا گمنام هستند آمده است كه عمرو در روايتي ديگر ك
اي و در طول اين  تو از طريق خاندان بني اميه بر مردم حكومت رانده: به عثمان گفت 

اي قدم  راهه كه گاه نهاده اند و به هر بي ها هركاري كه تو انجام داده از تو تبعيد كرده سال
رايط، يا شيوه حكومت خود را اصالح كن و يا از اين مقام حال و در اين ش. اند گذاشته

در همان روايت . 3كنار رو و در غير اين صورت تصميمي قاطع بگير و آن را اجرا كن
 پيشنهاد كرد تا مردم را به ميادين كارزار �نيز آمده است كه عبداهللا بن عامر به عثمان

هايي كه راجع به  ف و حديثبفرستد تا به مسائل ديگر مشغول شوند و از اين حر
   4.گويند دست بر دارند حكومت تو مي

ها، واليان و امراي خود را فرمان داد تا با ماليمت  اما عثمان بر خالف تمام اين دروغ
در واقع، در آن . 5و مدارا با مردم رفتار كنند و از بازداشت يا قتل آشوب طلبان بپرهيزند

اي  دانست كه دير يا زود آتش فتنه دمندي ميشرايط حساس، هر فرد با بصيرت و خر
   6.گيرد ور خواهد شد و سر تا سر جهان اسالم را در بر مي بزرگ شعله

  : پذيرد   پيشنهادهاي معاويه را نمي� عثمان- 1
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 پيشنهاد �معاويه پيش از اينكه مانند ديگر واليان به قلمرو خود باز گردد به عثمان
من :  ببرد اما عثمان اين پيشنهاد را رد نمود و بدو گفت كرد تا او را همراه خود به شام

.  را ترك نخواهم كرد و او اين كار به قيمت جانم تمام شود�هرگز سرزمين رسول خدا
 شنيد از او خواست تا به او اجازه دهد لشكري �چون معاويه چنين پاسخ را از عثمان

اما عثمان بار ديگر .  گسيل داردرا جهت دفاع زا خليفه و ديگر ساكنان مدينه بدان ديار
من هرگز ارزاق و مايحتاج : اين درخواست را نپذيرفت و به معاويه چنين فرمود 

اند كم نخواهم كرد و هرگز در   سكني گزيده�مردماني را كه در سرزمين رسول اهللا
. گيرم  سخت نمي�المال بر مهاجرين و انصار رسول اهللا پرداخت حقوق و سهم بيت

 �رسد، به عثمان هايش براي قانع كردن خليفه به جايي نمي ديد تالش كه ميمعاويه 
انگيزان سرانجام يا  دانم با اين اوضاع و احوال، اين فتنه مي! اي امير المومنين: گفت كه 

عثمان اين بار نيز با صالبت و . كند و يا به شما اعالن جنگ خواهند داد شما را ترور مي
خداوند مرا در برابر ايشان بس است كه او بهترين كار ساز : قاطعيت چنين پاسخ داد 

   1.مشكل گشاست
در واقع، معاويه نيز چون ديگر بزرگان صحابه مطمئن كه در پشت تمام اين شائعات 

ها، دستان پليدي نهفته است كه قصد دارد وحدت امت اسالم و بنيان به حق  و دروغ
او . ن خليفة ره يافته، فكري ديگر در سر داشتاما عثمان، اي. خالفت را از ميان بردارد

انگيزان به مدارا و مسامحه بپردازد تا  خواست تا آخر راه با آن آشوب طلبان و فتنه مي
اي نباشد و به اين ترتيب، اين بد طينتان گمراه را  ديگر ايشان را بر او هيچ حجت و بهانه

نمود و اين تصميمي بود   ميدر دنيا و آخرت و نزد خداوند و مردمان خوار و رسوا
   2.آمد شجاعانه كه تنها از چنين مرد دادگر و بزرگواري بر مي
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  : سازد  گران را بر مال مي  نقشه توطئه� عثمان- 2
گران در مدينه حضور دارند و در حال تحريك مردم عليه  دانست كه توطئه عثمان مي

هاي آنان اطالع يابد مردي  ات نقشهبه همين دليل براي اينكه بتواند از جزئي. باشند او مي
. گر فرستاد تا در بين ايشان نفوذ كنند مخزومي و مردي زهري را به ميان منافقان توطئه

اين دو مرد بر اثر تربيت خاصي كه نزد عثمان يافته بود هيچ كينه و نفرتي از خليفه به 
ها پيش،  ن دو مرد را سالدر واقع، عثمان آ. دل نداشتند و كامالً مورد اعتماد عثمان بودند

تواند  دانست همين سابقه مي به خاطر ارتكاب گناه، مجازات و محاكمه نموده بود و مي
آن دو مرد نيز در اين مأموريت خود . در جلب اعتماد منافقان به آن دو مؤثر واقع شود

شه سربلند بيرون آمدند و توانستند با جلب اعتماد منافقان، تعداد آنان و جزئيات نق
منافقان به آن دو گفته بودند كه قصد دارند نزد عثمان .  خبر دهند�ايشان را به عثمان

هاست به او منتقل كنند، آنگاه به نزد مردم باز گردند  بروند و شايعاتي را كه بر سر زبان
و به ايشان بگويند آنان حقايق را به عثمان بازگو كردند اما عثمان قصد ندارد از اقدامات 

پس از اينكه توانستيم ذهن .  خود دست بر دارد و اشتباهاتش را جبران نمايدپيشين
در اين مرحله، در . كنيم مردم را تحت تاثير خود قرار دهيم، مرحلة دوم نقشه را آغاز مي

كنيم كه علناً از مقام خالفت  رسانيم و او را وادار مي هيأت حجاج، خود را به عثمان مي
قاومت او را خواهيم كشت همچنين آنان نزد آن دو مرد استعفا دهد و در صورت م

چون عثمان از اين نقشه با . اعتراف كردند كه آنان در حال حاضر، تنها سه نفر هستند
خبر شد لبخندي زد و آنگاه دست به دعا برداشت و از خداوند تقاضا نمود تا آن منافقان 

ه مسجد رفت و كوفيان و سپس ب. را هدايت كند و از شقاوت دنيا و آخرت برهاند
 �بصريان را فراخواند، صحابه نيز گرداگرد آن جمعيت جمع شدند تا به سخنان عثمان

چون عثمان حقيقت ماجرا به آن مردمان گفت، همه فرياد زنان از او . گوش فرا دهند
اما عثمان با اين درخواست مخالفت نمود و . خواستند تا آن چند نفر را به قتل برسانند
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خواهم كه ديگران در  يشان پاسخ داد كه آن منافقان به ظاهر مسلمان هستند و نميبه ا
مورد اين اقدام من بگويند كه عثمان چند مسلمان را به خاطر مخالفت با او به قتل 

كنيم و آنان را  پوشي مي كشيم، بلكه از اين اقدام آنان چشم ما آنان را نمي. رسانيد
د تا آنان را به راه راست آوريم و چشمانش را به بخشانيم و تالش خواهيم كر مي

هيچ كس حق ندارد مسلماني را به قتل برساند جز آنكه . حقيقت ناب روشن سازيم
   1.مرتكب قتل شود و يا ارتداد و كفر خويش راعيان نمايد

  : گران  اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه: چهارم 
سجد و جلوي ديدگان همه صحابه و آنگاه عثمان، سبئيان را دعوت نمود تا در م

ديگر مسلمانان ادعاهاي خود را اثبات كنند و گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد او و 
چون آن منافقان چنين نمودند، عثمان نيز با . دستگاه خالفتش را به همگان نشان دهند

ك تك او ت. ارائه داليل و توضيحات روشنگرانه پاسخ آنان و اتهامات ايشان را داد
هاي محكمي را به آنها داد و تمامي  اتهامات سبئيان عليه او را تبيين نمود و جواب

صحابه و بزرگان اسالم را گواه و شاهد آن ادله و توضيحات خود گرفت كه هيچ كدام 
   2.باشند از آنها دروغ نمي

 �كنند كه من نماز در سفر را برخالف سنت رسول خدا او گفت از من انتقاد مي - 1
بايد بگويم من نماز را هنگام مسافرت به مكه . ام بوبكر و عمر كامل خواندهو ا

دانند اقوام و خويشان من در آنجا ساكن  كامل خواندم و همانطور كه همه مي
هستند و در واقع من در ميان اقوام و نزديكان خود اقامت داشتم و مسافر 

  . صحابه نيز سخنان او را تاييد كردند. شدم محسوب نمي
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هاي وسيعي را به شتران حكومت  كنند كه چراگاه او بيان داشت كه او را متهم مي - 2
بايد گفت كه . اختصاص داده و ديگر مردمان را در تنگنا قرار داده است

 و ابوبكر و عمر نيز وجود داشتند و من �چراگاه شتران در عهد رسول خدا
ه ميزان بسيار زيادي تنها آنها را توسعه دادم؛ چرا كه شتران زكات و جهاد ب

از طرف ديگر من هرگز فقرا و مساكين را منع نكردم كه . افزايش يافده بودند
ها  خود من هرگز حيواناتم را در آن چراگاه. ها استفاده كنند نبايد از آن چراگاه

دانيد قبل از به خالفت رسيدن بيشتر از همه  به چرا نفرستادم و همانطور كه مي
سفند داشتم اما حاال فقط گوسفند دارم و از آن همه شتر، مسلمانان شتر و گو

تنها دو شتر برايم مانده كه آنها را نيز براي رفتن به مكه و اداي مراسم حج 
 . پس از گفتن اين سخنان، صحابه كالم را تصديق نمودند. ام داشته نگه

 آنها را هاي قرآن را سوزاندم و تنها يك نسخه از كنند كه همه نسخه مرا متهم مي - 3
مگر نه اين است كه قرآن، كالم خدا و از جانب او بر پيامبر . باقي گذاشتند

تنها كاري كه من . باشد اين كتاب واحد است و چند چيز نمي.  نازل شد�خدا
كردم اين بود كه همه مسلمانان را بر يك نسخه گرد آوردم و مانع تفرقه و 

ين كار را كرد و همة قرآن را  هم�پيش از من نيز ابوبكر. اختالف آنان شدم
 . در يك مصحف جمع نمود

 از مكه به طائف تبعيد �گويند كه من حكم بن ابي العاص را كه رسول خدا - 4
مگر نه اين است كه حكم اهل مكه است و از . كرده بودند به مدينه آوردم

 او را از مكه به طائف تبعيد نمود اما بعد �رسول خدا. مردمان مدينه نيست
صحابه نيز سخنان او را تصديق .  را نجسود او را به مكه باز گردانيدكه او
 . كردند
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گيرند ه من افراد جوان و كم و سن و سال را در مقامات و مناصب  ايراد مي - 5
صبور و مقاوم و مورد اعتما را . من تنها افراد خردمند. ام مختلف به كار گماشته

ياقت آنان را از افرادي كه زير دست توانيد ل ام و مي ها گماشته به اين مسئوليت
 � و ابوبكر و عمر�از طرف ديگر خود رسول خدا. اند سوال كنيد آنان بوده

هاي مختلفي به كار گرفتند، مثالً خود حضرت  نيز افراد جوان را در مسئوليت
 اسامه بن زيد را كه از همه جواناني كه من استخدام كردم كم سن و �رسول
كر نمود و انتقاداتي به مراتب شديدتر از اين انتقاداتي كه از تر بود امير لش سال

 �صحابه نيز با تاييد سخنان عثمان. كنند در حق ايشان روا داشتند من مي
 . گيرند توانند درك كنند به باد انتقاد مي گفتند كه اين مردمان هر آنچه را كه نمي

. عد بن ابي سرح بخشيدمگويند كه من خمس غنايم فتح آفريقا را به عبداهللا بن س - 6
شد به او دادم و اين  اما من تنها يك پنجم خمس را كه يكصد هزار درهم مي

پيش از من نيز . مبلغ را به عنوان پاداش تالش او در فتح آفريقا به او بخشديم
هر چند هنگاميكه . كردند  چنين پاداشهايي را تعيين مي�ابوبكر و عمر

دند به اين اقدام من اعتراض كردند و حال سربازان از اين پاداش با خبر ش
ها و اعتراضات آنان، آن  من نيز به خاطر گاليه. آنكه آنان را چنين حقي نبود

 . پاداش را در ميان خودشان تقسيم كردم و به ابن سعد چيزي نرسيد

ام را دوست دارم و به آنان پول پرداخت  گيرند كه من خانواده از من ايراد مي - 7
ام هرگز باعث نشده كه حق ديگران را  يد كه اين محبت به خانوادهبدان. كنم مي

 خود بدهم، بلكه بالعكس  ضايع كنم و به آنان ستم روا دارم و آن را به خانواده
پولي را نيز كه به . ام ام را به ديگر مسلمين داده گاه حق و حقوق خانواده

المال چيزي به   بيتكنم و هرگز از دهم از ثروت خود تامين مي خانواده ام مي
المال نه تنها بر من حرام است بلكه بر  ام، چرا كه اموال بيت  خود نداده خانواده
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 و ابوبكر و �باشد، من در دوران رسول خدا ديگرمسلمانان نيز حرام مي
كردم و امروز نسبت به آن دوران بسيار  هاي بسياري مي  بخشش�عمر

صد دارم اموالم را ميان خانواده و ام و ق امروز كه پير شده. ام خسيس شده
گيرند كه چرا اموالت را به  نزديكانم تقسيم كنم اين مردمان از من ايراد مي

سوگند به خدا جز خمس غنايم، همة اموالي را كه از ! اي؟ ات داده خانواده
آمد به همانجا باز گردانم تا در همان ديار هزينه  ها به مدينه مي ديگر سرزمين
كردند و به مستحقان آن  غنايم را نيز خود مسلمانان، تقسيم ميشود و خمس 
ها  ارزش نيز از آن خمس بدانيد كه من يك فلس بي. نمودند پرداخت مي
ايم و  ام تنها و تنها از ثروت خود استفاده كرده من و خانواده. ام دريافت نكرده

 . ايم المال اخذ ننموده هيچگاه پولي از بيت

ام و ديگر مهاجرين و انصار  ها را به افرادي خاص بخشيده ينگويند كه من زم مي - 8
من . ام  اند محروم نموده ها شركت داشته و مهاجريني را كه در فتح آن سرزمين

اما . مند ساختم ها را تقسيم كردم همه فاتحان را از آنها بهره آنگاه كه آن زمين
اي ديگر به شهرهاي  اي از ايشان در همانجا ماندند و دسته در اين ميان دسته

ها را  همچنين از ميان اين دسته هم هستند افرادي كه آن زمين. خود بازگشتند
   1.فروختند

شود و عثمان   مطرح مي�اين مسائل، مهمترين انتقاداتي بود كه عليه عثمان بن عفان
با داليلي محكم و توضيحاتي روشن به همه آنها پاسخ گفت و همه اراجيف و 

هاي حق طلبي نبود كه  اما چه سود كه سبئيان انسان. يان را برمال ساختهاي سبئ دروغ
آنان تنها و تنها قصد . با ديدن داليل و شواهد روشن آن را بپذيرند و به راه راست آيند
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 را از ميان ببرند و در راستاي اين هدف، تمام تالش خود را مبذول �داشتند عثمان
حقا كه هر كس را خداوند به راه ضاللت برد . 1شوندداشتند تا مردم از او رويگردان  مي

  .كس نتواند او را به راه راست هدايت كند
همه مردم اعم از صحابه و مسلمانان و رؤساي نفاق و سبئيت، سخنان عثمان بن 

سخنان عثمان چنان محكم .  را شنيدند و همه نيز صدق گفتار او را تاييد كردند�عفان
اما سران نفاق و سبئيت . در مسجد را تحت تاثير خود قرار دادو نافذ بود كه همه حضار 

كه هرگز به دنبال حقايق نبودند و تنها قصد داشتند ميان امت تفرقه ايجاد كنند و آنان را 
به دام مهلك اختالف و شكاف سوق دهند با اين سخنان نيز دست از شرارت خود بر 

 خواهان آن �آنان، مسلمانان از عثمانها و افتراهاي  پس از افشا شدن دروغ. نداشتند
انگيز سبئيت را به قتل رساند تا امت اسالم از شر آنان در امان  شدند كه او سران فتنه

اما عثمان با . بماند و بالد مسلمين بار ديگر، رنگ آرامش و امنيت به خود ببيند
 منافق و او باور داشت كه در صورت قتل آن افراد. نمود درخواست آنان مخالفت مي

گيرد و ايشان به اهداف  انگيز، فتنه آنان به سرعت سر تا سر جهان اسالم را در بر مي فتنه
هاي خود باز گردند حال  او به آنان اجازه داد تا به سرزمين. خود دست خواهند يافت

هاي خود در راستاي ضربه زدن به بدنه وحدت امت  دانست كه ايشان نقشه آنكه مي
   2.اهند كرداسالم دنبال خو

  هاي معترضان  اجابت تعدادي از درخواست: پنجم 
هاي معترضان چون تقاضاي عزل واليان و انتصاب  عثمان به تعدادي از درخواست

توانست در راه اقامه  در واقع اين اقدام، مي. افرادي ديگر به جاي آنان پاسخ مثبت داد
سفانه در وراي اين عدل و قسط و رعايت حقوق مردم مفيد واقع شود اما متا
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ها اهدافي پليد وجود داشت كه تنها ايجاد شكاف ميان صفوف مسلمين و  درخواست
اي بود كه  ور كردن آتش فتنه و جنگ ميان ايشان را مد نظر داشت و اين همان فتنه شعله

 در جريان آن � سالها قبل، خبر از وقوع آن و شهادت حضرت عثمان�رسول خدا
   1.داده بودند

  : كرد   اصولي كه عثمان بر اساس آنها با فتنه برخورد مي:ششم 

توان اصولي را كه او در نحوه   در جريان وقوع فتنه مي�با دقت در عملكرد عثمان
  : اين اصول عبارتند از . كرد استنباط نمود برخورد با آن فتنه، براساس آنها عمل مي

   ثابت شدن شايعات و اتهامات - 1
هاي گوناگون فرستاد تا در  يق و تفحص متعددي را به سرزمينهاي تحق عثمان، هيأت

ها  همچنين شخصاً با مردم آن سرزمين. مورد صحت و سقم اين شايعات تحقيق نمايند
هاي شوم سبئيان ببرد و  به گفتگو پرداخت و توانست به شكلي زيركانه پي به نقشه

 آنان شتاب نكرد و اما هرگز در صدور حكم عليه. حقيقت وجودي آنان را بشناسد
  . منتظر اقدامات آنان ماند

  :  عدل و انصاف بايد رعايت شود - 2
هاي مختلف اعالم نمود كه هر كس  هاي خود خطاب به مردمان سرزمين او در نامه

اند به حج آن سال بيايد و آن  كند عثمان يا واليان او در حق او ظلمي روا داشته ادعا مي
   2.و بگيردحق را از او و يا واليان ا

  :  صبر و گذشت و آرامش - 3
توان به وضوح در نامه او خالف به مردم كوفه كه خواستار عزل  اين اصل را مي

او در آن . سعيد بن عاص و انتصاب ابوموسي اشعري به جاي او بودند مشاهده نمود
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كنم  اندازم و در برابر شما صبر پيشه مي من آبرويم را به خطر مي: گويد  نامه چنين مي
من آنچه را كه شما دوست داريد تا آن زمان كه . شايد بتوانم شما را اصالح نمايم

پسنديد تا آن  خالف دستورات خداوند نباشد به شما خواهم داد و آنچه را كه شما نمي
   1.هنگام كه گناهي در ان نباشد از شما خودر خواهم نمود

  :  برانگيز  تالش براي حفظ وحدت و اجتناب از عوامل اختالف- 4
عثمان به خاطر حفظ وحدت امت اسالم بود كه دستور داد يك مصحف واحد از 

. هاي قرآن از ميان بروند قرآن تدوين و در اختيار مسلمانان قرار بگيرد و بقيه نسخه
بدانيد كه من هيچ كاري كه قتل : همچنين در جريان فتنه و خطاب به مردم چنين گفت 

رود، همديگر  اگر مرا به قتل رسانيد وحدت ميانتان از بين مي. ام ما روا دارد انجام نداده
   2.توانيد در يك صف واحد عليه دشمنانتان بجنگيد را دوست نخواهيد داشت و نمي

  :  سكوت و اجتناب از اطاله كالم در اين نوع مسائل - 5
 جز هنگام رد اتهامات و در مسائلي كه موجب معرفت و هدايت مردم شود �عثمان

  . عادت داشت سكوت اختيار كند و از سخن گفتن بسيار بپرهيزد
  :  مشورت با عثمان صالح و پرهيزگار - 6
 در مسائل مختلف با علماي صالح و پرهيزكاري چون علي بن ابي طالب، زبير �او

 �بن عوام، طلحه بن عبيداهللا، محمد بن مسلمه، عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن سالم
در واقع، علما به اين دليل كه از علم و معرفت . ايشان را جويا شودمشورت كند و نظر 

توانند هر كه را  و بصيرت و شناخت بيشتري نسبت به امور و قضايا برخوردار هستند مي
   3.تري از آن مسائل سوق دهند كه با آنان مشورت نمايد به فهم و درك بهتر و درست
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  : ها ايراد كرده بودند  قوع فتنه در مورد و�تبعيت از احاديثي كه رسول خدا - 7
انگيزان در پيش گرفت نه  هاي فتنه ها و آشوب روشي را كه عثمان در مواجهه با فتنه

براساس روند حوادث و فشارهاي اوضاع و احوال كه براساس رهنمودهاي رسول 
 صبر را پيشه خود نمود و رضوان الهي �عثمان طبق فرمايشات رسول خدا.  بود�خدا

كرد و هرگز حاضر نشد با آشوب طلبان به جنگ بپردازد و منتظر  ن جستجو ميرا در آ
 بسته بود �به حقيقت كه عثمان به پيماني كه با رسول خدا. فرا رسيدن تقرير الهي ماند

   1.پايبند ماند تا اينكه سرانجام در همين راه در خون پاك و مطهر خويش غايتند
از مجموع اخبار و : دهد  توضيح ميمحب الدين خطيب در همين رابطه چنين 

توان چنين برداشت نمود كه او تالش نمود از هر نوع فتنه و آشوب ميان  روايات مي
مسلمين اجتناب ورزد، هر چند كه در اواخر دوران خالفت خويش دوست داشت از 

ات انگيزان و آشوب طلبان را از آن اقدام  بود كه فتنه چنان ابهت و اقتداري برخوردار مي
او با وجود تمام آن خطرات، هرگز حاضر نشد كه از نيروي . مخرب خود باز دارد

اسلحه عليه معترضان و آشوب طلبان استفاده كند و چون معاويه به او پيشنهاد داد تا 
لشكري را از شام به مدينه بفرستد عثمان اين پيشنهاد را نپذيرفت و حاضر نشد تا 

برد جسارت و  اما او گمان نمي.  تنگ گرداند�اعرصه را بر ساكنان شهر رسول خد
اي انگشت شمار از برادران مسلمانش تا بدان حد برسد كه خون اولين  جهالت عده

  . مهاجر الي اهللا را به ناحق بريزند
ديد كه اگر قصد دفاع از خويش را بنمايد جنگي خونين ميان مدافعان او  و چون مي

ن دليل به مدافعاني كه كامالً فرمانبردار او بودند و شورشيان در خواهد گرفت و به همي
  . دستور داد تا از هر نوع درگيري با معترضان بپرهيزند
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بدون شك اگر در آن روزگار، نيرويي قدرتمند و خوفناك در برابر عصيان و شورش 
آميز آنان را سر جايشان   توانست به طور مسالمت داشت و مي آشوب طلبان وجود مي

نمود هر چند كه او مطمئن بود سرانجام او در اين   از آن استقبال مي�مانبنشاند عث
   1.بحبوبه فتنه و آشوب، شهيد خواهد شد
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  گفتار سوم 
  

  كنند شورشيان، مدينه را اشغال مي
  

  هاي خود  انگيزان از سرزمين حركت فتنه: نخست 
ن اصل متفق القول شدند انگيزان بر آغاز قيام عليه حكومت، بر اي  پس از توافق فتنه

 را به هر شكل ممكن وادار كنند كه از مقام خود �كه پس از ورود به مدينه، عثمان
نقشه آنان به اين صورت بود كه . استعفا دهد و در صورت امتناع، او را به قتل رسانند

حركت آن به سوي مدينه از سه نقطه كوفه، بصره و مصر آغاز شود و خود را همراه 
اج به آن شهر برسانند و چون حجاج و اكثريت ساكنان مدينه به قصد اداي ديگر حج

 را به �توانند در نبود بيشتر مردان شهر، عثمان مناسك حج، عزم مكه نمودند مي
در شوال . 1محاصره خود در آورند و او را مجبور كنند تا از مقام خالفت استعفا دهد

. 2 توانستند خود را به مدينه برسانندانگيزان  سال سي و پنجم بعد از هجرت، فتنه
طلبان مصر در قالب چهار كاروان به جانب مصر حركت كردند كه هر كاروان را  آشوب

در ميان اين كاروانيان، خود عبداهللا بن سبأ نيز . اميري و همه امرا را نيز اميري واحد بود
 عديس بلوي، امراي اين چهار كاروان عبارت بودند از عبدالرممن بن. حضور داشت
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كنانه بن بشر تجيبي، سودان بن حرمان سكوني و قتيره بن فالن سكوني كه تحت نظر 
آشوب طلبان كوفه نيز چونان مصريان در قالب . كردند غافقي بن حرب عكي عمل مي

اين امرا . چهار كاروان كه هر يك زير نظر اميري بود به جانب مدينه رهسپار شدند
وحان عبدي، مالك اشتر نخعي، زياد بن نضر حارثي و عبداهللا عبارت بودند از زيد بن ص

بصريان نيز چونان . بن اصم كه عمرو بن اصم، امارت همه آن امرا را بر عهده داشت
ديگر همدستانشان در كوفه و بصره در قالب چهار كاروان خروج كردند و حكيم بن 

لمحرش بن عبد حنفي جبله عبدي، ذريح بن عباد عبدي، بشر بن شريح قيسي و ابن ا
. تحت نظر حر قوص بن زهير سعدي امارت چهار كاروان بصريان را به دست داشتند

شده است  ها قريب به هزار نفر مي مجموع نفرات آشوب طلبان هر يك از اين سرزمين
مصريان از علي بن ابي .  مد نظر بود�كه هر يك را نامزدي جهت جانشيني عثمان

 كوفيان و بصريان، هر يك به ترتيب، جانب زبير بن كردند و  حمايت مي�طالب
در واقع، هدف گردانندگان ابن بلوا و . 1 را گرفته بودند� و طلحه بن عبيداهللا�عوام

 �هايي ايجاد اختالفات عميق ميان خود صحابه بزرگوار آشوب از چنين موضعگيري
 صحابه بزرگواري خداوند عزوجل،: گويد  امام آجري در اين رابطه چنين سخن مي. بود

آن منافقان تنها به .  را از تمامي آن شايعات مبرا نمود� و طلحه�، زبير�چون علي
دادند تا مردم را فريب دهند و صحابه را با  ها را به صحابه نسبت مي اين خاطر، آن نامه
   2. را از آن فتنه حفظ نمود�اما خداوند كريم، صحابه رسول اهللا. هم درگير نمايند

ز ورود معترضان به مدينه، عثمان از حركت آنان خبردار شده بود اما هيچ پيش ا
چون معترضان به مدينه رسيدند، عثمان در . اقدامي براي مقابله با آنان انجام نداد

. روستايي خارج از شهر حضور داشت و چون نزد او رفتند از آنان استقبال نمود
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آنان نزد عثمان . ترضان، مصريان بودندمورخان نام اين روستا را ذكر اولين گروه مع
نخست از او خواستند تا مصحفي بياورند و چون . رفتند و با او به مجادله پرداختند
  :  آنگاه اين آيه را بر او خواندند 1سابعه را بگشاي: مصحف آورند به عثمان گفتند 
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هايي را مختص شتران و اسبان حكومت  سپس از او پرسيدند بر چه اساس چراگاه

قرار داده و ديگران را از آنها محروم نموده است؟ آيا خداوند چنين مجوزي را به تو 
اي؟ عثمان در مقام پاسخ بر آمد و شأن نزول و مصاديق  داده و يا بر خداوند دروغ بسته

 نيز چنين �اين آيه را براي ايشان تبيين نمود و به ايشان گفت كه پيش از ابوبكر و عمر
هايي را ايجاد كرده بودند و چون در عهد او تعداد آن شتران و اسبان بسيار شدند  چراگاه

چون قانع شدند عثمان با آنان ميثاقي . ها را افزايش دهد سعت آن چراگاهناچار شد كه و
پس از اين مالقات همه . بست و از آنان قول گرفت تا هرگز عليه او شورش نكنند

 را نزد آنان فرستاد تا با آنان � علي�المروه رسيدند، عثمان معترضان به منطقه ذي
او بر ما معلوم نيست نزد معترضان رفت و او همراه مردي ديگر كه نام . مذاكره نمايد

در روايتي ديگر آمده است كه . 3آنان را به ارشادات قرآن فرا خواند و آنان نيز پذيرفتند
او چندين بار با آنان بحث و گفتگو كرد تا توانست آنان را قانع كند كه قرآن را معيار 

   4.اين رفتارهاي خود قرار دهند
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تبعيد شدگان به ديار خود بازگرداند، سهم : فق رسيدند آنان در پنج مسأله به توا
المال ذخيره شود، در تقسيم  محروم شدگان پرداخت شود، فيء و خمس در بيت

. ها جانب عدالت رعايت شود و تنها افراد امين و توانمند به كار گماشته شوند ثروت
ه بايد عبداهللا بن همچنين آنان اعالم كردند ك. سپس اين مواد را به روي كاغذ آوردند

به اين ترتيب، . 1عامر در امارت بصره و ابوموسي اشعري در امارت كوفه ابقا شوند
هاي معترض مصالحه نمود و آنان نيز هر يك راه ديار خود   با هر يك از گروه�عثمان

   2.را در پيش گرفتند
  : نامه مجعولي كه حكم مرگ معترضان بود * 

ريزي كردند  انگيزان نقشه ديگري را طرح ر خود، فتنهپس از بازگشت معترضان به ديا
اي را  آنان نامه.  بسته شده بود از ميان ببرند�تا آن صلحي را كه ميان معترضان و عثمان

او در ميانه راه از . جعل كردند و به دست مردي سپردند تا آن را مثالً به جانب مصر ببرد
كرد كه نظر انان را به خود جلب  رفتار مياي  كنار كاروان مصريان عبور كرد و به گونه

ترسد گويا كه نزد او چيزي است كه نبايد  كرد كه از مصريان مي او وانمود مي. نمود
اي را نزد او يافتند كه در آن  چون مصريان او را دستگير كردند نامه. مصريان آن را ببينند

بود تا همه معترضان را عثمان خطاب به عبداهللا بن ابي سرح، حاكم مصر، دستور داده 
  . گردند يا به قتل رساند و يا مثله نمايد كه به مصر باز مي

عثمان . 3 عرضه داشتند�مصريان نيز خشمگين به مدينه بازگشتند و آن را بر عثمان
اي را ننوشته است و به آنان پيشنهاد كرد كه يا دو مرد  به آنان گفت كه او چنين نامه

اند او اين نامه را نوشته نزد او بياورند و عليه او شهادت دهند  مسلمان را كه شاهد بوده
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همتا را بپذيرند كه او نه خود، نامه را نوشته و نه  و يا سوگند او به خداوند يكتا و بي
اي خبر  او به آنان اعالم نمود كه از وجود چنين نامه. دستور نوشتن آن را داده است

اند و  ان اين نامه نوشته و به عثمان نسبت دادهنداشته است و هيچ بعدي نيست كه ديگر
 باز معترضان �اما با وجود توضيحاتي عثمان. اند سپس مهر خاتم را او را جعل كرده

   1.قانع نشدند و سخنان او را باور نكردند
مهمترين داليل مجعول بودن اين نامه كه عثمان در آن حكم مرگ معترضان مصري 

 به غالم خود داده كه آن را به دست عبداهللا بن ابن سرح را امضا نموده و سپس آن را
  : برساند تا او نيز آن حكم را اجرا كند، عبارتند از 

كرد  اي وانمود مي نامه بر با رفتارهاي خود شك مصريان را بر انگيخته و به گونه - 1
در واقع، اين رفتار او اين گمان را نزد مردم . هراسد كه گويا او از مصريان مي

اگر . كرده كه نزد او چيزي است كه نبايد مصريان از آن اطالع يابند يت ميتقو
داد از راهي برود   نوشته بود به حامل آن دستور مي�واقعاً اين نامه را عثمان

كه به مصريان برخورد نكند و در اسرع وقت ان را دست عبداهللا بن ابي سرح 
  . برساند تا آن را اجرا كند

رح كرد كه عراقيان كه فاصله بسياري با مصريان داشتند بايد اين سوال را مط - 2
آنان كه در شرق بود چگونه اطالع . چگونه از وجود آن نامه با خبر شدند

تر آنكه هر دو گروه همزمان  اند؟ عجيب اي را يافته يافتند كه مصريان چنين نامه
كه اين توان چنين جواب داد كه آنان تنها مي. و در آن واحد به مدينه رسيدند

نامه را جعل كرده و آن را به دست فردي داده تا مثالً به مصر ببرد، مردي ديگر 
اين همان سوالي !! را اجيرنموده تا خبر اين ماجرا را به عراقيان اطالع دهد

 از كوفيان و بصريان پرسيد كه شما با وجود آن �است كه علي بن ابي طالب
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 خود، � علي1. نامه با خبر شديدفاصله بسيار با مصريان چگون از وجود آن
ريزي شده  پاسخ اين پرسش را چنين بيان داشت كه اين ماجرا در مدينه طرح

  2.بود تا بار ديگر، مردم دچار فتنه و آشوب شوند

دهد تا  اين سوال مطرح است كه عثمان چگونه به عبداهللا بن ابي سرح دستور مي - 3
د عبداهللا پس از عزيمت معترضان مصري را به قتل برساند حال آنكه خو

معترضان به مدينه و پس از شورش محمد بن ابي حذيفه، مصر را ترك گفته و 
او در عقبه فلسطين منتظر بود تا عثمان به نامه او مبني . قصد مدينه نموده بود

 . بر اذن ورود به مدينه پاسخ دهد

رمان قتل  در نامه خود به عبداهللا بن ابي سرح، ف�چگونه ممكن است كه عثمان - 4
معترضان را داده باشد حال آنكه در طول مدتي كه آنان، عثمان را به محاصره 
خود در آورده بودند، او همه صحابه و ديگر مسلمانان را از جنگ با معترضان 

 . نمود و سركوب آنان منع مي

شود اين است كه حكيم بن جبله و مالك اشتر  سوال ديگري كه اينجا مطرح مي - 5
يچ دليل روشني در مدينه ماندند و با ديگر عراقيان به سرزمين چرا و بدون ه
شايد بتوان چنين ادعا نمود كه آنان با پيشنهاد ابن سبأ آن نامه . خود برنگشتند

در . دروغين را جعل كردند و سپس آن سناريوي ننگين را به راه انداختند
توانستند از  و ميبردند  واقع، اين سبئيان بودند كه از وجود اين نامه، سود مي

   3.طريق آن به اهداف پليد خود دست يابند
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از طرف ديگر، آنان با انتساب آن به مروان بن حكم قصد داشتند تا عثمان را فردي 
خبر از حكومت خود و طبيعتاً نااليق جلوه دهند و چنين وانمود كنند كه فساد،  بي

اي را نوشته بود به  ين نامهاگر مروان چن.  را فراگرفته است�دستگاه حكومت عثمان
كرد از راهي حركت كند كه به مصريان بر نخورد و در غير اين  حامل آن توصيه مي

صورت، اگر او عمداً چنين شيوه رفتاري را به نامه بر گفته باشد تا مصريا را به شك 
اندازد، بايد گفت كه خود مروان نيز همدست آشوب طلبان بوده است كه اين احتمال، 

  . نماياند ساس شواهد و قراين و اقدامات بعدي او، كامالً غير ممكن ميبرا
كرد بلكه   اين نامه، اولين نامه مجعولي نبود كه مسلمانان را دچار فتنه مي- 6
 و �، طلحه�اي چون علي  و صحابه�انگيزان پيشتر از قول ام المومنين عائشه فتنه
 آنها آن بزرگواران، مردم را به شورش هاي را جعل كرده بودند كه در  چنين نامه�زبير

:  در رد اين اتهام چنين گفت �بعدها خود عائشه. كردند  تشويق مي�عليه عثمان
كنند من هرگز  سوگند به پروردگاري كه مؤمنان به او ايمان دارند و كافران او را انكار مي

 منتسب �ير صحابههاي ديگري را به سا همچنين آنان نامه. 1ام  اي را ننوشته چنين نامه
اند كه دين محمد در خطر است و  ها چنين گفته كرده بودند كه آن بزرگواران در آن نامه

تر از جهاد در  بايد همه مردم به مدينه بيايند كه در اين شرايط، جهاد در مدينه واجب
ل و هايي را جع انگيزان نامه فتنه: ابن كثير نيز در اين رابطه چنين گفته است . 2مرزهاست

كردند و چنين وانمود   منتسب مي�اي چون علي، زبير و طلحه سپس به صحابه
اما صحابه با انكار و رد اين اتهام، . اند ها را آن صحابه به آنان نوشته كردند كه اين نامه مي

اي را از قول خليفه  منافقان چنان گستاخ بودند كه نامه. خود را از اين افترا مبرا نمودند
كه در آن حكم مجازات معترضان مصري به حاكم مصر ابالغ شده بود، جعل كردند 
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هاي ابن  در واقع، اين گفته. 1اي نيز خبر نداشت  از وجود چنين نامه�حال آنكه عثمان
اند كه طبق آن، علي،  كثير تاكيدي است بر روايتي كه طبري و خليفه بن خياط نقل كرده

هاي  بيقين وجود اين نامه. 2 مبرا اعالم نمودها عائشه زبير و طلحه خود را از آن نامه
منافقان از طريق . دروغين تاثير بسياري مهمي در آغاز و انجام آن فتنه بزرگ داشت

ها توانستند اذهان مردم را فريب دهند و افرادي ساده لوح و نادان را با  جعل آن نامه
 و فداي كج فهميها و  شهيد شد�بايد دانست كه در اين ميان عثمان. خود همراه سازند

ها و شايعات، خود اسالم،  هاي مسلمانان گرديد اما قربانيان حقيقي اين نامه كار ندانم
اند، اما  هايي است كه فريب اين روايات نادرست و مجعول را خورده تاريخ آن و نسل

بايد دست به كار شد و . امروز ديگر نبايد چنين اسير و دربند اين تاريخ مشكوك شد
بايد با . ها و هوي و هوس دشمنان اسالم و مسلمين را يافت يخ واقعي و بدور از كينهتار

تحقيق و كاوش موشكافانه به مطالعه اين تاريخ پرداخت تا بار ديگر چون پيشينيان، زبان 
هايي كه به ناحق در مورد بزرگ مردان باك سيرت  ها و دروغ و دست خود را به تهمت
   3.اند نياالييم و در پيشگاه پروردگارمان سربلند باشيم تاريخ اين امت جعل شده

  : در مورد اقامه نمازبه امامت رؤساي فتنه ����آغاز محاصره و موضع عثمان: دوم 

اند اما شايد   رابيان نكرده�روايات معتبر كيفيت دقيق آغاز محاصره خانه خليفه
در . ب دست يافتبتوان با مطالعه حوادثي كه خواهيم ديد، تا حدودي به اين مطل

 در مسجد، �اند كه پس از بازگشت شورشيان به شهر، روزي عثمان روايت نقل كرده
مشغول ايراد خطبه بود كه ناگهان مردي بنام اعين بن ضبعيه تميمي سخنان او را قطع 

چون او اين را گفت مردم . كرد و به او گفت ابن روباه پير ديگر دروغ گفتن بس است

                                                           

  ). 7/175(البداية و النهاية  -1
  ). 1/335(تحقيق مواقف الصحابة  -2
  . 228عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر، ص  -3



607  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

ر شدند اما در اين ميان مردي از بني ليث او را از ميان جمعيت به سمت او حمله و
توانست به مسجد برود  قبل از آغاز محاصره، عثمان مي. 1نجات داد و به خانه خود برد

توانست نزد او برود اما با شروع  بود مي و نماز گذارد و هر كس را كه با او كار مي
ي نمازهاي پنجگانه نيز از خانه خود توانست حتي براي ادا ، او نمي�حضربيت عثمان

در طول اين مدت، يكي از سران فتنه، امامت جماعت مردم را بر عهده . 2خارج شود
كنند كه مردي بنام عبيداهللا بن عدي بن خبار نزد عثمان آمد و به او گفت  نقل مي. داشت

 نمود و به كه حاضر نيست پشت سر آن مرد نماز گذارد اما عثمان او را از اين كار منع
او گفت كه نماز بهترين كارهاست و چون مردم كار نيكي انجام دادند، تو نيز در انجام 
آن كار نيك با ايشان سهيم باشد اما اگر دست به انجام كار ناشايستي زدند، تو از آن 

در رواياتي ضعيف چنين بيان شده است كه غافقي بن حرب، امامت . 3اجتناب كن
كند  باشد ادعا مي واقدي نيز در روايتي كه سند آن ضعيف مي. 4 بوددار  جماعت را عهده

، ابو ايوب انصاري را مامور نمود تا �در طول حصر بيت خليفه، علي بن ابي طالب
اما اين . 5دار شد امامت جماع را به عهده بگيرد و خود نيز امامت نماز عبد را عهده

روست و آن اين است  يگر نيز روبهروايت عالوه بر ضعف سند روايت آن، با مشكلي د
دار امر امامت جماعت مسجد بودند،   عهده� و يا ابو ايوب انصاري�كه اگر علي
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عبيداهللا بن عدي بن خيار، هرگز از حضور در نماز جماعت و اقامه نماز پشت سر آندو 
   1.كرد امتناع نمي

  : كنندگان  مذاكرات عثمان با محاصره: سوم 

 را به محاصره خود در آورند او را تهديد �ن، بيت عثمانپس از اينكه معترضا
كردند كه بايد از مقام خود استعفا دهد و در صورت امتناع از اين كار، آنان او را خواهند 

اما عثمان به آنان پاسخ داد كه او هرگز لباسي را كه خداوند بر تن او كرده است . 2كشت
 به اوست كه �آور همان سفارش رسول خدااين كالم، ياد. 3از تن بيرون نخواهد آورد

اي  در اين ميان، عده. ها پيش او را به صبر و مقاومت در برابر آن فتنه فراخوانده بود سال
 چنين ديدگاهي نداشتند و معتقد بودند كه عثمان � چون مغيره بن اخنس�از صحابه

   4.بايد از مقام خود استعفا دهد تا جان او در امان بماند
  : خواند تا از مقام خود كناره نگيرد  هللا بن عمر، عثمان را فرا مي عبدا- 1

.  نزد او رفت تا با او مالقاتي داشته باشد�در جريان حصربيت عثمان، ابن عمر
شرم هستند كه  ببين اين مردمان چقدر گستاخ و بي: چون عثمان او را ديد به او گفت 
. فا دهد و يا خود را براي مرگ آماده كندكنند كه يا استع خليفه منتخب امت را تهديد مي

اگر تو به درخواست نامشروع آنان تن داده و استعفا بدهي، : ابن عمر به عثمان گفت 
آيا اين شورشيان در به بهشت رفتن و يا به جهنم رفتن تو نقش دارند؟ عثمان باز هم 

 خداوند برتو پس اين خلعتي را كه: خير، آنگاه ابن عمر به عثمان گفت : پاسخ داد 
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پوشانيده است از تنت بيرون نياور و با استعفاي خود، سنتي ناپسند را در ميان مردم 
   1.رواج مده كه چون از امام و خليفه خود بيزار شدند، به ناحق او را بكشند
خواست  او نمي. خداوند از عبداهللا بن عمر خشنود باشد كه اين قدر دور انديش بود

عثمان اگر در برابر خواست نامشروع شورشيان .  سنتي شوم باشدگذار  پايه�كه عثمان
كرد، در آن صورت، منزلت خلفا و برگزيدگان  آمد كه هرگز نيز چنين نمي كوتاه مي

شد كه در حد بازيچه و ملعبه دست دنيا طلبان و بد  ارزش مي امت، پس از او چنان بي
اما عثمان . بود يچ اعتبار و منزلتي نمييافتند و ديگر ايشان را نزد امت ه طينتان، تنزل مي

راهي نيك را در پيش گرفت و با صبر و استقامت در برابر تهديدات شورشيان، از مقام 
   2.خالفت كناره نگرفت و در عين حال نگذاشت خون مسلماني نيز بر زمين ريزد

در واقع، اجابت خواسته نامشروع آن شورشيان كه نه از جانب همه امت سخني 
گفتند و نه جزو شوراي حل و عقد و از بزرگان و فرزانگان امت به حساب  مي
آمدند، سرنوشت امت اسالم و خالفت برخاسته از خود آنان را با خطري بسيار  مي

ساخت و تنها راه مقابله با اين خطر، ريخته شدن خون خليفه بود و او  رو مي بزرگ روبه
دهد و  سالم و مسلمين را بر خود ترجيح مينيز با علم به اين سرنوشت محتوم، مصالح ا

آيد  بيقين اين تصميم جسورانه تنه از افرادي بر مي. كند خود را فداي سعادت امت مي
نظيري برخوردار باشند و اين، خود، بهترين پاسخي  كه از قدرت اراده و شجاعت كم

او را مردي بستند و  هايي كه به آن راد مرد راه حقيقت مي است كه به همه آن تهمت
بدون شك، او از چنان قدرتي برخوردار بود . خواندند ناتوان، ترسول و سست اراده مي

تا به يك اشاره، آن فتنه و گردانندگان آن را سركوب نمايد و اوضاع را تحت كنترل 
دانست كه اگر چنين كند ريشه آن فتنه در بطن جامعه  اما او خوب مي. خويش در آورد
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زند و به همين دليل از  هاي ديگري از آن جوانه مي اهد كرد و فتنهمسلمانان رسوخ خو
با اين توضيح، پي به برداشت نادرست عقاد از موضعگيري . سركوب آن اجتناب ورزيد
بريم، آنجا كه در كتاب خود، در توصيف اين فتنه چنين گفته  عثمان در قبال آن فتنه مي

ود عظيم كه هيچ كس را ياراي مهار آن اي ب  بيقين، فتنه�ماجراي قتل عثمان: است 
هر چند ان ماجرا، . اين تعبير، خود، اهانتي است به ساحت پاك آن مرد راستين. 1نبود

او با وجوديكه . فتنه عظيمي بود اما عدم سركوب آن از افتخارات عثمان بن عفان است
 آنان از توانست آن را مهار كند اما به خاطر حفظ مصالح امت و دور نگه داشتن مي

 در اين نوع مسائل از �اختالفات و آشوب و نيز عمل به سفارشات كه رسول خدا
   2.سركوب آن بلوا اجتناب كرد

  : كنند   را به قتل تهديد مي�كنندگان، عثمان  محاصره- 2
يك روز كه عثمان وارد داالن در خانه خود شده بود صداي تهديدآميز شورشيان را 

او با غم بسيار نزد ساكنان منزل رفت و ماجرا را . كردند  ميشنيد كه او تهديد به قتل
آنان نيز به او گفتند كه خداوند ما را در برابر اين ستمكاران . براي ايشان تعريف نمود

من از خود رسول ! خواهند مرا بكشند؟ آنان چرا مي: عثمان به آنان گفت . كفايت است
 در صورتي جائز است كه يا بعد از  شنيدم كه نخستين خون فرد مسلمان تنها�خدا

ايمان آوردن كافر شود يا بعد از ازدواجش، مرتكبزنا گردد و يا فرد ديگري را به ناحق 
ام و نه در  سوگند به خداوند كه من نه در دوران جاهليت مرتكب زنا شده. به قتل رساند

دستم را به خون ام و هيچگاه  عهد اسالم، هرگز ديني به غير از اسالم را آرزو نداشته
   3!خواهند مرا بكشند؟ پس به چه دليل مي. ام گناه آغشته نكرده فردي بي
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 به گفتگو با شورشيان پرداخت و تالش نمود با مذكره با ايشان، آنان �سپس عثمان
آنگاه . را آرام كند كه متوجه او بود پاسخ داد و حقايق را بر آن مردمان نادان روشن نمود

آن مردمان نيز .  يك نفر از جانب ايشان نزد او بيايد تا با او گفتگو كنداز آنان خواست تا
 نيز از آن جوان �عثمان. جواني بنام صعصعه بن صوحان را نزد عثمان فرستادند

   1.خواست تا علل شورش و اعتراض اين مردمان را به او بازگو كند
  : دهد   عثمان به استدالل نادرست و دروغ صعصعه پاسخ مي- 3
شما ما را تنها به اين دليل از سرزمين خود اخراج و تبعيد : عصعه به عثمان گفت ص
آنگاه به اين آيه . گفتيم و خواستار اقامه شريعت ناب بوديم ايد كه سخن حق مي كرده

اما  يرٌدِقَهم لَصرِ علي نَ اهللاَنَّ إِوا وملِهم ظُنَّأَ بِونَلُاتَقَ يذينَلَّ لِنَذِأُ: استناد كرد 

 دليل او و همدستانش را رد نمود و اثبات نمود كه مصداق اين آيه او و ديگر �ثمانع
مسلمانان راستين است كه چنين به ناحق مورد افترا و ستم آن شورشيان قرار گرفته 

او اين . است، سپس به تبيين آيه پرداخت تا اين دروغ صعصعه بر مردمان آشكار شود
  : هم در ارتباط بودند قرائت نمود آيه و آيات بعد از آن را كه با 
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  )41-39 : حج(  

اي تبيين نمود تا مردم را از  عثمان شأن نزول و مصاديق اين آيات را به نحو شايسته
هاي باطل خويش را  انگيزان آگاه نمايد كه با استناد به آيات قرآن، برداشت هاي فتنه دروغ

او بيان نمود كه صعصعه و ديگر همدستانش را براساس همين آيه و . 2كردند توجيه مي
داشتن امت از  ديگر آيات قرآن و جهت حفظ دين خداوند و نصرت آن و دور نگه

آشوب و بلوا، تبعيد كرده است اگر صعصعه به اين آيه استناد كرد اين آيه صراحتاً 
خواند و عثمان نيز به   اقامه امر به معروف و نهي از منكر فرا ميحاكمان زمين را به

عنوان خليفه مسلمين، صعصعه و همفكرانش را به خاطر تجاوز به حقوق ديگر 
مسلمانان و تالش در جهت ايجاد فتنه و آشوب در ميان امت از سرزمين خود تبعيد 

   3.نموده است

                                                           

داده شده اسـت، چـرا كـه مـورد ظلـم قـرار              ] جهاد[به كساني كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت           -1
هايشان بيرون    همانا كساني كه بناحق از خانه     ). 39( سخت تواناست  اند، و البته خدا بر پيروزي آنان        گرفته

پروردگار ما خداست، و اگر خدا بعضي از مردم         : گفتند    چز اين كه مي   ] آنها گناهي نداشتند  [رانده شدند،   
ها و مساجدي كه نام خدا در آنها بسيار بـرده             كرد، صومعه و كليساها و كنيسه       را با بعضي ديگر دفع نمي     

دهد، چـرا كـه       كند، ياري مي    او را ياري مي   ] دين[شد، و قطعاً خدا به كسي كه          د، سخت ويران مي   شو  مي
همانا كساني كه چون در زمين به آنـان توانـايي دهـيم،             ) 40(ناپذير است     خدا سخت نيرومند و شكست    

دارند،   پسند باز مي  دارند، و از كارهاي نا      دهند و به كارهاي پسنديده وا مي        دارند و زكات مي     نماز برپا مي  
  .و فرجام همه كارها از آنِ خداست

  ). 1/151(فتنه مقتل عثمان  -2
  ). 1/152(همان  -3
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  : شود   مردم يادآور مي عثمان فضائل و سوابق خود در اسالم را به- 4
ها و  انگيزان پاسخ گفت، در برابر اهانت  به ادعاهاي دروغين فتنه�چون عثمان

او گفت كه چون . هاي آنان، فضائل و سوابق خود در اسالم را به مردم يادآور شد تهمت
 بر كوه حراء رفتم كوه �، ابوبكر، عمر، علي، طلحه و زبير�روزي همراه رسول خدا

آرام گيرد كه ! اي حراء:  با پاي مبارك خود بر كوه زد و بدو گفت �پيامبر. فتادبه لرزه ا
در برابر اتهاماتي [آنگاه . 1اند  و صديق او و شهيد راه خدا ايستاده�بر تو پيامبر خدا

 مرا �گفت كه چون روز بيعه الرضوان رسول خدا] چون حضور نيافتن در بيعه الرضوان
ه نزد ايشان فرستاده بود به جاي دست من با دست مبارك براي مذاكره با مشركان مك

 فرمودند كه اين دست من به جاي دست عثمان بيعت �خود بيعت نمودند و به صحابه
المال و بخيل  انگيزان كه او را به اختالس از بيت هاي فتنه در برابر تهمت[سپس . كند مي

ود هر كس در توسعه  فرم�بيان داشت كه چون رسول خدا] كردند بودن متهم مي
اي  مسجد كمكي نمايد و خانه كنار آن را بخرد و به مسجد اضافه كند خداوند نيز خانه

. در بهشت براي او خواهد ساخت، من نيز آن خانه را خريدم و به مسجد بخشيدم
 ندا بر آورد كه هر كه �عثمان سپس ادامه داد كه در يوم العسره تبوك، چون رسول خدا

اي پرداخ كند خداوند آن را قبول نمايد، من از مال خود، نصف   خدا صدقهامروز در راه
سپس اضافه نمود كه من چاه رومه را بنا به . هاي تجهيز سپاه را متقبل شدم هزينه

   2. خريدم و آب آن را در راه خدا در اختيار مسلمانان گذاشتم�سفارش رسول خدا
گشتم ديدم كه معترضان  ان باز ميكند كه چون از پيش عثم ابو ثور فهمي نقل مي
او به . سريعاً نزد عثمان رفتم و ماجرا را براي او بازگو كردم. مصري به مدينه باز گشتند

من نيز به او گفتم كه شر را در صورت آنان . من گفت كه آنان را چگونه يافتم
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، اين مرد رهبر ايشان ابن عديس بلوي بود و چون روز جمعه فرا رسيد. توانستم ببينم مي
 سخنان بسيار �او در خطبه عليه عثمان.  و بر مردم خطبه خواند�بر منبر رسول خدا

 نيز به من و ديگران بيان داشت �عثمان. من نيز آنها را براي عثمان بازگو نمودم. گفت
كه تمام ادعاهاي ابن عديس دروغ است و خداوند او را به خاطر اين اكاذيب، عذاب 

 دو �رسول خدا. گفت كه من چهارمين فردي بودم كه اسالم آوردمآنگاه به ما . دهد
چه در دوران جاهليت و چه . دختر خويش را يكي پس از ديگري به نكاح من در آورد

از زمانيكه با دست راستم، با رسول . در عهد اسالم، هرگز در حقانيت آن شك ننمودم
براساس نسخ معتبر دوران . ما  بيعت نمودم، هرگز شرمگاهم را با آن لمس نكرده�خدا

 قرآن را در يك مصحف جمع نمودم و از هنگاميكه اسالم آوردم هر �رسول خدا
اي را آزاد  توانستم در يك جمعه برده اي را در راه خدا آزاد نمودم و اگر نمي جمعه برده

گويم چون ابن عديس آن  اين را مي. كردم نمايم در جمعه بعد دو برده را آزاد مي
   1.بندد هاي ناروا و دروغ را به من مي تهمت

ديد كه تمام اين سخنان، سودي به حال آن شورشان ندارد خطاب به  چون عثمان مي
از كشتن من حذر كنيد كه به خداوند سوگند : آن مردمان كج فهم و گمراه چنين گفت 

د با كفار توانيد در كنار هم به جنگ با دشمنان رويدو با هم به جها با قتل من ديگر نمي
شويد كه اين انگشتان من در  بدانيد كه پس از قتل من چنان با هم درگير مي. بپردازيد

مرا ! اي مردم: در روايتي ديگر اين مطلب اين گونه نقل شده است . 2اند هم فرو رفته
به خداوند سوگند كه در طول خالفتم، . نكشيد كه من حاكم و برادر مسلمان شما هستم

بدانيد كه اگر . اند ام در راه خير و صالح اسالم و مسلمين تالش نموده  انستهتا آنجا كه تو
توانيد در يك صف، با هم نماز بخوانيد و در كنار هم به  مرا به قتل رسانيد ديگر نمي
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همچنين . جنگ با دشمنان بپردازيد و غنايم حاصل از فتوحاتتان را ميان هم تقسيم كنيد
اگر مرا به قتل رسانيد ديگر يكديگر : رو چنين گفت  و كجخطاب به آن مردمان ناسپاس 

همانا . توانيد در كنار هم با دشمنانتان به نبرد بپردازيد را دوست نخواهيد داشت و نمي
پس از قتل آن مرد بزرگ، تمام آن هشدارهاي او به وقوع پيوست و امت اسالم ديگر 

حسن بصري نيز در همين . نتوانست به آن وحدت يكپارچه و عظيم خويش دست يابد
به خداوند سوگند كه اگر مردم با هم نماز گذارند با زهم : رابطه چنين گفته است 

  . هايشان از هم دور است و هر يك به راه خود رود قلب
  : كند   صحابه را از نبرد با معترضان منع مي����عثمان: چهارم 

ورت پرداخت و در  به مش� در طول جريان محاصره خانه خود با صحابه�عثمان
اين رابطه، نظر ايشان را جويا شد و هر يك از آنان نيز نظرات را به او اعالم نمودند كه 

  : پردازيم  در زير به تعدادي از آنان مي
   : � علي بن ابي طالب- 1

 اعالم نمود � به عثمان�كند كه علي  روايت مي�ابن عساكر از جابر بن عبداهللا
د جنگجو را نزد او بفرستد تا از او در برابر شورشيان دفاع كنند؛ تواند پانصد مر كه او مي

. اي انجام نداده تا مستحق مرگ باشد  هيچ كار ناشايست و ظالمانه�چرا كه عثمان
 تشكر كرد و او را دعاي خير نمود اما پيشنهاد او را نپذيفت تا � نيز از علي�عثمان

   1.شودخون هيچ مسلماني به خاطر حفظ جان او ريخته ن
   : � زبير بن عوام- 2

كند كه زبير مرا نزد عثمان فرستاد تا پيغامي را  ابو حبيبه، موالي زبير بن عوام، نقل مي
چون نزد او رسيدم، ديدم كه حسن بن علي، ابوهريره، عبداهللا بن زبير و . به او برسانم

رساند و  الم مي گفتم كه زبير به شما س�به عثمان. اند عبداهللا بن عمر كنار او نشسته
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دارد كه همچنان تحت فرمان شماست و اگر بخواهيد نزد شما آيد و از شما  اعالم مي
 �اند تا در دفاع از عثمان همچنين بني عمرو بن عوف نيز به او قول داده. دفاع نمايد

اهللا اكبر سپاس خداوند را : عثمان پس از شنيدن اين پيغام گفت . رو او خواهند بود دنباله
سالم مرا به او برسان كه اگر . برادرم زبير را از اين مهلكه محفوظ نگه داشته استكه 

خداوند چنين تقدير نمود كه صحابه از او دفاع كنند من دوست دارم كه مدافع من زبير 
هاي  به خداوند سوگند كه با گوش: آنگاه ابوهريره از جاي خود برخاست و گفت . باشد

ه فرمود شما پس از من دچار فتنه و اختالفات بسيار  شنيدم ك�خود از رسول خدا
. ها به ما نشان بديد  راه نجات از اين فتنه�كرديم يا رسول اهللا عرض مي. شويد مي

فرمودند كه امين خدا و امت و ياران او را . كردند ايشان در حالي كه به عثمان اشاره مي
ر در آن مجلس، از جاي چون ابو هريره اين را بگفت، مردم حاض. حمايت نماييد

اما عثمان به آنان . برخاستند و از عثمان خواستند به آنان اذن جهاد با شورشيان، را بدهد
گويم كه نبايد با معترضان به جنگ  برد مي من به هر آنكه از من فرمان مي: گفت 
   1.بپردازد
   : � مغيره بن شعبه- 3

ه نزد عثمان آمد و به او در اخبار است كه در جريان حصربيت، مغيره بن شعب
پيشنهاد داد كه يا با شورشيان وارد كارزار شود كه او امام امت است و مرداني بسياري از 

و بطالن كار آن شورشيان بر همگان مسلم است يا مخفيانه به جانب . برند او فرمان مي
ويه بن مكه رود كه شورشيان را ياراي قتل او در آن شهر نيست و يا به شام و نزد معا

 هيچ يك از پيشنهادات او را نپذيرفت و در پاسخ به مغيره �اما عثمان. ابي سفيان رود
خواهم اولين حاكمي باشم كه در  جنگم؛ چرا كه نمي من با شورشيان نمي: چنين گفت 

به مكه نيز نخواهم رفت، چون از .  جنگ و خونريزي به راه اندازد�ميان امت رسول اهللا
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كه در مكه و از ميان قريشيان مردي حرمت حرام را خواهد  شنيدم �رسول خدا
. خواهم كه او من باشم شكست و او مستحق عذاب نصف مردمان عالم است، و من نمي

 را ترك گويم و سعادت �روم؛ چرا كه دوست ندارم سرزمين رسول اهللا به شام هم نمي
   1. را از دست بدهم�بودن در جوار مرقد او

  
   : �ير عبداهللا بن زب- 4

 دفاع نمود و به همين � بر اين اتفاق نظر داشتند كه بايد از عثمان�همه صحابه
 با قاطعيت آنان را از هر نوع �اما عثمان. اي از ايشان وارد منزل او شدند دليل، عده

اي كه اصرار داشت تا با  از جمله اين صحابه. داشت درگيري و جنگ با شورشيان باز مي
خداوند آنان : گفت كه  او به عثمان مي.  بود�ردازد عبداهللا بن زبيرشورشيان به نبرد بپ

انگيزان را بر تو  خداوند جنگ با آنان و ريختن خون اين فتنه! اي عثمان. را لعنت كند
به : گفت  نمود و مي  باز هم او را از اين كار منع مي�اما عثمان. روا داشته است

   2.واهد كردخداوند سوگند كه هرگز با ايشان جنگ نخ
اي امير المؤمنين، :  گفت � به عثمان�در جاي ديگر است كه عبداهللا بن زبير

انگيزان  اند كه بيقين خداوند آنان را در برابر آن فتنه جمعيتي مؤمن و هوشيار نزد تو آمده
: گفت   در جواب او مي�اما عثمان. دهد، پس به ما اذن نبرد با آنان را بده نصرت مي
شود مورد رحمت و غفران خود قرار  ه را كه به خاطر دفاع از من كشته ميخداوند آنك
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سپس ابن زبير را مسئول نگهبانان منزل خويش نمود و به همه اعالم كرد كه هر . 1دهد
   2.برد بايد از دستورات ابن زبير نيز اطاعت كند كس از او فرمان مي

   : � و زيد بن ثابت� كعب بن مالك- 5
كرد تا سالح  از انصار بود، در جريان حصربيت، آنان را دعوت ميكعب بن مالك كه 

بار ديگر انصار و ! اي انصار: گفت كه  او به آنان مي. بردارند و به ياري عثمان بشتابند
 را كه او نيز از �چون ايشان نزد عثمان آمدند، زيد بن ثابت. يار دين خداوند باشيد

اما . 3انگيزان را بدهد  آنان اذن جنگ با فتنهانصار بود نزد آن حضرت فرستادند تا به
مرا در برابر اين آزمايش به كسي جز : گفت  نمود و مي عثمان ايشان را از جنگ منع مي

  . 4خداوند نيازي نيست
   : � حسن بن علي بن ابي طالب- 6

 آمد كه به او اعالم نمود حاضر � نزد عثمان�در اخبار است كه حسن بن علي
: اما عثمان پيشنهاد او را نپذيرفت و به او چنين گفت . يان بجنگداست كه با شورش

هرگز حاضر نيستم كه باعث ريخته شدن خون تو باشم، پس شمشيرت را غالف كن و 
   5.نزد پدرت بازگرد

   : � عبداهللا بن عمر بن خطاب- 7
 مصلحت را در اين ديدند كه �اي از صحابه با شدت يافتن و خامت اوضاع، عده

به همين .  لباس رزم بپوشند و با شورشيان به نبرد بپردازند�د مخالفت عثمانبا وجو

                                                           

  ). 3/70(طبقات ابن سعد  -1
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.  رسانده و خود را مهياي جنگ نمودند�دليل، اين عده، خود را به داخل منزل عثمان
عثمان با ديدن اين صحنه او را از اين اقدام .  بود�از جمله اين افراد، عبداهللا بن عمر

انه او را ترك گويد مبادا كه در جريان جنگ با شورشيان منع نمود و از او خواست تا خ
   1.به قتل برسد

   : � ابو هريره- 8
 نزد عثمان آمد و از او اذن جنگ با �گويند كه در ايام حصر بيت، ابو هريره

عثمان به او گفت آيا تو دوست داري كه مرا و همه مردمان را به . شورشيان را خواست
بدان كه با قتل يك نفر، گويا همه : هرگز، و عثمان گفت : قتل رساني؟ ابو هريره گفت 

پس از اين سخنان، ابوهريره به منزل خود بازگشت و دست به شمشير . اي مردم را كشته
   2.نبرد
  :  سليط بن سليط - 9

 با نبرد بر ضد � تنها به خاطر مخالفت عثمان�كند كه صحابه او روايت مي
داد بدون   مي�اگر عثمان اذن اين كار را به صحابهشورشيان، دست به شمشير نبردند و 

   3.راندند شك، تمامي آن ياغيان را از مدينه بيرون مي
 قريب به هفتصد �دارد كه در ايام حصر بيت، در خانه عثمان ابن سيرين بيان مي

مرد جنگجو چون عبداهللا بن عمر، حسن بن علي و عبداهللا بن زبير حضور داشتند كه به 
او همچنين راويت . راندند  عثمان، تمامي شورشيان را از مدينه بيرون ميمحض فرمان

                                                           

  ). 1/163( فتنة مقتل عثمان -1
  . 164تاريخ خليفة بن خياط، ص  -2
  ). 1/165(فتنة مقتل عثمان  -3
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، خانه او مملو از جنگجوياني چون ابن عمر و �كند كه در روز شهادت عثمان مي
   1. خود، خواهان جنگ و خونريزي نبود�حسن بن علي بود اما عثمان
ر مورد عدم توان نادرست بودن تمامي تهمتهايي را كه د با اين توضيحات، مي
اين روايات، بال استثنا، هم در سند . اند دانست  روايت شده�حمايت صحابه از عثمان

هاي بسياري هستند كه در واقع،  خود و هم در هستي و محتوا دچار اشكاالت و ضعف
   2.از دروغ بودن و يا تحريف شدن آنها حكايت دارد

  : ه به مكه عزيمت نمايد كنند ك  پيشنهاد مي� به عثمان�اي از صحابه  عده-10
، او �ديدند كه با وجود اصرار شورشيان بر عزل يا كشتن عثمان  مي�چون صحابه

همچنان حاضر به جنگيدن با آنان نيست، صالح كار را در اين ديدند كه او را متقاعد 
اي چون  كنند كه صحابه نقل مي. كنند كه به مكه برود تا از شر شورشيان در امان بماند

هللا بن زبير، مغيره بن شعبه و اسماه بن زيد، هر يك جداگانه، اين پيشنهاد را مطرح عبدا
نمود و حاضر نبود مدينه، شهر   هر بار با اين پيشنهادها مخالف مي�كردند اما عثمان

   3. را ترك گويد�رسول اهللا
  داشت؟   را از نبرد با شورشيان باز مي� صحابه�چرا عثمان•

توان پي به اين نكته مهم برد كه   و روايات اين فتنه عظمي، ميبا مطالعه دقيق اخبار
  :  حاضر به سركوب شورشيان نشد �چرا عثمان

 آن را با �ها قبل از وقوع آن رويداد، رسول خدا عمل به وصيتي كه سال - 1
 در ميان گذاشته بود و عثمان نيز آن را در روز فاجعه براي مردم بيان �عثمان

                                                           

  . 395تاريخ دمشق، ترجمة عثمان، ص  -1
  ). 1/166(فتنة مقتل عثمان  -2
  ). 1/166(فتنة مقتل عثمان  -3
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پيماني است كه او بايد با صبر و ايثار، آن را به فرجام نمود و اعالم كرد كه 
   1.رساند

 در ميان امت او فتنه �خواست كه اولين حاكمي باشد كه بعد از رسول اهللا او نمي - 2
  2.و جنگ و خونريزي به راه اندازد

گران تنها قصد جان او را دارند و به همين دليل، هيچ  او يقين داشت كه طغيان - 3
  3. سپر جان خويش قرار ندادمسلمان ديگري را

دانست كه او در اين فتنه كشته خواهد شد و مطمئن بود اين همان آزمايش  او مي - 4
 او را به خاطر صبر و استقامت در برابر �ها پيش، رسول خدا است كه مدت

آن و دفاع از حق در برابر بطالن اين فتنه، بشارت به بهشت و جنت الماوي 
به ويژه، . ير يا زود در اين ماجرا به تقل خواهد رسيددانست كه د او مي. دادند

 به او گفته بود كه روز بعد نزد آن �پس از خوابي كه در آن رسول خدا
 افطار خواهد نمود، عثمان مطمئن شد كه زمان شهادت او بسيار �حضرت

 . نزديك است

دار باشد؛  ن به او پيشنهاد كرده بود كه در برابر اين فتنه، خويشت�عبداهللا بن سالم - 5
   4.چرا كه صبر و گذشت او در برابر شورشيان از هر اقدام ديگري مؤثرتر است

كند كه هر   نقل مي� از رسول خدا�5به اين ترتيب حديثي را كه عبداهللا بن حواله
اي كه در راه دفاع از حق به قتل  كس از آزمايش مرگ من، فتنه دجال و مصيبت خليفه

                                                           

  . سند آن صحيح است) 1/605(فضائل الصحابة  -1
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 شده است، تجقق يافت و عثمان در راه دفاع از حق و رسد، نجات يابد رستگار مي
   1.انگيزان به شهادت رسيد مقابله با فتنه و فتنه

ها،  بينيم كه با وجود تمام غوغاها و آشوب در طول جريانات اين فاجعه شوم، مي
دهد و در كمال حلم و گذشت به  عثمان همچنان آرامش و صبر خود را از دست نمي

ابن تيميه در توصيف . 2انديشد ور شدن آتش اين فتنه مي مقابله با شعلهيافتن بهترين راه 
همه مسلمانان بر اين اتفاق : گويد  اين حلم و آرامش و صبر و مقاومت عثمان چنين مي

شد و در برابر  توانست مانع جنگ و خونريزي مي نظر دارند كه عثمان تا آنجا كه مي
خواستند كه او را به قتل   داشته و آشكار ميآنانكه قصد تخريب شخصيت و آبروي او را

او با وجود اعالم حمايت صحابه و . نمود نظيري صبر پيشه مي رسانند به صورتي كم
نمايد  كند و تالش مي مسلمانان از او در برابر شورشيان، هرگز اقدام به سركوب آنان نمي

ل اصرار صحابه كمه او در مقاب. تا از هر نوع جنگ و خونريزي جلوگيري به عمل آورد
دهد كه حاضر نيست باعث شكسته شدن  معتقد بودند او بايد به مكه برود، پاسخ مي

دارد كه  كنند كه به شام عزيمت كند، بيان مي چون به او پيشنهاد مي. حرمت حرم شود
حل را  گويد و آنگاه كه ديگران تنها راه تحت هيچ شرايطي سرزمين هجرت را ترك نم

كند كه او هرگز  دانند اعالم مي ن و بيرون راندن آنها از مدينه ميجنگ با شورشيا
.  جنگ و خونريزي به راه بياندازد�نخستين حاكمي نخواهد بود كه در ميان امت محمد

گيرد تا آن هنگام كه مظلومانه و ناجوانمردانه به شهادت  و عثمان صبر در پيش مي
 اوست كه قاطبه مسلمانان بدان اعتراف رسد و اين خود از بزرگترين فضائل كم نظير مي

   3.دارند

                                                           

  ). 5/346)(4/419(مسند احمد  -1
  ). 1/168(فتنة مقتل عثمان  -2
  ). 3/202(منهاج السنة  -3



623  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

   : ����موضع امهات المؤمنين و زنان صحابه: پنجم 
   : � ام حبيبه دختر ابو سفيان- 1

كنند او پسر همسايه خود، عمرو بن  چون شورشيان آب را بر منزل عثمان قطع مي
 رسول حزم انصاري را نزد علي بن ابي طالب، طلحه، زبير، عائشه وديگر همسران

در اين ميان علي و ام . فرستاد تا شايد آنان بتوانند به خانه او آب برسانند  مي�خدا
چون ام حبيبه قصد . كنند حبيبه زودتر از ديگران اقدام به آوردن آب به خانه عثمان مي

داشت آب را به داخل منزل عثمان برد بر اثر مخالفت و مقاومت شورشيان در برابر اين 
ماجرا از اين .  بود كه جان خود را نيز به خاطر اين مسأله از دست بدهداقدام، نزديك

قرار بود كه چون ام حبيبه سوار بر استر خود به ميان شورشيان رفت و توانست كه خود 
اي مختصر با او  را به خانه عثمان برسد، شورشيان جلوي او را گرفتند و پس از مجادله

ديگر مردمان كه اين . كردند و سپس استر را رم دادندطناب پاالن استر را با شمشير قطع 
هاي استر خود  صحنه را ديدند به كمك ام حبيبه شتافتند و او را كه نزديك زير سم

او پس از مراجعت به منزل خود به مواليش ابن جراح دستور داد . 1بيافتد نجات دادند
، از شاهدان ماجراي قتل تا به خانه عثمان برود و او را تنها نگذارد و اين فرد خود

   2. در منزل او روي داد� و حوادث ناگواري بود كه پس از شهادت عثمان�عثمان
   : � صفيه همسر رسول خدا- 2

صفيه نيز چون ام حبيبه تالش نمود كه خود را به خانه عثمان رساند اما شورشيان باز 
شمس بن عبد مناف كنانه بن عدي بن ربيعه بن عبدالعزي بن عبد . هم مانع او شدند

كند كه چون افسار مركب صفيه را گرفتم تا او را به خانه عثمان برم مالك اشتر  نقل مي

                                                           

  . 340دور المرأة السياسي، أسماء محمد، ص  -1
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صفيه نيز كه شرايط . و مانع نزديك شدن صفيه به منزل عمثان شد. 1جلوي ما را گرفت
د .را اين گونه ديد به خانه خود برگشت و از طريق يك چوب غذا و آب را از منزل خو

   2.فرستاد عثمان ميبه خانه 
   : � ام المؤمنين عائشه- 7

پس از اتفاقي كه براي بانو ام حبيبه رخ داد، عائشه با حالتي خشمگين از مدينه 
در ميانه راه، مروان بن حكم از او خواست تا در مدينه . خارج شده و عزم مكه نمود

رفت و پاسخ  حمايت كند اما عائشه اين درخواست را نپذي�بماند و از موضع عثمان
گفت كه حاضر نيست چونان ام حبيبه به او تعرض شود و هيچ كس نيز از او حفاظت 

انجامد و تا كجا پيش  داند عاقبت كار اين مردمان به كجا مي نكند؛ چرا كه هيچ كس نمي
آميز، در صفوف  در واقع، عائشه قصد داشت تا با اين هجرت اعتراض. 3خواهند رفت

  . ندمعترضان شكاف ايجاد ك
ديگر امهات المؤمنين نيز قصد عزيمت به جانب مكه را نمودند تا با ترك 

از طرف ديگر، اين اقدام . آميز مدينه دامن خويش را از اين فتنه پاك نگه دارند اعتراض
به عنوان نمونه، . انگيزان نجات يابد  از شر اين فتنه�امهات المؤمنين راهي بود تا عثمان

كرد  بكر را كه از شورشيان حمايت مي د تا برادرش، محمد بن ابيعائشه تالش بسيار نمو
حنظله كاتب كه از . متقاعد سازد تا با او به مكه آيد اما محمد پيشنهاد او را نپذيرفت

كاتبان وحي نيز بود، با ديدن اين صحنه، خطاب به محمد گفت كه آيا او دعوت 
انگيزان و گرگ صفتان لبيك  پذيرد اما به جار و جنجال آن فتنه خواهرش را نمي
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توانستم اين حركت  به خداوند سوگند اگر مي:  به برادر گفت �آنگاه عائشه. 1گويد مي
 �اين سخن، خود بيانگر موضع عائشه. 2دادم شما را حرام گردانم بيقين آن را انجام مي

 در واقع او و ديگر امهات المؤمنين به. در محكوميت اين حركت باطل شورشيان است
. توانست صفوف معترضان را دچار شكاف نمايد خاطر اعتباري كه ميان مردم داشتند مي

آميز خود قصد داشتند مردمان را بار ديگر به  آن زنان بزرگوار با اين هجرت اعتراض
جانب مادران خويش فرا خوانند و آنان را به رعايت حرمت نواميس پيامبرشان دعوت 

ايشان و ارشادات و رهنمودهاي الزم از طرف آنان، اين كنند تا شايد با شنيدن سخنان 
ايست   و اين همان نكته3مردمان حقايق را ببينند و دست از آن اقدامات جاهالنه بر دارند

   4.كه امام ابن عربي نيز در كتاب خود بدان پرداخته است
تند كه پنداش بدون شك آن بانوان بزرگوار از فرجام آن فتنه آگاه نبودند و هرگز نمي

در حقيقت، همانطور . آن مردمان دستان خود را به خون خليفه بر حق خويش بيااليند
خواستند تا آن مردمان چون گذشته كه آرا و ديدگاه ايشان را جويا  كه گفتيم آنان مي

روي  كردند بار ديگر به جانب آنان رجوع كند و از دنباله شدند و از آنها تبعيت مي مي
   5.دارندسران فتنه دست بر

  :  موضع زنان صحابه - 4
اسماء بنت عميس نيز چون عائشه تالش نمود به مقابله با فتنه بپردازد و به : الف 

همين دليل، پسرانش، محمد بن ابي بكر و محمد بن جعفر بن ابي طالب را فرا خواند و 
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ا نيز بر شم. سوزد تا به مردم نور برساند بدانيد كه چراغ، خود مي: به آنان چنين گفت 
حذر باشيد در حق مردي كه به شما ستم روا نداشته مرتكب گناه و ظلمي نشويد؛ چرا 

پس مراقب باشيد . كه اين اقدامات نادرست امروز شما، فردا به سود ديگر خواهد بود
اما آن دو، بر تصميم . كه اين كارهاي امروزتان، باعث حسرت و ندامت فردايتان نشود

اما پيش از رفتن . د و به همين دليل، خشمگين از نزد اسماء رفتندورزيدن خود اصرار مي
اسماء . برند به مادر خود گفتند كه هرگز ستمي را كه عثمان به آنان كرده است از ياد نمي

 تنها كاري كه با شما انجام داد اين بود كه شما را در راه �به آنان پاسخ داد كه عثمان
در روايتي ديگر آمده است كه اين . 1وگيري نمودحق نگه داشت و از انحراف شما جل

   2.ليلي دختر أسماء بود كه با برادران خود به مجادله پرداخت
در واقع پس از حضور معترضان در مدينه و گفتگو با خود عثمان و مجادله با او و 

 �عزيمت آنان به جانب شهر و ديار خود، جعل آن نامه دروغين و انتساب آن به عثمان
كردند كه عثمان قصد داشته قاصداني  آنان ادعا مي. ديگر آنان را به مدينه باز گرداندبار 

به جانب امرا و واليان بفرستد تا . 3را كه محمد بن ابي بكر نيز جزو آنها بوده است
شايد اين همان . هنگام بازگشت معترضان به سرزمين خود، دستگير و مجازات شوند

 شد و مجمد نيز �وابط محمد بن ابي بكر و عثمانايست كه باعث كدورت ر مسأله
خطاب به مادر خود با اين عبارت كه ما هرگز ستمي را كه عثمان به ما روا داشت 

اما حقيقت چيز ديگري بود و همانطور كه خود . كنيم، بدان اشاره كرد فراموش نمي
گر مردم در  نيز اعالم نمود او هرگز از جريان آن نامه خبر نداشته است و ا�عثمان

اثبات ادعاي خود، شاهداني دارند آنان را بياورند تا عليه او شهادت دهند، در غير اين 
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او به مردم . صورت بدانند كه او نه آن نامه را نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است
اي نوشت و مهر او را جعل  توان از قول يك نفر و با دست خط او نامه اعالم كرد كه مي

   1.د و سپس آن نامه را بدو منتسب كردنمو
بانو أسماء با آن موضع هوشيارانه در قبال آن فتنه نشان داد كه كامالً از آن نقشه 
پنهاني كه قصد دارد اركان خالفت و وحدت امت اسالم را به لرزه در آورد، آگاه است 

زندي، پسرانش را و از آن خبر داد و به همين دليل، بدون در نظر گرفتن رابطه مادر و فر
ايستد تا شايد آنان را بار  دارد و در برابر آنان مي از افتادن در دام آن مهلكه بر حذر مي

در واقع، نزد او تنها حق و حقيقت اهميت داشت و اين . ديگر به راه راست آورد
در حقيقت، اين . ارزش نيست كه بتوان راحت با آن برخورد نمود اي كوچك و بي مسأله
اضع و برخوردهاي صحابه بزرگوار، خود دليلي ديگر است بر عدالت ايشان و نوع مو

   2.گناهكار نبودن آن بزرگواران
  :  الصعبه بنت الحضرمي –ب 

، صعبه بنت حضرمي، �با شدت يافتن بحران و تنگ شدن حصر بيت عثمان
او را  رود و � را فراخواند و از او خواست تا نزد عثمان�فرزندش، طلعه بن عبيداهللا

قانع نمايد تا به صحابه و ديگر مسلمانان اذن دهد كه از او و شهر مدينه در برابر آن 
در واقع، اين روايت، بيانگر ميزان ترس و نگراني صعبه براي . 3شورشيان دفاع كنند

كند تا از طريق فرزند خود عثمان را قانع كند تا   است كه اين چنين تالش مي�عثمان
دهد كه ام  همچنين اين روايت نشان مي. ني را براي خود اختيار كندنگهبانان و محافظا

                                                           

  . 120العواصم من القواصم، ص  -1
  . 344دور المرأة السياسي، ص  -2
  . 345دور المرأة السياسي، ص  -3
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، خود، تا چه حد به اخبار و رويدادهاي 1عبداهللا بن رافع كه اين خبر را نقل كرده است
وجو از افرادي چون صعبه بنت حضري از  داده است كه با پرس آن فتنه اهميت مي

   2.جزئيات آن رويداد با خبر شده است
قت، اين مواضعي كه در صفحات قبل ديدم، موضع تمام صحابه در قبال آن در حقي
توانستند خورشيد  آنان با وجود تمام ابرهاي شايعات و اكاذيب، باز هم مي. فتنه بود

   3.حقيقت را از وراي آنها ببينند و جانب آن را بگيرند
   كمك نمود؟ در آن سال، امير حج كه بود؟ و آيا عثمان از واليان خود طلب: ششم 
   در آن سال، امير حج كه بود؟ - 1

هر چند در ابتدا ابن .  خواست تا امير حج آن سال باشد�عثمان از عبداهللا بن عباس
خواست تا بگذارد او در كنارش بماند و  زد و از عثمان مي عباس از اين كار سر باز مي

ثمان بدون گفت كه از او در برابر آن شورشيان منحرف از دين دفاع نمايد مع هذا ع
ابن عباس نيز كه . اصرار دارد كه حتماً مراسم حج آن سال را بر مردم به جاي آورد

اصرار عثمان را ديد آن در خواست را پذيرفت و قصد مكه نمود، عثمان پيش از 
اي را به او داد تا آن را كه بيانگر ما وقع آن ماجرا و مواضع  عزيمت ابن عباس، نامه

ها و اقدامات آنان بود بر حجاج بخواند تا آنان از  ر معترضان و نيز خواستعثمان در براب
  : مشروح نامه بدين قرار است . 4آن رويداد و حقايق آن آگاه باشد

حمد و سپاس پروردگاري را كه جز او هيچ، معبود و . بسم اهللا الرحمن الرحيم
عمت بزرگ خداوند را كه من ن. سالم و درود بر شما امت اسالم. فرمانرواي ديگر نيست

                                                           

  . 345دور المرأة السياسي، ص  -1
  . 345دور المرأة السياسي، ص  -2
  . 346-345همان، ص  -3
  . 168 و 167الخلفاء الراشدون، ص  -4
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شود كه به ياد داشته باشيم كه  به شما يادآور مي. همانا اين شريعت پاك است
پروردگارمان ما را از آن ضاللت رهانيد و از گرداب كفر و شرك نجات داد، آيات 

رزق شما را فزوني داد و . خويش را به شما تعليم داد و قدرت خويش را به شما نماياند
اين آيات را به ياد بياوريم كه خداوند خطاب به ما . شمنانتان پيروز گردانيدشما را بر د

  : گويد  بندگان خويش چنين مي
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توانيد آن را به شـمار        و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد، و اگر نعمت خدا را شماره كنيد، نمي                   -1
  . قطعاً انسان ستم پيشه ناسپاس است. در آوريد

ايد، از خدا آن گونه كه حق پروا كردن از اوست، پروا كنيـد، و زينهـار، جـز                     آورده  اي كساني كه ايمان      -2
و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد                  .  نميريد مسلمان
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öö öö//// ää ää3333 ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 99 99����(((( ÏÏ ÏÏWWWW xx xx.... zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍSSSS öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ —— —— ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ yy yyèèèè ss ss9999 ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||==== ¬¬ ¬¬7777 xx xxmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ §§ §§ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% oo ooνννν §§ §§"""" xx xx.... uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu"""" øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ss−−−−θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ uu uuŠŠŠŠ óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ©©©© ¨̈̈̈§§ §§""""9999 $$ $$#### 

∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪ WW WWξξξξ ôô ôôÒÒÒÒ ss ssùùùù zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ uu uuρρρρ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 xx xxmmmm ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ 〈〈〈〈   )8-6 : حجرات(  

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� yy yyIIII ôô ôô±±±± oo oo„„„„ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ ÈÈ ÈÈ]]]]≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ŸŸ ŸŸωωωω tt tt,,,,≈≈≈≈ nn nn==== yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÏÏ ÏÏοοοο uu uu"""" ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== xx xx6666 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ãã ãã"""" ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö7777 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ ee ee2222 uu uu““““ ãã ããƒƒƒƒ 

óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 uu uuρρρρ ëë ëëUUUU#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩∠∠∠∠∠∠∠∠∪∪∪∪ 〈〈〈〈.2  )77 : عمران آل(  
                                                                                                                                                    

بوديد، پس ميان دلهاي شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شديد؛              ] يكديگر[آنگاه كه دشمنان    : 
هاي خـود را بـراي شـما         اين گونه، خداوند نشانه   . و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد           

به نيكي دعوت كننـد و بـه   ] مردم را[و بايد از ميان شما، گروهي،     . كند، باشد كه شما راه يابيد       روشن مي 
و چون كـساني نباشـيد كـه پـس از     . كار شايسته وادارند و از زشتي باز دارند، و آنان همان رستگارانند 

ا هـم اخـتالف پيـدا كردنـد، و بـراي آنـان عـذابي                آنكه داليلي آشكار بر ايشان آمد، پراكنده شدند و ب         
  . سهمگين است

آن متعهد گردانيـده، بـه      ] انجام[پيماني را كه شما را به       ] نيز[و نعمتي را كه خدا بر شما ارزاني داشته و            -1
  . و از خدا پروا داريد كه خدا به راز دلها آگاه است. شنيديم و اطاعت كرديم: ياد آوريد، آنگاه كه گفتيد 

ايد، اگر فاسقي برايتان خبري آورد، نيك وارسي كنيد، مبادا به ناداني گروهي               اي كساني كه ايمان آورده     -2
اگـر  . و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماسـت . ايد پشيمان شويد  از آنچه كرده  ] بعد،[را آسيب برسانيد و     



631  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### [[ [[���� öö öö(((( yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ XX XX{{{{ 33 33 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø���� çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )16 : تغابن(  1〉〉〉〉 ∪∪∪∪∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ›› ››????‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà ààÒÒÒÒ àà àà))))ΖΖΖΖ ss ss???? zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ FF FF{{{{ $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 öö ööθθθθ ss ss???? 

ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ���� xx xx.... 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss????  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ôô ôôMMMM ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss)))) tt ttΡΡΡΡ $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 ÷÷ ÷÷““““ xx xxîîîî .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// >> >>οοοο §§ §§θθθθ èè èè%%%% $$$$ ZZ ZZWWWW≈≈≈≈ xx xx6666ΡΡΡΡ rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−FFFF ss ss???? óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

KK KKξξξξ yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// ββββ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? îî îîππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ àà àà2222θθθθ èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 44 44 
¨¨ ¨¨ ss ss ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ uu uu;;;; ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää.... ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà���� ÏÏ ÏÏ==== tt ttGGGG øø øøƒƒƒƒ rr rrBBBB ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©© ªª ªª!!!! $$ $$#### 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 nn nn==== yy yyèèèè yy yyffff ss ss9999 ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ ”””” ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44 ££ ££ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ çç ççFFFF ss ss9999 uu uuρρρρ 

$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ tt ttãããã óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& KK KKξξξξ yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ssΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ ÍÍ ÍÍ”””” yy yyIIII ss ssùùùù 77 77ΠΠΠΠ yy yy‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 

$$$$ pp ppκκκκ ÌÌ ÌÌEEEEθθθθ çç çç6666 èè èèOOOO (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ss???? uu uuρρρρ uu uu ûû ûûθθθθ // //¡¡¡¡9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// óó óóΟΟΟΟ ›› ››????ŠŠŠŠ yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 uu uuρρρρ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã 

∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� yy yyIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO ¸¸ ¸¸ξξξξŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% 44 44 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÖÖ ÖÖ���� öö öö(((( yy yyzzzz öö öö//// ää ää3333 ©© ©©9999 ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 

                                                                                                                                                    

شويد، ليكن خدا ايمان را بر         زحمت مي  شما پيروي كند، قطعاً دچار    ] رأي و ميل  [در بسياري از كارها از      
هاي شا بيار است و كفر و پليد كاري و سركشي را در نظرتان                شما دوست داشتن گردانيد و آن را در دل        

، و خـدا    ]از اوست [بخششي از خدا و نعمتي      ] اين[و  . يافتگانند  ره] اند  كه چنين [آنان  . ناخوشايند ساخت 
  . داناي سنجيده كار است

اي نيست؛    فروشند، آنان را در آخرت بهره       ه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيز مي          كساني ك  -1
گرداند، و عذابي دردنـاك     نگرد، و پاكشان نمي     گويد، و به ايشان نمي      و خدا روز قيامت با آنان سخن نمي       

  . خواهند داشت
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óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222 šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ää ää.... yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã ßß ßß‰‰‰‰ xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ (( (( $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### 55 55−−−−$$$$ tt tt//// 33 33 99 99 tt tt ÍÍ ÍÍ““““ ôô ôôffff uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 uu uuρρρρ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� yy yy9999 || ||¹¹¹¹ ΟΟΟΟ èè èèδδδδ uu uu"""" ôô ôô____ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1.)96-91 : نحل(  

 $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""9999 $$ $$#### ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍSSSS öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ôô ôôãããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû && && óó óó xx xx«««« çç ççννννρρρρ –– ––ŠŠŠŠ ãã ãã"""" ss ssùùùù ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§""""9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ"""" ½½ ½½zzzz FF FFψψψψ $$ $$#### 

44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ ÖÖ ÖÖ���� öö öö(((( yy yyzzzz ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ¸¸ ¸¸ξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍρρρρ ùù ùù'''' ss ss???? ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .2  )59 : نساء(  

                                                           

] در راه خـدا   [د، و مالي بـراي خودتـان        توانيد از خداوند پروا بداريد و بشنويد و فرمان ببري           پس تا مي   -1
  . انفاق كنيد، و كساني كه از خست نفس خويش محصون مانند آنان رستگارانند

پس از اسـتورا كـردن آنهـا    ] خود را[و چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاي       -2
و . داند  دهيد مي   ، زيرا خدا آنچه را انجام مي      ايد  قرار داده ] و گواه [مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن         

گسـست مباشـيد كـه     از هـم مـي  ] يكـي يكـي  [كه رشتة خود را پس از محكـم بـافتن،        ] زني[مانند آن   
كه گروهي از گروه ديگـر      ] به خيال اين  [تقلب سازيد   ] فريب و [سوگندهاي خود را ميان خويش وسيله       

آزمايـد و روز قيامـت در         كه خدا شما را بدين وسيله مـي       جز اين نيست    . افزونترند] در داشتن امكانات  [
خواسـت قطعـاً شـما را امتـي      و اگر خدا مي. كرديد، قطعاً براي شما توضيح خواهد داد    آنچه اختالف مي  
كنـد و از آنچـه انجـام          داد، ولي هر كه را بخواهد بيراه و و هر كه را بخواهد هـدايت مـي                  واحد قرار مي  

و زنهار، سوگندهاي خود را دستاويز تقلب ميان خود قرار مدهيد، تـا             . اهيد شد داديد حتماً سوال خو     مي
ايد دچـار شـكنجه       از راه خدا باز داشته    ] مردم را [آنكه  ] سزاي[گامي بعد از استواريش بلغزد، و شما به         
و پيمان خدا را بـه بهـاي نـاچيزي مفروشـيد، زيـرا آنچـه نـزد                  . شودي و براي شما عذابي بزرگ باشد      

شـود و آنچـه پـيش     آنچه پيش شماسـت تمـام مـي   .  همان براي شما بهتر است– اگر بدانيد  –ت  خداس
كردند، پاداش خواهيم  خداست پايدار است، و قطعاً كساني را كه شكيبايي كردند به بهتر از آنچه عمل مي               

  . داد
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 yy yy‰‰‰‰ tt ttãããã uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ xx xx���� ÏÏ ÏÏ==== øø øø⇐⇐⇐⇐ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ ŸŸ ŸŸ2222 yy yy#### nn nn==== ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% ££ ££ uu uuΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ jj jj3333 uu uuΚΚΚΚ ãã ãã‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ãã ããΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ”””” ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

44 44 || ||ÓÓÓÓ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ¨¨ ¨¨]]]] ss ss9999 ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ tt tt7777 ãã ããŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏùùùù öö ööθθθθ yy yyzzzz $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 44 44  ÉÉ ÉÉ____ tt ttΡΡΡΡρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää.... ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„ ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 

$$$$ ZZ ZZ↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uu"""" xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx���� øø øø9999 $$   )55 : نور(  1. 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∋∋∋∋∋∋∋∋∩∩∩∩ ####$$

 (( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó™™™™ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ #### [[ [[���� öö öö(((( yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ XX XX{{{{ 33 33 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ ßß ßßssss ÏÏ ÏÏ==== øø øø���� çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$   )16 : تغابن(  2 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∌∌∌∌⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### yy yy7777 tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎƒƒƒƒ$$$$ tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$#### ss ss−−−− öö ööθθθθ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ss3333 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 

ßß ßß]]]] ää ää3333ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ (( (( ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nnûûûû ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// yy yy‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã çç ççµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ©© ©©!!!! $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ãã‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù #### ·· ··"""" ôô ôô____ rr rr&&&& $$$$ VV VVϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 3.  
  )10: فتح (

و حفظ وحدت نموده و شما را از بدانيد كه خداوند عزوجل، شما را امر به طاعت 
آن ذات اقدس، سرنوشت اقوام پيشين و . طغيان و تفرقه و اختالف نهي كرده است

                                                           

اطاعت كنيد؛ پس   ] نيز[ا  ايد، خد را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود ر             اي كساني كه ايمان آورده     -1
] كتـاب [اگربه خدا و روز باز پسين ايمـان داري، آن را بـه              . اختالف نظر يافتيد  ] ديني[هر گاه در امري     

  .تر است عرضه بداريد، اين بهتر و نيك فرجام] او[پيامبر ] سنت[خدا و 
 آنـان را در  ه است كه حتمـاً اند، وعده داد   خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده            -2

قرار ] خود[قرار دهد؛ همانگونه كه كساني را كه پيش از آنان بودند جانشين ] خود[اين سرزمين جانشين 
داد، و آن ديني را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمني مبدل گردانـد،          

 نگردانند، و هر كس پس از آن به كفر گرايـد؛ آناننـد كـه                مرا عبادت كنند و چيزي را با من شريك        ] تا[
  . نافرمانند

  . پيشرفته ترجمه آن ذكر شده است -3
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سرانجام عصيان و نافرماني آنان را به شما نشان داده است تا شايد شما را از نافرماني و 
او پس دستورات خداوند را با جان و دل بپذيريد و از خشم و عذاب . طغيان باز دارد

اند كه دچار اختالف شدند و  ها و اقوام، تنها آن هنگام از ميان رفته بدانيد امت. بترسيد
توانيد در كنار هم نماز را به  ها هستند نمي تا آن زمان كه دچار آن اختالفات و نزاع

توانيد دين راستين را بر پا داريد و  جماعت گذاريد و در آن هنگام كه چنين هستيد، نمي
خداوند در نكوهش اين امت در حال تفرقه . قه فرقه و چند دسته خواهيد بودهميشه فر

  : گويد  و نزاع چنين مي

 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§"""" ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ss ss]]]]ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ YY YYèèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ©©©© || ||MMMM óó óó¡¡¡¡ ©© ©©9999 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû >> >> óó óó xx xx«««« 44 44 !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ áá áátttt øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 

«« ««!!!! $$ $$#### §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ãã ãã♦♦♦♦ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ oo ooÿÿÿÿ ÏÏ ÏÏ3333 (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyèèèè øø øø���� tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .1  )159 : انعام(  
خوانم و شما را از خشم و  من شما را به اجراي دستورات خداوند متعال فرا مي

 كه خطاب به قوم �دارم و شما را به اين كالم حضرت شعيب عذاب او بر حذر مي
  : كنم  خود گفت دعوت مي

 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss))))≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ"""" øø øøgggg ss ss†††† þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ∋∋∋∋$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ©©©© ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ àà àà6666 tt tt7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ãã ãã≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷WWWW ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zz>>>>$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% ?? ??yyyyθθθθ çç ççΡΡΡΡ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% >> >>ŠŠŠŠθθθθ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 88 88xxxx ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 77 77ÞÞÞÞθθθθ ää ää9999 ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 77 77‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt7777 ÎÎ ÎÎ//// ∩∩∩∩∇∇∇∇∪∪∪∪ (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### uu uuρρρρ 

öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO (( ((#### ûû ûûθθθθ çç çç////θθθθ èè èè???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘ ×× ××ŠŠŠŠρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .2  )90-89 : هود(  

                                                           

اي كساني كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هـيچ گونـه مـسئول ايـشان نيـستي،                        -1
   .دادند آگاهشان خواهد كرد آنگاه به آنچه انجام مي. كارشان فقط با خداست

مانند آنچه به قوم نوح يا قوم ] باليي[اي قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدانجا نكشاند كه  -2
و از پروردگـار خـود آمـرزش    . برسد، و قوم لوط از شما چنـدان دور نيـست  ] نيز[صالح رسيد، به شما  

  . است] بندگان[ر بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوستدا
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اند كه خود را حق   من آمدهبدانيد افرادي كه مصداق اين آيه هستند نزد! اي مردم
كنند كه خواستار اجراي دستورات قرآن هستند  اند و ادعا مي طلب و خيرخواه نشان داده

دهيم  اما چون حق را به آنان نشان مي. و در اين راه هيچ چشم داشتي به مال دنيا ندارند
اي ديگر در  هپذيرند اما دست اي از ايشان آن را مي شوند؛ دسته بينيم كه دو دسته مي مي

خواهد حرف خود را به زور و به ناحق به اثبات  گيرد، گويا مي مقابل آن جبهه مي
شناسم، اين افراد آرزوي رسيدن به قدرت را در سر  من اينان را خوب مي. رساند
كنند تا به هر شكل ممكن به اين هدف خود  پرورانند و به همين دليل تالش مي مي

خوانند، حال آنكه به ياد تو كه هيچ كدام از بندهاي  شكن مي نآنان مرا پيما. دست يابند
گويند كه خواستار اجراي حد و  مي. عهدنامه خود با ايشسان را زير پا گذاشته باشم

من به آنان پاسخ دادم شما آزاد هستيد كه آن را . ها هستند مجازات جرايم و ظلم و ستم
 ظلم و ستمي را در حق بندگان روا در مورد هر آنكه از چارچوب شريعت خارج شده و

خواهد طبق آيات قرآن رفتار شود و من به آنان  گويند كه مي مي. داشته است اجرا كنيد
جواب داد آيات قرآن را خوب و بدون افراط و تفريط و مبالغه در آن بخواهيد و فهم 

المال،  تكنند كه در هزينه بي ادعا مي. كنيد آنگاه خواهان اجراي دستورات آن باشيد
المال برسد  اند و بايد از اين به بعد به همگان سهمي از بيت جانب عدالت رعايت نشده

اي در ميان مردم تقسيم گردد، زكات و خمس غنايم نبايد حيف  و ثروت به نحو شايسته
و ميل شود، تنها افراد توانا و امين بايد به قدرت برسند و حق و حقوق ستمديدگان 

ز با وجوديكه اين ادعا آنان را قبول نداشتم اما باز به درخواست آنان من ني. احقاق شود
اما بدانيد كه همين افراد به ظاهر حق طلب، مرا از رفتن به مسجد و حضور در . تن دادم

حال من . اند اند، امور شهر مدينه را به زور در اختيار خود گرفته نماز جماعت منع كرده
نويسم كه بدانيد اين افراد سه راه پيش پاي من  اسالم مياين نامه را خطاب به شما امت 

اند يا بايد  كنند تا يكي از آنها را انتخاب كنم؛ آنان به من گفته اند و مرا مجبور مي گذاشته
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هاي درست و يا به اشتباه خاطيان، تقاص پس بدهم و مرا بكشند، يا از  در قبال مجازات
خوانند تا عليه من سر به  كران خود را فرا ميمقام خالفت كناره گيرم و يا تمام همف

اما من به آنان اعالم كردم كه خلفاي قبل از من نيز به اشتباه و يا درست . طغيان بر دارند
دانم كه اين افراد  اند اما هيچ كس از آنان انتقام نگرفت و من مي خاطيان را مجازت كرده

تم كه هرگز از مسئوليتي كه بر عهده من نيز به آنان گف. با اين سخنان قصد جان مرا دارد
خواهند  است شانه خالي نخواهم نمود ولو مرا مورد آزار و اذيت قرار دهند و اگر مي

مرادم را به طغيان و شورش عليه من فرا خوانند بدانند كه من هيچ كس را مجبور نكردم 
د در راه دين خدا و آنان خود، داوطلبانه با من بيعت كردند تا شاي. تا از من اطاعت كند

ها براساس تقدير خداوند به سهم خود  بدانيد كه تمامي انسان. اصالح امت حركت كنند
و هر كس . توانند بيش از نصيب خود چيزي به دست آورند رسند و نمي از دنيا مي

بخواهد رضاي خداوند و سعادت آخرت را به دست آورد و اصالح امت و تبعيت از 
وبكر و عمر را سرلوحه كار خويش قرار دهد بداند كه پاداش او  و اب�سنت رسول خدا

دهد، بدانيد كه تمام مال دنيا  داند و تنها او جزاي اين كار را به او مي را تنها خداوند مي
هاي كالن در برابر اين دين، ارزش ندارد و سعادت  را به شما ببخشم باز هم اين ثروت
پس از خداوند بترسيد و به رحمت او نيز اميدوار . كند دنيا و آخرت شما را تضمين نمي

خواهيد كه پيمان خود با من را بشكنيد بدانيد كه اين كار شما نزد خدا و  اگر مي.باشيد
خلق او ناپسند است و بدانيد كه من در دوران خالفتم دستورات خداوند را مد نظر 

 و جنگ و خونريزي ميان ام و از هر نوع رفتار ناپسند و ايجاد اختالف و تفرقه داشته
شما را به رعايت دستورات خداوند و تبعيت از دستورات شريعت . ام امت حذر نموده

خواهم كه جانب حق را بگيرد و از ستم روا داشتن بپرهيزيد،  خوانم و از شما مي فرا مي
د عدالت ميان يكديگر را از ياد نبريم و به عهد و پيمان ميانمان پايبند باشيم كه خداون

  : فرمايد  مي
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 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu"""" øø øø)))) ss ss???? tt ttΑΑΑΑ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& 44 44 ®® ®®LLLL xx xxmmmm xx xxyyyy èè èè==== öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççνννν ££ ££‰‰‰‰ ää ää©©©© rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ 

ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ZZ ZZωωωωθθθθ ää ää↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .1  )34 : اسراء(  
 قرآن ام همانطور كه من هرگز خود را از اشتباه و گناه معصوم و پاك ندانسته

  : فرمايد  مي

 !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ää ää———— ÍÍ ÍÍ hh hh"""" tt tt//// éé éé&&&& ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) }} }}§§§§ øø øø���� ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### 88 88οοοο uu uu‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ{{{{ ÏÏ ÏÏ ûû ûûθθθθ // //¡¡¡¡9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ tt ttΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ ÏÏ ÏÏmmmm uu uu‘‘‘‘ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� xx xxîîîî ×× ××ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )53 : يوسف(  2 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃∋∋∋∋∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§
ام تنها به اين دليل بوده است كه  در دوران خالفتم نيز اگر افرادي را مجازات كرده

حال . ام اجرا نموده باشم و تنها خير و صالح امت را در نظر داشتهدستورات خداوند را 
خواهم كه مرا مورد عفو و بخشايش خود قرار دهد  و در اين سن و سال از خداوند مي

منتهاي خود محروم نسازد؛ تنها افراد گمراه هستند كه از درگاه  و مرا از رحمت بي
ند و تنها اوست كه توبه بندگانش را شو خداوند و عفو و رحمت او مأيوس و نااميد مي

او داناي به اعمال و گفتار . كند پوشي مي هاي آنان چشم پذيرد و از گناهان و بدي مي
خواهم كه گناهان من و شما را ببخشايد و ما را به راه راست هدايت  ماست و از او مي

م عليكم و رحمه واسال. فرمايد و ما را از فسق و فجور و گناه وعصيان را در امان دارد
كند كه من اين نامه را در مكه و قبل از مراسم ترويه بر  ابن عباس نقل مي. اهللا و بركاته

                                                           

وفا كنيد، زيرا   ] خود[ نزديك مشويد تا به رشد برسد، و به پيمان           – جز به بهترين وجه      –و به مال يتيم      -1
  . كه از پيمان پرسش خواهد شد

كند، مگر كسي را كـه خـدا رحـم     كنم، چرا كه نفس قطعاً به بدي امر مي  ومن نفس خويش را تبرئه نمي      -2
  .  آمرزنده مهربان استكند، زيرا پروردگار من
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حجاج و ديگر مسلمانان حاضر در آنجا قرائت نمود و آنان را از محتواي آن آگاه 
   1.ساخت
   از واليان خود درخواست كمك نمود؟ � آيا عثمان- 2

ند كه چون حصر بيت عثمان آغاز شد او ك طبري از سيف بن عمر روايت مي
. هايي را خطاب به واليان خود نوشت و در آن از ايشان خواست به او كمك كنند نامه

همچنين . معاويه نيز حبيب بن مسلمه فهري را با سپاهي به جانب مدينه اعزام نمود
 بن عمرو عبداهللا بن سعد، معاويه بن حديج را با سپاهي به كمك عثمان فرستاد و قعقاع

بايد دانست كحه اين خبر به هيچ عنوان . 2نيز در رأس سپاهي از كوفه عازم مدينه شد
با روش و سيره عثمان كه بر پايه صبر، گذشت، اجتناب از جنگ و حفظ جان و مال 

باشد، عثمان يقين داشت كه در اين فتنه به قتل خواهد رسيد و  مسلمانان بود منطبق نمي
 صحابه و فرزندان ايشان و نيز غالمان و مواليان خود را از هر نوع به همين دليل تمامي

در واقع، در تبيين اين خبر، تنها . داشت درگيري و زد و خورد با شورشيان بر حذر مي
اي از صحابه با ديدن وخامت اوضاع، بدون درخواست و يا اذن  توان گفت كه عده مي

توان   خليفه خويش دفاع كنند نمي دست به كار شده و تالش نمودند تا از�عثمان
تصور نمود معاويه كه از خويشاوندان نزديك عثمان بود با وجود درخواست كمك 

داران، عثمان  توان باور كرد كه ياران و دوست آيا مي. خليفه از او در اعزام نيرو تعلل كند
ا پس از در مصر به نداي او لبيك نگويند و او را در برابر شورشيان تنها گذارند ام

. شهادت او، دست به شمشير برند و در اين راه جان خويش را به خطر بياندازند
توان گفت كه اين مردمان، خودجوش و بدون درخواست  همانطور كه بيان شد تنها مي

                                                           

  ). 431-5/425(تاريخ الطبري  -1
  ). 5/379(تاريخ الطبري  -2
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عثمان به جانب مدينه حركت كردند تا شايد بتوانند او را از چنگال ياغيان و شورشيان 
   1.برهانند
   : �عثمان آخرين خطبه - 3

پس از گذشت چند هفته از آغاز حصر بيت، روزي عثمان مردم را فرا خواند تا با 
هه مردم اعم از شورشيان و ساكنان شهر گرد او جمع شدند تا . آنان سخني بگويد
 حضور �در پيشاپيش آنان نيز بزرگاني چون علي، طلحه و زبير. سخنان او را بشنوند

بدانيد كه خداوند دنيا و ! اي مردم: نان چنين گفت سپس عثمان خطاب به آ. داشتند
بهوش باشيد تا به آن . هاي آن را به شما عطا فرمود تا بدان، آخرتتان را آباد كنيد نعمت

دل نبنديد؛ چرا كه دنيا فناپذير است و آخرت جاودان، پس اين دنياي فاني شما را به 
 جاودان را بر اين دنياي فناپذير آخرت. گناه نكشاند و شما را از آخرتتان غافل نكند

از . گرديد رود و همه شما نزد پروردگارتان باز مي ارجحيت دهيد كه دنيا از ميان مي
خداوند بترسيد و بدانيد كه تقواي او سپري است در برابر خشم و عذاب او وحدتتان را 

  : فرمايد  حفظ كنيد و از تفرقه بپرهيزيد كه خداوند مي

 (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttGGGG ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ öö öö7777 uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 «« ««!!!! $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§"""" xx xx���� ss ss???? 44 44 (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ || ||MMMM yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... [[ [[ !! !!#### yy yy‰‰‰‰ ôô ôôãããã rr rr&&&& yy yy#### ©© ©©9999 rr rr'''' ss ssùùùù tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% ΛΛΛΛ ää ää óó óóssss tt tt7777 ôô ôô¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏFFFF uu uuΚΚΚΚ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ xx xx���� xx xx©©©© 

;; ;;οοοο uu uu"""" øø øø���� ãã ããmmmm zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ää ää.... xx xx‹‹‹‹ ss ss))))ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 33 33 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ xx xx.... ßß ßß ÎÎ ÎÎ ii ii tt tt6666 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu öö öö//// ää ää3333 ¯¯ ¯¯==== yy yyèèèè ss ss9999 

tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷κκκκ ss ssEEEE ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈〈〈〈   )103 : عمران آل(  
من شما را به خداوند ! اي مردم مدينه: آنگاه خطاب به مردم چنين ادامه داد 

من . اي را بر شما گمارد اي شايسته كنم كه بعد از من خليفه سپارم و از او مسألت مي مي
چ يك از شما نخواهم آمد و منتظر فرا رسيدن تقدير و سرنوشت از امروز ديگر نزد هي

                                                           

  . 278الدولة اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين، ص  -1
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بدانيد كه من اين شورشيان را پشت در منزلم به حال خودشان رها . خود خواهم ماند
دهم تا آنها در ضربه زدن  هاي نامشروعشان تن در نمي كنم و به هيچ يك از خواسته مي

مانم كه خداوند براي من رقم  شتي ميبه دين و دنيايتان به كار نبرند و در انتظار سرنو
زده است، آنگاه مردم به منازل خود بازگشتند و تنها جواناني چون حسن بن علي، 

به تدريج مردمان . محمد بن طلحه، عبداهللا بن زبير، به امر پدرانشان بر در خانه او ماندند
او در برابر بسياري به منزل عثمان بازگشتند و بر در خانه او تجمع نمودند تا از 

   1.متجاوزان دفاع كنند
   : ����شهادت عثمان: هفتم 

عالوه بر حركت سپاهيان مختلف از اقصي نقاط بالد اسالمي به سمت مدينه، با پايان 
به ويژه . يسافتن مناسك حج، احتمال عزيمت حجاج به جانب مدينه نيز قوت گرفت

ن را از وخامت اوضاع آنكه بزرگاني چون ابن عباس و عائشه و ديگر صحابه مردما
در اين شرايط . نمودند مدينه آگاه كرده و آنان را به عزيمت به جانب مدينه تشويق مي
دانستند، زيرا با مرگ  شياطين و رؤساي فتنه، تنها راه نجات خود را قتل خليفه مي

   2.گشتند خليفه، مسلمانان به اين قضيه سرگرم شده و از درگير شدنبا سران فتنه غافل مي
  :  آخرين روز حصربيت - 1

 را همراه و ابوبكر و �در شب آخرين روز حصر بيت، عثمان در خواب رسول خدا
چون عثمان قضيه را براي . فرمايد تا نزد آنان افطار كند بيند كه به او مي عمر را مي

 و 3باشد اطرافيان بازگو نمود به آنان گفت او مطمئن است كه مرگ او بسيار نزديك مي

                                                           

  ). 5/400(تاريخ الطبري  -1
  ). 5/402(همان  -2
  ). 1/172(فتنة مقتل عثمان ) 3/75(طبقات ابن سعد  -3
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 افطار نمايد و �ين دليل، امروز را روزه گرفته تا پس از مرگ نزد رسول خدابه هم
   1.همين طور نيز شد و او همان روز به شهادت رسيد

   : � ماجراي قتل او- 2
در روز آخر حصر بيت، شورشيان تصميم گرفتند به خانه عثمان هجوم برند و خليفه 

عبداهللا بن زبير، محمد بن طلحه، را به قتل رسانند اما جواناني چون حسن بن علي، 
مروان بن حكم، سعيد بن عاص و تني چند از فرزندان صحابه در مقابل آنان مقاومت 

عثمان چون اين صحنه نبرد را ديد آنان را فرا خواند و به آنان گفت كه هيچ كس . كردند
ي از او حت. نبايد خود را موظف به دفاع از من بداند و جان خود را به خطر اندازد

مقاومت غالمان خود در برابر شورشيان جلوگيري به عمل آورد و آنان را از درگير شدن 
دانست كه او در اين ماجرا كشته خواهد   مي�در واقع، عثمان. 2با معترضان منع نمود

خواست كه به خاطر دفاع از او كسي كشته شود و در اين ميان،  شد و به همين دليل نمي
اي  در روزهاي آخر حصر بيت نيز مغيره بن اخنس همراه عده. 3 شوداي ديگر بر پا فتنه

ديگر، پس از انجام مناسك حج، خود را به سرعت به مدينه رساندند تا از خليفه دفاع 
پس از رسيدن به مدينه، خود را به خانه عثمان رسيد و با شورشيان درگير شد و . كنند

ما كه : گفت  نمود و به آنان مي ن تشويق ميديگر مسلمانان را به مقاومت در برابر ياغيا
امروز قدرت و توان دفاع از خليفه مسلمين را داريم اگردر اين حركت، كوتاهي نماييم، 

چون . شود اي از جانب ما پذيرفته نمي فردا و در دادگاه عدل الهي، هيچ عذر و بهانه
نه را ندارند قصد شورشيان ديدند با وجود مقاومت مدافعان، قدرت نفوذ به داخل خا

در آن روز . آتش زدن در را كردند كه با هم با يورش مدافعان از اين كار منصرف شدند

                                                           

  ). 3/75(طبقات ابنسعد  -1
  ). 7/190( البداية و النهاية 282ولة اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين، ص الد -2
  . 283الدولة االسالمية في عصر الخلفاء الراشدين، ص  -3
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همه مدافعان، با شجاعت كامل و با ايماني خالصانه به دفاع از خليفه پرداختند و 
 با ديدن �اما عثمان. توانستند حمالت جسته گريخته شماري از شورشيان را دفع كنند

دهد تا دست از جنگ بردارند و آنجا را ترك  خطرناك، به آنان دستور مياين وضعيت 
  . كند ايستد و سوره مباركه طه را تا به آخر تالوت مي آنگاه به نماز مي. نمايند

ساز چهار نفر از جوانان قريش كه عبارت بودند از حسن بن  در آن روز سرنوشت
 حكم، در طول نبرد مجروح علي، عبداهللا بن زبير، محمد بن حاطب و مروان بن

اينان عبارت بودند از مغيره بن اخنس، .  و دلير مرداني نيز به شهادت رسيدند1شوند مي
چون عثمان توانستن مدافعان خود را قانع كند كه . 2نيار بن عبداهللا اسلمي و زياد فهري

رضان باز بايد معركه را ترك گويند و از خانه به بيرون روند، آنگاه در را به روي معت
   3.كرد و خود و اهل بيتش را بدون محافظ و نگهبان در معرض خطر شورشيان قرار داد

پس از رفتن مدافعان، عثمان به داخل خانه خود بازگشت، مصحف خود را گشود و 
به تالوت آن پرداخت، در اين هنگام مردي بر او داخل شد و چون عثمان او را بديد به 

. آن مرد با شنيدن اين سخن اتاق را ترك گفت. رآن قرار داردميان من و تو ق: او گفت 
مشهور بود بر عثمان وارد شد و » الموت االسود«پس از او مردي از بني سدوس كه به 

او نخست تالش نمود تا عثمان را خفه كند آنگاه شمشيرش را از ينام . به او حمله كرد
استش سعي نمود تا جلوي ضربه عثمان با دست ر. كشيد و بر پيكر عثمان فرود آورد

به : شمشير را بگيرد و همين دليل، دستش قطع شد، او بدان مرد خطاب نمود كه 
 كتابت �خداوند سوگند، اين دست، اولين دستي بود كه آيات قرآن را نزد رسول خدا

                                                           

  ). 5/404(تاريخ الطبري ) 1/169(فتنة مقتل عثمان  -1
  ). 7/196( البداية و النهاية 184الخلفاء الراشدون، ص  -2
  ). 1/188(فتنة مقتل عثمان  -3
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 بود كه به نوشتن آيات قرآن پرداخت و حال نيز �عثمان اولين كاتب رسول خدا. 1كرد
چون خون آن دست بر صفحه مصحف . رسيد  مصحف قرآن به شهادت ميدر برابر

  : پاشيد قطرات آن بر اين آيه شريفه نقش بست 

 ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ xx xx6666‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� õõ õõ3333 uu uu‹‹‹‹ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### 44 44 uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$   )137 : بقره(  2 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
در روايت ديگري آمده است كه نخست مردي بنام رومان يماني او را با چوب زد و 

  : سرود  دسته قاتالن بر عثمان وارد شدند، اين مرد اين ابيات را ميچون 

  اري الموت الينقي عزيز اولم يدع
  

  لعاد مالذا في البالد و مرتقي  
  

  يبيت اهل الحصن و الحصن مغلق
  

  34ها العلي و ياتي الجبال في شماريخ  
  

  
دختر فرافصه بر چون قاتالن پيكر نيمه جان عثمان را احاطه كردند، همسرش، نائله 

هاي شب، تمام قرآن را در يك ركعت  كشيد كه نيمه آنان فرياد زد كه شما مردي را مي
آنگاه خود را بر جسم شوهر انداخت تا از او دفاع كند اما سودان . 5كرد نماز تالوت مي

                                                           

  .  سند اين خبر، صحيح و بنا به قولي نيز حسن است174تاريخ ابن خياط، ص  -1
  . آنان را از تو كفايت خواهد كرد، كه او شنواي داناست] شر[و به زودي خداوند  -2
با آن قـدرت و     [تواند از چنگال مرگ رهايي يابد همانطور كه مردمان عاد             بيقين هيچ فرد مقتدري نمي     -3

اگـر مـردم خـود را در        . مفر و گريز گاهي را نيافتند تا در پناه آن از شر مرگ نجات يابنـد               هيچ  ] هيبت
هاي مرتفـع هـستند عبـور         دژها و بلند و مستحكم پنهان نمايند باز مرگ از آن ديوارهايي كه بسان كوه              

  . يازد كند و به جان آن مردمان دست مي مي
  ). 7/192(البداية و النهاية  -4
  ). 1/191(فتنة مقتل عثمان ). 3/76( سعد طبقات ابن -5
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دفاع فرود آورد و انگشتان  سودان بن حمران سكوني، به عهد، شمشير را بر آن زن بي
   1.ددستش را قطع كر

نجيح، از غالمان عثمان، با ديدن اين اوضاع، شتابان خود را به سودان رسانيد و با 
قتيره بن فالن سكوني از قاتالن حاضر در آن . اي محكم آن ابليس به هالك رسانيد ضربه

آنگاه صبيح، غالم ديگر . صحنه، به دفاع از سودان شتافت و تجيح را به شهادت رساند
چون عثمان به . شت و قتيره، آن ناپاك نابكار را از پاي در آوردعثمان، شمشيري بردا

حال كه خون او بر ما حالل است پس اموال او را : زدند  شهادت رسيد، قاتالن فرياد مي
دانيم، به اين ترتيب، آن ناجوانمردان دست به غارت و چپاول  نيز بر خود حالل مي

. ا و زيورآالت زنان را نيز به يغما بردنده اموال منزل عثمان زدند و همه چيز حتي لباس
 حمله كرد و چون او را از تن در �گويند مردي بنام كلثوم تجيبي به نائله، همسر عثمان

ران و لجام گسيخته او  آورد سخنان زشت و ركيكي را به او گفت كه از آن نفس هوس
نائله رسانيد و صبيح، غالم عثمان، با ديدن اين صحنه، خود را به . گرفت سرچشمه مي

از آن طرف، يكي ديگر از سبئيان، . 2در دفاع از آن زن، كلثوم ناپاك را به قتل رساند
حال نوبت گرفتن سهم : چون غارتگران اموال خانه عثمان را چپاول كردند، فرياد زدند 

خود از بيت المال است، پس قبل از اينكه ديگران بدان دست يابند به آنجا رويد و همه 
المال نيز كه داد و فرياد آن ياغيان را شنيدند  نگهبانان بيت.  آن را تصاحب كنيداموال

انديشيند پس جان را خود برداريد  گفتند كه اين مردمان جز مال دنيا به چيز ديگري نمي
المال  سبئيان دنياپرست چون به بيت. و خويشتن را از دست اين خونخواران نجات دهيد

                                                           

  ). 5/406(تاريخ الطبري  -1
  ). 5/407(تاريخ الطبري  -2
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و جوال غذا در آنجا وجود دارد اما باز از آن نيز صرف نظر رسيدند ديدند كه تنها د
   1.نكردند و هر آنچه را كه در آنجا بود چپاول كردند

و به اين ترتيب سبئيان منحرف و گمراه به هدف شوم خود كه همانان كشتن امير 
شدند و  ديگر همراهان آنان كه چنين فرجامي را متصور نمي. مؤمنان بود دست يافتند

بردند كه آلت دست آن ياغيان خونريز قرار بگيرند قتل عثمان را محكوم   نميگمان
قضيه اين افراد دقيقاً ماجراي گوساله پرستان . كردند و خود را از اين ماجرا مبرا دانستند

قوم موسي كه نادانسته فريب گمراهان قوم خويش قرار گرفتند و چون حقيقت را 
  : ردند ك دانستند اظهار توبه و ندامت مي

 xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss%%%% 44 44 yy yy››››θθθθ ãã ããΒΒΒΒ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏνννν ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ==== ãã ããmmmm WW WWξξξξ ôô ôôffff ÏÏ ÏÏãããã #### YY YY‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yy____ ………… ãã ãã&&&& ©© ©©!!!! îî îî‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ää ääzzzz 44 44 óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& 

(( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ uu uu"""" tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸωωωω öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööηηηη tt ttƒƒƒƒ ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ ¢¢ ¢¢ çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ss ssßßßß ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∇∇∇∇∪∪∪∪ 

$$$$ ®® ®®RRRR mm mmQQQQ uu uuρρρρ xx xxÝÝÝÝ ÉÉ ÉÉ)))) ßß ßß™™™™ þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&& ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% (( ((####θθθθ {{ {{==== || ||ÊÊÊÊ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%%  ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 $$$$ ss ssΨΨΨΨ ôô ôôϑϑϑϑ xx xxmmmm öö öö"""" tt ttƒƒƒƒ $$$$ ss ssΨΨΨΨ šš šš//// zz zz’’’’ 

öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 ¨¨ ¨¨ ss ssððððθθθθ àà àà6666 uu uuΖΖΖΖ ss ss9999 šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .23 )149-148 : اعراف(  
با مرگ عثمان، خليفه مسلمين، فضاي مدينه را آكنده از غم و اندوه نمود و هر فرد 

 و بر حال اين خليفه مظلوم اشك حق طلبي را ناگزير كرد تا در سرگريبان خويش برد
پس از مرگ خليفه بر حق، گروهك منحرف سبئيان امور شهر را در دست گرفتند . بريزد

                                                           

  ). 5/407(تاريخ الطبري  -1
  ). 198-7/197(البداية و النهاية  -2
اي براي خود ساختند كـه صـداي          او، از زيورهاي خود مجسمه گوساله     ] عزيمت[و قوم موسي پس از       -3

بـه  [نمايايـد؟ آن را       گويد و راهي بدانان نمـي       با ايشان سخن نمي   ] گوساله[دند كه آن    آيا ندي . گاو داشت 
اند گفتنـد   و چون انگشت ندامت گزيدند و دانستند كه واقعاً گمراه شده. گرفتند و ستمكار بودند ] پرستش

  . اگر پروردگارمان به ما رحم نكند و ما را نبخشايد قطعاً از زيانكاران خواهيم بود: 
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.  كردند�را امير شهر رسول خدا» غاففي بن حرب عكي«و يكي از شياطين خود بنام 
ت در اين ميان عبداهللا به سبأ، رهبر و سر سلسله اين حركت ناپاك از دست به اين موفقي
. 1ديد بزرگ بسيار شادمان بود و خود را به اهداف شيطاني و اهريمني خود نزديكتر مي

كردند و   اين اقدام را محكوم مي�بزرگان صحابه نيز با شنيدن خبر شهادت عثمان
هاي چند نفر از بزرگان  كردند ما در اينجا گفته عثمان را از تمامي آن اتهامات تبرئه مي

  : كنيم  ا بازگو ميصحابه در اين رابطه ر
 ناراحت شد و چنين �او با شنيدن خبر شهادت عثمان : �زبير بن عوام: الف 
چون به او . انا هللا و انا اليه راجعون خداوند عثمان را قرين رحمت خويش سازد: گفت 

آنان در : اند، گفت  گفتند كه معترضان از سرانجام اين كار ناراحت هستند و پشيمان شده
دت، هميشه مشغول نقشه كشيدن و توطئه عليه عثمان بودند اما سرانجام آنان طول اين م

  : همين آيه شد 

 ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏmmmm uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷AAAA tt tt//// tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ åå ååκκκκ yy yyJJJJ ôô ôô±±±± oo oo„„„„ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏèèèè èè èèùùùù ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏãããã$$$$ uu uu‹‹‹‹ ôô ôô©©©© rr rr'''' ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ öö öö6666 ss ss%%%% 44 44 öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77 ee ee7777 xx xx©©©© ¤¤ ¤¤====ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ"""" –– ––ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈 2  )54 : سبأ(  
 ناراخت شده و � با شنيدن خبر شهادت عثمان او نيز�طلحه بن عبيداهللا: ب 

و . انا هللا و انا اليه راجعون خداوند عثمان را قرين رحمت خويش قرار دهد: چنين گفت 
خداوند آنان را هالك : اند، گفت  چون به او گفتند كه معترضان از كار خود پشيمان شده

  : سپس اين آيه را تالوت نمود . كند
  

                                                           

  ). 7/197( البداية و النهاية 190الخلفاء الراشدون، ص  -1
گيرد؛ همانگونه كه از ديربـاز بـا امثـال            خواستند حايلي قرار مي     مي] به آرزو [و ميان آنان و ميان آنچه        -2

  . درد و دلي سختي بودند] نيز[ايشان چنين رفت، زيرا آنان 
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 $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββρρρρ ãã ãã"""" ÝÝ ÝÝààààΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ZZ ZZππππ yy yyssss øø øøŠŠŠŠ || ||¹¹¹¹ ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn ¨̈̈̈uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ ùù ùù'''' ss ss???? öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ss ss†††† ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ ZZ ZZππππ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ öö ööθθθθ ss ss???? II IIωωωω uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö"""" tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∈∈∈∈⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ 〈〈〈〈 .1  )50-49 : يس(  
 �او نيز چون ديگران با شنيدن خبر شهادت عثمان : �علي بن ابي طالب: ج 

خداوند عثمان را قرين رحمت . يه راجعونانا هللا و انا ال: اندوهگين شده و چنين گفت 
: اند، گفت  و چون شنيد كه معترضان از اين حركت خود پشيمان شده. خويش سازد

  : مثل آنان مثل اين آيه قرآن است كه 

 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM∼∼∼∼ ÏÏ ÏÏ9999 öö öö"""" àà àà���� òò òò2222 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ nn nn==== ss ssùùùù uu uu"""" xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ÖÖ ÖÖ üü üü““““ ÍÍ ÍÍ"""" tt tt//// 

yy yy7777ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ¡¡ ¡¡>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ss>>>>≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∉∉∉∉∪∪∪∪ tt ttββββ%%%% ss ss3333 ss ssùùùù !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ åå ååκκκκ yy yyJJJJ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã $$$$ yy yyϑϑϑϑ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÍÍ ÍÍ####≈≈≈≈ yy yyzzzz 

$$$$ pp ppκκκκ7777 ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ (( ((#### ää ääττττ ¨̈̈̈uu uu““““ yy yy____ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   )17- 16 : حشر(  2. 〉〉〉〉 ∪∪∪∪∠∠∠∠⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ####$$
او نيز چون ديگر مسلمانان با شنيدن خبر شهادت عثمان  : �سعد بن ابي وقاص: د 

آنگاه اين . خواست تا او را قرين رحمت خويش قرار دهداندوهگين شد و از خداوند 
  : آيه قرآن را تالوت نمود 

 öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ ΛΛΛΛ ää äällll ãã ãã⁄⁄⁄⁄ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ çç ççΡΡΡΡ tt tt ÎÎ ÎÎ���� yy yy££££ ÷÷ ÷÷zzzz FF FF{{{{ $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ¸¸ ¸¸ξξξξ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ßß ßß7777 ÷÷ ÷÷èèèè yy yy™™™™ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏοοοο 44 44θθθθ uu uuŠŠŠŠ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$#### 

$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ®® ®®ΞΞΞΞ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt ää ää†††† $$$$ ·· ··èèèè ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ßß ßß¹¹¹¹ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" xx xx���� xx xx.... ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// 

                                                           

آنگـاه  .  هنگامي كه سرگرم جدالند غافلگيرشان كند      را انتظار نخواهند كشيد كه    ] مرگبار[جز يك فرياد     -1
  . توانند به سوي كسان خود برگردند نه توانايي وصيتي دارند و نه مي

من از تو بيزام، زيرا من : كافر شد، گفت ] او[و چون   . كافر شو : چون حكايت شيطان كه به انسان گفت         -2
ماننـد؛    ن آن است كه هر دو در آتش، جاويد مي         و فرجام هر دوشا   . ترسم  از خدا، پروردگار جهانيان، مي    
  . و سزاي ستمگران اين است
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öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  ÏÏ ÏÏµµµµ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ôô ôôMMMM ss ssÜÜÜÜ ÎÎ ÎÎ7777 uu uutttt mm mm|||| öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù ãã ããΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) çç ççΡΡΡΡ öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;; tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$#### $$$$ ZZ ZZΡΡΡΡ øø øø———— uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999 ¨̈̈̈ ss ssŒŒŒŒ 

ôô ôôΜΜΜΜ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!#### uu uu““““ yy yy____ ãã ããΛΛΛΛ ©© ©© yy yyγγγγ yy yy____ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((####ρρρρ ãã ãã"""" xx xx���� xx xx.... (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ’’’’ ÌÌ ÌÌ???? ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ #### ·· ··ρρρρ ââ ââ““““ èè èèδδδδ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∉∉∉∉∪∪∪∪ 〈〈〈〈 1  

  )106-103 : كهف(  
 به دعا برداشت و از خداوند درخواست نمود تا قاتالن عثمان را خوار و سپس دست

گويند سعد، . 2ذليل كند و انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان را از آنان بگيرد
خداوند نيز به . كرد مستجاب الدعوه بود و چون او دعا بنمود خداوند آن را اجابت مي

قاتالن ستم پيشه او گرفت به نحويكه تا چند حق، انتقام خون آن خليفه مظلوم را از 
به عنوان . سال بعد از اين واقعه، همة قاتالن او به انحاي مختلف به هالكت رسيدند

نمونه، عبداهللا بن سبأ، غافقي بن حرب، مالك اشتر، حكيم بن جبله و كنانه تجيبي بعدها 
   3.هر يك به طرق مختلف، به قتل رسيدند

ثمان، سن ايشان هنگام شهادت و مراسم كفن و دفن آن تاريخ شهادت ع: هشتم 

  حضرت 
   : � تاريخ دقيق شهادت عثمان- 1

هاي بزرگاني چون عبداهللا بن عمرو بن  اكثريت قريب به اتفاق مؤرخان براساس گفته
عثمان، عمار بن شر حبيل شعبي، نافع موالي ابن عمر، مخرمه بن سليمان و ديگران بر 

                                                           

اند كه كوششان در زنـدگي دنيـا بـه            كساني] آنان[آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانيم؟         : بگو   -1
ـ        آنان كساني . دهند  پندارند كه كار خوب انجام مي       هدر رفته و خود مي     اي اند كه آيات پروردگارشان و لق

. ارزش نخواهيم نهـاد ] قدر و  [او را انكار كردند، در نتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز قيامت براي آنها               
  . اين جهنم سزاي آنان است، چرا كه كافر شدند و آيات من و پيامبرانم را به ريشخند گرفتند

  ). 7/189(البداية و النهاية ) 5/407(تاريخ الطبري  -2
  . 192ون، ص الخلفاء الراشد -3



649  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

تنها روايت . 1ر سال سي و پنجم بعد از هجرت شهيد شدنداين باورند كه حضرت د
شود كه سال شهادت ايشان را سي و ششم  شاد و نادري از مصعب بن عبداهللا نقل مي

نيز مورخان متفق القول، ماه شهادت آن حضرت را ذي الحجه . 2داند بعد از هجرت مي
ف بر مطالعه آراي مؤل. دانند و تنها در روز و ساعت ايشان اختالف نظر دارند مي

مختلف علما و مورخان، معتقد است كه حضرت در هجدهم ماه ذي الحجه سال سي و 
اند، قول  در مورد روزي كه ايشان در آن شهيد شده. 3اند پنجم بعد از هجرت شهيد شده

هر چند كه در اين رابطه . جمهور علما بر آن است كه ايشان در روز جمعه شهيد شدند
در ارتباط با ساعت . 4باشند  وجود دارد اما چندان محكم و مستند نميدو قول ديگر نيز

شهادت حضرت نيز، جمهور علما و مورخان بر اين اتفاق نظر دارند كه ايشان صبحدم 
   5.اند به مقام شهادت دست يافته

  :  سن ايشان هنگام شهادت - 2
اند تا  هاز قديم، مورخان و علما در سن حضرت هنگام شهادت دچار اختالف شد

كند كه علماي پيش از او نيز در اين مسأله اختالف نظر  آنجا كه خود طبري نيز اذعان مي
اما قول جمهور بر آن است كه سن ايشان هنگام شهادت، هشتاد و دو سال . 6اند داشته

  : بوده است و بر اين نظر نيز دو دليل وجود دارد 

                                                           

  ). 1193(فتنة مقتل عثمان  -1
  . 192الخلفاء الراشدون، ص  -2
  ). 5/435(تاريخ الطبري  -3
  ). 5/436(تاريخ الطبري  -4
  ).5/437(تاريخ الطبري  -5
  ).5/438(تاريخ الطبري  -6
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ايشان شش . اين نتيجه رسيدتوان به  با سال تولد و سال شهادت آن حضرت مي - 1
سال پس از عام الفيل به دنيا آمدند و در سال سي و پنجم بعد از هجرت به 

  . شهادت رسيدند
اين قول، نظر جمهور علماست و هيچ قوم محكم و مستندتر از اين رأي وجود  - 2

  1.ندارد

  : كفن و دفن آن حضرت  - 3
 حزام، حو يطب بن اي از صحابه چون حكيم بن چون عثمان به شهادت رسيد عده

عبد العزي، ابو الجهم بن حذيفه، يناربن مكرم اسلمي، جبير بن مطعم، زبير بن عوام، 
علي بن ابي طالب و زنان و فرزندان و ياران او چون نائله و ام البنين دختر عتبه بن 

در اينكه جيربن مطعم يا . حصين و دو پسر او اقدام به غسل و كفن و دفن او نمودند
ن عوام يا حكيم بن حزام يا مروان بن حكم و يا مسور بن مخرمه بر جنازة او نماز زبير ب

اما به اعتقاد مؤلف و به استناد به روايت امام احمد . 2گذارد اختالف نظر وجود دارد
در اين روايت بيان . حنبل، زبير بن عوام نماز ميت را بر جنازه آن حضرت به جاي آورد

 كه طبق وصيت خود عثمان هم بر او نماز گذارد و هم شده است كه اين زبير بود
بنا به روايت ابن سعد و ذهبي حضرت، شامگاه و در فاصله بين . 3حضرت را دفن نمود

نمايد كه به بيان روايتي بپردازيم كه  در اين جا الزم مي. 4مغرب و عشاء دفن كردند
يق عبدالملك بن طبراني در معجم خود از طر. كامالً نادرست و خالف واقع است

                                                           

  ). 1/204(فتنة مقتل عثمان  -1
  ). 7/199(البداية و النهاية  -2
باشد اما راويـان آن ثقـه         اين روايت هر چند منقطع مي     ) 1/555( اإلمام أحمد    الموسوعة الحديثية مسند   -3

  . هستند
  . 481، ص )عهده الخلفاء(تاريخ اإلسالم ) 3/77(طبقات ابن سعد  -4
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كند كه پس از شهادت حضرت عثمان، جسد ايشان  ماجشون از قول امام مالك نقل مي
بايد گفت كه هم سند . 1روز بر در ميان زباله بني فالن رها شده بود به مدت سه شبانه

  : باشد  سند آن به دو دليل غير قابل قبول مي. اين روايت باطل است و هم متن آن
شناسان، ضعيف  لملك بن ماجشون از نظر علماي حديث و رجالاعتبار خود عبدا - 1

  . باشد مي
باشد و بنابراين  مي.   ه93باشد، زيرا امام مالك متولد سال  اين روايت مرسل مي - 2

  2. را ديده باشد�امكان ندارد كه ماجراي قتل عثمان

ويد كه گ ابن حزم در رد اين ادعاي غلط مي. متن آن نيز كامالً نادرست و باطل است
ها رها شده بود دروغي   سه شبانه روز در ميان زباله�هر كس ادعا نمايد جسد عثمان

گويند كه هيچ شرم و حيايي از  اين سخنان را تنها افرادي مي. محض بر زبان رانده است
مگر نه اين است كه پس از جنگ . گويند خدا و امت ندارد و هر چه دلشان بخواهد مي

نيز در جنگ با . صحابه دستور داد تا اجساد كفار را در چاه بياندازند به �بدر، رسول اهللا
هاي آنان را در آنها دفن  يهوديان بني قريظه امر فرمودند تا زمين را حفر كنند و كشته

كرد بر مسلمانان  ترين مردمان را دفن مي  اجساد بدترين و ناپاك�اگر رسول خدا. نمايند
حال اين سوال مطرح .  يا مسلمان را دفن نمايندنيز واجب كه اجساد مردگان كافر

 و ديگر صحابه حاضر در مدينه كه �شود كه چطور ممكن است علي بن ابي طالب مي
دانستند، جسد مردي را سه   مي�خود را كامالً پايبند به قرآن و سنت رسول اهللا

   3.ها رها كرده و آن را دفن كنند روز در ميان زباله شبانه

                                                           

  ). 1/78(المعجم الكبير  -1
  ). 6/408(التهذيب ابن حجر  -2
  ) 4/204(المفصل  -3
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اي كه خداوند در توصيفشان  توان تصور نمود كه آن صحابه  نميبه هيچ عنوان
فرمايد آن در راه دين پروردگارشان از مالمت و توهين هيچ كس ترسي به دل راه  مي
ها رها كرده و براي كفن  دهند، جسد زهبر و امام خود را سه شبانه روز در ميان زباله نمي

 و قاتالن نيز هر مقدار كه باشد بدون قدرت شورشيان. و دفن او هيچ اقدامي ننمايند
در واقع، رد پاي . اند شك، صحابه بزرگوار، در برابر آنان هيچ هراسي به خود راه نداده

اين روايات باطل و متناقضص را بايد در ميان رافضيان جست كه خصومتشان با صحابه، 
   1.شهره همگان است

  : شته است  دست ندا� محمد بن ابي بكر صديق در قتل عثمان- 4
اند اما بدون شك، او مردي مصري  روايات به صراحت نام قاتل عثمان را ذكر نكرده

الموت «و » جبله«و لز بني سدوس بوده است كه به خاطر سياه پوست بودنش به 
محب الدين خطيب بر اين باور است كه قاتل عثمان خود عبداهللا بن . ملقب بود» األسود
دارد كه بيقين عبداهللا بن سبأ هنگام عزيمت  ان خود بيان مياو در اثبات سخن. سبأ بود

هاي  او در طول فعاليت. كاروان معترضان مصر از فسطاط به مدينه، همراه آنها بوده است
شايد هم او لقب . نمود كه هيچ كس ماهيت آن را نشناسد خود، هميشه تالش مي

به صورتي ناشناس به اهداف پليد و را بر خود نهاد تا با اين نام بتواند » الموت االسود«
 نيز او را �از طرف ديگر، چون علي بن ابي طالب. 2هاي ننگين خود دست يابد دسيسه

   3.خواند كند اين مرد را سياه خبيث مي توصيف مي
است و  براساس روايات صحيح نيز محمد بن ابي بكر در قتل عثمان دست نداشته

كنند ضعيف  تي نيز كه او را متهم به قتل عثمان ميقاتل او مردي مصري تبار بود و روايا

                                                           

  ) 3/1091(عقيدة اهل السنة  -1
  ). 1/207(عثمان فتنه مقتل  -2
  ). 3/290(لسان الميزان  -3
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دكتر يحيي اليحيي داليل زير را در اثبات اين مدعا كه محمد بن ابي . 1باشند و باطل مي
  : كند  بكر در قتل عثمان دست نداشته است بيان مي

هدف عائشه از رفتن به بصره، اين بود كه تا قاتالن عثمان دستگير و مجازات : الف 
 اگر محمد بن ابي بكر، به هر نحوي از انحاء، در قتل عثمان دست داشته بود، شود و

  . شد عائشه از قتل او كه در مصر روي داد ناراحت نمي
.  را نفرين گفت و از آنان بيزاري جست� قاتالن عثمان�علي بن ابي طالب: ب 

اليت مصر  هرگز او را به و�حال اگر محمد بن ابي بكر جزو قاتالن عثمان بود علي
  .گزيد بر نمي
از كنانه موالي صفيه : كند كه  ابن عساكر از محمد بن طلحه بن مصرف نقل مي: چ 

در آن هنگام . بنت حيي شنيدم كه گفت من در ماجراي قتل عثمان شخصاً حضور داشتم
يك بار صفيه از من پرسيد كه آيا محمد بن ابي بكر در قتل . نيز چهارده ساله بودم

تنها به ياد دارم . هرگز او در قتل عثمان دستي نداشت: من گفتم . داشتعثمان دست 
اين تو نيستي كه مرا ! چون بر عثمان وارد شد عثمان به او گفت اي فرزند برادر

چون محمد اين را بشنيد از آنجا خارج شد و هنگام قتل عثمان در آنجا . كشي مي
   2.حضور نداشت

يتي كه رجال آن ثقه هستند از حسن بصري كه نيز خليفه بن خياط و طبري در روا
كنند كه چون محمد بن ابي بكر ريش عثمان را   نقل مي3خود حصر بيت را ديده بود

كني كه اگر پدرت جاي تو بود هرگز  گويد تو با من به گونه رفتار مي گيرد به او مي مي

                                                           

  ). 1/209(فتنة مقتل عثمان  -1
  . 243مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري، ص  -2
  ). 6/97( تهذيب الكمال 244مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري، ص  -3
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عثمان را چون محمد اين را بشنيد خارج شد و منزل . چنين برخوردي با من نداشت
   1.ترك گفت

در واقع بايد گفت كه اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در كشتن يوسف 
تنها دليل اين تهمت نادرست، اين است كه . است كه برادرانش به آن حيوان وارد كردند

كند چون  ابن كثير بيان مي. 2محمد اندكي پيش از قتل عثمان بر او داخل شده بود
   3.حمد سخن گفت او از كار خويش پشيمان و از خانه عثمان خارج شد با م�عثمان

                                                           

  . 244مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري، ص  -1
  ). 1/209(فتنة مقتل عثمان  -2
  ). 7/193(لبداية و النهاية ا -3



 

  

  

  

  

  گفتار چهارم 
  

  ���� در قبال شهادت عثمان����مواضع صحابه
  

 را در جريان قضيه قتل �تعدادي از كتب تاريخ تصويري كامالً نادرست از صحابه
ها به  ابدهند كه علت آن را بايد در رواياتي جستجو نمود كه اين كت  نشان مي�عثمان

با مطالعه رواياتي كه ابو مخنف، واقدي و ابن اعثم تصويري كه از . اند آنها استناد كرده
 توطئه نمودند و �بندد آن است كه آنان خود، عليه عثمان  در ذهن نقش مي�صحابه

اما بايد دانست كه امثال اين راويان چون ابو . شورشيان را تشويق بدان طغيان كردند
اند و او را چنان ستمكار و  زدن و توهين به عثمان هيچ ابايي نداشتهمخنف از طعنه 

به عنوان نمونه، . اند كه گويا او را چنين سرنوشتي سزاوار بوده است گناهكار نشان داده
 مردي است كه شورشيان را بر ضد عثمان تشويق و تحريك �در روايات او، طلعه

مثالً، در روايات . ابو مخنف تفاوتي نداردروايات واقدي نيز چندان با روايات . كند مي
هاي عثمان  آيد به انتقاد شديد از سياست او، عمرو بن عاص، چون به مدينه مي

 �اند صحابه گري نشأت گرفته در تمام اين نوع روايات كه از تفكر رافضي. پردازد مي
ك، تمام بدون ش. شورانند كنند و مردم را بر ضد او مي  توطئه مي�خود، عليه عثمان

اما بر خالف اين روايات، محدثان روايات . 1باشند اين روايات، دروغ و باطل مي
                                                           

  ). 18-2/14(تحقيق مواقف الصحابة  -1
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در اين . اند كه در انها تصويري ديگر از صحابه ارائه شده است صحيحي را ثبت كرده
رسد   هستند و چون عثمان به شهادت مي�روايات، صحابه از حاميان و مدافعان عثمان

   1.كنند و خواهان مجازات و قصاص قاتالن اويند ر مياز قاتالن او اعالم انزجا
 مبرا هستند و تمام � از هر نوع دخالت در قتل عثمان�در واقع، تمام صحابه

كنند بر هيچ دليل صحيح و مستندي استوار  سخناني كه خالف اين اصل را بازگو مي
كند كه چون  يخليفه بن خياط در همين رابطه از عبداالعلي بن هيثم نقل م. باشند نمي

اند، حسن پاسخ  پدر او از حسن سؤال كرد كه آيا صحابه در قتل عثمان نقشي داشته
اند، بلكه قاتالن  دهد كه مهاجرين و انصار به هيچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته مي

گويد كه هيچ يك از صحابه در قتل  امام نووي نيز مي. عثمان از مردمان مصر بودند
اشتند، بلكه قاتالن او مشتي اراذل و اوباش بودند كه در مصر گرد  دخالت ند�عثمان

صحابه موجود در مدينه نيز توانستند . هم آمدند و از آنجا به جانب مدينه حركت كردند
. 2جلوي خيل عظيم آنان را بگيرند تا اينكه سرانجام خليفه مسلمين را به قتل رسانيدند

. 3خواند  آنها را مي�دانست و عائشه را مي آن شورشيان �نقل است كه زبير بن عوام
گويد كه آنان مردمان پستي بودند كه در شرارت با هم  ابن سعد در توصيف آنان مي

داند كه به حريم  ابن تيميه نيز آنان را منحرفاني مفسد و گمراه مي. 4اتفاق نظر داشتند
  . 5امت تجاوز كردند

                                                           

  . همان -1
  . 148شهيد الدار عثمان بن عفان، ص  -2
  ). 15/148كتاب فضائل الصحابه (شرح النووي علي صحيح مسلم  -3
  ). 3/71(طبقات ابن سعد ) 1/481(تحقيق مواقف الصحابه  -4
  ). 206-3/189(منهاج السنه  -5
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 و ابن عما در كتاب شذرات 1اندخو ذهبي نيز آنان را سران و رؤساي شرارت مي
   2.داند الذهب، ايشان را اراذل و اوباش مي

، خود، مؤيد اين �در واقع، رفتار و عملكرد اين شورشيان در طول حصربيت عثمان
 �آنان در طول دوران حصر، از رسيدن آب و غذا به ساكنان خانه عثمان. سخنان است

ميشه از مال خود، آب را به رايگان در حال آنكه عثمان ه. آورند ممانعت به عمل مي
رساند و   و به مردمان در هنگام قحطي و سختي غذا مي3داد اختيار مسلمانان قرار مي

مند  هاي خود بهره شد آنان را از بخشش چون مصيبت و مشكلي بر مردم عارض مي
  خطاب�امد كه علي اين رفتار شورشيان تا بدانجا صحابه را ناخونش مي. 4ساخت مي

كنيد هيچ مسلمان و كافري آن را  اين كاري كه شما با عثمان مي! اي مردم: به آنان گفت 
ايرانيان و روميان نيز بر . آب و غذا از اين مردم و اهل بيتش قطع نكنيد. دهد انجام نمي

با مطالعه دقيق و درست . 5دهند دهند و آنان را چنين زجر نمي اسراي خود آب و غذا مي
ان ديد كه حوادث و رويدادهاي تاريخ، خود، بهترين گواه برائت صحابه از تو تاريخ، مي

   6.باشد قتل عثمان و يا هر نوع مشاركت در آن مي
  . مواضع صحابه، دليلي بر برائت آنان از قتل عثمان است

                                                           

  ). 1/12( االسالم، ذهبي دول -1
شذرات الـذهب   ). 4/202كتاب مناقب عثمان    (صحيح البخاري   ) 1/482(تحقيق مواقف الصحابه    : نگا   -2
)1/40 .(  
شذرات الـذهب   ). 4/202كتاب مناقب عثمان    (صحيح البخاري   ) 1/482(تحقيق مواقف الصحابه    : نگا   -3
)1/40.(  
  . 242التمهيد و البيان، ص  -4
  ). 5/400(لطبري تاريخ ا -5
  ). 2/18(تحقيق مواقف الصحابة  -6
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   : � از قتل عثمان�برائت اهل بيت رسول اهللا: نخست 
   : � موضع بانو عائشه- 1

كند كه مادرش از طرف عمويش نزد  لرحمن يشكري نقل ميفاطمه بن عبدا: الف 
او مرا نزد شما فرستاده . رساند عمويش به ام المؤمنين سالم مي: عائشضه و به او گفت 

گويند  تا از شما بپرسم نظر شما در مورد سخنان ناروايي كه مردم در مورد عثمان مي
  چيست؟ 

عثمان را نفرين كند از رحمت خداوند هر كه را كه : ام المؤمنين عائشه گفت 
  . خويش محروم سازد

 به من تكيه داده و عثمان �سوگند به خداوند كه به ياد دارم روزي را كه رسول خدا
 به �آنگاه رسول خدا.  نازل شد�نيز كنار او نشسته بود كه ناگاه جبرئيل بر رسول خدا

ي را تنها به فردي بنويس و بدان كه خداوند لياقت كتابت وح! عثمان: عثمان گفت 
   1.دهد كه نزد او و رسولش عزيز و محترم باشد مي

چون : كند كه چون عثمان به قتل رسيد عائشه گفت  مسروق از عائشه نقل مي: ب 
مسروق گويد من نيز . رحمانه و ظالمانه او را چون گوسفندي سر بريد نزد او رفتيد بي

 اينكه به مردم نامه نوشتيد تا عليه عثمان مگر نه. اين همان خواست شما بود: به او گفتم 
به خداوند سوگند كه يك كلمه را نيز در اين : عائشه پاسخ داد . دست به شورش بزنند

در مباحث قبل، بيان نموديم . 2ام ام و چنين درخواستي از هيچ كس ننموده رابطه ننوشته
كردند تا بدين   منتسب ميهايي را از قول بزرگان صحابه جعل و به ايشان كه سبئيان، نامه

  . طريق بتوانند مردم را با خود همراه سازند

                                                           

  ) 7/219(، البداية و النهاية )261-6/250(، المسند )1/378(تحقيق مواقف الصحابة  -1
  . 176، تاريخ خليفه، ص )1/391(فتنة مقتل عثمان  -2
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 قصد بازگشت از مكه به مدينه را نمود در ميانه راه خبر شهادت �چون عائشه: ج 
به همين خاطر، به مكه بازگشت و خود را به حجراألسود .  را دريافت نمود�عثمان
مردماني از ! اي مردم: ن چنين گفت چون مردم گرد او جمع شدند خطاب به آنا. رسانيد

ها و غالمان مدينه گرد خليفه مسلمين جمع شدند و او را به باد انتقاد  ديگر سرزمين
كند و او را  از او ايراد گرفتند كه چرا جوانان را به امارت و واليت انتخاب مي. گرفتند

بان حكومت قرار هايي را چراگاه شتران و اس مورد بازخواست قرار دادند كه چرا زمين
اما او با اين . حال آنكه تمام اين مسائل، پيش از عهد او نيز وجود داشتند. داده است

هاي آنان تن در داد تا شايد به راه راست  وجود به سخنان آنان گوش داد و به خواست
اي را براي عصيان و شورش نيافتند راه خيانت و  آنان نيز كه ديگر عذر و بهانه. آيند

آنان با اين ستم . و دست خود را به خوني حرام آغشته كردند.  را در پيش گرفتندتجاوز
المال را به يغما  و ظلم خود حرمت سرزمين وحي و ماه حرام را شكستند و اموال بيت

اي مردم بدانيد . به خداوند سوگند كه يك انگشت عثمان از تمامي آنان بهتر بود. بردند
آن ياغيان در مورد عثمان راست باشد و او مرتكب كه اگر بر فرض محال، ادعاي 

گناهاني شده بود، با اين جنايتي كه در حق او نمودند آن گناهان پاك شده و از ميان 
   1.رفته است

در مقابل اين روايات مستدل و درست كه تصويري زيبا از روابط ميان عثمان و 
كتب تاريخ به روايات ديگري گذارند، در تاريخ طبري و ديگر   را به نمايش مي�عائشه
اين روايات، آن . دهند خوريم كه تصويري كامالً متضاد از روايات قبل را ارائه مي بر مي

نقش درخشان و هوشيارانه ام المؤمنين عائشه در دفاع از شعائر دين و حرمت آنها و نيز 
   2.اند  را به شدت مخدوش كرده�حمايت از عثمان

                                                           

  ). 5/473(تاريخ الطبري  -1
  . 352 دور المرأة السياسي في عهد النبي و الخلفاء الراشدين، -2
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، تاريخ اليعقوبي، تاريخ »االغاني«، »العقد الفريد«هاي  تابدر واقع، رواياتي كه در ك
در مورد نقش ام المؤمنين عائشه در اوضاع و احوال آن » انساب االشراف«المسعودي و 

اما . اند اند، اين نقش را كامالً مشوش و ضد و نقيض به تصيوير كشيده دوران نقل شده
؛ نخست به اين دليل كه اين 1باشند بايد دانست اين روايات نادرست و غير معتبر مي

دوم آنكه متن و . روايات يا بدون سند هستند و يا در سند آنها ايراد و ضعفي وجود دارد
محتواي اين روايات در تضاد كامل با روايات صحيحي است كه در كتب حديث موجود 

   2.باشند مي
 در رابطه با مواضع خانم أسماء محمد أحمد زياده در تالش نيكو، همه رواياتي را كه

اند گردآوري نموده و سند  و اقدامات ام المؤمنين عائشه در جريان حوادث فتنه نقل شده
 اختالفات بسيار عمقيقي � و عائشه�كنند ميان عثمان و متن رواياتي را كه ادعا مي

اند، او در  وجود داشته مورد نقد قرار داده و ضعف و بطالن اين روايات را تبيين نموده
دارد كه شايسته آن است كه هرگز به اين روايات كه راويان آن به  اين كتاب بيان مي

داليل مختلف چون گرايش به تشيع و يا شهرت داشتن به رافضي بودن غير قابل اعتماد 
بينيم كه اين روايات در بيشتر مطالعات معاصر  اما متأسفانه مي. باشند توجهي ننماييم مي

در واقع، اين اين نوع روايات باطل تالش دارند با . اند رار گرفتهمورد استناد محققان ق
 اختالفات شديدي وجود داشته است تاريخي �ايجاد اين تصور غلط كه ميان صحابه

حال اگر . 3باشند مجعول را به ما تحميل كنند كه به هيچ عنوان با حقايق منطبق نمي
د و آنان را عليه عثمان تحريك فرض را بر اين بگيريم كه عائشه همدست شورشيان بو

آمد به انحاء مختلف تالش نمايد تا قتل عثمان را موجه جلوه  كرد بنابراين الزم مي مي
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اما بر خالف اين فرضيه، تاريخ درست و صحيح، چنين موضعي را از ام المؤمنين . دهد
 و �ئشهكوشند تا عا حقيقت امر آن است كه اين روايات مجعول مي. عائشه به ياد ندارد

 ناپرهيزكار و غير قابل اعتماد نشان دهند حال آنكه خود قرآن و �ديگر صحابه بزرگوار
اند و همين ما را در رد اين روايات باطل و نادرست   آنان را عادل و اعالم داشته�رسول

از طرف ديگر، اگر ما تمام حقايق و داليل ديني، علمي و تاريخي را در . كفايت است
، كنار هم قرار دهيم، اين حقايق و داليل محكم و مستدل هيچ نوع تضاد اين نوع مسائل

و تناقضي با هم ندارند و اين خود، دليلي است بر بطالن آن روايات ضد و نقيض و 
   1.اند هايي كه براساس اين روايات شكل گرفته طبيعتاً نادرست بودند تحقيقات و استدالل

   : � علي بن ابي طالب- 2
 قائل بودند و او را � هم اهل بيت او احترام بسياري براي عثمانهم خود علي و

  . دانستند خليفه بر حق مسلمين مي
 نخستين فردي بود كه با � بعد از عبدالرحمن بن عوف�علي بن ابي طالب: الف 
كنند كه چون در مجلس صحبت از  از قيس بن عباد نقل مي. 2 بيعت نمود�عثمان

اال «:  در شأن او فرمود كه �مردي است كه رسول اهللاعثمان : عثمان شد علي گفت 
   34.»استحيي ممن تستحي منه المالئكه

از نزال بن سبره نقل است كه . دانست  را از اهل بهشت مي� عثمان�علي: ب 
چون در مورد عثمان از علي پرسيدند او پاسخ داد كه او مردي است كه فرشتگان او را 
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 دو دختر خويش را به عقد او در آورد ثابت � رسول خداهمين كه. خوانند» ذوالنورين«
   1.كند كه عثمان از اهل بهشت است مي

ابن ابي شيبه .  كامالً مطيع و فرمانبردار او بود� در دوران خالفت عثمان�علي: ج 
اگر عثمان مرا به طناب كشد باز هم :  اعالم نمود �از طريق محمد بن الحنفيه كه علي

 و اين خود، دليلي است بر ميزان 2.م نمود و فرمانبردار او خواهم بوداز او اطاعت خواه
   3.� نسبت به عثمان�اطاعت و فرمانبرداري علي

 اقدام به تدوين مصحف � با مشورت بزرگان صحابه�پس از اينكه عثمان: د 
اگر من به جاي عثمان، : واحدي از قرآن نمود علي در ستايش اين عمل چنين گفت 

   4.دادم ، همين كار را انجام ميخليفه بودم
. ، علي بارها و بارها قتل عثمان را محكوم نمود5بر خالف ادعاي رافضيان :  ه

حاكم در كتاب . 6صراحتاً بيان داشت كه به هيچ شكلي در قتل او دخالت نداشته است
گويند  دارد كه بر خالف ادعاي اهل بدعت كه مي خود، پس از ذكر حوادث فتنه بيان مي

لي در قتل عثمان دخالت داشت براساس روايات معتبر، او هيچ نقشي در اين ماجرا ع
علي به هيچ عنوان در جريان قتل : گويد  ابن تيميه نيز در اين رابطه مي. 7نداشته است

عثمان دخالتي نداشت و به شدت با اين قضيه مخالف بود و هر كس خالف اين را ادعا 
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: كنند كه گفت   روايت مي�از خود علي. 1دباش نمايد سخن او دروغ محض مي
حاكم از طريق قيس بن . 2دار دستان مرا از آغشته شدن به خون عثمان پاك نگه! خداوندا

! خداوندا:  در روز جنگ خطاب به مردم چنين گفت �كند كه علي عباد روايت مي
ان، اين در روز قتل عثم. دار دستان مرا از متهم شدن به ريختن خون عثمان پاك نگه

و من به آنان گفتم من از . مردمان نزد من آمدند و درخواست كردند تا با من بيعت كنند
اند كه  كنم كه با مردماني بيعت نمانم كه خون مردي را بر زمين ريخته خداوند شرم مي

كنند حيا  بايد از مردي كه فرشتگان از او شرم مي:  در مورد او فرمود �رسول خدا
اند  تا زمانيكه جسد عثمان بر زمين است و او را دفن نكرده:  آنان گفتم آنگاه به. نمود

و چون او را دفن نموديم مردم نزد من بازگشتند و . با هيچ كس بيعت نخواهم نمود
تو خوب ! من دست به دعا برداشتم و گفتم كه خداوندا. خواهان بيعت با من شدند

اما پس از اصرار مردم با ايشان بيعت . داني كه من از عاقبت اين بيعت، بيمناكم مي
كند كه چون خبر رسيد  امام احمد نيز از طريق محمد بن الحنيفه روايت مي. 3نمود

قاتالن عثمان را لعن و نفرين كرده است او نيز دست به دعا » مربد«عائشه در منطقه 
د مورد قاتالن عثمان را هر جا كه هست! خداوندا: برداشت و دو يا سه بار چنين گفت 

كند كه علي   نيز نقل مي�ابن سعد از طريق ابن عباس. 4لعن و نفرين خود قرار بده
اعالم نمود كه او هرگز در قتل عثمان دست نداشته و ديگران را نيز بدان كار امر نكردم، 
بلكه همه را از دست زدن به چنين كاري منع نمود اما با اين وجود نتوانستم جلوي آن 
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در اخبار است كه او به مردم اعالم كرد كه هرگز از عثمان و راه و . 1ممردمان را بگير
به خداوند سوگند كه . روش او بيزاري جويد بداند كه از ايمان راستين دور گشته است

   2.داشتم هرگز در قتل او نقشي نداشتم و مردمان را از اقدام به چنين كاري بر حذر مي
او بيشتر از همه ما به :  چنين گفت �عثمانكنند كه در شأن  از علي نقل مي: و 
   3.ورزيد و بيشتر از همه ما از خداوند بزرگ و عذاب او بيم داشت رحم اهتمام مي صله
كند كه از محمد بن حاطب شنيدم كه چون او در مورد عثمان  ابو عون روايت مي: ز 

مان آوردند تقوا عثمان از آن مردماني بود كه چون اي: از علي سوال كرد او پاسخ گفت 
   4.و ترس از خداوند را پيشه خود ساختند

 بر ساحل رود فرات قدم �كنند كه او روزي با علي از عميره بن سعد نقل مي: ح 
آنگاه علي به همراهان گفت . اي افتاد بادبان بر افراشته زد كه ناگاه چشمشان به كشتي مي
  : فرمايد  خداوند مي: 

 ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### ßß ßßNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ tt tt±±±±ΨΨΨΨ çç ççRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ"""" óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$%%%% xx xx.... ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ 〈〈〈〈5  )24 : الرحمن(  
ها بر آنها روان باشند  به خداوندي كه درياها را تا كشتي: سپس چنين ادامه داد 

   6.خورم كه هرگز دستم را به خون عثمان نيالودم و بدان كار خشنود نبودم سوگند مي
  :  شنيد كه گفت �ه او از عليكند ك امام احمد از محمد بن حاطب نقل مي: ط 
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  )101 : انبياء(  
   2.آنگاه فرمود كه عثمان از جمله اين افراد بود

 آن روز كه عثمان به: نيز نقل است كه علي در مورد قتل عثمان چنين گفته است 
 از قتل �حافظ ابن عساكر در رابطه با مبرا بودن علي. 3قتل رسيد كمر من نيز شكست

 سخنان خود او را تدوين نموده است تا اين قضيه را از زبان خود علي بن ابي �عثمان
هاي بسياري از  علماي حديث نيز در اين زمينه كوشش.  به اثبات رسانيده باشد�طالب

ا آنان نيز بنوبة خود اين اتهام نادرست را از ساحت پاك علي اند ت خود به يادگار گذاشته
   4. بزدانيد�بن ابي طالب

   : � ابن عباس- 3
كند كه او گفته است اگر همه امت در قتل  امام احمد از ابن عباس روايت مي

فرمود تا  شدند خداوند، فرشتگان عذاب را بر ايشان نازل مي  با هم متحد مي�عثمان
نيز از اوست كه در مدح عثمان و ذم قاتالن . 5 سنگباران كنند�م لوطآنان را چون قو
را بيامرزد كه از بزرگوارترين و نيكوكارترين ) عثمان(خداوند، ابو عمرو : او چنين گفت 

افتاد بسيار  چون به ياد آتش دوزخ مي. كرد داري مي مردمان بود، بسيار شب زنده
مناعت طبع . بسيار وفادار بود. ه حساب آمدگريست و از سخاوتمندترين مسلمانان ب مي

                                                           

دور داشته خواهنـد  ] آتش[نان وعدة نيكو داده شده است از آن گمان كساني كه قبالً از جانب ما به آ    بي -1
  . شد
  ). 1/580(فضائل الصحابة  -2
  ). 5/61(المنتظم في تاريخ الملوك و األمم  -3
  ). 7/193(البداية و النهاية : نگا  -4
  ). 1/563(فضائل الصحابة  -5



 666

او همان مردي بود كه سپاه تبوك . وااليي داشت و نزد مسلمانان، بسيار مورد احترام بود
خداوند هر آن كس را كه لعن .  او را داماد خويش نمود�را بيار است و رسول خدا

   1.عثمان كند تا روز قيامت از رحمت خويش بدور دارد
  ) : رح( زيد بن علي- 4

نقل است كه علي بن حسين اعالم نمود كه او با سخنان رافضيان در مورد ابوبكر و 
كند كه  ابو نعيم از طريق محمد بن علي روايت مي.  كامالً مخالف است�عمر و عثمان

آنان در حضور پدرم . روزي جماعتي از مردمان عراق نزد پدرم، علي بن حسين آمدند
آنگاه با پدرم به گفتگو پرداختند و نظر او را . كردند هانت ميآشكارا به ابوبكر و عمر ا

به من بگوييد آيا شما : پدرم به آنان گفت . در مورد صحابه، به ويژه عثمان، جويا شدند
  : گويد  از نخستين مهاجرين در راه اسالم هستند كه خداوند در شأن آنان مي
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سپس از آنان سوال كرد آيا . آن مردمان گفتند كه خير، آنان جزو آن مهاجرين نيستند

  : ي هستيد كه اين آيه در مورد آنان است جزو انصار

 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ §§ §§θθθθ tt tt7777 ss ss???? uu uu‘‘‘‘#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏιιιι ÏÏ ÏÏ==== öö öö6666 ss ss%%%% tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uu"""" yy yy____$$$$ yy yyδδδδ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö7777 ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 
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  )9 : حشر(  
چون پدرم اين را . باشند آن مردمان بار ديگر به پدرم گفتند كه جزو انصار نيز نمي

باشيد و نه از  كنيد كه از مهاجرين مي بشنيد خطاب به آنان گفت كه شما خود اذعان مي
گويم كه شما جزو آن مؤمناني نيستند كه خداوند در   شما ميانصار حال من نيز به
  : گويد  توصيف آنان چنين مي

 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ρρρρ ââ ââ !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// šš ššχχχχθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö"""" ÏÏ ÏÏ���� øø øøîîîî $$ $$#### $$$$ ss ssΨΨΨΨ ss ss9999 $$$$ ss ssΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ¨̈̈̈uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz \\ \\}}}} uu uuρρρρ 

šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ àà àà)))) tt tt7777 yy yy™™™™ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% yy yyξξξξ ÏÏ ÏÏîîîî tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ jj jj9999 (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ yy yy7777 ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

ÔÔ ÔÔ∃∃∃∃ρρρρ ââ ââ uu uu‘‘‘‘ îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§   )10 : حشر(  2. 〉〉〉〉 ∪∪∪∪⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ‘‘‘‘§§
ارزش كنيد و به استهزاء  خواهيد اسالم را بي حال از نزد من برويد كه شما تنها مي

  . 3كشيد
  

                                                                                                                                                    

اختصاص به بينوايان مهاجري دارد كه از ديارشان و اموالـشان رانـده             ] غنائم حاصل از جنگ، نخست    [ -1
اينـان همـان    . كننـد   باشند و خدا و رسولش را ياري مي         مي] او[خواستار فضل خدا و خشنودي      : شدند  

  .  مردم درست كردارند
اند؛ هر كس را كه بـه سـوي           جاي گرفته و ايمان آورده    ] مدينه[در  ] مهاجرين[كساني كه قبل از     ] نيز[و   -2

يابنـد؛   هايشان حسدي نمي آنان كوچ كرده دوست دارند؛ و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دل      
 هـر كـس از خـست        و. دارند  باشد، آنها را بر خودشان مقدم مي      ] مبرم[و هر چند در خودشان احتياجي       

  . نفس خود مصون ماند، ايشانند كه رستگارانند
پروردگارا، بـر مـا و بـر آنـان     : گويند  مي] و[اند  آمده] مهاجرين و انصار[كساني كه بعد از آنان      ] نيز[و   -3

برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفتند ببخشاي، و در دلهايمان نسبت بـه كـساني كـه ايمـان                      
  .پروردگارا، به راستي كه تو رؤوف و مهرباني. اي مگذار كينه] هيچ گونه[اند  آورده
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   : ����رسايمواضع عمار بن : دوم 
در مورد روابط فيمابين اين صحابي جليل القدر و عثمان بن عفان نيز چون ديگر 

 باطل و ضعيفي به دست ما رسيده است كه گاه جاعالن آنها سندي را  روايات�صحابه
اند و گاه چنان ضعيف هستند كه از هيچ سندي برخوردار  بر اين روايت ثبت كرده

باشند و به همين دليل و وضوح بطالن اين روايات، تنها نگاهي گذرا به اهم اين  نمي
توان چنين رواياتي را  داند كه نمي در واقع، هر فرد منصفي مي. اتهامات خواهيم داشت

 مورد �ترين آنان نزد خدا و رسول كه ايمان و شخصيت بهترين افراد امت و محبوب
   1.دهد باور نمود و به آنها اعتماد كرد حمله و اتهام قرار مي

   : � تازيانه زدن عمار بن ياسر- 1
راي دروغين از جمله مشهورترين و جنجال برانگيزترين اين روايات مجعول، ماج

جالب آنجاست كه در هر يك از اين روايات روش و . تازيانه زدن عمار بن ياسر است
زدن عمار متفاوت است و همه آنها بال استثناء، عالوه بر بطالن محتوا و  شيوه تازيانه

ابوبكر بن عربي در . 2باشد مفهوم خويش، از سند بسيار متزلزل و ضعيفي برخوردار مي
كند كه بايد دانست و مطمئن بود كه  رد اين اتهامات نادرست، بيان ميكتاب خود، ضمن 

براساس قراين و شواهد، عثمان بن عفان، هيچگاه فرمان تازيانه زدن عبداهللا بن 
. باشند  صادر نكرده است و اين سخنان كذب محض مي� و عمار بن ياسر�مسعود

است كه شكم عمار شكافته و اگر طبق اين روايات، ضربات تازيانه چنان سهمگين بوده 
اند بايد مطمئن بود كه عمار بعد از آن ماجرا زنده  امعا و احشاي او بيرون ريخته

                                                           

، الجـامع ألحكـام     )9/112(، البدايـة و النهايـة       236العقيدة في اهل البيت بين اإلفراط و التفـريط، ص            -1
  ). 18/31(القرآن 

  . 122عمار بن ياسر، اسامة احمد سلطان، ص  -2



669  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

اند و به همين  علما، داليل بسياري را در رد اين اتهامات و اكاذيب ذكر كرده. ماند نمي
   12.كنيمپايه و اساس  دليل، چندان لزومي ندارد كه ما نيز خود را درگير اين جعليات بي

به واقع، چطور ممكن است عثمان در آن سن و سال باال و با آن درجه از ايمان و 
شرم و حيا و سابقه درخشان در اسالم چنين رفتار زشت و ناپسندي با بزرگان صحابه 

 انجام دهد آيا ممكن است او كه در نرمش و ماليمت و آرامش و متانت �رسول اهللا
 تازيانه و تحقير نمايد كه خود، به سابقه درخشان و شهره خاص و عام بود مردي را

مگر نه اينكه عثمان مانع از آن شد كه . نظير او در راه دين خدا آگاه بود زحمات كم
ور نگردد و خون مسلمين بر زمين ريخته  ها شعله معترضان را سركوب كنند آيا آتش فتنه

به را تنها و تنها به دليل نشود، حال چگونه است كه همان مرد، يكي از بزرگان صحا
دهد و بنا به قول آن روايات  اختالف نظر و ديدگاه با او مورد آزار و اذيت قرار مي

دهد كه عمار را تازيانه بزند كه او نيز بر اثر شدت  دروغين او به غالمش دستور مي
 آيا. كند رود آنگاه خود بر روي شكم عمار رود و او را تحقير مي ضربات از هوش مي

هاي دوران جاهليت است  توان باور كرد كه عثمان چنين كاري را كه يادآور شكنجه مي
 �مرتكب شود سپس بدان اكتفا ننموده و عمار را به خاطر داشتن مادري چون سميه

دانستند كه   خوب مي�حال آنكه هم عثمان و هم ديگر صحابه. تحقير و تمسخر كند
هيد در اسالم است تا چه ميزان باعث شرف  كه اولين زن ش�داشتن مادري چون سميه

  . و افتخار بود
تمام روايات و اخبار مستند و صحيح، هرگز چنين اقدام نادرستي را به شخصيت 

اي چون عثمان كه از نظر اخالق و طبع ماليم و صبر و گذشت زبانزد  واال و بلند مرتبه
 طبيعت كم نظير آن صحابه در حقيقت، با مقايسه اخالق و. اند همگان بود منتسب نكرده

                                                           

  . 122لطان، ص عمار بن ياسر، اسامة احمد س -1
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پايه و  توان نادرست بودن و بطالن اين گونه روايات مجعول و بي  به راحتي مي�كرام
   1.اساس را تشخيص داد و به دروغ و اكاذت جاعالن آنها پي برد

  :  عمار در تحريك فتنه دخالت نداشت - 2
ه تحريك و اي كه كامالً باطل و نادرست است متهم نمودن عمار ب دومين مسأله

كنند هم از نظر سند  اي را بيان مي تمام رواياتي كه چنين مساله. باشد تداوم روند فتنه مي
از طرف ديگر، . باشند و هم متن و محتواي آن نادرست است دچار تزلزل و ضعف مي

اين روايات در نوع و كيفيت دخالت عمار در جريان فتنه با هم اختالف دارند و هر 
من جمله آنها روايتي است كه . زا از ديگران را ساخته و پرداخته استيك، داستاني مج
گويد كه عمار چون از جانب عثمان جهت تحقيق و تفحص  او مي. كند طبري نقل مي

هاي  شود و جذب افكار و ديدگاه اوضاع و احوال مصر به آنجا رفت با سبئيان آشنا مي
لسله راويان اين خبر، شعيب بن ابراهيم  الزم به ذكر است كه در ميان س2 .گردد آنان مي

دانند كه به ضديت با صحابه  تميمي كوفي وجود دارد كه رجال شناسان او را گمنام مي
خود آورده » تاريخ المدينه«همين روايت را عمر بن شبه در . 3و سلف مشهور است

ل ابن است كه در ميان راويان آن استاد عمر، علي بن عاصم وجود دارد كه بنا به قو
كردند به اين  المديني، او در روايات خود اشتباهات بسيار دارشته و چون از او انتقاد مي

گفته است و هر چند او در روايت حديث مشهور بود اما او را  انتقادات پاسخ نمي

                                                           

  . 137، عمار بن ياسر، ص 41-14الخليفة المفتري عليه عثمان بن عفان، صص  -1
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يحيي بن معين او را غير قابل اعتماد . 1باشد احاديث و روايات زشت و نادرستي نيز مي
   2.داند مي

نسائي نيز معتقد است كه نبايد به . 3خواند ه او را دروغگو و غير قابل اطمينان ميو مر
گويد كه او نزد محدثان  بخاري هم راجع به علي بن عاصم مي. 4روايات او اطمينان نمود
ابن حجر . 5هاي بسيار است باشد و در مورد او حرف و حديث چندان مورد اعتماد نمي

: دهد   صادقي دانسته است اما در مورد او چنين ادامه مياو را در روايت فرد راستگو
ورزيد و آنها را اصالح  شد بر آن اشتباهات اصرار مي چون در رواياتش دچار اشتباه مي

غير از ضعف و تزلزل سند و . 6اند كرد و از طرف او را به تشيع نيز متهم كرده نمي
رد كه عمار با آن ورع و تقواي كم توان قبول ك راويان اين روايت، از نظر متن نيز نمي

نظيري كه داشت خود را درگير چونان گرداب مهلكي نمايد كه ريشه در كينه و نفرت 
گويد كه اين نوع روايات نه  خالد الغيث در اين رابطه مي. دشمنان از دين اسالم داشت

خويش تنها با اصل عدالت و تقواي صحابه منافات دارد بكله از ضعف و تزلزل در سند 
   7.برند رنج مي

از ديگر روايات از اين دست، روايتي است منسوب به سعيد بن مسيب، از تابعين 
كنند كه همه صحابه به داليل مختلف از دست  جليل القدر، كه در آن از سعيد نقل مي
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عثمان خشمگين و ناراحت بودند كه در ميان آنان خشم و اعتراضات ابن مسعود، ابوذر 
بزرگترين ايراد اين روايت آن است كه با حذف نام يكي . 1بيشتري يافتندو عمار تبلور 

اين راوي كه جمهور علما او را . از راويان آن تالش شده است ضعف آن پنهان بماند
دانند اسماعيل بن يحيي بن عبيداهللا است و به همين دليل،  جاعل حديث و دروغگو مي

نامه محمد بن عيسي  ن در هنگام بيان زندگيآنا. دانند محدثان، اين روايت را ضعيف مي
بن سميع كه اين خبر را از ابن ابي ذئب نقل كرده است داليل مجعول بودن اين روايت 

گويند كه ابن سميع اين : گويد  به عنوان مثال، بخاري چنين مي. اند را توضيح داده
ت اما با حذف نام روايت را نه از ابن ابي ذئب كه از اسماعيل بن يحيي روايت كرده اس

حاكم نيز بيان . اسماعيل بن يحيي سعي نموده كه ضعف اين روايت را پنهان دارد
دارد كه ابن سميع، روايتي عجيبي را در مورد ماجراي قتل عثمان از ابن ابي ذئب نقل  مي

كرده است كه علما بر اين باورند كه او آن را از اسماعيل بن يحيي روايت نموده اما نام 
از سلسله . ا كه به اعتقاد جمهور علما رواياتش نادرست و غير قابل اعتماد استاو ر

بايد : گويد  دكتر يوسف العش در همين رابطه چنين مي. 2راويان حذف كرده است
اند مجعول است و نبايد هيچگاه  دانست اين روايتي كه به سعيدبن مسيب منسوب كرده

اً يان كرده است كه يكي از راويان اين خبر كه حاكم نيشابوري صراحت. بدان اعتماد نمود
واقعيت اين است . باشد حذف شده است به جعل روايات نادرست و موهن مشهور مي

كه اين روايت با باورهاي شخصيت بزرگي چون سعيد بن مسيب و نيز احترام و تكريم 

                                                           

  . 144عمار بن ياسر، ص ) 39/415(تاريخ دمشق  -1
، تهـذيب التهـذيب     )9/391(، التهـذيب    )1/203(، التاريخ الكبيـر     )18-2/16(تحقيق مواقف الصحابة     -2
)9/392 .(  



673  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

عيان  قائل بود و در سخنان و اخبار او �خاصي كه نسبت به ساحت صحابه رسول خدا
   1.باشد است در تضاد كامل مي

  :  عمار در قتل عثمان دخالت نداشت - 3
از ديگر روايات مجعولي كه به تخريب روابط ميان عمار و عثمان پرداخته است 

 منسوب شده و طبق آن عمار �روايتي است كه به بزرگاني چون مسروق و ابو موسي
شود كه در قتل عثمان دست داشته  ميهنگاميكه براي بسيج مردم به كوفه آمده بود متهم 

باشد و  چونان چند روايت پيشين نيز اين روايت نيز از حيث سند ضعيف مي. است
همچنين در . علت آن نقل روايت از جانب شعيب بن ابراهيم گمنام و ناشناس است

از طرف ديگر، همانطور كه . صحيح بخاري نيز اين قسمت از روايات وجود ندارد
پايه و اساس را در مورد صحابي  توان اين اتهانات بي  نيز تكرار شد نميسطرهاي باال

 از خداوند خواسته بود كه او را از شر �جليل القدري چون عمار ياسر كه رسول خدا
 و در وصف اين مرد بزرگ فرموده بود كه عمار سر تا سر پر از 2شيطان حفظ نمايد

   3.ايمان راستين است باور كرد
سياري را در رد اين نوع رواياتي كه ساحت پاك صحابه را مورد علما داليل ب

دارد كه به هيچ  ابن كثير بيان مي. اند اند ذكر نموده حمالت ناجوانمردانه خويش قرار داده
 دخالت نداشته و از آن حمايت � در قتل عثمان�عنوان، هيچ يك از صحابه رسول اهللا

 فجيعي مشاركت داشته محكوم نموده و مورد اند و هر آنكه را كه در چنين جنايت نكرده
گويد كه هيچ يك از صحابه در  ابوبكر بن عربي نيز مي. 4اند لعن و نفرين خود قرار داده

                                                           

  . 39ولة األموية، ص الد -1
  ). 3743حديث (صحيح البخاري  -2
  . 147عمار بن ياسر، ص  -3
  ). 7/207(البداية و النهاية  -4
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اند و اگر هم عثمان از آنان   دخالت نداشته و در دفاع از او قصور نكرده�قتل عثمان
آن هزار يا چهار داشتند و  خواستند بدون شك در دفاع از او شمشير بر مي كمك مي

كردند اما عثمان خود خواست تا به آن سرنوشت دچار  هزار معترض را سركوب مي
كنند همه  اند كه ادعا مي افراد منحرف و نادان تا بدان حد گستاخانه سخن گفته. 1شود

صحابه از او خشمگين و ناراحت بودند و از سرنوشتي كه او دچار آن شد خشنود 
اند تا   كرده�اي چون علي هايي را جعل و منسوب صحابه مهآنان همچنين نا. گشتند

هاي طلب كمك و ياري عثمان پاسخ  اثبات كنند كه علي و ديگر صحابه به اين نامه
بايد دانست كه تمام اين روايات مجعول و . اند نگفته و او را به حال خود رها كرده

 صحابه بزرگوار را نزد باشد كه شخصيت آن دروغين است و هدف از آنها تنها اين مي
تنها يك اصل وجود دارد و آن اين است كه عثمان مظلومانه و . مسلمانان تخريب كنند

بدون هيچ دليلي به شهادت رسيد و هيچ يك از صحابه نيز در قتل او دخالت نداشتند و 
خواست  تنها به اين خاطر، در دفاع از او دست به سالح نبرد كه عثمان، خود، چنين مي

   2.هاي ديگري در ميان امت پديد آيد مبادا فتنهتا 
  : عمرو بن عاص نيز در قتل عثمان دخالت نداشت : سوم 

با آغاز حصربيت عثمان، عمرو بن عاص همراه دو فرزند خود، عبداهللا و محمد، به 
بدانيد : كنند كه او پيش از رفتن به صحابه چنين گفت  نقل مي. جانب شام عزيمت كرد

 او را به ذلت خواهد – عزوجل –باشد خداوند ) عثمان( قتل اين مرد نهر كس شاهد
كرد و هر كس نيز قدرت دفاع از او را ندارد، از شهر خارج شود تا از شاهدان اين 

نقل . 3حسان بن ثابت نيز به دنبال او از مدينه خارج و رهسپار شام شد. فاجعه نباشد

                                                           

  . 129العواصم من القواصم، ص  -1
  . 132همان، ص  -2
  . 464عمرو بن العاص، الغضبان، ص  -3
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 را به او �ماجراي تبعيت مردم با علي و �است چون در ميانه راه، خبر شهادت عثمان
گويم كه چون اين رخم چركين  من از همين حاال مي: رسانيدند به همارهان چنين گفت 

سالمه . را قبل از آنكه بهبودي بيابد باز كردند بايد منتظر جنگي بزرگ در ميان امت بود
اي : فت بن زنباغ جذامي كه از همراهان او بود خطاب به حاضرين در آن مجلس گ

بپاخيزيد و پل اتحاد و مودت خود با ديگر اعراب را كه با قتل عثمان ويران ! مردم عرب
اين همان چيزي است كه ما نيز خواهان : عمرو به او گفت . شد بار يدگر مرمت كنيد

آنيم اما تنها راه ان قدرتي است كه حق را بار ديگر در ميان مردمان بر پا دارد و عدالت 
  : آن گاه اين ابيات را بر زبان راند . شان بگستراندرا در ميان

  فيا لهف نفسي علي مالك 
  

  ايصرف مالك حفظ القدر  
  

  انزع من الحر اودي بهم
  

  1فاعذرهم ام بقومي سكر  
  

  
بايد براي دين و شرم و : گفت  سپس به راه خويش ادامه داد و با اندوه و حسرت مي

   2.حال گريست
اما آن رواياتي كه .  بزرگ و سردار دلير اسالم استاين حقيقت حال اين مرد

اند كه گويا او مردي بود فرصت طلب، آزمند و جاه  شخصيت او را به گونه ترسيم كرده
توان به  انديشيد كه در اين ميان مي طلب كه تنها به دنيا و كسب قدرت و ثروت مي

ز از اين دست روايات ديگر مورخان ني. 3روايت واقدي از موسي بن يعقوب اشاره نمود
                                                           

از . [ت خـويش را تغييـر دهـد       توانست سر نوش    اما مگر مالك مي   . بايد بر مرگ مالك آه و ناله سر داد         -1
و از او [نبينيـد  ] در صـحنه نبـرد  [ها چشم شما را در بر گرفت تا او را     آيا تاريكي ] پرسم  همراهان او مي  
  .تان چيست عذر و بهانه] به من بگوييد. [يا در آن هنگام مست بوديد] دفاع نكنيد

  . 481عمرو بن العاص، الغضيان، ص  -2
  . همان -3
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روايات ضعيف و نادرست را در آثار خود نقل كرده و شخصيت اين مرد را تا حضيض 
، عبدالخالق 1نويسندگان معاصري نيز چون محمود شيث خطاب. اند ذلت به زير كشيده

 و عباس محمود عقاد، بدون تحقيق در ضعف سند اين نوع روايات، 2سيد ابو رابيه
اند كه مخاطب با مطالعه  يه و عمرو را به نمايش گذاشتهتصويري زشت و كريه از معاو

برد كه معاويه و عمرو افراد جاه طلب و فرصت طلبي  هاي اين افراد، گمان مي كتاب
هر چند در اين ميان هستند نويسناگاني چون عقاد . بودند چنان مواضعي را اتخاذ نمودند

 اثبات كنند كه اين رواياتي كه كه به قول خود اگر تمام مورخان و محققان جمع شوند و
اند هم از نظر سند و هم از  او در كتاب خود در مورد عمرو بن عاص و معاويه ذكر كرده

نظر متن ضعيف و غير قابل اعتماد هستند باز هم بر اين اعتقاد است كه اين دو مرد تنها 
 عمرو با هم و تنها براساس پيماني كه بر سر به خالفت رسيدن معاويه به امارت رسيدن

بسته بودن آن چنان متحد در كنار هم ايستادند و در غير اين صورت چرا بايد معاويه و 
   3.عمرو دوشادوش هم چنان مواضعي را اتخاذ نمايند

تواند از  واقعيت اين است كه عمرو همان مرد پاك طينتي بود كه چون دانست نمي
. او را شنيد براي او اشك ريختعثمان دفاع كند مدينه را ترك گفت و چون خبر قتل 

شود  او همان مردي است كه از نزديكترين افراد به عثمان و از مشاوران او محسوب مي
به خاطر اعتبار و تجارت و هوش . و با وجوديكه واليت هيچ كجا را بر عهده نداشت

ن او تنها به اي. جست باال، در جلسات مهم عثمان با واليان و بزرگان صحابه شركت مي
دليل به شام رفت تا بتواند با كمك معاويه انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان را از 

                                                           

  . 508 ص سفراء النبي، -1
  . 316عمرو بن العاص، عبدالخالق سيد أبورابيه، ص  -2
  . 232-231عمرو بن العاص، عقاد، ص  -3
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دانست كه در مدينه قادر به چنين كاري نخواهد بود و  او مي. 1رحم او بگيرد قاتالن بي
تواند در آن قاتالن سفاك و جنايتكار را كه حرمت شهر رسول اهللا را شكستند و  نمي

. م را به ناحق و جلوي ديدگان مردم بر زمين ريختند، مجازات كنداي مظلو خون خليفه
هر كس نيز در اين واقعيت شك كند و تصويري ديگر از اين شخصيت را نشان دهد 
بايد دانست كه پايه و اساس سخنان او همان روايات مجعول و ضعيف است كه از 

   2.طلب طلب، دنياپرست و فرصت اند جاه عمرو مردي را ساخته
  : سخنان صحابه در محكوميت فتنه : هارم چ

   : � انس بن مالك- 1
توان هم علي را دوست داشت و هم عثمان را، او  نقل است چون به او گفتند كه نمي

در پاسخ گفت كه اين دروغ است كه ما صحابه هم علي را دوست داريم و هم عثمان 
   3.را

   : � حذيفه بن اليمان- 2
نند كه چون حذيفه در بستر مرگ افتاد، ابو مسعود انصاري ك از خالد بن ربيغ نقل مي

همراه تني چند از تابعين به مدائن، نزد او رفتند و چون در آن مالقات، صحبت از 
ماجراي قتل عثمان شد، حذيفه به آن جماعت اعالم نمود كه او نه در قتل عثمان 

ز آن حمايت كرده دخالت داشته، نه در طور جريان، در مدينه حضور داشته و نه ا
! خداوندا: كند كه حذيفه گفته بود  احمد بن حنبل از طريق ابن سيرين نقل مي. 4است

اگر قاتالن او، اين مرد را به حق . داني كه من در قتل عثمان نقش نداشتم تو خوب مي

                                                           

  . 490-489عمرو بن العاص، الغضبان، ص  -1
  . 492عمرو بن العاص، الغضبان، ص  -2
  ). 7/141(، تهذيب ابن حجر )2/25()تحقيق مواقف الصحابة  -3
  ). 2/27(تحقيق مواقف الصحابة  -4
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كشتند من جزو آنان نبودم و اگر او را به ناحق به قتل رساندند من در كشتن او دخالت 
مردمان، در آينده خواهند ديد كه اگر قتل او درست بوده باشد منافع آن را . نداشتم

بينند و به خاطر آن،  بينند و اگر قتل او ناحق بوده باشد ضرر و زيان اين كار را مي مي
ابن عساكر ني از جندب بن عبداهللا نقل . 1هميشه در جنگ با يكديگر خواهند بود

آن : مان از حذيفه سوال نمود او در پاسخ گفت كند كه چون در مورد سرنوشت عث مي
   2.رود و قاتالن او به دوزخ مردمان او را خواهند كشت اما بيقين او به بهشت مي

   : � بانو ام سلمي انصاري- 3
نقل است چون خبر شهادت عثمان را به او دادن، بسي ناراحت شد و گفت اين امت 

   3.ون يكديگر را بر زمين خواهند ريختافتند و خ پس از قتل اين مرد به جان هم مي
   : � ابوهريره- 4

از ابو مريم نقل است كه او در روز قتل عثمان، ابو هريره را ديد كه ناراحت و 
   4.به خداوند سوگند كه اين مردمان عثمان را به ناحق كشتند: گفت  خشمگين چنين مي

   : � ابو بكره- 5
كند كه در جريان فتنه قتل عثمان چنين  ره نقل ميابن كثير در البدايه و النهايه از ابوبك

مردم بهتر از آن است كه در قتل عثمان  افتادم و مي اگر از آسمان بر زمين مي: گفت  مي
   5.دخالت داشته باشم

   : � ابو موسي اشعري- 6

                                                           

  ). 2/28(همان  -1
  . 388عثمان بن عفان، ص : ، تاريخ دمشق )2/28(تحقيق مواقف الصحابة  -2
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 پس از قتل عثمان چنين �كنند كه ابوموسي اشعري از ابو عثمان نهدي روايت مي
دمان، عثمان را به حق كشته باشند منافع آن را خواهند ديد اما اگر او اگر اين مر: گفت 

بينند كه جز جنگ و خونريزي ميان آنها  را به ناحق به قتل رسانده باشند ضرر آن را مي
   1.نيست
   : � سمره بن جندب- 7

كند كه گويند سمره بن جندب پس از قتل عثمان اين چنين لب  ابن عساكر نقل مي
اسالم در دژي مستحكم قرار داشت اما اين مردمان با قتل عثمان، در  : به سخن گشود

. توان آن را ترميم نمود ديوار اين دژ شكافي عظيم ايجاد كردند كه تا روز قيامت نيز نمي
مردمان مدينه نيز كه تا اين زمان، سكان خالفت را در دست داشتند از اين به بعد در آن 

   2.هيچ نقشي نخواهند داشت
   : � عبداهللا بن عمرو بن عاص- 8

كند كه   روايت مي�از عبداهللا بن عمرو بن عاص» معرفه الصحابه«ابو نعيم در كتاب 
او گفت آن مردمان، عثمان را مظلومانه و به ناحق كشتند و او را به همين دليل، دو 

   3.چندان پاداش شهادت است
   :  � عبداهللا بن سالم- 9

عثمان را نكشيد كه پس از قتل او : به مردمان گفت كنند كه خطاب  از او نقل مي
در روايت ديگري نيز آمده . 4توانيد در كنار هم و در يك صف، نماز گذاريد ديگر نمي

                                                           

  ). 4/1245(يخ المدينه تار -1
  . 388عثمان بن عفان، ص : ، تاريخ دمشق )2/31(تحقيق مواقف الصحابة  -2
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بدانيد كه با ريختن خون عثمان از دين راستين خداوند دورتر : است كه او گفت 
   1.شويد مي

   : � حسن بن علي-10
او همراه قرط بن خيثمه به جانب مدينه از طلق بن خشاف نقل است كه چون 

به حسن برخورد كردند و هنگاميكه قرط از او در مورد عثمان سوال كرد، . رهسپار شد
   2.او پاسخ داد كه عثمان مظلومانه به قتل رسيد

   : � سلمه بن االكوع-11
ه از يزيد بن ابي عبيده نقل است كه چون عثمان به قتل رسيد، سلمه بن الوع، به نشان

ربذهم ساكن شد و تا مدتي پيش «اعتراض از مدينه خارج شد و در منطقه نزديك 
   3.مرگش در آنجا ماند

   : � عبداهللا بن عمر-12
كنند كه چون از عبداهللا بن عمر در مورد عثمان سوال شد، او پس  از ابو حازم نقل مي

 علي پرسيدند، هاي او را بر شمرد و چون از او در مورد از بر شمردن فضايل و خوبي
خواهد در مورد  هر كس مي: آنگاه گفت . هاي او پرداخت باز به بيان فضايل و خوبي

اين دو تن سخني بگويد تنها فضايل و مناقب آنها را ذكر كند و در غير اين صورت، در 
عثمان را :  گفت �در جاي ديگر است كه ابن عمر. 4مورد آنان چيزي بر زبان نياورد

   5.دانستيم ندهيد كه ما صحابه او را از بهترين افراد ميدشنام و ناسزا 

                                                           

  ). 3/81(طبقات ابن سعد  -1
  ). 4/124(تاريخ المدينة  -2
  ). 4/124(همان  -3
  ). 1/397(تحقيق مواقف الصحابة  -4
  .سند اين روايت، صحيح است» فضائل الصحابه«در كتاب ). 2/397(مان ه -5
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  هاي ديگر  تاثير قتل عثمان در ايجاد فتنه: پنجم 
اين . هاي پس از آن داشت ها و جنگ  تاثير زيادي بر فتنه�بدون شك قتل عثمان

به واقع، . 1رويداد باعث تضعيف ايمان مردمان و رواج دروغ و نفاق در ميان ايشان شد
 اختالف و شكافي در ميان امت پديد آمد �ايم اگر بگوييم با مرگ عثمان گفتهگزاف ن

پس از اين فاجعه دلخراش، مصائب بسياري گريبانگير اين . 2كه تا امروز نيز ادامه دارد
امت شد و به طبع بد طينتان و مردمان پست فطرت توانستند ذات ناپاك خويش را به 

پس از اين واقعه، اگر چه . دين و دنياي امت بريزندهمگان بنمايانند و زهر خود را بر 
 كه در آن شرايط، بهترين گزينه خالفت و � طالب مردمان با امير المؤمنين علي بن ابي

امامت امت بود بيعت نمودند اما اوضاع و احوال آنچنان نابسامان بود كه هيچ كس 
هاي موجود در  شكافهاي سوزان فتنه و آشوب را كه از ميان  توانست آن شعله نمي

كشيد خاموش كن و امت را بار ديگر به همان شاه  صفوف وحدت امت اسالم زبانه مي
   3.راه ايمان و اتحاد باز گرداند

  ظلم و تجاوز به حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت است : ششم 
نكه شود، كما اي بيقين، ظلم و تجاوز حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت مي

دارد كه هر قوم و ملتي كه به ستم و تجاوز رو آورند  قرآن نيز صراحتاً بيان مي
  : فرجامشان هالك و نابودي است 

 yy yy7777 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ???? uu uuρρρρ ## ##”””” uu uu"""" àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ õõ õõ3333 nn nn==== ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss9999 (( ((####θθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ss ssßßßß $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÅÅ ÅÅ3333 ÏÏ ÏÏ==== ôô ôôγγγγ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 #### YY YY‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 〈〈〈〈     
  )59 : كهف(

                                                           

  . 590احداث و احاديث فتنة الهرج، ص  -1
  ). 25/162(مجموعة الفتاوي  -2
  ). 25/162(مجموعة الفتاوي  -3
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 ستم را بر عثمان، آن خليفه مظلوم، روا آنان هم كه ظالمانه و به ناحق، آن ظلم و
داشتند و سرانجام، دستان خويش را به خون او آلودند نتوانستند از اين سنت الهي، خود 
را نجات دهند و به خاطر آن جنايت هولناك، به ذلت و خواري در دنيا گرفتار آمدند و 

   1.هر يك به طريقي تقاص آن كار را پس دادند
كند  وايتي كه سند آن صحيح است از عمران بن حدير نقل ميخليفه بن خياط در ر

كه عبداهللا بن شقيق به او گفته است كه چون اولين ضربه بر پيكر نجف و تكيده عثمان 
  : وارد آمد، اولين قطرات خون او بر مصحف و آيه 

  )137 : بقره(  �فَسيكفيكهم اهللاُ�
مصحف است و آن را پاك چكيده گويند اين قطرات خون تا امروز نيز بر آن 

هنگاميكه من مشغول : كند  ابن عساكر نيز از محمد بن سيرين روايت مي. اند نكرده
كرد و از خدا طلب آمرزش  طواف بيت بودم ناگاه صداي مردي را شنيدم كه دعا مي

اين سخن مرا . برم كه او مرا عفو كند گمان نمي: گفت  خواست اما پس از لحظاتي مي مي
او گفت . پس به او نزديكشدم و علت اين گفتار نادرست را از او جويا شدمشگف آمد، 

اي بر صورت عثمان بزنم و چون او به قتل  من با خدايم پيمان بسته بودم كه سيلي: 
من نيز . اش را در منزلش بر تختي گذاشتند تا مردم بر او نماز ميت گذارند رسيد جنازه

خود وفا كنم و چون اين فرصت فراهم آمد بر گشتم تا به عهد  به دنبال فرصتي مي
اي بر صورت او  جنازه عثمان رفتم و ملحفه را از روي صورت او برداشتم و آنگاه سيلي

چون : كند  ابن سيرين نقل مي. اما خداوند به مجازات اين كار دست مرا فلج كرد. زدم
ها و   آن جنگبه واقع، اگر. 2به دست او نگاه كردم، ديدم مثل چوب خشك شده بود

                                                           

  ). 1/483(تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة  -1
  ). 1/485(الفتنة  تحقيق مواقف الصحابه في 67سير الشهداء دروس و عبر، ص  -2



683  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

اند تنها آثار و تبعات اين فتنه عظيم، اين، خود،  اختالفاتي را كه تا امروز نيز ادامه داشته
  .  است�بهترين دليل در محكوميت قتل عثمان

 به دو مرد �كند كه چند روز پس از قتل عثمان، علي قاسم بن محمد روايت مي
ان، تا دنيا دنياست، امت اسالم به گفتند با قتل عثم كند كه به همديگر مي برخورد مي

همين : گويد  كند و مي علي نيز رو به آنان مي. جنگ و اختالف با هم دچار خواهند شد
به خداوند سوگند اين امت تا ظهور مسيح نسل اندر نسل به روي هم . طور است
  . 1كشند و به جنگ و نزاع با يكديگر مشغول خواهند بود شمشير مي

  : هفتم 
 همه صحابه و مؤمنان راستين و بيدار دل را در �ل امير المؤمنين عثمانفاجعه قت

در اين ميان، . هاي ايشان را ماالمال از اندوه و حسرت نمود غمي جانكاه فرو برد و دل
 دستي در شعر و ادبيات داشتند به � و كعب بن مالك�آنانكه چون حسان بن ثابت

م پرداخته و در مالمت و سرزنش قاتالن ذكر مناقب و فضايل اين راد مرد تاريخ اسال
   2.ناجوانمرد او شعرها سرودند

                                                           

  ). 1/485(تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة  -1
  . 62سر الشهداء دروس و عبر، ص  -2
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   : 1گويد از حسان است كه مي* 
  اتركتم غزو الدروب و راءكم

 

  2و غزوتمونا عند قبر محمد  
  فلبئس هدي المسلمين هديتم  

  

  3و لبئس امر الفاجر المتعمد  
  ان تقدموا نجعل قري سرواتكم  

  

  ذودحول المدينه كل لين م  
  او تدبروا فلبئس ماسافرتم  

  

  4و لمثل امر امير كم لم يرشد  
  و كان اصحاب النبي عشيه  

  

  بدن تذبح عند باب المسجد   
  ابكي ابا عمرو لحسن بالئه  

  

  5امسي مقيما في بقيع الغرقد  
  

   : 6نيز از اوست كه گفت* 

  ماذا اردتم من اخي الدين باركت
  

  يداهللا في ذالك االديم المقدد  
  

  قتلتم ولي اهللا في جوف داره
  

  و جئتم بامر جابر غير مهتد  
  

  فهال رعيتم ذمه اهللا بينكم
  

  و او فيتم بالعهد عهد محمد  
  

  الم يك فيكم ذا بالء و مصدق
  

  1و اوفكم عهداً لوي كل مشهد  
  

                                                           

  ). 5/445(تاريخ الطبري  -1
بـر مـا    ] �رسول اهللا [آيا نبرد با دشمنان اسالم را رها كرديد و در كنار قبر محمد              ] اي ناكسان روزگار  [ -2

  .تازيد مي
  .ه مسلمين داديد؛ چرا كه از رهبران فاصد و منحرفي اطاعت كرديدحقا كه ارمغاني بس زشت را ب -3
اگر به مدينه باز آييد با شمشيرهايي تيز و بران از شما استقبال خواهيم نمود و اگر پا به فار                    ] اما بدانيد [ -4

  .به خاطر اطاعت از رهبران گمراهتان بود] ذلت فرار[بگذاريد خواهيد فهميد كه اين 
. كـشند   را در جلـوي در مـسجدش، چونـان شـتران، مـي      �رسـول خـدا   ] با وفـاي  [ياران  ]! خداوندا[ -5
بود كه در آن آزمايش سربلند بيرون       ] بزرگي[آن مرد   . بايد گريست ) كنيه عثمان (بر أبا عمرو    ]! خداوندا[

  . آمد و سرانجام در قبرستان بقيع، آرام گرفت
6-   
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  فال ظفرت ايمان قوم تبايعوا
  

  2علي قتل عثمان الرشيد المسدد  
  

   : 3 چنين گفته است�انباز حسان در رثاي عثم* 
  من سره الموت صرفا ال مزاج له

 

  فليات ما سدة في دار عثمان  
  مستشعري حلق الماذي قد شفعت  

  

  4قبل المخاطم بيض زان ابدانا  
  صبرا فدي لكم امي و ما ولدت  

  

  5قد ينفع الصبر في المكروه احيانا  
  فقد رحنينا باهل الشام نافرة  

  

  6اخواناو باالمير و باالخوان   
  اني لمنهم و ان غابوا و ان شهدوا  

  

  مادمت حبا و ما سميت حسانا  
  لتسمعي و شيكا في ديارهم  

  

  1اهللا اكبر ياثارات عثمانا  
  

                                                                                                                                                    

ركت خداوند بر زمين بود كشتيد، چرا آن مرد مؤمن و خدا            اين مرد دين را كه به حقيقت، ب       ] عثمان[چرا   -1
بدانيـد كـه بـا ايـن        . اش به قتل رسانديد     ترس را تنها به خاطر اميال مردماني ستمكار و گمراه، در خانه           

شما خـون مـردي را بـر زمـين     . جنايت پيمان خود با خدا و رسولش را شكستيد و به آن پشت نموديد             
با خدا  [اري سربلند بيرون آمده بود و در هر شرايطي به عهده و پيمان خود               ريختيد كه از آزمايشات بسي    

  . پايبند بود] و رسولش
يافته و با ايمـان، بـا        را كه بر سر كشتن عثمان، آن خليفه ره        ] ستم كاري [خداوند نابود كند آنان مردمان       -2

  . بستند] شوم[هم پيماني 
  ). 5/446(تاريخ الطبري  -3
با وجـود   [و يا مرگي افتخارآميز بميرد به خانه عثمان ايد كه           ] شجاعانه[كه دوست دارد    هر آن كس را      -4

اند و تن خويش را       شمشيرها به دست گرفته   ] مدافعان[اين  . باك شده است    چون بيشه شيران بي   ] مدافعان
  . اند به سالح رزم بياراسته

  . است كه صبر در باليا و مصائب، به كار آيدصبور باشيد و استقامت كنيد كه بسيار ] اي مدافعان عثمان[ -5

  .شام است كه برادروار به جانب ما در حركتند] شجاع[سپاهيان و امير ] پس از خدا[اميدمان  -6
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   : 2همچنين از اوست كه چنين گفته است* 
  دار ابن اروي منه خاوية ان تمس

  

  باب صريع و باب محرق خرب  
  فقد يصادف باغي الخير حاجته  

  

  3و يهوي اليها الذكر و الحسبفيها   
  

  يا ايها الناس ابدوا ذات انفسكميا اي
  

  اليستوي الصدق عنداهللا و الكذب  
  قوموا بحق مليك الناس تعترفوا  

  

  بغرة عصب من خلفها عصب  
  فيهم حبيب شها بالموت يقدمهم  

  

  4مستلئما قدبدا في وجهه الغضب  
  

   : 5گويد  است كه مي�همچنين از كعب بن مالك* 

  ويح ألمر قد اتاني رائع
 

  هد الجبال فانغضت برجوف  
  

  قتل االمام له النجوم خواضع
  

  6والشمس بازغة له بكسوف  
  

                                                                                                                                                    

چه شاميان به موقع برسند و چه نتوانند خود را سر وقت به اينجا رسانند، در هر حـال تـا زمـاني كـه                          -1
ايـشان را كـه بـه       » اهللا اكبـر  «بدانيد كه به زودي صـداي       . دانم  مي] ردلي[ام خود را جوز اين مردمان         زنده

  .انداز خواهد شد آيند، در مدينه طنين خونخواهي عثمان مي
2-   
اين خانه، جايي بود كه در آنجـا هـر       . بينم  را ويران و بدون سكنه مي     ) نام مادر عثمان  (خانه پسر اروي     -3

 بود كه ايمان سرتاسر آن را فراگرفته و اصالت و افتخـار از              اي خانه. رسيد  نيازمندي به خواسته خود مي    
  . باريد سر روي آن مي

خود را به همگان بنامييد، هر چند كه خداوند حق و باطل را ولو              ] ناپاك[درون  ] گر  عصيان[اي مردمان    -4
پيشاپيش آنان،  كه  ] حق[بپاخيزيد و همگام با سپاهيان      ] اي مردمان با ايمان   . [داند  پنهان باشند، خوب مي   

  .بگيريد] از ناكسان[است، انتقام آن اميرالمؤمنين مظلوم را ] بن مسلمه[چون حبيب ] دلير مردي[
  . 211التمهيد و البيان، ص  -5
او ] نور ايمان و علـو درجـه      [قتل امام و پيشوايي كه ستارگان و خورشيد درخشان در برابر            ] خداوندا[ -6

  . ها نيز به رعشه افتادند گويا كوه] از شدت غم[تا بدان حد كه مصيبتي بس عظيم بود . هيچ بودند
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  يالهف نفسي اذ تولوا غدوة
  

  بالنعش فوق عواتق و كتوف  
  

  و لوا و دلوا في الضريح اخاهم
  

  1ماذا اجن ضريحه المستوف  
  

  من نائل او سؤدد و حمالة
  

  2الناس او معروفسبقت له في   
  

  كم من يتيم كان يجبر عظمه
  

  امسي بمنزله الضياع يطوف  
  

  ها عنه برحمك بعد ما فرجت
  

  كادت و ايقن بعدها بحتوف  
  

  مازال يقبلهم و يراب ظلمهم
  

  3حتي سمعت برنة التلهيف  
  

  امسي مقيما بالبقيع و اصبحوا
  

  متفرقين قد اجمعوا بحفوف  
  

  مالنار موعدهم بقتل امامه
  

  4عثمان صهر في البالد عفيف  
  

  جمع الحماله بعد حلم راجع
  

  5و الخير فيه مبين معروف  
  

                                                           

هاي خود به آرامگاهش      برم كه آن مرد و برادر خويش را بر شانه           آن روز را هرگز از ياد نمي      ] خداوندا[ -1
  . بردند و اين انسان بزرگ را در آن آرامگاه سكني دادند

  . و كرم و بزرگي، از همگان پيشتر بوداو همان مردي بود كه در كمك و احسان به مردم  -2
هـا نـزد خـود پنـاه داد و بـه دردهـا و                 چه بسيار يتيمان را كه نوازش نمود و آنان را از ميـان خرابـه               -3

  . كشيد گرفت و دست نوازش بر سرشان مي هايشان گوش داد و آنگاه دست ايشان را مي رنج
آن مردمـان  .  شهيد دست، خود در بقيع، تنها، آرميـد     ]گمراهي[اما همين مرد، آنگاه كه به دست مردمان          -4

بدانند كه به خاطر اين جنايت و كشتن پيشوا و رهبر امت، سرانجامي جز دوزخ در انتظارشـان نخواهـد                    
  .بود
تـوان فـضايل و       صبر و استقامت و آرامش و گذشت را با هم در خود يكجا داشت و هيچ كس نيز نمي                   -5

  . هاي او را انكار كند خوبي



 688

  يا كعب ال تنفك تبكي هالكاً
  

  1مادمت حيا في البالد تطوف  
  

   : 2نيز از او كه گفته است* 

  فكف يديه ثم اغلق بابه
 

  و ايقن ان اهللا ليس بغافل  
  

  و قال ألهل الدار التقتلوهم
  

  3 عن كل امري لم يقاتلعفا اهللا  
  

  فكيف رايت اهللا صب عليهم
  

  العداوة و البغضاء بعد التواصل  
  

  و كيف رايت الخير ادبر بعده
  

  4عن الناس ادبار النعام الجوافل  
  

   : 5 چنين گفته است�در رثاي عثمان» راعي االبل«همچنين شاعري ملقب به * 

  عشية يدخلون بغير إذن
  

  اباعلي متوكل اوفي و ط  
  

  خليل محمد و وزر صدق
  

  6و رابع خير من وطيء الترابا  
  

                                                           

  . مظلوم گريه كن و اشك بريز] خليفه[اي بر مرگ اين  تا آن زمانيكه زنده! اي كعب -1
  ). 7/205(البداية و النهاية  -2
در برابر آن يا عثمان دست به شمشير نبرد، جرا كه يقين داشت خداوند از حال او و حقانيت او     ] عثمان[ -3

خداونـد  . كه چون به امـر او عمـل كننـد         . كار نكنند نيز به يارانش امر كرد كه با شورشيان پي        . آگاه است 
  . ايشان را مورد عفو و رحمت خويش قرار خواهد داد

بينم كه پس از كشتن آن در يگانه، خداوند، بذر عداوت و كينه را در ميان امت كاشته اسـت و                       حال مي  -4
  .خير و بركت را پس از آن دوران خوش، از ايشان باز گرفته است

  ). 7/206( النهاية البداية و -5
برند كه تنها بر خدا توكل داشت و تا زنـده بـود بـه                 در شبانگاه، ناگهان و بدون اذن بر مردي هجوم مي          -6

آنان مردي را كشتند كـه      . عهد و پيمانش با خدا و رسولش پايبند ماند و خود را از گناه پاك نگه داشت                
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  خالصه كتاب 
 در عهد جاهليت نيز از بزرگان قريش بود و به دليل منزلت واال، ثروت، �عثمان - 1

شرم و حياي بسيار و گفتار نيك و رفتار شايسته، بسيار مورد محبت و احترام 
يت، نه در برابر هيچ بتي خود او گفته است كه در جاهل. مردمان قرار داشت

  . سر بر خاك نهاد، نه مرتكب فحشايي شد و نه لب به شراب زد
 و بدون �گذشت كه با دعوت ابوبكر صديق سي و چهار سال از عمرش مي - 2

تامل و درنگي به اسالم ايمان آورد و به اين ترتيب، افتخار آن را يافت كه 
 .باشد» سابقين اولين«جزو 

، پيوندي محكم و ناگسستني ميان او و ديگر برادران و با اسالم آوردن ايمان - 3
 رقيه، دختر بزرگوار �خواهران مسلمانش به وجود آمد تا آنجا كه رسول خدا

 . خويش، را به عقد او درآورد

 نيز از �همه اقوام و ملل بايد سنت آزمايش الهي را بگذرانند و صحابه بزرگوار - 4
هايي را به  ها و سختي اقامه دين حق، رنجآنان در راه . اين قانون مستثني نبودند

اين . هاي سر به فلك كشيده نيز توان تحمل آنها را ندارند جان خريدند كه كوه
مردان و زنان با ايمان و مخلص در اين راه طاقت فرسا از جان و مال خويش 

در . دست شستند و براي اعتالي لواي اسالم از هيچ كوششي فروگذار نبودند
ها و مصائب مستثني نبودند و همه اعم از  چ يك از آنان از آن رنجاين راه هي

فقرا و ثروتمنداني چون عثمان بن عفان كه عمويش، حكم بن ابي العاص، او 
 . هاي بسيار بردند داد، رنج را به خاطر دين جديدش شكنجه مي

                                                                                                                                                    

 و ابوبكر و عمر، بهترين انـسان        � رسول خدا  دوست محمد بود و وزير و مشاور ابوبكر صديق و پس از           
  . روي زمين بود



 690

 و همراه و �عثمان از همان زمانيكه به اسالم ايمان آورد در كنار رسول خدا - 5
يافت مأموريتي را به  مگام او بود و جز هنگام هجرت و يا زمانيكه دستور ميه

 .  را تنها نگذاشت�انجام رساند، هرگز حضرت رسول

عثمان از همان روزهاي نخستين ظهور اسالم، ارتباط دائم و تنگاتنگي با رسول  - 6
 و ديگر بزرگان صحابه داشت و اين باعث شد كه او در بطه جريان �خدا

ها و اركان شريعت اسالم قرار  وند رو به رشد تاسيس و تحكيم پايهكامل ر
 . داشته باشد

 از همان چشمه پرورش و تزكيه نبوت �عثمان همچون ديگر صحابه بزرگوار - 7
 .  و در محضر خود ايشان تربيت يافت�سيراب شد و در مكتب رسول خدا

و همگام پيامبر همانطور كه بيان شد عثمان از همان بدو اسالم آوردن، همراه  - 8
 بود و در همه شرايط و لحظات حساس، چه در مكه و چه در مدينه، �خدا

 حضوري فعال داشت و اين باعث آن شد كه در مدرسه �در كنار رسول خدا
 پرورش يابد كه خود، مهمترين عامل در شكوفا شدن استعدادها �رسول خدا
 .  بودهاي او و پرورش و تزكيه كم نظير شخصيت او و توانمندي

بر خالف اتهامات منحرفان و گمراهان، عثمان تنها به اين دليل در جنگ بدر  - 9
 وظيفه داشت از رقيه، دختر �حضور نيافت كه به امر خود رسول خدا

در واقع، .  بود مراقبت به عمل آورد ، كه در بستر بيماري�بزرگوار رسول خدا
جنگ، نزد خدا و دانست فضل و اجر حضور در اين  او چون ديگر صحابه مي

 تا چه ميزان است و به همين دليل، او نيز همراه سپاه اسالم به راه �رسولش
 � به مدينه بازگشت تا از دختر رسول خدا�افتاد اما بنا به دستور رسول خدا

 به مدينه �مهمترين دليل اين ادعا آن است كه چون رسول خدا. مراقبت كند
 . جنگ سرنوشت ساز سهيم نمودبازگشت عثمان را در ثواب و غنايم آن



691  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

در جريان صلح حديبيه، عثمان از چند جنبه نسبت به ديگر صحابه فضيلت  -10
 � به مكه رفت رسول خدا�نخست آنكه چون از طرف رسول خدا: يافت 

دوم . هنگام بيعت با صحابه، به جاي دست عثمان با دست خويش بيعت نمود
 به مسلمانان حاضر در مكه آنكه او ماموريت يافت تا پيغام رسول خدا را

 اعالم نمودند كه عثمان هرگز بدون �از طرف ديگر، نبي اكرم. برساند
 � طواف نخواهد كرد و تنها آن هنگام كه رسول خدا�رضايت رسول خدا

 . دهد حج را بجاي آورد عثمان نيز آن فريضه را انجام مي

رح را پذيرفت ، شفاعت عثمان در مورد عبداهللا بن سعد بن ابي س�رسول خدا -11
 . و او را مورد بخشايش خود قرار دادند

، آن حضرت ام كلثوم، دختر ديگرشان را �بعد از وفات رقه، دختر رسول خدا -12
 . به عقد عثمان در آوردند

به قيمت بيست » رومه«توان خريد چاه  از مهمترين اقدامات اقتصادي عثمان مي -13
 مسجد النبي و پرداخت هزار درهم و وقف آن براي استفاده همگان، توسعه

 . هاي تجهيز سپاه تبوك را نام برد هزينه

احاديث معتبر بسياري در بيان فضيلت عثمان به دست ما رسيده است كه از  -14
نيز مسلم است كه رسول . دهد  خبر مي�مقام و منزلت او نزد خدا و رسولش

ع نموده  وقوع آن فتنه بزرگ را به او خبر داده و او را از حوادث آن مطل�خدا
 . بود

 و هم در دوران �اي بود كه هم در دوران رسول خدا عثمان جزو صحابه -15
آمد تا آنجا  خالفت ابوبكر و عمر از رجال مهم و صاحب نظر به حساب مي

نقل است كه او در . شدند كه در بيشتر مسائل مهم، رأي و نظر او را جويا مي
 عمر كه به سختگير و عهد ابوبكر به دليل عطوفت و مالميت بسيار پس از
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قاطع بودن شهر از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود به نحويكه اگر عمر را 
گفتند، عثمان را معتمد و صاحب سر ابوبكر و كاتب اول او  وزير ابوبكر مي

 . دانستند مي

عثمان همچنين در دوران خالفت عمر نيز از اعتبار خاصي نزد خليفه برخوردار  -16
. خواستند مسأله مهمي را نزد عمر مطرح كنند  مردمان چون ميبود به نحويكه

اين اعتبار تا . نمودند نخست عثمان يا عبدالرحمن بن عوف را پيشقدم مي
در لغت، رديف . خواندند مي» رديف«بدانجا بود كه ديگر مسلمانان، عثمان را 

نشيند و  شود كه پشت سر سواركار و برترك مركب مي به فردي گفته مي
ب، هر آنكه را كه بعد از رؤسا از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود و به عر

آنگاه چون از . گفتند شد، رديف مي تعبير امروز، مرد شماره دو محسوب مي
، را نزد عمر �رسيدند عباس، عموي پيامبر خدا طريق آن دو به هدفشان نمي

 . فرستادند مي

رين اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جريان مذاكرات شوراي خالفت، از مهمت -17
اين بود كه خود را از رقابت بر سر منصب خالفت كنار كشيد و سپس با 
مشورت و نظر ديگر اعضاي شورا، عثمان را به اين مقام برگزيد و توانست به 

 .بهترين شكل ممكن، اجماع امت را در اين ارتباط فراهم آورد

ت مجعولي وجود دارند كه بدون در ارتباط با مذاكرات شوراي خالفت، روايا -18
متاسفانه هم . توز هستند شك، ساخته و پرداخته توهمات رافضيان كينه

نويسان معاصر نيز، اين روايات باطل و  خاورشناسان و هم نويسندگان و تاريخ
باشند،  دروغين را كه هم از نظر سند و هم از نظر متن ضعيف و متزلزل مي

 . اند هاي خود قرار داده پايه و اساس مطالعات و پژوهش
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ترين افراد براي امر   اليق�، عثمان�بنا به داليل متعدد، بعد از شهادت عمر -19
كنند بر اين  تمام صحابه و آنانكه از راه و روش ايشان تبعيت مي. خالفت بود

 . نكته، اتفاق نظر دارند

چون عثمان، به خالفت رسيد، خطيبي از جانب او برخاست و به مردم اعالم  -20
نمود كه عثمان در حكومت خويش، براساس قرآن، سنت و راه و روش ابوبكر 

جز در موارد اجراي حدود، صبر و گذشت و عطوفت و . راند و عمر حكم مي
سپس خود او برخاست . دهد حكمت را اساس رفتار و كردار خويش قرار مي

 حذر الي سخنانش، مردم را از گرايش به دنيا و شيفته آن شدن بر و در البه
داشت تا مبدا بر سر جيفه آن، دچار رقابت ناسالم و بغض و حسد و نفرت 

دهند و قدرت  نسبت بن يكديگر شوند كه آنگاه اتحاد خويش را از دست مي
 . رود و هيبتشان از ميان مي

داشتن صفات و خصوصياتي چون، ايمان، علم، قدرت هدايت و مديريت، صبر  -21
تواضع، شرم و حيا، عفت، كرم و و آرامش، گذشت، ماليمت، سخاوت، 

مروت، شجاعت، خردمند و دورانديش بودن، عدالت، عابد و زاهد و شاكر 
بودن، خوف خدا را در دل داشتن، نظارت دائم بر اوضاع و احوال مردم و 

داد كه  انتصاب افراد اليق و توانا در مناصب مختلف، اين امتياز را به عثمان مي
 . ارآمد باشدرهبر و پيشوايي توانا و ك

ها و خصوصيات منحصر به فرد هر يك از خلفاي راشدين، اين  شناخت ويژگي -22
ترين رهبران را  دهد تا در ميان خود، بهترين و شايسته امكان را به مسلمانان مي

 . انتخاب كنند

اجرا نمودن : هاي مالي و اقتصادي عثمان بر اين اصول استوار بود  سياست -23
 زمينه پول و اقتصاد، تعيين آن مقدار از ماليات و هاي كلي اسالم در سياست
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المال از مردم،  اي بر مردم نزند، گرفتن حق و حقوق بيت خراجي كه لطمه
اي كه بر اهل ذمه واجب است، اعطاي حق وحقوق مردم  گرفتن خراج و جزيه

كن  دار و وفادار باشند و ريشه المال، كارگزاران امور مالياتي بايد امانت از بيت
 .آيد كردن هر نوع انحرافي كه بر اثر رفاه و ثروت در ميان مردم پديد مي

پرداخت حقوق و پاداش واليان و : هاي دولت عثمان نيز عبارت بودند از  هزينه -24
سربازان، تامين بودجه حج، بازسازي و گسترش مسجد النبي و مسجد الحرام، 

حجاز از شعيبه به جده، تاسيس اولين ناوگان دريايي سپاه اسالم، انتقال بندر 
هاي متعدد براي ساكنان شهرها و روستاها و مسافران، تعيين حقوقي  حفر چاه

 . براي مؤذنان و بسياري موارد ديگر

در جريان شورش معترضان، آنان براساس شايعات و اكاذيب سبئيان، عثمان را  -25
 آنها را در زند و المال مي متهم نمودند كه او دست به اسراف و تبذير اموال بيت

ها را در  بعدها رافضيان اين دروغ. دهد اختيار خويشان و نزديكان خود قرار مي
بينيم كه  هاي بعد منتقل كردند و امروز مي پايه و اساس به نسل قالب روايات بي

هاي خود را  بينند و پژوهش محققان و نويسندگان آنها را به چشم حقايق مي
 . كنند براساس آنها تدوين مي

 است �وران خالفت عثمان در امتداد عصر خلفاي راشدين از ابوبكر تا عليد -26
 و ارتباط تنگاتنگ آن با آن �كه به دليل نزديك بودن به دوران رسول خدا

عهد و اجراي كامل و دقيق سنت رسول اهللا، از اهميت خاصي نزد مسلمانان 
 . برخوردار است

سركوب : وان اين موارد دانست ت هاي نظامي عهد عثمان را مي مهمترين برنامه -27
شروش ايرانيان و روميان بر ضد حكومت اسالمي و بازگرداندن آرامش و 

ها، ادامه روند فتوحات تا از اين طريق بتوان حمالت  امنيت به آن سرزمين
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ها و مراكز نظامي مهم و  مكرر دشمنان اسالم را خنثي نمود، تاسيس پايگاه
ا بتوانند از مرزهاي حكومت اسالمي محافظت ثابتي كه مسلمانان از طريق آنه

و پاسداري نمايند و تشكيل نيروي درياي تا بتواند نيازهاي نظامي سپاه اسالم 
 . را تامين كند

ها و مراكز نظامي در اين عهد، همان مراكز واليات بودند كه مسئوليت  پادگان -28
 كوفه و بصره اين مراكز عبارت بودند از. محافظت از مرزها را برعهده داشتند

در عراق، دمشق در شام و فسطاط در مصر كه همه اين شهر، موظف بودند 
شرايط و امكانات دفاع از قلمرو اسالمي و استمرار روند فتوحات و نشر و 

 . گسترش اسالم به ديگر مناطق را تامين نمايند

توان، حبيب بن  هاي فتوحات عهد عثمان، مي از مشهورترين سرداران جنگ -29
 . ، احنف بن قيس، سلمان بن ربيعه و عبدالرحمن بن ربيعه را نام بردمسلمه

هاي  از بزرگترين مظاهر و جلوه» ذات الصواري«نبرد بزرگ و سرنوشت ساز  -30
ها تجربه و  پيروزي حق بر باطل و برتري ايمان راستين و خلل ناپذير بر قرن
 قرن، تجربه انبوه امكانات و نفرات، مجرب ورزيده سپاه روم بود كه چندين

هاي عظيم دريايي را پشت سر داشتند و در مقابل ايشان، مسلماناني قرار  جنگ
 . داشتند كه تنها چند سالي بيش نبود كه با اين نوع جنگ آشنا شده بودند

هايي كه مسلمانان در جريان فتوحات عهد عثمان به  ها و عبرت مهمترين درس -31
خداوند به مؤمنان بر نصرت تحقق وعده : دست آوردند عبارت بودند از 

ها جنگ و  ايشان در برابر كفار و مشركان قدرتمند، پيشرفت در فنون و تاكتيك
ساست، قدم گذاشتنبر پهنه درياها، لزوم به دست آوردن اطالعات اوضاع و 
شرايط سپاهيان دشمن و شناخت اهميت و نقش حفظ وحدت كلمه در 

 . مواجهه با دشمنان
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توان ميزان فهم و درك   مي� واحد در عهد عثماناز جريان تدوين مصحف -32
دارد،   را از آياتي كه مؤمنان را از تفرقه و اختالف بر حذر مي�صحابه
اي چون حذيفه بن اليمان بود  به خاطر فهم درست و عميق صحابي. دريافت

كه چون اختالفات به وجود آمده بر سر نحوه قرائت قرآن را در ميان عراقيان 
د، بالفاصله خود را به مدينه و نزد عثمان رسانيد و خطر اين و شاميان دي

جريان را به او گوشزد نمود و عثمان نيز بنابر همان شناخت عميق از قرآن، با 
 . تدوين مصحفي واحد، در اين فتنه را براي هميشه بست

فراهم نمودن مقدمات وحدت ميان امت اسالم از بزرگترين جهادهاست و اين  -33
ست بسيار مهم در احياي عزت و كرامت مسلمانان و حاكم مساله، گامي

توان به وضوح در رفتار و  اين مهم را مي. باشد گردانيدن شريعت خداوند مي
كردار خلفاي راشدين، به خصوص، آن هنگام كه عثمان، جهت حفظ وحدت 

 . ميان مسلمانان، اقدام به تدوين مصحفي واحد نمود، مشاهده كرد

مكه، مدينه، بحرين و :  عبارت بودند �اي عهد عثمانه مهمترين سرزمين -34
 . يمامه، يمن و حضرموت، شام، ارمنستان، مصر، بصره، و كوفه

 براي مطلع شدن از شيوه حكومت و عملكرد �هاي عثمان از مهمترين روش -35
گفتگو با حجاجي كه در : توان اين موارد را نام برد  واليان و كارگزاران خود مي

آمدند، گفتگو با مسافران و  اطق مختلف به حجاز ميموسم حج، از من
شدند، اعزام  ها به مدينه وارد مي بازرگاناني كه از ديگر واليات و سرزمين

بازرساني معتمد به واليات، احضار خود واليان و كارگزاران و صحبت با خود 
 ..... ايشان و 

، موظف به حقوقي كه مردم و خلفا در عهد خلفاي راشدين در قبال واليان -36
اطاعت از واليان تا آن هنگام كه ايشان در : رعايت آنها بودند، عبارتند از 



697  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

چارچوب شريعت حكم رانند، انجام امر به معروف و نهي از منكر نسبت به 
ايشان، رساندن اطالعات درست و مهم در مورد دشمنان به واليان، حفظ 

 عزل شوند و پرداخت احترام و كرامت ايشان در همه حال ولو از مقام خود
 . بموقع حقوق و تامين نيازهاي ايشان

وظايفي كه واليان در اين عهد در قبال خلفا و امت، موظف به رعايت آنها بودند  -37
اقامه و اجراي دستورات شريعت، حفظ امنيت و جان و مال و : عبارتند از 

عيين و نواميس مردم، جهاد در راه خدا، تالش در جهت تامين مايحتاج مردم، ت
انتصاب كارگزاران و كارمندان امين و درستكار، حفظ حقوق اهل ذمه، 
مشورت با بزرگان و فرزانگان جامعه، اهتمام در جهت عمران و آباداني قلمرو 

 . خويش و عنايت داشتن مسائل اجتماعي و فرهنگي مردم

و را يافته كه چون ديگر صحابه، لياقت اقتدا نمودن به ا ايست ره عثمان، خليفه -38
توان از آنها تبعيت نمود و  بنابراين اقدامات او، سنتي است حسنه كه مي. دارد
ها اقتدا كرد همانطور كه عمر، بنا به داليلي خاص، خويشان و نزديكان  بدان

خود را از حكومت دور نگه داشت، بر خالف او، عثمان، آن خويشان و 
گماشت تا بتواند  ه كار مينزديكان خود را كه توان و لياقت منصبي ر داشتند ب

بنابراين . بهترين نتايج را از اين اقدام، به نفع اسالم و مسلمين به دست آورد
هايي كه به ناحق در مورد او و روابطش با  اوصاف، تمام حرف و حديث

خويشان و نزديكان خود داشت نادرست و ناعادالنه است و بايد دانست تمام 
 . باشند  قابل پذيرفتن مياقدامات او در چارچوب شريعت و

تمام خويشان و نزديكان عثمان كه او آنان را در مناصب مختلف به كار  -39
گماشت، همه از توان و لياقت الزم جهت انجام وظايف خود برخوردار بودند 

هاي تحت امر  ها بود كه توانستند قلمرو ها و شايستگي و براساس همين توانايي
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هاي بسياري را فتح و به قلمرو  ند، سرزمينخويش را به نحو احسن اداره كن
اسالمي ضميمه نمايند، عدل و احساس را در ميان مردمان تحت حكومت 

 و �از طرف ديگر، بودند در ميان ايشان كه در عهد ابوبكر. خويش بگسترانند
هاي متعددي به   نيز صاحب مقامات و مناصب مهمي بودند و مأموريت�عمر

 . ايشان محول شده بود

اي، به مطالعه عميق و ژرف تاريخ اسالم  ر آنكه بدون هيچ نوع غرض يا كينهه -40
و سيره بزرگان اين امت كه در طول دوران خلفاي راشدين و باالخص عهد 
عثمان بن عفان، خدمات بسياري را در راستاي توسعه قلمرو اسالمي، نشر و 

گذاشتند، گسترش و مديريت كم نظيري كه در آن شرايط، از خود به نمايش 
بدون شك، دچار فخر و مباهات نسبت به اين تاريخ و اين مردان بزرگ 

 . شود مي

متاسفانه، شخصيتي چونان عثمان، هيچگاه از شر اتهامات و اكاذيبي كه محققان  -41
و نويسندگان، ناعادالنه و غير منصفانه، آنها را براساس روايات ضعيف 

. كرده در امان نبوده استرافضيان در آثار خويش به اين شخصيت منتسب 
، راضي عبدالرحيم در »الفتنه الكبري«نويسندگاني چون طه حسين در كتاب 

، علي »النظريات السياسيه«، محمد الديس در كتاب »النظم االسالميه«كتاب 
، ابو االعلي المودودي در »االسالم و الخالفه«حسين الخربوطلي در كتاب 

چنين » العداله االجتماعيه«ب در كتاب و سيد قط» الملك و الخالفه«كتاب 
اند و احكامي غير مسئوالنه و ناعادالنه را در مورد اين شخصيت  رفتار كرده

 . اند اند و او را به باد افترا و انتقادات شديد گرفته بواقع مظلوم صادر كرده

براساس اسناد و مدارك معتبر تاريخي و حديثي، عثمان هرگز اقدام به تبعيد  -42
ننمود بلكه اين خود ابوذر بود كه در آن شرايط حساس، مصلحت را در ابوذر 
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اين ديد كه از مدينه خارج شود و در اطراف آن سكني گزيد و به همين دليل، 
اي  از عثمان اذن خواست تا چنين كند و عثمان نيز در همين راستا چنين اجازه

به شيطنت زدند و اما باز در اين مورد نيز، دشمنان عثمان، دست . به او داد
 . اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را تبعيد نمود چنان وانمود كرده

بدون شك، ابوذر به هيچ عنوان، تحت تاثير افكار و عقايد عبداهللا بن سبأ قرار  -43
نگرفت و به هيچ نحوي از اتحاء در جريانات فتنه نقش نداشت تا سرانجام در 

 . به جانب دوست شتافت دار فاني را وداع گفت و  منطقه ربذه

رفاه و ثروت : توان موارد ذيل گفت  مهمترين داليل و علل بروز فتنه را مي -44
هاي متعدد دريافت و  موجود در جامعه آن روز، پيدايش تغييرات و دگرگوني

فرهنگ جامعه، به خالفت رسيدن عثمان با آن خصوصيات منحصر به فرد بعد 
 شدن بزرگان صحابه از مدينه و نظير عمر بن خطاب، خارج از خالفت بي

داد  كه طبيعتاً اين مجال را به ديگران مي[متفرق شدن ايشان در بالد مختلف 
، گسترش مجدد تعصبات عصر جاهليت، ]تا در پايتخت دولت، جوالن دهند

كه قاعدتاً بيكار شدن آن خيل عظيم سربازان و كاهش [توقف روند فتوحات 
هم نادرستي از ورع و زهد در جامعه، جاه ، رواج ف]غنايم را در پي داشت

توزان اسالم،  طلبان و آزمندان، توطئه دشمنان و كينه هاي جاه ها و آزمندي طلبي
هاي  هاي دقيق و حساب شده دشمنان و منافقان جهت تضعيف پايه نقشه

هاي متعدد كه بتوان از طريق آنها  ها و تاكتيك حكومت و به كار گرفتن شيوه
د حكومت تهييح و تحريك نمود و وجود مردمكار و شيطان مردم را بر ض

 . صفتي چون عبداهللا بن سبأ در بطن حوادث فتنه

هاي فتنه در كوفه زده شد اما پس از تبعيد سران اين فتنه به شام و  اولين جرقه -45
سپس به منطقه جزيره و نزد مردي قاطع چون عبدالرحمن بن خالد بن وليد، 
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ام شد اما با مكاتبه يزيد بن قيس، از سران فتنه، با اوضاع، به طور موقت، آر
 . تبعيديان، آنان به كوفه گريخته و علناً فتنه را آغاز كردند

سياست عثمان در مواجهه با جريان فتنه براساس صبر و آرامش و گذشت  -46
ها را در جهت حل و فصل اين ماجرا  استوار بود او بر همين اساس، اين شيوه

هاي تحقيق و تفحص به واليت مختلف، ارسال  زام هيأتاع: در پيش گرفت 
هايي متعدد به همه واليات كه به مثابه بيانيه از جانب خليفه به امت بود،  نامه

مشورت با واليان، گفتگو با معترضان و پاسخ به انتقادات آنان و نيز تامين 
 . ها و مطالبات ايشان تعدادي از خواسته

هايي از آن آموخت تا  توان درس ان با آن فتنه، ميبا دقت در نحوه برخورد عثم -47
مهترين اين نكات، عبارتند . در مواقع بروز چنين جرياناتي، آنها را به كار بست

استقامت، رعايت عدالت، حفظ آرامش و متانت، تالش در جهت حفظ : از 
وحدت كلمه، اجتناب از تبليغات و به را انداختن جار و جنجال، مشورت با 

ها   و فرزانگان خدا ترس و با ايمان، رجوع به احاديثي كه در مورد فتنهبزرگان
 . هستند

مهمترين داليلي كه عثمان را واداشت تا مانع شود صحابه و مردم مدينه و ديگر  -48
عمل به وصيتي كه رسول : بالد به جنگ و نبرد با معترضان بشتابند، عبارتند از 

بود كه نزد عثمان، چون پيماني بود  او را به رعايت آن سفارش فرموده �خدا
بايست تا پاي جان نيز به آن پايبند باشد، عثمان   كه مي�ميان او و رسول خدا

 جنگ و �خواست كه اولين حاكمي باشد كه در ميان امت رسول اهللا نمي
دانست كه معترضان، تنها او را  اندازد، او خوب مي خونريزي به راه مي

ديد كه   را از ميان ببرند و به همين دليل، جائز نميخواهند و قصد دارند او مي
جان ديگر مسلمانان را پسرجان خويش گرداند، عثمان يقين داشت كه براساس 
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 كه او را به خاطر صبر و استقامت در برابر مصيبتي كه به �حديث رسول خدا
شود، به بهشت بشارت داده بود، او در آن ماجرا كشته خواهد شد  آن دچار مي

ايست كه به خاطر دفاع از حق، جان خويش را از دست  او همان خليفهو 
دهد و عمل به نظر و نصيحت عبداهللا بن سالم كه به او گفته بود كه با  مي

معترضان درگير مشو كه صبر و استقامت تو بهترين حجت و برهان در رد 
 . ادعاهاي دروغين ايشان است

دانيم كه او مردي  اند اما مي نكردههر چند روايات، نام قاتل عثمان را ذكر  -49
بكر صديق، به  نكته مهم ديگر اين است كه محمد بن ابي. مصري بوده است

هيچ عنوان، در قتل عثمان، نقش نداشت و همه رواياتي كه چنين مطلبي را 
كنند، ضعيف و مخالف با روايات صحيح و مستندي هستند كه بر تبرئه  بيان مي

 . كنند مياو در اين جريان تاكيد 

طبق روايات معتبر و مستند، هيچ يك از صحابه در قتل عثمان، نقشي نداشتند و  -50
باشند و به هيچ عنوان، مردم را عليه او  همه ايشان از اين جنايت مبرا مي

 . تحريك ننمودند

عثمان مردي هوشيار و روش ضمير بود و به همين دليل، توانست با شجاعتي  -51
هاي شورشيان را نقش بر آب و خود  ناسب، توطئهنظير و اتخاذ سياستي م كم

خواست اولين فردي باشد كه  او چون نمي. آنان را نزد مسلمانان رسوا كند
سازد، تصميم گرفت با ايثار جان خود،  ور مي آتش جنگ را ميان امت شعله

 . اي نجات بخشد كيان امت را از چنان مهلكه

داري را در ميان امت  ت بزرگ و دامنهاي بود كه تاثيرا ، حادثه�فتنه قتل عثمان -52
هاي متعدد ديگر روي  ها و جنگ به جاي گذاشت، پس از اين فاجعه، فتنه
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دادند كه حاصل تمامي آنها، تضعيف ايمان مردم و شيوع وسيع دروغ و نفاق و 
 . خيانت در ميان ايشان و انحراف از شريعت راستين بود

  :فرمايد  همانطور كه خداوند در قرآن مي -53
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  )59 : كهف(
هر آن كس را كه به ديگري ظلم و ستم روا دارد و به ناحق به حقوق او تجاوز كند 
و هم در دنيا و هم در آخرت، عذابي دردناك خواهد بود و چون به سرنوشت رؤساي 

بينيم كه  نگريم مي رهبران شورشيان و آنكه مستقيماً در قتل عثمان دخالت داشتند مي
خداوند آنان را در دنيايشان ذليل گردانيد و انتقام خون به ناحق ريخته عثمان را از يك 

  . يك آنان گرفت
 همه صحابه و ديگر مسلمانان را چنان متاثر و اندوهگين �فاجعه قتل عثمان -54

در اين هر به نحوي اين تاثر و . ها نتوانستند آن را از ياد ببرند نمود كه مدت
 حسان بن ثابت، �شاعر رسول خدا. كردند اندوه عميق خويشس را بازگو مي

از اين قاعده مستثني بود و با سرودن قطعات و قصائري سوزناك در رثاي 
عثمان و هجو قاتالن او در اين ماتم و حزن شركت جست تا همچنان عمق 

 . انداز باشد ها طنين هاي بسيار در گوش اين فاجعه را از وراي گذشت قرن

گويم كه اين توان و فرصت را به من داده تا   در آخر، خداوند را سپاس مي -55
كنم آنچه  اعتراف مي. كتابي در مورد عثمان بن عفان به رشته تحرير در آوردم
م در مورد هر آنچه از ا را كه از مطالب آن، درست است به فضل خداوند نوشته

تنها مرا اين . كنم ام از خداوند طلب آمرزش مي مطالب آن به راه اشتباه رفته
كفايت است كه در نيت و قصد خود، هدفم اين بوده است كه برادران و 

از خوانندگان عزيز خواهشمندم كه مرا . مند شوند خواهران مسلمانم از آن بهره



703  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

د نبرند و از خداوند متعال، براي اين برادر هنگام دعاي و عبادت خويش از يا
هر كس برادر :  فرمود �خود، طلب آمرزش و رحمت كنند كه رسول خدا

مسلمان خويش را در نهان و بدور از چشم خود او دعا كند، دعايش مستجاب 
  : رسانم  آميز به پايان مي كتاب با اين آيه از قرآن و چند بيت شعر حكمت. شود
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  ان تجد عيبا فسد الخلال

  

  1 و عالجل من ال عيب فيه  
  اطلب العلم و ال تكسل، فما  

  

  ابعد الخير علي اهل الكسل  
  احتفل للفقه في الدين و ال  

  

  تشتغل عنه بمال و حول  
  و اهجر النوم و حصله فمن  

  

  يعرف المطلوب يحقر ما بذل  
  ال تقل قد ذهبت اربابه  

  

  2كل من سار علي الدرب وصل  
  

                                                           

توان كامل  بيني آن را برطرف كن؛ چرا كه هيچ كس و هيچ چيزي را نمي           عيبي را مي  ] در اين كتاب  [اگر   -1
  . و بدون عيب يافت

ن علـوم   در راه فـرا گـرفت     . رسد  به كسب علم و معرفت بپرداز و بدان كه خير و بركت به افراد تنبل نمي                -2
دين و معارف آن تالش كن و عمر خويش را صرف جمع كردن مال و به دست آوردن قدرت نگذرار از                     

بپرهيز و بدان هر آنكس كه ارزش هدف خويش را بداند، بـه آنچـه در ايـن راه                   ] غفلت و آرزو  [خواب  
ايت و ديـن    اند، چرا كه هر كـس در شـاهراه هـد            مگوي كه بزرگان دين رفته    . دهد  كند بها نمي    صرف مي 

  . رسد مي] دنيا و آخرت[راستين گام بردارد به سعادت 
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  توضيح نام منطقه 
نام اين .  بود در جنوب درياي خزر و با مركزيت شهر همداناي منطقه: طبرستان  - 1

  . تشكيل شده است» زنان«به معناي تبر و » طبر«منطقه از دو كلمه 
اي است در غرب  اين كلمه به معناي سرزمين آتش است و نام منطقه: آذربايجان  -٢

 درياي خزر و با مركزيت اردبيل 

ر و جنوب درياي سياه اين سرزمين اي بود در شرق آسياي صغي منطقه: ارمنستان  -٣
را از آن جهت ارمنستان نام نهادند كه بيشتر ساكنان آن را ارامنه تشكيل 

دادند اين قوم، نژادي بود هند و اروپايي كه در قرن اول بعد از ميالد به دين  مي
در . مسيحيت گرويد اما بعدها تفكر منوفيست بر اعتقادات آنان غلبه يافت

ساكنان اين منطقه به شدت در برابر سپاهيان اسالم مقاومت دوران فتوحات، 
 . ورزيدند كردند و بر مسيحيت خويش اصرار فراوان مي مي

سرزميني بود واقع در جنوب غرب منطقه ماوراءالنهر و با مركزيت : طغارستان  - 4
شهر بلخ هم اكنون اين منطقه جزو خاك افغلنستان است و مهمترين مراكز آن 

 . باشند و قندز ميشهرهاي خوست 

به معناي محل طلوع خورشيد است و آن سرزميني بود در شرق فالت : خراسان  - 5
 . ايران و با مركزيت شهر مرو

. اي بود در جنوب خراسان و با مركزيت شهر بست منطقه: سجستان يا سيستان  - 6
به معناي منطقه تشكيل شده است اما » آستان«و » سگ«اين كلمه از دو بخش 

ناميدند چرا كه ساكنان آن ديار  ين سرزمين را به اين خاطر سجستان ميظاهراً ا
 گ. خواندند مي» ساكا«را 

اي است ما بين دو رود بزرگ جيحون يا آمو دريا و سيحون يا  منطقه: ماوراءالنهر  - 7
اين . باشد مهمترين شهرهاي آن بخارا، سمرقند و تا شكند مي. سر دريا
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شورهاي تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان سرزمين، هم اكنون جزو قلمرو ك
 . است

اي است در شرق درياي خزر، ظاهراً نام آن سرزمين در  منطقه: جرجان يا گرگان  - 8
بوده است و بنا به قولي، زردشت، دعوت خويش را از » باكتريا«عهد باستان، 

 . اين سرزمين آغاز نمود

هم مرز با كشور عراق سرزميني است در جنوب غرب فالت ايران و : خوزستان  - 9
. باشد و به داشتن ذخاير عظيم نفت مشهور است مركز آن شهر اهواز مي

نامند و بر اين باورند كه رضاشاه با اشغال آن در  اعراب، آن را عربستان مي
 م و بر كنار كردن شيخ خزعل از حكومت آنجا، آن سرزمين را به 1925سال 

  . سرزمين ايران ضميمه كرد
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   و منابع كتاب فهرست مĤخذ
اباطيل يحب ان تمحي من التاريخ، ابراهيم شعوط، المكتب االسالمي، بيروت،  - 1

  .  م1983 –.   ه1403چاپ پنجم 
اثر التشيع علي الروايات التاريخيه، عبدالعزيز نور ولي، دارالخضيري، المدينه،  - 2

 .  م1996 –.   ه1417چاپ اول 

 . زير چاپ. بي م. صغير دخان، بي ناحداث و احاديث الفتنه االولي، عبدالعزيز  - 3

االحكام السلطانيه، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، دارالفكر،  - 4
 ت  بيروت، بي

 . ت بي. م بي. ن ادب صدر اإلسالم، واضح الصمد، بي - 5

األدب في اإلسالم في عهد النبوه و خالفه الراشدين، نايف معروف، دارالنفائس،  - 6
 .  م1990 –.   ه1410چاپ اول 

االساس في السنه و فقهها و السيره النبويه، سعيد حوي، دارالسالم، چاپ اول  - 7
 .  م1989   ه1409

اسد الغابه في معرفه الصحابه، عزالدين بن االثير، ابوالحسن بن علي بن محمد  - 8
 .  م1996   ه1417الجزري، داراحياء التراث العربي، بيروت، چاپ اول 

   ه1403 العظم، دارالرائد العربي، بيروت، چاپ ششم اشهر مشاهير االسالم، رفيق - 9
 .  م1983 -

خليل احمد جلو، جاسم محمد : اصول االسماعيليه، لوئيس برنارد، ترجمه  -10
 .  م1947 -   ه1367الرجب، بغداد، مكتبه المثني، 

اصول مذهب الشيعه االماميه، ناصر بن عبداهللا الغفاري، دارالرضا للنشر و  -11
 .  م1998 -   ه1418م التوزيع، چاپ سو
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اضواء البيان في تاريخ القرآن، صابر حسن محمد ابو سليمان، دار عالم الكتب،  -12
 .  م2000   ه1421چاپ اول 

 . ت ب. م بي. بن اعالم المسلمين، خالد بن البيطار، بي -13

االكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اهللا و الثالثه الخلفاء، ابو ربيع سليمان بن  -14
 .  م1997   ه1417عي االندليسي، عالم الكتب، بيروت، چاه اول موسي الكال

 . ت بي. م بي. ن االموال، ابو عبيد معمر بن مثني، بي -15

طالب من الميالد الي االستشهاد، احمد السيد يعقوب،  امير المؤمنين علي بن ابي -16
 . ت السيد يوسف الرفاعي، دارالفضيله، قاهره، بي

   ه1418ر، المكتب االسالمي، بيروتف چاپ اول االمين ذوالنورين، محمود شاك -17
 .  م1997

: االنساب، ابو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي، تحقيق  -18
 1400محمد امين دمج، بيروت، : عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني، ناشر 

 م 1980  ه

كتبه اوليات الفاروق، غالب عبدالكافي القرشي، المكتب االسالمي بيروت، م -19
 .  م1983   ه1403الحرمين رياض، چاپ اول 

 .  م1975االبانه في اصول الديانه، ابوالحسن الشعري، الجامعه االسالميه، چ  -20

 1407 بيروت، چاپ اول –االتفان، جالل الدين السيوطي، دار ابن كثير، دمشق  -21
 .  م1987 -  ه

يروت، چاپ اول اتمام الوفاء في سيره الخلفاء، محمد الخضري، دارالمعرفه، ب -22
 . م1996 -   ه1417

ها و تطورها، سليمان بن صالح بن  االداره العسكريه في الدوله االسالميه نشات -23
 . ت بي. سليمان آل كمال، جامعه ام القري، معهد البحوث و احياء التراث
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ارشاد العباد لالستعداد ليوم المعاد، عبدالعزيز المحمد السلمان، مطابع الخالد،  -24
    ه1406پ اول رياض، چا

االصابه في تميز الصحابه، احمد بن علي بن حجر، دار الكتب العلميه، بيروت،  -25
 .  م1995 -   ه1415چاپ اول 

االنشراح و رفع الفيق بسيره ابي بكر الصديق، علي محمد الصالبي، مكتبه  -26
 .  م2000 -   ه1421الصحابه، الشارقه، چاپ اول 

السالم السليماني، وزاره االوقاف و الشئون االجتهاد في الفقه االسالمي، عبد -27
 .  م1996   ه1417االسالميه، مغرب، چاپ 

استشهاد عثمان و وقعه الجمل في مرويات سيف بن عمر في تايخ الطبري  -28
دراسه نقديه، خالد بن محمد الغيث، داراالندلس اخضراء، جده، چاپ اول 

 .   ه1418

 بن عبداهللا بن عبدالبر، دارالجيل، االستيعاب في معرفه االصحاب، ابوعمر يوسف -29
 .  م1992 –.   ه1412بيروت، چاپ اول 

 . ت بي. م بي. ن االعتصام، ابو اسحاق ابراهيم بن موسي اللخمي، بي -30

ناصر العقل، : اقتضاء الصرالمستقيم مخالفه اصحاب الجحيم، ابن تيميه، تحقيق  -31
 .   ه1404مطابع العبيكان، رياض، چاپ اول 

در االسالم و اثرها في حركه الخوارج، عبدالكريم النجم، البحرين في ص -32
 .  م1973دارالحريه، بغداد، 

 –.   ه1408البدايه و النهايه، ابو الفداء الحافظ بن كثير، دارالريان، چاپ اول  -33
 .  م1988

 -    ه1388البيان و التبيين، الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر، دارالخانجي، مصر،  -34
 .  م1968
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لدعوه االسالميه في زمن الرسول و الخلفاء الراشدين، جميل عبداهللا تاريخ ا -35
 .  م1987 -   ه1407المصري، چاپ اول 

 .  م1999 -    ه1419تاريخ ابن خلدون، دارالتفائس، رياش، چاپ اول  -36

   ه1407تاري االمم و الملوك، ابو جعفر الطبري، دارالفكر، بيروت، چاپ اول  -37
 .  م1987

هد الخلفاء الراشدين، محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تاريخ االسالم، ع -38
 .  م1987   ه1407دارالكتاب العربي، چاپ اول 

التاريخ االسالمي مواقف و عبر، عبدالعزيز عبداهللا الحميدي، دارالدعوه،  -39
 .  م1998   ه1418السكندريه، داراالندلس الخضراء، جده، چاپ اول 

ري، المكتبه التجاريه الكبري، مطبعه تاريخ التشريع االسالمي، محمد الخض -40
 .  م1954 -   ه1373السعاده، چاپ ششم 

 .  م1934تاريخ الجدل، محمد ابو زهره، دارالفكر العربي، چاپ اول  -41

صفاء : تاريخ العرب االدبي في الجاهليه و صدر االسالم، رينولدينكلسن، مترجم  -42
 .  م1969   ه1388الخلوصي، مطبعه المعارف، بغداد، 

ريخ القضاء في االسالم، محمد الزحيلي، دارالفكر دمشق، دارالفكر المعاصر تا -43
 .  م1995   ه1415لبنان، چاپ اول 

تاريخ القضاعي، كتاب عيون المعارف و فنون اخبار الخالئف، محمد بن سالم  -44
 . ت بن جعفر الشافعي، جامعه ام القري، بي

محمود شلتوت، : ي، تحقيق تاريخ المدينه، ابو زيد عمر بن شبه النميري البصر -45
 .   ه1393نشر السيد حبيب محمود احمد، مدينه، چ 

 .  م1980 -   ه1400تاري اليعقوبي، دار بيروت للطاعه و النشر،  -46
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تاريخ اليمن السياسي في العصر االسالمي، حسن سليمان محمود، چاپ اول،  -47
 .  م1969بغداد، 

: ن ابي هبيره الليثي، تحقيق تاريخ خليفه بن خياط، ابو عمر خليفه بن خياط ب -48
 .   ه1397 دارالقلم، بيروت، چاپ دوم –اكرم ضياء العمري، موسسه الرساله 

سكينه الشهابي، نشر : تاريخ دمشق، ابن عساكر، ترجمه عثمان بن عفان، تحقيق  -49
 .  م1984المجلس العلمي بدمشق، 

محمد الصالبي، تبصير المومنين بفقه النصر و التمكين في القرآن الكريم، علي  -50
 .   ه1421دارالصحابه، چاپ اول 

التبيين في انساب القريشيين، موفق الدين ابو محمد عبداهللا بن احمد بن محمد  -51
محمد نايف الدليمي، عالم الكتب، چاپ دوم، : بن قدامه المقدسي، تحقيق 

 . ت بي

تجرير اسماء الصحابه، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، تصحيح  -52
 .   ه1389الدين، طبعه شرالدين الكتبي و اوالده، بمبئي،  صالحه عبدالكريم شرف

تحفه االحوذي بشرح سنن الترمذي، محمد عبدالرحمن المباركفوري، تصحيح  -53
. م عبدالرحمن محمد عثمان، مطبعه االعتماد، نشر محمد عبدالمحسن التبي، بي

 . ت بي

الطبري و المحدثين، محمداً تحقيق مواقف الصحابه في الفتنه من روايات  -54
 .  م1994   ه1415محزون، دارطيبه، مكتبه الكوثر، رياض، چاپ اول 

الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، دار احياء التراث،  تذكره الحفاظ، شمس -55
 بيروت 

  1998   ه1418التربيه القياديه، منير الغضبان، دارالوفاء، منصوره، مصر، چاپ اول  -56
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ي، ابو عبداهللا محمد بن احمد االنصاري القرطبي، داراحياء التراث تفسير القرطب -57
 .  م1965العربي، بيروت، 

حمد بن بيله بن مرهان العجمي، مكتبه : التفوق و النجابه علي نهج الصحابه  -58
 . ت العبيكان، رياض، چاپ اول، بي

 . ت بي. م بي. ن تقريب التهذيب، ابن حجر، بي -59

الشهيد عثمان، محمد بن يحيي بن ابي بكر المالقي التمهيد و البيان في مقتل  -60
محمود يوسف زايد، دارالثقافه، دوحه، قطر، چاپ اول : االندليس، تحقيق 

 .  م1985- 1405

التنظيمات االجتماعيه و القتصاديه في البصره في القرن االول الهجري، صالح  -61
 .  م1969العلي، دار الطليعه، چاپ دوم، بيروت 

 1987   ه1407، دار احياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم تهذيب ابن عساكر -62
 . م

 . ت تهذيب التهذيب، احمد بن علي بن حجر، دار صادر، بيروت، بي -63

جامع العلوم و الحكم، ابن رجب الحنبلي، مكتبه طيبه، مدينه، موسسه الكتب  -64
 .  م1990   ه1410الثقافيه، بيروت، چاپ دوم 

بدالرحمن بن ابي حاتم الرازي، مطبعه مجلس الجرح و التعديل، ابو محمد ع -65
 .   ه1372دائره المعارف بحيدر آباد الدكن، هنر، 

عبدالسالم : جمهره انساب العرب، علي بن احمد بن حزم االندلسي، تحقيق  -66
 .   ه1382هارون، قاهره، 

جوله تاريخيه في عصر الخلفاء الراشدين، محمد السيد الوكيل، دار المجتمع،  -67
 .  م1995 -    ه1416چاپ پنجم 

 .  م1996 –.   ه1417حذيفه بن اليمان، ابراهيم العلي، دارالقلم، دمشق، چاپ اول  -68
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حروب االسالم في الشام في عهود الخلفاء الراشدين، محمد احمد باشميل،  -69
 .  م1980 -   ه1400چاپ اول 

اپ حروب الرده و بناء الدوله االسالميه، احمد سعيد بن سالم، دار المنار، چ -70
 .  م1994 -   ه1415

الحضاره العربيه في االسالم، واضح الصمد، الموسسه الحديثه للكتب، طربلس،  -71
 . لبنان

 . حقبه من التاريخ، عثمان الخميس، درااليمان، اسكندريه -72

الحكمه في الدعوه الي اهللا، سعيد القحطاني، موسسه الجريسي، رياض، چاپ  -73
 .  م1992 -    ه1412اول 

 و طبقات االصفياء، ابو نعيم احمد بن عبداهللا االصفهاني، دارالكتب حليه االولياء -74
 . العلميه، بيروت

 . ت الخراج، ابو يوسف، مكتبه الرياض الحديثه، بي -75

الخراج و صناعه الكتابه، ابو الفتوح قدامه بن جعفر بن قوامه بن زياد البغدادي،  -76
 .  م1981اپ محمد حسين الزبيدي، دارالرشيد، بغداد، چ: شرح و تحقيق 

الخالفه الراشده و الدوله االمويه من فتح الباري، يحيي بن ابراهيم اليحيي،  -77
 .  م1996   ه1417دارالهجره، چاپ اول 

 .  م1983 -   ه1403الخالفه بين التنظير و التطبيق، محمود المرداوي، چاپ اول  -78

 جامعه ام خالفه عثمان بن عفان، محمد بن صامل السلمي، مكتبه سالم العزيزيه، -79
 .   ه1419القري، چاپ اول 

الخالفه و الخلفاء الراشدون بين الشوري و الديمقراطيه، سالم البهنساوي، مكتبه  -80
 .  م1997.   ه1418المنار االسالميه، چاپ دوم 



713  ...به خالفت رسيدن عثمان، راه و روش او در حكومت و : فصل دوم 

الخلفاء الراشدون اعمال و احداث، امين القضاه، دارالفرقان، اردن، چاپ اول  -81
 . م2000 -   ه1420

دون بين االستخالف و االستهاد، صالح عبدالفتح الخالدي، دار الخلفاء الراش -82
 . م1995 -   ه1416القلم، دمشق، الدار الشاميه، بيروت، چاپ اول 

 1418الخلفاء الراشدون، حسين ايوب، دارالتوزيع و النشر االسالميه، چاپ اول  -83
 .  م1997 -  ه

   ه1406 چاپ اول الخلفاء الراشدون، عبدالوهاب النجار، دارالقلم، بيروت، -84
 .  م1986

الخليفه الفاروق عمر بن الخطاب، عبدالرحمن عبدالكريم العاني، حسن فاضل  -85
 .  م1989زغين، دارالشئون الثقافيه العامه، بغداد، چاپ 

 . الخوارج و الشيعه، يوليوس فلهاوزن -86

دراسات في االهواء و الفرق و البدع و موقف السلف منها، ناصر بن عبدالكريم  -87
 .  م1999 -    ه1418قل، مركز داراشبليا، چاپ اول الع

دراسات في عهد النبوه و الخالفه الراشده، عبدالرحمن الشجاع، دارالفكر  -88
 .  م1999 -    ه1419المعاصر، صنعاء يمني، چاپ اول 

الدراهم المضروبه علي الطراز الساساني للخلفاء الراشدين في المتحف العراقي،  -89
 .  م1969 المسكوكات، بغداد وداد علي القزاز، مجله

 .  م2001   ه1421دماء علي قيمص عثمان بن عفان، دارالبشير، چاپ اول  -90

 .  م2000 -   ه1420الدوحه النبويه، فاروق حماده، دارالقلم، دمشق، چاپ اول  -91

دورالمراه السياسي في عهد النبي و الخلفاء الراشدين، اسماء محمد احمد زياده،  -92
 .  م2001 -   ه1421پ اول دارالسالم، مصر، چا
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الدوله االمويه المفتري عليها؛ دراسه الشبهات و رد المفتريات، حمدي شاهين،  -93
 .  م2001دارالقاهره للكتاب، چاپ 

 .  م1985 -   ه1406الدوله االمويه، يوسف العش، دار الفكر، چاپ دوم  -94

 ره للكتاب الدوله االسالميه في عصر الخلفاء الراشدين، حمدي شاهين، دارالقاه -95

 -    ه1404الدوله و السياده، فتحي عبدالكريم، مكتبه وهبه، مصر، چاپ دوم  -96
 .  م1984

محمد زهري : الدين الخالص، محمد صديق حسن الفتوجي البخاري، تحقيق  -97
 . البخار، مكتبه الفرقان

حسن عيسي : ديون اعشي همدان، عبدالرحمن بن عبداهللا بن الحارث، تحقيق  -98
 .  م1983   ه1403ض، دار العلوم، چاپ ابو ياسين، ريا

 .  م1980 -    ه1400ذات الصواري، شوقي ابوخليل، دارالفكر، چاپ چهارم  -99

ذوالنورين عثمان بن عفان، محمد رشيد رضا، دارالكتب العلميه بيروت، چاپ  -100
 .  م1982   ه1402دوم 

   ه1410ذوالنورين عثمان بن عفان، محمد مال اهللا، مكتبه ابن تيميه، چاپ اول  -101
 .  م1989 -

عبدالوهاب خليل : الرد علي الرافضه، ابو حامد محمد المقدسي، تحقيق  -102
 .   ه1403الرحمن، الدار السلفيه، بمبئي، هند، چاپ اول 

الرقه و البكاء، موفق الدين عبداهللا بن احمد بن قدامه، دارالقلم، دمشق، الدار  -103
 .  م2001 -   ه1422الشاميه، بيروت، چاپ دوم 

: روض االنف في شرح السيره النبويه البن هشام، ابوالقاسم السهيلي، تحقيق ال -104
 .   ه1387عبدالرحمن الوكيل، دارالكتب الحديثه، چاپ 
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شعيب االر نووط، موسسه : زاد المعادفي هدي خير العباد، ابن القيم، تحقيق  -105
 .   ه1406الريان، بيروت، چاپ سيزدهم 

 . المحب الطبري، المكتبه القيمه، قاهرهالرياض انضره في مناقب العشره،  -106

محمد السعيد، بسيوني زغلول، دارالكتاب : الزهد، امام احمد بن حنبل، تحقيق  -107
 .  م1988 -   ه1409العربي، بيروت، چاپ 

، محمود شيث خطاب، موسسه الريان، داراالنولس، جده، چاپ �سفراء النبي -108
 .  م1996 -    ه1407اول 

عزت الدعاس، سوريه، چاپ : ابو داود، تحقيق و تعليق سنن ابي داود، االمام  -109
 .   ه1391

 . سنن ابن ماجه، الحافظ ابو عبداهللا محمد بن زيد القزويني، دارالفكر -110

 .   ه1398سنن الترمذي، ابو عيسي محمد بن عيسي الترمذي، دارالفكر، چاپ  -111

  .السنن الكبري، الحافظ احمد بن الحسين البيهقي، دارالمعارف، بيروت -112

السنه و البدعه، عبداهللا با علوي الحضرمي، دارالقلم، دمشق، الدار الشاميه،  -113
 .  م1992 -    ه1413بيروت، چاپ اول 

عطيه الزهراني، دارالرايه، : السنه، ابوبكر احمد بن محمد الخالل، تحقيق  -114
 .   ه1410رياض، چاپ اول 

حسن ابراهيم : مه السياده العربيه و الشيعه و االسرائيليات، فان فولتن، ترج -115
   ه1385حسن، محمد زكي ابراهيم، مكتبه النهضه المصريه، قاهره، چاپ دوم 

 .  م1965 -

السياسه الشرعيه في اصالح الراعي و الرعيه، ابن تيميه، دارالمعرفه، بيروت،  -116
 .  م1969چاپ چهارم 
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مه السياسه الماليه لعثمان بن عفان، قطب ابراهيم محمد، الهيئه المصريه العا -117
 .  م19876للكتاب، چ 

سير اعالم النبالء، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، موسسه  -118
 .   ه1402الرساله، بيروت، چاپ سوم 

سير الشهداء دروس و عبر، عبدالحميد بن عبد الرحمن السحيباني، دارالوطن،  -119
 .  م1999 -   ه1419چاپ اول 

محمد ابو شهبه، دارالقلم، دمشق، چاپ السيره النبويه في ضوء القرآن و السنه،  -120
 .  م1996   ه1417سوم 

السيره النبويه في ضوء المصادر االصليه، مهدي رزق اهللا احمد، مركز الملك  -121
 .  م1999   ه1412فيصل للبحوث و الدراسات االسالميه، رياض، چاپ اول 

 .  م1997   ه1417السيره النبويهة ابن هشام، دار احياء التراث العربي، چاپ دوم  -122

السيره النبويه، دروس و عبر، مصطفي السباعي، المكتب االسالمي، بيروت،  -123
 .  م1986   ه1406چاپ نهم 

السيره النبويه، عرض و قائع و تحليل احداث، علي محمد الصالبي،  -124
 .  م2001دارالصحابه، شارقه، چاپ اول 

ن محمد شذرات الذهب في اجنار من ذهب، ابو الفالح عبدالحي بن احمد ب -125
 . الحنبلي، المكتب التجاري للطباعه و النشر، بيروت

 .  م1981   ه1401شرح صحيح مسلم، االمام النووي، دارالفكر، بيروت، چاپ  -126

الشرف و التسامي بحركه الفتح االسالمي، علي محمد الصالبي، مكتبه الصحابه،  -127
 .  م2001   ه1422شارقه، امارات، چاپ اول 

 . يسير الخماششعراء الخلفاء، نبال ت -128
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شهيد الدار عثمان بن عفان، احمد خروف، دارالبيارق، دارعمار، چاپ اول  -129
 .  م1997 -   ه1418

 الصارم المسلول علي شاتم الرسول، ابن تيميه -130

صحيح االعشي في صناعه االنشاء، ابو العباس احمد بن علي القلقشندي، وزاره  -131
 . ت الثقافه و االرشاد القومي، قاهره، بي

البخاري، ابوعداهللا محمد بن اسماعيل البخاري، دارالفكر، چاپ اول صحيح  -132
 .  م1991   ه1411

صحيح التوثيق في سيره و حياه ذي النورين، مجدي فتحي السيد، دارالصحابه،  -133
 .  م1996 -    ه1417طنطا، مصر، چاپ اول 

 . م 1998.   ه1408صحيح السيره النبويه، ابراهيم العلي، دارالنفائس، چاپ سوم  -134

صحيح سنن النسائي، ناصر الدين االلباني، مكتب التربيه العربي لدول الخليج،  -135
 .  م1988   ه1408رياض، چاپ سوم 

صحيح سنن الترمذي ابن ماجه، ناصر الدين االلباني، مكتب التربيه العربي لدول  -136
 .  م1988 -    ه1408الخليج، رياض، چاپ سوم 

ني، مكتب التربيه العربي لدول الخليج، صحيح سنن الترمذي، ناصر الدين االلبا -137
 .   ه1408رياض، چاپ اول 

محمد فواد عبدالباقي، داراحياء الترات العربي، بيروت، : صحيح مسلم، تحقيق  -138
 .  م1972چاپ دوم 

 .  م1943الصديقه بنت الصديق، العقاد، مطبعه المعارف، مصر، چاپ  -139

 . عرفه، بيروتصفه الصفوه ءاالمام ابوالفرج ابن الجوزي، دارالم -140

 1417صالح االمه في علو الهمه، سيد بن حسين العفاني، دارالرساله، چاپ اول  -141
 .  م1997  ه
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الصواعق المحرقه في الرد علي اهل البدعو الزندقه، شهاب الدين ابو العباس  -142
 . احمد بن حجر الهيثمي، دارالكتب العلميه، بيروت

 . ت  دار صادر، بيروت، بيالطبقات الكبري، محمد سعيد بن منيع الهاشمي، -143

 1971 -    ه1391عائشه و السياسه، سعيد االفغاني، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم  -144
 . م

عبداهللا بن سبا و اثره في احداث الفتنه في صدر االسالم، سلمان بن حمد  -145
 .   ه1412العوده، دارالطيبه، رياض، چاپ سوم 

 -    ه1410دمشق، چاپ دوم عبداهللا بن مسعود، عبدالستار الشيخ، دارالقلم،  -146
 .  م1990

عبدالملك بن مروان و الدولهاالمويه، ضياء الدين الريس، مطابع سجل العرب،  -147
 .  م1969چاپ سوم . م بي

چاپ اول . م بي. ن عثمان بن عفان، الخليفه الشاكر الصابر، عبدالستار الشيخ، بي -148
 .  م1991 -   ه1412

 1990 -   ه1410عوديه، چاپ سوم عثمان بن عفان، صادق عرجون، الدار الس -149
 . م

 . عثمان بن عفان، محمد حسنين هيكل -150

العشره المبشرون بالجنه، محمد صالح عوض، موسسه المختار، قاهره، چاپ  -151
 .  م1999 -    ه1419اول 

عصر الخالفه الراشده، اكرم ضياء العمري، مكتبه العلوم و الحكم، چاپ اول  -152
 .  م1994 -   ه1414

 1965لراشدين، عبدالحميد بخيت، دارالمعارف، مصر، چاپ دوم عصر الخلفاء ا -153
 . م
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 1946 -   ه1365عقائ الشيعه، دوايت رونلدسن، مكتبه الخانجي، قاهره، چاپ  -154
 . م

 . ت العقد الفريد، ابو عمر احمد بن محمد بن عبدربه، دارالفكر، بيروت، بي -155

يل الصابوني، عقيده السلف و اصحاب الحديث ضمن الرسائل المنيريه، اسماع -156
 .  م1970نشر محمد امين دمج، بيروت، چاپ 

عقيده اهل السنه و الجماعه في الصحابه الكرام، ناصر بن علي عايض، حسن  -157
 . ت الشيخ، مكتبه الرشد، رياض، بي

العقيده في اهل البيت بين االفراط و التفريط، سليمان بن سالم بن رجاء  -158
 .  م2000 -   ه1420چاپ اول م،  السحيمي، مكتبه االمام البخاري، بي

محمد يوسف موسي، دارالكتب : العقيده و الشريعه االسالميه، گلدزيهر، ترجمه  -159
 . ت الحدثيه، قاهره، بي

عمار بن ياسر، رجل المحنه و ميزان الفتنه، اسامه احمد سلطان، المكتبه المكيه،  -160
 .  م1999 -   ه1420مكه، چاپ اول 

 . ت بي. م بي. ن اري بيعمده القاري في شرح صحيح البخ -161

عمرو بن العاص االمير المجاهد، منير الغضبان، جامعه ام القري، چاپ اول  -162
 .   ه1420

 .  م1969عمرو بن العاص، محمود العقاد؛ دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم  -163

 .  م1969عمرو بن العاص، محمود العقاد، دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم  -164

محب الدين الخطيب، : قواصم، ابوبكر بن العربي، تحقيق العواصم من ال -165
 .  م1989دارالثقافه، قطر، چاپ دوم 

 . ت غزوه الحديبيه، ابو فارس، دارالفرقان، عمان، اردن، بي -166
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محب الدين الخطيب، دارالريان، : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق  -167
 .   ه1407قاهره، چاپ اول 

ي الروايه و الدرايه من علم التفسير، محمد علي فتح القديرالجامع بين فن -168
 .  م1983   ه1403الشوكاتي، دارالفكر للطباعه و النشر، چاپ 

 .  م1947الفتنه الكبري، عثمان، طه حسين، دارالمعارف، مصر، چاپ  -169

الفتنه الكبري، علي و بنوه، طه حسين، دارالمعارف، مصر، چاپ  -170
 .  م1966

   ه1419 العبان، مكتبه العبيكان، چاپ اول فتنه مقتل عثمان، محمد عبداهللا -171
 .  م1999

 . الفتنه، احمد عرموش -172

فتوح البلدان، ابو العباس، احمد بن يحيي البالذري، موسسه المعارف، بيروت،  -173
 .  م1987   ه1407چاپ 

 . ت فتوح مصر و اخبارها، ابن عبدالحكم، مكتبه المثني، بغداد، بي -174

 -   ه1419م، چاپ اول  ن، بي قاسم عاشور، بيفرائد الحكام للخلفاء الكرام،  -175
 .  م1998

فصل الخطاب في مواقف االصحاب، محمد صالح الغرسي، دارالسالم، مصر،  -176
 .  م1996   ه1416چاپ اول 

 . ت الفصل في الملل و االهواء و النحل، ابن حزم، مكتبه الخانجي، مصر، بي -177

 1420بستان، چاپ دوم فضائل الصحابه، احمد بن حنبل، دار ابن الجوزي، عر -178
 .  م1999  ه

فقه االولويات، محمد الوكيلي، المعهد العالمي للفكر االسالمي، ويرجينيا،  -179
 .  م1991 -   ه1416آمريكا، چاپ 
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فقه الخالفه و تطورها لتصبح عصبه امم شرقيه، عبدالرزاق احمد السنهوري،  -180
 .  م2001   ه1422چاپ اول . م موسسه الرساله، بي

 . ت بي. م بي. ن سالمي بين المثاليه و التطبيق، كامل الشريف، بيالفكر اال -181

 . ت بي. م بي. ن فيض القدير، المناوي، بي -182

قاده الفتح االسالمي في ارمينيه، محمود شيث خطاب، داراالندلس الخضراء،  -183
 .  م1998 -   ه1419چاپ اول . م  دارابن حزم، بي

خطاب، داراالندلس الخضراء، قاده الفتح السند و افغانستان، محمود شيث  -184
 .  م1998   ه1419چاپ اول . م دارابن خرم، بي

 1404چاپ هفتم . م قاده فتح بالد المغرب، محمود شيث خطاب، دارالفكر، بي -185
 .  م1984  ه

 . ت القاموس المحيط، الفيروز آبادي، موسسه الرساله، بيروت، بي -186

لي احمد الندوي، دارالقلم، القواعد الفقهيه مفهومها و تطورها و تطبيقاتها، ع -187
 .  م1986 -    ه1406بيروت، چاپ اول 

القيود الوارده علي سلطه الدوله، عبداهللا الكيالني، دارالبشير، عمان، موسسه  -188
 .  م1997 -    ه1418الرساله، چاپ اول 

علي شيري، داراحياء التراث العربي، : الكامل في التاريخ، ابن االثير، تحقيق  -189
 .  م1989 -    ه1408 بيروت، چاپ اول

 -    ه1356الكامل في اللغه و االدب، المبرد، موسسه الرساله، مصرف چاپ  -190
 .  م1937

كتاب االمامه و الرد علي الرافضه، ابو نعيم االصبهاني، مكتبه العلوم و الحكم،  -191
 .  م2001 -    ه1422مدينه، چاپ سوم 
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 دارالمجتمع، جده، چ الكفاءه االداريه في السياسه الشرعيه، عبداهللا قادري، -192
 .  م1986 -   ه1406

كيف نكتب التاريخ االسالمي؟، محمد قطب، دارالوطن السعوديه، چاپ اول  -193
 .   ه1412

 . ت لسان العرب، ابن منظور، دارصادر، بيروت، بي -194

 1331لسان الميزان، ابن حج، مطبعه دائره المعارف العثمانيه، حيدرآباد ركن، چ  -195
 .  م1912  ه

لفتح العربي حتي انتقال الخالفه الفاطميه الي مصر، صالح مصطفي ليبيا من ا -196
 .  م1994مفتاح المزيني، جامعه قاريونس، بنغازي، ليبي، چاپ سوم 

مباديء االقتصاد االسالمي، سعاد ابراهيمصالح، دار عالم الكتب، رياض، چاپ  -197
 .  م1997 -    ه1417اول 

ان بن احمد التميمي، تحقيق المجروحين من المحدثين، ابو حاتم محمد بن حب -198
 . ت ابراهيم محمود زايد، دارالوعي، حلب، بي: 

 . مجله البحوث االسالميه، شماره دهم -199

 . مجله المورخ العربي، شماره بيست و يكم -200

محمد محيي الدين عبدالحميد، دارالمعرفه، : مجمع االمثال، الميداني، تحقيق  -201
 .  م1955 -   ه1374بيروت چ 

: بكر الهيثمي، ويرايش   منبع الفوائد، نورالدين علي بن ابيمجمع الزوائد و -202
 1402الحافظ العراقي، الحافظ ابن حجر، دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ سوم 

 .  ه

   ه1418چاپ اول . م  الدين احمد بن تيميه، دارالوفاء، بي مجموعه الفتاوي، تقي -203
 .  م1997 -
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ي و الخالفه الراشده، محمد حميد اهللا، مجموعه الوثائق السياسيه في العهد النبو -204
 .  م1985 -   ه1405چاپ پنجم . م دارالنفائس، بي

المدينه المنوره، فجر االسالم و العصر الراشدي، محمد محمد حسن شراب،  -205
 .  م1994 -    ه1415دارالقم، دمشق، الدارالشاميه، بيروت، چاپ اول 

م اليحيي دارالعاصمه، مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري، يحيي ابراهي -206
    ه1410رياض، چاپ اول 

 . ت بي. م بي. ن مرويات العهد المكي، عادل عبدالغفور، بي -207

مرويات الخالفه معاويه في تاريخ الطبري، خالد الغيث، داراالندلس الخضراء،  -208
 .  م2000 -   ه1420جده، چاپ اول 

يسابوري، دارالكتب المستدرك علي الصحيحين، ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا الن -209
 .  م1990   ه1411 لبنان، چاپ اول –العلميه، بيروت 

 . ت مسند االمام احمد، المكتب االسالمي، بيروت، بي -210

 . ت بي. م  بي. ن المعارف، ابن قتيبه، بي -211

معاويه بن ابي سفيان، صحابي كبير، و ملك مجاهد، منير محمد الغضبان،  -212
 .  م1996 -   ه1417دارالقلم، دمشق، چاپ سوم 

 .  م1977 -   ه1397معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، چ  -213

المعجم الكبير، ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبراني، مكتبه العلوم و الحكم،  -214
 .  م1985 -   ه1406چاپ دوم 

محمد راضي بن حاج عثمان، : معرفه الصحابه، ابو نعيم االصبهاني، تحقيق  -215
 .   ه1408نه، مكتبه الحرمين، رياض، چاپ اول مكتبه الدار، مدي

اكرم ضياء العمري، : المعرفه و التاريخ، ابو يوسف الفسوي، تحقيق تحقيق  -216
 .   ه1394مطبعه االرشاد، بغداد، چاپ 
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مارسدن جانسون، عالم الكتب، : المغازي، محمد بن عمر الواقدي، تحقيق  -217
 .  م1984 -   ه1404بيروت، چاپ سوم 

عبداهللا : فق الدين ابو محمد عبداهللا بن احمد بن قدامه، تحقيق المغني، مو -218
 .   ه1412التركي، عبدالفتاح الحلو، دار هجر، قاهره، چاپ دوم 

 . ت المنار المنيف في الصحيح و الضعيف، مطبعه السنه المحمديه، قاهره، بي -219

، چاپ احمد صقر، مكتبه دارالتراث، دارالنصر: مناقب الشافعي، البيهقي، تحقيق  -220
 .   ه1391اول 

المنتظم في تاريخ الملوك و االمم، ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن  -221
 . ت الجوزي، دارالكتب العلميه، بيروت، بي

 . ت بي. م محمد رشاد سالم، موسسه قرطبه، بي: منهاج السنه، ابن تيميه، تحقيق  -222

 .  م1983   ه1403جم منهج التربيه االسالميه، محمد قطب، دارالشروق، چاپ پن -223

منهج الرسول في غرس الروح الجهاديه في نفوس اصحابه، السيد محمد نوح،  -224
 .  م1990 -   ه1411جامعه االمارات العربيه المتحده، چاپ اول 

حسين الداراني، عبده كوشك، : موارد الظمĤن الي زوائد ابن حبان، تحقيق  -225
 .   ه1411دارالثقافه العربيه، دمشق، چاپ اول 

المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار، احمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي،  -226
 . ت بي. م بي. ن بي

چاپ . م موسوعه التاريخ االسالمي، احمد شلبي، مكتبه النهضه المصريه، بي -227
 .  م1996چهارم 

الموسوعه الحديثيه مسند االمام احمد، وزاره الشئون االسالميه و االوقاف و  -228
 .  م1999 -   ه1420 االرشاد، عربستان، چاپ دوم الدعوه و
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چاپ . م موسوعه فقه عثمان بن عفان، محمد رواس قلعجي، دارالنفائس، بي -229
    ه1403

علي : ميزان االعتدال في تقد الرجال، محمد بن عثمان الذهبي، تحقيق  -230
 . 1382البجاوي، داراحياء الكتب العربيه، قاهره، چاپ اول 

 ملوك مصر و القاهره، جمال الدين يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهره في -231
 . ت وزاره الثقافه و االرشاد القومي، قاهره، بي

 . ت نساء اهل البيت، احمد خليل جمعه، دار ابن كثير، دمشق، بي -232

 -    ه1387نشاه الفقه االجتهادي و اطواره، محمد السايس، مطبعه االزهر، چاپ  -233
 .  م1967

 الدوله االسالميه، محمد حسن ابو يحيي، دارعمار، نظام االراضي في صدر -234
 .  م1988 -   ه1408عثمان، چاپ اول 

   ه1416نظام الحكم في االسالم، عارف ابو عيد، دارالنفائس، اردن، چاپ اول  -235
 .  م1996 -

نظام الحكم في الشريعه و التاريخ االسالمي، ظافر القاسمي، دارالنفائس، بيروت،  -236
 .  م1987 -   ه1407چاپ سوم 

نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين، حمد محمد الصمد، الموسسه الجماعيه  -237
 .   ه1414للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، چاپ اول 

 . ت نظام الخالفه في الفكر االسالمي، مصطفي حامي، دارالدعوه، اسكندريه، بي -238

 .  م1989 چاپ هفتم النظم االسالميه، صبحي صالح، دارالعلم للماليين، بيروت، -239

، مكتب التراث العربي لدول )مجموعه مقاالت احالس ابو ظبي(النظم االسالميه  -240
 .  م1987 -   ه1407الخليج، چاپ 
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نهايه االرب في فنون االدب، شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب النويري، الهئيه  -241
 -    ه1395 محمد ابو الفضل ابراهيم، قاهره، چ: المصريه العامه للكتاب، تحقيق 

 .  م1975

الهجره في القرآن الكريم، احزمي سمعون جزولي، مكتبه الرشد، رياض، چاپ  -242
 .  م1996 -    ه1417اول 

وجوب التعاون بين المسلمين، عبدالرحمن السعدي، دارالمعارف، رياض، چاپ  -243
    ه1402

 . ت بي. م بي. ن الوحده االسالميه، محمد ابو زهره، بي -244

ناء الزمان، ابو العباس شمس الدين احمد بن خلكان، تحقيق وفيات االعيان و اب -245
 . ت احسان عباس، دار صادر، بيروت، بي

حسن نصار، دار : واله مصر، ابويوسف محمد بن يوسف الكندي، تحقيق  -246
 . ت صادر، بيروت، بي

واليه الشرطه في االسالم، نمر الحميداني، دار عالم الكتب، رياض، چاپ دوم  -247
 . م 1994 -   ه1414

الواليه علي البلدان في عصر الخلفاء الراشدين، عبدالعزيز ابراهيم العمري،  -248
 .   ه1459چاپ اول 

  . ت اليمن في صدر االسالم، عبدالرحمن الشجاع، دارالفكر، دمشق، بي -249
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