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 مقدمه

هللاِ دَ مْ وذُ  إِنَّ احلَ عُ ، و نَ رهُ فِ تَغْ ينُه، و نَسْ تَعِ ه، و نَسْ دُ مَ يِّئَاتِ  نَحْ نْ سَ نا، وَ مِ سِ فُ نْ ورٍ أَ ُ نْ رشُ بِاهللاِ مِ

ه  دَ حْ دُ أَنْ ال إِلهَ إالَّ اهللاُ وَ هَ لِلْ فَالهادِیَ لَه. وأَشْ ن يُضْ لَّ لَه، وَ مَ ضِ هِ اهللاُ فَالمُ ْدِ نْ هيَ املِنا، مَ أَعْ

ي ِ دً الرشَ َمَّ دُ أَنْ حمُ هَ ولُه. اکَ له، وأَشْ سُ ه و رَ بْدُ  عَ

َها﴿ ُّ
َ
َ � َٓ  ِ َّ ْ  ينَ � ْ َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ ََُقاتِهِ  �  َّ ُُ  ّمۡسلُِموَن  ۦَح ت

َ
َُّن �ِّ� َوأ ََُمو  ﴾١َوَ� 

 .]١٠٢آل عمران: [
َها﴿ ُّ

َ
َ � ْ  �َّاُس  َٓ َُّقوا ِيَرّ�ُ�ُ   � َّ ََ ِمۡنَها َزوَۡجَها  � َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلَ َخلََقُ�  ّمِن 

َّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ�  ۚ وَ َوَ� ْ  َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َُّقوا �  َ َّ ِي � َّ ۚ وَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  � رَۡحاَم
َ
َ �ِّن  �ۡ� َّ َ�َن  �

 .]١النساء: [ ﴾١ �ِيٗباَعلَۡيُ�ۡ  رَ 
َها﴿ ُّ

َ
َ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا  � ۡعَ�ٰلَُ� ۡ  يُۡصلِحۡ  ٧َوقُولُوا

َ
 لَُ�ۡ  أ

َ َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡ  ُذتُو�َُ�ۡ ۗ َوَمن يُِطِع  َّ  -٧٠األحزاب: [ ﴾٧َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَ�ُ  �

٧١[. 
 ستاريخ خلفاي راشدين و بعد از كتابهاي ابوبكر صديق ةاين كتاب در ادامه مطالع

ته شده است. نگاش سدر مورد شخصيت و دوران خالفت عثمان بن عفّان سو عمر فاروق
ها  ها، آن است كه با مطالعه عصر آن بزرگواران درس هدف از تأليف اين سلسله كتاب

ها و قوانين ثابت الهي در جهت احياي جوامع،  گيريم و پندها پذيريم و با شناخت سنت
تشكيل حكومتها و پرورش رهبران و افرادي كه در راستاي گسترش دين خداوند در ميان 

 باشد، حركت كنيم. مردم مثمر ثمر 
بايد دانست كه بازگشت امت اسالم به جايگاه رهبريت كاروان بشريت كه در 
سالهاي اوليه تاريخ خود بدان دست يافته بود تنها در گرو تبعيت از راه و روش 

خود در حديثي خبر  صاست. پيامبر خدا صو خلفاي راشدين آن حضرت صاكرم نبي
ها را پشت سر خواهند گذاشت، ايشان  اريخ، امت او آناند كه در طول ت از مراحلي داده

 اند:  در آن حديث چنين فرموده
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تکون النّبوُة ِمنکم ما شاَءاُهللا أن تکون، ثمَّ يـَْرفـَُعها اُهللا إذا شاَء َأْن يـَْرفـََعها، ثّم تکون «
إذا شاَء اُهللا أْن يـَْرفـََعها، ثّم خالفًة علی ِمْنهاِج النبّوِة، فتکون ما شاَءاُهللا َأْن تکوَن، ثمَّ يـَْرفـَُعها 

ن خالفًة تکون ُملکًا َعاّضًا فيکون ماشاَء اُهللا َأْن تکوَن، ثّم يـَْرفـَُعها إذا شاَء اُهللا أن يـَْرفـََعها. ثّم تکو 
 0F1»علی ِمْنهاِج النبّوِة.

 بخواهد نبوت در ميان شما خواهد ماند سپس خداوند (تا آن زمان كه خداوند
نمايد، پس از آن امت اسالم در  ه سنت نبوت وفادار است جايگزين آن ميخالفتي را كه ب

دوراني بسيار سخت و در سرزميني نابسامان به سرخواهند برد. تا آن زمان كه خداوند 
بخواهد آن دوران سخت بطول خواهد انجاميد. سپس بار ديگر خالفتي برقرار خواهد شد 

 گذاشته شده است).  هاي آن بر راه و روش نبوت بنيان كه پايه
در واقع شناخت عميق و درست دوران خلفاي راشدين و راه و روش نبوت، گامي 

باشيم، همانطور  است كه براي تحقق اهداف امت اسالم، ناگزير به رعايت و تبعيت آن مي
 اند:  چنين فرموده صاكرم  كه رسول

 1F2»سنّة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدیعليكم بسنتی و«
آيند  اي كه پس از من مي ز سنت من و راه و روش خلفاي راشدين و هدايت يافته(ا

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

منابع تاريخي، حديثي، فقهي، ادبي و تفسيري به طور پراكنده ثبت شده و ما نيازمند آنيم 
ها را معين نماييم و به  آوري كنيم، مرتب سازيم، صحت و سقم آن معها را ج كه آن

زيراكه اين تاريخ، اگر خوب و به نحو أحسن عرضه  ؛ها بپردازيم تجزيه و تحليل آن
ها را روشن سازد،  ها را تهذيب نمايد، قلب تواند روح را تغذيه كند، جان گردد، مي

ها  د، افكار را نضج دهد، پندها ودرسها را بلند گردان ها را پرورش دهد، همت عقل
هاي آن عصر، خصوصيات رهبرانش، نظام حكومتش، اخالق  عرضه دارد و ويژگي

دارد و ما تنها با  مردمانش، عوامل شكوفايي و پيشرفتش و داليل زوال و سقوطش را بيان 
و  صتوانيم نسلي مسلمان را بر اساس شيوه و سنت پيامبر شناخت اين مسايل است كه مي

                                           
 ه و مورد اطمينان هستند.راويان اين حديث ثق، )١٥٨٨) و بزّار (حديث٤/٢٧٣مسند امحد ( ١
 ). ٥/٤٤) و ترمذی (٤/٢٠١سنن ابوداوود ( -٢
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توان مردمان آن  آن دوران است كه مي ي هخلفاي راشدين تربيت كنيم و تنها با مطالع
 شان فرموده است: متعال در ستايش كه خداوند عصر را شناخت. آناني

ٰبُِقونَ ﴿ َّ ّولُونَ  َو�ل
َ
تَصارِ وَ  �لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  �ۡ�

َ
ِينَ وَ  �ۡ� َّ َّبَُعوُه  � ٰٖن رِّ�َ  � ََ ُ ِِِِۡح َّ � 

ََُها  ٰٖت َ�ۡرِي َ�ۡ َّ َعّد لَُهۡ  َج
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ تَۡ�ٰرُ َ�ۡنُهۡ  َورَُووا

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  �ۡ�

َ
� ٓ  �لَۡفۡوزُ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]١٠٠: ةالتوب[ ﴾١ُ  �ۡلَعِظي
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش (

ا به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا گرفتند و راه ايشان ر
خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و 

مانند. اين است پيروزي  جا مي ها جاري است و جاودانه در آن كاخهاي) آن رودخانه
 ). بزرگ و رستگاري سترگ
 يد:فرما و در جايي ديگر مي

َّمدٞ ﴿ ِۚ رُّسوُل  ّّ َّ ِينَ وَ  � َّ ّدآُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  � ِِ
َ
ّفارِ أ

ُُ َآُء بَۡنَنُهۡ ت تََرهُٰهۡ  ُرّكٗعا ُسّجٗدا  �ۡل ََ ُر
َُُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ِ يَۡب َّ ثَرِ  �

َ
ت ِسيَماُهۡ  ِ� وُُجوهِِه  ّمِۡن � � َورِۡوَ�ٰٗتا  َ�ٰلَِك َمَثلُُهۡ  ِ�  �لّسُجودِ

� َوَمَثلُُهۡ  ِ� � ِ�يلِ َّۡوَرهٰةِ ِ�ۡ�  �ۡ َِ ۡخَرَج 
َ
َُۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ ََُوىٰ فَ  ٱۡس ٰ ُسوقِهِ  ٱۡس  ۦَ�َ

ۡعِجُب  ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُ   �لّزّراعَ ُُ ّفاَر ُُ ُ وََعَد  �ۡل َّ ِينَ  � َّ �  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا َّ ِمۡنُه   �ل
ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ۡغفِ مّ 

َ
 .]٢٩الفتح: [ ﴾٢َوأ

خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و  ي همحمد فرستاد(
سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود 

ايشان بر اثر  طلبند. نشانه جويند و رضاي او را مي بيني. آنان همواره فضل خداي را مي مي
سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف 

هاي) خود  هاي (خوشه ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
هاي خويش راست ايستاده  ها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه را بيرون زده، و آن

اند. آني از  آورد. (مؤمنان نيز همين گونه اي كه برزگران را به شگفت مي باشد، بگونه
يابند و بارور  ها پرورش مي زنند، و جوانه ايستند، و همواره جوانه مي حركت بازنمي

 هللاآورند. اين پيشرفت و قوت و قدرت را ا شوند، و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي مي
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ا به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از كند) تا كافران ر نصيب مؤمنان مي
ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده 

 ). دهد مي
 است:   خود، در شأن آنان چنين فرموده صكه رسول خدا آناني

ُر أُمَّتی الَقْرُن اّلذی بُِعْثُت ِفيِهم«   2F1»َخيـْ
 تند كه در ميانشان مبعوث شدم و با آنان زيستم). (بهترين امت من آناني هس

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

امت بودند، آنان را پاكترين و بهترين افراد اين  صانحراف اماني نيست، آنان ياران محمد
ها در دين برخوردار  ها بود و از كمترين تكلف ها و معرفت ترين شناخت ها و ژرف قلب

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

3Fچنگ زنيد كه آنان، به حقيقت، بر راه راست بودند. 

2 
را در سرتاسر  افرادي بودند كه به اجراي احكام اسالم اقدام نمودند و آن سصحابه

 ،ها بهترين دوران تاريخ اسالمي بود، كساني كه به امت جهان گسترانيدند، وعصر آن
ن منتقل ساختند، بنابراين تاريخ را به آنا صقرآن كريم را آموختند و سنت رسول اكرم

ها  آنان، گنجي است پر از ذخاير فكري، فرهنگي، علمي، جهادي و تعامل با ديگر ملّت
توانند با مطالعه اين تاريخ با شكوه، مسير درست و صحيح  هاي مختلف مي واديان كه نسل

 ند. را بشناسند و از شناخت عميق آن به رسالت و نقش آن در ميان بشريت پي ببر
دشمنان اسالم با هر مذهب و اعتقادي كه دارند با ايجاد شبهات و افترائات در اسالم 
و تاريخ درخشان آن اين دين را آماج حمالت خود قرار داده تا از اين طريق، مردمان را 

بهاي علم و تمدن آن جدا سازند و در اين راستا براي  از آن شريعت عظيم و ميراث گران
 اند.  زهراگين خويش از هيچ كوششي دريغ نكردهپاشي افكار  سم

                                           
 ). ١٩٦٤– ٤/١٩٦٣مسلم (صحيح  -١
 ). ٢١٥– ١/٢١٤( ویغشرح السّنة ب -٢
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روايات و احاديث باطل،  ي ه، با اشاع-ها ها رافضي و پيش از آن -خاورشناسان
اند از شأن و مقام صحابه كاسته و در تاريخ عظيم اين امت خلل وارد نمايند، آنان  كوشيده

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

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

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

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

براي  كه خداوند اند چون ها اين كار را بدون پشتيباني محكمي آغاز نكرده البته آن
حمايت از دين خود و امت اسالم، افرادي را برخواهد انگيخت تا با تحقيق در تاريخ 

را آشكار  صحابه به پااليش آن اقدام نمايند و اكاذيب و اباطيل جاعالن و دروغگويان
 كنند، با اين اوصاف واضح است كه امتياز و افتخار اين كار نخست از آن خداوند

هايشان آكنده  كه كتاب آنان ؛است و سپس متعلق به فقها و محدثان اهل سنت و جماعت
4Fد.ساز قلّبان و جاعالن را برمال ميمت اكاذيباز احاديث و روايات صحيحي است كه 

1 
ها  ين التزام به راه و روش اهل سنت و جماعت به مطالعه كتاببر اين اساس من در ع

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

ها،  اهب، تراجم و زندگينامهعقائد، فرق و مذهاي  ها، كتاب هاي آن تفسير، حديث و شرح
جرح و تعديل راويان و رجال حديث مراجعه نمودم. در طول تحقيق با انبوهي  كتب فقه،

 نمود.  از مطالب مربوطه رو به رو شدم كه يافتن حقيقت را بسيار مشكل مي
 آن يار با وفاي ؛س ام راجع به عثمان بن عفّان در اين كتاب من تالش نموده

 .5F2»َوَأْصُدقها َحَياءً «در وصف او فرمودند:  ص، و كسي كه رسول اكرمصپيامبر
                                           

 ع. ، حممد حمزون، املنهج اإلسالمی فی کتابة التاريخ -١
 ). ١/٦٠٤امحد بن حنبل (، فضائل صحابه -٢
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 ترين است). (عثمان در حيا وآزرم، صادق
تبوك در ستايش سخاوتي كه عثمان براي تأمين  ي هدر غزو صنيز كه پيامبر

 مايحتاج سپاه اسالم، از خود نشان داد فرمودند: 
  .6F1»اليَـْومِ  َما َضرَّ عثماُن بعدَ «

 (عثمان بعد از امروز (با اين كارش) هرگز زيان نخواهد ديد). 
7Fندكه بخاطر مصيبتي كه بر سر او خواهد آمد بشارت بهشت را بدو داد آن

. و مردم 2
هايي كه در آينده رخ خواهد داد جانب عثمان و  فرمود در هنگام بروز فتنه را سفارش مي

 صروايت است كه رسول خدا سأبوهرَيرهيارانش را بگيرند و او را تنها نگذارند. از 
 فرمودند: 

ِمن الناِس: َفَمن لَنا  تالفًا و فتنًة)، فَقاَل له قائلٌ إنّکم تـَْلَقون بـَْعدی ِفْتنًة َو اْخِتالفًا (أو اخ«
 . 8F3»يا رسوَل اهللا؟ قال: عليکم باَألميِن و َأْصحابِه (و هو ُيْشِير ِإلی عثماَن) 

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

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

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

كرديم، بعد از اين سه تن، ميان ديگر  عمر نيز هيچ كس را هم شأن عثمان تصور نمي
  .9F4»داديم نمي صحابه، كسي را برتر از ديگران قرار

 گفته است:  سشاعر نميري در رثاي عثمان

                                           
 ). ٣٧٨٥سنن ترمذی ( -١
 ). ٣٦٩٥خباری ( -٢
 ). ١/٥٠فضائل الصحابه ( -٣
 ). ٣٦٩٨( صکتاب فضائل أصحاب النبیّ ،  خباری -٤
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 يــــــــــــــــــــــــــِر ِإْذنٍ َعِشــــــــــــــــــــــــــيًَّة يَــــــــــــــــــــــــــْدُخُلون ِبغَ 
ــــــــــــــــــٍد و   وزيــــــــــــــــــُر ِصـــــــــــــــــــْدقٍ َخِليــــــــــــــــــُل مَحمَّ

 

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــِل أْوفــــــــــــــــــی وطاب  َعلــــــــــــــــــی ُمَتوکِّ
ـــــــــــ ـــــــــــِر َم ـــــــــــُع َخْي ـــــــــــاوراب ـــــــــــَی التُّراب 10Fْن َوِط

١  
 

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

داشت و در ايمان پاكش وفادار ماند. او كه دوست محمد و وزير راستين او بود، مردي 
 ها بود).  و ابوبكر و عمر بهترين انسان صاز رسول خدابعد كه 

11Fابومحمد قطحاني

 نيز در منقبت آن حضرت چنين سروده است:  2
يُق َأْحَمـــــــــــــد َنْحَبـــــــــــــهُ  ــــــــــــا َقَضـــــــــــــی صــــــــــــدِّ  َلمَّ

ــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــی بــــــــــــــــــــــه الَف ــــــــــــــــــــــَوةً َأْعِن  وَق َعنـْ
 هــــــــــــو َأْظَهـــــــــــــَر اِإلســـــــــــــالَم بـَْعـــــــــــــَد َخَفائِـــــــــــــه

ــــــــ ــــــــَنهم یَوَمَض ــــــــوری بـَيـْ ــــــــَر ُش  و َخلَّــــــــی األم
ــــــــــی رَْکَعــــــــــٍة  لَــــــــــًة ِف ــــــــــتَـُهر لَيـْ ــــــــــْن کــــــــــاَن َيْس  َم

 

ـــــــــــــــَع الِخالفـــــــــــــــَة ِلِإلمـــــــــــــــاِم الثَّـــــــــــــــانی   َدَف
ــــــــــــْيِف بــــــــــــيِن الکفــــــــــــِر و اِإليمــــــــــــانِ   بِالسَّ
ـــــــــــاَح بِالِکْتمـــــــــــانِ   َو َمَحـــــــــــا الظَّـــــــــــالَم و ب

ــــــــرِ  ــــــــی ُعْثمــــــــانِ  فــــــــی اَألْم ــــــــاْجَتَمُعوا عل  َف
 َوْتــــــــــــــــراً فـََيْکُمــــــــــــــــُل َخْتَمــــــــــــــــَة الُقــــــــــــــــْرآنِ 

 

 

 

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

كه در خفا و  از همديگر به كار بست. او اسالم را بعد از اين براي جدا نمودن كفر و ايمان
هاي كفر را از ميان برد. پس از رحلت او شوراي امت،  نهان بود آشكار نمود و تاريكي

ها را در يك ركعت نماز وتر به صبح  عثمان را به مقام خالفت برگزيد. او كه شب
 مود). ن رساند و در آن يك ركعت تمام قرآن را ختم مي مي

 گويد:  جا كه مي تا آن
ـــــــــــی ـــــــــــَعْوا ِإل ـــــــــــِب الَّـــــــــــِذيَن َس ـــــــــــُل للرَّْک  والوي

 

 ُعْثمـــــــــــاَن َفـــــــــــاْجَتَمُعوْا َعَلـــــــــــی الِعْصـــــــــــيانِ  
 

 قيام كردند و عليه او سركشي نمودند).  س(واي بر آن مردماني كه بر ضد عثمان
اي درخشان در تاريخ باشكوه امت  ، خود، صفحهسزندگي عثمان ذي النورين

م است، به همين دليل من تصميم گرفتم پس از جستجو و تحقيق در زندگي حضرت اسال
ها را مرتب و هماهنگ نموده و  عثمان و حوادث و رويدادهاي دوران خالفت او، آن

م تا تمامي اقشار مختلف مردم اعم از علما ها بپرداز ه و تحليل و پااليش آنسپس به تجزي

                                           
 ). ٧/٢٠٦و النهايه)  ةالبداي -١
 . ٢٥– ٢١ص، القحطانی ةنونيّ  -٢
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، فرماندهان ارتش، دانشجويان و عامة مردم بتوانند با و داعيان، سياستمداران و متفكران
ها مفاهيم واالي آن تاريخ براي سعادت در دنيا و آخرتشان سود  مطالعه آن، از درس

 جويند. 
ام: اسم ذي النورين، نسب  من در اين كتاب به ترتيب راجع به مسايل زير سخن رانده

حضرت در زمان جاهليت، اسالم  حضرت عثمان، كنيه، القاب، خانواده و جايگاه آن
، هجرت آن بزرگوار به صآوردن آن بزرگوار، ازدواجشان با رقيه دختر رسول اكرم

، نقش او در صاو با قرآن و مصاحبت و مالزمت ايشان با پيامبر اكرم ي هحبشه، رابط
، زندگي او در مدينه و مشاركت ايشان در ايجاد دولت اسالمي، صغزوات رسول اهللا

ر مورد احاديثي كه در مورد فضائل آن حضرت روايت شده و نيز احاديثي كه تحقيق د
شد، جايگاه آن  سدهد كه منجر به شهادت حضرت عثمان اي مي خبر از وقوع فتنه

، داستان به خالفت رسيدن او ببزرگوار در دوران خالفت ابوبكر صديق و عمر فاروق
لسات شوري از خود نشان در طول ج سو مديريت شگرفي كه عبدالرحمان بن عوف

داد، پاسخ به دروغها و أباطيل رافضيها در خصوص مسايل شوري و اثبات بطالن و كذب 
بودن سخنان آنان با استناد به داليل علمي و محكم، بازگو كردن سخنان علما در 

تر بودن آن حضرت به امر خالفت و بيان اين مطلب كه اجماع شوري بر  خصوص شايسته
ود، بيانگر اين مهم است، بيان راه و روش آن حضرت در حكومت از طريق تأييد او، خ

 مردم.  ي ههاي ايشان به واليان و فرماندهان لشكر و عام مطالعه و بررسي نامه
كنيم كه آن حضرت مرجع وضع قوانين را قرآن و  همچنين ما در اين كتاب بيان مي

شمرد. سپس به  ا از حقوق امت برميدانست و در عين حال بازخواست از خليفه ر سنّت مي
بيان قواعد و اصول شوري، اهميت عدالت و مساوات، آزادي و امر به معروف و نهي از 

پردازيم. بيان خصوصيات آن حضرت در مقام رهبري و خالفت از  منكر در جوامع مي
ديگر موضوعات اين كتاب است كه در اين مبحث با استناد به چند مورد از 

هاي  نماييم. سياست هاي ايشان، نوزده صفت از اين خصوصيات را عرضه مي موضعگيري
هاي عمومي دوران ايشان چون  و نيز هزينه ،بعد از به خالفت رسيدن سحضرت عثمان 

امور حج، بازسازي مسجد النّبي و توسعه مسجدالحرام،  ي هحقوق واليان و سربازان، هزين
ها،  ال ساحل حجاز از شعيبه به جده، حفر چاهتشكيل اولين ناوگان دريايي حكومت، انتق
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ها در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم از  حقوق مؤذنان و پرداختن به تأثير اين هزينه
باشد. سپس به واقعيت روابط عثمان با نزديكانش،  موضوعات ديگر اين كتاب مي

اجتهادات ير آن هاي حقوقي و قضايي آن حضرت، اجتهادات فقهي ايشان و تأث سياست
سيم مسير حركت لشكريان فقهي، فتوحات دوران آن حضرت و تر در مدارس و مكاتب

هاي آن  ها و عبرت العرب شام، مصر و شمال آفريقا و تبيين درس ةجزيرشرق اسالم در 
به مؤمنان و نيز پيشرفت در فنون جنگ و سياست، چون  خداوند ي هجريان، تحقق وعد

تمام به حفظ وحدت ميان مسلمانان در مقابله با دشمن، توجه به حفظ حدود دولت، اه
كسب اطالعات در مورد دشمنان، همچنين پرداختن به زندگينامه چند تن از فرماندهان 
لشكر اسالم، مثل احنف بن قيس، عبدالرحمان بن ربيعه جاهلي، سلمان بن ربيعه، حبيب 

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

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

دارند نيز موضوعات ديگر اين كتابند. سپس  مسلمانان را از اختالف برحذر ميآياتي كه 
خالفت در دوران آن حضرت،  ي ههاي تحت سلط ما در مورد ديوان واليان و سرزمين

هاي آن  شان، روش سياست آن حضرت در رابطه با واليان و ميزان اختيارات و حقوق
 ي هات واليان آن حضرت، بيان نوع رابطحضرت در تحقيق و تفحص از آنان، بيان واقعي
سخن گفته و بعد از آن به داليل بروز  ش آن حضرت با ابوذر، ابن مسعود و عمار بن ياسر

منجر شد و بررسي حوادث و رخدادهاي آن  ساي كه به شهادت حضرت عثمان فتنه
آن بر  واقعه و داليل پيدايش آن، هچون رشد رفاه و آسايش در ميان مسلمانان و تاثير

به عنوان  فاروق جامعه، پيدايش تغييرات مهم در جامعه، و برگزيدن عثمان بعد از عمر
هاي عصر جاهليت،  مسلمانان، علل خروج بزرگان صحابه از مدينه، بروز تعصب ي هخليف

توزان، اتخاذ تدابير زيركانه برضد خليفه مظلوم و به  كينه ي هطلبان، توطئ طمع و آز جاه
هايي كه  م آميز در ميان مردم، تأثير سبئيه در اين فتنه و گا يل تحريككارگيري وسا

هايي كه آن حضرت در رد ادعاهاي  حضرت جهت برطرف نمودن آن برداشتند و تالش
دهيم، تالشهايي همانند:  شورشيان انجام داد را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار مي
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اي سرگشاده به تمام شهرها و براي تمام مردم،  ارسال هيئت تحقيق و بررسي، و ارسال نامه
حجت بر شورشگران، و پذيرفتن برخي از  ي هو مشورت با واليان تمام شهرها، و اقام

در آن شرايط به تبيين ضوابط تعامل با  سها. سپس با بررسي مواضع عثمان  مطالبات آن
امل تفرقه، و لزوم ها چون مقاومت، صبر، اهتمام به عوامل وحدت و اجتناب از عو فتنه

ها  در رابطه با فتنه صگويي، و مشورت با علما، تبعيت از احاديث رسول اهللا پرهيز از زياده
 ي همواقع اشغال آن و محاصره خان ،ها خواهيم پرداخت. توصيف وضعيت مدينه و آشوب

حضرت عثمان توسط شورشيان و مواضع صحابه نسبت به آن حضرت، شهادت ايشان و 
 باشد.  ن در وصف آن فتنه، آخرين مباحث اين كتاب ميسخنان آنا

دليل و برهان به اثبات عظمت شخصيت و جايگاه  ي هدر واقع اين كتاب با ارائ
اخالق واالي ايشان را نشان  پردازد و علم و معرفت و حضرت عثمان در اسالم مي

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

يكي از پيشوايان دين است كه مسلمانان به سخنان و سنّت او  سحضرت عثمان 
كنند و سيرت ايشان خود از منابع ايمان و فهم درست از دين اسالم است، به  اقتدا مي

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

 اجر و پاداش او را مد نظر قرار دهم. 
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مطابق   ه 1423من اين كتاب را در ساعت هفت صبح چهارشنبه، هشتم ربيع الثاني
 ي هوسيلخواهم كه به  حان ميم به پايان رساندم و از خداوند پاك و سب 18/6/2002با

را مثمر ثمر براي  أسماي حسني و صفات علياي خويش اين كار مرا خالص گرداند و آن
نصيب  خواهم مرا در ازاي هر حرف آن از پاداش خود بي بندگانش قرار دهد. از او مي

 تمامي برادراني كه مرا در تأليف اين اثر ياري دادند اجر جزيل عطابه نسازد، و نيز 
نمايند،  را مطالعه مي فرمايد. نيز از تمامي مسلماناني كه با اين كتاب آشنا شده و آن

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

َ
ۡن أ
َ
ۡوزِۡعِ�ٓ أ

َ
  �لِّ�ٓ َرّبِ أ

َ
ّي َوأ َ ِِ ٰ �َ ٰ ّ َوَ�َ ََۡعۡمَت َ�َ

َ
ۡ�َمَل َ�ٰلِٗحا �

َ
ۡن أ

ََُِك ِ� ِعَبادَِك  َۡ ۡدِخۡلِ� بَِر
َ
ٰلِِح�َ تَۡرَوٮُٰه َوأ َّ  .]١٩النمل: [ ﴾١ �ل

پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم (
ها  از آناي، و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو  ارزاني داشته

بندگان  ي هها رستگار باشم)، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمر ناراضي باشي (و من بد
 ).ات گردان شايسته
َُِح  ّما﴿ ۡف َُ ُ َّ ۡمِسۡك فََ� ُمۡرِسَل َ�ُ  � ُُ ت َوَما  َةٖ فََ� ُمۡمِسَك لََها َۡ مِۢن  ۥلِلّناِس ِمن ّر
 ِ ُِي ُ  �ۡلَعزِ�زُ َوُهَو  ۦۚ َِۡعِده  .]٢فاطر: [ ﴾٢ �ۡ�َ

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

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

 على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعينوصلی اهللا 
 ليک.إتوب أستغفرک و أنت، أال إله إن ال أشهد أسبحانک اللهم وبحمدک، 

 ن الحمد هللا رب العالمين.أوآخر دعوانا 
 رضايت خداوند مغفرت و رحمت و ي هدلباخت

بيعلي محمد محمد صال



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 فصل اول

 عثمان بن عفّان از مكّه تا مدينه

 
 پنج گفتار زير مي باشد: ي هاين فصل دربرگيرند
منزلت خاندان و ، صفات، القاب، كنيه، نسب، گفتار نخست: اسم

 در عصر جاهليت س عثمان بن عفان
 با قرآن كريم سعثمان ي هگفتار دوم:  رابط

 در مدينه صگفتار سوم:  مالزمت و مصاحبت نبي اكرم
روايت  سگفتار چهارم: احاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفان

 اند شده
 بگفتار پنجم: ذوالنورين در دوران خالفت صديق و فاروق

 



 



 
 گفتار نخست

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

 نخست: اسم، كنيه و القاب
1- ه بن عبدالشمس بن عبد مناف بن قصايشان عثمان بن عفّان، ابوالعاص بن امي12يF1 

رسد. مادرشان أروي  مي صامبربن كالب است كه نسب ايشان در عبد مناف به نسب پي
و مادر بزرگ مادري  13F2يف بن قصدختر كُرَيز بن ربيعه بن حبيب بن عبدشمس بن عبد منا

باشد،  مي صايشان، ام حكيم البيضاء دختر عبدالمطلب، خواهر تني عبداهللا، پدر نبي اكرم
پسر  سعثمان اند. بنابراين  كند كه ام حكيم و عبداهللا دوقلو بوده زبير بن بكار نقل مي

 مادر حضرت عثمان / مامايبود و حضرت رسول، پسر دايي صرسول اهللا ي هدختر عم
. مادر حضرت عثمان، در دوران خالفت پسرش، مسلمان از دنيا رفت و ايشان، بودند

14Fخود، در تشييع جنازه مادر شركت نمودند

 در زمان جاهليت فوت نمود.  ايشاناما پدر  3
كه رقيه  ان جاهليت كنيه ايشان، أبو عمرو بود اما پس از ايندر زم ايشان: ي هكني -2

 ي هاز ايشان، صاحب عبداهللا شد، مسلمانان، ايشان را با كني صدخت رسول اكرم
15Fزدند. ابوعبداهللا صدا مي

4 
16Fالنورين بود. بدرالدين العيني لقب آن حضرت ذيلقب ايشان:  -3

در شرح خود  5
17Fبن أبي صفرهبر صحيح بخاري گفته است: از مهلّب 

النورين  سؤال شد: چرا به عثمان، ذي 6

                                           
 ). ٤/٣٧٧صابة (). اإل٣/٥٣طبقات ابن سعد ( -١
 . ١٩ص، یحممد حييی األندلس، فی مقتل الشهيد عثمان التمهيد والبيان -٢
 . ٣٨٨ص، يحيي اليحيي، الراشدة والدولة األمويّة اخلالقة -٣
 . ١٩ص، التمهيد و البيان -٤
  ه ٨٥٥ متوفیحديث و فقه بود و صاحب تأليفات بسيار (، علمای تاريخ از، حممود بن امحد بن موسی العينی -٥
 ). ١٠/١٣١) و الضوء الالمع (٧/٢٨٦) نگا: شذرات الذهب ( 

های  در هند نربد سمعاويه ی بود که در عهد شجاعو سرداران  ءاز امرا ( ه ٨٣مهلب بن أبی صفره أزدی (د  -٦
، امارت منطقه جزيره را عهد دار بود و در دوران عبدامللک بن مروان، اجنام داد. او از جانب ابن زبري بسياری

، افتيخراسان امارت ، ) از جانب عبدامللک   ه ٧٩جنگهای بسياری ميان او و خوارج روی داد. سپس در سال (
 ). ٤/٣٨٣أعالم النبالء (ري ). س٥/٣٥٠ان (يات األعي. نگا: وفاستشرت به خاطر جنگهای او با خوارج يشهرت او ب
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18Fگفتند؟ او گفت: زيرا ايشان تنها فردي بود كه با دو دختر نبي اكرم ازدواج نمود مي

1 .
، حسين جعفي به من / مامايمعبداهللا بن عمر بن أبان جعفي در اين مورد گفته است: دائيم

نم، او دا گفتند؟ من گفتم: نه نمي مي النورين داني چرا به عثمان، ذي آيا مي !گفت: پسرم
آدم تا روز قيامت تنها عثمان است كه با دو دختر يك  گفت: زيرا كه از ميان مخلوق

19Fپيامبر ازدواج كرده است

هر چند در اين رابطه، قولي بر اين است كه چون در هنگام  .2
م در شب هر زيرا قرآن و قيا ؛نمود، به اين لقب شهرت يافت شب، زياد قرآن تالوت مي

20Fباشند. دو بسان نور مي

3 
21Fالفيل به دنيا آمد : آن حضرت در مكه و شش سال بعد از عامتولّد ايشان -4

4 .
بينيم كه  داند. به اين ترتيب مي هرچند كه قولي ديگر، شهر طائف را محل تولد ايشان مي

22Fاند. كوچكتر بوده صايشان، پنج سال از حضرت رسول

5 
مردي بودند ميان باال، با پوستي نازك، ريشي  آن حضرت، ظاهر ايشان: -5

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

23Fموها و صورتي زيبا كه موهاي دو طرف پيشانيش ريخته بود

ان باريك و دراز بود ، بينيش6
نمود، دستاني بلند، موهايي مجعد، دهاني زيبا و سيمايي زيبا  هاي پايشان كلفت مي و ساق

رنگي  يشانداشتند. گويند ايشان، پوستي سفيد داشت، اگرچه قولي ديگر بر آن است كه ا
24Fاند. گندمي داشته

7 
 
 

                                           
 ). ١٦/٢٠١عمدة القاری شرح صحيح البخاری ( -١
 ن خربی حسن است. ي) که بنا به قول دکرت عاطف ملاضه ا٧/٧٣هقی (يسنن الب -٢
 . ٧٩ص ، ن عّثمان بن عّفانيذوالنور  -٣
 ). ٤/٣٧٧اإلصابة ( -٤
 . ٤٥ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -٥
 ). ٥/٤٤٠خ الطربی (يتار  -٦
 . ١٥ص، نياة ذی النور ية و حري ح التوثيق فی سي). صح١/٢٩٥صفة الصفوة ( -٧
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 ايشان ي ه دوم: خانواد
از اسالم با ايشان ازدواج نمودند. آنان به  حضرت، هشت همسر داشتند كه همه، بعد

اكرم، حضرت از ايشان صاحب عبداهللا شدند. سپس آن  ترتيب عبارتند از: رقيه دختر نبي
كلثوم دختر ديگر حضرت رسول ازدواج نمود. همسر  حضرت بعد از وفات رقيه، با ام

كه از ايشان ديگر آن حضرت فاخته دختر غزوان و خواهر امير عتبه بن غزوان است 
صاحب عبداهللا اصغر شدند. سپس با أم عمرو دختر جندب ازدي ازدواج كرد و از او 
صاحب عمرو، خالد، أبان، عمر و مريم شدند. پس از آن با فاطمه دختر وليد بن 

دند. عبدشمس بن مغيرة مخزومي وصلت نمود و از او صاحب وليد، سعيد، ام سعد ش
اري، عبدالملك بود. ايشان از فزن دختر عينيه بن حصن يحاصل ازدواج ايشان با ام البن

رمله دختر شيبه بن ربيعه اموي صاحب عثمان، عائشه، أم أبان و أم عمرو شدند. الزم به 
. آخرين همسر الم آورده و با ايشان بيعت نموداس صذكر است كه رمله در زمان پيامبر

ف، از مسيحيت برگشته و به دين اسالم ايشان، نائله دختر فرافصه كلبي بود كه قبل از زفا
25Fگرويد.

1 
رقيه، كه دو سال قبل از از همسرش ايشان را نه پسر بود كه عبارت بودند از: عبداهللا 

مادرش را با خود به مدينه برد. در طفوليت، حضرت عثمان او و هجرت به دنيا آمد و 
26Fخروس نزديك چشم او را مجروح كرد. اين زخم به تدريج بزرگ شد

كه در سال  تا اين 2
چهارم بعد از هجرت بر اثر شدت اين زخم، عبداهللا در سن شش سالگي فوت كرد. 

أم  كه ازدومين پسر او عبداهللا اصغر پسر فاخته بنت غزوان بود. سومين پسر ايشان، عمرو 
حضرت عثمان و اسامه بن زيد  دب بود كه عمرو بعدها از پدر خودعمرو دختر جن

علي بن حسين، سعيد بن مسيب و ابوالزّناد از او حديث روايت  حديث روايت نمود و
اند. او با رمله دختر معاويه بن أبي سفيان ازدواج نمود و در سال هشتاد بعد از هجرت  كرده

وفات يافت. ديگر پسران آن حضرت از ام عمرو، خالد، أبان و عمر بودند. أبان در فقه، 
دالملك بن مروان و به مدت هفت سال امارت امام بود كه بعدها در دوران خالفت عب

                                           
، ر. األمني ذوالنورين حممود شاک١٩ص، ). التمهيد و البيان فی مقتل الشهيد عثمان٥/٤٤١تاريخ طربی ( - ١

 .٣٦٤ص
 .١٩ص، التمهيد و البيان، ٣٦٥ص، األمني ذوالنورين - ٢
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روايت نمود كه  سمدينه را برعهده داشت. أبان احاديثي را از پدر خود و زيد بن ثابت
 باشد: هر كس در آغاز روز و ابتداي شب بگويد:  ها اين حديث مي يكي از آن

 . »ماِء َو هو السَّميُع الَعليمُ ِبْسم اِهللا اّلذی الَيُضرُّ َمَع اْسِمه َشیٌء فی اَألرِض و ال فی السَّ «
(با نام آن فرمانروا و پروردگاري كه با پناه بردن به نام او هيچ كس و هيچ چيز را 

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

فلج شد گفت: سوگند به خدا اين جزاي فراموش كردن آن دعاست كه خداوند  روز كه
. او، خود، از فقهاي مدينه بود و در سال صد و پنج هجري 27F1»را در مورد من اجرا نمود آن

28Fوفات يافت

. و عمر نيز از ام عمرو دختر جندب زاده شد، وليد و سعيد ديگر پسران 2
وليد مخزومي صاحب آنان شد. سعيد در سال  بودند كه ايشان از فاطمه دختر سحضرت

از ام  سعثمان ) و در زمان خالفت معاويه بن أبي سفيان امارت خراسان داشت.   ه 56(
ين صاحب پسري به نام عبدالملك شد كه در طفوليت فوت كرد. نقل است كه آن البن

29Fتند.از نائله دختر فرافصه نيز صاحب پسري شد كه نام او را عنبسه گذاش سحضرت

3 
دختران ايشان نيز عبارت بودند از: مريم، دختر أم عمرو، أم سعد، دختر فاطمه بنت 
وليد مخزومي، عائشه، اُم أَبان و اُم عمرو دختران رمله بنت شيبه، مريم دختر نائله بنت 

. آمنه دختر عفّان و خواهر تني حضرت عثمان در زمان 30F4نبنيفَرافصه و أم ولد دختر أم ال
ره مخزومي ازدواج كار هشام بن مغي گر بود و با حكم بن كيسان خدمت ليت آرايشجاه

جا مسلمان شد  اسير شد و به مدينه برده شد. در آن شه عبداهللا بن جحيكرد، حكم در سر
شهيد شد. » بئر معونه« ي هكه در سال چهارم بعد از هجرت و در حادث جا ماند تا اين و همان

كه در روز فتح مكه، با مادر و  مكه و بر كفر خويش ماند. تا اينآمنه برخالف شوهر در 

                                           
 . ٣٣٨٥کتاب الدعوات:،  سنن ترمذی -١
 ). ٤/٢٥٣سريأ عالم النبالء ( -٢
 . ٣٦٩ص، األمني ذوالنورين -٣
 . ٢٠ص، التمهيد و البيان -٤
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 صديگر خواهرانش اسالم آورد و همراه هند، دختر عتبه و همسر ابوسفيان، با پيامبر اكرم
31Fبيعت نمود كه هرگز شرك نورزد، دست به سرقت نزند و مرتكب زنا و فحشا نشود.

1 
بن عقْبه بن أبي مِعيط، عماره  عبارت بودند از: وليد سبرادران مادري آن حضرت

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

از تحويل  صا رسول اهللاكه اسالم آورده و به مدينه هجرت كرده بود، به مدينه رفتند، ام
او به برادرانش امتناع كرد. وليد در روز فتح مكه، اسالم آورد اما اسالم آوردن عماره، 

 دير صورت گرفت. 
خواهران مادري آن حضرت نيز عبارت بودند از: أم كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط 

اجعت رسول كه در مكه اسالم آورد و هجرت نمود. او اولين زني است كه بعد از مر
 ساز حديبيه به مدينه، به اين شهر هجرت كرد. ديگر خواهران مادري آن حضرت صاهللا

32Fام حكيم و هند دختران عقبه بودند.

2 

 سوم: جايگاه حضرت عثمان در زمان جاهليت
در آن دوران جزء بهترين افراد قوم خود بود، مردي بود صاحب قدر و منزلت و ثروتمند، 

داشتند و برايش احترام  رين سخن بود، قومش او را بسيار دوست ميبا حيا و آزرم و شي
زيادي قائل بودند، براي هيچ بتي به سجود نرفت، مرتكب هيچ فحشا و كار ناپسندي نشد، 

بهاترين  كند و عقل گران گفت: شراب، عقل را زائل مي هرگز لب به شراب نزد و مي
را  را بداند و آن بر انسان الزم است قدر آن نعمتي است كه خداوند به انسان داده، بنابراين

ارزش ننمايد. هرگز آوازهاي خنياگران و مجالس لهو و لعب او را مجذوب خود نكرد  بي
33Fو بحدي با حيا بود كه شرم داشت كسي عورت او را ببيند

. به واقع اگر به اين سخنان 3
ز آواز نخواندم، آرزوهاي هرگ«شود:  خود او نظري بيفكنيم، راه شناخت او بر ما آسان مي

                                           
 . ٣٤٦ص، األمني ذوالنورين -١
 . ٣٥٤ص، األمني ذوالنورين -٢
 ).١/٦١٨امحد شلبی (، سالمیالتاريخ اإل ةموسوع ٣
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باطل ننمودم، از آن هنگام كه با پيامبر بيعت نمودم، شرمگاه خود را با دست راستم لمس 
 34F1»دم و دچار زنا نشدم.نوشينكردم، نه در جاهليت و نه در اسالم، هرگز شراب ن

ايشان نسبت به علوم و معارف آن روزگار عرب، چون علم أنساب، أمثال و حكم و 
هاي شام و  لع بود، اهل سفر بود و از سرزمينهاي قبائل عرب (األيام) مطّ گتاريخ جن

خورد داشته و با وضعيت و شرايط آنان آشنا هاي عرب بر و ملّت حبشه ديدن كرده با اقوام
شده بود. مرد تجارت بود و با ثروتي كه از پدر به ارث برده بود بدان اقدام نمود و 

ه كه خود، صاحب امي جزو ثروتمندان و بزرگان بني يار،هاي بس توانست پس از موفقيت
مكه، شرف  ي ه، شود. در آن روزگاران، در جامعندقدر و منزلتي واال در ميان قريش بود

شد و قدرت او بر پاية تعداد  و منزلت هر فردي بر اساس ميزان مال و ثروت او تعيين مي
و عثمان بن عفّان نه تنها توانست  گرفت اش شكل مي فرزندان، برادران و اقوام و طايفه

ها دست يابد بلكه از محبت و احترام زيادي در ميان قوم خود و قريش برخوردار  بدان
هايي كه در مورد ميزان محبت و احترام مردم به عثمان در زمان  ترين داستان شد. از جالب

طفل خويش جاهليت نقل شده آن است كه به عنوان مثال زن عرب، آن هنگام كه براي 
35Fآواز مي خواند

آورد كه بيانگر ميزان اين محبت و احترام مردم  ، آوازهايي بر زبان مي2
36Fبوده است: نسبت به عثمان مي

3 
 الـــــــــــــــــــــــــــــــرَّْحمنِ ُاِحبـــــــــــــــــــــــــــــــک و 

 

ـــــــــــــــــَريش ِلعثمـــــــــــــــــان   ُحـــــــــــــــــبَّ قـُ
 

 )ست دارم كه قريش، عثمان را دوست داردقدر دو ([فرزندم] من تو را همان

 چهارم: اسالم آوردن ايشان
او را به دين جديد دعوت نمود و او  سان، سي و چهار سال داشت كه ابوبكر صديقعثم

سان جزو سابقين اولين امت  يري بدان گرويد و بدينخگونه مكث و تأ نيز بدون هيچ
عثمان بعد از ابوبكر، علي و زيد بن «گويد:  گرديد. ابواسحاق در اين اين رابطه مي

                                           
 ). ٦١، ١/٦٠حليه األولياء ( -١
 . ٧٢ص ، عّقاد، عبّقرية عثمان -٢
 ). ١/٦١٨موسوعة التاريخ اإلسالمی ( -٣
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37Fحارثه

آورد و خود را به عنوان چهارمين فرد مسلمان  ، نخستين كسي است كه اسالم1
مطرح نمود، هر چند كه ممكن است اسالم آوردن سريع او به اين خاطر باشد كه در 

نزد  صانگيز برايش پيش آمده بود و رسول خدا بازگشت از سفر شام، ماجرايي شگفت
خداوند را به رفت و چون آنان را به اسالم فراخواند و بشارت  ساو و طلحه بن عبيداهللا

 ي هها از جانب خداوند وعد آن دو داد، و ايشان را از حقوق اسالم آگاه كرد، و به آن
بازگو  صاكرام داد، ايشان هم ايمان آوردند و عثمان آن ماجرا را براي حضرت رسول

ام،  عرض كرد: يا رسول اهللا!، من به تازگي از شام بازگشته صكرد: به حضرت رسول
اتراق كرد، شب هنگام صدايي را شنيديم » الزرقاء«و » معان«ر حد فاصل چون كاروان ما د

گفت: اي خفتگان، بيدار شويد كه احمد در مكه برانگيخته شد و چون به مكه  كه به ما مي
38Fآمديم، از شما رسالتتان را شنيديم

. بدون شك اين حادثه، تأثير شگرفي بر عثمان 2
او، خود، حقيقت را به چشم ديد و پيش از ورود  گذاشته و او را به سوي اسالم سوق داد.

تواند آن هنگام كه صداقت و حقيقت  به مكه خبر رسالت محمد را شنيد، پس چگونه مي
به خود راه دهد؟ به واقع در اين حالت  يبيند، در پذيرش آن ترديد هايش را مي شنيده

ق و ايمان آوردن به آن انساني با هر درجه از عناد و مخالفتي كه داشته باشد جز قبول ح
كه تالش زيادي نمايد. جلوي روح  بيند و لو اين روي خود نمي شپيهيچ راه ديگري را 

طلب خويش را بگيرد اما باز قادر به اين كار نخواهد بود و به نداي وجدان آگاه  حقيقت
به اين دعوت مبارك، نه از  سدهد. بايد دانست كه پاسخ عثمان  خويش پاسخ مثبت مي

39Fي جهالت كه از روي يقيني راسخ و باوري بدور از شك بودرو

طور كه عادت  . او همان3
داشت در تمامي امور با آرامش و تدبير بيانديشد، در اين مسأله نيز همين روش را در پيش 

و نه رزائل و  گرفت و به يقين پي برد كه اين دعوت، فراخواني است به سوي فضائل
هي به سوي توحيد و اجتناب از شرك ديد كه مردمان را به ها، او اين دعوت را را پستي

خواند و آنان را از غفلت و خواب جهالت برحذر  عبادت و اطاعت پروردگارشان فرا مي
پرستند،  دارد و در اين ميان به قوم خويش نگريست و ديد كه آنان جاهالنه بت مي مي

                                           
 ). ٢٨٩– ١/٢٨٧هشام (  ابن، السرية النبوية -١
 ). ٣/٥٥طبقات ابن سعد ( -٢
 . ٣٠٢ن صييه فی عصر اخللفاء الراشدخيجولة تار  -٣
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ي چون ريختن خون ديگران را كنند و محرّمات خورند، به همسايه خويش بد مي مردار مي
40Fدانند مباح مي

انديشيد، فردي راستگو و امين، كه مردمان تنها از او  ه، آنگاه در محمد 1
اند. هيچ كس دروغي را از او نشنيده و  اند و هرگز بدي را از او مشاهده ننموده خوبي ديده

دت و پرستش خداوند خيانتي از او سر نزده، حال اين فرد، با اين فضايل، عثمان را به عبا
او را  ه بيند كه محمد خدايي كه او را هيچ شريكي نيست، عثمان مي ؛خواند تنها فرامي

كند، او را به اقامة نماز و گرفتن  دعوت به صله رحم و محبت به خويشان و همسايگان مي
41Fرا پرستش و اطاعت نمايد خواهد كه تنها خداوند خواند و از او مي روزه مي

ن ، بنابراي2
آورد و در اين راه  اسالم مي سگويد و توسط ابوبكر صديق لبيك مي صبه نداي محمد

او،  بايست در آن چون هد، راهي كه مين پيشگامانه و در عين صالبت، با آرامش گام مي
منش، آرام و با گذشت، بزرگوار و نيكوكار و مهربان و سخاوتمند بود،  صبور و بزرگ

42Fو يار ضعيفان شد تا نهال اسالم رشد نمايد و ثمر دهد.بايست با مؤمنان همدل بود 

3  
 اش، سعدي بنت كريز چنين سروده است:  در وصف اسالم آوردن عثمان، خاله

ــــــــا ــــــــدی اهللاُ ُعْثمان ــــــــدی َه ــــــــی الُه ــــــــْولی إل  ِبَق
ــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــِديِد ُمَحمَّ  فتــــــــــــــــاَبَع بــــــــــــــــالرَّْأِی السَّ
ــــــــــــــه ــــــــــــــاْلَحقِّ بِْنَت ــــــــــــــوُث ِب ُع  و أْنَکَحــــــــــــــه الَمبـْ

ــــــــــــاابنَ  ــــــــــــداؤَُک ي ــــــــــــی ِف  اْلهاِشــــــــــــميـِّْيَن ُمْهَجت
 

ــــــــــــی اْلَحــــــــــــقِّ   ــــــــــــدی إل  و َأْرَشــــــــــــَده َواهللاُ يـَْه
ــــــــــْدقِ  ــــــــــِن الصِّ ــــــــــَرأٍی الَيُصــــــــــدُّ َع  وکــــــــــاَن بـَ
ـــــی اُألفـــــقِ  ـــــْمَس ِف ـــــْدٍر مـــــازََج الشَّ  َفکـــــاَن َکَب
ــــــــــــقِ   و أنــــــــــــت َأمــــــــــــيُن اِهللا ُأْرِســــــــــــْلَت ِلْلَخْل

 

ه راه حق را (خداوند، عثمان را به راه راست رهنمون كرد و تنها خداوند است ك
شد، تصميم درستي كه او را از  صدهد. عثمان با تصميمي درست، پيرو محمد نشان مي

نيز دخترش را به عقد او در آورد، وصلتي كه بسان  صحقيقت باز نداشت. رسول خدا
اي فرزند هاشميان! جانم به قربانت، تو  )اي محمد!(برخورد بدر و خورشيد در افق بود. 

 اي).  راي هدايت مردمان مبعوث شدهامين خداوندي كه ب

 صپنجم: ازدواج آن حضرت با رقيه دخت بزرگوار رسول خدا

                                           
 ). ٢/٨٠٥عادل عبدالغفور (، هد املّکیمرويّات الع -١
 ). ١/٣٧فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ).٧/٢١٠. البداية و النهاية (٥٣ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -٣
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با اسالم آوردن حضرت عثمان پيوندهاي محبت و اخوت بين او و ديگر مسلمانان برقرار 
قدر و منزلت او نزد مسلمانان دو  صاكرم شد و با ازدواج آن حضرت با رقيه دخت نبي

پيشتر رقيه را به عقد  صن اين ازدواج به اين شرح است كه رسول خداچندان شد. داستا
تْبه پسر ابولهب و دختر ديگرشان، أمبه، ديگر پسر ابولهب درآورده  عتَيكلثوم را به نكاح ع

 سورة مباركه مسد كه عبارتند از: بود اما پس از نزول آيات
ِِ لََهٖب َوتَّب  ََّبۡت ﴿

َ
�ۡ   ١يََدآ أ

َ
َسَيۡصَ�ٰ تَاٗر� َذاَت   ٢َوَما َكَسَب  ۥَ�ٰ َ�ۡنُه َماُ�ُ َمآ أ

تُُهۥوَ   ٣لََهٖب 
َ
ّالََة  �ۡمَر�  .]٥ -١المسد: [ ﴾٥ِجيِدَها َحۡبٞل ّمِن ّمَسدِ  ِ�  ٤ �ۡ�ََطبِ ََ

دارائي و آنچه (از شغل و مقام) به . گردد نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي(
به آتش ). رهاند رساند (و او را از آتش دوزخ نمي دي بدو نميدست آورده است، سو

و همچنين . ور خواهد بود كش و شعله بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه زبانه
كش  جا بدبخت و) هيزم چين است در آن همسرش كه (در اينجا آتش بيار معركه و سخن

 ). لياف استاي از ا در گردنش رشته طناب تافته و بافته. خواهد بود
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  صدختران محمد
43Fباشد از جانب خداوند بر آل محمد و ذلّتي باشد از آن ابولهب و فرزندان او

. عثمان به 1
آمد و از رقيه خواستگاري نمود، رسول  صاين ماجرا نزد رسول خدا محض شنيدن

)، خود، لدرآورد و حضرت خديجه( سنيز ايشان را به عقد حضرت عثمان صخدا
دختر بزرگوارشان را براي اين امر آماده كردند، و اين ازدواجي بود ميمون و مبارك با 

جمال و زيبايي رقيه  ي ههمپاي توانست مردي كه از خوش سيماترين مردان قريش بود و مي
 سرودند:  باشد. هنگام ازدواج آن دو، مردم اين بيت شعر را مي

 َأْحَســــــُن َزْوَجــــــيِن رآهمــــــا إنســــــان
 

44Fرُِقيَّــــــــٌة، َو َزوُجهــــــــا عثمــــــــانُ  

٢  
 

ها را به  (رقيه و همسرش، عثمان، زيباترين هسمراني هستند كه تا به حال مردم آن
 اند).  چشم ديده

                                           
 . ١٢ص، حممد رشيدرضا، ذوالنورين عثمان بن عّفان -١
 . ٨٩ص ، أنساب األشراف -٢
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كند كه هنگامي كه رقيه مشغول شستن سر  ن عثمان قريشي نقل ميعبدالرحمان ب
دخترم نسبت به ابوعبداهللا «بر او وارد شد و به ايشان فرمودند  صعثمان بود، رسول خدا

45F».(عثمان) به نيكي رفتار كن كه اخالق او از ديگر صحابه بيشتر به من شبيه است

1 
آل  بكلثوم طالق رقيه و ام بردند كه با جميل و ابولهب گمان مي در واقع ام

الشأن، سرنوشتي خوب را براي  كنند، اما خداوند بزرگ و عظيم محمد را خوار و ذليل مي
جميل و ابولهب بازگشت  رقم زده بود، بدون شك اين ذلّت به خود ام صدختران محمد

ها محفوظ نمود كه هرچه خداوند بخواهد همان  خود، بيت نبوت را از بدي و خداوند
46Fشود. يم

2 

 و هجرت ايشان به حبشه سحضرت عثمان آزمايشششم: 
ها را تجربه  ي افراد و اقوام آن قانون آزمايش و تحمل مشكالت، قانوني است كه همه

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

اين راه مبذول داشتند. در اين مسير، مسلمانان ثروتمند نيز از باليا و مصائب آن در امان 
نماندند، عثمان بن عفان نيز يكي از آنان بود كه در راه خدا و دين او آزار و اذيت بسياري 

ل شد. حكم بن أبي العاص، او را را از جانب عمويش، حكَم بن أبي العاص بن أميه متحم
گفت:  كرد تا دست از محمد و دين او بكشد، و به او مي بست و او را وادار مي با طناب مي

؟ به خدا گرويده ايگردان و به دين تازه ديگري  آيا مگر از دين آبا واجداد خويش روي
عثمان مقاومت  تو را آزاد نخواهم كرد. اما كه از آن دين دست بر نداري ا اينسوگند ت

كه عمويش چون استقامت او را مشاهده  ورزيد تا اين نمود و بر ايمان خود اصرار مي مي
47Fكرد، دست از اذيت و شكنجه او برداشت

3 . 

                                           
: را روايت کرده است و ابن حجر هيثمی در المع (حديث : طربانی اين حديث»ِانَّه َأْشَبُه أصحابی بی ُخُلقاً « -١

 داند.  را ثقه می ) رجال و راويان آن١٤٥٠٠
 . ٨٤، ابراهيم املنتاوی، دماء علی قميص عثمان -٢
 . ٢٢ص، التمهيد و البيان -٣
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پناه و  پس از اوج گرفتن آزار و اذيت مسلمانان و به خصوص مسلمانان فقير و بي 
امر  ص، پيامبر اكرمش عماربعد از شهادت دلخراش سميه و همسرش ياسر، پدر و مادر 

  فرمود تا مسلمانان به حبشه هجرت نمايند و به ايشان فرمودند: 
 . 48F1»َخَرْجُتم إلی الَحَبَشِة، فَِإنَّ بهاَمِلکاً صاِلحاً اليُْظَلُم ِعْنَدُه َأَحدٌ  َلوْ «

كند كه به كسي ظلم و  جا پادشاه صالحي حكومت مي (به حبشه برويد زيرا در آن
 دارد).  يستم روا نم

به اين ترتيب هجرت آغاز شد و مسلمانان دسته دسته و به صورت مخفيانه از مكه 
49Fرساندند شدند و خود را سواره و پياده به ساحل درياي سرخ مي خارج مي

. آنان عثمان 2
شان را منظم كند؛  عنايت خدا شامل  بن مظعون را سرپرست خود قرار دادند تا وضعيت

50Fي، آنان را در ازاي پرداخت نيم دينار براي هر نفر، سوار نمودندحال آنان شد و دو كشت

3 .
اما  ندداشتبا اطالع يافتن قريش از قضيه، بالفاصله افرادي را در تعقيب آنان گسيل 

رسيد. حضرت  ي راه حبشه بودند و ديگر دست قريش به آنان نمي مسلمانان در نيمه
ر هجرت دوم مسلمانان به حبشه رقيه، هم در هجرت اول و هم د ؛عثمان و همسرش

جا بود كه  حضور داشتند. مسلمانان در رجب سال پنجم بعثت به حبشه رسيدند و در آن
جرت اول خود را مشاهده نمودند. در قرآن كريم در مورد ه شعائرامنيت و آزادي انجام 

 مسلمانان چنين آمده است:
ِينَ ﴿ َّ ِ َهاَجُرواْ ِ�  َو� َّ َِۡعِد مَ  � ََّنُهۡ  ِ� ِمۢن  َُبّوِ

ََ لُِمواْ  ُُ ََۡياا  ِّ ۡجُر  �
َ
ت َوَ� ِ َحَسَنٗة  ��ِخَرة

ۡعلَُموَن  َُ ۚ لَۡو َ�تُواْ  ُ�َ�ۡ
َ
 .]٤١النحل: [ ﴾٤أ

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

 ). پاداش دنيوي آنان) بزرگتر است اگر بدانند
است  صكند كه مراد از اين آيه، أصحاب حضرت رسول امام قُرطبي از قتاده نقل مي

كه مشركان مكه آنان را مورد ستم خود قرار داده و آنان را از مكه اخراج كردند و به همين 

                                           
 ). ١/٤١٣بن هشام (ا، و السرية النبوية ٢٩٠ص، کرميالاهلجرة فی القرآن  -١
 ). ١/٢٠٤و طبقات ابن سعد ( ١٥ص، ماندماء علی قميص عث -٢
 ). ٢/٦٩) و تاريخ الطربی (١/٢٠٤طبقات ( -٣
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گاه سكني داد و  رت كردند اما خداوند آنان را در هجرتدليل مسلمانان به حبشه مهاج
51Fياراني را براي ايشان فراهم نمود

 كه خود در قرآن چنين فرموده است:. همانطور 1

ِينَ َ�ٰعَِباِد  قُۡل ﴿ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا ُقوا َّ ْ ِ� َ�ِٰذهِ  � ۡحَسُنوا
َ
ِيَن أ َّ ِ َياَرّ�ُ�ۡ ۚ ل َۡ ِّ َحَسَنةٞۗ  �

�ُض 
َ
ِ َوأ َّ �  َّ َما يَُو َّ ِ� ۗ ونَ َ�ِٰسَعة  ُ�ِٰ َّ ۡجرَُه  بَِغۡ�ِ ِحَساٖب  �ل

َ
 .]١٠الزمر: [ ﴾١أ

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

م و غرق در گناه زندگي نكنيد و پستي و خواري را نپذيريد و مراكز كفر و شرك و ظل
هجرت را پيشه سازيد). زمين خداوند وسيع و فراخ است (و در ديار غربت شكيبائي 

 ). شود كنيد). قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي
طالب و افرادي است  فر بن ابياز ابن عباس روايت است كه منظور از اين آيه، جع

52Fكه با او به حبشه هجرت كردند

ها گرفت و  ها و عبرت . حضرت عثمان از اين سفر، درس2
 مبارك خود به كار گرفت.  زندگي ها را در مسير آن

 ها عبارتند از: ها و عبرت مهمترين اين درس
ها و  هثبات مؤمنان بر اعتقادات خود و استقامت آنان در برابر همه شكنج -1

هايي كه اشرار و گمراهان بر سرشان آوردند، خود، اين دليلي است بر صدق ايمان و  ستم
كه آرامش روح و درون  اخالص آنان در باورهايشان و عظمت روح و جان آنان، بطوري

دانند. در واقع در  هاي كفار مي ها و ستم  و رضاي خداوند متعال را برتر از تمامي شكنجه
ستين و مخلص، اين روح است كه قدرت دارد، نه جسم، بنابراين با تمام نزد مؤمنان را

كنند و به مطالبات و نيازهاي  توان خود در مسير اجابت خواست روحشان حركت مي
ها از زير يوغ ظلم و جور  جسمشان اعتنايي ندارند و اين، خود، راز موفقيت و آزادي ملّت

53Fت.هاي جهالت اس ستمكاران و نجات از تاريكي

3 

                                           
 ). ١٠/١٠٧اجلامع ألحکام القرآن ( -١
 ). ١٥/٢٤٠اجلامع ألحکام القرآن ( -٢
 . ٥٧ص، مصطفی السباعی، السرية النبويّة -٣
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آموخت كه بايد نسبت به امت مهربان بود و بر  صاز سنت پيامبر اكرم سعثمان -2
آنان شفقت ورزيد و اين درس مهم در دوران خالفت خود او نيز و در روزگار حيات 

و خالفت ابوبكر صديق و عمر فاروق هويدا بود. او به چشم خود  صحضرت رسول
خويش مهربان است و تمام تالش خود را اكرم چقدر نسبت به ياران  ديد كه نبي مي
نمايد كه آنان در امنيت و آسايش به سر برند و به همين دليل بود كه به مسلمانان امر  مي

كند و كالم آن  فرمود تا به نزد پادشاهي بروند عادل كه به هيچ كس ستم نمي
حفظ و  راست بود، مسلمانان در حبشه در امان بودند و توانستند دين خود را صحضرت

54Fگسترش دهند

بود كه سرزمين حبشه را برگزيد و مسلمانان را  ص. بنابراين، اين پيامبر1
تشويق به هجرت بدانجا نمود تا در امنيت قرار گيرند و اين درس مهمي است براي 

هاي خود را براساس حكمت و دورانديشي در جهت  رهبران جهان اسالم كه بايد برنامه
تدوين كنند و در جستجوي مكاني امن به عنوان مركزي  حمايت از اسالم و مسلمين

اي، بتوانند داعيان و امت اسالم را  باشند كه در صورت به خطر افتادن مراكز اصلي و پايه
ها تمام  زيرا كه ثروت واقعي، همان داعيان راستين هستند كه بايد دولت ؛پناه دهد

كه هر فرد مسلمان در  زيرا ؛هاي خود را صرف حفظ و حمايت از آنان بنمايند تالش
حفظ جان و هاي غير مسلمان ارزشمند است و بايد در  تمام انسان ي هندازااسالم بنا به 

 د. يكوشامنيت او 
از اين هجرت گرفتند آن بود كه در موقع بروز  سديگر درسي كه عثمان  -3

55Fخطر

دان نبرد پيش قدم و براي دفاع از جامعه و در مي او ي ه، بايد رهبر جامعه و دار و دست2
پيش قراول باشند، و خود را سپر قرار دهند و نبايد خود از ميدان كارزار بگريزند و پيروان 

. و بر اساس اين 56F3صرا به معركه بفرستند، زيرا اين روشي است بدور از سنت نبي اكرم
در دوران خالفت خويش، نزديكان و اهل بيت خود را در صف  ساصل بود كه عثمان 

كه عبداهللا بن أبي سرح در فتوحات آفريقا، عبداهللا بن  دهد، كما اين لشكر قرار مي مقدم
به  سكردند و نيز حضرت نبرد مي انعامر در فتوحات مشرق، خود، پيشاپيش سپاهيانش

                                           
 . ٣١٢ص، اهلجرة فی القرآن الکرمي -١
 ). ١/٣٣٣الرتبية القيادية ( -٢
 ). ١/٣٤٨الصّالبی (، السرية النبويّة، )١/٣٣٣القيادية (لرتبية ا -٣
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دستور داد كه همراه همسرش سوار بر كشتي در صف مقدم ناوگان خود به  سمعاويه 
اين خصوص، در مبحث فتوحات به تفصيل سخن خواهيم  نبرد با روميان بپردازد. البته در

 گفت. 
57Fاولين مسلماني است كه همراه با اهل بيت خويش هجرت نمود سعثمان -4

و  1
 اند:  نيز همين مطلب را تديير نموده صپيامبر خدا

 . 58F2»لوط. َر إلی اِهللا بَِأْهِلِه بعدَصِحَبهما اهللاُ، إّن عثمان َألّوُل َمن هاجَ «
اولين فرديست كه  ر و همراه عثمان و رقيه باشد، عثمان، بعد از لوط(خداوند يا

 با اهل بيتش در راه خدا هجرت كرده است). 
اي از مهـاجران حبشـه بـه     انـد، دسـته   هنگامي كه شايع شد مـردم مكـه اسـالم آورده   

هاي مكه بازگشتند، اما متوجه شدند كه اين خبـر دروغ اسـت، بنـابراين در جـوار      نزديكي
همراه با رقيه، همسـر خـود، نيـز جـزو ايـن       سد تن از اهل مكه سكني گزيدند. عثمان چن

59Fدسته از مهاجران بودند

امـر بـه    كـه خداونـد   . اين دسته از مهاجران همچنـان تـا زمـاني   3
هجرت به مدينه داد، در محل استقرار خود ماندند. حضرت عثمان، فرديست كه از همـان  

هايي كه به خاطر هجرت و يـا انجـام امـور مهـم از جانـب       بدو اسالم آوردن، جز در زمان
بودنـد و   صصحبت و مـالزم رسـول خـدا    يافتند، هميشه هم مأموريت مي صرسول خدا

 چنان كه بايد بگيرد.  توانست جاي او را آن هيچ كس نمي
در واقع اين وضعيت حضرت عثمان، درست بمانند شـرايط ديگـر خلفـاي راشـدين     

صيت و امتياز، مختص آنان بوده و خود، دليلـي بـراي بـه خالفـت     بود، گويا كه اين خصو
60Fرسيدنشان شد.

4 
اي محكم با اسالم و قرآن داشت و هرگز امري،  هميشه رابطه سالنورين حضرت ذي

و خالفـت ابـوبكر صـديق و     صاكـرم  چه عام و چه خاص، از امور زندگي پر بركت نبي

                                           
 ). ١/٣١٤الصواعق املرسلة ( -١
 ). ٣/٢٦٨املعرفة و التاريخ ( -٢
 ). ١/٤٠٢بن هشام (ا، السرية النبوية -٣
 . ٨٠ص ، عّما، عثمان بن عّفان -٤
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فلت نورزيد و به تعبير امروزي، ايشـان تمـام   ها غ عمر فاروق از ديد او پنهان نماند و از آن
61Fامور مربوط به كارهاي بنيادين در حكومت و دولت اسالمي را مدنظر داشتند.

1 

 

                                           
 . ٧٨ص ، عّقاد، عثمان بن عّفان -١



 



 
 گفتار دوم

 با قرآن كريم سحضرت عثمان ي هطراب

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

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

نيدند، تأثير شگرفي ش مي صرا كه حضرت عثمان، به طور مستقيم از زبان حضرت رسول
ها پاك  در ساختن شخصيت ايشان داشت، همين آيات بود كه قلب ايشان را از پليدي

گردانيد، جانشان را پرورش داد و روحشان را تربيت نمود تا عثمان به انسان جديدي 
62Fها، احساسات، اهداف، معرفت و راه و روشي ديگر. انساني با ارزش ؛تبديل شود

1  
مي، از كيفيت قرآن شد. ابوعبدالرحمن سلَ ي هبود كه عثمان شيفتو به اين صورت  

و ميزان عشق شديد او به قرآن و عمل  صفراگرفتن قرآن توسط عثمان نزد رسول خدا
گويد: افرادي چون عثمان بن عفّان و عبداهللا بن مسعود هرگاه ده  به آن چنين سخن مي

كه تمامي معارف آن ده  تا زمانيگرفتند،  فرا مي صآيه از قرآن را نزد حضرت رسول
پرداختند، بنابراين ما  كردند، به آيات ديگري نمي نمودند و بدان عمل نمي آيه را فهم نمي

آنان مدتي را صرف  .نموديم را و هم بدان عمل مي هم قرآن را ياد گرفتيم، هم معارف آن
63Fكردند حفظ آن آيات مي

ين رابطه چنين آن در اها انس بگيرند، قر تا بتوانند باآن 2
 فرمايد: مي

ْ َءاَ�ُِٰهِ  كَِ�ٰب  ﴿ َّدبُّرٓوا َٰرٞك ّ�ِ َٰ ُٰه �َِ�َۡك ُم ََ تَزۡل
َ
ْ  ۦأ ْولُوا

ُ
ََُذّكَر أ ٰبِ َوِ�َ َٰ ۡل

َ
�ۡ� ٢﴾ 

  .]٢٩ص:[
ايم  (اي محمد! اين قرآن) كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده(

 ). خردمندان پند گيرندهايش بينديشند، و  تا درباره آيه

                                           
 ). ١/١٤٥الَصّالبی (، السرية النبويّة -١
 ). ١٣/١٧٧الفتاوی ( -٢
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 كند:  نقل مي صاز رسول خدا س عثمان
 . 64F1»خيرُکم َمن تـََعلَّم القرآَن و َعلََّمه«

 (بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگر مسلمانان نيز ياد دهد). 
ايشان عرضه داشت تا صحت آن  تمام قرآن را بر صايشان قبل از وفات رسول خدا

 مايند. را تأييد ن
يره بن غمي، متوان به ابوعبدالرحمن سلَ ان، مياز مشهورترين شاگردان حضرت عثم

65يشحببن  أبي شهاب، ابواألسود، زرF

جا شايسته است اين صفحات را  اشاره نمود. در اين 2
اند: اگر  با جمالتي از حضرت عثمان كه در مورد قرآن كريم است، بياراييم: ايشان فرموده

66Fهاي دنيا پاك گردد هرگز از كالم خداوند بزرگ سيراب نخواهيم شد پليدي قلبهاي ما از

3 .
اند: بدترين روز، آن وقتي است كه چشم به عهد و پيمان خداوند، يعني قرآن  نيز فرموده

67Fكريم، نيافتد

اند: سه چيز در دنياي من نيكو هستند: سيركردن گرسنگان،  . باز فرموده4
اند: چهار چيز است كه ظاهرشان  . ايشان همچنين گفته68F5نپوشانيدن برهنگان و تالوت قرآ

ها عبارتند از: همنشيني با صالحان فضيلت است اما  باشند و آن فضيلت و باطنشان فريضه مي
باشد اما عمل بدان فريضه، زيارت قبور كه  تبعيت از آنان واجب، تالوت قرآن فضيلت مي

ت بيمار فضيلت است اما اجراي وصيت فضيلت است اما مهيا شدن براي مرگ فريضه، عياد
69Fو سفارش او فريضه

اند: مضرترين چيزها ده چيز است: عالمي كه از او  . نيز چنين گفته6
اي كه  سؤال نشود، علمي كه بدان عمل نكنند، نظر درستي كه مورد قبول قرار نگيرد، اسلحه

ي كه به تالوت آن مورد استفاده واقع نشود، مسجدي كه در آن نماز نخوانند، مصحف قرآن
نپردازند، مالي كه از آن صدقه ندهند، اسبي كه سوار آن نشوند، علم زهد كه در نزد طالب 

70Fآخرت سود نجويد ي هدنيا باشد و عمر درازي كه صاحب آن براي تدارك زاد و توش

7 .

                                           
 ).5027بخاري، فضائل القرآن، حديث شماره: (صحيح  - 1
 . ٤٦٧ص، الذهبی، تاريخ اإلسالم؛ عهد اخللفاء الرياشدين -٢
 ). ٧/٢٢٥) والبداية و النهاية (١١/١٢٢الفتاوی ( -٣
 . ٢٧٥ص، ) و فوائد الکالم٧/٢٢٥البداية و النهاية ( -٤
 . ٨٨ص ، تعداد ليوم املعادإرشاد العباد الس -٥
 . ٢٧٨ص، . فوائد الکالم٩٠ص ، مهان -٦
 . ٢٧٨ص، . فوائد الکالم٩١ص ، مهان -٧
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شان را در دست داشتند، به نحوي كه مردم  ايشان حافظ كامل قرآن بودند و هميشه مصحف
71Fگفتند مردي با بركت، كتابي با بركت را آورد شان ميبه اي

قدر به قرائت آن مصحف  . آن1
72Fمبادرت نموده بودند كه پاره پاره شد

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

73Fكرد ركعت كل قرآن را تالوت مي و در همان يك رساند صبح مي

. از او روايت است كه 3
74Fدر يك شب كل قرآن را در يك ركعت تالوت كردند

اين تحقق سخن خدا در مورد  . و4
 اوست:
ّمنۡ ﴿
َ
ََة َرّ�ِهِ  ��ِخَرةَ َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  �ّ�ۡلِ ُهَو َ�ٰنِت  َءاتَآَء  أ َۡ ْ َر قُۡل َهۡل  ۦۗ َو�َرُۡجوا

ِينَ َُوِي �َسۡ  َّ ۡعلَُموَن وَ  � ِينَ َُ َّ ْولُواْ  �
ُ
ََُذّكُر أ َُ َما  َّ ۡعلَُموَنۗ �ِ َُ ٰبِ َ�  َٰ ۡل

َ
 .]٩الزمر: [ ﴾٩ �ۡ�

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

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

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

شاگردي نمود و از  صزالل قرآن نوشيد و نزد رسول خدا ي هحضرت از چشم
درخت  صرا بايد پرستيد و اطاعت نمود. رسول خدا خالل آيات قرآن دانست كه، كه

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

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

                                           
 . ٢٧٣ص، ). فوائد الکالم٣/١٧٧البيان و التبيان ( -١
 ). ٧/٢٢٥البداية و النهاية ( -٢
 ). ٧/٢٢٥مهان ( -٣
 . ٣٩٧ص، اخلالفة الراشدة و الدولة األمويّة -٤
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و نبرد او با  متعال، كائنات، مرگ و زندگي، بهشت و جهنم، قضا و قدر و حقيقت انسان
 دريافت نمود.  صشيطان را از خود قرآن و سنّت رسول خدا

انتها  خداوند پاك و بزرگ، از هر نقص و عيبي مبرّاست و صاحب كماالتي بي
75Fاست، همانند: وحدانيت و نداشتن شريك و مانند و همسر و فرزند.

1 
كريم،  قرآن ؛آن ذات پاك، خود مفهوم عبوديت و توحيد خويش را در كالم خود

ها به فهم  به عيان بيان داشته است. حال به آن مفاهيم وااليي كه صحابه با استناد به آن
ائنات از اين آيات پردازيم: آنان بينش خود را در مورد ك درستي از دين دست يافتند مي

 دريافت كردند:
﴿ ِ َۡ�ُفُروَن ب

ََ �ِّنُ�ۡ  
َ
ِيققُۡل أ َّ ََ  ٱ �َض َخلَ

َ
تَداٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۥٓ  َوَ�َۡعلُوَن َ�ُ ِ� يَۡوَمۡ�ِ  �ۡ�

َ
أ

ۡرَ�َعةِ  وََجَعَل  ٩ �لَۡ�ٰلَِم�َ َرّب 
َ
َََها ِ�ٓ أ ٰ ۡقَ�

َ
ٓ أ َٰرَك �ِيَها َوقَّدَر �ِيَها ََ َ ِمن فَۡوقَِها َو ِِ �ِيَها َرَ�ٰ

ٖٖ َسَواٗٓء لِّلّسآ�ِلَِ�  يّا
َ
ََُوى�  ُُ ّ  ١� َطوًۡ�  �ئۡتَِياَ�َقاَل لََها َولِۡ�َ�ِض  َوِ�َ ُدَخانٞ  �لّسَمآءِ �َِ�  �ۡس

تَۡنَنا َطآ�ِعَِ� 
َ
� ٓ َا ََ ۡو َكۡرٗها قَا

َ
ِ َسَمآٍء  َ�َقَضٮُٰهنّ  ١أ

ۡوَ�ٰ ِ� ُ�ّ
َ
َسۡبَع َسَ�َٰواٖت ِ� يَۡوَمۡ�ِ َوأ

ۡمَرَهاۚ َوَزّ�ّنا 
َ
َيا �لّسَمآءَ أ َۡ ِّ ََۡقِديرُ  � ٰبِيَح وَِحۡفٗظاۚ َ�ٰلَِك  ََ  -٩فصلت: [ ﴾١ �ۡلَعلِي ِ  �لَۡعزِ�زِ  بَِم

١٢[. 
بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او (

دهيد؟ او (عالوه از اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار  همگونها و انبازهائي قرار مي
، و خيرات و بركات زيادي قرار داد ياستوار يها كوه ينو در زما. باشد جهانيان هم مي

الزم مقدر و مشخّص  ي هدر آن آفريد، و مواد غذائي (مختلف ساكنان) زمين را به انداز
كرد. اينها همه (اعم از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم در چهار روز 

رآورده كند (و خواهان را ب كامل به پايان آمد، بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي
الي كه دود سپس اراده آفرينش آسمان كرد، در ح). كمترين كم و زيادي در آن نباشد

انتهاء پراكنده) بود. به آسمان و زمين  فضاي بي ي هها در گستر(گونه، و به شكل سحاب
فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد). گفتند: فرمانبردارانه پديد 

ها را به صورت  آن گاه آن). اي ايم كه اراده فرموده (و به همان صورت درآمدهآمديم 

                                           
 . ١٦– ١٠ص، ول فی غرس الروح اجلهاديّهمنهج الرَّس -١
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اش را صادر (و نظام  هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسماني فرمان الزمه
جا را آفريد). آسمان  و تدبير خاصي مقرّر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آن

زرگي (از ستارگان درخشان و تابان) بياراستيم و (آن را كامالً از نزديك را با چراغهاي ب
آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم. اين (امور مذكوره، اعم از آفرينش جهان 

ريزي خداوند بسيار توانا و  گيري و نظم دقيق، برجوشيده از) برنامه هستي و دوران شكل
 ). بس آگاه است

ها، هرچند كه طوالني باشد، باز  رآن دانستند كه عمر انسانآنان با بينش درست از ق
ارزش  رو 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
َما﴿ َّ َيا �ۡ�ََيٰوةِ َمَثُل  �ِ َۡ ِّ ُٰه ِمَن  � ََ تَزۡل

َ
�ِض َََباُت  ۦبِهِ  ۡخَُلََط ٱفَ  �لّسَمآءِ َكَمآٍء أ

َ
ِمّما  �ۡ�

ُ�ُل 
ۡ
تَۡ�ٰ ُ وَ  �َّاُس يَأ

َ
َخَذِت  �ۡ�

َ
ٓ أ �ُض َحّ�� �َِذا

َ
َُّهۡ   �ّزّ�َنۡت زُۡخُرَ�َها وَ  �ۡ�

َ
� ٓ ۡهلَُها

َ
ّن أ َُ َو

ٓ  َ�ِٰدُرونَ    َعلَۡيَها
َ
َٰها َحِصيٗدا َكأ ََ َََهاٗر� فََجَعۡل ۡو 

َ
ۡمُرتَا َ�ًۡ� أ

َ
تَٮَٰهآ أ

َ
� ِ ََۡغَن ب ۡمِس� ن ّلۡ  

َ
َكَ�ٰلَِك  ٱۡ�

ُل  ُروَن  ��َ�ِٰت ََُفّصِ ُّ ََُف َُ  ٖٖ  .]٢٤یونس: [ ﴾٢لَِقۡو
رفتن نعمت آن) همانند آبي است كه از  حال دنيا (از حيث زوال و فنا و از ميان(

و خورند ( ها مي ها از آن ناها و حيو نابارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه انس آسمان مي
آميزند تا بدانجا كه زمين (در پرتو آن) كامالً  رويند و) به هم مي كنند، مي استفاده مي

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

بوحه اين شادي و در گيراگير اين سرسبزي و آراستگي) فرمان ما (مبني بر درهم در بح
رسد (و با بالهاي گوناگون، از قبيل:  كوبيدن و ويران كردن آن) در شب يا روز در مي

سازيم) و گياهانش را  سرماي سخت، تگرگ شديد، سيل، طوفان، و غيره، آن را نابود مي
انگار ديروز در اينجا نبوده است (و هرگز  كنيم يا درو مو آنچنان آن راز ريشه برآورده 

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

آيات قرآن دريافت كرده  نيز آنان با اعتقاد راسخ و درست به بهشت و دوزخ كه از
شان را از انحراف و تمرّد نسبت به شريعت خداوند پاك نگه  بودند، خود و زندگي
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نظري عميق بيافكند،  سداشتند. هر كس به سيرة حضرت عثمان و ديگر صحابه بزگوار
بيند كه چقدر آنان در مسير شناخت دين خداوندشان تالش كردند و تا چه ميزان  مي

 پروراندند.  عذاب و عقاب او را در دل خويش ميخوف و ترس از 
حضرت عثمان چون ديگر صحابه، مفهوم درست قضا و قدر را از بطن قرآن و سيره 

درك كرد و در آن دچار افراط و تفريط نگشت. اين مفهوم در دل و  صرسول خدا
ا بر همه چيز احاطه دارد، كم جان او رسوخ پيدا كرد و يقين يافت كه علم خداوند

 فرمايد:  كه خداوند در قرآن چنين مي اين
ََۡعَملُوَن ِمۡن َ�َمٍل �ِّ� ُكّنا  َوَما﴿ ْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن َوَ�  ُۡلُوا ََ ٖن َوَما 

ۡ
أ َِ تَُ�وُن ِ� 

ۡعُزُب َعن ّرّ�َِك ِمن ّمِۡثَقاِل َذّر�ٖ ِ�  َُ ُهوًدا �ِۡذ تُفِيُضوَن �ِيهِ� َوَما  ُِ �ِض َعلَۡيُ�ۡ  
َ
َوَ� ِ�  �ۡ�

ۡصَغَر ِمن �لّسَمآءِ 
َ
ۡ�َ�َ �ِّ� ِ� كَِ�ٰٖب ّمبٍِ�  َوَ�ٓ أ

َ
 .]٦١یونس: [ ﴾٦َ�ٰلَِك َوَ�ٓ أ

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

چيز در زمين و در آسمان از  باشيد. و هيچ يازيد و سرگرم انجام آن مي بدان دست مي
اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن، (همه  ماند، چه ذره پروردگار تو پنهان نمي

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

و هيچ چيز را از كند  يز باور داشت خداوند متعال، همه چيز را نزد خويش ثبت مين
 اندازد: قلم نمي
ُٰه ِ�ٓ �َِماٖٖ  �لَۡمۡوَ�ٰ َ�ُۡن تُۡ�ِ  �ِتّا﴿ ََ ۡحَصۡي

َ
ٍء أ ۡ�َ ّ ُُ َٰرُهۡ ۚ َو ََ ْ وََءا ُُُب َما قَّدُموا َوتَۡ�

 ].١٢یس: [ ﴾١ّمبِٖ� 
گردانيم، و چيزهائي را كه (در دنيا) پيشاپيش  مي ما خودمان مردگان را زنده(

اند، و همچنين) چيزهائي را كه (در آن) برجاي  اند و (كارهائي را كه كرده فرستاده
نويسيم. و ما همه چيز را  كنيم و) مي اند، ثبت و ضبط مي اند (و كارهائي را كه نكرده نهاده

 ). نگاريم مينمائيم و  در كتاب آشكار (لوح محفوظ) سرشماري مي
 ت خداوند نافذ و قدرتش كامل است:او يقين داشت خواس
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وَ ﴿
َ
ْ ِ�  أ �ِض لَۡ  �َِسُ�وا

َ
ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  �ۡ� ِينَ َ�يَنُظُروا َّ ّد  � َِ

َ
ْ أ تُوٓا ََ ِمن َ�ۡبلِِهۡ  َو

ۚ َوَما َ�َن  ُ ِمۡنُهۡ  قُّوٗة َّ ءٖ ِ�  ۥِ�ُۡعِجَزهُ  � ٰ ِمن َ�ۡ �ِض� َوَ� ِ�  تِ �لّسَ�َٰ�
َ
َ�َن َعلِيٗما  ۥ�ِتّهُ  �ۡ�

 ].٤٤فاطر: [ ﴾٤قَِديٗر� 
پردازند تا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا  آيا در زمين به گشت و گذار نمي(

؟ هيچ چيزي چه اند نان قدرت و قوت بيشتري داشتهكشيده است، در حالي كه آنان از اي
ا درمانده و ناتوان نخواهد كرد. چرا كه او بسيار فرزانه ها و چه در زمين خدا ر نادر آسم

 ). و خيلي قدرتمند است
 ه خداوند، آفريدگار همه چيز است:و اعتقاد راسخ داشت ك

ُ  َ�ٰلُِ� ُ ﴿ َّ ءٖ فَ  � ۡ�َ ِ
ّ�ُ َُ ِ َٰه �ِّ� ُهَوت َ�ٰل ََ ۚ َرّ�ُ�ۡ ت َ�ٓ �ِ ءٖ  ٱۡ�ُبُدوهُ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َوُهَو َ�َ
 ].١٠٢األنعام: [ ﴾١َو�ِيٞل 
آن (متّصف به صفات كمال است كه) خدا و پروردگار شما است. جز او خدائي (
همه چيز است. پس وي را بايد بپرستيد (و بس؛ چرا كه تنها او  ي ه؛ و او آفرينند نيست

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

در درون اين مرد بزرگ گذاشت كه در مباحث آينده به تفصيل به آن خواهيم پرداخت. 
ها پي برد و دانست حقيقت او  او از طريق درك عميق قرآن، به حقيقت خود و همه انسان
به  گردد و سپس وجود خود را نخست به اصلي دور كه همان خلقت از خاك است برمي

 گيرد: ارزش مي ناچيز و بي ي هعنوان يك انسان از يك نطف
ِيٓ ﴿ َّ ٍء َخلََقهُ  � ۡحَسَن ُ�ّ َ�ۡ

َ
ََ  ۥت أ  َخۡل

َ
ٰنِ َوَ�َدأ ََ �  ۥَجَعَل �َۡسلَهُ  ُُ ّ  ٧ِمن ِطٖ�  �ۡ�ِ

ٰلَةٖ ّمِن ّمآءٖ ّمهِٖ�  َٰ ََ �ِيهِ ِمن ّروِحهِ  ُُ ّ  ٨ِمن ُس َََف  �لّسۡمعَ لَُ�ُ  وََجَعَل  ۦت َسّوهُٰه َو
ٰرَ وَ  ََ بۡ

َ
ۡ� وَ  �ۡ�

َ
�ۡ�ِٔ  ۚ ُروَن  َدةَ ُُ  ].٩ -٧: ةالسجد[ ﴾٩قَلِيٗ� ّما �َۡش

ي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد، و آفرينش انسان (اول) را از گل ذاتآن (
سپس خداوند ذريه او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعيف و ناچيزي (به نام مني) . آغازيد

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

 ). آوريد بفهميد، اما) شما كمتر شكر (نعمتهاي او) را به جاي مي
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خداوند، خود، انسان را به صورت و ظاهري  آن حضرت به اين باور رسيده بود كه
زيبا و متناسب آفريده، به او نعمت عقل و تشخيص و توان سخن گفتن عطا فرموده، 

هاست را مسخّر او گردانيده، اين موجود را بر بيشتر  ها و زمين و هر آنچه در آن آسمان
 فرموده است.  هايش برتري داده و او را با فرستادن پيامبران، قدر و منزلت آفريده

نسبت به انسان اين است كه  ي مهمترين نماد اكرام و احترام خداوند و از جمله
ايجاد محبت و رضايت خداوند را در وجود انسان به وديعت نهاده، و اين اوج  ي هزمين

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

ِمٞن فَلَُنۡحيِنَّنهُ  َمنۡ ﴿ ۡۡ ٰ َوُهَو ُم ََ ت
ُ
ۡو أ
َ
َۡجزَِ�ّنُهۡ   ۥَعِمَل َ�ٰلِٗحا ّمِن ذََكٍر أ

ََ ت َو َحَيٰوٗة َطّيَِبٗة
ۡعَملُوَن  َُ ۡحَسِن َما َ�تُواْ 

َ
ۡجَرُه  بِأ

َ
 ].٩٧النحل: [ ﴾٩أ

و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد، بدو (در اين دنيا)  هركس چه زن(
بخشيم و (در آن دنيا) پاداش (كارهاي خوب و متوسط و  زندگي پاكيزه و خوشايندي مي

 ). عالي) آنان را بر طبق بهترين كارهايشان خواهيم داد
برد بشر با شناخت آيات قرآن به حقيقت عداوت شيطان با انسان و لزوم ن سعثمان 

كند انسان  هاي گوناگون تالش مي با اين موجود پليد پي برد كه به طرق مختلف و شيوه
 ور سازد.  را به انجام معصيت وسوسه نمايد و آتش سوزان شهوت را در او شعله

حضرت و ديگر صحابه كرام، با استعانت از خداوند بزرگ و توانا به جهاد با آن 
خويش پرداختند. آنان با پندگرفتن از داستان حضرت موجود پست و نيز شيطان درون 

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

وكل بر پروردگارش را از عصيان را دارد بايد با عبرت گرفتن از عصيان آدم، ضرورت ت
نفس خويش را  صياد نبرد و از اهميت توبه و استغفار غافل نشود. او و ديگر ياران رسول

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

ْ  َوقُل﴿ ُقولُوا َُ ۡحَسُنۚ �ِنّ  �ّلِ� ّلِعَِبادِي 
َ
ُُ بَۡنَنُهۡ ۚ �ِّن  �لّشۡيَ�ٰنَ  ِ�َ أ ََ َ�َن  �لّشۡيَ�ٰنَ يَ

� ّمبِنٗنا  ِٰن َعُدّوٗ ََ � ِ
ۡۡ ِ  ].٥٣اإلسراء: [ ﴾٥ل
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(اي پيغمبر!) به بندگانم بگو: سخني (در گفتار و نوشتار خود) بگويند كه زيباترين (
ن) در ميان (و نيكوترين سخنها) باشد. چرا كه اهريمن (به وسيله سخنهاي زشت و ناشيري

گمان اهريمن (از دير باز) دشمن آشكار انسان  اندازد، و بي ايشان فساد و تباهي به راه مي
ور  وسوسه شعله ي هبوده است (و پيوسته درصدد برآمده تا آتش جنگ را با افروزين

 )). سازد
با اسالم زيست، و در راه نشر آن جهاد نمود،  س چنين بود كه عثمان آري، اين

اماماني  ؛فروع دينش را از قرآن و سنت پيامبرش جست و از پيشوايان اسالم شداصول و 
كنند و نبايد  دهند و مردم از رفتار و گفتارشان تبعيت مي كه راه راست را به مردم نشان مي

76Fبود. صفراموش كرد كه عثمان از كاتبان وحي و مورد اعتماد پيامبر خدا

1 
 

                                           
 . ٩٤ص ، . التبيني فی أنساب القرشيني٢٢ص ية لعثمان بن عّفانالالسياسة امل -١



 



 
 گفتار سوم

 در مدينه صي اكرممالزمت و مصاحبت با نب

تأثيري شگرف نمود و استعدادها  سعثمان ي هبدون شك عاملي كه در شخصيت و روحي
و شاگردي آن  صهاي او را بارور كرد، مصاحبت و مالزمت با رسول خدا و توانايي
چه در مكه چه در مدينه، هميشه با  سزيرا عثمان ؛نبوت بود ي هدر مدرس صحضرت

زم به حضور در جلسات مدرسه رسالت و فراگرفتن انواع بود و خود را مل صپيامبر
كه خود پرورش  صحضرت رسول اكرم ؛گر بشريت معارف نزد آن معلم و هدايت

دانست و با عشق و عالقه به فراگرفتن قرآن و سنّت پاك سرور  پروردگار بود، مي ي هيافت
الزمت ي مصاحبت و م پرداخت. خود ايشان درباره صمردمان، حضرت رسول اكرم

الشأن، محمد را به حقّ نزد ما  خداوند بزرگ و عظيم«چنين فرموده است:  صرسول خدا
فرستاد و قرآن را بر او نازل نمود و من از آناني بودم كه دعوت ايشان را لبيك گفتم، در 

را يافتم و سنّت ايشان  صدو هجرت نخستين شركت نمودم، افتخار دامادي رسول اكرم
پرورش  ص. عثمان در مكتب قرآن و به دست مبارك رسول خدا77F1»را به چشم ديدم

بود كه به مجرّد پيش  صيافت و نقطة آغازين اين حركت بزرگ، مالقات او با نبي اكرم
هاي  آمدن اين ديدار تحوالت شگرفي در او پديدار گشت، تحوالتي كه عثمان از تاريكي

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

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

شريت تبديل نمود. اين دو امر، خود، ها در طول تاريخ ب ترين انسان حضرت را به كامل
و اظهار محبت و ارادت آنان به ايشان  صسبب گرايش مردم به سوي آن حضرت

جدا از اين خصائص  صشد. اما بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه رسول خدا مي
فرد، پيامبر خدا و دعوتگر مردم به سوي حق بود و اين بعد ديگري است كه  منحصر به

                                           
 ).١/٥٩٧أمحد بن حنبل (، فضائل الصحابّه ١
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دهد؛ زيرا آنان،  الشعاع خود قرار مي را تحت صمؤمنان نسبت به آن حضرت احساسات
را تنها به خاطر خود ايشان دوست ندارند، بلكه در كنار اين محبت، ارادت  صحضرت

اند و احساس حضور با آن  نسبت به آن مقام وااليي كه خداوند به ايشان عطا فرموده
ات عميق و خالصانه نسبت به آن حضرت در آستانه وحي، خود، عامل اين احساس

بينند كه  حضرت است. مؤمنان در پيامبرشان انساني واال و بزرگوار و پيامبري بزرگ را مي
پيروانش را به هر دو بعد  ي هبه صورت ذات واحدي، عشق و ارادت عميق و خالصان

خويش جذب نموده است. اين عشق به پيامبر همان محبت به خدا است كه در وجود 
 تبلور يافته است و محور احساسات و رفتار مؤمنان گشته است.  صل اكرمرسو

78Fاين عشق، كليد تربيت و پرورش اسالمي است و مسير حركت در آن وادي است

1 .
كه نسل اول مسلمانان را به چنان نهضت عظيمي واداشت. و به بركت مصاحبت و 

به نمود، آنان در محضر مالزمت رسول اكرم، ايماني واال را نصيب عثمان و ديگر صحا
قرآن را آموختند، سنت ايشان را ديدند و راه و روش پرورش و تربيت روح  صاكرم نبي

 و جان را فراگرفتند: 
ۡهَل  قُۡل ﴿

َ
�أ َُِ�ٰبِ َٓ ََۡعُبَد �ِّ�  �لۡ  �ّ

َ
ِ بَۡنَنَنا َو�َۡنَنُ�ۡ  � ْ �َِ�ٰ َمَِمةٖ َسَوآء َ َََعالَۡوا َّ َوَ�  �

 ِ ۡ�  ۦهِ �ُۡ�َِك ب ِٗا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َِ ۡرَ�ا
َ
َِۡعًضا أ َِۡعُضَنا  ُِّخَذ  َُ ِۚ ا َوَ�  َّ �  ْ ْ َ�ُقولُوا ْ فَِِن تََوّلۡوا َهُدوا ِۡ � 

 ِ تّاب
َ
 ].٦٤آل عمران: [ ﴾٦ُمۡسلُِموَن  َ

اي كه ميان ما و شما مشترك  هنابگو: اي اهل كتاب! بيائيد به سوي سخن دادگر(
رانيم، بيائيد بدان عمل كنيم، و آن اين) كه جز خداوند  مياست (و همه آن را بر زبان 

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

 . )باشيد كه ما منقاد (اوامر و نواهي خدا) هستيم
و حضور در  صعثمان نيز بر همين اساس، از خالل مصاحبت و مالزمت رسول خدا

كه در اين مسير، علم و معرفت  تبحر يافت صجنگ و صلح ايشان، از سنت پيامبر خدا
ها ايشان را كمك نمود و در  او نسبت به مسايل جنگ و شناخت خصوصيات انسان

                                           
 . ٣٥و ٣٤ص، حمّمد قطب، منهج الرتبية اإلسالمية -١
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هاي جهادي، سياسي، اجتماعي و  تمباحث آينده به طور مفصل به مواضع و فعالي
 خواهيم پرداخت.  صاقتصادي ايشان در زمان حيات رسول خدا

 صهاي جهاد با پيامبر ميدان در ساول: همراهي عثمان
در مدينه، ايشان به تحكيم پايه دولت اسالمي اقدام نمود و در  صبا استقرار رسول خدا

جاد نمود كه در اين ميان نصيب اولين مرحله بين مهاجرين و انصار پيمان اخوت اي
79Fحضرت عثمان، أوس بن ثابت بود

به بناي مسجد، بستن معاهده با  ص. سپس رسول خدا1
جديد  ي هيهوديان ساكن مدينه، ساخت زيربناهاي اقتصادي و آموزشي و پرورشي جامع

از اركان اين دولت بود  سها شدند و در اين اثنا حضرت عثمان پرداخت. به تدريج سريه
نمود و در تمامي غزوات، جز غزوه بدر،  از هيچ نوع مشورت و بذل مالي دريغ نمي و

80Fشركت جست.

2 

 بدر ي هعثمان و غزو -1
و  صي بدر شدند، بانو رقيه، دخت گرامي پيامبر اكرم هنگامي كه مسلمانان عازم غزوه

به همين  همسر با وفاي حضرت عثمان، به حصبه مبتال شده و به اين بيماري گرفتار آمده و
به عثمان امر فرمود كه در كنار رقيه بماند و از او  صخاطر بستري بود، لذا پيامبر اكرم

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

ن بود كه قبل از ترك اين دنيا چشمش به نور جمال پدر بزرگوارش تنها آرزويش اي
، روشن شود و براي آخرين بار خواهر محبوبش زينب صحضرت رسول اكرم

را كه در مكه و ميان كفار بود ببيند و عثمان اين لحظات پر از حزن و اندوه را  صكبري
81Fنمود هاي ريزان خويش نظاره مي از وراي اشك

كه به ديدار  بدون آن . رقيه، فوت كرد3
كه هنوز در بدر و مشغول  صنائل آيد، او را بدون حضور رسول خدا صرسول اكرم

 ي هنبرد با كفار بود، در بقيع دفن كردند و چون بازگشتند زيد بن حارثه، سوار بر ناق

                                           
 . ٤٠ص، األمني ذوالنورين -١
 . ٢٦٩ص، ارنجب ال، عبدالّوهااخللفاء الراشدون -٢
 . ٥٠٤– ٤٩١ص، محد خليل مجعهأ، نساء أهل بيت -٣
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را براي اهل  ص، مژده نصرت و پيروزي مسلمانان و سالمت رسول اهللاصرسول خدا
بخش كه سرتاسر مدينه را فراگرفت.  آور و مسرّت ين خبري بود شاديمدينه آورد، و ا

توانست حزن و اندوه فراق از  عثمان نيز از اين فتح و پيروزي عظيم خشنود بود، اما آيا مي
 همسر با وفايش را بدان سرعت از ياد برد؟

، با غم و اندوه بر سر چون بازگشت و از فوت دخترشان آگاه شدند صرسول خدا
 82F1.ندطلب مغفرت نمود رش ايستاده و از خداوند متعال برايشمزا

از حضور در ميان سپاهيان  سپرستان، حضرت عثمان برخالف ادعاي دروغين هوس
مخالفت نورزيد، بلكه به خاطر اطاعت امر خدا  صبدر فرار نكرد و با دستور رسول اكرم

ودند نائل آمد. زيرا و رسولش به همان فضل و پاداشي كه اهل بدر بدان دست يافته ب
 صايشان همانند ساير مسلمانان مهياي عزيمت به سوي بدر شد اما به فرمان رسول خدا

از  صمؤظّف به مراقبت از دختر بيمار آن حضرت و همسر خويش شدند و رسول خدا
اردوگاه بدر به مدينه بازگشتند، حضرت عثمان را در غنايم سپاه اسالم و پاداش آنان 

83Fسهيم نمودند

2. 
كند: مردي مصري در ايام حج نزد ابن عمر  وهب روايت ميمعثمان بن عبداهللا بن 

بيت، بگو آيا عثمان در بدر دهم به حرمت اين  آمد و از او سؤال كرد: تو را قسم مي
شد؟ ابن عمر در جواب او گفت: درست است كه عثمان در بدر حاضر نبود اما حاضر 

، بيمار بود ص، همسر عثمان و دختر پيامبر اسالمبايد دانست كه در آن زمان چون رقيه
كه او در اجر «ايشان را مأمور مراقبت از رقيه نمودند و به ايشان فرمودند:  صرسول اكرم

 .84F3»و پاداش اهل بدر سهيم است
 صفرمودند: من در روز بدر، به امر رسول اهللا ساز أبو وائل نقل است كه حضرت

مرا در غنايم آن سهيم نمود. نيز از  صحضرت رسولنزد همسر بيمار خويش ماندم اما 
در غنايم بدر سهيم نمود، بدر  هكه رسول اهللا هر كس را گفت: زائده روايت است كه 

                                           
 . ٢٠ص، ميص عثمان بن عفانقدماء علی  -١
 . ٣٠٢ص، اإلصبهانی، اإلمامة و الّرد علی الرافضة -٢
 ). ٣٦٩٨خباری (صحيح  -٣
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85Fرا درك كرده است

. به اين ترتيب به باور تمام مورخان و محدثان حضرت عثمان جزو 1
86Fباشد اهل بدر مي

2. 

 اُحد ي هعثمان و غزو -2
مار  و ت در ابتدا از آن مسلمانان بود و آنان توانستند مشركان را تاراُحد، نصر ددر نبر

كنند، شكست كفار، حتمي بود و بسياري از آنان به قتل رسيدند و هيچ كس را جرأت بر 
زدند،  خواندند و دف مي م آنان نبود، زنانشان كه در آغاز جنگ آواز ميافراشتن علَ

اما ورق برگشت و دليل آن، اين بود كه پيامبر  ها و اطراف گريختند. كنان به كوه شيون
جنگ  ي هكوه اُحد گماشت و آنان را مأمور نمود كه نتيج ي هافرادي را بر دامن ساكرم

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

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

ه شهادت رساندند و شان، عبداهللا بن جبير ب كه در محل خود مانده بودند همراه فرمانده
سپس با غنيمت شمردن غفلت مسلمانان، از پشت بر آنان يورش بردند و بسياري از آنان 

اي از  رساندند. در اين شرايط، وضعيت سپاه اسالم متشنج شد و دسته شهادترا به 
نشيني كردند و ديگر  هاي مدينه عقب نيز جزو آنان بود به نزديكي سمسلمانان كه عثمان 

حيران و  صاي ديگر با شنيدن خبر مرگ رسول خدا نگشتند، دسته گاه بازبه اردو
به جنگ با كفار  صاكرم اي هم مقاومت نمود و در كنار نبي سرگردان شدند و دسته

 ادامه داد. 
را تنها  صكه از معركه گريختند و پيامبر خدا خداوند بزرگ راجع به وضعيت آنان

 فو قرار داده و چنين فرموده است:نان را مورد عگذاشتند با بيان اشتباه اين گروه، آ
ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ ْ ِمنُ�ۡ  يَۡوَم  � ََ� تََوّلۡوا َۡ َما  �ۡ�َۡمَعانِ  � َّ لُّه ُ �ِ َ ََ بَِبۡعِض َما  �لّشۡيَ�ٰنُ  �ۡس

ْت َولََقۡد َ�َفا  ُ َكَسُبوا َّ َ َ�ۡنُهۡ ۗ �ِّن  � َّ  ].١٥٥آل عمران: [ ﴾١َ�ُفور  َحلِيٞ   �

                                           
 . ٣٠٤ص، الّرد علی الرافضةاإلمامة و  -١
 . ٤٧ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -٢
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آنان كه در روز روياروئي دو گروه (مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار (
اي از آنچه كرده بودند (كه سركشي از فرمان خدا  كردند، بيگمان اهريمن به سبب پاره

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

نياطلبان كه تنها ميل و خواهش نفس خويش را مدنظر قرار پرستان و د اما هوس
بينند و  ند، تنها حضرت عثمان را ميعقب نشيني كرددارند، از ميان همه آنان كه از معركه 

به هر  سروند. بايد دانست كه عثمان بن عفّان پيكان اتهامات را تنها به سوي او نشانه مي
ند متعال به صورتي واضح و روشن از او و دليلي كه از صحنه نبرد اُحد گريخت، خداو

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

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

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

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

به اسالم گرويد،  صبرخورد كردند، اين مرد كه جبار نام داشت و با دعوت پيامبر خدا
هاي اطراف گريخته و ديگر نيازي به ادامه حركت  عرض كرد كه قبايل غطفان به كوه

سپرد و  سنيز آن مرد را به حضرت بالل صاجا نيست. رسول خد سپاه صحابه به آن
گونه كارزاري پس از گذشت يازده شب به مدينه  همراه سپاه خويش بدون هيچ

87Fبازگشتند.

1 
 
 

                                           
 . ٥٣و ٥٢ص،  ذوالنوريناألمني -١
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 »ذات الرقاع«غزوة  -4
با رسيدن خبر حركت مردان طوايف ثعلبه و أنمار از قبيله غطفان براي يورش به مدينه، 

اشت و خود با چهار صد تن از را بر مدينه گم س، حضرت عثمانصحضرت رسول
سپاهيان اسالم با جمع كثيري از غطفانيان » صرار«يارانش رهسپار كارزار شدند. در منطقه 

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

گذشت زمان، دو سپاه متفرق شدند و به سرزمينهاي خويش بازگشتند، اين غزوه پانزده 
 روز طول كشيد.  شبانه

 الرّضوان ةبيع -5
اي  و يارانشان به حديبيه رسيدند، الزم دانستند كه نماينده صكه حضرت رسول هنگامي

حضرت بر حفظ حرمت  از جانب خود نزد قريش بفرستند تا پيام صلح ايشان و تأكيد آن
ها بگويد كه مسلمانان تنها قصد أداي مناسك حج  ها برساند و به آن اماكن مقدسه را بدان

اش بن أميه رابتدا خ صعمره را دارند و پس از آن به مدينه بازخواهند گشت. رسول خدا
خزاعي را سوار بر شتري به نام (ثعلب) به سوي قريش روانه نمودند. اما به محض ورود 
خراش به مكه، قريشيان شتر او را هالك كردند و قصد كشتن خود او را نمودند كه 

و بازگو  صها آنان را از اين كار بازداشتند. با بازگشت خراش نزد رسول خدا حبشي
كردن واقعه، حضرت تصميم گرفتند سفير ديگري را نزد قريش بفرستند و به همين خاطر 

88Fار برگزيدندرا براي اين ك سنخست عمر بن خطّاب

از حضرت خواستند  س، اما عمر1
را نزد قريش بفرستند. خواسته  سكه ايشان را از اين كار معذور دارند و عثمان بن عفّان

عمر به حقّ بود و داليل روشني را براي اين خواسته ارائه نمود. ايشان عثمان بن عفّان را 
89Fدانستند براي اين بهتر مي

بود قدرتمند و صاحب اعتبار كه  اي از قبيله سزيرا كه عثمان 2
90Fرا به مكّيان ابالغ كند صتوانست تحت حمايت آنان، پيام رسول خدا مي

. حضرت 3

                                           
 . ٨٣ص ، أبوفارس، غزوة احلديبّية -١
 ). ٢/٦٠٠املغازی ( -٢
 ). ٢/٦٠٠املغازی ( -٣
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گفتند: قريش از عداوت من با آنان خبردار هستند و از طرفي  صبه رسول خدا سعمر
ديگر بني عدي در مكه حضور ندارند تا از من در برابر قريش دفاع كند هر چند اگر 

91Fباز مصلحت را در رفتن من ببيند، اطاعت امر خواهم نمود صپيامبر

به  ص. پيامبر خدا1
من كسي را به  صدر ادامه چنين گفت: يا رسول اهللا سحضرت عمر جوابي ندادند. عمر

عثمان كنم كه در مكه از من بزرگوارتر و خاندان او بيشتر است، اين مرد،  شما پيشنهاد مي
نيز به  صوانند از او حفاظت و حمايت كنند. رسول خدات كه قبيله او مي بن عفّان است
 فرمودند:  سحضرت عثمان

اذهب إلى قريش فخبرهم أنَّا لم نأِت لقتال أحد، وإنما جئنا زوارًا لهذا البيت، معظمين «
 ».لحرمته، معنا الهدي، ننحره وننصرف

كعبه  نزد قريش برو و به آنان بگو ما نه به قصد جنگ كه به قصد حج و زيارت«
ايم و همراهمان حيواناتي براي ذبح است و بعد از اداي اين مناسك بازخواهيم  آمده

 ». گشت
92Fرسيد» بلْدح«عثمان بن عفّان به راه افتاد تا به منطقه 

جا با قريش برخورد  كه در آن 2
جا آمده است. ايشان فرمودند:  كرد. آنان از آن حضرت پرسيدند كه به چه دليلي به آن

مرا نزد شما فرستاده تا شما را به دين خدا فراخوانم و به شما بگويم كه  صدارسول خ
بر محمد فائق  نانشمدگرداند و پيامبرش را عزّتمند، بدانيد اگر  خدا دينش را پيروز مي

رسيد اما اگر محمد پيروز شود به خاطر رأفت و محبتشان به بندگان  د به آرزويتان مينآي
كند و اگر بخواهيد جنگ كنيد شكست خواهيد  ايمان مخير مي خدا، شما را بين جنگ و

هاي اين چند ساله اخير شما را تضعيف نموده و شكوه و عظمت شما را  خورد، زيرا جنگ
گفت و قريش  از ميان برده است. عثمان از اين نوع سخناني كه مورد پسند قريش بود مي

م اما اين اتفاق نخواهد افتاد و محمد يگفت: حرفهايت را شنيد پذيرفت و مي ها را نمي آن
تواند با زور به مكه وارد شود، نزد محمد برگرد و به او بگو كه هرگز دستش به ما  نمي
رسد. در اين ميان أبان بن سعيد بن عاص خود را ظاهر كرد و از عثمان استقبال كرد و  نمي

مد را به قريش برسان. سپس از او را پناه داد و بدو گفت: مأموريتت را انجام بده و پيام مح

                                           
 ). ٢/٦٠٠املغازی ( -١
 مکانی است نزديک مکه.  -٢
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اسب پايين آمد و عثمان را بر تركه اسبش سوار كرد و به مكه برد. در مكه، اشراف و 
بزرگان قريش چون ابوسفيان بن حرب و صفوان بن أميه كه در بلدح با عثمان مالقات 

93Fردگاه حق ورود به مكه را ندا كرده بودند، نزد عثمان آمدند تا بدو گويند محمد هيچ

1 .
مشركان به عثمان پيشنهاد كردند تا خود او در صورت تمايل كعبه را طواف نمايد، اما 

94Fاز اين كار امتناع ورزيد سحضرت

 در مكه اقامت داشت سكه حضرت . در مدت زماني2
به مردم و به ويژه مردم مستمند و تحت ستم مكه  صشروع به رسانيدن پيام رسول خدا

بخش اسالم فراخواند و آنان را به آزادي و رهايي  ينمود و آنان را به دين آزاد
95Fداد الوقوعي بشارت مي قريب

 صگفتند. سالم ما را به رسول خدا . آنان نيز به ايشان مي3
تواند او را به مكه نيز  برسان كه ما يقين داريم خدايي كه محمد را به حديبيه آورده، مي

96Fوارد نمايد

يع شد كه حضرت عثمان به دست قريش . از طرفي ديگر در ميان مسلمانان شا4
يارانش را فراخواند تا بر سر نبرد با كفار با آن  صبه قتل رسيده است، بنابراين رسول خدا

پيمان  صبيعت كنند. صحابه نيز به دعوت ايشان لبيك گفتند و با حضرت صحضرت
97Fبستند كه تا پاي مرگ در ركاب ايشان بمانند.

5 
98Fقان به نام جد بن قيس از بيعت سرباز زددر اين ميان تنها يكي از مناف

. هرچند كه 6
99Fبر سر صبر و استقامت صدر رواياتي ديگر پيمان صحابه با رسول خدا

و يا فرار نكردن  7
از حديبيه بوده است، اما بايد دانست كه صبر و فرار نكردن با پيمان مرگ تفاوت چنداني 

100Fندارد و به يك معنا هستند.

8 

                                           
 ). ٣/٣٤٤ابن هشام (، ) و السرية النبويّه٣/٢٩٠زاداملعاد ( -١
 ). ٣/٢٩٠زاداملعاد ( -٢
 ). ٣/٢٩٠زاداملعاد ( -٣
 . ٨٥ص ، ابوفارس، وة احلديبّيةغز  -٤
 ). ٤١٦٩البخاری ( -٥
 . ٤٨٦ص، السرية النبوية فی ضوء املصادر األصلية -٦
 ). ٤١٦٩صحيح البخاری ( -٧
 . ٤٨٦ص، السرية النبويةفی ضوء املصادر األصليه -٨
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بيعت كرد، أبوسنان عبداهللا بن  صنفري كه با پيامبر خدا در ميان صحابه، اولين
101Fوهب أسدي

102Fپيمان بستند صبود و بعد از او ديگر صحابه نيز با پيامبر خدا 1

. سلمه بن 2
بيعت كرد اما  صأكوع نيز سه بار بيعت كرد، او جزو نخستين افرادي بود كه با پيامبر خدا

103Fپيمان مجدد بست صابه، با رسول خدابعد از آن در ميانه و نيز در آخر كار بيعت صح

3 .
دست راست خويش را به جاي دست عثمان بردست خويش  صسپس رسول خدا
 گذاشت، وفرمود:

 .»هذه يد عثمان«
بيعت  صاي كه در حديبيه با رسول خدا . شمار صحابه104F4»اين دست عثمان است«

105Fكردند، هزار و چهار صد نفر بودند

الرضوان بر  ةبيع، قرآن در مورد بيان فضل اهل 5
 ديگران چنين فرموده است. 

ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ بَايُِعوَن  � ُُ َما  َّ َبايُِعوتََك �ِ ُُ َ َّ ِ يَُد  � َّ َما  � َّ ِ ََ فَِ يِۡديِهۡ ۚ َ�َمن تَّ�
َ
فَۡوَ  �

ََۡفِسهِ   ٰ َ�َ َُ ُُ ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦت يَن ََ ۡو
َ
َ َوَمۡن أ َّ ۡجًرا َعظِ  �

َ
َِيهِ أ ۡۡ  ].١٠الفتح: [ ﴾١يٗما فََسُي

بندند، در  الرضوانِ حديبيه) با تو پيمان (جان) مي بيعةگمان كساني كه (در  بي(
بندند، و در اصل (دست خود را كه در دست پيشوا و رهبرشان  حقيقت با خدا پيمان مي

 ي هگيرد، اين دست به منزل گذارند، و دست رسول باالي دست ايشان قرار مي پيغمبر مي
شكني كند به زيان  خدا است و) دست خدا باالي دست آنان است! هر كس پيمان دست

كند، و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند  شكني مي خود پيمان
 ). كند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي

 فرمايد:  و باز مي
ۡ�َ�ٰ َ�َ  ّلنَۡس ﴿

َ
ۡعَرِج َحَرٞج َوَ� َ�َ  �ۡ�

َ
َحَرٞجۗ َوَمن يُِطِع  �لَۡمرِ�ِض َحَرٞج َوَ� َ�َ  �ۡ�

 َ َّ ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�َُِۡها  ۥَورَُسوَ�ُ  � َّ ت يُۡدِخۡلُه َج تَۡ�ُٰر
َ
ِ�ٗما  �ۡ�

َ
بُۡه َعَذابًا أ َعّذِ ُُ ََُوّل  َُ  ١َوَمن 

                                           
 . ٤٨٦ص، السرية النبويةفی ضوء املصادر األصليه -١
 . ٤٨٦ص، ليهالسرية النبويةفی ضوء املصادر األص -٢
 ). ٣/٢٩١زاداملعاد ( -٣
 . ٤٠٤ص، صحيح السرية النبوية -٤
 . ٤٨٢ص، السرية النبوية فی ضوء املصادر األصلّيه -٥
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ُ قلَّقۡد رَِ�َ  َّ مِنِ�َ َعِن  � ۡۡ َبايُِعوتََك َ�َۡت  �لُۡم ُُ تَزَل  �لّشَجَرةِ �ِۡذ 
َ
َ�َعلَِ  َما ِ� قُلُو�ِِهۡ  فَأ

ُِيَنةَ  ُۡٗحا قَرِ�ٗبا  �لّس َٰبُهۡ  َ� ََ
َ
 ].١٨ -١٧الفتح: [ ﴾١َعلَۡيِهۡ  َوأ

بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست (اگر در ميدان جهاد شركت نكنند). هر كس (
سازد كه  اري كند، خدا او را به باغهاي بهشتي وارد ميانبردماش فر از خدا و فرستاده

رودبارها در زير (كاخها و درختان) آن روان است، و هر كس كه سرپيچي كند، خدا او 
خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در . سازد را به عذاب دردناكي گرفتار مي

ر درون دلهايشان (از صداقت دانست آنچه را كه د زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي
و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و 

 ). فتح نزديكي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان كرد
 در روز حديبيه فرمودند:  صنقل است كه رسول اكرم ساز جابر بن عبداهللا

 .»أنتم خير أهل األرض«
و ما آن روز هزار و چهار صد نفر ». شما، اي ياران من، بهترين مردمان زمين هستيد«

106Fدادم بوديم و اگر امروز چشمانم بينا بودند، جاي آن درخت را به شما نشان مي

. و اين 1
باشد. اما شيعيان با تمسك به اين ماجرا  الرضوان مي ةبيعحديث صراحتاً بيانگر فضل ياران 

را دارند اما  سبر عثمان سن در جمع آن صحابه، ادعاي برتري عليو عدم حضور عثما
، خود، به جاي حضرت عثمان، بيعت نمودند صاين ادعا باطل است؛ زيرا حضرت رسول

الرضوان شريك بود. از ديگر سو  ةبيعدر اجر و پاداش اهل  سسان عثمان بن عفان و بدين
107Fنيست صران پيامبرهدف اين حديث تفضيل تعدادي از صحابه بر ساير يا

2. 
ه، عثمان از چند امتياز نسبت به  طبري در كتاب خود مي  محبگويد: در روز حديبي

با  سبه جاي حضرت عثمان صبرخوردار بود كه عبارتند از: پيامبر شصحاباديگر 
عثمان بن عفّان را  صدست مبارك خويش بيعت عثمان را به جا آورد، نيز پيامبر اكرم

عمل  صم خويش به مسلمانان ساكن مكه نمودند و حضرت رسولمأمور ابالغ پيا
را تأييد  صمبني بر امتناع طواف كعبه، بدون حضور رسول خدا سحضرت عثمان

                                           
 ). ٣/١٤٨٥صحيح مسلم ( -١
 ). ٧/٤٤٣فتح الباری ( -٢
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108Fنمودند

، به جاي صكنند كه چون حضرت رسول . إياس بن سلمه از پدرشان روايت مي1
ا به حال ، با دست خويش بيعت او را به جا آوردند، ياران گفتند خوشسحضرت عثمان

 فرمودند:  صپردازد، اما رسول اكرم عثمان كه با امنيت به طواف كعبه مي
 .»لو مكث كذا ما طاف حتى أطوف«
109F».كند تا زمانيكه من طواف نكنم عثمان نيز طواف نميهر چند آنجا باشد « 

2 
الرضوان شركت  ةبيعنمايند كه در  ها ظالمانه حضرت عثمان را، متهم مي بعضي
ب بوده است، اما اين اتهامات تنها به اين دليل مطرح شد تا اركان خالفت را نجسته و غاي

110Fفرو ريزد

 . در اين مسأله در مباحث بعد به طور مفصل صحبت خواهيم نمود. 3
صحابه را به امر به بيعت  صكنند كه چون رسول خدا روايت مي سأنس بن مالك 

مكه و دور از مسلمانان بود و  در صبا ايشان نمود، عثمان بن عفان به دستور پيامبر
فرمودند: عثمان در  صبيعت كردند، رسول خدا صكه صحابه با رسول خدا هنگامي

اند و سپس يكي از دستان خويش را بر زمين  مأموريتي است كه خدا و رسولش بدو داده
، به جاي دست او بيعت نمود كه دست صزد. خوشا به حال عثمان كه دست رسول خدا

111Fاز دست خود آنان براي صحابه بود. پيامبر بهتر

4 

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

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

كه حضرت عثمان براي بار سوم اين درخواست را مطرح و رسول  ورزيد تا اين امتناع مي
 رو به يارانشان كردند و فرمودند:  صرا پذيرفت. سپس رسول خدا خدا آن
 ».حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا«

                                           
 . ٤٩١و ٤٩٠ص، الرياض النضرة فی مناقب العشرة -١
 د. مهان؛ هرچند که در سند اين حديث ضعف وجود دار  -٢
 . ٣٢ص، ذوالنورين مع النبی -٣
مذی سنن الرت در  حديث صحيحو  اسناد اين روايت ضعيف است. ).١/١٨١السلف الصاحلني ( ةسري  -٤
 . می باشد )٣٧٠٢(
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آيا در ميان شما مردي نبود، كه چون من از پذيرش بيعت آن مرد خوداري «
 ».ورزيدم، گردن او را بزند

ياران گفتند يا رسول خدا! ما كه به درون شما علم نداريم، چرا به ما اشاره نفرموديد 
 فرمود:  صكار را بكنيم؟ رسول خدا  كه آن
 .»ينبغي لنبي أن يكون له خائنة األعينإنه ال «
 . 112F1»هيچ پيامبري را سزاوار نيست كه چشمان خائنانه داشته باشد«

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

عبة: عكرمة بن أبي جهل، وعبد اهللا بن اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الك«
 ».وعبد اهللا بن سعد بن أبي السرح خطل، ومقيس بن حبابة

هاي كعبه آويزان نمايند: عكرمه  آن چهار نفر را به قتل برسانيد و لو خود را به پرده«
113Fل، مقيس بن حبابه و عبداهللا بن سعد بن أبي سرحطبن أبي جهل، عبداهللا بن خ

عبداهللا بن .» 2
و عمار بن  سهاي كعبه آويزان كرد تا امان بگيرد اما سعيد بن حارثه خود را به پرده خطل
هاي بلند از عمار پيش افتاد و ابن  ند، كه سعيد به خاطر گامدويدبراي كشتن او  سياسر

اخطل را به هالكت رسانيد. عكرمه بن أبي جهل خود را به دريا رساند و سوار بر كشتي 
، كشتي دچار طوفان شديدي شد و سرنشينان آن از همه خواستند تا با شد اما در ميانه راه

جا بود كه تصميم  ايماني خالص و بدور از شرك، خداوند را به مدد بطلبند، عكرمه در آن
رود و به او ايمان  صخدا گرفت اگر خداوند او را از آن مهلكه نجات دهد نزد رسول

محمد، فردي است رؤوف و بزرگوار، ايشان آورد و از او طلب عفو و بخشايش نمايد كه 
آمدند و مسلمان شدند. عبداهللا بن سعد بن أبي سرح به عثمان بن عفّان پناه برد و هنگامي 

او را نزد  سمردم را براي بيعت با ايشان فرا خواند، حضرت عثمان صكه رسول خدا
 بردند و بقيه داستان كه در سطرهاي فوق بيان شد.  صرسول خدا

كند: عبداهللا بن سعد بن أبي سرح كاتب وحي بود، اما   بن عباس روايت ميعبداهللا
در روز فتح مكه دستور داد تا  صشيطان او را گمراه كرد و به كفار پيوست و رسول خدا

                                           
 . ١٠٩ص، الصارم املسلول علی شامت الرسول -١
 . ٧٩ص ، صابر أبوسليمان، أضواء البيان فی تاريخ القرآن -٢
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114Fخواست تا او را امان دهد. صاو را بكشند. عثمان او را پناه داد و از رسول خدا

ابن  1
گويد:  بن أبي سرح و شفاعت حضرت عثمان چنين مي اسحاق در مورد فرمان قتل عبداهللا

دستور داد تا مسلمانان ابن ابي سرح را به قتل برسانند. زيرا او قبالً مسلمان  صرسول خدا
د شده و به صف كافران پيوست. پس از فتح مكه او به ود و از كاتبان وحي كه بعدها مرتب

كه او را  تا اين كرداو نيز عبداهللا را پنهان  عثمان بن عفّان كه برادر شيري او بود، پناه برد و
براي عبداهللا أمان خواست. ابن هشام در كتاب خود  يشانبرد و از ا صنزد رسول خدا

گويد: عبداهللا مسلمان شد و در زمان خالفت عمر بن الخطاب و عثمان بن عفّان،  مي
115Fوب شد.هاي خالفت منص عبداهللا بن أبي سرح به امارت چند منطقه از سرزمين

2 

 تبوك ي هغزو -7
 عرب ي هجزيردر سال نهم بعد از هجرت، هراكليوس، امپراطور روم، تصميم گرفت تا به 

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

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

وسائل و تجهيزات سپاه را فراهم نمود؟ هرچند مسلمانان و زنان آنان، داوطلبانه، هر آنچه 
هاي  كردند، اما باز اين مقدار كفاف هزينه تقديم مي صيامبر خدادر اختيار داشتند به پ

نمود. پيامبر چون صفوف دراز مسلماناني را كه آمادة عزيمت به سمت  اين سفر را نمي
 ديد و از ديگر سو امكانات و تجهيزات محدود آنان را، ندا برآورد كه:  ميبودند روم 

 »من يجهز هؤالء ويغفر اهللا له؟«
 »اين سپاه را تجهيز كند تا خدايش او را بيامرزد؟كيست كه «

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 سخاوتمندي را 

                                           
 . ٨٠ص ، مهان -١
 ). ٥٨و ٤/٥٧بن هشام (ا، ة النبويّةالسري  -٢
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قي نگذاشت، چنان را با . عثمان سپاه اسالم را تجهيز كرد و هيچ چيز از نيازهاي آن116F1يافت
 ري نيز نيازي نداشت.شتكه اين سپاه حتي به دهن بند و پابند 

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

ها را تحويل گرفتند دوبار تكرار  چون آن سكهنيز  صتقديم نمود. رسول خدا صخدا
 فرمودند:
 ».عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضرّ «
زيان نخواهد  عثمان با اين كاري كه انجام داد ديگر از امروز به بعد دچار ضرر و« 

117F».شد

2 
118Fعثمان بن عفّان صاحب بزرگترين انفاق اين اردوگاه و پيروزي اين ميدان شد

3 .
را  صراجع به اين انفاق بزرگ چنين گفته است: در آن روز پيامبر عبدالرحمان بن حباب

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

نمودند و اين بار هم عثمان بن عفّان از  يارانشان را به تجهيز سپاه تشويق صرسول خدا
جاي خود برخاست و گفت: اي رسول خدا! من در راه خدا سيصد شتر را با زينشان انفاق 

از منبر پايين آمدند و در مورد عثمان  صكنم. من به چشم خود ديدم كه رسول خدا مي
 دوبار چنين فرمودند: 

 ».ما عمل بعد هذهما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان «
 . 119F4»از اين به بعد هيچ گناهي بر عثمان نيست«

سرگرم تجهيز سپاه  صمره نيز نقل است كه چون پيامبر خداساز عبدالرحمن بن 
آمد  صاسالم بودند عثمان با هزار ديناري كه در لباس خود قرار داده بود نزد رسول خدا

                                           
 . ٥٣ص، حممد صاحل عوض، و العشرة املبّشرون باجلّنة ٢٥٠ص، خلفاء الرسول، )٧/٦٧فتح الباری ( -١
 . ٢٦ص، صحيح التوثيق .)٣٧٨٥الّرتمذی (سنن  -٢
 . ٦١٥ص ، السرية النبويّة فی ضوء املصادر األصلّية -٣
 ) ٣٧٠٠سنن الرتمذی ( -٤
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نمودند و  را دست به دست مي نيز آن دينارها صرا به ايشان داد، حضرت رسول و آن
 فرمودند: 

 ».ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم«
120F».بيند از امروز به بعد، عثمان هر كاري كه بكند زيان نمي«

1 
به اين ترتيب مقدمات حركات سپاه اسالم فراهم شد و آن حضرت همراه ياران 

كه در ميانه راه » تبوك«اي به نام  كه به منطقه خويش رهسپار ميدان كارزار شدند تا اين
جا خبر رسيد كه هراكليوس با اطالع از حركت  مدينه به دمشق واقع بود، رسيدند و همان

سپاه عظيم اسالم از تصميم خود منصرف شده و مزبوحانه دمشق را ترك نموده است. 
سپاه اسالم نيز با تمام تجهيزات و وسائل خويش به مدينه بازگشت. آيا ممكن بود كه 

ها را بازپس گيرد؟ هرگز، بلكه پس از آن نيز هرگاه رسول  ن آن وسائل و مركبعثما
نمود، به سرعت به اين دعوت  مسلمانان را تشويق به بذل و بخششي جديد مي صخدا

121Fگفتند. لبيك مي

2 

 در مدينه سدوم: زندگي اجتماعي حضرت عثمان

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

و بزرگتر از » أميه«بيان نشده است، تنها حاكم از مصعب زبيري روايت كرده كه نام ايشان 
122Fفاطمه بوده است.

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

از دست داد، عمر نزد عثمان آمد و به او گفت: آيا با حفصه ازدواج  عمر، شوهرش را
شنيده كه ممكن است آن حضرت با  صكني؟ و عثمان چون قبالً از رسول خدا مي

آمد و ماجرا را  صحفصه ازدواح نمايند، به عمر جواب مثبتي نداد. عمر نزد رسول خدا
 بدو گفت:  صتعريف كرد. حضرت

                                           
 ). ٣٧٠٢مهان ( -١
 . ٣١ص، و العشرة املبّشرون باجلّنه ١٣٨ص، خلفاء الرسول -٢
 . ٤٦و ٤٥ص، فاروق محّادة، ة النبويّة الشريفةحالدَّو  -٣
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 ».؟ أتزوج حفصة، وأزوج عثمان خيرا منها: أم كلثومهل لك في خير من ذلك «
خواهي؟ من با دخترت حفصه، ازدواج  آيا ازدواجي بهتر از اين وصلت را مي«

 . 123F1»آورم كنم و عثمان را به عقد زني بهتر از حفصه، يعني دخترم، أم كلثوم، در مي مي
ه پس از در صحيح بخاري در اين رابطه چنين آمده است: عمر بن خطّاب گفت ك

پيامبر نيز بود، نزد عثمان بن  ي هبفوت خنيس بن حذافه سهمي، شوهر حفصه، كه از صحا
عفّان رفتم و پيشنهاد ازدواج با حفصه را بدو نمودم اما عثمان در جواب من گفت: اگر 
خواستم با حفصه ازدواج كنم به تو خواهم گفت، چند روز به من مهلت بده تا در اين 

عمر گفت: پس از گذشت چند روز عثمان را ديدم و از او در رابطه با مسأله فكر كنم، 
خواهم كه ازدواج كنم. سپس  نميحاال آن مسأله سؤال كردم كه عثمان به من گفت: من 

عمر بيان داشت: نزد ابوبكر رفتم و همين پيشنهاد را به او نمودم، اما ابوبكر سكوت كرد و 
كه بعد از گذشت چند  تر از عثمان ناراحت شدم تا اينهيچ جوابي را به من نداد. از او بيش

حفصه را از من خواستگاري نمودند و من نيز او را به عقد آن  صروز، رسول خدا
درآوردم. بعداً كه ابوبكر را ديدم به من گفت: شايد به اين خاطر كه در  صحضرت

ي؟ بدان كه تنها به مورد ازدواج با حفصه به تو جواب مثبتي ندادم از من ناراحت شده باش
در مورد اين ازدواج صحبت كرده بودند  صاين دليل اين پيشنهاد را نپذيرفتم كه پيغمبر

با او ازدواج  صرا برمال سازم و اگر رسول خدا صخواستم كه راز رسول خدا و نمي
124Fكردم نمود من با دخترت، حفصه، ازدواج مي نمي

2 . 
ا عثمان مورد ازدواج ام كلثوم ب دختر ابوبكر صديق در بام المؤمنين عائشه 

 ند: ك چنين روايت مي
دخترشان، ام كلثوم، را به نكاح عثمان بن عفّان درآورد، به أم  صچون نبي خدا

 ايمن فرمودند: 
 ».بين يديها بالدف هيئ ابنتي أم كلثوم وزفيها إلى عثمان، وخفقي«
و او همين كار را » ان ببردخترم، أم كلثوم، را آماده كن و او را با دف به خانه عثم«

مورد عثمان پرسيدند و كرد. بعد از گذشت سه روز نزد دخترشان رفتند و از او در 

                                           
 ). ١٩٥٧( :حديث، أبويوسف، ) و اآلثار٤/٤٩مستدرک احلاکم ( -١
 ). ٥١٢٢(، کتاب النکاح،  صحيح البخاری -٢
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و او گفت: عثمان، بهترين شوهر » ؟ي دخترم! شوهرت را چگونه مي بينيا«فرمودند: 
125Fاست

1 . 
 بر در مسجد ايستاد و به عثمان فرمود:  صاز ابوهريره نقل است كه پيامبر خدا 
عثمان، هذا جبريل أخبرني أن اهللا قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية، وعلى مثل  يا«
 ».صحبتها
أم كلثوم را با همان صداق و مهريه رقيه به عقد  جبرئيل خبر آورده كه خداوند«

 ». تو در آورده است
اين رويداد در ربيع األول سال سوم بعد از هجرت رخ داد و ازدواج در جمادي 

126Fن سال صورت گرفت.خر همااآل

2 

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

127Fفوت كرد. پيامبر، خود، بر او نماز گذارد، و عثمان به دست خود او را دفن نمود

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

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

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

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

 گفتند كه: 
  ».فانزل في قبرها«

                                           
 . ٢٢ص، لی قميص عثمان) و دماء ع٢/٢٣١أبوشهبة (، السرية النبويّة -١
 ). ١١٠سنن ابن ماجه ( -٢
 . ٢٢ص، ) و دماء علی قميص عثمان٢/١٣٠ابن أثري (، الکامل -٣
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128Fو او را دفن كن» كلثوم شو داخل قبر ام« 

1 . 
م كه أم كلثوم را غسل از ليلي بنت قانف ثَقَفي روايت شده: من جزو زناني بود

ها را يكي يكي به ما  دست داشتند و آن دادند، پيامبر دم در ايستاده و كفن دخترشان را در
تنه، سپس پيراهن ايشان، بعد روسري او را دادند و  دادند، اول پارچه براي بستن ميان مي

129Fار داديم.پس از آن ملحفه را بر او پوشانيدم و در آخر، ايشان را در لباسي ديگر قر

2 
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
130Fايشان را غسل دادند.

3 
ر اين را د صعثمان از اين مصيبت بسيار ناراحت و اندوهگين شد و رسول خدا

 ديد، پس به ايشان فرمودند:  چشمان عثمان مي
 ».لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان«
 .131F4»آوردم  را به نكاح تو درمي اگر دختري ديگر داشتم آن«

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

دهند، زيراكه خواست و تصميم خدا نافذ و غيرقابل  كه در چنين شرايطي از خود بروز مي
132Fبرگشت است

 چون و چراي آن شد.  . و بايد تسليم بي5
 
 
 

 در تشكيل و تقويت دولت سسوم: مشاركت اقتصادي حضرت عثمان

                                           
 ). ١٣٤٢( ، حديث مشاره:، کتاب اجلنائزصحيح البخاری -١
 ). ٣١٥٧سنن أبوداود ( -٢
 ). ٨/٣٩طبقات ابن َسعد ( – ٤٨ص، ة النبويّةحوالدو  -٣
 ). ٩/٨٣بکر اهليثمی ( علی بن أبی، جممع الزوائد -٤
 . ٧٣ص ، اةضأمني القداکرت ، اخللفاء الراشدون: أعمال و أحداث -٥
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ان بزرگ عرب بود، اما او اين ثروت را در راه اگرچه حضرت عثمان از ثروتمندان و تاجر
قدم بود  الشأن صرف نمود. او در هر امر خيري پيش كسب رضاي خداوند بزرگ و عظيم
ها و  جا ما به عنوان نمونه، به چند مورد از اين هزينه و هيچ هراسي از فقر نداشت. در اين

 كنيم: هاي فراوان ايشان اشاره مي بخشش

 رومه بئر -1
وارد مدينه شد، اين شهر از آب شيرين كمي برخوردار بود و  صي كه نبي خداهنگام

 خطاب به ياران خويش فرمود:  صتنها بئررومه آب شيرين كافي داشت. پيامبر
 ».من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء المسلمين بخير له في الجنة«
از بهتر گرداند، نعمتي هركس بئر رومه را بخرد و ديگر مسلمانان را در آن سهيم « 

 .133F1»نعمتهاي بهشت پاداش اوست
 ».من حفر بئر رومة فله الجنة«نيز فرمودند: 

را در اختيار مسلمانان قرار دهد) بهشت  رومه بكند (و آن هر كس چاهي بمانند بئر« 
134F».شود مي  نصيب او

2 
به رومه در برابر پرداخت بهاي آن،  به مدينه، آب بئر صپيش از ورود نبي خدا

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

 به او فرمودند: صفروخت. پيامبر اكرم جات مي ديگر غلّات و حبوبات و ميوه
 .»ة؟تبيعها بعين في الجن«
اما آن مرد به نبي ». فروشي؟ هاي بهشت مي اي از چشمه را در برابر چشمه كه آن«

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

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

                                           
 ). ٢/٧٦٦األلبانی (، صحيح ُسَنن النسائی -١
 ). ٢٧٧٨صحيح البخاری ( -٢
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135Fدهم مسلمانان قرار مي

. در روايتي ديگر در مورد اين چاه چنين آمده است كه چاه رومه، 1
را به ده  ت و عثمان آنفروخ را به مسلمانان مي متعلق به يك فرد يهودي بود كه آب آن

136Fرا در اختيار همه، اعم از ثروتمند و فقير و مسافران، قرار داد. هزار درهم از او خريد و آن

2 

 توسعه مسجدالنبي -2
مسجدشان را در مدينه بنا نمودند، مسلمانان براي اداي  صكه رسول خدا بعد از اين

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

جا براي اجراي  در آن آمدند، اما به هر حال آن مسجد مكان بزرگي نبود و مسلمانان مي
 به صحابه فرمودند:  صشدند. به همين خاطر پيامبر دچار تنگنا مي اين مراسم

 ».ي بقعة آل فالن فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة؟من يشتر «
در  را به مسجد اضافه نمايد، خداوند هر كس زمين اطراف مسجد را بخرد و آن«

عثمان نيز زمين اطراف مسجد را از مال خود و به ». بهشت، پاداشي بهتر به او خواهد داد
137Fقيمت بيست

138Fيا بيست و پنج 3

139Fرا به مسجد افزود. هزار درهم خريد و آن 4

5  

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

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

140Fبيشترين بخشش و كمك را به اين سپاه نمود سميان، عثمان

كه جزئيات آن در مبحث  6
 غزوه تبوك مطرح شد. 

                                           
 ). ١٠/١٩٦حتفة األحوذی بشرح ُسَنن الرتمذی ( -١
 . ٢٣١ص، ) و احلکمة فی الدعوة إلی اهللا٥/٤٠٨فتح الباری ( -٢
 ). ٢/٧٦٦األلبانی ( ،صحيح سنن النسائی -٣
 ). ٣/٢٠٩األلبانی (، صحيح سنن الرتمذی -٤
 ). ٣/٤١خالد بـَْيطار (، عالم املسلمنيأ -٥
 . ٢٣١ص، األَْلبانی، احلکمة فی الدعوة إلی اهللا -٦



 
 

 



 
 گفتار چهارم

 بيان شده اند ساحاديثي كه در فضيلت عثمان بن عفّان

 باشد نخست: أحاديثي كه در فضيلت او و ديگران مي

 هيداو را به بهشت بشارت د -1
بودم  صهاي مدينه، خدمت رسول خدا كند كه: در يكي از باغ روايت مي سابوموسي

 فرمود:  صكه مردي درِ باغ را زد. نبي خدا
 ». ِافْـَتْح له و َبشِّْره بِالَجنَّةِ «
 ». در را به روي او بگشاي و او را به بهشت بشارت ده«

گفته بود بشارت  صسول خدادر را كه باز كردم ابوبكر را ديدم و او را به آنچه ر
 صدادم و او نيز خدا را حمد و سپاس گفت. سپس بار ديگر مردي در را زد. رسول خدا

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

 فرمود:  صت مدتي بار ديگر در باغ را زدند، اين بار رسول خداگذش
 »ِافْـَتْح له و َبشِّْره بالَجنَّه علی بـَْلوی ُتِصيُبه«
در را به روي او بگشاي و او را به خاطر [صبر و تحمل در برابر] مصيبتي كه بر سر «
 ». آيد به بهشت بشارت ده او مي

آگاه  صدم و او را از سخن رسول خداوقتي كه در را باز كردم، عثمان را دي
: خداوند يار و ياور ُمْسَتعانُ الاُهللا «نمودم. او نيز با حمد و ثناي خدا در جواب گفت: 

 141F1»ماست.
بشارت بهشت  صاين حديث بيانگر فضيلت ابوبكر، عمر و عثمان است كه نبي خدا

 صخدمت رسول خداباشد كه در  ها داده است، و نيز مبين فضيلت ابوموسي مي را به آن
كند كه اگر احتمال غرور و تكبر وجود  بوده است. از طرفي ديگر اين حديث بيان مي

 در روي خود افراد، آنان را مدح و ثنا كرد.  نداشته باشد جائز است رو

                                           
 ).٣٦٩٥صحيح خباری (حديث ١
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اين حديث، خود، از معجزات رسول خدا است كه از فاجعه قتل عثمان و آن 
142Fآن سه تن بر ايمان و اسالم خويش خبر داده است.آشوب و بلوي و نيز تداوم و استمرار 

1 

 اي أحد! آرام گير...  -2
همراه ابوبكر، عمر و عثمان بر كوه  صكند كه: هنگامي كه نبي خدا روايت مي سانس

 گاه رسول خدا پاي خويش را بر آن زد و فرمود:  اُحد رفتند، كوه به لرزه افتاد، آن
 . »ليك إال نبي وصديق وشهيدانفليس ع -أظنه ضربه برجله-اسكن أحد «
زيرا جز يك  -گمان مي كنم با پاي خويش بر كوه زدند –اي احد! آرام گير «

143F».پيامبر و يك صديق و دو شهيد بر پشت تو وجود ندارد

2 

 آرام گير -3
همراه ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و  صروايت شده كه: رسول خدا صاز ابوهريره

لرزه افتاد. پيامبر در اين هنگام  صخره اي بهتاده بودند كه ناگهان زبير بر روي حراء ايس
 چنين فرمودند: 

 ».اهدأ، فما عليك إال نبي أو صديق أو شهيد«
144F».اند آرام گير زيرا بر روي تو جز پيامبر، يا صديق و يا شهيد [راه حقّ] نايستاده«

3 

 سشرم و حياي عثمان -4
و عثمان، هر دو، براي  لالمؤمنين عائشه ه أماز يحيي بن سعيد بن عاص روايت است ك

دراز كشيده و در حال  لدر منزل عائشه صاو تعريف كردند كه روزي پيامبر
كه بلند شده و بنشيند  بدون اين صاستراحت بودند كه ابوبكر اذن ورود خواست، پيامبر

و بعد رفت.  مطرح نمود صبه او اذن ورود داد، ابوبكر نيز وارد شد و كارش را با پيامبر
بدون  صآمد و اين بار نيز حضرت رسول صپس از رفتن او، عمر نزد رسول خدا

                                           
 ). ١٧١– ١٥/١٧٠شرح النووی علی صحيح مسلم ( -١
 ). ٣٦٩٧ديثصحيح البخاری (ح -٢
 ). ٢٤١٧صحيح مسلم (حديث -٣
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آمد،  صكه بلند شود با او به صحبت پرداخت. اما چون عثمان نزد رسول خدا اين
 نيز فرمود:  لبلند شد و خود را مرتب نمود و به عائشه صپيامبر

 ».اجمعي عليك ثيابك«
 ». شانخود را كامالً در لباست بپو«

پرسيد كه چرا موقعي كه ابوبكر  صاز رسول خدا لپس از رفتن عثمان، عائشه
و عمر نزدتان آمدند به همان حالت، راحت با آنان صحبت كرديد، اما چون عثمان پيش 

 به او پاسخ داد:  صشما آمد بلند شديد و خود را مرتب نموديد؟. حضرت
ى تلك الحال أن ال يبلغ إليَّ في إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له عل«
 ».حاجته

عثمان مرد بسيار با حيائي است، ترسيدم كه اگر در آن حالتي كه من بودم بر من «
145F».شد، خجالت و شرم و حيا نگذارد كه او كارش را به من بگويد وارد مي

1 

 شرم و حياي فرشتگان از عثمان -5
در منزل او  صروزي رسول خدا كند: كه نقل مي لابوسلمه بن عبدالرحمن از عائشه

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

به از جاي خود تكان نخورد و  صآمد اما باز پيامبر صاز ابوبكر، عمر نزد آن حضرت
آمد  صكه عثمان نزد حضرت همان حالت با عمر نيز به صحبت كردن مشغول شد، تا اين

بلند شد و لباس خود را مرتب نمود و به صحبت با عثمان  صبا آمدن او، حضرت
سؤال كرد كه يا رسول  صاز حضرت لپرداخت. هنگامي كه عثمان رفت، عائشه

آمدند شما بلند نشديد و به همان حالت ، چرا شما هنگامي كه ابوبكر و عمر نزدتان صاهللا
استراحت با آنان صحبت كرديد، اما چون عثمان نزد شما آمد، بلند شديد و خود را مرتب 

 فرمود:  صكرديد. حضرت
 . 146F2»أال َأستحيی من رجل َتستحيی منه المالئکةُ «

                                           
 ). ٢٤٠٢صحيح مسلم (حديث -١
 ). ٢٤٠١صحيح مسلم (حديث -٢
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 كنند).  (آيا نبايد از مردي شرم داشته باشم كه فرشتگان از او شرم مي
گويد: مقام عثمان مقام شرم و حياء است، مقام شرم و  كتاب خويش مي مناوي در

هم همراه با نقصي كه در نفس  حيا برگرفته از عظمت مقام و منزلت مخاطب است، آن
بايد گفت كه عظمت و جالل خداوند متعال بر او  سيابد. در مورد عثمانخويش مي

كرد و اين دو  گ، احساس حقارت ميغالب آمده بود. خود او نيز در برابر آن ذات بزر
هاي مهم بندگان مقرّب درگاه حضرت احديت است. به همين دليل،  خصلت از ويژگي

، از او شرم صمقام عثمان نيز واال شد و بهترين بندگان خدا، حضرت رسول اكرم
كه هر كس خدا را دوست داشته باشد، دوستان مخلص خداوند نيز او را  نمود كما اين مي

خواهند داشت و هر كس خوف خداوند را در دل جاي دهد، همه چيز و همه  دوست
147Fكس نيز در برابر او خوفي عجيب در خود خواهند يافت.

1 

 عثمان، باحياترين فرد بود -6
 فرمود:  صروايت است كه رسول خدا ساز انس بن مالك

َأْعَلُمها بالَحالل و ياًء عثماُن، و َأَشدُّها فی دين اهللا عمُر، َوَأْصَدُق حَ َأْرَحُم أُّمتی أبوبکر، وَ «
ثابَت، ولکّل  َأْعَلُمها بالَفراِئِض زَيُد بنتاِب اِهللا أَُبیُّ بن َکْعَب، و َأْقرأها لِلکو  الَحرام ُمعاُذين َجَبَل،

 148F2»َأميُن هذه األّمِة أبوُعبَـْيدِة بِن الَجّراِح.أّمٍة َأميٌن، وَ 
ين، عمر، با يرترينشان در اجراي دگ ترين امت من، ابوبكر است، سخت (مهربان

باشد، ابي بن كعب  معاذ بن جبل مي ناترين آنان به حالل و حرامعثمان، دا ترين ايشان حيا
ترينشان به مسايل تقسيم ارث، و  داناترين امت به قرائت قرآن است و زيد بن ثابت آگاه

 د). باش هر امتي را اميني است و امين امت من ابوعبيده بن جرّاح مي

 دهد كه منجر به شهادت عثمان شد اي مي خبر از فتنه صدوم: رسول خدا

 هر كه از سه چيز نجات يابد از همه چيز نجات خواهد يافت -1
 فرمود:  صكند كه حضرت عبداهللا بن حواله از رسول خدا روايت مي

                                           
 ). ٤/٣٠٢فيض القدير ( -١
 ). ١/٦٠٤الصحابة ( لفضائ -٢
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 . 149F1»حقِّ ُمْعِطيهقتُل خليفٍة مصطبٍر بالفقد َنَجا: موتی، والدّجاُل، و  َمن َنَجا ِمْن ثالثٍ «
(هركس از سه جريان خود را حفظ كند، نجات يافته است و آن سه چيز عبارتند از: 

 ورزد).  اي بر حقّ كه بر آن، صبر و استقامت مي مرگ من، مسيح دجال و قتل خليفه
واضح است كه منظور از آن خليفه، عثمان بن عفّان است، و داليل و قراين نيز همين 

كنند. در واقع، اين حديث، مخاطب را به درگير نشدن در آن فتنه فرا  مي مطلب را تأييد
خواند. اين مشاركت در فتنه، ممكن است عملي و مستقيم باشد كه همان مشاركت  مي

مستقيم در قتل خليفه و تشويق و ترغيب مردم به آن آشوب و بلوا است و ممكن است 
نان باطل و ناروا و شايعات و اكاذيب در زباني و معنوي باشد كه از طريق رد و بدل سخ

گيرد كه در اين صورت، اين حديث عام و فراگير است و  مورد آن خليفه صورت مي
150Fگيرد. ي مسلمانان را در هر زمان و مكاني در برميهمه

2 

 اين مرد، در آن فتنه بزرگ كشته خواهد شد -2
اي كه  مورد فتنهكند كه روزي آن حضرت در  نقل مي صاز رسول خدا سابن عمر
جا رد شد كه سر و  كرد كه مردي از آن گير مسلمانان خواهد شد، صحبت مي گريبان

 با سر به او اشاره نموده و فرمود:  صصورتش را با عمامه پوشانيده بود؛ پيامبر
 . »يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما«
 ». در آن روز، اين مرد مظلومانه كشته خواهد شد«

151Fآن مرد دقت كردم و دانستم كه او عثمان بن عفّان بود. من نيز در

3 

 اين مرد، در روز فتنه، بر راه راست است -3
اي  در مورد فتنه صكند: روزي رسول خدا روايت مي صكعب بن عجره از رسول خدا

جا رد شد. پيامبر  نمود كه ناگاه مردي از آن كه امت را در برخواهد گرفت صحبت مي
 ». مئذ على الهدىهذا يو « فرمود: 
 ». در آن روز، اين مرد بر راه راست خواهد بود«

                                           
 ). ٤/٤١٩مسند امحد ( -١
 ). ١/٤٤فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ). ١/٥٥١فضائل الصحابة ( -٣
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من با سرعت خود را به آن مرد رساندم و ديدم كه او عثمان بن عفّان است. سپس 
! آيا منظورتان همين مرد صبرگشتم و از ايشان پرسيدم: يا رسول اهللا صنزد رسول خدا

152F».ستبله، منظورم همين مرد ا« است؟ ايشان پاسخ داد: 

1 

 فتنه عظيمي روي خواهد داد واين مرد و يارانش در آن روز، بر حقّ هستند -4
كه  بوديم و ايشان از فتنه عظيمي صكند كه روزي نزد رسول خدا مرّه بهزِي روايت مي

 كردند. سپس فرمودند:  امت را در برخواهد گرفت صحبت مي
 ». تهيج فتنة كالصياصى، فهذا ومن معه على الحق«
 ». آن روز اين مرد و حاميان او بر حقّ هستند در«

153Fدر اين لحظه من بلند شدم و نزد آن مرد رفتم، ديدم كه عثمان بن عفّان است.

2 

 در آن روز اين مرد و يارانش بر حق هستند -5
اي از خطبا، در منطقه  كند كه در دوران امارت معاويه بر شام، دسته ابواألشعث روايت مي

ده و هر يك سخناني را بيان كرد، در اين ميان، مرّه بن كعب، بلند شد و گردهم آم» ايليا«
جا  خواهم حديثي را برايتان بازگو كنم كه اگر به خاطر گفتن آن نبود در اين گفت: مي
اي كه امت دچار  بوديم و ايشان راجع به فتنه صگفتم: روزي نزد رسول خدا سخن نمي

جا رد شد كه سر و صورت خود را  دي از آنگفت كه ناگهان مر آن خواهد شد سخن مي
 با ديدن او فرمود:  صبا عمامه پوشانيده بود، پيامبر خدا

 ». هذا يومئذ وأصحابه على الحق والهدى«
 ». اين مرد و حاميان او در آن روز، بر حقّ هستند و آنانند نجات يافتگان آن فتنه«

رد است؟ وايشان رو به آن ! آيا منظورتان همين مصمن سؤال كردم: يا رسول اهللا
، منظورم همين مرد است. چون دقت كردم فهميدم كه آن »بله« مرد كردند و فرمودند: 

154Fمرد كسي نبود جز عثمان بن عفّان.

3 

                                           
 ). ١/٢٤صحيح سنن ابن ماجه ( -١
 ). ٥/٣٣امحد (مسند  -٢
 ). ١/٥٥٠فضائل الصحابة ( -٣
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 جانب امين امت و حاميان او را بگيريد -6
كند: چون در جريان فتنه وارد منزل عثمان، كه در محاصره شورشيان بود،  ابوحبيبه نقل مي

دم به ياد سخن ابوهريره افتادم كه در مجلس از عثمان، اذن سخن گفتن را خواست و ش
چون عثمان به او اين اذن را داد، او بلند شد و پس از حمد و ثناي پروردگار، گفت: من 

 شنيدم كه ايشان فرمود:  صاز رسول خدا
 ». إنكم تلقون بعدي فتنة واختالفا«
 ». تالف عظيمي خواهيد شدشما بعد از من، دچار فتنه و اخ« 

، در آن هنگام چه بايد كرد؟ و ايشان در صياران عرض كردند: يا رسول اهللا
 كردند، فرمودند:  حاليكه به عثمان نگاه مي

 . »عليكم باألمين وأصحابه«
155F».بايد جانب امين امت و ياران و حاميان او را بگيريد«

1 

 نت درآورند تو مقاومت كناگر مردماني خواستند كه آن پيراهن را از ت -7
كند كه روزي رسول  نقل مي لنين عائشهمعبداهللا بن عامر از نعمان بن بشير از ام المؤ

 سفردي را به جانب عثمان فرستاد تا او را نزد ايشان بياورد، هنگامي كه عثمان صخدا
از او استقبال كردند و به گفتگو با هم پرداختند، هنگام  صآمد حضرت صنزد حضرت

 سه بار به او گفت:  صفتن عثمان، حضرتر
عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه  -وجل عزّ -يا عثمان، إن اهللا «

فال تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن اهللا عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على 
 ». خلعه فال تخلعه حتى تلقاني

خداوند متعال، پيراهني مبارك را بر تن تو خواهد عثمان! به ياد داشته باش كه « 
 ». را از تنت درآورند، تو در برابر آنان مقاومت كن كرد و اگر مردمان منافقي خواستند آن

-گفتم: اي مادر مؤمنان! اين چه حديثي است كه نزد تو مي لبه حضرت عايشه
گويد: معاويه را م. ميآوردرا فراموش كرده و به ياد نمي باشد؟ گفت: به خدا سوگند آن
اي به كه نامه ما ايشان به خبر من رضايت ندادند تا ايناز اين روايت با خبر كردم، ا

                                           
 ) ١/٥٥٠فضائل الصحابة ( -١
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هم  لنوشت تا آن روايت را براي وي بنويسد، حضرت عايشه لحضرت عايشه
156Fرا براي وي نوشت آن

1 . 

 با من پيماني بسته است كه من بايد به آن وفادار بمانم صپيامبر خدا -8
به من گفت:  صكند كه روزي رسول خدا روايت مي لابوسهله از ام المؤمنين عائشه

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

كه عثمان نزد  خ مثبت دادند. هنگاميخواهد با عثمان صحبت كند، ايشان پاس مي
به من فرمود كه از آنان دور شوم و سپس به صورتي  صآمد، آن حضرت صحضرت

آرام و آهسته با هم به گفتگو مشغول شدند. در اثناي اين گفتگو بود كه ديدم رنگ 
كه شورشيان، خانه عثمان را محاصره كرده بودند  رخسار عثمان دگرگون شد. آن روزي

خواهيد فرمان جنگ با شورشيان را  رفتيم و به او گفتيم: يا اميرالمؤمنين! آيا نمي نزد او
عهدي است كه بايد  صزيرا كه مرا با رسول خدا ؛صادر كنيد؟ ايشان پاسخ داد: هرگز

157Fبدان پايبند بمانم

 سنسبت به عثمان ص. اين حديث، بيانگر شدت محبت حضرت رسول2
عثمان  صصالح دين و امت است. آن حضرتبر حفظ م صو اصرار شديد آن حضرت

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

نابر اين حديث، روشن ده به دست ما رسيده است. بعثمان، در گرماگرم فتنه بازگو نمو
عثمان را به اتخاذ مواضع درست و مناسب در قبال اين رويداد  صشود كه رسول خدا مي

نيز از اين دستورات و  سمهم فراخوانده و دستورات الزم را به او داده بود و عثمان 
رهنمودها تبعيت نموده و به اين طريق، مانع گسترش فتنه به ديگر مناطق شد. در رواياتي 

به عثمان  صهايي از اين اسرار را كه رسول خدا يگر، مطالبي آمده است كه گوشهد
كند و به عنوان مثال، در روايتي نقل است كه رسول  بازگو كرد براي ما روشن مي

 به عثمان فرمود:  صخدا

                                           
 ).۲٤۰٤٥( مسند أحمد، باقي مسند األنصار، - 1
 ) ١/٦٠٥فضائل الصحابة ( -٢
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 . 158F1»فال تفعل -وجل عزّ -وإن سألوك أن تنخلع من قميص قمَّصك اهللا «
بر تنت خواهد كرد كه بايد به ياد داشته باشي اگر  اي عثمان! خداوند لباسي را«

 ». مردماني از تو خواستند تا آن را از تنت درآورند، بايد در برابر آنان مقاومت كني
و مربوط به همان  مضمون اين پيماني است كه عثمان در روز فتنه بازگو نمود

نه صبر و استقامت در بايد در برابر آن فت: «ندبه اوست كه به فرمود صسفارش رسول خدا
سخن از اين است كه او روزي بر مسند خالفت اگرچه در اين احاديث، ». پيش گيرد
 ت. سخواهد نش

 صها و سفارشاتي را از رسول خدا واضح است كه در اين ميان، عثمان راهنمايي 
ي اين مطالب  سازي در ارائه خبر بودند. نهان از آن بي شدريافت نمود كه ديگر صحابه 

ها را بشنود و نيز دگرگون  نيز نبايد آن لالمؤمنين عائشه ه عثمان، به نحوي است كه امب
كه آن  شدن رنگ رخسار عثمان بهنگام شنيدن آن سخنان، خود، دليلي است واضح بر اين

بزرگ بود. در عين  ي هسازي چون آن فتن بسيار مهم و سرنوشت ةمطالب راجع به حادث
اساس آن سفارشات، عثمان  ها و دستوراتي بود كه بر ه توصيهحال، آن سخنان، دربرگيرند

در روز حادثه، مواضع درست و مناسبي در برابر آن جريانات مشكوك اتخاذ نمود. در 
ها  دستورات و سفارشاتي به عثمان نمود كه شايد بر پايه همان توصيه صواقع، رسول خدا

گران  ه گرفت و نه به جنگ با فتنهبود كه عثمان در جريان فتنه، نه از مقام خود كنار
طلبان پرداخت. به واقع، اين دو مسأله، هميشه، ذهن محققان و مورخان را به خود  وآشوب

مشغول ساخته كه چرا عثمان درآن ايام، نه از مقام خود استعفا داد و نه فرمان جنگ با 
159Fشورشيان را صادر كرد

حوادث  همانطور كه خبر از وقوع ص. بايد گفت رسول خدا2
بسياري دادند، در اين مورد نيز، چون با غيب در ارتباط بودند، خبر از وقوع چنين فتنه 

داند، اما او  همتا مي بزرگي دادند. هرچند يقين داريم كه غيب را تنها خداوند بزرگ و بي
داد تا مردم  قرار مي صهايي خاص، اخباري را در اختيار نبي خود بنا به شرايط و حكمت

 كه در قرآن آمده است كه:  ها آگاه سازد، كما اين آنرا از 

                                           
 ). ٣/٦٦طبقات ابن سعد (، )١/٦٣١فضائل الصحابة ( -١
 ). ١/٤٨فتنة مقتل عثمان ( -٢
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آَء  قُل﴿ َِ ا �ِّ� َما  ا ًَ ََۡفٗعا َوَ�  َۡفِ   َِ ۡملُِك 
َ
ۚ ّ�ٓ أ ُ َّ ۡعلَُ   �

َ
 �ۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

َ�ُۡت َ�  ُۡ َُ ۚ َوَما َمّسِ�َ  �ۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡس تَا  �ِّ� تَِذيرٞ َو�َِش�ٞ ّلِ  �لّسوُٓء
َ
ِمُنوَن �ِۡن � ۡۡ  ﴾١َقۡوٖٖ يُ

 ].١٨٨األعراف: [
بگو: من مالك سودي و زياني براي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خدا بخواهد (

دانستم،  ) اگر غيب ميدفع شرّ، مالك و مقتدرم گرداند. و (از راه لطف بر جلب نفع يا
دم) و اصالً شرّ و بال كردم (چرا كه با اسباب آن آشنا بو قطعاً منافع فراواني نصيب خود مي

رسد (چرا كه از موجبات آن آگاه بودم. حال كه از اسباب خيرات و بركات و  به من نمي
خبرم، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟). من  از موجبات آفات و مضرّات بي

 ). باشم دهنده مؤمنان (به عذاب و ثواب يزدان) نمي دهنده و مژده كسي جز بيم



 
 مگفتار پنج

 بدر دوران خالفت صديق و فاروق سالنورين ذي

 سنخست: در عهد صديق

 عثمان يكي از اعضاي مهم شوراي مشورتي حكومت بود -1
اي بود كه ابوبكر صديق، براي رأي و نظر او ارزش زيادي قائل  عثمان از جمله صحابه

بود كه از  ، دومين فرديسبود، در دستگاه خالفت ايشان، عثمان، بعد از عمربن خطاب
جايگاه ممتازي نزد ابوبكر صديق برخوردار بود، زيرا ايشان با آن رأفت و آرامشش، در 

اگر  آمد. ردي قاطع و محكم به حساب ميمقابل عمر بن خطّاب بود كه م ي هواقع، نقط
شد، عثمان به مانند دبير كل دولت،  عمر بن خطّاب، وزير ابوبكر صديق محسوب مي

160Fآمد كه بيشتر از ديگران مورد اعتماد و اطمينان بود ردي به حساب ميكاتب برتر آن و ف

1 .
هاي رده به پايين رسيد، ابوبكر صديق، در مورد اعزام  به عنوان مثال، هنگامي كه، جنگ

سپاه به جانب روم با صحابه به مشورت پرداخت؛ در اين مسأله، هر يك از مهاجرين و 
دانيم كه شما  پس عثمان به ابوبكر گفت: همه ما ميانصار، نظر خويش را مطرح نمودند، س

بينيد كاري به صالح آنان است  دلسوز اين امت و نسبت به آنان مهربان هستيد، اگر مي
را انجام بدهيد كه شما نزد ما مورد اعتماد و اطمينان هستيد و كسي در حسن نيت شما  آن

161Fشك ندارد

جرّاح،  ه بنوقّاص، ابوعبيد . ديگر صحابه چون طلحه، زبير، سعيد بن ابي2
162Fسعيد بن زيد و ساير حضار آن مجلس نيز سخنان عثمان را مورد تأييد قرار دادند

3. 
نيز هنگامي كه ابوبكر صديق خواست كه حاكمي را براي سرزمين بحرين انتخاب  

نمايد با صحابه مشورت نمود، عثمان به او پيشنهاد كرد كه فردي را به عنوان حاكم به آن 
، او را به جانب مردمان آن ديار فرستاد و او بود كه صزمين بفرستد كه رسول خداسر

شناسند و او نيز هم آنان را  جا او را مي آنان را به دين اسالم وارد كرد، كسي كه مردم آن

                                           
 . ٥٨ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -١
 ). ٦٥ – ٢/٦٣ابن عساکر (، يخ دمشقتار  -٢
 مهان.  -٣
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شناسد و هم سرزمينشان. اين فرد، عالء بن حضرمي نام داشت كه بنا به توصيه عثمان،  مي
163Fانب بحرين فرستادابوبكر او را به ج

1 . 
همچنين هنگامي كه ابوبكر صديق در بستر بيماري بود، صحابه را فرا خواند تا نظر 
خود را در مورد جانشين او مطرح كنند و آنان، عمر را پيشنهاد كردند. عثمان نيز همين 

 دانم كه درون او بهتر از ظاهر اوست و همه ما اعتراف نظر را داشت و گفت: خداوندا! مي
كر گفت: رحمت خداوند بر تو كنيم كه در ميانمان چون او كسي وجود ندارد. ابوب مي
 .باد

 سبحران اقتصادي دوران خالفت صديق -2
سالي  كند كه در عهد صديق، سرزمين حجاز، دچار قحطي و خشك ابن عباس روايت مي

به او اطالع آمدند و وخامت اوضاع و احوال خود را  سشديدي شد. مردم نيز نزد ابوبكر
به آنان گفت: برگرديد و صبر كنيد كه امشب، شما را، إن شاءاهللا،  سدادند؛ ابوبكر 

فرجي حاصل آيد، شامگاه كاروان عثمان با صد شتر بار گندم به مدينه رسيد، مردم بر در 
را در بر  ما؟ گفتند: قحطي خواهيدها گفت: چه مي خانه او گرد آمدند، عثمان به آن

آورد، و مردم در اوج بارد، و از زمين چيزي سر در نميآسمان باران نميگرفته، از 
اند كه شما داراي گندم فراواني هستيد، از شما برند، و به ما خبر دادهوخامت به سر مي

كه از آن گندمها به ما بفروشيد تا از شدت و وخامت اوضاع مستمندان و ايتام  خواهيممي
ها وارد شدند و  ها را بخريد، آن ت: عزيزان بفرماييد و آنزنان كاسته شود، گف و بيوه

ديدند كه در خانه عثمان گندم وجود دارد، آنان گفتند: كه حاضرند در ازاي هر ده درهم 
كه در شام در برابر هر كيسه گندم پرداخته است دوازده درهم به او سود بدهند، عثمان 

به او داده  است، مردم با تعجب از او بيشتري را پيشنهاد سود گفت: كه يك نفر ديگر 
پرسيدند: اي ابوعمرو! تنها تاجران و ثروتمندان مدينه ما هستيم، اين كيست كه مبلغي 

به من قول داده است كه در  پردازد. او پاسخ داد: خداوند بيشتر از پول ما به تو سود مي
توانيد بيشتر از آن به من  پردازد، آيا شما مي مقابل هر يك درهم، ده درهم به من سود مي

بدهيد؟ مردم گفتند: به خداوند سوگند كه توان پرداخت چنين مبلغي را ندارند، آنگاه 

                                           
 . ١٦٩ص، القيود الواردة علی سلطة الدولة، )٤/١٢٢تاريخ الطربی (، )٥/٦٢٠کنز العمال (  -١
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ها را در راه  فروشم و آن ها را به او مي گيرم كه تمام گندم عثمان گفت: خدا را شاهد مي
164Fبخشم او به فقرا و گرسنگان مي

كه همان  گويد: در ادامه روايت، چنين مي س. ابن عباس1
را ديدم كه سوار بر اسبي بود و لباس زيبا و درخشان به  صشب، در خواب، رسول خدا

! صبر كنيد كه شوق ديدار صتن داشت و كفش پرنور به پا، عرض كردم: يا رسول اهللا
شما و شنيدن آن صداي دلنشينتان، توان صبر از ما ستانده است، با اين شتاب و تعجيل به 

 فرمودند:  ص؟ حضرتبريد كجا تشريف مي
يا ابن عباس، إن عثمان قد تصدق بصدقة، وإن اهللا قد قبلها منه وزوجه عروسا في «

 ».الجنة، وقد دعينا إلى عرسه
عثمان، امروز، بخشش عظيم نموده است و به همين دليل، خداوند، او را عروسي از «

165F».اند حوريان بهشت داده و ما را به آن مراسم دعوت كرده

2 
ن است كه خداوند، نداي پرطنين اين بخشش و سخاوت بزرگ را به گوش آيا ممك

ناپذير برساند كه بندگان نيازمند  پرستان آزمند و حريص و بخيل و آن محتكران سيري مال
اند و قلب خفته آنان را با اين نداي زيبا بيدار كند  را از نان و قوت خويش محروم ساخته

زنان و نيازمندان را بشنوند و اجساد در هم شكسته  م، بيوهتا شايد فرياد و فغان فقرا، ايتا
آنان را با باران رحمت و احسان سخاوتمندانه خويش از زير چرخهاي سنگين فقر و 

 محروميت نجات دهند؟! 
ها نيازمند است تا بتواند  ها و سخاوت به يقين، امروز دنياي اسالم به چنين حركت

احسان و نيكوكاري را در ميان نيازمندان خويش خُنُك نسيم محبت و عاطفه پاك و 
166Fبدمد.

3 
ترين و دلسوزترين صحابه بود و هميشه اين كالم پروردگار را در  عثمان از مهربان

 خاطر داشت كه: 
ٓ �ِّن  ﴿ ّ ٰنَ ََ ََ � ِ�ۡ�  � ََ ن ٦َ�َۡط

َ
َُۡغَ�� رَّءاهُ  أ  ].٧ -٦العلق: [ ﴾٧ �ۡس

                                           
، امحد خّروف، شهيد الدار، ١٩١ص، حسن ايّوب، اخللفاء الراشدون، ١٩٠ص، ابن ُقدامه، الرِّقَّة و البکاء -١

 . ٢١ص
 . ١٩٠ص، الرِّقَّة و البکاء -٢
 . ٥٢ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -٣
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 ). نياز ببينند اگر خود را دارا و بي. آغازند تمرّد مي ها سركشي و ناقطعاً (اغلب) انس(
 آنگاه با سرمشق گرفتن از اين آيه شريفه: 

ُمُروَن ﴿
ۡ
تَأ
َ
ِ  �َّاَس ق� ِ ب ُۡلُوَن  ٱۡلِ�ّ ََ تُُۡ  

َ
تُفَسُ�ۡ  َوأ

َ
َُِ�َٰبۚ َوتَنَسۡوَن أ ََۡعقِلُوَن  �ۡل فََ� 

َ
أ

 ].٤٤: ةالبقر[ ﴾٤
خواهيد كه بيشتر به طاعت  دهيد (و از ايشان مي يآيا مردم را به نيكوكاري فرمان م(

كنيد (و به آنچه به  و نيكيها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش مي
خوانيد (و تورات  ؟) در حالي كه شما كتاب ميكنيد گوئيد، خودتان عمل نمي ن ميديگرا

مخالف گفتار است، ه كردارش را در اختيار داريد و در آن تهديد خدا را درباره آن ك
 )). فهميد (و عقل نداريد تا شما را از اين كردار زشت بازدارد ؟ ؟). آيا نميكنيد مطالعه مي

كرد كه خود را از تكبر و عصيان و از نفاق و سستي در ايمان مصون دارد  تالش مي
 و با چشم دوختن به رهنمون اين آيه: 

ْ  �ۡلِ�ّ قلّۡنَس ﴿ ن تَُوّلوا
َ
ِٰ�ّن  �لَۡمۡغرِِب وَ  �لَۡمۡ�ِ ِ وُُجوَهُ�ۡ  قَِبَل أ ََ َمۡن َءاَمَن  �لِۡ�ّ َو

 ِ ِ ب َّ ةِ وَ  ��ِخرِ  �ۡ�َۡومِ وَ  ٱ َُ ِ �� ََ َُِ�ٰبِ وَ  �لَۡم ٰ ُحّبِهِ  �لَۡماَل َوَءاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ وَ  �لۡ  �لُۡقۡرَ�ٰ َذوِي  ۦَ�َ
ُِ�َ  وَ �ۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٰ ََ ِۡنَ وَ  �لَۡم َِ  �لّسآ�ِلِ�َ وَ  يلِ �لّسبِ  � قَاَم  �لّرِقَاِب َو

َ
 �لّزَكٰوةَ َوَءاَ�  �لّصلَٰوةَ َوأ

ْت وَ  �لُۡموفُونَ وَ  ِٰ�ِ�نَ بَِعۡهِدهِۡ  �َِذا َ�َٰهُدوا َّ َسآءِ ِ�  �ل
ۡ
آءِ وَ  �ۡ�َأ ّ ّّ ِس� وَِحَ�  �ل

ۡ
��َِك  �ۡ�َأ ََ ْو

ُ
ِينَ أ َّ � 

ْت َصدَ  ��َِك ُهُ   قُوا ََ ْو
ُ
ُّ َوأ  ].١٧٧: ةالبقر[ ﴾١ ُقونَ �لُۡم

هايتان را به جانب مشرِق و مغرب كنيد، نيكي (تنها  اين كه (به هنگام نماز) چهره(
آيد). بلكه نيكي  همين) نيست (و يا ذاتاً روكردن به خاور و باختر، نيكي بشمار نمي

 (كردار) كسي است كه به خدا و روز واپسين و فرشتگان و كتاب (آسماني) و پيغمبران
اي كه بدان دارد (و يا به سبب دوست  ايمان آورده باشد، و مال (خود) را با وجود عالقه

داشت خدا، و يا با طيب خاطر) به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان در راه 
و گدايان دهد، و در راه آزادسازي بردگان صرف كند، و نماز را برپا دارد، و زكات را 

يكي كردار كساني است كه) وفاكنندگان به پيمان خود بوده هنگامي كه بپردازد، و (ن
پيمان بندند، و (به ويژه كساني نيكند و شايسته ستايشند كه) در برابر فقر (و محروميتها) و 

ورزند). اينان كساني  بيماري (و زيان و ضررها) و به هنگام نبرد، شكيبايند (و استقامت مي
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(در ادعاي ايمان راستين و پيجوئي اعمال نيك) و به راستي  گويند هستند كه راست مي
 ). پرهيزكاران (از عذاب خدا با دوري گرفتن از معاصي و امتثال اوامر الهي) اينانند

167Fاهتمام خويش را صرف آن نمود تا مصداق كامل اين آيه شود.

1 

 سدوم: در عهد خالفت عمر فاروق
حترام بسيار زيادي نزد خليفه برخوردار بود به در عهد فاروق نيز از اعتبار و ا سعثمان

نحوي كه هرگاه صحابه و ديگر مسلمانان، سؤال و يا درخواست مهمي داشتند او و يا 
داده بود كه » رديف«كردند؛ آنان به عثمان لقب  را پيشقدم مي سعبدالرحمن بن عوف

رهبر و رئيس، نشيند و عرب به كسي كه بعد از  شد كه پشت كسي مي به كسي اطالق مي
دادند، آنگاه چون از طريق عثمان و يا  به او اميد انجام كاري را داشتند، اين لقب را مي

، صرسيدند به عباس بن عبدالمطلب، عموي رسول خدا عبدالرحمن به خواسته خود نمي
168Fكردند. كه از ارج و قرب خاصي نزد همه صحابه برخوردار بود، مراجعه مي

2 
دستور داد تا مردان مدينه آماده شوند، آنگاه آنان فاروق ر گويند كه يك روز، عم

برد؛ عثمان نزد او آمد و پرسيد: هدفت از اين كار چيست؟ عمر، قبل » صرار«را به منطقه 
از پاسخ دادن به سؤال عثمان، مردم را براي اداي فريضه نماز جمعه فرا خواند و چون نماز 

ارد نيروهايي را به سرزمين عراق اعزام كند و از تمام شد به آنان اعالم نمود كه قصد د
169Fخواهد خود را براي اين كار مهيا كنند مردان مي

. نيز گويند آن روزي كه عمر به خالفت 3
المال با آنان مشورت  رسيد، بزرگان صحابه را فراخواند و راجع به نحوه مصرف بيت

مند  هم ديگران را از آن بهرهنمود، عثمان بدو گفت: هم خودت از آن بخور و بهره ببر و 
170Fساز

فرستاد و از او  ساي را به جانب عمر، نامهس. همچنين، هنگامي كه ابوعبيده جرّاح4
هاي آن شهر را به  المقدس بيايد تا خود او دروازه خواست كه به جبهه مسلمانان در بيت

كه عمر  روي مسلمانان بگشايد، عمر با صحابه به مشورت پرداخت، عثمان پيشنهاد كرد

                                           
 . ٢٣– ٢٢ص، شهيد الدار -١
 . ١٣١ص، ابواحلسن الندوی تأليف املرتضی، )٤/٨٣تاريخ الطربی ( -٢
 . ٦٣ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عّفان -٣
 . ٦٣ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عّفان -٤
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جا نرود تا با رد درخواست مسيحيان، آنان را تحقير كرده باشد و به آنان بفهماند كه  بدان
باشد و آنان بايد با قبول  ارزش است و او آماده جنگ با آنان مي درخواست آنان نزد او بي

171Fشكست و ذلّت حاصل از آن، مجبور به پرداخت جزيه شوند

، س. اما علي بن أبي طالب1
المقدس برود تا  ، نظرش اين بود كه بهتر آن است كه خليفه به بيتسف عثمانبر خال

مسلمانان در نبرد خود با مسيحيان و روميان، روحيه گيرند كه عمر نيز نظر علي را پذيرفت 
172Fو به فلسطين عزيمت نمود.

2 
بمانند وزير خليفه بود، به عبارت بهتر،  سدر واقع، عثمان، در دوران خالفت عمر

ه او در نزد عمر، چونان جايگاه عمر نزد ابوبكر بود. اگر خداوند با وزارت عمر در جايگا
خالفت ابوبكر بهترين نعمت را به بهترين مردمان عطا فرمود، با وزارت عثمان نيز، بهترين 

ترين مردم نسبت به خود آنان بود،  هديه را به بهترين خلق خدا بخشيد. اگر ابوبكر، مهربان
 أشد و خداوند ن و سختگيرترين ايشان در امر دين و حق محسوب ميتري عمر قاطع

رأفت ابوبكر را با قاطعيت عمر درهم آميخت تا خالفت بر پايه صدق و رحمت و عدل 
پديد آيد. عثمان نيز چون ابوبكر، مهربان بود و رئوف، و به اين ترتيب، خداوند، در 

نتخاب نمود و از تعاون و مشورت دوران خالفت عمر، جايگزيني مناسب براي ابوبكر ا
ها وعملكردها ظهور  ترين سياست ترين و عادالنه اين دو شخصيت بزرگ اسالم، محكم

جا به عنوان نمونه، به نقش  كرد كه زبانزد خاص و عام در همه ادوار تاريخ شد. در اين
را ها  كه در دوران عمر روي داد، و ما مجمال آنپردازيم  ميعثمان در چند مسأله مهم 

 : نماييم ذكر مي

 ديوان -1
، صحابه را فراخواند تا در اين فاروق المال، عمر با گسترش فتوحات و افزايش اموال بيت

را به  توان آن بينم كه مي مورد راه حلي بيابند؛ عثمان گفت: من مال بسيار زيادي را مي
ثبت نمود تا دانست كه چه ها را  مند شوند اما بايد آن دست همه مردم رسانيد تا از آن بهره

شود  اند، اين كار باعث مي را نگرفته اند و چه كساني آن كساني سهم خود را دريافت كرده

                                           
 . ٤٧ص، هيکلحممد حسني ، عثمان بن عّفان -١
 . ٦٣ص ، اخلليفة الشاکر الصابر عثمان بن عّفان -٢



 90  از مكه تا مدينه سعثمان بن عفان  
 

 

 

كارها سروسامان گيرند و حكومت و مردم سرگردان نشوند، عمر نيز پيشنهاد او را 
المال را به تصويب  پذيرفت و در آخر آن جلسه، شوراي صحابه، تشكيل ديوان بيت

173Fد.رساني

1 

 مبدأ تاريخ -2
نقل است كه در جريان تعيين مبدأ تاريخ، اين عثمان بود كه پيشنهاد داد تا محرم را اولين 

هاي متعدد به اين  كه صحابه، بعد از مشورت ماه سال در نظر بگيرند، در واقع پس از اين
حق  از مكه به مدينه را كه مثابه مرز ميان دوران صنتيجه رسيدند كه هجرت رسول خدا

كه  و باطل بود به عنوان مبدأ تاريخ اسالم تعيين كنند، هر يك از آنان در مورد اين
هاي متفاوتي داشتند، در اين  هاي سال را ماه اول آن قرار دهند ديدگاه كداميك از ماه

ميان، عثمان بيان كرد كه محرم را ماه اول سال قرار دهند، چراكه محرم، ماه حرام است و 
گردند، عمر و ديگر صحابه نيز از اين پيشنهاد  در آن حجاج از حج باز ميماهي است كه 

174Fرا پذيرفتند. استقبال كردند و آن

2 

 سرزمينهاي مشمول خراج -3
هايي را كه مسلمانان فتح  بعد از گسترش فتوحات، نظر عمر بر اين بود كه سرزمين

ها در ميان آنان و  ناند ميان فاتحان تقسيم نكند، بلكه تنها خراج آن سرزمي كرده
175Fشان تقسيم شود و عثمان از جمله آناني بود كه با اين ديدگاه موافق بودند. فرزندان

3 

 حج عثمان با أمهات المؤمنين -4
چون عمر در سال سيزدهم بعد از هجرت به خالفت رسيد، عبدالرحمن بن عوف را امير 

اذن داد تا حج گذارند اما  صحج آن سال نمود، در همان سال، عمر به همسران نبي خدا
به عثمان و عبدالرحمن امر نمود تا بازگشت آنان به مدينه مراقب ايشان باشند. گويند كه 

داد تا به  كرد و به هيچ كس اجازه نمي عثمان سوار بر شترش، پيشاپيش آنان حركت مي

                                           
 . ٦٠ص، صادق عرجون، عثمان بن عّفان، )٥/٢٠٣تاريخ الطربی ( -١
 . ٦٠ص ، صادق عرجون، عثمان بن عّفان -٢
 . ٢٥ص، لية لعثمان بن عّفاناالسياسة امل -٣
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فله ايشان كرد، قا عمر اتراق مي ي ههاي امهات المؤمنين نزديك شود و هر جا قافل كجاوه
ها، عثمان و عبدالرحمن، كاروان امهات  كنند كه در اين اتراق نمود. نقل مي نيز توقف مي

ها  دادند و خود جلوي ورودي و خروجي آن ها اسكان مي المؤمنين را در درون دره
176Fدادند. جا را نمي كس اجازه عبور از آن ماندند و به هيچ مي

1 
 

                                           
 ). ٤٦٦– ١/٤٦٥أنساب األشراف (، )٣/١٣٤طبقات ابن سعد ( -١



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فصل دوم

، راه و روش او در حكومت و سرسيدن عثمان به خالفت
 مهمترين ويژگيهاي شخصيتي ايشان

 
 اين فصل شامل سه گفتار مي باشد:

 سگفتار اول: به خالفت رسيدن عثمان بن عفّان

 در حكومت سگفتار دوم: شيوه عثمان بن عفّان
 سالنورين گفتار سوم: مهمترين صفات ذي

 



 



 
 گفتار اول

 رسيدن عثمانبه خالفت 

 در انتصاب جانشين خود سنخست: بينش عمر
عمر فاروق هميشه به فكر حفظ وحدت امت بود، حتي در آن لحظاتي كه بر اثر جراحات 

اي عمر را رها  ، لحظهآنشديد، در بستر مرگ افتاده بود، فكر وحدت امت و سرنوشت 
و اخالص و  ساروق اعظم فگر ميزان ايمان عميق  ساخت، به واقع اين لحظات نمايان نمي

177Fايثار او نسبت به دين و پيروان آن بود

. عمر، در آن لحظات سخت، به روشي نو در 1
انتخاب خليفه رسيده بود، روشي كه بيانگر عمق بينش و درك او از سياست و دين است. 

هيچ كس را به عنوان جانشين انتخاب ننموده بود و ابوبكر نيز  صقبل از او، پيامبر خدا
از مشورت با بزرگان صحابه، عمر را به جاي خود برگزيده بود و وقتي كه در بستر  پس

مرگ به وي پيشنهاد تعيين جانشين نمودند، او بعد از تأمل بسيار، تصميمي اتخاذ كرد كه 
فوت كرد، همه صحابه به فضيلت  صي مقام و جايگاه او بود؛ اگر رسول خدا شايسته

اذعان داشتند و او را بهترين گزينه براي مقام خالفت  ابوبكر و سابقه او در اسالم
دانستند، زيرا پيامبر با قول و عمل خويش به امت خويش ثابت كرده بود كه ابوبكر  مي

براي اين امر از همه بهتر است، و چون ابوبكر در بستر مرگ افتاد، بعد از مشورت با 
كه همه صحابه به قدر و دانست  بزرگان صحابه، عمر را جانشين خود كرد چون مي

كارايي عمر ايمان دارند، لذا بعد از مشورت با بزرگان اصحاب او را بعنوان جانشين خود 
178Fي ايشان مخالفت نورزيدندأها با ر انتخاب نمود، وهيچ يك از آن

. و اما روش جديد اين 2
فت بود كه عمر فرمان داد تا شش نفر از بزرگان صحابه كه همه آنان صالحيت مقام خال

هم آيند و از ميان خود يكي را به عنوان خليفه تعيين كنند، او طريقه  را دارند، گرد
ي تعيين خليفه مشخص نموده و عنوان فرصت برا  را بهانتخاب خليفه و مدت زماني 

داوري را معين كرده بود تا در صورتي كه آراي اعضاي شوري برابر شد، او نظر خود را 
اي از صحابه را مأمور كرده بود تا مراقب و مانع  مچنين دستهبه عنوان داور بگويد، ه

                                           
 . ١٦١، اخلليفه الفاروق عمر بن اخلطّاب، العانی -١
 . ١٢٢، أوليات الفاروق -٢
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آشوب و هرج و مرج گردند و نيز نگذارند كسي نه به محل شوري وارد شود و نه به 
179Fمذاكرات آن گوش دهد

 پردازيم:  جا به ترتيب به هر يك از مطالب فوق مي . ما در اين1

 تعداد اعضاي شوري و نام آنان -1
رگان صحابه را تعيين نمود تا خليفه را از ميان خود انتخاب كنند، آنان عمر، شش نفر از بز

عبدالرحمن بن عوف، سعد بن أبي  علي بن أبي طالب، ،عثمان بن عفّانعبارت بودند از: 
مبشره بود،  ي هوقّاص، زبير بن عوام و طلحه بن عبيداهللا. عمر، سعيد بن زيد را كه از عشر

180Fيد به اين علت كه سعيد از بني عدي و خويشاوند عمر بودجزو اين شوري قرار نداد، شا

2 
و او دوست نداشت هيچ كدام از نزديكانش وارد حكومت شوند، هرچند كه در ميان 

181Fشدند. اي نيز يافت مي آنان افراد شايسته

3 

 انتخاب خليفه ي هطريق -2
ورت با هم اي گردهم آيند و به مش عمر به اعضاي شوري دستور داده بود كه در خانه

بپردازند؛ همچنين ايشان عبداهللا، فرزند خويش، را به عنوان حكم و داور در ميان آنان 
گونه حق رأيي  منصوب كرده بود تا با آنان در امر تعيين خليفه مشورت نمايد اما هيچ

نداشت و حق نداشت خود را نامزد اين مقام كند، عمر به صهيب دستور داد تا سه روز، 
هيچ كدام از اعضاي شورا را امام جماعت  سم را بر عهده گيرد، در واقع عمرامامت مرد

182Fدهد نكرد تا گمان نشود عمر، او را براي خالفت ترجيح مي

، نيز به مقْداد بن أَسود و 4
183Fأبوطلحه أنصاري امر كرد، تا ناظر و مراقب روند مذاكرات شوري باشند.

5 
 
 
 

                                           
 . ١٢٤، مهان -١
 ). ٧/١٤٢البداية و النهاية ( -٢
 . ٩٨، اخللفاء الراشدون، اخلالدی -٣
 . ٢١٣، اخلالفة و اخللفاء الراشدون، البهنساوی -٤
 . ٦٤٨، أشهر مشاهري اإلسالم فی احلرب و السياسة -٥
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 مدت زمان فرصت انتخاب خليفه -3
اي را تعيين كنند  به اعضاي شوري سه روز فرصت داده بود تا از ميان خود خليفه سعمر

و اين مدت براي اين كار كافي بود و عمر به آنان گفت كه آنان بايد در اين مدت، 
 . 184F1اي را تعيين و نبايد روز چهارم امت اسالم بدون امير باشند خليفه

 تعداد آراي الزم براي انتخاب خليفه -4
كند كه عمر به صهيب گفت: سه  سعد در روايتي كه راويان آن ثقه هستند بازگو ميابن 

هم آيند، اگر آنان در مورد  اي گرد روز بر مردم نماز بخوان و اعضاي شوري در خانه
عمر  .185F2يك نفر به توافق رسيدند اما كسي با اين نظر مخالفت كرد، گردن او را بزنيد

 دستور داده بود:  صپيامبر  ذيل عمل نمود كهبراساس حديث 
من أتاكم وأمركم جمع على رجل منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم «
186F».فاقتلوه

3 
هر كس با نظر شوري مخالفت كرد و از اطاعت جمهور مسلمانان امتناع ورزيد او «

 ». را بكشيد تا وحدت امت دچار خدشه نشود
اساس  اين قضيه وجود دارند كه بر هاي تاريخ راجع به اما احاديثي نيز در كتاب

ها، عمر اعضاي شوري را مأمور به تعيين خليفه نمود و به صحابه گفت اگر پنج  روايت آن
نفر از آنان در مورد يك نفر به توافق رسيدند و نفر ششم آنان از اين نظر سرباز زد، با 

مورد يك نفر به شمشير گردن او را بزنيد و همچنين اگر چهار نفر از اعضاي شوري در 
187Fاجماع برسند اما دو نفر ديگر با آن مخالفت نمايند، آن دو نفر را بكشيد

. بايد دانست اين 4
، بلكه اين جمله روايات عجيبي هستند هروايت از سند درست و صحيحي برخوردار نبود

ها را روايت كرده است، اين روايات مجهول، مخالف قرآن و سنت و  كه ابومخنف آن
باشند، چطور ممكن است عمر چنين سخناني را به صهيب  مي صبه رسول خداسيره صحا

گفته باشد و مجوز قتل بزرگان صحابه را داده باشد، اعضاي شوري هم، از برگزيدگان 

                                           
 ). ٣/٣٦٤ات ابن سعد (طبق -١
 ). ٣/٣٤٢طبقات ابن سعد ( -٢
 ). ٣/١٤٨٠صحيح مسلم ( -٣
 ). ٥/٢٢٦تاريخ طربی ( -٤
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ها را با يقين داشتن به علم، فضيلت، ايمان و  بودند و عمر آن صصحابه رسول خدا
188Fشان برگزيد منزلت

د. همچنين ابن سعد، روايت مجعول تا از وحدت امت حفاظت كنن 1
ديگري را با اين مضمون روايت كرده كه آن نيز به هيچ وجه با روحيه صحابه رسول 

باشد، روايت اين است: عمر به انصار دستور داد كه اعضاي شوري  سازگار نمي صخدا
 اي گردهم آوريد و سه روز به آنان فرصت دهيد، پس از سه روز، داخل خانه را در خانه

189Fشويد و اگر به توافق نرسيده باشند، آنان را بكشيد.

2 
از طرف ديگر اين روايت از سماك بن حرب نقل شده است، او فردي بود 

190Fااليمان كه در آخر نيز از دين برگشت و كافر شد. ضعيف

3 

 داوري به هنگام اختالف  -5
جلسات شوري ش، به عنوان حكم و داور، در اب، دستور داد تا عبداهللا پسرعمر بن خطّ

حاضر باشد اما به هيچ وجهي حقّ نامزد شدن جهت مقام خالفت را ندارد. عمر به شوري 
ها بر يك نفر اجماع كردند و سه نفر ديگر در مورد ديگر به  اگر سه نفر از آن :گفت

توافق رسيدند، عبداهللا جانب هر گروه را كه گرفت، منتخب آنان خليفه است و اگر نظر 
ند، فرد مورد قبول عبدالرحمن بن عوف را به خالفت برگزينند، عمر به آنان او را نپسنديد

191Fگفت كه عبدالرحمن مرديست خردمند و كاردان، پس به سخنان او گوش فرا دهيد.

4 

اي از مسلمانان مراقب روند كار شوري باشند و از هر نوع آشوب جلوگيري  دسته -6
 كنند

! خداوند بزرگ، اسالم را به وسيله شما انصار عمر به ابوطلحه انصاري گفت: اي ابوطلحه
عزّتمند نمود، برو و پنجاه تن از مردان انصار را انتخاب كن و مراقب اعضاي شورا باش 

                                           
 . ١٧٥، مرويات أبی خمنف فی تاريخ طربی، حييی اليحيی -١
 ). ٣/٣٤٢طبقات ابن سعد ( -٢
 . ١٧٦، مرويات أبی خمنف فی تاريخ طربی -٣
 ). ٥/٣٢٥تاريخ طربی ( -٤
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192Fاي را از ميان خود برگزينند تا خليفه

كه مرا  . همچنين به مقداد بن اسود گفت: پس از اين1
193Fاي را تعيين كنند. ان خود، خليفهاي بريد تا از مي دفن كرديد، اعضاي شورا را به خانه

2 

كنار گذاشتن فرد افضل و اصلح و تعيين فردي كه از فضل و صالحيت كمتـري   -7
 باشد برخوردار است، جائز مي

توان فرد أولي و اصلح را كنار گذاشت و فردي  از جمله نتايج اين شورا آن بود كه مي
برگزيد. عمر، اعضاي شورا  كه از فضل و صالحيت كمتري برخوردار است را به خالفت

دانست صالحيت تعدادي از آنان بيشتر از ديگران  را از ميان شش تن انتخاب نمود و مي
است و اين امر همچنين از نوع انتخاب واليان و حاكمان دوران خالفت عمر نيز آشكار 

ند گرفت بلكه مرد سياست بودن و پايب زيرا او تنها فضيلت يك نفر را در نظر نمي ؛است
دانست، به عنوان مثال او معاويه، مغيره بن  بودن به شرع را نيز از خصايص الزم آنان مي

كه بودند افرادي كه  شعبه و عمرو بن عاص را به امارت چند منطقه انتخاب كرد حال آن
ود طور كه ابودرداء در شام و عبداهللا بن مسع شان از اين مردان بيشتر باشد، همان فضيلت

194Fبودند.  اين واليان افضلدر كوفه از 

3 

 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 داد و 

195Fبود را با هم جمع نمود. صهم تعيين نكردن آن كه فعل رسول اهللا 

4 

 مشورت تنها در ميان اعضاي شورا نيست -9
دانست كه حق انتخاب خليفه تنها از آن اعضاي شوري نيست و همه اهل  عمر، خوب مي

مدينه نيز بايد در آن سهيم باشند، بنابراين براي اعضاي شوري فرصتي را تعيين نمود و در 
طول آن مدت زمان به مشاوره و گفتگو با خود و ديگران بپردازند تا خليفه كه بعد از او 

يشترين حمايت ساكنان دارالهجره برخوردار باشد. بايد دانست كه در شود از ب تعيين مي
                                           

 ). ٥/٢٢٥تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٢٢٥تاريخ طربی ( -٢
 ). ٢/٩٧فجراالسالم و العصر الراشدی (، املدينه النبويه -٣
 ). ٢/٩٧فجراالسالم و العصر الراشدی (، املدينه النبويه -٤
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را در كنار خويش نگاه داشته و اجازه نداده صحابه بزرگان  ، عمرآن زمان، بنابر سياست
مجمع آنان در آمده بود عنوان   به  ه 23از مدينه خارج شوند و بنابراين، آن شهر تا سال بود

وب سحابه كه در اسالم پيشقدم بودند، مرو صح ، دنبالهو از ديگر سو، مردم ديگر نقاط
196Fشدند. مي

1 

 شوري باالترين هيئت مرجع حكومت و سياست است -10
اي ، تنها به اعضاي شورا حق داد كه از ميان خود، خليفه را تعيين كنند. نكتهفاروق عمر

ا را تعيين جا الزم است به آن بپردازيم آن است كه چون عمر اعضاي اين شور كه در اين
جا كه براساس روايات، هيچ كس با عمر  نمود و وظيفه آنان را به آنان ابالغ كرد، تا آن

هاي  هاي ديگر و يا اعتراضات و مخالفت به مخالفت برنخواست؛ ما از پيشنهادها و ديدگاه
د و دانيم كه همه مردم از اين تدبير استقبال كردن صحابه با اين امر اطالعي نداريم، تنها مي
توان گفت كه عمر محفلي را تأسيس نمود كه  مصلحت امت را در قبول آن ديدند. مي

را بر اساس اصول و مبادي اسالم بنيان  مأمور انتخاب خليفه بود مكاني كه نبوغ عمر آن
باشد.  گذاشت، به ويژه كه اين محفل، براساس شوراست و شورا، خود از مبادي اسالم مي

نتخاب خليفه، پس از تعيين آن توسط شوري، تأئيد آن توسط از طرفي ديگر اصل در ا
مسلمانان در مسجد جامع بود. با اين توضيحات ديگر سؤاالتي چون: چه كسي اين حق را 

شود. همچنين  معنا مي به عمر داد؟ يا عمر بر چه اساسي اين تصميم را گرفت؟ ديگر بي
نان اين تصميم را پذيرفتند و از بايد در نظر گرفت كه جماعت عظيمي از صحابه و مسلما

آن استقبال نمودند و هيچ نوع اعتراضي نسبت به اين تصميم در هيچ رواياتي به ما نرسيده 
دانيم  توان گفت: مسلمانان در اين مورد به اجماع رسيده بودند و مي جا  كه مي است، تا آن

197Fباشد حكام ميكه اجماع، بعد از قرآن و سنت، از مصادر و منابع تشريع و وضع ا

. نبايد 2
اي كه اين تصميم را اتخاذ نمود عمري بود كه در خرد و تعهد  اين مهم را از ياد برد خليفه

بودند و  صاو هيچ شكي نيست. همچنين اعضاي آن شورا از بهترين صحابه رسول خدا

                                           
 ). ٢/٩٧سالم و العصر الراشدی (فجراإل، املدينه النبويه -١
 ). ٢٢٨– ١/٢٢٧ی (ظافر القامس، نظام احلکم فی الشريعة و التاريخ اإلسالمی -٢
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را  و رسولش آن باشند كه خداوندها و امتيازات منحصر به فردي مي صاحب ويژگي
198Fاند. و اعالم كردهابالغ 

1 
به اين ترتيب، عمر چشم از جهان فرو بست اما با وجود آن دردها و جراحات 
شديد، از سرنوشت امت غافل نشد و نظامي را بنيان نهاد كه كسي پيش از او بدان دست 
نيافته بود؛ هيچ كس در اين شك ندارد كه اصل شوري، صراحتاً در قرآن و قول و فعل 

ده است و اگر عمر تدبيري را به خرج داد و هيئتي را متشكل از بيان ش صرسول خدا
و  صافراد محدود جهت تعيين خليفه منصوب نمود، هر چند كه پيش از او رسول خدا

را از اسالم راستين و اصل شورا  را انجام نداده بودند، اما يقيناً عمر، آن ابوبكر صديق آن
آن شرايط بهترين گزينه و راه براي حفظ اخذ نمود و چه كار بجا و نيكويي بود و در 

199Fشد. وحدت و مصالح صحابه و امت اسالم محسوب مي

2 

 دوم: وصاياي عمر به خليفه بعد از خود
 خود نمود كه به شرح زير است:  ي ههايي را به خليف اي، سفارش عمر، در وصيتنامه

ه مهاجرين كنم، نسبت ب شريك سفارش مي تو را به تقوا و ترس از خداي يكتا و بي
نخستين مهربان باش و پيشقدم بودن آنان در اسالم را فراموش نكن، منزلت انصار را نيز 

 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

شند؛ از مازاد مال و ثروت مردم، ماليات اخذ كن با برابر دشمنان و خراج بگيران دولت مي
نشينان نيك  كنم كه با باديه و به آنان بيش از حد توانشان سخت نگير؛ تو را سفارش مي

باشند، از اموال مازادشان جهت تأمين  كردار باش كه آنان اصل عرب و پشتوانه دين مي
كنيم،  مسلمان اهل ذمه سفارش مي نيازهاي فقراي آنان سود ببر. تو را به رفتار نيك با غير

نما، در عين حال اگر به وظايف خود م اندر صورت جنگ با دشمنان، پشت خود را به آن
در قبال مسلمانان، داوطلبانه و يا از روي ترس و ذلّت پايبند بودند، كاري بيش از حد 

زات او سفارش توانشان از آنان مخواه؛ تو را به تقواي خدا و بر حذر بودن از خشم و مجا

                                           
 ). ١/٢٢٩مهان ( -١
 . ١٢٧ص، أوليات الفاروق -٢
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كنم و بترس از او كه تو را در شك و شبهه نسبت به دين خود ببيند. تو را توصيه  مي
كنم كه خداوند را راجع به نحوه رفتار با مردم در نظر داشته باش اما هرگز در مورد  مي

و رعايت دستورات او از مردم هراسي به دل راه مده. در حق رعيت عدالت را  خداوند
در  .، به رفع نيازهاي آنان و دفاع از مرزها بپرداز، اغنيا را بر فقرا برتري مدهرعايت كن

ها، تقويت اركان حكومت و  اين كارها، اگر خدا بخواهد سالمت قلب تو از پليدي
كنم در دين خدا و اجراي حدود و  سعادت و موفقيت آن نهفته است. به تو سفارش مي

ها، نسبت به هيچ  ر و مصمم باشي، در اجراي آندستورات آن نسبت به همه مردم سختگي
كس دچار رحم و شفقت مشو تا گناهي را كه مرتكب شد در مورد او اجرا نمايي، مردم 

ها را با هم برابر دان، به اجراي حق اهميت بده و به اين نگاه  را به يك چشم نگاه كن وآن
مالمت هيچكس  نكن كه صاحب حق كيست، در اجراي احكام و حدود خداوند، از

المال بپرهيز و از ظلم و جور دوري كن  هراس نداشته باش؛ از تبعيض در نحوه تقسيم بيت
تا از لطف و فضلي كه خدا به تو ارزاني داشته، محروم نگردي، بدان كه تو در اين مقام 

، پس اگر در است  گاهي را برگزيده در ميان دنيا و آخرت منزلمانند كسي هستي كه 
ه عدالت روي آوري و از شهوت و اميال حرامي كه در اختيار توست، خود را دنيايت ب

هوي و هوسي بر تو  اي اما اگر مصون داري آنگاه به ايمان و رضوان پروردگار نائل آمده
اي و از ظلم و ستم به اهل ذمه  صورت به خشم خداوند گرفتار آمده فائق آيند، در آن

دادم تا بدان رضايت خدا و سعادت آخرت را به  بپرهيزيد. من تو را نصيحت و اندرز
ها را به فرزندم سفارش  دست آوري، من نصايحي را بر تو عرضه داشتم كه هميشه آن

كردم، حال اگر به اين پندها و وصايا عمل نمايي، سود و موفقيت بسياري را نصيب  مي
رضاي پروردگار است ها پشت نمايي و كارهايي را كه مورد  اي، اما اگر به آن خود ساخته

اي و در آن راه  وقت خواهي ديد كه خود و ايمانت را دچار نقصان نموده انجام ندهي آن
ها مشترك است و  هاي نفس در ميان همه انسان اي، بدان كه اميال و خواهش به خطا رفته

ه موجود پليدي ك ؛خواند سر سلسله گناهان إبليسي است كه همه را به فنا و نابودي فرا مي
مردمان پيشين را گمراه كرد و آنان را به آتش دوزخ درافكند و اين آتش بس جايگاهي 
زشت و دهشتناكي است و عجب قيمت ناچيزي را در قبال اطاعت از دشمن خداوند به 
كف آوردند. بدون ترس از غير خدا سوار مركب حق شو و به ميادين نبرد حق و باطل 
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پند و اندرز در آن غافل مشو. تو را به خداوند داخل شو و از مراقبت نفس خويش و 
دهم كه نسبت به مسلمانان ترحم داشته باشي، به مردان و زنان احترام گذاري و  سوگند مي

به كودكانتان رحم كني، به علمايشان ارج نهي و آنان را خوار ننمايي. مرزداران را از 
ننمايي، آناني را كه سزاوار پاداش و بهره نساخته و خشمگين  ها بي ها و ماليات منافع خراج

ها محروم نسازي تا آنان دچار فقر و فالكت نشوند و آنان را به مدت  بخشش هستند از آن
المال را در  زياد از همسر و فرزندانشان دور نگه نداري تا نسل آنان از ميان نرود، بيت

مردم نبندي كه در  انحصار اغنيا و ثروتمندان قرار ندهي و درهاي حكومتت را به روي
صورت ثروتمندان و قدرتمندان، ضعيفان و مستمندان را از ميان خواهند برد. اين  غير اين

اكنون بر تو سالم  گيرم، از هم وصيت و سفارش من به توست و خداوند را شاهد آن مي
 . خواهم كه تو را در پناه خويش، حفظ نمايد مي فرستم و از خداوند مي

در مسايل  سبيانگر ميزان بعد نظر و دورانديشي عمر بن خطاباين وصيت نامه، 
مربوط به حكومت و نحوه اداره آن است؛ اين سفارشات نظامي كامل در نحوه حكومت 

را به عنوان  و مديريت است كه مسايل بسيار مهمي را در بردارد كه شايسته است آن
كه به  به نظر مي رسدالزم  جا بها چراغ راه خويش سازيم. در اين اي گران نامه پيمان

هاي ديني، سياسي، نظامي،  مهمترين اصول و مبادي آن سفارشات در ابعاد و جنبه
 اقتصادي و اجتماعي نظري بيافكنيم: 

 تأكيد بر لزوم داشتن تقوي و ترس از خدا -1
الف: بر لزوم داشتن تقواي خدا و ترس از او هم در خفا و هم در مأل عام و هم در گفتار 

ترسد، از دين او و دستوراتش صيانت  كند؛ زيرا آنكه از خدا مي هم در كردار تأكيد مي و
 كند.  و حفاظت مي

ب: اقامه و اجراي قوانين و حدود خداوند نسبت به همه مردم؛ زيرا در دين، صراحتاً 
م جزو دين است و دين، خود، حجتي است بر مردحدود بيان شده و  حدود خداوند

ها، موجب  شوند وهر نوع تساهل و غفلت در آن محاسبه مي  پايبند بودن بدانكه بر اساس 
 شود.  از ميان رفتن دين و جامعه مي

ج: استقامت و صبر كه از ضروريات دين و دنيا و از اموريست كه هم حاكم و هم رعيت 
 بايست در گفتار و كردار خود به آن ملزم باشند.  او مي
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 سياست و حكومت -2
زم بودن به عدالت؛ زيرا عدالت اساس و پايه حكومت است واجراي آن باعث الف: مل

شود، وجايگاه واحترام حاكم را در دل مردم زياد  قدرت و ثبات حكومت و جامعه مي
 خواهد كرد. 

ب: احترام و عنايت خاص نسبت به مسلمانان نخستين، اعم از مهاجرين و انصار، زيرا آنان 
هاي آنان به ديگر  دين و قرآن از طريق زحمات و تالشدر اسالم پيشقدم بودند و

 مسلمانان رسيده است. 

 جنبه نظامي آن -3
الف: اهتمام به ارتش و تجهيز آن جهت حفاظت از كيان و امنيت دولت و نيز 

 رسيدگي به نيازهاي سربازان. 
ب: نگذار كه سربازان به مدت زيادي در مرزها مانده و از زن و فرزندان خويش 

ور باشند كه اين كار باعث خستگي، افسردگي، فشار روحي و معضالت اخالقي بد
هاي مقرر و معيني به نزد خانواده  شود، بنابراين بايد به آنان اجازه داد تا در زمان مي

 شود.  شود و هم نسل آنان حفظ مي خويش بازگردند كه هم باعث تقويت روحيه مي
ت خود او، خراج و پاداش داده شود كه هم ج: به هر يك از سربازان، براساس لياق

اش معلوم و روشن باشد و هم فكر و ذهن او مشغول نحوه  وضعيت معيشت او و خانواده
 كسب درآمد نشود. 

 جنبه اقتصادي و مالي  -4
 الف: توزيع عادالنه ثروت ميان مردم و ممانعت از انحصار آن در دستان گروهي خاص. 

ود در قبال دولت عمل نمودند، نبايد بيش از توانشان ب: اگر اهل ذمه به وظايف خ
 به آنان فشار آورد. 

ج: تأمين مايحتاج مردم و عدم قصور در آن، و نيز نبايد بيش از توان و قدرتشان بر 
200Fآنان سخت گرفت و تنها بايد مازاد مال و ثروتشان را به عنوان خراج و ماليات گرفت.

1 

                                           
 . ١٧٥– ١٧٣، اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطّاب، العانی -١
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 بعد اجتماعي آن  -5
 به مردم و تالش در جهت تأمين نيازها و احتياجات آنان. الف: اهتمام 

ب: پرهيز از تبعيض و تبعيت هوي و هوس كه خود، سبب انحراف حاكمان و 
 شود.  گسترش فساد در جامعه مي

ها؛ زيرا اين امر باعث رشد  ج: احترام به همه مردم و ارزش قائل شدن براي آن
 كند.  ان با حاكمان را تقويت ميروابط ميان افراد جامعه شده و ارتباط آن

هاي حكومت بايد به روي مردم باز باشد و به شكايات و  د: درهاي دستگاه
صورت روابط ميان افراد جامعه دچار انحراف و  اعتراضات آنان گوش داد كه در غير اين

 شود.  لغزش مي
ت : تبعيت از حق و تالش در جهت تحقق آن در جامعه كه اقامه آن ضروري اس ه

 كه بايد در ميان مردم محقق شود. 
اقامه عدل و پرهيز از ظلم و ستم به هر نوع و صورتي كه باشد، به ويژه با غير  –و 

باشند. از ديگر  مسلمانان اهل ذمه؛ زيرا عدالت، امريست كه همه خواهان تحقق آن مي
 سو، با اجراي عدالت، طعم شيرين اسالم را همه خواهند چشيد. 

201Fنشينان و رعايت شرايط و اوضاع خاص آنان. به باديهز: اهتمام 

1 
توان به اين وصيت اشاره كرد  ح: همچنين از وصاياي عمر به خليفه بعد از خود مي

كه خليفه بعد از من، عامالن و واليان خود را تنها يك سال بر مسند قدرت نگه دارد جز 
202Fفظ كند.تواند او را چهار سال در سمت خود ح ابوموسي أشعري كه مي

2 

 سوم: روش عبدالرحمن بن عوف در نحوه اداره شوري

 تشكيل جلسات شوري  -1
و يا خانة فاطمه  لالمؤمنين عائشه با به خاك سپردن عمر، اعضاي شوري در خانه أم

دختر قيس و خواهر ضحاك بن قيس، جلسات خود را آغاز نمودند تا به وظيفه مهمي كه 

                                           
 . ١٠٢، عصر اخلالفة الراشدة -١
 . ٦٣ – ٦٢، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -٢
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اي رسيدند  و بعد از بحث و گفتگوهاي متعدد به نتيجه به آنان محول شده بود، بپردازند
203Fكه همه مسلمانان از آن استقبال نمودند.

1 

 كند  عبدالرحمن، اعضاي شوري را دعوت به استعفا به نفع افضل آنان مي -2
پس از آغاز فعاليت شورا، عبدالرحمن بن عوف از همه اعضاي شوري خواست تا امر 

و أصلح واگذار نمايند كه در اين ميان زبير به نفع علي، طلحه تعيين خليفه را به فرد افضل 
به نفع عثمان و سعد به نفع عبدالرحمن استعفا دادند؛ سپس عبدالرحمن رو به علي و عثمان 

كشد تا  نمود و از آنان پرسيد: كدام يك از شما دو نفر از اين امر خطير خود را كنار مي
د افضل و اصلح را تعيين نمايد، آن دو ساكت ماندند، را به ديگري بسپاريم و او نيز فر آن

عبدالرحمن به آنان گفت: اگر امر تعيين خليفه را به من بسپاريد، من در اين امر، نسبت به 
 دو نيز اين امر را پذيرفتند. فرد افضل و اصلحتان قصوري به خرج نخواهم داد و آن

 تفويض اداره شوري به عبدالرحمن بن عوف  -3
حمن، به محض پايان جلسه اعضاي شوري، از صبح روز يكشنبه شروع به مشورت عبدالر

شد اين  با مردم و بزرگان شهر نمود و تا روز چهارشنبه كه در آن مهلت شوري تمام مي
كار را ادامه داد. عبدالرحمن ابتدا نزد علي رفت و به او گفت: اگر من با تو بيعت نكنم، تو 

زيني، او نيز عثمان بن عفّان را پيشنهاد كرد. سپس نزد گ چه كسي را به خالفت برمي
عثمان رفت و از او نيز همين پرسش را نمود و عثمان جواب داد كه او علي را 

گزيند. عبدالرحمن بعد از آن نزد ديگر صحابه رفت و همين سؤال را از آنان پرسيد،  برمي
ر، زن و مرد، بزرگ و كوچك او همچنين نزد ديگر ساكنان مدينه، اعم از ثروتمند و فقي

وجو،  گفت. در پايان اين پرس رفت و در اين رابطه با آنان سخن مي و حتي بردگان مي
دانند هر  عبدالرحمن به اين نتيجه رسيد كه بيشتر مردم، عثمان را براي خالفت بهتر مي

وز دانستند، عبدالرحمن در شب ر تر مي چند بودند كساني كه علي را براي خالفت اليق
موعود به خانه پسر خواهرش، مسوربن مخرمه، رفت، هنگامي كه به در خانه او رسيد، ديد 
كه مسور در خواب است، در را زد تا مسور بيدار شود و چون بيدار شد به او گفت: مسور 

                                           
 ). ٣٧٠٠کتاب فضائل أصحاب النبی (،  صحيح البخاری -١
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204Fاي بينم كه به خواب رفته مي

اما من امشب اصالً نتوانستم بخوابم، حاال بلند شو و برو زبير  1
دو مشورت نمود؛  جا بياور؛ چون زبير وسعد نزد عبدالرحمن آمدند با آن به اين و سعد را

گاه  سپس مسور را به دنبال علي فرستاد و چون علي آمد تا نيم شب با او گفتگو كرد، آن
مسور را پس عثمان فرستاد و هنگامي كه عثمان بر او وارد شد تا اذان صبح مشغول بحث 

205Fشدند.

2 

 رد خالفت عثمان نظر در مو اتفاق -4
م) عبدالرحمن  644/   ه23الحجه سال بعد از نماز صبح روز بيعت (آخرين روز از ماه ذي

را به سر داشت به مسجد آمد، پيش از آمدن او  صدر حالي كه عمامه رسول خدا
اعضاي شورا در كنار منبر گرد هم آمده و منتظر او بودند، عبدالرحمن افرادي را به دنبال 

واليان حاضر در مدينه فرستاد؛ در آن موقع معاويه، امير  و و انصار و فرماندهانمهاجرين 
شام، عمير بن سعد، امير حمص و عمرو بن عاص، امير مصر، چون به حج آمده بودند در 

206Fمدينه حضور داشتند.

3 
چون مردم نماز صبح گزاردند و «در روايت بخاري، در اين رابطه چنين آمده است: 

هم آمدند، عبدالرحمن افرادي را به دنبال مهاجرين و انصار و  نار منبر گرداعضاي شورا ك
فرماندهان و واليان حاضر در مدينه كه به حج آمده بودند فرستاد. چون همه جمع شدند، 
عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتين گفت: اي علي! من در اين مورد با مردم 

ا خالفت عثمان موافق هستند پس از من ناراحت صحبت كردم، ديدم كه بيشتر آنان ب
كنم به اين شرط كه پايبند به  مشو. سپس رو به عثمان نمود و گفت: من با تو بيعت مي

و روش دو خليفه پيشين باشي، بعد از عبدالرحمن، مهاجرين،  صقرآن، سنّت رسول خدا
207Fانصار، فرماندهان و واليان و ديگر مسلمانان با عثمان بيعت كردند

. در روايت كتاب 4
208Fعلي بعد از عبدالرحمن اولين فردي بود كه با عثمان بيعت نمود.  كه  آمدهالتمهيد و البيان 

5 

                                           
 . ١٠٧– ١٥٦، لراشدوناخللفاء ا، اخلالدی -١
 ). ٧٢٠٧کتاب األحکام (،  صحيح البخاری -٢
 . ٣٧ص، شهيدالدار -٣
 ). ٧٢٠٧کتاب األحکام (،  صحيح البخاری -٤
 . ٢٦، التمهيد و البيان -٥
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  تدبير و مديريت عبدالرحمن در اجراي روند شورا -5
تدبير و مديريتي كه عبدالرحمن بن عوف در اجراي روند شورا از خود نشان داد خبر از 

دهد؛ او براي حفظ وحدت كلمه از  سبت به مصالح امت ميدرايت و ايمان و ايثار او ن
خواهش نفس گذشت و به اين ترتيب اول اصل از اصول شوراي انتخاب خليفه را به 

ظهور رسانيد. او با صبر، آرامش، دورانديشي و حسن تدبيري كه از خود بروز  ي همنص
جا ما به مراحلي كه او  داد توانست در آن امر مهم و خطير به موفقيت دست يابد. در اين

 پردازيم:  در اين فرايند طي نمود، مي
الف: ارائه روش كار شورا در اولين جلسه آن، همچنين شنيدن ديدگاه و آراي همه 
اعضا و شناخت اهداف هر يك از آنان اولين گام بود تا او بتواند با علم و بصيرت در اين 

 راه حركت كند. 
ز نامزدي مقام خالفت تا هر نوع شكي در زمينه را ب: استعفا و كنار كشيدن خود ا

 از ميان برد. 
ج: توانست تا موضوع مورد قبول هر يك از اعضا را بشناسد و در اثناي مذاكرات و 

 با گرايش سعد و زبير به عثمان تقريباً خليفه را شناخت. 
شد و د: نظر عثمان و علي را كه نامزد مقام خالفت بودند در مورد يكديگر جويا 

دانست كه هر كدام از آنان، در صورتي كه خود به آن مقام نرسند، هيچ كس را سزاوارتر 
 داند.  از رقيب خود نمي

نظران و نيز ديگر اقشار جامعه  : او غير از اعضاي شورا، با خواص و صاحب ه
كس را چون عثمان سزاوار  مشورت كرد و پي به اين نكته برد كه بيشتر مردم هيچ

209Fنند.يب ه مقام خالفت نميوشايست

1 
عبدالرحمن بن عوف با كياست، درايت و كنار گذاشتن خود از نامزدي مقام 
خالفت و چشم بستن بر خواهش و ميل درون، توانست امت را از اين مرحله مهم عبور 

 دهد كه خود، جاي بسي تقدير و ستايش دارد. 

                                           
 . ٧١ – ٧٠، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -١
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رحمن بن عوف در جريان گويد: از بهترين اقدامات عبدال ذهبي در اين رابطه مي
مذاكرات شوري، حذف خود از نامزدي مقام خالفت بود؛ او سپس فردي را به اين مقام 

دادند؛ او در اين كار مهم، با  برگزيد كه اهل حل و عقد و بزرگان صحابه او را ترجيح مي
كر كنار گذاشتن هر نوع تمايل و تبعيض، امت را به بيعت با عثمان سوق داد، اگر او به ف

نمود و يا پسر عمويش، سعد بن ابي وقاص را به اين مقام  اين مقام بود يا خود را خليفه مي
210Fرساند. مي

1 
به اين ترتيب تصويري ديگر از ارزش و اهميت شورا در عصر خلفاي راشدين به 
منصه ظهور رسيد كه عبارت بود از انتخاب خليفه از طريق مجلس شورا و تعيين او بعد از 

211Fهمه مردم و بيعت آنان با او.مشورت با 

 خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را 2

 مورد ماجراي شورا  ها در چهارم: أباطيل و أكاذيب رافضي
اند كه  ها در مورد تاريخ اسالم، دست به جعل اخبار و روايات دروغيني زده رافضي

ن نيز در آثار خود ماجراي شورا وانتخاب عثمان نيز از اين امر مستثني نيست. خاورشناسا
اند. بعد از آنان، متأسفانه نويسندگان  ها را گسترش داده اين روايات را منعكس كرده و آن

هاي خود، آنان را  و محقّقان معاصر نيز بدون تحقيق و پااليش روايت و اخبار، در كتاب
 دهند.  مورد استناد قرار مي

سالم، به تأليف در اين زمينه و نشر ها با اهتمام به اين رويداد مهم در تاريخ ا رافضي
توان به أبومخنف و كتاب  اند كه به عنوان مثال مي أكاذيب و أباطيل راجع به آن پرداخته

212Fاو، كتاب الشوري، ابن عقده، ابن بابويه

 نه روايت شاره كرد. ابن سعد از طريق واقديا 3
213Fراجع به ماجراي شورا و بيعت مردم با عثمان نقل نموده است

چنين از طريق عبيداهللا . هم4
علي و  رايبن موسي روايتي در مورد قتل عمر و تعيين اعضاي شورا، وصيت او در ب

214Fعثمان و وصيت او به صهيب در اين زمينه را در كتاب خود به ثبت رسانيده است.

5 

                                           
 ). ١/٨٦سري أعالم النبالء ( -١
 . ٢٧٨، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٢
 ).١٤/٢٤٦الذريعة إلی تصانيف الشيعه ( ٣
 ). ٦٧ – ٣/٦٣الطبقات الکربی ( -٤
 ). ٣/٣٤٠الطبقات الکربی ( -٥
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، از س نيز بالذري خبري را در مورد ماجراي شورا و جريان بيعت با عثمان
215Fابومخنف

216F، هشام كلبي1

217Fواقدي ،2

218Fو عبيداهللا بن موسي 3

نقل كرده است. طبري هم در اين  4
219Fماجرا، به روايتي از ابومخنف استناد كرده است.

5 
220Fحديد در بيان جريان شورا، از روايات احمد بن عبدالعزيز جوهري ابن ابي

و  6
221Fواقدي استفاده كرده است» الشوري«همچنين كتاب 

. مهمترين مضامين اين روايات 7
  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 ديگران در 

اند كه علي از اقدامات عبدالرحمن جهت  اند و چنين بيان داشته تعيين خليفه نموده
پدر خود و احمد جوهري  برگزيدن خليفه خشنود نبوده است. ابومخنف و هشام كلبي از

كنند كه عمر وصيت كرد: در صورتي كه تعداد آراي دو نامزد برابر شد، نامزد  روايت مي
كرد  مورد تأييد عبدالرحمن به خالفت انتخاب گردد و علي به همين خاطر احساس مي

اي كه با عثمان  كه حقّش ضايع خواهد شد؛ زيرا عبدالرحمن، به خاطر رابطه دامادي
كلثوم دختر عقبه بن أبي معيط و خواهر وليد  و از طريق ازدواج عبدالرحمن با امداشت 

222Fحاصل آمده بود

223Fكند ، او را انتخاب مي8

. ابن تيميه با رد هر نوع نسبت نزديك ميان 9
كند كه عبدالرحمن نه برادر عثمان بود نه پسر عمو و نه از  عبدالرحمن و عثمان، بيان مي

هاشم به  زهره با بني اميه و رابطه بني زهره بود و عثمان از بني از بنياو؛ عبدالرحمن  ي هقبيل
/ ها زهره، دائي اميه بوده است. از طرفي ديگر بني مراتب نزديكتر از رابطه آن با بني

                                           
 ). ١٩- ١٨أنساب األشراف ( -١
 ). ١٩- ١٨أنساب األشراف ( -٢
 ). ١٩- ١٨أنساب األشراف ( -٣
 ). ٥/٦أنساب األشراف ( -٤
 . ٣٢١، العزيز نورعبد، أثر التشيع علی الروايات التارخييه -٥
 ). ٥٨و ٥٠، ٩/٤٩شرح �ج البالغه ( -٦
 ). ٩/١٥شرح �ج البالغه ( -٧
 ). ٣/١٢٧الطبقات الکربی ( -٨
 . ٣٢٢، اثر التشيع علی الروايات التارخييه -٩
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ها  ن جمله آنبودند و عبدالرحمن و سعد بن أبي وقّاص نيز م صي پيامبر خداماماها
. 224F1»اين مرد، دائي من است«به سعد گفت:  صخداآمدند، همانطور كه رسول بشمار مي

هرگز بين دو مهاجر و يا دو انصار پيمان  صهمچنين بايد در نظر داشت كه رسول خدا
225Fسعد بن ربيع صاخوت برقرار نكرد و طبق احاديث مشهور آن حضرت

را برادر  2
نسبت اند كه  عبدالرحمن بن عوف تعيين نمودند؛ حال اين روايات مجهول از ياد برده

تر بوده است؛ همچنين آنان آن رابطة عميق و  خوني، نزد عرب، از نسبت دامادي قوي
اند كه اين رابطه براساس رابطه  شگرف ميان مسلمانان نسل اول را درك ننموده و پي نبرده

 خويشاوندي نبوده است. 

 هاشم  اميه و حزب بني حزب بني -2
در امر تعيين خليفه به دو دسته  صل خدادر روايت ابومخنف چنين آمده كه ياران رسو

هاشم تقسيم شدند و در اين مورد با هم به مجادله و نزاع  اميه و طرفداران بني طرفداران بني
اساس هيچ سند معتبر و صحيحي  پرداختند؛ اما بايد دانست كه اين قبيل روايات بر

226Fباشند نمي

ها و  رمعتبر، به تحليل. متأسفانه بعضي از مؤرخان بر اساس همين روايات غي3
كه آنان موضوع مشورت اصحاب پيامبر در  اند، اين هاي اشتباهي گرفتار آمده بررسي

كه مردم  اند، واينخصوص انتخاب خليفه جديد را به اختالفاتي عشايري به تصوير كشيده
زيرا  ؛به دو گروه اموي و هاشمي تقسيم شدند، و اين يك تصويري مردود و مطرود است

در كنار هم و به خاطر اسالم با پدران و برادران و قبائل نبرد كردند، آنان متاع  آنان
ها  كردند تا دين خود را حفظ كنند، بنابراين، اين نوع موضعگيري ارزش دنيا را فدا مي بي

باشد، آنان  اي كه بشارت بهشت به آنان داده شده كامالً غيرممكن مي و اقدامات از صحابه
اند كه مشكالت و مسايل خود را از اين طريق حلّ و فصل  ر از آن بودهبسيار بزرگوارت

227Fنمايند.

4 

                                           
 ). ٤٠١٨صحيح سنن الرتمذی ( -١
 ). ٣٧٨٠کتاب مناقب األنصار (،  صحيح البخاری -٢
 . ١٧٨– ١٧٧، الطربیمرويات ابی خمنف فی تاريخ  -٣
 . ٧٩ – ٧٨، أمني القضاة، اخللفاء الراشدون -٤
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 اند  سخناني كه به دروغ به علي بن أبي طالب نسبت داده -3
گويد: آنچه كه مؤرخاني چون ابن جرير از راوياني ناشناس  ابن كثير در اين رابطه مي

يب دادي و عثمان را به مقام اند كه علي به عبدالرحمن گفت: تو مرا فر روايت كرده
خالفت رساندي تا هميشه با تو مشورت نمايد و تو در خالفت او صاحب قدرت باشي و 

 عبدالرحمن چون آيه:
ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ بَايُِعوَن  � ُُ َما  َّ َبايُِعوتََك �ِ ُُ َ َّ ِ يَُد  � َّ َما  � َّ ِ ََ فَِ يِۡديِهۡ ۚ َ�َمن تَّ�

َ
فَۡوَ  �

 ََ  ٰ َ�َ َُ ُُ ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦت ۡفِسهِ يَن ََ ۡو
َ
َ َوَمۡن أ َّ ۡجًرا َعِظيٗما  �

َ
َِيهِ أ ۡۡ  ].١٠الفتح: [ ﴾١فََسُي

بندند، در  الرضوانِ حديبيه) با تو پيمان (جان) مي ه گمان كساني كه (در بيع بي(
ن بندند، و در اصل (دست خود را كه در دست پيشوا و رهبرشا حقيقت با خدا پيمان مي

گيرد، اين دست به منزله  گذارند، و دست رسول باالي دست ايشان قرار مي پيغمبر مي
شكني كند به زيان  دست خدا است و) دست خدا باالي دست آنان است! هر كس پيمان

كند، و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند  شكني مي خود پيمان
 ). كند پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي و آن را رعايت بدارد، خدا

زيرا در واقع روش صحابه  ؛صحيح است رواياترا شنيد از سخن بازماند، مخالف 
پردازاني كه حديث  ها و داستان برخالف اين احاديث ضعيف و مجهولي است كه رافضي

228Fاند. دهند، روايت كرده صحيح و باطل را از هم تشخيص نمي

1 

 ره بن شعبه يبن عاص و مغمتهم كردن عمرو  -4
كند كه عمرو بن عاص و مغيره بن شعبه هنگام جريان جلسه شورا، بر  ابومخنف روايت مي

وقاص از كنار  جا بودند نشسته بودند كه سعد بن ابي اي كه اعضاي شورا در آن در خانه
كنند،  ع ميرد شد، حال به اين رفتاري نگاه كنيد كه مردمان پست نيز از اين كار امتنا انآن

ايد كه مردم فكر كند  جا نشسته ست كه گفت: اينآن دو اتر سخن سعد به  از اين عجيب
هر كس در اين روايت،  .شناسند را مي شما عضو شورا هستيد، اما بدانيد كه اعضاي آن

اليحيي در كتاب خود، به  برد. دكتر يحيي خوب بيانديشد كامالً پي به تناقضات آن مي

                                           
 ). ٧/١٥٢البداية و النهاية ( -١
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229Fكند هايي پرداخته كه براي اثبات بطالن اين روايت كفايت مي مونهها و ن مثال

. در واقع 1
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

 پنجم: سزاوارتر بودن عثمان بن عفّان به امر خالفت 
هيچ شكي وجود ندارد كه عثمان بن عفّان به مقام خالفت سزاوارتر بودند و اين را هر 

هايي كه تنها  كند و تنها رافضي صاحب قلب و فكر پاك و بدور از نفرت بدان اذعان مي
باشد به اين روايات و اباطيل  مي صشان از دين، لعن و دشنام صحابه رسول خدا سرمايه
230Fپردازند ها آشكار است، مي الن آنارزش هستند و بط كه بي

. در مورد سزاوارتر بودن 2
 عثمان نسبت به مقام خالفت، قرآن و احاديث صحيح چنين آمده است: 

 متعال در قرآن چنين فرموده است: خداوند -1
ُ  وََعدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ �  ْ ْ مِنُ�ۡ  وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا َّ َُۡخلَِفّنُهۡ  ِ�  �ل �ِض �لَنَۡس

َ
َكَما  ۡ�

َُۡخلََف  ِينَ  �ۡس َّ ّ لَُهۡ  دِيَنُهُ   � ََ ِ ُّ ِيمِن َ�ۡبلِِهۡ  َوَ�َُم َّ َِۡعِد  �ۡرتََ�ٰ  � ُّه  ّمِۢن  ََ لَُهۡ  َوَ�َُبّدِ
 �ۡ َِ  ِِ ۡعبُُدوتَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن  َُ ۡمٗناۚ 

َ
��َِك ُه ُ  ٔٗ َخۡوفِِهۡ  أ ََ ْو

ُ
َِۡعَد َ�ٰلَِك فَأ  �لَۡ�ِٰسُقونَ  اۚ َوَمن َ�َفَر 

 ].٥٥النور: [ ﴾٥
اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  مي
ادان گردانند) زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آب

همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسالم نام) ايشان را كه براي آنان 

(در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به  پسندد، حتماً مي
سازد،  (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا  امنيت و آرامش مبدل مي

گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر  پرستند و چيزي را انبازم نمي مي

                                           
 . ١٧٩ص، مرويات أبی خمنف -١
 ). ٢/٦٥٦عقيدة أهل السّنة فی الصحابه ( -٢
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ند (و متمرّدان و مرتدان هستدگان (از دائره ايمان و اسالم) شوند، آنان كامالً بيرون شون
 )). باشند حقيقي مي

هر آينه، عثمان از جمله مصاديق اين آيه شريفه بود كه خداوند آنان را قدرت و 
مكانت، عطا فرمود، او در دوران خالفت خويش، عدالت را گسترانيد و اقامة نماز، 

231Fاز منكر را سيره خويش ساخت. پرداخت زكات و امر به معروف و نهي

1 
 فرمايد:  در قرآن مي –وجلّ  عزّ –خداوند  -2
ۡعَراِب ّلِۡلُمَخّلفَِ� مَِن  قُل﴿

َ
ۡو  �ۡ�

َ
ََُهۡ  أ ِديٖد تَُ�ُِٰلُو َِ ٖس 

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
ٍٖ أ َسُُۡدَعۡوَن �َِ�ٰ قَۡو

تُِ�ُ   ۡۡ ُ �ُۡسلُِموَنت فَِِن تُِطيُعواْ يُ َّ ت �ن � ۡجًرا َحَسٗنا
َ
بُۡ�ۡ   أ َعّذِ ُُ ُُ  ّمِن َ�ۡبُل  ََُوّلۡواْ َكَما تََوّ�ۡ ََ

 �ِ
َ
 ].١٦الفتح: [ ﴾١ ٗماَعَذابًا أ
نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد كه به سوي  ماندگان عربهاي باديه به بازپس(

شوند.  كنيد يا اين كه مسلمان مي قومي جنگجو و پرقدرت بيرون رويد. با آنان پيكار مي
راه بيشتر در پيش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان، يا پذيرش دين آنان). اگر (يعني دو 

فرمانبرداري كنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي كنيد، همان 
 ). ايد، خداوند با عذاب دردناكي عذابتان خواهد داد گونه كه قبالً نيز سرپيچي كرده

مان پس از ابوبكر و عمر، كسي بود كه آن ، عثصبعد از رحلت پيامبر خدا
ها فراخواند، بنابراين، طبق نص  نشينان عرب را به جنگ با روميان، ايرانيان و ترك باديه

باشند و قاعدتاً خالفت آنان نيز برحق بوده  صريح قرآن، آن خلفا واجب االطاعه مي
232Fاست.

2 
زي با حضرت در كند كه او رو روايت مي صاز رسول خدا سابوموسي أشعري -3

 فرمود:  صيكي از باغهاي مدينه نشسته بود كه مردي درِ باغ را كوبيد، حضرت
 ».ائذن له وبشره بالجنة«

                                           
 ). ٢/٦٥٦عقيدة أهل السّنة فی الصحابة ( -١
 ). ١١٠– ٤/١٠٩الفصل فی امللل و األهواء و النحل ( -٢
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تو را به بهشت  صكه پشت در است بگو كه رسول خدا برو در را باز كن و به آن«
از باشد. پس  كه پشت در است ابوبكر مي و چون در را باز نمود ديدم آن». دهد بشارت مي

 باز به من فرمود:  صمدتي، مرد ديگري درِ باغ را كوبيد، رسول خدا
 ».ائذن له وبشره بالجنة«
چون ». دهد او را به بهشت بشارت مي صبه آنكه پشت در است بگويم رسول خدا«

است. بعد از گذشت لحظاتي، مرد ديگري در باغ را فاروق در را گشودم ديدم كه او عمر 
 فرمودند:  صتكوبيد، اين بارهم حضر

 ».ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه«
تو را به خاطر صبر و  صبرو در را به روي او بگشا و به او بگو كه رسول خدا«

چون در را ». دهد آيد به بهشت بشارت مي تحمل در برابر مصيبتي كه بر سر او مي
233Fگشودم، ديدم عثمان پشت در ايستاده است

كند كه رسول  مي. اين حديث، خود اثبات 1
ها قبل از وقوع ماجراي فتنه  به ترتيب خالفت بعد از خويش اشاره نموده و سال صخدا

را از آن آگاه نمود. از ديگر سو اين حديث، بيانگر  ساو ديگر صحابه سمثل عثمان
باشد كه در راه دين خدا جان خويش  از اين مرد بزرگ مي صرضايت خدا و رسولش

234Fرا از دست داد.

2 
 فرمود:  صكند كه رسول خدا روايت مي سبوداود از جابر بن عبداهللا -4
، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان صالح: أن أبا بكر نيط برسول اهللاأُِرَي الليلة رجٌل «

 ».بعمر
را گرفته  صكه ابوبكر دستان رسول خدا شب گذشته مرد صالحي در خواب ديد«

 ». به عمر چنگ زده استو عمر نيز دستان ابوبكر را و عثمان نيز 
يقين، آن ه از پيش ما رفت، ما به يكديگر گفتيم: ب صجابر گويد: چون رسول خدا

دهد كه بعد از حضرت  مرد صالح، خود رسول خدا است و اين خواب، نشان مي
235Fاين بزرگواران، سكان رهبري امت اسالم را به دست خواهند گرفت. صرسول

3  

                                           
 ). ٣٦٩٥صحيح البخاری (حديث -١
 ). ٢/٦٥٧عقيدة أهل السّنة فی الصحابة ( -٢
 ). ٢/٥١٣سنن ابوداود ( -٣
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به  صكند كه رسول خدا روايت مي سز ابوهريرهحاكم در كتاب خود، به نقل ا -5
 ياران خود فرمود كه: 

 ».أو اختالف وفتنة-إنها ستكون فتنة واختالف «
 ». دهد بعد از من فتنه و اختالف عظيمي در ميان امت رخ مي«

يشان ياران گفتند: يا رسول اهللا! به ما بگوييد كه در آن وضعيت، چكار بايد كرد؟ ا
 كرد، فرمود:  عثمان نگاه ميدر حالي كه به  ص

 .»عليكم باألمين وأصحابه«
 . 236F1»جانب امين امت و يارانش را بگيريد«

ت نبوت ايشان است. و از داليل حقّاني صاين حديث، خود، از معجزات پيامبر خدا
و بيانگر بر حق بودن او و بطالن ادعاهاي  ساز طرف ديگر، اين حديث، مؤيد عثمان

اعالم كرد كه عثمان بر طريق  صنير در حديثي ديگر، رسول خدا باشد. دشمنان او مي
237Fهدايت است و هرگز از آن منحرف نخواهد شد.

2 
 صكند كه رسول خدا روايت مي لالمؤمنين عائشه ترْمذي از امابوعيسي  -6

 خطاب به عثمان گفت: 
 ».لهميا عثمان، إنه لعل اهللا يقمِّصك قميًصا فإن أرادوك على خلعه فال تخلعه «
بدان كه خداوند، پيراهني را بر تن تو خواهد كرد كه در هر صورت، اگرمردماني «

 . 238F3»تو را وادار كنند كه آن را از تنت بيرون بياوري، هرگز اين كار را مكن
كه از آن به پيراهن تعبير شده  ساين حديث، عالوه بر تأييد حقانيت خالفت عثمان

بخواهند كه بنا به ميل آنان، او از آن مقام  ساز عثمان دارد كه اگر مردماني است، بيان مي
239Fكناره گيرد، نبايد به درخواست آنان عمل كرد و به خواست نامشروع آنان تن در داد.

4 
كند كه عثمان در روز فتنه به او گفت كه رسول  ترمذي از ابوسهله نقل مي -7

ت خواهد نمود و به آن با او پيماني بسته است و او بر آن عهد، صبر و استقام صخدا

                                           
 ). ٣/٩٩املستدرک ( -١
 ). ٢/٦٦٠عقيدة أهل السّنة فی الصحابة ( -٢
 ). ١/٦١٣فضائل الصحابه ( -٣
 ). ٣/٤٤٦الدين اخلالص ( -٤
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240Fماند وفادار مي

باشد كه در آن رسول  . در واقع، اين عهد و پيمان، همان حديث پيراهن مي1
در برابر خواست مردمان مقاومت كند و از مقام خود «به عثمان سفارش كرد كه:  صخدا

241F».كناره نگيرد

2 
 لعائشهالمؤمنين  كند كه ام حاكم از ابوسهله، موالي عثمان، روايت مي -8

، به »كه دوست دارد يكي از يارانش را ببيند«به ما فرمود:  ص: روزي رسول خداگفت
ا نزد شما بيايد؛ ايشان آن حضرت عرض كرديم: آيا مايل هستيد كه ابوبكر را صدا بزنيم ت

گفتم: عمر چطور؟ ايشان باز جواب رد دادند. با آمدن علي نيز موافقت ». خير«فرمود: 
عثمان را برديم، آن حضرت خوشحال شدند و از ما خواستند كه او را فرا  ننمود. چون نام

از من خواست تا از اتاق بيرون  صخوانيم، هنگامي كه عثمان به خانه ما آمد، رسول خدا
بروم و سپس به صحبت كردن با عثمان پرداخت، بعد از مدتي ديدم كه رنگ رخسار 

در محاصره شورشيان بود به او گفتيم  سعثمان دگرگون شد. آن روزي كه خانه عثمان
با من عهدي بسته است كه بايد به آن  صدهيد؟ گفت: رسول خدا چرا فرمان نبرد نمي

242Fوفادار بمانم و بر آن صبر كنم.

3 
باشد و  مي ساين حديث نيز چون احاديث پيشين، مؤيد حقّانيت خالفت عثمان 

ده است. در واقع، براساس همين بو صدهد كه خالفت او مورد تأييد رسول خدا نشان مي
احاديث معتبر، هر كس خالفت عثمان را نپذيرد، او را از اهل بهشت و جزو شهدا نداند و 
با قلب و زبان به توهين و تخريب شخصيت او بپردازد بايد، در صحت ايمان خود شك 

243Fكند.

4 
رسول  كند كه صحابه در زمان حيات روايت مي سبخاري 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 صخدا
دانستند و  پنداشتند. غير از اين سه نفر، آنان ديگر صحابه را با هم برابر مي ديگر صحابه مي

                                           
 ). ٥/٢٩٥سنن الرتمذی (، )١/٦٠٥فضائل الصحابه ( -١
 ). ١٠/٢٠٩حتفة األحوذی ( -٢
 باشد.  صحيح می، ) سند اين حديث در هر دو کتاب٣/٩٩املستدرک (، )١/٦٠٥فضائل الصحابه ( -٣
 ). ٣/٤٤٦الدين اخلالص ( -٤
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244Fدادند هيچكدام را بر ديگري ترجيح نمي

هد كه چطور خداوند  . اين روايت نشان مي1
مينه به خالفت رسيدن ابوبكر، عمر و عثمان را به قلبهاي صحابه الهام نموده و آنان متعال ز

245Fرا مهياي پذيرش آن ساخت. 

2 
دهد كه صحابه،  گويد: اين روايت خبر از آن مي اين تيميه در اين رابطه چنين مي

ر دادند و بعد از او عمر و سپس عثمان را بهتر از ديگ را بر ديگران برتري مي سابوبكر
از اين ماجرا باخبر  صدانستند. در روايتي ديگر نيز نقل است كه پيامبر خدا صحابه مي

بودند اما با آن مخالفتي ننمودند، بنابراين، اين رجحان و فضيلت خلفاي راشدين بر ديگر 
به اثبات رسيده است. اگر هم دراين  صصحابه، از طريق احاديث و روايات رسول خدا

رساند و در عين حال  د رفتار مهاجرين و انصار اين واقعيت را مياحاديث، شك كنيم، خو
نيز مواجه نشدند. از طرف ديگر، اجماع صحابه بر خالفت  صبا مخالفت رسول خدا

، خود، دليلي ديگر بر اين نكته سو بيعت داوطلبانه و از روي رضايت صحابه سعثمان
246Fباشد. مي

3 
تر بودن عثمان نسبت به امر خالفت  تمامي اين احاديث، همه و همه، بيانگر اليق

داند نبايد در آن  مي صاست و هر كس كه خود را پايبند به قرآن و سنّت رسول خدا
شكي به خود راه دهد. در واقع، بر هر مسلماني واجب است به اين امر مهم باور داشته 

ر تسليم رسانند س باشد و در برابر شواهد و نصوصي كه صحت اين مسأله را به اثبات مي
247Fفرود آورد.

4 

 تر بودن عثمان به امر خالفت ششم: اجماع مسلمانان بر اليق
بعد  ساند كه عثمان و همچنين اهل سنت و جماعت بر اين اجماع نموده صرسول خدا

كس نيز با اين قضيه به  ترين افراد براي امر خالفت بوده و هيچ ، اليقساز ابوبكر و عمر

                                           
 ). ٣٦٩٨: حديث، صحيح البخاری (کتاب فضائل أصحاب النبیّ  -١
 ). ٢/٦٦٤عقيدة أهل السّنة فی الصحابة ( -٢
 ). ٣/١٦٥منهاج السّنه ( -٣
 ). ٢/٦٦٤عقيدة اهل السّنه فی الصحابة ( -٤
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248Fمخالفت صحابه برنخواسته است

جا آراي تعدادي از علماي حديث را در اين  . ما در اين1
 كنيم:  رابطه بازگو مي

كند كه: او در دوران خالفت  شيبه از حارثه بن مضرب روايت ميابن ابي  -1
ترين افراد  را اليق سكه همگان بعد از عمر، عثمان كرد  شاهدهرفت و م به حج سعمر

249Fدانستند. براي مقام خالفت مي

2 
از من سؤال  سكند كه روزي عمربن خطاب نقل مي ساز حذَيفه بن يمانابونعيم -2

كرد: به نظرت، مردم بعد از من چه كسي را امير خود خواهند كرد؟ من گفتم: قطعاً عثمان 
250Fرا به خالفت برخواهند گزيد.

3 
كند: با مرگ رسول  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، ابوبكصخدا
اما به هر دليل، او را كنار گذاشتند، سپس با مرگ ابوبكر، عمر به خالفت رسيد و به اقامه 
حق و عدالت مبادرت ورزيد و چون در بستر مرگ افتاد، شورايي را براي تعيين خليفه 

ه خالفت برگزيدند و اگر فرض كنيم كه در ميان ايشان، تشكيل داد و آنان نيز عثمان را ب
251Fاند. بهتر از عثمان بوده اما آنان او را انتخاب نكردند، پس آنان به امت خيانت نموده

4 
بعد از ابوبكر و عمر، از  سدهد كه عثمان در ميان صحابه آرا و احاديث، نشان مي

ز روشن است كه خود عمر نيز حق اولويت نسبت به ساير صحابه برخوردار بوده است؛ ني
و گرايشات مردم به اين نكته پي برده بود كه عثمان به  صبراساس احاديث رسول خدا

252Fخالفت خواهد رسيد.

5 
كند كه چون عثمان به خالفت  روايت مي سابن سعد از قول نزال بن سبره -4

مقام خالفت اعالم نمود: بدانيد كه ما بهترينِ افراد را به  سرسيد، عبداهللا بن مسعود
253Fبرگزيديم و در اين مهم، هيچ قصوري ننموديم.

6 

                                           
 مهان.  -١
 ). ١٤/٥٨املصّنف ( -٢
 . ٣٠٦ص، الّرد علی الرافضةکتاب اإلمامة و   -٣
 ). ٢/٢٧٣ميزان اإلعتدال ( -٤
 ). ٢/٦٦٦عقيدة أهل السّنة فی الصحابه ( -٥
 ). ٣/٦٣الطبقات الکربی ( -٦
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كند كه او در اين  حسن بن محمد زعفراني از امام شافعي (رحمه اهللا) نقل مي -5
را به خالفت  سوفات فرمود، مردم ابوبكر صرابطه چنين گفته است: چون پيامبر خدا

رگ افتاد، شورايي را جهت خليفه شد و چون در بستر م سبرگزيدند؛ پس از او نيز عمر
را به خالفت انتخاب  ستعيين خليفه تشكيل داد، اعضاي اين شورا نيز به اجماع، عثمان

كند كه او  . همچنين ابوحامد محمد مقدس از امام شافعي (رحمه اهللا) نقل مي254F1كردند
ود، زيرا چنين گفته است: بدانيد كه عثمان بعد از عمر، پيشوا و رهبر بر حق امت اسالم ب

خود اعضاي شورا بودند كه حق انتخاب خليفه را به عبدالرحمن بن عوف واگذار كردند 
و او نيز عثمان را به اين مقام برگزيد و صحابه نيز بر اين انتخاب اجماع نمودند، چون 
عثمان به خالفت رسيد، تا آن هنگام كه به شهادت رسيد، براساس حق و عدالت حكومت 

255Fترش دين تالش نمود.كرد و در راه گس

2 
بعد از ابوبكر و  سكند كه صحابه ابن تيميه از امام احمد روايت ميشيخ اإلسالم  -6

كس ديگري به  گونه كه بر خالفت عثمان با هم به توافق رسيدند در مورد هيچ عمر، آن
256Fچنين اجماعي دست نيافتند.

3 
را اعضاي شورايي به ابوالحسن أشعري نيز در اين رابطه چنين گفته است: عثمان  -7

ي  ، همه حق خالفت را داشتند اما همهسخالفت انتخاب كردند كه براساس وصيت عمر
257Fآنان، خالفت عثمان را پذيرفتند و بر اين مسأله اجماع نمودند.

4 
حديث نسبت به ترتيب خلفاي  ابوني در بيان عقيده سلف و اصحابعثمان ص -8

فت صديق و فاروق، معتقد به حقانيت خالفت گويد: آنان بعد از خال راشدين، چنين مي
258Fزيرا كه او با اجماع اعضاي شورا و سپس همه صحابه به اين مقام رسيد. ؛باشند عثمان مي

5 
ابن تيميه نيز، خود، چنين گفته است: همه مسلمانان با عثمان بيعت كردند و  -9

يگر صحابه با او بيعت يك از اين كار امتناع ننمود، حال اگر تصور كنيم كه علي يا د هيچ

                                           
 ). ١/٤٣٤البيهقی (، مناقب الشافعی -١
 . ٣٢٠ص، لرّد علی الرافضةا -٢
 ). ٣/١٦٦منهاج السّنه ( -٣
 . ٦٨ص ، ةناالبانه عن أصول الديا -٤
 ). ١/١٣٩عقيدة السلف و أصحاب احلديث ضمن الرسائل النبويّة ( -٥
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عمر، اعضاي  .كرد كردند، بدون شك، عثمان هرگز به اين منصب دست پيدا نمي نمي
وقاص و عبدالرحمن  اي چون علي، عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابي شورا را از ميان صحابه

رات، بن عوف انتخاب نمود كه هر يك صالحيت خالفت را داشتند، اما در جريان مذاك
ار كشيدند، بعد از آنان عبدالرحمن نيز خود را كنار كشيد تا نكحه و سعد خود را زبير، طل

روزي  از ميان علي و عثمان، يكي را به خالفت برگزينند. عبدالرحمن در طي چند شبانه
كه عمر به آنان فرصت داده بود تا خليفه را از ميان خود انتخاب كنند، با مهاجرين، انصار، 

ي آنان، عثمان را  را جويا شد و همه اندهان مشورت نمود و نظر آنانتابعين، امرا و فرم
دانستند، سپس در روز موعود، همه مسلمانان، داوطلبانه و  تر مي نسبت به امر خالفت اليق

بيعت كردند. محدثاني چون  سبا عثمان -و نه از روي تطميع و يا تهديد-با طيب خاطر
اند كه هر كس علي را در امر  طني بيان داشتهايوب سختياني، احمد بن حنبل و دارق

را تحقير نموده است؛ در واقع، مهمترين دليل  ستر از عثمان بداند، صحابه خالفت، اليق
تر  او را براي اين منصب اليق ساولويت عثمان براي مقام خالفت اين بود كه همه صحابه

259Fدانستند. مي

1 
چنين  سخالفت عثمانابن كثير، در خصوص كيفيت اجماع صحابه بر -10

گويد: اعضاي شورا، بعد از تشكيل اولين جلسه، به عبدالرحمن اين اختيار را دادند تا  مي
او خليفه را انتخاب نمايد؛ او نيز نخست با همه اعضاي شورا نسبت به فرد اصلح و اولي 

ز علي دانستند، او ا ي آنان در ميان خود، عثمان را فرد اصلح و اولي مي صحبت نمود، همه
سؤال كرد: اگر من تو را به خالفت انتخاب نكنم تو چه كسي را نسبت به خالفت، از همه 

داني؟ علي نيز در جواب، عثمان را نام برد؛ چون عبدالرحمن همين سوال را از  تر مي اليق
نست، سپس عبدالرحمن به  دا تر از همه مي عثمان پرسيد او در جواب، علي را اليق

، تابعين، امرا و فرماندهان پرداخت، او حتي در اين زمينه، نظر سحابهمشورت با ديگر ص
رفتند، جويا شد،  زنان، مسافران، ديگر ساكنان مدينه و نيز كودكاني را كه به مدرسه مي

تر بودن عثمان به امر خالفت اذعان داشتند و او را فرد اصلح  همه آنان، باالجماع، به اليق
طول آن چند شب و روز، وقت خود را صرف نماز، دعا و دانستند. عبدالرحمن در  مي

                                           
 ). ١/١٣٤منهاج السنة ( -١
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مشورت با مردم مدينه نمود و كمترين وقت را به استراحت اختصاص داد، چون شبِ روزِ 
چهارم فرا رسيد، عبدالرحمن به خانه پسر خواهرش، مسور بن مخرمه، رفت و او را به 

آمدند، عبدالرحمن به آنان  دنبال علي و عثمان فرستاد، هنگامي كه علي و عثمان نزد او
دادند اما بايد با من پيمان ببنديد  ترين افراد براي اين مقام مي گفت: همه مردم شما را اليق

كه اگر هر يك از شما به اين مقام رسيد عادل باشد و اگر به اين منصب انتخاب نشد، 
ود، عبدالرحمن، طغيان نكند و در برابر خليفه جديد، مطيع و فرمانبردار باشد. روز موع

را بر سر گذاشت و با شمشيري به مسجد رفت، او به دنبال اعضاي  صعمامه رسول خدا
شورا، ديگر صحابه و ساكنان مدينه فرستاد، چون همه آمدند و مسجد مملو از جمعيت 
شد، بر منبر رفت و پس از حمد و ثنا و دعا و نيايش، رو به مردم كرد و گفت: اي مردم، 

جويا شدم و  مسلمانانشما را راجع به خليفه و پيشواي  ي هد روز، نظر هممن در اين چن
دانيد، سپس عبدالرحمن، علي را  تر از ديگران مي دانستم كه همه، علي و عثمان را اليق

فراخواند و به او گفت: با من پيمان ببند كه در صورت به خالفت رسيدن به قرآن و سنت 
پايبند و وفادار بماني علي گفت: من چنين پيماني و روش ابوبكر و عمر  صرسول اهللا

بندم، بلكه براساس فهم و توان خود رفتار خواهم نمود، آنگاه عبدالرحمن، عثمان را  نمي
فراخواند و همين درخواست را از او نمود و عثمان نيز با او پيمان بست، در اين هنگام، 

حقي را كه بر گردنم بود به عبدالرحمن، دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا! من 
عثمان واگذار نمودم، چون سخنان عبدالرحمن تمام شد، مردم گرد عثمان جمع شدند و با 

گر اين  او بيعت كردند، عبدالرحمن نيز يك پله باالتر از عثمان، بر منبر نشسته و نظاره
260Fعت نمود.كنند كه علي اولين و يا دومين فردي بود كه با عثمان بي ماجرا بود. نقل مي

1 
اين روايات را بدان دليل آورديم تا بيان كنيم تعيين عثمان به عنوان خليفه مسلمين به 

261Fيك از آنان مخالفتي ننمود. صورت گرفت و در اين ميان، هيچ ساجماع همه صحابه

2 
 
 

                                           
 ). ١٦١– ٧/١٥٩البداية و النهاية ( -١
 ). ٢/٦٧١عقيدة أهل السّنة فی الصحابة ( -٢
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 دهد ترجيح مي سرا بر عثمان سكه علي هفتم: حكم آن
مر خالفت، نسبت به ابوبكر و عمر، بر اساس اعتقادات اهل سنّت، هركس علي را در ا

گذار است و هر كس او را بر عثمان ترجيح دهد  تر و افضل داند، گمراه و بدعت اليق
262Fنامند گذار نمي باشد ولي او را گمراه و بدعت كار مي گناه

. هرچند در اين ميان هستند 1
واقع، صحابه  تر از عثمان بداند، در اند كه هر كس علي را اليق علمايي كه اعالم كرده

را به خيانت در امانت متهم كرده است كه به جاي علي، عثمان را به مقام  صرسول اهللا
263Fاند. خالفت رسانده

2 
گويد: اعتقاد اهل سنّت و جماعت  ابن تيميه در همين رابطه چنين ميشيخ اإلسالم 

ه جزو علي افضل بوده است اما اين مسأل ربر اين است كه عثمان در امر خالفت، نسبت ب
آن اصول و قواعدي نيست كه در صورت مخالفت با آن، فرد دچار ضاللت شود؛ مسأله 

زيرا اهل سنّت، معتقد به ترتيب خلفاي  ؛خالقت نهفته است ي همهم و خطير در قضي
راشدين از ابوبكر تا علي است و هر كس به كم ارزش كردن هر يك از خلفاي راشدين 

264Fمت است.ترين افراد ا بپردازد از گمراه

3 

  سبيان آراي علما در خصوص مسأله ترجيح دادن علي بر عثمان
 دارد كه در اين رابطه دو نظر وجود دارد:  ابن تيميه در ضمن اين مباحث بيان مي

اعتقاد به افضل بودن علي بر عثمان جائز نيست و هر كس بر اين باور باشد از راه  -1
هاده است، زيرا تعيين عثمان به عنوان خليفه، ي بدعت گام نسنّت خارج شده و به بيراهه

بوده است. علمايي چون ايوب سختياني، احمد بن حنبل و  سبراساس اجماع صحابه
دارقطني بر اين قول هستند كه هر كس به اين باور معتقد باشد، مهاجرين و انصار را 

 اعتبار كرده است.  تحقير و بي

                                           
 ). ١٠٢– ٣/١٠١عة الفتاوی (جممو  -١
 . ٦٦ص ، عثمان مخيس، حقبة من التاريخ -٢
 ). ٣/١٠١جمموعة الفتاوی ( -٣
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هم نزديك و تقريباً يكسان بوده است چون وضعيت و شرايط عثمان و علي به  -2
هر كس نيز به افضل بودن علي بر عثمان معتقد باشد، دچار بدعت و ضاللت نگشته 

265Fاست.

1 

                                           
 ). ٤/٢٦٧جمموعة الفتاوی ( -١



 
 گفتار دوم

 سروش حكومت داري عثمان بن عفّان

چون بيعت مردم با عثمان تمام شد، خطيبي از جانب او برخاست و اعالم كرد كه عثمان 
شيخين حكومت خواهد نمود، عثمان نيز در خطبة خويش  بر اساس قرآن و سنت و شيوة

با تأكيد بر اين مهم، اعالم نمود كه او جز در موارد اجراي حدود، براساس صبر و 
ارزش دنيا فراخواند  حكمت حكومت خواهد كرد؛ او همچنين مردم را به پرهيز از متاع بي

شود. گويا  فرقة امت ميتا دچار نزاع و حسادت نسبت به هم نشوند كه اين امر سبب ت
ديد كه امت اسالم به خاطر پرداختن به دنيا و تبعيت  عثمان، با بصيرت ايمان خويش، مي

266Fاي عظيم گرفتار خواهند شد. از هوي و هوس، در دام فتنه

1 
عثمان در خطبة خويش چنين گفت: مرا به عنوان خليفه انتخاب كردند و من هم آن 

باشم؛ من سوگند ياد  گذار نمي راه راست هستم و بدعت را پذيرفتم؛ بدانيد كه من پيرو
باشم و از راه و روش خلفاي قبل از خود و  صكنم كه پيرو قرآن و سنت رسول خدا مي

نيكوكاران و محسنين تبعيت نمايم و جز در موارد اجراي حدود و مجازات، نسبت به شما 
ظر مردمان بسياري را به سوي با صبر و رأفت رفتار كنم، دنيا چون گياهي است زيبا كه ن

ارزش دنيا دل نبنديد و به آن اطمينان نكنيد  خود جلب كرده است، اي مردم! به متاع بي
يابد كه به آن پشت  كه آن قابل اطمينان نيست و بدانيد كه تنها كسي از دام آن نجات مي

267Fكند

2 . 
خطبه نمود، در اين ميان روايتي است كه در آن گفته شده، عثمان چون شروع به  

گويد، سپس به مردم گفت: سواركاري  دانست كه چه مي دچار لكنت زبان شد و نمي
براي اولين بار مشكل است، اگر زنده بمانم خطبه را براي شما درست و واضح خواهم 

آورده، نادرست و » دالعقد الفري«را را در  خواند. بايد دانست اين روايت كه ابن عبدربه آن
268Fد.باش اساس مي بي

3 

                                           
 ). ١/٣٩٢حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 ). ٥/٤٤٣تاريخ الطربی ( -٢
 . ٣٥و ٣٤، خالفة عثمان بن عّفان، میالسل -٣
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به كارگزاران، واليان، فرمانـدهان لشـكري و عامـه     سهاي عثمان نخست: نامه
 مردم

كدام از كارگزاران دولت را از كار بركنار نكرد.  عثمان بنا به وصيت عمر، تا يكسال هيچ
هايي كه عثمان به واليان و كارگزارن دولت نوشت، خوب و  اگر فردي محقق، در نامه

269Fش او در حكومت پي خواهد برد.عميق بنگرد به راه و رو

1 
 ما در اينجا به تحقيق در اين راه و روش خواهيم پرداخت: 

 ي واليان  به همه ساولين نامه عثمان -1
خداوند، اولين وظيفه رهبران را حفاظت و مراقبت از ملّتشان قرار داده و نه جمع كردن 

مت بودند و نه خراج بگير، اما خراج و ماليات. بدانيد كه رهبران نخستين، حافظ و مراقب ا
بعد از آنان، رهبران اين امت تنها خراج بگير خواهند بود و ديگر حافظ و مراقب امت 

داري و وفاداري از ميان  نيستند. اگر اوضاع به اين صورت شود، شرم و حيا، حس امانت
و  هاي حكومت اين است كه حاكمان مراقب امور ترين روش رود. بدانيد كه درست مي

مسايل امت باشند و به وظايف خود در قبال آنان عمل كنند، اموال مردم را از آنان نگيرند 
و تنها آن مقدار كه برايشان است از آنان طلب نمايند، اهل ذمه را احترام گذارند، در گام 

شان را از آنان نگيرند و تنها آن مقدار كه برايشان است از آنان طلب كنند و  نخست اموال
270Fشان از درِ وفاي به عهد و پيمان وارد شوند بت به دشمناننس

2 . 
سازد.  در اين نامه، وظيفه حاكمان در برابر امت را روشن مي سم كه عثمان يبين مي

كند كه وظيفه حاكمان حفاظت و مراقبت از امت و مصالح و منافع آنان است  او بيان مي
دارد كه سياست  ليل ايشان اعالم مينه جمع كردن ماليات و خراج از ايشان. به همين د

حكام بايد بر اين اساس باشد كه رهبران با گرفتن تنها آن مقدار ماليات و خراج كه بر 
آوري ماليات و ثروت  مردم است، حقوق مردم را رعايت نمايند و از مشغول شدن به جمع

داري و  امانت رود و حس صورت حيا و آزرم از ميان مي اندوختن بپرهيزند كه در غير اين
271Fوفاداري از جامعه رخت برخواهد بست.

3 
                                           

 ). ١/٣٩٣حتقيق مواقف الصحابة ( -١
 ). ٥/٢٤٤تاريخ الطربی ( -٢
 ). ١/٣٩٣حتقيق مواقف الصحابة ( -٣
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در واقع در نامة عثمان بر اين نكات تأكيد شده بود: حفظ عدالت سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي در جامعه كه از طريق رعايت حقوق شهروندان و گرفتن تنها آن مقدار خراج 

ر دادن اين اصل كه وظيفه آيد و نيز اساس قرا و ماليات كه بر عهده آنان است، حاصل مي
272Fدولت حفاظت و مراقبت از امت است نه جمع كردن ماليات و ثروت اندوختن.

1 
دارد كه در صورت تبديل شدن حاكمان به  عثمان بن عفّان در اين نامه بيان مي

كنندگان ماليات به جاي محافظان و سرپرستان امت، اخالق نيكو و  بگيران و جمع خراج
داري و  جامعه رخت بر بسته و ديگر شاهد شرم و حيا و حس امانت پسنديده از ميان

وفاداري در ميان افراد جامعه نخواهيم بود، زيرا مابين حاكمان و مردم ريسماني وجود 
بخشد و آن حركت به سوي  را استحكام مي دارد واال و با ارزش كه تنها يك چيز آن

 رضاي خداوند متعال است. 
المال و وفادار  دار بودن نسبت به بيت از رهبران امت و امانتاگر حاكمان با اطاعت 

گاه حيا و آزرم در جامعه فراگير شده و  ماندن به رهبران، در اين مسير حركت كنند آن
، س كند. عثمان مردم را از ارتكاب كارهاي ناپسند و گرفتار شدن در گناهان منع مي

شود جز آن  مود كه آن حاصل نميواليان را به رعايت عدالت در حق مردم سفارش ن
هنگام كه حكام تنها آن مالياتي را كه بر مردم است از آنان بگيرند و تنها انجام وظايفي را 
كه بر دوششان است از آنان بخواهند و در مقابل، اموال مردم را حيف و ميل نكنند و آن 

 شان بدانند.  را حق صاحبان
ها را مهمترين داليل فتح و  ها و عقدنامه پيمان، وفادار بودن به س از ديگر سو عثمان
كند و اين امريست كه  داند و واليان را به رعايت آن سفارش مي پيروزي بر دشمنان مي

273Fهاي مسلمانان به اثبات رسانيده است تاريخ، تأثير اين اخالق واال را در موفقيت

2. 

 نامه ايشان به فرماندهان سپاه  -2
نوشتند به اين مي به فرماندهان سپاه در ديگر مناطق سرزمين اسالاي كه ايشان  اولين نامه

، شما را بر اساس شورا منصوب س شرح است: شما حافظان و نگهبانان امت هستيد، عمر

                                           
 . ٢٤٦ص، الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين، محد شاهني -١
 ). ١٢/٣٦٩التاريخ اإلسالمی ( -٢
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كرد و قوانين و دستورات شما را در شورا تدوين نمود، هر كدام از شما كه از راه راست 
برد و ديگران را جايگزين او  د، از ميان ميمنحرف شود، خداوند او را، براساس قوانين خو

كنيد، زيرا من در امر خالفت كه  نمايد؛ بنابراين دقت كنيد كه چگونه رفتار مي مي
مرا ملزم به رعايت و مراقبت آن نموده دقيق بوده و مراقب اعمال كارگزاران  خداوند

274Fباشم. دولت مي

1 
اشد كه در خالفت اسالمي، با تغيير ب اي كه قابل توجه است اين مي در اين نامه، نكته

ي خلفا و كارگزاران آنان در  شوند، زيرا همه ي امور و مسايل دچار تغيير نمي خليفه، همه
كنند و آن اجراي اسالم و احكام آن در دنيا و ميان مردمان است.  يك مسير حركت مي

براساس شوراي  نيز در اين نامه به اين امر اشاره شده است كه حكومت و دستورات خلفا
نظران امت  باشد و به اين ترتيب تمامي امور مهم زير نظر بزرگان و صاحب امت مي

شود و اگر حاكمي بميرد و جانشين او بيايد، باز همه بر همان روش و  تصويب و اجرا مي
بر اين  سدارند. همچنين حضرت در جهت همان هدف واالي اجراي اسالم گام برمي

كه هر كس از دين خدا و صراط مستقيم او منحرف شود، سنت و اند  اصل تأكيد كرده
زيرا كمك و نصرت خداوند به دوستان  ؛قانون خداوند متعال در مورد او اجرا خواهد شد

خود، مشروط به پايبندي به دين و تسليم بودن در برابر اوامر و دستورات اوست و اگر 
ر كامل، آنان را از ميان برده و مردماني مردماني از اين راه منحرف شوند، خداوند با اقتدا

275Fنمايد ديگر را جايگزين آنان مي

 كه در قرآن نيز چنين آمده است:  . كما اين2
َِۡ�ِ يََديۡهِ َوِمۡن َخۡلفِهِ  َ�ُۥ﴿ ٰٞت ّمِۢن  َٰ ۡمرِ  ۥَ�َۡفُظوتَهُ  ۦُمَعّقِ

َ
ِۗ مِۡن أ َّ َ �ِّن  � َّ ُ َما  � َغّ�ِ ُُ  �َ

 ُُ ٍٖ َحّ�ٰ  َراَد بَِقۡو
َ
ٓ أ تُفِسهِۡ ۗ �ذَا

َ
ْ َما بِأ وا ُ ُ َغّ�ِ َّ  ُدوتِهِۦ َوَما لَُه  ّمِن ۥۚ بَِقۡوٖٖ ُسوٗٓء� فََ� َمَرّد َ�ُ  �

 ].١١الرعد: [ ﴾١ِمن َواٍل 
شوند و) پياپي از روبرو و از  انسان داراي فرشتگاني است كه به (نوبت عوض مي(

نمايند.  پايند و) به فرمان خدا از او مراقبت مي پشت سر (و از همه جوانب ديگر، او را مي
دهد (و ايشان را از بدبختي به  خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملّتي را تغيير نمي

                                           
 ). ٥/٢٤٤تاريخ الطربی ( -١
 ). ١٢/٣٧٠التاريخ اإلسالمی ( -٢
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خوشبختي، از ناداني به دانائي، از ذلّت به عزّت، از نوكري به سروري، و... و بالعكس 
(اين سنّت جاري در اسباب و كشاند) مگر اين كه آنان احوال خود را تغيير دهند، و  نمي

مسببات ظاهري است، ولي) هنگامي كه خدا بخواهد بالئي به قومي برساند هيچ كس و 
تواند ياور و  تواند آن را (از ايشان) برگرداند، و هيچ كس غير خدا نمي چيزي نمي هيچ

 ). مددكار آنان شود
و  هخود آگاه بوداند كه ايشان نسبت به وظايف  در آخر نامه، حضرت تأكيد كرده

، در آن به وظايف خود عمل كنند و مردماگر حاكمان زيرا  ؛نمايد ها عمل مي بدان
رسد كه در راه خدمت به امت  صورت هر فردي از افراد جامعه به اين احساس واال مي

276Fدارد. گام برمي

1 

 نامه ايشان به كارگزاران امر خراج و ماليات  -3
 باشد:  ن امر خراج و ماليات به شرح ذيل مياولين نامه ايشان به كارگزارا

بدانيد كه خداوند مردمان را به حق آفريد و جز حق، چيز ديگري را از آنان 
دار باشيد و  پذيرد. بنابراين دنبال حق باشيد و با آن، حق را به صاحب آن بدهيد. امانت نمي

هاي  رند كه در خيانتب را از بين مي به آن پايبند باشيد، اولين افرادي نباشيد كه آن
د. وفاداري را ترويج دهيد و به يتيمان ستم نكنيد، زيرا هاي بعد از خود شريك هست نسل

277Fبا هر كه به آنان ظلم نمايد دشمن است خداوند

2 . 
پذيرد و حق  در اين نامه بيان شده است كه خداوند، از بندگان خود تنها حق را مي

وار است؛ پس ايشان از يتيمان و هم پيمانان داري و وفاداري است بر دو ركن امانت
كند در مورد آنان نهايت تالش را  كند و به كارگزارن سفارش مي مسلمانان ياد مي

278Fنمايند

كنندگانِ به آنان، انتقام خواهد گرفت كه دشمن ستمكاران  ، زير خداوند از ستم3
279Fري از ضعفا است.است و اين بيانگر جنبه ظلم ستيزي دين اسالم و تأكيد آن بر دستگي

4 
 

                                           
 . ١٩٩، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -١
 ). ٥/٢٤٤تاريخ الطربی ( -٢
 . ١٩٩ص، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -٣
 ). ٢٠/٣٧١تاريخ اإلسالمی ( -٤
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 ي مردم  نامه او به عامه -4
ايد.  تبعيت كنيد به هدايت دست يافته صكه از قرآن و سنت رسول خدا بدانيد تا زماني

ها  ي بدعت گرفتار خواهيد آمد. آن اگر در ميان شما سه خصلت پديد آيد به بيراهه
ديگر و خواندن قرآن از  عبارتند از: نعمت فراوان، ازدواج فرزندان شما با دختران ملل

 فرمودند:  صها، زيرا رسول خدا ها وعجم جانب عرب
 ».الكفر في العجمة، فإذا استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا«
د به كفر در ميان غيرعرب است كه آنان هرگاه در امري دچار شك و اختالف شون«

280F».آورند ر روي ميبدعت و اجتهاد خود در آن ام

1 
عثمان مردم را به تبعيت از قرآن و سنت و اجتناب از بدعت تشويق در اين نامه، 

آيد، برحذر  نمايد و آنان را از انحرافاتي كه بر اثر گرفتار آمدن در سه خصلت پديد مي مي
ها عبارتند: نعمت فراوان كه مردمان را به رفاه و كنار گذاشتن تالش و  داشته است و آن

د، ازدواج با زنان و دختران ملل ديگر كه در طول كن ها دچار مي كوشش و سستي اراده
ها تأثيرات خود را به جا گذاشته است و ترويج فراگرفتن قرآن در  تاريخ در تمامي زمينه

نشين به خاطر سرسخت و خشن بودن، به ندرت  زيرا اعراب باديه ؛ميان عرب و غير عرب
نشينان بودند، هرچند كه  از باديه كه بيشتر خوارج اند، كما اين دست يافته به هدايت راستين

كردند و شب و روز به عبادت مشغول بودند، ملل غيرعرب هم چون  بسيار قرآن تالوت مي
باشند، قرار  مي صتحت تأثير اديان و تفكّرات كهني كه مخالف قرآن و سنّت رسول خدا
ها  يش انواع بدعتدارند، بايد از التقاط اين اديان و عقائد و باورهاي راستين اسالم و پيدا

ترين فرقه و مكاتبي كه در تاريخ  ممانعت كرد و از آن پرهيز نمود، همانطور كه گمراه
281Fاند از اينان پديد آمده است. اسالم ظهور كرده

2 

 دوم: مرجع عالي قوانين دولت
عثمان در خطبه نخستين خود اعالم نمود كه مرجع عالي قوانين و عملكرد دولت او قرآن، 

من پيرو قرآن و «طور كه خود او چنين گفته:  ه حكومت شيخين است، همانسنت و شيو

                                           
 ). ٥/٢٤٥تاريخ الطربی ( -١
 . ١٩٩ص، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -٢
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كنم كه بعد  هستم و از بدعت اجتناب خواهم نمود و سوگند ياد مي صسنّت رسول خدا
شان  از تبعيت از آن دو، از راه و روش دو خليفه پيشين خود كه شما بر آنان و حكومت

282F».اجماع نظر داشتيد، پيروي نمايم

1 
 خداوند در رابطه با مرجعيت آن چنين فرموده است: ول، قرآن است.مرجع ا -1

﴿ ٓ ا َّ ٓ �َِ�َۡك  �ِ َا َۡ تَز
َ
َُِ�َٰب أ ِ  �لۡ َِّ ب َِۡ�َ  ٱۡ�َ َۡحُ�َ   َرهَٰك  �َّاِس َِ

َ
ٓ أ ۚ بَِما ُ َّ َوَ� تَُ�ن  �

 ].١٠٥النساء: [ ﴾١ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما 
بيانگر هر آن چيزي كه حق است) به حق بر  ما كتاب (قرآن را كه مشتمل بر حق و(

ايم تا (مشعل راه هدايت باشد و بدان) ميان مردمان طبق آنچه خدا به تو  تو نازل كرده
 ). نشان داده است داوري كني، و مدافع خائنان مباش

بنابراين قرآن شامل تمام احكام مربوط به امور زندگي يك فرد مسلمان و اصول و 
هاي مختلف حيات يك جامعه الزم است، نيز  براي اصالح بخش باشد كه مبادي مي

 ها استوار گردد را در بردارد.  قواعد و اصولي را كه دولت اسالمي بايد بر آن
سنت پاك رسول خدا است كه اصول قوانين اسالمي بر پايه آن  مرجع دوم: -2

283Fا شناخت.توان موارد و مصاديق اجراي احكام قرآن ر باشد و از طريق آن مي مي

2 
 تبعيت از راه و روش ابوبكر و عمر -3

 در مورد آن دو چنين فرمودند:  صرسول خدا
 284F3»ِمْن بـَْعدی: أبی بکَر و ُعَمَر.ِاقْـَتُدوا باللَّذين «
 ها پيروي كنيد). آن دو نفر بعد از من (ابوبكر و عمر) اقتدا نماييد و از آن  به«

ن و احكام آن، به عبارتي ديگر در آن النورين، دولتي بود تحت تأثير دي دولت ذي
حكومت، شريعت اسالم مافوق تمام قوانين ديگر بود به نحوي كه تصويري درخشان از 
حكومت اسالم را به منصه ظهور رسانيد كه در آن حاكم و مردم، همه تابع قوانين و 

285Fباشند دستورات شريعت مي

سليم صحابه، همه در برابر شريعت سر ت ة. در واقع در جامع4

                                           
 ). ٥/٤٤٣تاريخ الطربی ( -١
 . ٤٣٢، فقه التمکني فی القرآن الکرمي، مؤلف -٢
 ) ٣/٢٠٠صحيح سنن الرتمذی ( -٣
 .٢٢٧ص، نظام احلكم يف اإلسالم -٤
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اي، اطاعت از خليفه، تنها در گرو  اند. در چنين جامعه فرود آورده و به آن مقيد بوده
 فرموده است:  صكه پيامبر خدا اطاعت او از شريعت است كما اين

، إنَّام الطَّاعةُ فی املَعْروفٍ « يَةِ 286F».الطَاعةَ فی املَعْصِ

1 
معروف،   صورت فرمان به بايد در  شود، بلكه براي انجام گناه از كسي اطاعت نمي«

 ».دستورات را دنبال نمود
ها، از مهمترين  قدرت شريعت در دولت خلفاي راشدين، در كنار ديگر ويژگي

 ها عبارتند از:  هاي آن دولت بود. اين ويژگي ويژگي
قدرت حكومت فراگير بوده و در جهت ايجاد تعامل و توازن بين نيازهاي دنيا و  •

 آخرت امت اسالم بود. 
 كومت متعهد به اطاعت از شريعت بود. ح •
287Fحكومت فقط بر پايه وحدت امت اسالم استوار بود. •

2 

 سوم: حق امت در بازخواست خليفه
 بدون شك، قدرت خليفه، مطلق نبود، بلكه در چهارچوب دو امر بود: 

مخالف نص صريحي نباشد كه در قرآن و سنّت آمده است. در ضمن نوع  -1
 مطابق با روح و اهداف شريعت باشد.اجراي آن تصميم نيز 

 نظر دارد.  ها اجماع مخالف مواردي نباشد كه امت اسالم بر آن -2
ي مردم است، از آنان  گيرد كه خليفه نماينده اساسِ 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
اجراي شريعت دين و حفظ مصالح امت را در افزايش و يا كاهش قدرت و ن يتعي

تواند اين كار مهم را انجام دهد كه اين از طريق مجلس شوراي  اختيارات خليفه بداند، مي
288Fگيرد منتخبين امت صورت مي

هرگاه «. عثمان نيز بر همين اساس خطاب به صحابه فرمود: 3
، بايد مرا به زنجير بكشيد، حتماً اينكار را مي كنم فيصله ديديد كه بر اساس دستور قرآن

                                           
 ) ٧٥٤٥صحيح البخاری (حديث  -١
 . ٨٠، فقه اخلالفة، السَّْنهوری -٢
 . ٢٦٨، الدولة و السيادة، فتحی عبدالکرمي -٣
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اي از مسلمانان، نسبت به عملكردش به او متعرض  بنابراين هنگامي كه دسته 289F1»انجام دهيد
شده و او را مورد بازخواست قرار دادند، خواسته آنان را تقبيح و محكوم نكرد و به آنان 

ها را اصالح  او اثبات شود، آن اعالم نمود كه حاضر است در صورتي كه اشتباهات
290Fنمايد.

2 

 چهارم: شورا
از مهمترين اركان حكومت اسالمي، مشورت رهبران حكومت با مسلمانان و پذيرش آرا 

 فرمايد:  كه قرآن چنين مي باشد، كما اين و نظرات شوراي امت مي
َةٖ ّمَِن  فَبَِما﴿ َۡ ِ َر َّ ا َغلِي � َت لَُهۡ ت َولَۡو ُكنَت َ�ظا ْ َ�  �لَۡقۡلبِ َظ َِ ِمۡن َحۡولَِكت  تَفّضوا

َُۡغفِرۡ َ�ۡنُهۡ  وَ  ٱۡ�ُف فَ  اوِرُۡهۡ  ِ�  �ۡس َِ ۡمرِ� لَُهۡ  َو
َ
�ۡ�  َ�َ ۡ ُّ ََُو ِۚ فََِِذا َعَزۡمَت َ� َّ َ �ِّن  � َّ ُ�ِّب  �

 ِ ََُوّ�ِ  ].١٥٩آل عمران: [ ﴾١َ� �لُۡم
ر از خطّ فرمان كشيده بودند) نرمش از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان (كه س(

شدند. پس از آنان  دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي نمودي. و اگر درشتخوي و سنگ
درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن. و هنگامي 

كار شو و)  كه (پس از شور و تبادل آراء) تصميم به انجام كاري گرفتي (قاطعانه دست به
 ). دارد كنندگان را دوست مي ؛ چرا كه خدا توكّل بر خدا توكّل كن

 همچنين خداوند در قرآن چنين فرموده است: 
ِينَ ﴿ َّ ْ  َو� ََُجابُوا ْ  �ۡس قَاُموا

َ
ُٰهۡ   �لّصلَٰوةَ لَِرّ�ِِهۡ  َوأ ََ وَرٰى بَۡنَنُهۡ  َوِمّما َرَزۡق ُِ ۡمُرُهۡ  

َ
َوأ

 ].٣٨الشوری: [ ﴾٣يُنفُِقوَن 
گويند، و نماز را چنان كه بايد  و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي(

خوانند، و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است، و از چيزهائي كه  مي
 ). كنند ايم (در كارهاي خير) صرف مي بديشان داده

                                           
 . ٥٢٤، مسند أمحد -١
 . ٣٧٩٠، الدولة و السياسة -٢
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از بزرگان صحابه بر همين اساس، عثمان، در حكومت خود، مجلسي را متشكل 
291Fتشكيل داده صرسول اهللا

 كرد:  و كارگزاران و فرماندهان خويش را بدان سفارش مي 1
بر آن بوديد بمانيد و از آن منحرف  سبر آن روشي كه در دوران خالفت عمر 

را به من و شورا  اي مشكل و مهم به تصميم نياز داشتيد، آن نشويد و هرگاه در مسأله
292Fرا به شما بسپاريم. مت را بر آن به اجماع برسانيم و سپس انجام آنواگذار كنيد تا ما ا

2 
فرماندهان و واليان آن حضرت هم، چون قصد نبرد و كارزار با دشمنان را داشتند از 

كردند، آن حضرت هم مسأله را با بزرگان صحابه در ميان  خليفه درخواست اذن مي
هاي كار با آنان صحبت  ها و نقشه برنامه گذاشت و در مورد لوازم و تجهيزات و همچنين مي
293Fداد نمود و سپس به فرماندهان اذن آن كار را مي مي

. به عنوان مثال هنگامي كه عبداهللا بن 3
أبي سرْح قصد داشت تا به سواحل شمال آفريقا لشكركشي كند و خطر روميان را از 

و اذن اين كار را اي به خليفه نوشت و از ا مرزهاي حكومت اسالم دور نمايد، نامه
294Fدرخواست كرد. خليفه نيز بعد از مشورت با شوراي صحابه، اين اذن را به او داد.

4 
» رودس«و» قبرص«قصد حمله به جزاير  بسفيان يا آن هنگامي كه معاويه بن ابي

اي به خليفه نوشت و نظر خليفه را در اين مسأله جويا شد. خليفه نيز تا به  را داشت، نامه
شوراي صحابه آگاه نشد به نامه معاويه جوابي نداد و چون صحابه با اين كار نظر و رأي 

295Fموافقت كردند، او نيز به معاويه اذن حمله با آن جزاير را صادر نمود. 

5 
پرداختند و نظر يكديگر  همچنين خود فرماندهان خليفه نيز به مشورت با يكديگر مي

296Fشدند را در مسايل مهم جويا مي

توان  د مشورت خليفه با شوراي صحابه مي. از ديگر موار6
آوري و تدوين قرآن، قضيه قتل هرمزان به دست  به اين موارد اشاره كرد: مسأله جمع

عبيداهللا بن عمر، اتخاذ تدابير الزم براي كنترل فتنه و شورش معترضان به خليفه، مسايل 
 قضا و بسياري موارد ديگر كه در مباحث بعد به آن خواهيم پرداخت. 

                                           
 ). ١/٢٧٧اإلدارة العسکرية فی الدولة اإلسالمّيه ( -١
 مهان.  -٢
 . ٨٣، مصرفتوح  -٣
 . ١٨٣، مهان -٤
 ). ١/٢٧٨اإلدارة العسکرية ( -٥
 ). ١/٢٧٨اإلدارة العسکرية ( -٦
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 پنجم: عدالت و مساوات
مهمترين وظايف حكومت اسالمي، تشكيل حكومت بر پايه اصول اسالمي است و عدالت 

النورين هم در نامه خود به مردمان تمامي  باشند. ذي  و مساوات از مهمترين اين اصول مي
هاي اسالمي از آنان خواست كه امر به معروف و نهي از منكر كنند، هيچ مؤمني  سرزمين

د را خوار و ذليلِ ديگران نكند و بدانيد من تا زماني كه فردي مورد ستم قرار گرفته، خو
297Fهمراه او و عليه فرد ستمكار هستم

ل و مساوات  ي عد النورين سياست خود را بر پايه ذي .1
نمود. به عنوان مثال، هنگامي كه شهود گواهي  بنيان نهاد و آن را به بهترين شكل اجرا مي

اي، حد را در  يد بن عقبه شُرب خمر كرده است، ايشان بدون هيچ عذر و بهانهدادند كه ول
مورد وليد كه برادر مادري او نيز بود به اجرا گذاشت و او را از امارت كوفه عزل نمود و 
چون سعيد بن عاص را جايگزين او نمود، مردم كوفه او را نپذيرفتند و آن حضرت با 

را به امارت كوفه منصوب  سردند و ابوموسي اشعريصدر، نظر مردم را قبول ك سعه
نمودند. همچنين روايت است كه روزي ايشان از دست خدمتكار خود خشمگين شدند و 

النورين از اين كار  گوش او را محكم كشيدند، شب هنگامي كه به بستر خواب رفت، ذي
شكل انتقام بگيرد،  خود بسيار پشيمان شدند و از آن خدمتكار خواستند كه او نيز به همان

سرانجام  سكرد اما با اصرار خود حضرت هر چند خدمتكار، در ابتدا از اين كار امتناع مي
 298F2.النورين تن درداد ي ذي ن خواستهبه اي

 هاي مشروع ششم: آزادي
ي آن استوار بود. اين  اصل آزادي، از اصولي است كه حكومت خلفاي راشدين بر پايه

هاي مشروع و در چارچوب دين را حق مردم دانست  بايد آزاديدارد كه  اصل، اعالم مي
و نبايد آن را از آنان سلب كرد. دين اسالم، نيز در همين راستا مردم را به اين مهم فرا 

هايي كه  داند. در دوران خلفاي راشدين تمام آزادي را حق همه مردم مي خواند و آن مي
299Fگذاشت ها احترام مي به آن باشد، وجود داشتند و دولت امروزه مرسوم مي

هايي  . آزادي3

                                           
 ). ٤/٤١٤تاريخ الطربی ( -١
 . ١٤٩، محد حممد الصمد، نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -٢
 . ١٥٨– ١٥٧ص، مهان -٣
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چون آزادي عقيده، آزادي رأي و نظر، آزادي مسافرت، آزادي حق مالكيت، حقِ داشتن 
 امنيت و حفظ حريم مسكن افراد جامعه. 

 هفتم: محاسبه و بازخواست
همچنان كه هميشه خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار  سامير مؤمنان حضرت عثمان

جا به  شدند. ما در اين د، از محاسبه و بازخواست ديگر مردمان نيز هرگز غافل نميدادن مي
 پردازيم: چند مورد از اين مواخذه و سرزنش مي

 سرزنش كردن به خاطر پوشيدن لباس زرد رنگ -1
كه كاروان خليفه عازم حج شد، محمد بن جعفر بن  كند كه بعد از اين ابوهريره روايت مي

د رفتن با آنان را كرد اما شب قبل از آن با همسر خود همبستر شد؛ صبح طالب نيز قص ابي
به كاروان رسيد، باالپوش زرد و سرخ رنگ بر تن نموده بود، » ملل«چون در منطقه 

چون او را ديد، بر او خشمگين شد و او را سرزنش نمود كه چرا اين چنين  سعثمان
چنين لباسي برحذر پوشيدن ا از مردم ر صكه رسول خدا لباسي بر تن كرده حال آن

300Fداشته است.

1 

 ممانعت از حج و عمره زناني كه در دوران عده بودند -2
كند كه هم عمر و هم عثمان، زناني را كه در دوران  امام عبدالرزاق از مجاهد روايت مي

301Fگرداندند. به مدينه برمي» الحليفه ذي«و » جحفه«عده بودند و قصد حج داشتند از 

2 

 ور ايشان به ذبح كبوتردست -3
چون وضعيت معيشت مردم بهبود يافته بود، اندك شماري از مردم، براي گذراندن اوقات 

النورين، آنان را از اين كار منع  خود، به كارهايي مثل كبوتربازي روي آوره بودند، اما ذي
302Fنمود مي

3. 

                                           
 ). ٥١٧مسند امحد (حديث -١
 ). ١٢٠٧١املصّنف (حديث -٢
 ). ٥/٤١٥ی (تاريخ الطرب  -٣
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ها را  د سگكند: شنيدم كه عثمان دستور دا امام بخاري به نقل از حسن روايت مي
303Fبكشند و كبوتران را ذبح كنند.

1 

 پرداختند نرد مي كه به بازي تخته توبيخ آناني -4
ها را  داد آن كرد و دستور مي نرد و سرگرم شدن به آن نهي مي مردم را از تخته سعثمان

كند كه روزي عثمان بر منبر  بشكنند و بسوزانند. امام بيهقي از زيد بن صلت روايت مي
نرد  جا منظورشان تخته كه در اين –ب به مردم چنين گفت: اي مردم! از قمار رفت و خطا

هاي تعدادي از شما اين وسيله وجود  اند كه در خانه بپرهيزيد. به من گزارش داده –بود 
را بشكند و بسوزاند. روزي ديگر عثمان باز  اش دارد آن نرد در خانه دارد، هركس كه تخته

نرد با شما صحبت  د چنين سخن گفت: اي مردم، من در مورد تختهنر بر منبر در مورد تخته
هايتان بيرون بياندازيد و از آن اجتناب كنيد، من تصميم  كردم اما نديدم كه آن را از خانه

نردها را از خانه بيرون  دارم كه هيزم زيادي را جمع كنم و پس دستور دهم كه تمامي تخته
304Fآورده و بر آن هيزم، آتش زنند.

2 

 تبعيد نمودن افراد شرور و اراذل و اوباش  -5
كرد، از شهر اخراج  هر كه را كه شرور بود و يا در مدينه با خود سالح حمل مي سعثمان

كند كه هرگاه عثمان فرد شروري را دستگير  روايت مي سنمود؛ سالم بن عبداهللا مي
ر در ميان مردم ت آوردند كه فردي با چوب و يا ابزاري خطرناك كرد و يا خبر مي مي

305Fكرد ايجاد رعب نموده و آنان را آزار داده است او را از شهر اخراج و تبعيد مي

3. 

 مجازات فردي كه عموي پيامبر خدا را تحقير كرده بود -6
در دوران خالفت ايشان، آن حضرت فردي را كه در يك نزاع به عباس بن عبدالمطلب 

هنگامي كه از او سؤال شد آيا اين اقدام او  توهين كرده بود، مورد ضرب و شتم قرار داد،
از نظر شرع درست بوده است، گفت: بله كار من درست بود، آيا ممكن است پيامبر 

                                           
 ). ١٣٠٧باب ذبح احلمام (حديث، األدب املفرد -١
 ). ١٠/٢١٥کتاب الشهادات (،  السنن الکربی -٢
 ). ٥/٤١٦تاريخ الطربی ( -٣
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دادند؟! پيامبر  گذاشت، اجازه تحقير نمودن او را مي كه عمويش را ارج مي صخدا
ا نشان داد و يا نسبت به آن كار رضايت خود ر هر كس كه اين كار را انجام مي صخدا
306Fكردند. داد، سرزنش مي مي

1 

ي  كـرد، زيـرا شـراب سرچشـمه همـه      ايشان، مردم را از شرب خمر نهـي مـي   -7
 جنايتهاست

اند كه عثمان در يك خطبه به مردم چنين گفت: از   نسائي و بيهقي در سنن خود آورده
دي شرب خمر اجتناب كنيد، زيرا كه آن سرچشمه تمام جنايتهاست، در روزگار قديم، فر

عابد شيفته زن همسايه خود شد و به همين دليل زن يكي از همسايگان خود را به 
خواستگاري او فرستاد، آن زن شرط گذاشت كه اول بايد آن مرد را ببيند. چون آن مرد 
به خانه آن زن رفت، ديد آن زن زيبارو با ظرفي از شراب در كنار خدمتكار خود ايستاده 

با من زنا كن، يا اين خدمتكار را بكش و يا اين ظرف شراب  است، آن زن به او گفت: يا
را بخور، آن مرد خوردن شراب را ترجيح داد تا مرتكب آن دو گناه بزرگ ديگر نشود، 

به قتل رسانيد،  پس از خوردن ظرف شراب، نه تنها با زن زنا كرد، بلكه خدمتكار او را نيز
ه هرگز ايمان و شراب با هم در يك فرد پس اي مردم! از شرب خمر بپرهيزيد و بدانيد ك

307Fشوند بلكه يا در او ايمان وجود دارد و يا عالقه به شراب. جمع نمي

2 

 سآميز حضرت عثمان ها و سخنان حكمت اي از خطبه شمه -8
 الف: خطبه ايشان در رابطه با تدارك سفر آخرت و حضور براي روز قيامت: 

رفت و پس از حمد و ثناي پروردگار  كند كه عثمان بر منبر حسن بصري روايت مي
ترين  اي مردم! از خدا بترسيد كه شما را در ترس از او منفعت است. زيرك«چنين گفت: 

مردمان آن كسي است كه نفس خود را محاسبه نمود، براي آخرت خويش تالش كرد و 
 به چنگ زدن به نور قرآن، چراغ قبر خويش را مهيا ساخت. كور دالني كه نور حق را

بينند از اين بترسند كه در روز قيامت، خداوند آنان را كه در دنيا چشم بينا داشتند،  نمي

                                           
 ). ٥/٤١٧مهان ( -١
 . ٥٢ص، کتاب اَألْشرِبة و َمْوُسوعة فقه عثمان،  سنن الِنسائی -٢
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سازد. انسان خردمند را قرآن و هدايت آن كفايت است. آنان را كه  نابينا محشور مي
شنوند، از رحمت خداوند بدورند و بدانيد كه هر كه  گوش دل نيست و نداي حق را نمي

308F».نهراسد و هر كه دور از خداست اميد و آخرتي ندارد با خداست از هيچ چيز

1 
 ».إن الجمَّاء لتُـَقصُّ من القرناء يوم القيامة«شنيدم كه فرمودند:  صاز رسول خدا

دار انتقام  شاخ از حيوان شاخ در روز قيامت [عدالت تا بدان حد است] كه حيوان بي«
309F».گيرد مي

2 
 ب: در رابطه با اخالق نيك و پسنديده

ما در همه حال همراه و همگام رسول «خطاب به مردم چنين گفت:  سعثمان روزي
بوديم، چه آن هنگام كه ايشان در سفر و در غزوات بودند و چه آن هنگام در  صخدا

نمودند، با ما به  آمدند و مردگان را تشييع مي شدند، به عيادت بيمارانمان مي شهر مقيم مي
وتمان با ما سهيم و همدم بودند، حال مردماني كه آمدند و در فقر و ثر نبرد دشمن مي

310F».دهند اند، راه و روش او را به من ياد مي هرگز او را نديده

3 
 آميز ايشان اي از سخنان حكمت ج: گوشه

ها پاك شود هرگز از كالم پروردگارمان سيراب  * اگر قلبهايمان از پليدي
311Fشويم. نمي

4 
اند كه خداوند آن را با رنگ رخسار و * هر كس رازي را پيش خود نگاه دارد، بد

 312F5نمايد. لغزش زبان او، بر مردم آشكار مي
دهد كه با قرآن اين امر  مي را انجامكارهايي  توسط سالطين و پادشان* خداوند 

313Fگيرد. صورت نمي

6  

                                           
 . ١٠٧، النورين صحيح التوثيق فی سرية و حياة ذی -١
 . ٥٢٠حديث، املوسوعه احلديثية فی مسند امحد -٢
 . ١٠٧، صحيح التوثيق -٣
 . ٣٦٣، جامع العلوم و احلکم -٤
 . ٢٦٩، فوائد الکالم للخلفاء الکرام -٥
 ). ١/١٥٧فی اللغة و األدب ( لمالکا -٦
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شدند و در همين رابطه چنين  ارزش دنيا هيچ ارزشي قائل نمي * ايشان براي متاع بي
گيرد اما فكر  تاريكي است كه قلب را فرا مي كردن به متاع دنيا ظلمت و فكر«اند:  فرموده

314F».بخش قلبها است كردن به آخرت و روز قيامت، نور روشني

1 
315F* تو را از حسود همين كفايت است كه چون شاد باشي، او غمگين شود.

2 
ا ام مر خداوندا! اگر دچار ظلمي شده«گفتند:  * ايشان در روز وقوع فتنه چنين مي

316F».اند، آنان را بخشودم ببخشاي و اگر در اين واقعه به من ستمي روا داشته

3 
* هر چيز را آفتي است و هر نعمتي را باليي، و آفت و بالي اين دين پر خير و 

باشند كه دلهايشان آكنده از كينه و نفرت نسبت بركت، منافقاني سرتاپا عيب و تقصير مي
آورند تا از راز درونشان ا مطابق خواست شما در ميبه اسالم و مسلمانان است، خود ر

آگاه نشويد، و اگر چيزي را پسنديد، آن را انجام دهند و اگر چيزي را بد دانستند از آن 
317Fاجتناب ورزند، آنان چون شترمرغان ترسو و احمق هستند.

4 
* چون عبداهللا بن زبير از فتوحات آفريقا بازگشت، عثمان از او خواست كه براي 

ردم صحبت كند، هنگامي كه عثمان عالوه بر شجاعت عبداهللا، فصاحت او را نيز ديد، م
با زناني ازدواج كنيد كه پدران و برادرانشان را به شجاعت، «رو به مردم كرد و گفت: 

كس  شناسيد. من در ميان فرزندان ابوبكر هيچ ايمان، فصاحت و ديگر صفات پسنديده مي
318F».بداهللا همانند ابوبكر نديدمرا در شجاعت و فصاحت چون ع

5 
الزم به ذكر است كه عبداهللا از اسماء بنت ابوبكر زاده شد و در بسياري از خصايل 

319Fهمانند جدخويش بود.

6 
320F*هر كس كاري بكند خداوند لباس نتايج آن كار را بر او خواهد پوشانيد.

7 

                                           
 . ٩ص ، اإلستعداد ليوم املعاد -١
 ). ٢/٤٥٣َجمَْمع األمثال ( -٢
 . ١٧١ص ،تاريخ خليفة بن خياط -٣
 ). ٢/٤٥٣جممع األمثال ( -٤
 ). ٢/٩٥البيان و التبيني ( -٥
 . ٢٧١ص، فوائد الکالم -٦
 . ١٨٥ص، امام امحد، الزهد -٧
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اوند ايمان از آن بترسد كه خد -* مؤمن بايد از پنج چيز هراس داشته باشد: نخست
از فرشتگان نگهبان و كاتب اعمال او بيم داشته باشد كه امر گناهي  -را از او بگيرد، دوم

كه از شيطان بايد  اين -در روز قيامت رسوا شود، سوم درا در دفتر اعمال ثبت كنند و بدان
ك از مل -هاي خود سبب از ميان رفتن اعمال نيك او شود، چهارم بترسد تا مبادا با وسوسه

دنيا و  خوردن كه از فريب اين -الموت بترسد كه او را در خواب غفلت نگيرد و پنجم
321Fبهراسد تا از آخرت غافل نشود.  زرق و برق آن

1 
توان چشيد: اول در اداي فرايض و  * در چهار چيز، حالوت و لذت عبادت را مي

تنها براي رضاي واجبات خداوند، دوم در اجتناب از محرّمات، سوم در امر به معروف كه 
خدا انجام گيرد و چهارم در نهي از منكر كه تنها براي مصون ماندن از خشم خدا صورت 

322Fگيرد.

2 

 رابطه عثمان با شعر و شعرا -9
كه دوران خالفت او نسبتاً طوالني بوده است اما منابع معتبر جز مواردي اندك  با وجودي

اند، اما همين نكات  را بيان نكرده و محدود، مطالب خاصي از رابطه او با شعر و شعرا
 صالنورين بر همان بينش وروشي بود كه رسول خدا كنند كه ذي اندك نيز اثبات مي

اند. بدون شك هر كدام از آن خلفا  را ترسيم كرده و ابوبكر و عمر به آن پايبند بوده آن
ارف عاه و از مداراي شخصيت ادبي بارزي بودند، به عنوان نمونه ابوبكر به علم انساب آگ

پرداخت. عمر نيز مردم را به فراگرفتن شعر  زيادي برخوردار بود و به روايت شعر نيز مي
نمود. اما عثمان، برخالف دو  اي به بيت شعري استشهاد مي كرد و در هر قضيه تشويق مي

و شعرا  نظر نبود و رابطه چنداني با شعر خليفه قبل از خود، چندان در اين وادي صاحب
شت. از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در آن دوران شاعران باديه به ندا

323Fنمودند. دادند و از تجمع در دارالخالفه اجتناب مي اقامت در مدينه ترجيح مي

3 

                                           
 . ٢٧٨ص، فوائد الکالم للخلفاء الکرام -١
 مهان.  -٢
 . ٩٩ص ، واضح الصمد، أدب صدر االسالم -٣
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ها را در  اند كه ما آن هاي ادبيات و تاريخ به ايشان نسبت داده ابيات زير را كتاب
 آوريم:  جا مي اين

ـــــــــــــــــْم َأنَّ  ـــــــــــــــــْيَس َکُصـــــــــــــــــْنِعه *واْعَل  اَهللا َل
 

 َعلــــــــــــــی ُمْلِحــــــــــــــدِ  فــــــــــــــیَصــــــــــــــِنيٌع و الَيخْ  
 

 
 

تواند چيزي را بيافريند و اين حقيقتي است  بدان كه هيچ كس چون خداوند نمي«
 ». كه براي همه و حتي كافران نيز آشكار است

 
نْی اللّذائِذُ ممَّ  • اـتفَ هتَ وَ فْ  ن نالَ صَ

نْ مَ  • ءٍ مِ وْ واقِبَ سُ قَی عَ لْ بَّتِهايَ  غَ
مُ و العارُ مِن  ثْ بْقَی اإلِ امِ وَ يَ رَ  احلَ

ه دِ عْ نْ بَ ةٍ مِ َ فی لَذَّ ريْ 324Fا نارُ ـالخَ

1
 

آنان كه لذائذ حرام را چشيده اند لذائذ شان به پايان مي رسد و گناه و عار بر آنان «
باقي مي ماند. مرتكب جرم عواقب وخيمي را مي بيند، و لذتي كه پس از آن بي آبروئي 

 د هيچ ارزشي ندارد.باش
كه شورشيان وارد خانه او شدند تا او را به قتل رسانند اين بيت را به آنان  آن روزي

 گفت: 
325Fِلَعاٍد َمَالذاً فی البالِد و َمْرَتعا  * َأری المْوَت اليـُْبقی َعزِيزاً َو َلْم َيدَعْ 

2
 

عاد هيچ  كه براي قوم قدرتمند كند چنان (مرگ، هيچ فرد قدرتمندي را رها نمي
 پناهگاه و تفرجگاهي را به جا نگذاشت). 

 همچنين هنگام محاصره خانه خود به دست شورشيان چنين گفت: 
لَقٌ       غْ نُ مُ صْ نِ و احلِ صْ بَيِّتُ أهلُ احلِ 326Fوَ يَأْتی اجلبالَ املوتُ شام رخيَها العُال*يُ

٣ 

                                           
 . ٢٧ص، نـَبَّال تيسري اخلماش، شعراء اخللفاء -١
 ). ٧/١٩٢اية و النهاية (البد -٢
 مهان.  -٣
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را به سر  (هر چند مردم خود را در يك قلعه و پشت درهاي بسته آن، شب و روز
آورد ولو آنكه يك  رود. چون مرگ، همه را به چنگ مي برند، باز مرگ به سراغ آنان مي
 . )فرد خود را به قلل مرتفع برساند

 
ا  هُّ تّی يَكفُ  غِنی النَفْسِ يُغْنی النّاسَ حَ

يتَهـا ْ هلـا إِنْ لَقِ ـربِ ةٌ فَاصْ َ رسْ  * و ما عُ
 

ــرُ   قْ ــا الفَ ــ هب َّ ــی يَرضُ ــها حتّ ضَّ  وَ إنْ عَ

ــــــ ُ  بكائِنــــــةٍ إالّ ســــــيَتْبَعُها يُرسْ

 

سازد و لو فقر سخت بر او فشار  نياز مي قناعت و مناعت طبع يك انسان، او را بي
آورد. در صورت بروز هر نوع پيشامد سخت، صبر پيشه كن كه بعد از هر سختي، راحتي 

 و آسايش نهفته است). 
 ون آيه: ماو در اين بيت مض

ا  �ۡلُعۡ�ِ فَِِّن َمَع ﴿  ].٥الشرح: [ ﴾٥�ُۡ�ً
 ). چرا كه همراه با سختي و دشواري، آسايش و آسودگي است(

زيرا او خليفه مسلمانان و  ؛را بازگو كرده است و اين جاي تعجب ندارد
ي او بود؛ او بر همين اساس از  آموخته مدرسه و دانش صپرورده دامان رسول خدا دست

داشت؛ اما از شعر زيبا كه  از آن برحذر مي شعر هجا و شعر ركيك بيزار بود و مردم را
نمود. و اين همان نگاه اسالم نسبت به  اخالق و مضامين واال را در برداشت، استقبال مي

327Fادبيات و شعر است.

1 
داد و شعرا به دور او  ي هدايت يافته، چندان به شعر اهميت نمي اين خليفه چه اگر
سياسي كه چون ابزاري با نفوذ در تاريخ اسالم زدند، اما با شهادت او باب شعر  حلقه نمي

328Fي او اشعار جانگدازي را سرودندتبلور يافت، باز شد و شعراي صحابه در مرثيه

. كه در 2
 مباحث بعد به آن خواهيم پرداخت. 

                                           
 . ١٠٢ص، أدب صد االسالم -١
 . ١٩٠ص، نايف معروف، األدب اإلسالمی -٢



 
 



 
 گفتار سوم
 سالنورين مهمترين صفات ذي

ت، در كنار النورين، شخصيتي بود كه لياقت رهبريت امت را در خود داش شخصيت ذي
اين خصوصيت مهم، داشتن صفات يك رهبر ديني و خدايي، حكومت او را به حد كمال 

ناپذير به خداوند متعال و  رسانيد. مهمترين اين صفات عبارتند از: ايماني بزرگ و خلل
هاي او،  روز آخرت، علم به شريعت و اصول و فروع آن، اطمينان به خداوند و وعده

، مروت، زهد، فداكاري، تواضع، انتقادپذيري، آرامش، صبر، صداقت، لياقت، شجاعت
همت بلند، قاطعيت، اراده قوي، عدالت، توانايي حل مشكالت، توانايي آموزش و تربيت 
كارگزاران و رهبران جديد و بسياري صفات ديگر. ايشان با توسل به خداوند و به پشتوانه 

ود، توانست دولت را پاس بدارد، بر تمامي ويژگيهايي كه خداوند در او به وديعت نهاده ب
هايي  شورشهايي كه در اقصي نقاط سرزمين اسالمي پديد آمده بودند فائق آيد، و با گام

محكم امت اسالم را به سوي اهداف از پيش تعيين شده رهنمون كند؛ حال به صورت 
 پردازيم:  ها مي مفصل، به چند مورد از اين صفات و ويژگي

 به شريعت و توانايي ارشاد و تعليم افراد امتنخست: علم  
صاحب علم و معرفت  صعثمان از بزرگان صحابه بود كه در قرآن و سنت رسول خدا

هاي متعدد روايت شده است، كه در فصول  عميقي بود و از او اجتهادات بسياري در زمينه
ي صديق  و شيوه صها خواهيم پرداخت. ايشان خود را پايبند سنّت رسول خدا بعد به آن

داشتند. عروه  دانست و تا آخرين لحظات عمر خويش بر همين مسير گام برمي و فاروق مي
كند كه چون مسوربن مخرمه و  بن زبير از عبيداهللا بن عدي بن خيار، روايت مي

/ عبدالرحمن بن أسود بن عبديغوث به او رسيدند از او سؤال كردند، چرا از دائيت
؟، زيرا حرف و حديث مردم يپرس به سرانجام كار وليد بن عقبه نمي راجع مامايت؛ عثمان

در مورد وليد بسيار زياد است، عبيداهللا هم قبول كرد كه اين سؤال را از عثمان بپرسد، 
از منزل به قصد مسجد خارج شد، نزد او رفت و به ايشان گفت:  سكه عثمان   هنگامي

برم از شر تو به خداوند بزرگ، چون نماز تمام  يكه از او سؤالي دارد، عثمان گفت: پناه م
شد، عثمان مردي را نزد عبيداهللا كه در مسجد و در كنار مسور و ابن عبديغوث نشسته بود 
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فرستاد، تا سؤالش را مطرح كند، عبيداهللا نزد عثمان آمد و بعد عثمان به او گفت: خداوند 
ايمان آوردم، دو بار هجرت كردم،  بزرگ محمد را به حق، ميان مردم فرستاد و من به او

خيانت  يشانداماد ايشان شدم و با او بيعت نمودم و تا آن هنگام كه فوت كردند هرگز به ا
نكردم و چون ابوبكر و عمر جانشين او شدند، با هر دوي آنان بيعت كردم و از خيانت به 

گونه با  ه شما همانام آيا روا نيست ك آنان اجتناب نمودم، حال كه من جانشين آنان شده
كردم؟ عبيداهللا گفت: درست  من رفتار كنيد كه من با پيشينيان خود برخورد مي

هايي كه در رابطه با وليد  فرماييد، عثمان به او گفت: پس قضيه اين حرف و حديث مي
گوييد، چيست؟ مطمئن باشيد ما تصميم خود را در مورد او خواهيم گرفت و به اجرا  مي

طالب امر كردند كه چهل ضربه  بعد از چند روز، عثمان به علي بن ابيآوريم،  درمي
329Fتازيانه بر وليد زند تا حد شرع اجرا شود.

1 
معرفت آموخت و  صاي بود كه در مدرسه قرآن و سنّت رسول خدا عثمان صحابه

ها و تجارب خود را بر امت منتقل سازد تا آنان را آموزش  توانست به بهترين شكل آموزه
ربيت نمايد و براي جهاد در راه خدا مهيا كند. در خطبه خالفت ايشان سخنان و ت

توان به اين سخنان اشاره نمود: اي مردم! شما در  اي وجود دارد كه مي گرايانه هدايت
دنيايي فناپذير هستيد و عمرتان به پايان خواهد رسيد، پس قبل از فرا رسيدن مرگ با 

ه پيشواز آن برويد، بدانيد مرگ شما را خواهد گرفت و ايماني خالصانه و اعمال نيك ب
توانيد از آن بگريزيد، دنيا را محل فريب و نيرنگ بدانيد، پس مراقب باشيد فريب آن  نمي

غافل كند، از سرنوشت  را نخوريد و از شيطان بهراسيد، مبادا شما را از خداوند
ان خواهيد رفت، پس دنيا را براي گذشتگان عبرت بگيريد و بدانيد شما هم به همان راه آن

330Fبه دست آوردن بهتر از آن رها كنيد

 فرمايد:  همانطور كه خداوند مي .2
ِۡب ﴿ ًۡ َيا �ۡ�ََيٰوةِ لَُه  ّمثََل  َو� َۡ ِّ ُٰه ِمَن  � ََ تَزۡل

َ
َُلََط فَ  �لّسَمآءِ َكَمآٍء أ َََباُت  ۦبِهِ  ٱۡخ

�ِض 
َ
ۡصَبَح َهِشيٗما تَۡذُروهُ  �ۡ�

َ
ٰ فَأ َن  ُحۗ �لّرَِ� ََ ُ َو َّ ءٖ ّمۡقَُِدًرا  � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ  �ۡ�َُنونَ وَ  �لَۡماُل  ٤َ�َ
ت  �ۡ�ََيٰوةِ زِ�َنُة  َيا َۡ ِّ ٰقَِ�ُٰت وَ  � َٰ ٰلَِ�ُٰت  �ۡل َّ َمٗ�  �ل

َ
 ﴾٤َخۡ�  ِعنَد َرّ�َِك ثََواٗبا وََخۡ�  أ

 ].٤٦ -٤٥الکهف:[
                                           

 ).٧٩١: حديث ١/٥٩٧فضائل الصحابة ( ١
 ). ٧/١٥٣البداية والنهاية ( -٢
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بالند) مثال  زند و به اوالد و اموال مينا (اي پيغمبر!) براي آنان (كه به دارائي دنيا مي(
فرستيم. سپس  زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه از (ابر) آسمان فرو مي

كنند و) تنگاتنگ و  گردند و به سبب آن رشد و نمو مي گياهان زمين از آن (سيراب مي
قص گلزار و آميزد و ر شوند. (عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي تودرتو مي

گردد، و  پايد و باد خزان وزان مي انگيز ديري نمي گيرد. ولي اين صحنه دل چمنزار در مي
ها را (در  شوند و بادها آن گياهان سرسبز و خندان، زرد رنگ و) سپس خشك و پرپر مي

سازند! (آري! داشتن را نداشتن، و بهار زندگي را  جا) پخش و پراكنده مي اينجا و آن
پي است، پس چه جاي نازيدن به وي است. اين خدا است كه نعمت و حيات خزان در 

گيرد) و خدا بر هر چيزي توانا  دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات را بازپس مي مي
پذير و گذرايند). و اما  دارائي و فرزندان، زينت زندگي دنيايند (و زوال  بوده (و هست). 

ا جاودانه است، بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت ه اي كه نتايج آن اعمال شايسته
  ). دارد، و بهترين اميد و آرزو است

در حقيقت سخنان خليفه سوم در آن خطبه حول: ترس از خدا و پرهيز از متاع دنيا 
هاي بسياري به  باشد در آن شرايط كه پرتو اسالم سرتاسر عالم را فرا گرفته و سرزمين مي

شد و به طبع ثروت هنگفتي در اختيار مسلمانان قرار گرفته و  ح ميدست مسلمانان فت
331Fاند، اين سخنان مناسبِ حال آن مردمان بود. بسياري از مردم به اندوختن آن روي آورده

1 
روايت  صالنورين، احاديث مفيد و تأثيرگذاري را از رسول خدا از طرف ديگر ذي

اند. به عنوان مثال سعد بن عبيده از  دادهكرده كه افراد بسياري را تحت تأثير خود قرار 
 فرمودند:  صشنيد كه پيامبر خدا سكند كه او از عثمان  ابوعبدالرحمن سلمي روايت مي

 ».خيركم من تعلم القرآن وعلمه«
332F».بهترين شما آن كسي است كه قرآن را فرا گيرد و به مردم نيز آموزش دهد« 

2  
ن مبادرت نمودم. ابوعبدالرحمن تا زمان من براساس همين حديث به كار تعليم قرآ

زيست و چون دليل اين عمر دراز را از او پرسيدند، او در جواب بن يوسف ثقفي حجاج 
333Fجا رسانيده است. گفت: عمل به اين حديث مرا به اين

1 

                                           
 . ٩٣ص ، القادری، الکفاءة اإلداريّة فی السياسة الشرعية -١
 ). ٥٠٢٨صحيح البخاری (حديث -٢
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روايت  صها را از رسول خدا النورين آن حال به چند مورد از احاديثي كه ذي
 پردازيم:  اند، مي ها را به مسلمانان منتقل كرده نموده و به مقتضاي حال، آن

 اهميت وضو -1
خواهم  النورين در ميان مردم وضو گرفت، سپس رو به آنان كرد و گفت: مي روزي ذي

 صبه شما بگويم كه خود آن را از ايشان شنيدم. حضرت صحديثي را از رسول خدا
 فرمودند: 

َنه و بيَن الصَّالِة اُألْخری حّتی َمن تـََوضَّأ فََأْحَسَن الوضوَء، ثّم َدخَ « َل َفَصلَّی، ُغِفَرله مابـَيـْ
 . 334F2»ُيَصلِّيها.
هر كس وضويش را درست بگيرد، سپس نماز گذارد، تمامي گناهاني كه در (

 گيرد). فاصله ميان آن نماز تا نماز ديگر مرتكب شده است، مورد بخشايش قرار مي

 فتني وضو گر در نحوه صتبعيت از رسول خدا -2
النورين درخواست آب نمود تا بدان وضو گيرد، او  كند كه ذي حمران بن أبان روايت مي

تنشاق نمود، صورتشان و دو ساعدشان را سدر ابتدا آب را در دهان مضمضه كرد، سپس ا
گاه با  هر يك سه بار شستند و بعد از مسح سر، پا و پشت پايشان را به دقت شستند، آن

همراهان گفتند: يا » خندم؟ پرسيد كه چرا مي آيا نمي«كرد و گفت:  لبخند رو به همراهان
 صاي نزديك همين جا، رسول خدا در نقطه«خنديد؟ ايشان گفتند:  اميرالمؤمنين چرا مي

از ما آب خواست، چون آب آورديم، ايشان به همان صورتي كه من وضو گرفتم، وضو 
 گرفت و با لبخند رو به صحابه نمودند و گفتند: 

 »أال تسألوني ما أضحكني؟«
خنديد؟  ؟ ياران گفتند: يا رسول اهللا چرا مي»خندم پرسيد چرا مي آيا از من نمي«

 ايشان فرمودند: 
ِإّن العبَد إذا دعا بوضوء فـََغَسَل وجَهه، َحطَّ اُهللا عنه کّل خطيئٍة أصابها بوجهه، فإذا غسل «

 . 335F1»و إْن َطهََّر َقَدَمْيه کان کذالک ذرَاعيه کان کذالک، و إن َمَسَح رأَسه کان کذالک،

                                                                                                         
 . ٤٢١– ٤٢٠ص، حييی اليحيی، فة الراشدةاخلال -١
 ). ٤٠٠مسند امحد (حديث، املوسوعة احلديثيه -٢
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اگر فردي وضو بگيرد، خداوند گناهاني را كه با صورت، دستان، سروپاهايش «
 ».دهد انجام داده، مورد عفو قرار مي

 وضو كفّاره گناهان است -3 
 فرمودند:  صكند كه رسول خدا النورين نقل مي ذي

  .336F2»وَجّل، فالصََّلواُت المکتوباُت کّفاراٌت لمابيَنهنّ  َمْن أََتمَّ الوضوَء کما َأَمَره اهللاُ َعزّ «
وضو بگيرد، نمازهاي فرض، گناهان آن فرد را كه  هر كس طبق دستور خداوند«

 ». كند دهد، پاك مي ها انجام مي در فاصله ميان آن

 وضو و خواندن دو ركعت نماز سبب بخشايش گناهان است -4
تا وضو گيرد، چون آب آوردند، با آن دست  روزي عثمان از اطرافيان آب خواست

راستش را شست، سپس دست راستش را داخل ظرف كرد و سه بار دو دستش را شُست 
و بعد از مسح سر، سه بار پاهايش را تا قوزك شُست و در آخر گفت: از رسول خدا 

 شنيدم كه فرمودند: 
، غفر اهللا ما تقدم من من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين ال يحدث نفسه فيهما«

 ».ذنبه
 چنين وضو بگيرد، پس دو ركعت نماز را خالصانه بخواند، خداوند هر كس اين«

337F».بخشايد تمام گناهان او را مي

3 

 كلمه اخالص و كلمه تقوا چيست؟ -5
 كند كه ايشان فرمودند:  روايت مي صعثمان بن عفّان از رسول خدا

 ».من قلبه إال ُحرم على النار إني ألعلم كلمة ال يقولها عبد حًقا«
 ».يابد دانم كه هر كس آن را قلباً بگويد از آتش دوزخ نجات مي اي را مي من كلمه«

                                                                                                         
 ). ٤١٥املوسوعة احلديثية مسند امحد (حديث -١
 ). ٤٠٦مهان (حديث -٢
 ). ٤١٨(حديث، مهان -٣
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كلمه چيست؟ آن كلمه، كلمه  به تو خبر مي دهم آنعمربن خطاب گفت: من 
اخالص است كه خداوند بزرگ، محمد و يارانش را به آن ملزم نمود، آن كلمه، كلمه 

خواند، آن  عمويش ابوطالب را حين احتضار او، به آن فرا مي صبي خداتقواست كه ن
338Fكلمه، گفتن ال إله إلّا اهللا است.

1 

 كند يقين داشتن به كلمه توحيد، فرد را وارد بهشت مي -6
 كند كه ايشان فرمودند:  روايت مي صعثمان بن عفّان از نبي خدا

  .339F2»َدَخَل الَجنَّةَ َمن ماَت وهو يـَْعَلُم َأْن ال إالَ إالّ اهللاُ «

وجود ندارد،  (هر كس ايمان داشته باشد كه هيچ معبود و فرمانروايي جز خداوند
 چون بميرد وارد بهشت شود).

 حسنات و باقيات -7
كند كه با خليفه در مسجد نشسته بوديم، كه  حارث، خدمتكار عثمان بن عفّان روايت مي

خواست، چون آب آوردند، با آن وضو  مؤذن آمد تا اذان گويد، عثمان براي وضو آب
به همين صورت وضو  صگرفت و پس به همراهان گفت: ديدم كه رسول خدا

 گرفت و بعد از آن به اصحاب فرمودند:  مي
ومن توضأ وضوئي هذا، ثم قال فصلى صالة الظهر، غفر له ما كان بينها وبين الصبح، «

ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صالة ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صالة الظهر، 
العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صالة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، ثم 
إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صالة العشاء، وهن الحسنات يذهبن 

 ».السيئات
واند، تمام گناهاني را كه از نماز هر كس همانند من وضو بگيرد و نماز ظهر را بخ«

گيرد، چون نماز عصر را خواند،  صبح تا آن موقع انجام داده است، مورد عفو قرار مي
گيرد، چون به نماز  گناهان او در فاصله ميان نماز ظهر و عصر مورد بخشايش قرار مي

شوند،  يمغرب بايستد، گناهاني را كه از نماز عصر تا آن هنگام مرتكب شده بخشوده م

                                           
 ). ٤٤٧املوسوعة احلديثية مسند امحد (حديث -١
 ). ٤٦٤مسد امحد (حديث -٢
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چون نماز عشاء را برپا دارد، گناهان او در فاصله ميان نماز مغرب و عشا مورد غفران قرار 
گيرد و چون براي نماز صبح از خواب بيدار شود و آن را اقامه نمايد، گناهان او در  مي

ها حسناتي هستند كه  شوند. اين فاصله ميان نماز عشا و صبح مورد بخشايش واقع مي
 ». برند  از ميان مي سيئات را

ها هستند؟ او گفت: باقيات عبارتند  همراهان گفتند: يا اميرالمؤمنين پس باقيات كدام
 .340F1-الحول و القّوة إال باهللا –اهللا اکبر  –هللا الحمد  –سبحان اهللا  –ال إله إال اهللا از: 

 بنددبدروغ  صسزاي آن كه بر پيامبر خدا -9
 كند كه ايشان گفتند:  وايت مير صعثمان بن عفّان از رسول خدا

 ». َمن تـََعمََّد علیَّ کذباً فـَْلَيَتبَـوَّْأ بيتاً فی الّنار«
آماده دوزخ  بايد خانه اي براي خود در آتشبندد،  دروغي بر من ب ،اعمدهر كس «

 ». سازد
روايت كرده است  صالنورين از رسول خدا اي بود از احاديثي كه ذي اين گوشه

ست بر علم ايشان و عالقه وافر ايشان بر فراگرفتن هر چه بيشتر سنّت كه خود، دليلي ا
 و احكام شريعت اسالم.  صرسول خدا

 دوم: وقار و آرامش
، در قرآن، خود را به آن اي است كه خداوند حلم و گذشت از صفات حكيمانه

 متصف نموده است: 
ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ ْ ِمنُ�ۡ  يَۡوَم  � ََ� تََوّلۡوا َۡ َما  ۡمَعانِ ��َۡ  � َّ لُّه ُ �ِ َ ََ بَِبۡعِض َما  �لّشۡيَ�ٰنُ  �ۡس

ْت َولََقۡد َ�َفا  ُ َكَسُبوا َّ َ َ�ۡنُهۡ ۗ �ِّن  � َّ  ].١٥٥آل عمران: [ ﴾١َ�ُفور  َحلِيٞ   �
آنان كه در روز روياروئي دو گروه (مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار (

اي از آنچه كرده بودند (كه سركشي از فرمان خدا  كردند، بيگمان اهريمن به سبب پاره
بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و 

 ). شكيبا است

                                           
  ).٥١٣مسند امحد (حديث -١



 151 راه و روش او در حكومت و ويژگيهاي شخصيتي ايشان، سبه خالفت رسيدن عثمان 
 

 

 

اي واال در  ، به نمونهصالنورين نيز با اقتدا به گفتار، رفتار و حاالت رسول خدا ذي
ش داشت فردي آرام باشد. من جمله آرامش و گذشت تبديل شد. او در همه شرايط تال

هاي  اين شرايط، حادثه فتنه بود كه ايشان در آن اوضاع، از صحابه درخواست كرد به خانه
خود بازگردند و به روي معترضان سالح نكشند، اين درخواست برگرفته از شوق ديدار 

341Fپروردگار و ترس از خونريزي ميان مسلمانان بود.

1 

 ديبزرگواري و جوانمرسوم: 
كند كه عثمان، قطعه زميني را از مردي  عطاء بن فروخ، از مواليان قريش، روايت مي

كرد و چون عثمان  خريد، هنگام پرداخت پول، آن مرد از تحويل گرفتن آن امتناع مي
اند در اين معامله، زيان  علّت اين را از او سؤال كرد، او پاسخ داد: مردم به من گفته

النورين هم در كمال مروت، او را در  ام، ذي اين معامله پشيمان شدهاي و حاال من از  كرده
 اند:  در اين زمينه فرموده صلغو معامله مخير كرد، و بعد گفت: پيامبر خدا

 . 342F2»قاِضياً و ُمْقَتِضياً ْهالً ُمْشَترِياً َو بائِعاً، و أدخل اهللا رَُجالً کان سَ «
حقوق خود بر مردم آسان گيرد،  (هر كس در خريد و فروش و يا در گرفتن حق و

 كند).  خداوند او را به بهشت خويش وارد مي
النورين و عدم تعلّق خاطر او به مال دنياست،  اين داستان خود بيانگر بزرگواري ذي

كه  گرفت، خود را از اين او مال دنيا را تنها در جهت اخالق نيك و پسنديده به كار مي
كرد و از ثروت خود به نفع مصالح عموم مردم سود  اسير و شيفته دنيا شود حفظ مي

343Fشد. جست، هرچند كه در اين ميان خود متضرّر مي مي

3 

 خويي چهارم: نرم
خو خلق كرده بر او  را نرمدارد كه چون رسولش  ، در قرآن كريم، اعالم ميخداوند

 منّت نهاده است: 

                                           
 . ٦٥، الکفاءة اإلدارية -١
 ). ٤١٠مسند أمحد (حديث -٢
 ). ١٧/١٢٦التاريخ اإلسالمی ( -٣
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َةٖ ّمَِن  فَبَِما﴿ َۡ ِ َر َّ َت لَُهۡ ت َولَۡو كُ  � ا َغلِيَظ َِ ْ َ�  �لَۡقۡلبِ نَت َ�ظا ِمۡن َحۡولَِكت  تَفّضوا
َُۡغفِرۡ َ�ۡنُهۡ  وَ  ٱۡ�ُف فَ  اوِرُۡهۡ  ِ�  �ۡس َِ ۡمرِ� لَُهۡ  َو

َ
�ۡ�  َ�َ ۡ ُّ ََُو ِۚ فََِِذا َعَزۡمَت َ� َّ َ �ِّن  � َّ ُ�ِّب  �

 ِ ََُوّ�ِ  ].١٥٩آل عمران: [ ﴾١َ� �لُۡم
تو با آنان (كه سر از خطّ فرمان كشيده بودند) نرمش  از پرتو رحمت الهي است كه(

شدند. پس از آنان  دل بودي از پيرامون تو پراكنده مي نمودي. و اگر درشتخوي و سنگ
درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني كن. و هنگامي 

ي (قاطعانه دست به كار شو و) كه (پس از شور و تبادل آراء) تصميم به انجام كاري گرفت
 ). دارد كنندگان را دوست مي ؛ چرا كه خدا توكّل بر خدا توكّل كن

را به  آن خوبي، نعمتي است كه خداوند دارد كه صفت نرم اين آيه بيان مي
و ياران با وفاي او، عطا كرده است؛ اين آيه  صبندگان خوب خود، چون حضرت رسول

كه داراي اين صفت باشد، مردم گرد او جمع شوند وبه كس را  دارد هرآن اعالم مي
344Fسخنان و دستورات او گوش فرا دهند.

1 
از آن  سخويي از آن صفات نيكويي است كه عثمان بن عفّان بنابراين صفت نرم

 برخوردار بود. 
خو بود و بيم آن داشت كه چون مردم از او دوري  او نسبت به مردم مهربان و نرم

ازهاي آنان را بشناسد، او به همين خاطر جوياي اخبار و احوال مردم گزينند، نتواند ني
 خبر باشد.  شود تا مبادا ظالمي حق مظلومي را بگيرد و عثمان از آن بي مي

 پنجم: عفو و گذشت
، هنگام نماز صبح، از همان س كند كه روزي عثمان عمران بن عبداهللا بن طلحه روايت مي

اد مسجد شود به مسجد آمد، ناگهان مردي با شمشير به جا ور دري كه عادت داشت از آن
ور شد، اما مردم به موقع جلوي او را گرفتند، عثمان از او پرسيد: چرا قصد كشتن  او حمله

مرا نمودي؟ آن مرد به او پاسخ داد: در يمن، يكي از كارگزارانِ تو به من ستمي روا 
، عثمان به او گفت: اگر تو شكايت او را داشته و به همين دليل خواستم از تو انتقام بگيرم

                                           
 . ٦٩ص ، الکفاءة اإلداريّة -١
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گرفتم، در آن صورت  گاه من حق تو را از كارگزار خود نمي داشتي و آن به من عرضه مي
حق انتقام گرفتن از من را داشتي، سپس روبه همراه خود كرد و گفت: به نظر شما من با 

در اختيار تو قرار اين مرد چه كار كنم؟ همراهان گفتند: دشمني است كه خداوند او را 
داني، انجام دهي، ايشان گفت: او فردي  تواني هر كاري را كه مصلحت مي داده و مي

شر او را از من دور  است كه قصد داشت در حق من مرتكب گناه شود، اما خداوند
كه من  كرد، پس به آن مرد گفت: اگر ضامني را نزد من بياوري كه تعهد دهد تا زماني

تواني بروي، آن مرد نيز همين كار را انجام داد و  وارد مدينه نشوي، ميخليفه هستم تو 
345Fجا رفت گاه از آن مردي از قبيله خود را براي ضمانت نزد عثمان آورد وآن

1.  
اميرمؤمنان و خليفه مسلمانان، در حق مردي اين تسامح و گذشت بزرگي بود كه 

و وگذشت در عين داشتن قدرت، زيرا عف ؛كه قصد كشتن او را داشت از خود نشان داد
هاي  از صفات مردان خداست و خود، دليلي است بر كنار گذاشتن هواي نفس و خواهش

آيد. اين  خودخواهانه او كه از ارتباط عميق با آخرت و پشت كردن به دنيا حاصل مي
آورد، بلكه سياستي  خصلت واال نه تنها ثواب آخرت را براي صاحب خود به ارمغان مي

رساند و يا مجازات شديدي را در حق او  حكيمانه، اگر عثمان آن مرد را به قتل مياست 
كرد، قبيله او، كينه عثمان را به دل گرفته و منتظر فرصت مناسبي براي گرفتن  اعمال مي

شدند، اما با آن عفو و گذشتي كه عثمان در حق آن مرد نمود، جريان را به  انتقام از او، مي
ي آن مرد بود كه او را به خاطر آن كار  اد، به نحوي كه اين، خود قبيلهنفع خود تغيير د

كرد به اين ترتيب، با اين سياست خردمندانه و حكيمانه،  ناصواب، سرزنش و مالمت 
ور شود در نطفه خفه شد و خليفه مهربان و صاحب  اي كه ممكن بود شعله آتش فتنه

346Fايد.گذشت، توانست مردم را دوست و طرفدار خود نم

2 

 ششم: تواضع
 خداوند، در قرآن، راجع به تواضع چنين فرموده است: 

                                           
 . ١٠٢٨و ١٠٢٧ص، ) و تاريخ املدينة املنورة١٧/٢٢التاريخ اإلسالمی ( -١
 ). ١٧/٢٢التاريخ اإلسالمی ( -٢
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ِينَ  �لّر� وَِعَبادُ ﴿ َّ ۡمُشوَن َ�َ  � �ِض َُ
َ
ٰٗما  �لَۡ�ِٰهلُونَ َهۡوٗتا �ذَا َخاَطَبُهُ   �ۡ� َٰ قَالُواْ َس

 ].٦٣الفرقان: [ ﴾٦
غرور و تكبر) روي و بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون (

روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار  زمين راه مي
خود) قرار  ي هاست)، و هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراه

 ). گويند گردانند و به ترك ايشان مي دهند، از آنان روي مي مي

اين آيه، اولين صفت بندگان مؤمن را تواضع دانسته خداوند تبارك و تعالي، در 
است، عثمان بن عفّان نيز برخوردار از اين خصلت واال بود كه از اخالص و ترس او 

كند:  گرفت، عبداهللا رومي روايت مي نسبت به خداوند پاك و بزرگ نشأت مي
آب خاست، خود،  النورين عادت داشت كه هرگاه براي نماز شب و تهجد برمي ذي

كرد، چون از او خواستند كه براي اين كار، خدمتكارش را بيدار وضويش را تهيه مي
347Fنمايد، ايشان گفتند: شب حق آنان است تا استراحت كنند.

1 
النورين نسبت به اطرافيان خود، او با وجود  اي است از رأفت و رحمت ذي اين نمونه

ها، خود،  آن برخوردار بود، شبكهولت سن و منزلت وااليي كه به خاطر خليفه بودن از 
شد،  داد و مزاحم خواب و استراحت خدمتكار خويش نمي مايحتاج خويش را انجام مي

هرچند در اسالم، خدمتكار، بنا به حكمت و خواست خداوند، مسخر صاحب خويش و 
در اختيار او است، اما مالك او بايد بداند كه خدمتكار او انساني است چون خود او كه از 

وان و ظرفيت محدودي برخوردار است و همانند او احساس و عاطفه دارد و بايد ت
فرسا را به او نسپرد و خواب و  احساسات و عواطف او را در نظر داشت، كارهاي طاقت

348Fاستراحت را از او نستاند.

2 
از ديگر مواردي كه داللت بر تواضع او دارد، احترام بسيار زياد او نسبت به عموي 

بود و از كنار   سوار بر مركبي مي سبود به نحوي كه هرگاه عثمان  صنبي اكرمبزرگوار 
349Fآمد. شود، به احترام عباس، از مركب پايين مي عباس بن عبدالمطلب رد مي

3 

                                           
 ). ٧٤٢فضائل الصحابة (حديث  -١
 ). ١٧/٦٢می (التاريخ اإلسال -٢
 . ١٥٣ص، التبيني فی أنساب القريشني -٣
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 هفتم: شرم و حيا و عفت و پاكي
شرم و حيا از مشهورترين خصايل نيكوي عثمان بود كه خداوند بدان صفت واال، او را 

د اين خصلت در او، سرچشمه خير و بركت و عطوفت و رحمت نسبت به زينت داده بو
بندگان خدا شد، اين خصلت تا بدانجا در او متبلور بود كه او را با حياترين مردم 

350Fدانستند. مي

1 
كند كه هر وقت عثمان، خود را شستشو  ، نقل ميس خدمتكار همسر عثمان ؛بنانه

گفت: به من نگاه نكن كه اين كار براي من مي آوردم، به داد و من هم لباس او را مي مي
351Fتو حرام است

ها را  . احاديث بسياري در مورد شرم و حياي عثمان روايت شده كه ما آن2
 در جاي خود آورديم. 

در مورد عفّت و پاكي ايشان از اخالق زشت و كارهاي ناپسند، همين بس كه او، نه  
حشا و منكرات روي نياورد؛ خود در اين در جاهليت و نه در دوران اسالم، هرگز به ف

رابطه چنين گفته است: من هرگز آواز نخواندم، به افكار و نيات باطل نيانديشيدم، از آن 
ام، و چه  بيعت كردم، با دست راست شرمگاهم را لمس ننموده صزمان كه با رسول خدا

352Fام. ب زنا شدهام و نه مرتك در جاهليت و چه در دوران اسالم، هرگز نه شراب نوشيده

3 

 هشتم: كرم و سخاوت
ترين صحابه بود و او را شاهكارهاي درخشاني است  عثمان از سخاوتمندترين و بخشنده

نظير او  هاي سخاوتمندانه و بي درخشد، ما بخشش كه هنوز بر تارك رفيع تاريخ اسالم مي
در  صالنبيو بخشش آن به مسلمانان، توسعه مسجد» رومه«را در غزوه تبوك، خريد چاه 

، انفاق كارواني از گندم و آذوقه در ميان فقرا در زمان صزمان حيات حضرت رسول
اند كه ايشان،  خالفت ابوبكر صديق، در جايي ديگر بازگو نموديم. از عثمان روايت كرده

كه تا زمان شهادتشان، حدود  كرد، به نحوي اي را در راه خدا آزاد مي هر جمعه، برده
353Fبرده به دست اين مرد بزرگ آزاد شدند دوهزار و چهارصد

اند كه او  . نيز روايت كرده4
                                           

 . ٤٨ص، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -١
 ). ٣/٥٩طبقات ابن سعد ( -٢
 . ٤٣ص، النورين حياة ذیصحيح التوثيق فی سرية و  -٣
 ). ١/٣٢٧( هيثمی ابن حجر، رقةالصواعق احمل -٤
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به طلحه بن عبيداهللا كه خود از سخاوتمندترين صحابه بود، مبلغ پنجاه هزار درهم را قرض 
دار و با ديگر  داد، چون طلحه پول او را پس داد، عثمان به اوگفت: اين را نزد خود نگه

354Fكن.هاي خود در راه خدا هزينه  بخشش

1 
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 
 اهللا و خدمت به مردم به كار گرفت و در اين مسير تنها رضاي خدا را در نظر داشت. 

 نهم: شجاعت
بود كه موارد زير، خود، دليلي براي  صترين صحابه رسول خدا اععثمان بن عفّان از شج

 اثبات اين ادعاست: 
 شركت در غزوات -1

شركت داشت و در راه خدا با  صعثمان بن عفّان در همه غزوات رسول خدا
دشمنان دين به نبرد پرداخت. در مورد قضيه غزوه بدر نيز در مباحث قبل توضيح داده شد 

و چون مسلمانان از بدر  در مدينه ماند صخود حضرت رسولكه ايشان به دستور 
، به او نيز از غنايم آن سهم داد ندعثمان را جزو اهل بدر نام برد صبازگشتند، رسول خدا

و او را به اجر و پاداش آن بشارت داد، و ديگر سخني بعد از سخن پيامبر نمي تواند قد 
 علم نمايد. 

 قريش:سوي   مسلمانان به  ي هنمايند -2
مأموريت يافتند كه نزد  صايشان در جريان صلح حديبيه، از جانب رسول خدا

را به آنان برساند. هرچند اين كار را به دستور رسول  صقريش روند و پيغام رسول اهللا
انجام داد اما در آن شرايط خطرناك هر كسي قادر به انجام چنين كار پرخطري  صخدا

355Fتواند به آن مبادرت ورزد. مان مينبود و تنها يك فرد شجاع و قهر

2 
 : جان نثاري -3

                                           
 ). ٧/٢٢٧البداية و النهاية ( -١
 . ١٩٦، ١٩٥، ١٩٤ص، نالنوري األمني ذی -٢
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را محاصره كردند از او  سهنگامي كه مارقين و شورشيان، خانه عثمان بن عفّان
خواستند كه يا از مقام خود استعفا دهد و يا واليان و امراي خود را عزل كند و آنان را به 

شت، اما عثمان، در كمال صورت او را خواهند كُ شورشيان تسليم نمايد و در غير اين
هاي آنان نشد تا مبادا  شجاعت، جان خود را در جام اخالص گذاشت و تسليم خواسته

مقام خالفت به دست نااليق آنان بيافتد و هر كه را خواستند خليفه كنند و هركه را 
بخواهند بركنار سازند، واين بعنوان يك روش در انتخاب حكومت به وجود آيد؛ او با 

گران مانع آن شد كه اصل اجماع امت زير پا نهاده شود و گروهي  شمشير طغيانوجود 
كوچك، جاي آن را بگيرد، در آن شرايط وخيم گرفتن اين موضع محكم و قاطع، تنها از 

كه از مرگ  آيد كه يقين دارد حق به جانب اوست، نه آنان يك فرد شجاعي برمي
را به دست گيرند و از ميدان به در  هراسند و چون احساس خطر كنند، جان خود مي

بهاي  نظير عثمان، ثمره گران انگيز، عزم راسخ و شجاعت بي شوند، اين مقاومت شگفت
ايمان به خداوند بزرگ و متعال و اعتقاد به روز قيامت است كه ريشه در وجود عثمان 

فداي جان  پندارد و از جا كه او ديگر دنيا و حيات و ممات آن را كوچك مي دارد تا آن
356Fخود نيز ابايي ندارد

1. 
 بذل مال:  -4

است و در مواقعي مده در قرآن، جهاد با نفس بارها در كنار جهاد با مال و ثروت آ
 هم جهاد با مال مقدم بر جهاد با نفس آمده است: 

َُوِي  ّ� ﴿ ِمنِ�َ ِمَن  �ۡلَ�ٰعُِدونَ �َۡس ۡۡ ْوِ�  �لُۡم
ُ
رِ َ�ۡ�ُ أ َ ّّ ِ ِ� َسبِيِل  نَ �لُۡمَ�ِٰهُدووَ  �ل َّ � 

تُفِسِهۡ ۚ فَّضَل 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡ  َوأ

َ
ُ بِأ َّ تُفِسِهۡ  َ�َ  �لُۡمَ�ِٰهِدينَ  �

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡ  َوأ

َ
ۚ َوُ�ّٗ  �ۡلَ�ٰعِِدينَ بِأ َدرََجٗة

ُ وََعَد  َّ �  � ُ َوفَّضَل  �ۡ�ُۡسَ�ٰ َّ ۡجًرا َعِظيٗما  �ۡلَ�ٰعِِدينَ َ�َ  �لُۡمَ�ِٰهِدينَ  �
َ
 ].٩٥النساء: [ ﴾٩أ

(جهاد با رعايت اين همه احتياطي كه گذشت، بس بزرگ و ارزشمند است). (
نشينند، با مسلماناني برابر نيستند كه  روند و در منازل خود) مي مسلماناني كه (به جهاد نمي

كنند. خداوند مرتبه واالئي را نصيب مجاهدان كرده  با مال و جان، در راه يزدان جهاد مي
نشيناني داراي عذري باشند (كه  نشينان است، مگر چنين خانه باالتر از درجه خانه است كه

                                           
 . ٣٠٤ص، حممد الوکيل، جولة تارخييه فی عصر اخللفاء الراشدين -١
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ايشان را از بيرون شدن براي جهاد بازداشته باشد. در اين صورت درخور سرزنش نيستند، 
دارند و مرتبه باالئي دارند). خداوند به هر يك  و پاداش بزرگ خود را از خدا دريافت مي

وانشستگان معذور) منزلت زيبا (و عاقبت واالئي) وعده داده است.  (از دو گروه مجاهد و
و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ، برتري 

 ). بخشيده است

كنند، شجاع  كه مال و ثروت خود را سخاوتمندانه، در راه خدا انفاق مي در واقع آنان
ان بارها اموال هنگفتي را در راه رضاي خدا و اطاعت رسول و مجاهد در راه خدايند. عثم

 در مورد او فرمود:  صاو انفاق نمود و بهمين دليل رسول خدا
 ».عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضرّ «
357F».عثمان با اين انفاق خود، از امروز هرگز زيان نخواهد ديد«

1 
ابله برخاست و در عثمان مردي بود شجاع كه بيمي از مرگ نداشت، با باطل به مق

 برابر آن تسليم نشد و در عين حال مردي بود آرام و متين كه هرگز در برابر حماقت
358Fداد. نادان، آرامش و متانت خود را از كف نمي

2 

 دهم: قاطعيت
روزي كه   قاطعيت، خصلتي بود كه از ابتدا در شخصيت عثمان وجود داشته است. آن

و گفت: عثمان! تو مرد قاطع و خردمندي هستي و صديق او را به اسالم دعوت كرد به ا
ها را پرستش  دهي، به من بگو اين بتهايي كه قوم تو آن حق را از باطل تشخيص مي

359Fكنند، چيست؟ مي

3 
بعد از هجرت، عثمان اقدام به توسعه مسجدالحرام نمود و به همين دليل  26در سال 

د فروش خانه و زمين خود را خانه و زمين اطراف را خريد، اما تعدادي از مردم قص
هاي آنان را ويران كرد و پول خريد آن  كردند، عثمان خانه نداشتند و از اين كار امتناع مي

المال بازگردانيد، چون آن مردمان به عثمان اعتراض كردند، عثمان  ها را به بيت خانه

                                           
 ). ٣٧٨٥سنن الِرتمذی (حديث -١
 . ٣٠٤ص، جولة تارخيية -٢
 . ٤٧ص، عثمان بن عّفان، صادق عرجون -٣
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آنان گفت آرامش و دستور داد آنان را به زندان بياندازند، سپس آنان را احضار نمود و به 
گونه رفتار كنيد و ديگر به سخنان من وقعي  گذشت، باعث شده كه شما نسبت به من اين

كرد، جرأت اعتراض بر او را نداشتيد، سپس  گذاريد، اگر عمر اين كار را با شما مي نمي
عبداهللا بن خالد بن أسيد به شفاعت آنان نزد عثمان رفت و توانست رضايت او را نسبت به 

360Fنان جلب نمايد.آ

1 
گاه قاطعيت عثمان بود؛ او براي حمايت و حفاظت از نظام  وقوع فتنه، خود، تجلي

خالفت، به خواسته شورشيان مبني بر قبول استعفا تن در نداد و در برابر آنان مقاومت نمود 
داد، خالفت به آلت  و اگر او در آن روز به خواسته نابخردانه شورشيان پاسخ مثبت مي

شد و هرج و مرج سرتاسر سرزمين را فرا  نان و ديگر دنيا طلبان آزمند تبديل ميدست آ
ي آنان را رد نمود، زيرا در  گرفت، عثمان بسيار دورانديش و خردمند بود كه خواسته مي
اي از مردم هر وقت كه  د كه براساس آن، دستهش گذار سنتي مي صورت، بنيان اين غير

ب امت را عزل كنند و خود حاكمي ديگر به جاي او توانند حاكم منتخ بخواهند مي
افتاد، افراد امت  صورت در كشور آشوب و بلوي به راه مي منصوب نمايند كه در اين

دادند و   آمدند و تمام توان امت را در اين نزاع به هدر مي اسالم به نزاع با هم گرفتار مي
ن خود، كيان امت اسالم را از خطر شدند. عثمان با فداي جا آن وقت از دشمن او غافل مي

رهانيد، جامعه را از آشوب و اختالفات شديد حفظ نمود و سكان حكومت را از دست 
شورشيان و غوغاساالران دور نمود. او در آن شرايط سخت، راهي را برگزيد كه كمترين 

ين كار رسانيد، او جان عزيز و مبارك خويش را فدا كرد و با ا ضرر را به امت اسالم مي
361Fهاي نظام خالفت را پاس داشت و آن را از اضمحالل نجات داد پايه

ما در مباحث بعد به  2
 تفصيل به اين رويداد خواهيم پرداخت. 

 يازدهم: صبر و تحمل
عثمان مردي بود صبور و پرطاقت كه در ماجراي فتنه، اين صفت تبلور يافت، موضع او 

رد بود كه در راه حفظ كيان امت و جلوگيري در آن واقعه، نمونه واالي فداكاري يك ف

                                           
 ). ٥/٢٥٠تاريخ الطربی ( -١
 ). ١/٤٧٤الفتنة (من حتقيق مواقف الصحابة  -٢
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توانست خود را از مهلكه به در  از خونريزي ميان مسلمانان، از خود نشان داد. عثمان مي
برد، اما او فردي خودخواه نبود كه تنها خود را ببيند و تنها به فكر خويش باشد. اما او 

، جان خود را فدا كرد. او دانست و در همين راه بقاي كيان جامعه را وظيفه خود مي
توانست صحابه و فرزندان آنان را سپر خويش سازد و شورشيان را قتل عام نمايد، اما  مي
پاشد و سايه شوم تفرقه و نزاع آنان را فرا خواهد  دانست با اين كار، امت از هم مي مي

م نمود ، صبر پيشه كرد و اعالگرفت؛ بنابراين در اين جريان، به خاطر رضاي خداوند
كند و از هيچ كس بيمي به خود راه  كه در برابر اين پيشامد با صبري نيكو برخورد مي

362Fدهد نمي

 ، او از مصاديق راستين اين آيه قرآن بود كه: 1
ِينَ ﴿ َّ ْ لَُ�ۡ  فَ  �َّاَس �ِّن  �َّاُس قَاَل لَُهُ   � فََزاَدُهۡ  �ِيَ�ٰٗنا َوقَالُواْ  ٱۡخَشوُۡه ۡ قَۡد َ�َُعوا

ُ ۡسبَُنا حَ  َّ  ].١٧٣آل عمران: [ ﴾١ �لَۡو�ِيُل َوتِۡعَ   �
آن كساني كه مردمان بديشان گفتند: مردمان (قريش براي تاختن بر شما دست به (

اند، پس از ايشان بترسيد؛ ولي  اند و) بر ضد شما گرد يكديگر فراهم آمده دست هم داده
برعكس) بر ايمان ايشان افزود و گفتند: (چنين تهديد و بيمي به هراسشان نيانداخت؛ بلكه 
 ). خدا ما را بس و او بهترين حامي و سرپرست است

عثمان ايماني راسخ به خداوند داشت، داراي روحي بزرگ و بصيرتي عميق بود، او 
نظير را نشان داد، خود را فداي امت نمود و اين خصلت  در دوران فتنه، از خود صبري بي

363Fشد. حضرت محسوب مياز بزرگترين فضايل آن 

2 
به شدت، مردم را از  سگويد: عثمان  ابن تيميه در اين رابطه چنين ميشيخ اإلسالم 

ها و تجاوزات شورشياني كه قصد جان او را  كرد و در برابر همه توهينخونريزي منع مي
ند داشتند و خود او نيز به آن واقف بود، صبر پيشه نمود، مسلمانان آمدند و از او دفاع كرد

خواهند او را به شهادت برسانند، اما باز  و به وي اعالم داشتند كه آن شورشيان مي
داشت. هنگامي كه به او گفتند كه به مكه برود، از اين  مسلمانان را از جنگ با آنان باز مي

                                           
 . ٥٨و ٥٧ص السحيباني،سير الشهداء،  -١
 ). ١/٤٧٢حتقيق مواقف الصحابه من الفتنه ( -٢
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. چون به او پيشنهاد رفتن به در حرم كژروي كنمخواهم كه  كار امتناع كرد و گفت: نمي
 ، با رد اين پيشنهاد گفت: آيا دارالهجرة خود را ترك نمايم؟!شام را كردند

آيا «را نپذيرفت و چنين جواب داد:  كه با آنان بجنگد، آن: و چون به او گفتند
به كشتن امت او اقدام  صخواهيد من اولين نفري باشم كه بعد از وفات رسول خدا مي

كه در همين راه به قتل  قاومت دانست تا آنبنابراين عثمان تنها راه را در صبر و م». امنموده
364Fآيد. رسيد و اين صبر و استقامت از مهمترين فضايل واالي او به حساب مي

1 

 دوازدهم: عدل و داد
كند كه در روز فتنه، او به  در مورد عدل عثمان، عبيداهللا بن عدي بن خيار روايت مي

كنند، مردم پشت سر  ين كار را ميعثمان گفت: تو امام همه مردم هستي، اما اينان با تو ا
گذارند، اما من از اين كار اجتناب  گران، عبدالرحمن بن عديس بلوي، نماز مي رهبر فتنه

دهند،  كنم، عثمان به عبيداهللا گفت: نماز بهترين كارهايي است كه مردم انجام مي مي
ن باش و چون به كارهاي دادند، تو نيز با آنا بنابراين هر وقت مردم بهترين كار را انجام مي
365Fبد و ناپسند روي آوردند از آنان دوري گزين.

2 
كند كه روزي عثمان از كنار خدمتكار خود كه مشغول علف  ابن شبه روايت مي

دادن به شتري بود رد شد، در ميان علوفه چيزهايي را ديد كه او را ناخوش آمد، به همين 
ار خود پشيمان شد و به خدمتكار گفت: دليل گوش آن خدمتكار را كشيد، بعدا از اين ك

كه او نيز انتقام خود را بگيرد و گوش او را بكشد، خدمتكار هر چقدر اصرار داشت كه 
گفت: كه بايد آن خدمتكار از او انتقام بگيرد،  اين كار را نكند، اما عثمان مكرّراً به او مي

قدر  گفت: گوش مرا آن سرانجام خدمتكار قبول كرد و گوش عثمان را كشيد، عثمان بدو
بكش تا به همان مقداري كه دردت آمد، تا من نيز احساس درد كنم، سپس گفتند: چه 
خوبي است قصاصي كه در دنيا و قبل از روز آخرت از انسان گرفته شود و او را از 

366Fقصاص روز محشر برهاند.

3 

                                           
 ). ٢٠٣– ٣/٢٠٢منهاج السّنة ( -١
 . ٦٩٥حديث ، صحيح البخاری -٢
 ). ٣/٢٣٦أخبار املدينة ( -٣
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 سيزدهم: عبادت او
كنند كه او هنگام حج و  . روايت ميكردند عثمان از جمله كساني بود كه بسيار عبادت مي

در كنار حجراالسود، كل قرآن را در يك ركعت نماز تالوت كرد و اين كار به عادت و 
367Fروش او تبديل شده بود

كند كه منظور آيه زير عثمان  روايت مي س. همچنين ابن عمر1
368Fاست.

2 
ّمنۡ ﴿
َ
ََة َرّ�ِهِ  ��ِخَرةَ َذُر َساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�ۡ  �ّ�ۡلِ ُهَو َ�ٰنِت  َءاتَآَء  أ َۡ ْ َر قُۡل َهۡل  ۦۗ َو�َرُۡجوا
َُوِي  ِينَ �َۡس َّ ۡعلَُموَن وَ  � ِينَ َُ َّ ْولُواْ  �

ُ
ََُذّكُر أ َُ َما  َّ ۡعلَُموَنۗ �ِ َُ ٰبِ َ�  َٰ ۡل

َ
 ].٩الزمر: [ ﴾٩ �ۡ�

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

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

دهند، و از آن) پند و  ان (فرق اينان را با آنان تشخيص مييكسانند ؟! (هرگز). تنها خردمند
 ). گيرند اندرز مي

از سوره نحل عثمان بن عفّان  76دارد كه منظور آيه  بيان ميبنيز ابن عباس
369Fباشد. مي

3 
ََب ﴿ ًَ ُ  َو َّ �  ٰ ءٖ َوُهَو َ�ّ َ�َ ۡ�َ ٰ ۡقِدُر َ�َ َُ بَۡ�ُ  َ� 

َ
� ٓ َحُدُهَما

َ
 َمۡولَٮُٰه َمَثٗ� رُّجلَۡ�ِ أ

 ِ ُمُر ب
ۡ
َُوِي ُهَو َوَمن يَأ ۡ�ٍ َهۡل �َۡس

ِت ِ�َ
ۡ
هّه َ� يَأ َنَما يُوَّجِ ُۡ

َ
ٖٖ ّمۡسَُقِيٖ�  ٱلَۡعۡدلِ � ٰ ََ ٰ ِص َوُهَو َ�َ
 .]٧٦النحل: [ ﴾٧

زند كه يكي از آنان گنگ مادرزاد است و بر انجام  و خداوند دو مرد را مثل مي(
احب خود بوده و به هرجا او را بفرستد نفعي نخواهد چيزي توانائي ندارد و سربار ص

آور  داشت. آيا او (كه گنگ و ناتوان و سربار و بيفائده است) برابر با كسي است كه (زبان
خواند  آور و سراپا خير و بركت است و مرتّباً ديگران را) به عدل و داد مي و كاركن و نان

                                           
 . ٤٧٦ص، الذهبی، ) تاريخ اإلسالم عهد اخللفاء٣/٧٦طبقات ابن سعد ( -١
 ). ٤/٤٧تفسري ابن کثري ( -٢
 ). ٢/٥٧٩مهان ( -٣
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وش پسنديده و برنامه درست در زندگي و در جاده صاف و راست قرار دارد (و داراي ر
 . ؟))  است

كرد و در شب  كنند كه عثمان هر شب جمعه، قرائت قرآن را آغاز مي روايت مي
370Fرساند. را به پايان مي ي هفته بعد، آن پنجشنبه

1 
371Fگذراند. بود و شب را به نماز و عبادت مي روزها را روزه ميبيشتر او 

2 

 فسچهاردهم: ترس از خدا و محاسبه ن
هايش چنين گفته است: اي مردم! از خدا بترسيد كه ترس از او  عثمان در يكي از خطبه

شما را منفعت است، هركس خود را محاسبه نمايد، با اعمال نيك، خود را براي روز 
سازد. انسان كوردل بايد از اين  ها قبر خويش را روشن مي كند و بدان قيامت آماده مي

كه در دنيا بينا بوده  روز قيامت كور محشور شود، حال آنهراس داشته باشد كه در 
372Fاست.

3 
اند كه گفت: اگر بميرم و مرا در ميان بهشت و جهنم قرار  نيز از او روايت كرده

كه سرنوشتم را به من ابالغ كنند و بگويند كه اهل بهشتم يا از دوزخيان،  دهند، قبل از اين
تبديل شوم. او هرگاه نامي از  ستربه خاك كنم كه از هول و ترس آن جايگاه، آرزو مي

شد و آن روز  هايش جاري مي لرزيد و اشك آمد، از ترس به خود مي آخرت به زبان مي
373Fبرند. آورد كه قبرش را شكافته و او را به دادگاه محشر مي را به خاطر مي

4 
ايستاد  كند كه هرگاه عثمان بر سر قبري مي هاني، خدمتكار عثمان، روايت مي

شد،  شد و چون از علت اين گريه سؤال ميمي تركرد تا ريشش  قدر گريه مي آن
 گفت:  مي

َر َأوَُّل منازِل اآلخرِة فإن َنَجا«اند:  رسول خدا فرموده إْن ِمْنه فما بـَْعَده أَْيَسُرمنه و  إّن الَقبـْ
 . »لم يَنُج منه فما بـَْعَده َأَشدُّ منه

                                           
 ). ٣/٩٣علو اهلّمة ( -١
 ). ١/٣٠٢صفة الصفوة ( -٢
 . ١٠٧، صحيح التوثيق -٣
 . ٢٠٥، نظام احلکم فی عهد اخللفاء الراشدين -٤
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جا و عذاب آن نجات يابد،  اوست. اگر از آنگاه سفر آخرت  قبر انسان، اولين منزل«
گذرد، اما اگر به عذاب قبر گرفتار آيد، در قيامت به  تر بر او مي روز قيامت راحت

 ». شود هايي شديدتر از عذاب قبر دچار مي عذاب
 در مورد قبر فرمودند:  صگفت: رسول خدا نيز مي

 ».واهللا ما رأيت منظرا إال والقبر أفظع منه«
 ». ترين چيزي است كه انسان ديده است زشت كه قبر« 

شدند بر  چون از كفن و دفن مسلمانان فارغ مي صگفت: رسول خدا همچنين مي
 فرمودند:  ايستادند و مي قبر او مي

 . 374F1»ِاْستَـْغِفروا َألخيکم و َسُلوا له بالتَّْثبيت فإنّه اآلَن ُيْسَألُ «
اوند طلب عفو و بخشايش كنيد و از براي برادرتان كه در اين قبر خفته است از خد«

زيرا كه او اآلن مورد بازخواست و  ؛خدا بخواهيد كه او را بر ايمان ثابت قدم گرداند
 ». محاسبه قرار گرفته است

ي عثمان در ياد خداوند و ترس از اوست كه عثمان با اين نگرش زيست و  اين شيوه
لمانان به شدت به آن نيازمنديم تا با همين بينش رخت از جهان فروبست، بينشي كه ما مس

 مان بار ديگر به كار افتند.  هاي خفته مان از نو جان گيرند و توانايي نفسهاي مرده

 پانزدهم: زهد عثمان
اگر عثمان بن عفان به داشتن ثروت و مال فراوان شهرت داشت اما او با وجود آن همه 

گذاشت. به عنوان نمونه، حميدبن   ثروت، فردي بود زاهدمنش كه به متاع دنيا وقعي نمي
جا  به ضيافتي دعوت شدند، چون از آنبكند كه روزي عمر و عثمان نعيم روايت مي

-كردم بدانجا نمي جا غذاهايي را ديديم كه آرزو مي بيرون آمدند، عثمان گفت: در آن
و ترسم اين ضيافت و غذاهاي آن به خاطر فخر  رفتيم، عمر گفت: چرا؟ او گفت: زيرا مي

375Fمباهات بوده باشد.

2 

                                           
 ). ٧٧٣فضائل الصحابة (حديث  -١
 . ١٢٦، الزهد، إمام أمحد -٢
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زيرا در  ؛اين در واقع شناخت عثمان از چارچوب سخاوت و بخشش در اسالم است
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 صورت گيرد، تنها براي سپاس خداوند بزرگ و به 

376Fاي او انجام گيرد.شكرانه نعمته

1 
كند كه همداني گويد: روزي  همچنين امام احمد از ميمون بن مهران روايت مي

اميرمؤمنان عثمان را ديدم سوار بر استري كه خدمتكار او، نائل، بدنبال او حركت 
377Fكند مي

كند كه او روزي امير مؤمنان، عثمان را  . همچنين باز امام احمد از همداني نقل مي2
378Fاي بر روي خود انداخته و به خواب رفته بود. سجد يافت كه ملحفهتنها در م

3 
كند كه عثمان عادت داشت به مردم غذاهاي خوب  نيز شرحبيل بن مسلم روايت مي

379Fكرد. بدهد اما خود، در خانه، سركه و روغن تناول مي

4 
گر باشد. تعجب برانگيز نيست ا ها بيانگر ميزان زهد اميرمؤمنان عثمان مي اين نمونه

جا است كه آن فرد متمول و  فردي كه ثروت متوسطي دارد، زاهد باشد بلكه، تعجب آن
ها  ثروتمند باشد و زهد پيشه نمايد، زيرا ثروت فراوان و نعمت زياد، فرد را به سمت لذت

دهد، حاال اگر فرد ثروتمند باشد و بخواهد كه زهد پيشه نمايد بايد  ها سوق مي و خوشي
خت بااليي نسبت به ايمان به خدا و ترس از او برخوردار باشد، به از معرفت و شنا

ي وجود او را فرا گيرد تا  كه اين معرفت بر قلب و جان او استيال پيدا كند و همه نحوي
ارزش ببيند و آخرت را عظيم و با ارزش؛ عثمان نيز چنين بود؛  جا كه دنيا را حقير و بي آن

هاي خود  ، توانست با قدرت ايمان، بر اميال و خواهشاو كه از ثروتمندترين صحابه بود
اي واال براي  فائق آيد و به بزرگترين زاهدان تبديل شود، او توانست خود را نمونه

توان هم ثروتمند بود و هم زاهد و در كنار  ثروتمندان سازد و به آنان اثبات كند كه مي

                                           
 ). ١٨/٤٨و ١٧التاريخ اإلسالمی ( -١
 . ١٢٧، الزهد -٢
 . ١٢٧، الزهد -٣
  .١٢٩، مهان -٤
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ها  ع، زاهدمنش بود و از آنهاي متنو ها و خوشي هاي فراوان و لذّت اموال و ثروت
380Fنظر نمود. صرف

1 

 شانزدهم: شكر و سپاس پروردگار
گفت  توانست با دست و زبان و قلب خويش پروردگار را سپاس مي جا كه مي عثمان تا آن

اند كه به تعقيب قومي طغيانگر رهسپار شد، چون به  و او را شاكر بود. از او روايت كرده
كه سبب ذلت  اند، او هم به شكرانه اين آنان پيشتر گريخته محل اقامت آنان رسيد، ديد كه

381Fاي را آزاد نمود. و خواري مسلماني نشده است، برده

2 

 وجو از احوال و اوضاع مردم هفدهم: پرس
النورين مردي بود مهربان و رئوف كه در مقام خالفت، هميشه جوياي احوال مردم و  ذي

نمودند و به  د ايشان حضور نداشتند سؤال ميكه نز شد، در مورد آناني مشكالت آنان مي
ورزيدند. امام احمد از موسي بن طلحه روايت  حضار و همراهان خويش محبت مي

كند كه روزي به مسجد رفتم، ديدم عثمان بر منبر نشسته و از مردم احوال و وضعيت  مي
382Fكند. معيشتشان را سؤال مي

3 
جمعه، عثمان، دو لباس زرد بر تن كند كه روز  همچنين ابن سعد از او روايت مي

وجو  كرده و عازم مسجد شد، چون بر منبر نشست، مؤذن اذان گفت، سپس ايشان به پرس
383Fاز احوال مردم و مسافران و بيماران آنان پرداخت.

4 
ورزيد و به همين خاطر با آنان و بويژه نيازمندان  عثمان به امور مردم اهتمام مي

گرفتند و به  المال درنظر مي د نوزادان، براي آنان سهمي از بيتارتباط داشت. او از بدو تول
384Fشد. والدين آنان پرداخت مي

5 

                                           
 ). ١٨/٤٩و ١٧التاريخ اإلسالمی ( -١
 ). ٥/٤٨١علّو اهلّمة ( -٢
 ). ٨١٢فضائل الصحابة (حديث  -٣
 ). ٣/٥٩طبقات ابن سعد ( -٤
 ). ١/٣٩٦حتقيق مواقف الصحابه من الفتنة ( -٥
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كند: من دوران خالفت عثمان را  عروه بن زبير در اين خصوص چنين روايت مي
المال، صاحب سهمي بودند كه به آنان  ي مسلمانان از بيت درك كردم، در آن زمان همه

385Fشد. داده مي

1 

 ين حدود و اختيارات كارگزاران هيجدهم: تعي
تعيين حدود و اختيارات عبارت است از تقسيم وظايف يك كار بين كارگزاران آن، به 

كه هر يك وظيفه خود را بدانند و بدون هيچ نوع قصور و يا خارج شدن از  نحوي
را انجام دهند. اين كار، سنتي است بشري و الهي كه رسول  چارچوب وظيفه خود، آن

كردند. در دوران خالفت  را در دولت خود رعايت مي خلفاي بعد از او نيز آن و صخدا
المال،  نيز براساس اين اصل، وظايف و كارهاي مهمي چون قضا، امور بيت سعثمان 

لشكر و امارت واليات ميان مسلمانان تقسيم شد كه خود، بيانگر رهبريت عالمانه عثمان 
اين تقسيم وظايف و مشاغل از مهمترين در دوران خالفت خويش است؛ بدون شك 

386Fها بود. عوامل موفقيت دولت خلفاي راشدين در تمامي زمينه

2 

 نوزدهم: به كار گرفتن افراد اليق و شايسته
احترام گذاشتن به شايستگان امت، به كار گماشتن آنان در مشاغل و كارهايي كه توان 

و استفاده بهينه از استعدادها و ها را دارند، ضايع نكردن حق و حقوق آنان  انجام آن
ها به  هاي آنان، از جمله عواملي هستند كه مسلمانانِ نخستين با مدنظر قراردادن آن توانايي

387Fآن مجد و عظمت خود دست يافتند.

3 
آوري قرآن، از  اين صفت در عثمان، آن زمان تبلور يافت كه در تدوين و جمع

 رآن به نحو احسن سود جست. هاي زيد بن ثابت و شوراي تدوين ق توانايي

                                           
 ). ٣/١٠٢٣ابن شيبة (، املصّنف فی احلديث -١
 . ١١٧، الکفاءة اإلداريّة -٢
 . ١٥٧، مهان -٣
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ها بايد بعنوان  ها برخي از صفاتي بود كه در عثمان مشاهده شد، كه همه اين اين
مالكي براي تبعيت رهبران مسلمانان و مردم عوام قرار داده شوند، و بايد كساني كه 

 ها را مد نظر قرار دهند.  خواهند از پيامبر و از خلفاي راشدين پيروي نمايند آن مي
رهبران و كارگزاران امت بايد در شناخت صفات و ويژگيهاي خلفاي راشدين و 

زيرا تنها با  ؛ها تالش نمايند و به اين خصايل نيكو و واالي آنان دست يابند تبعيت از آن
هايي استوار، به سوي اهداف او  توان امت را با گام تبعيت از راه و روش آنان است كه مي

 پيش برد. 
بايست رهبراني را  اصل را باور كرد كه براي حاكم نمودن شريعت ميبايد اين 

هاي آنان در گفتار و  تربيت كرد كه ايمان در تمام وجودشان ريشه دوانيده و ميوه
ي احوال و اوضاع ترس از خدا را معيار كار خويش قرار  كردارشان تبلور يافته و در همه

رهبراني در راه حاكميت شريعت خداوند گام  توان اميدوار بود كه چنين گاه مي دهند، آن
هاي افراد امت و  بردارند و تمام تالش خود را صرف بارور كردن استعدادها و توانايي

 هدايت آنان نمايند. 
حكومت اين مردان، هم در روح و هم در كالبد خويش، اسالم را اصل قرار داد و 

كند  ا مصروف دين و مردم ميدر راه آن حركت كردند، حكومتي كه هم و غم خويش ر
 نمايد مشكالت و موانع پيش روي امت را از سر راه بردارد.  و تالش مي



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سومفصل 

 سان بن عفّانسياستهاي مالي و قضائي عثم

 
 اين فصل در برگيرنده دو گفتار زير مي باشد:

 سگفتار اول: سياستهاي مالي عثمان

و مهمترين اجتهادات و  سگفتار دوم: سياستهاي قضايي عثمان

 فتاواي او



 



 
 گفتار اول

 سياستهاي مالي

گونه  هاي مالي عمر هيچ النورين به مقام خالفت انتخاب شد، در سياست هنگامي كه ذي
عمر، به مسلمانان اين اجازه را داد كه بتوانند به اندوختن تغييري ايجاد ننمود، اما برخالف 

 هاي وسيع مبادرت ورزند.  ثروت، ساختن عمارت و مالكيت زمين
اندوزي مسلمانان  هاي عمر كه از ثروت گيري در دوران خالفت ايشان، از سخت

، به كردند، كاسته شد و مسلمانان در رفاه بيشتري نسبت به دوران خالفت عمر ممانعت مي
388Fبردند. سر مي

1 

 سنخست: اصول سياست مالي عثمان
خراج و عامه مردم نوشت، راه و روش هايي كه به واليان، كارگزاران  مهعثمان در نا

را اعالم نمود كه ما در مباحث مربوطه به طور  حكومت خويش وسياستهاي كلّي آن
و اصول زير بنيان گذاشته ها بر مبادي  ها پرداختيم؛ به طور كلّي، اين سياست مفصل به آن

 شده بود: 
 هاي كلّي شريعت در امور مالي و اقتصادي * اجراي سياست

 * متضرّر نشدن ماليات دهندگان
 * گرفتن ماليات از صاحبان مال و ثروت

 المال * پرداخت حق و سهم مردم از بيت
 * گرفتن جزيه از اهل ذمه و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن

 حقوقشان 
 دار و وفادار بودن كارگزاران دولت * امانت

* پيشگيري از هر نوع انحراف در جامعه كه به دليل رفاه و ثروت، امكان بروز آن 
389Fوجود دارد.

2 

                                           
 .٢١٧، سعاد ابراهيم صاحل، قتصاد اإلسالمیمبادیء اإل ١
 . ٦١، السياسة املالّية لعثمان، قطب ابراهيم -٢
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 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
هاي  ون شك عثمان بن عفّان در اين حيطه، تمام تالش خود را صرف اجراي سياستبد

زيرا مردم به اين شرط به او بيعت  ؛نمود كلي شريعت در زمينه امور مالي و اقتصادي مي
اساس قرآن، سنت و شيوه ابوبكر و عمر رفتار نمايد، اگر ابوبكر بر اساس  دند كه او بركر

ر، در چارچوب دين، به ايجاد تغييرات و تحوالت، تدوين قرآن و سنت عمل نمود، عم
اصول و موازين و افزايش منابع درآمد و موارد هزينه اقدام كرد؛ عثمان نيز راه و روش 

توانست خود اجتهاد نمايد، به اين كار دست  آنان را در پيش گرفت، در مسايلي كه مي
ي پرداخت  نمود، بر نحوه پياده ميزد، قوانين شريعت را در مسايل مالي و اقتصادي  مي

كرد، در اين دولت اهل ذمه  المال و تقسيم آن ميان افراد مستحق نظارت مي زكات به بيت
گرفتند و آنان را از  المال در كنف حمايت خليفه قرار مي با پرداخت جزيه خويش به بيت

 كرد.  مند مي امكانات و خدمات دولت بهره
ت خلفاي پيشين، مجاهدان، يك پنجم غنايم خود را به در دولت عثمان، همانند دول

ها را ميان ايتام، مساكين و فقراء، مسافران و...  كردند و دولت نيز آن المال ارسال مي بيت
 كه قرآن، در اين خصوص، چنين فرموده است:  نمود كما اين تقسيم مي

ْ قوَ ﴿ ِ  �ۡعلَُمٓوا ّ َِ ّن 
َ
ءٖ فَأ ُُ  ّمِن َ�ۡ ََّما َغنِۡم

َ
ِي  ۥ ُ�َُسهُ � َِ  �ۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  �لُۡقۡرَ�ٰ َولِلّرُسوِل َو

ُِ�ِ وَ  ٰ ََ ِ  �لّسبِيلِ  �بۡنِ وَ  �لَۡم ُُ  ب ُُۡ  َءاَمن ِ �ِن ُكن َّ ٰ َ�ۡبِدتَا يَوَۡم  ٱ َا َ�َ َۡ تَز
َ
ٓ أ يَوَۡم  �لُۡفۡرقَانِ َوَما

 َ َۡ ُ وَ  �ۡ�َۡمَعاِن� َ� � َّ ءٖ قَِدير   � ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٤١األنفال: [ ﴾٤َ�َ

آوريد، يك پنجم آن  (اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي(
متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 

اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامه
نمايد. بقيه يك پنجم هم صرف  دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرّر مي

شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم  افراد مذكور مي
گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي  مي

روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم  ؛در(كفر از ايمان، يعني در جنگ ب
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ايمان داريد. روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند، و 
گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر 

 ). چيزي توانا است

ها با  ها، ارتباط تنگاتنگ آن به ديگر حكومتامتياز دولت خلفاي راشدين نسبت 
هاي مالي  شريعت و پايبندي به تعليم و دستورات آن بود، دولت خلفاي راشدين، سياست

نمود و آن عبارت بود از نشر شريعت و به  و اقتصادي خود را براساس يك چيز اجرا مي
 مت. اهتزاز درآوردن پرچم اسالم در سرتاسر دنيا و حفظ خير و مصالح ا

اسالم با هر نوع اسراف و تبذير مخالفت كرده و انزجار خود را از آنان اعالم نموده 
المال برحذر  است و امت را از برگزيدن افراد نادان و نابخرد به عنوان متواليان بيت

پذير را تحت پوشش  دارد؛ در واقع اين سياست از يك طرف قشر مستضعف و آسيب مي
را  دارد و آن المال را از راههاي حرام دور نگه مي رآمدهاي بيتدهد و ديگر د قرار مي

 هيچ خير و بركتي را در مال حرام قرار نداده است. كند، زيرا خداوند حفظ مي

 متضرّر نشدن ماليات دهندگان -2
عثمان بن عفّان در نامه خود به واليان و كارگزاران امر ماليات، اعالم داشته است كه نبايد 

وظيفه نخست آنان را كه مراقبت و رعايت احوال مردم است، تحت تأثير قرار  اين امر،
آوري خراج و ماليات، يكي از وظايف دولت نسبت به مردم است و نبايد  دهد، زيرا جمع

390Fبر ديگر وظايف حكومت مقدم شود.

1 
فقها با شناخت اين بينش نبوي و راشدي، به استنباط وظايف و واجبات حكومت در 

 : از اند كه عبارتند ردم پرداختهقبال م
گويد: حكومت را در قبال رعيت خويش، ده وظيفه  ماوردي در اين رابطه چنين مي

 است: 
اصول آن و چيزي كه اجماع سلَف صالح بر آن  ؛نخست: حفظ و صيانت از دين

 صورت گرفته. 

                                           
 . ٦٢، السياسة املالية لعثمان -١
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اساس عدل و انصاف تا  دوم: حلّ و فصل اختالفات و مشاجرات ميان مردم بر
 ستمكاري نتواند بر مظلومي چيره شود. 

ها و حفظ امنيت، تا مردم بتواند به كسب  سوم: حفاظت از شهرها، روستاها و راه
 معاش حالل و مسافرت در اقصي نقاط بالد اسالمي بپردازند. 

چهارم: اجراي حدود و احكام شريعت اسالم تا از ارتكاب محرّمات و حيف و ميل 
 به عمل آيد. المال ممانعت  شدن بيت

پنجم: حفاظت از مرزها و دفاع از امت در برابر خطر حمله دشمنان و حفظ جان و 
 مال و ناموس آنان. 

هم بعد از مرحله دعوت تا كسي يا مسلمان شود و يا  ششم: جهاد با دشمنان اسالم آن
به عنوان ذمي تحت حكومت اسالمي درآيد و تا دين اسالم بر ديگر اديان و مكاتب 

 ب آيد. غال
آوري خراج و ماليات و صدقات و زكات بدون ايجاد رعب و وحشت  هفتم: جمع

 در ميان مردم و تحت فشار قرار دادن آنان. 
المال، بدون اعمال هيچ نوع اسراف و يا  هشتم: پرداخت بهنگام سهم مردم از بيت

 المال و هزينه آن.  اي نسبت به بيت مضايقه
هاي مهم به افراد شايسته و متعهد تا كارها با موفقيت  نهم: سپردنِ كارها و مسئوليت

 انجام گيرند و ثروت امت نيز در راه درست صرف گردد. 
دهم: حاكم بايد به طور مستقيم به نظارت بر امور دين و مملكت بپردازد واز غفلت 

.ها به ديگران بپرهيزد ها و تفويض آن ورزيدن نسبت به آن
391F

1 

 كه وظايف حاكم بر دو چيز بنيان نهاده شده است:  به طور خالصه، بايد دانست
392Fنخست صيانت از دين و دوم حفظ مصالح و منافع دنيوي مردم و مملكت

. حال اگر 2
دانشمندي چون ماوردي به تعيين اختيارات و وظايف حاكم و حكومت پرداخته است، در 

ت به اين قضايا واقع هرچند او و يا ديگر علما، صاحبِ علم فراوان و بينش وسيعي نسب
اند و  باشند، باز هم اين آراء و عقايد را براساس شرايط خاص زمان خويش مطرح نموده

                                           
 . ١٧و ١٦، األحکام السلطانية و الواليات الدينّية -١
 . ١٩١، ة ابن خلدونممقدّ  -٢
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ي وظايف و حقوق حكومت و امت نسبت به هم  ي همه توانند فراگير و دربرگيرنده نمي
393Fباشند.

1 
همانطور كه بيان شد، وظايف حكومت بايد براساس دو ركن صيانت از دين و 

هاي علما  بايست شوراها و انجمن منافع دنيوي مردم و مملكت باشد و ميحفظ مصالح و 
394Fها با نيازها و شرايط زمان خود بپردازند. و فرزانگان امت به تطبيق آن

2 
اند، قابل تغيير و مطابقت با  اين وظايف و حقوقي را كه علما و فقها بيان داشته

منافاتي با قرآن و احكام شريعت گونه  تحوالت و شرايط زمان است و اين تغييرات هيچ
395Fندارند.

3 

 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  اگر آنان در اين كار خويش، براساس حقّ، ماليات مردم را جمع
اند. اما اگر در جريان اين كار، بر مردم فشار آورند و بر  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 به كارگزاران خويش دستور مي صاند؛ رسول خدا زيان نموده

ن ماليات در بهترين محصوالت ماليات راه مبالغه و افراط را در پيش نگيرند و از گرفت
396Fپوشي نمايند. كشاورزان چشم

4 

 پرداخت حق و سهم مردم از ماليات -4
گيرد كه با  المال به مردم يا به صورت مستقيم انجام مي هاي حكومت از بيت پرداخت

ها  پرداخت زكات به افراد مستحق يا ديگر قوانين مربوط به پرداخت مزايا و پاداش
به صورت غيرمستقيم، كه در ارائه خدمات عمومي دولت به مردم  گيرد و يا صورت مي

 يابد.  تبلور مي

                                           
 . ٦٦، التنظير و التطبيق، محمد المرْداوي الخالفة بين -١
 . ٦٧، مهان -٢
 . ٦٣، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٣
 . ٦٤، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٤
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ها، جانب حق و عدالت رعايت شود، به عنوان  در هر دو روش، بايد در پرداخت
ها تبعيضي  هاي مستقيم نبايد از چارچوب قوانين خارج شده و در آن مثال در پرداخت

ها  ي را بدون هيچ دليل خاصي از اين پرداختا كه عده نسبت به مردم قائل شد، به نحوي
ها بايد بهنگام و در موعد مقرّر خود صورت  محروم نمود، از طرفي ديگر اين پرداخت

ربط  گيرد. اين قبيل مشكالت ممكن است يا به دليل عملكرد ضعيف دستگاههاي ذي
الن مربوطه، باعث بروز نمايد و يا وجود موانعي بر سر راه ارتباط مداوم ميان مردم با مسئو

هاي غيرمستقيم نيز بايد اين نكته را در  ايجاد چنين مشكالتي شود، كه در مورد پرداخت
نظر داشت كه خدمات عمومي دولت نبايد در راستاي منافع فرد يا افرادخاصي ارائه 

397Fبايست متعلق به همه مردم باشد. شوند، بلكه منافع اين خدمات مي

1 

و اجتناب از ظلم و ستم نسبت به آنان و ضايع شدن حق  گرفتن جزيه از اهل ذمه -5
 و حقوقشان 

اند، ستمي  هيچ مسئولي حق ندارد نسبت به اهل كتابي كه جزيه خود را پرداخت نموده
كه جزيه خويش را  زيرا آنان در حكومت اسالمي سكني گزيده و تا زماني ؛روا دارد

به كارگزاران خود  صرسول خدا باشند. پرداخت كنند، از حمايت دولت برخوردار مي
فرمودند كه نسبت به اهل ذمه، جانب حق و عدالت را در نظر داشته باشند،  سفارش مي

آوري جزيه نمود به او چنين سفارش  ايشان هنگاميكه عبداهللا بن ارقم را مسئول جمع
 كردند: 
ر طيب نفسه فأنا أال من ظلم معاهًدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيًئا بغي«

 ».حجيجه يوم القيامة
يا بيش از توان و استطاعت آنان از  خبردار! هر كس در حقّ اهل ذمه ستمي نمايد«

رضايت صاحب آن از ايشان و يا چيزي را به زور و برخالف ميل و  دايشان جزيه بگير
هم به نزد پروردگار شكايت خوا اوكه من در روز قيامت از ستم  د، بدانتصاحب كند

398F».برد

2 

                                           
 . ٦٦، مهان -١
 . ٢٦١، املنتخب من السّنة -٢
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ي خود به خليفه بعد از  در وصيتنامه سفاروق با استناد به اين سفارشات بود كه عمر 
كنم كه در حق اهل ذمه،  خويش چنين گفته است: به خليفه بعد از خود سفارش مي

خيرخواه و به عهد و پيمان خود با آنان پايبند باشد، در هنگام كارزار با دشمنان، آنان را 
399Fقابل دشمنان نسازد و بيش از توان و استطاعاتشان بر آنان فشار نياورد.سپر خود در م

1 
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،  ا از اهل ذمه كه مسلمان شده است، جزيهكردن را ندارد، جزيه اخذ كنند و ي

اند و اين همان چيزي است كه  در اين صورت اين كارگزاران مرتكب ظلم و ستم شده
400Fنمود. ها منع مي ، كارگزاران خود را از آنصهاي رسول خدا عثمان، با استناد به آموزه

2 
باشند، عالوه بر  هاي خراج مشغول كشت و زرع مي همچنين اهل ذمه كه بر زمين

ها و باغها بمثابه  ها را پرداخت نمايند، زيرا اين زمين 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 
ها، ميزان  كه كارگزاران چند معيار مهم را در نظر داشته باشند و براساس آن ممكن است

 و مبلغ خراج را مشخص كنند. اين معيارها عبارتند از: 
در نظر داشتن كيفيت و مرغوبيت خاك و زمين كه طبيعتاً در كيفيت و ميزان  *

 محصوالت تأثيرگذار است. 
حصوالت، اعم از حبوبات و درنظر داشتن نوع محصول، زيرا برخي از م *

رسند، حال آنكه برخي ديگر از  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  *
يني كه از طريق چاه و پمپ به آن آب شود با خراج زم با آب باران و نهرها آبياري مي

 شود، تفاوت دارد.  رسانيده مي

                                           
 . ٦٧، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ٦٧، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
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نبايد در وضع مبلغ خراج، تنها اين نكته را در نظر داشت كه بايد حداكثر ميزان  *
گذار گرفت، بلكه بايد مقداري از ميزان خراج را به  خراج را وضع و آن را از خراج

ها از آن استفاده  سالي قوع مصايب و خشكگذار بخشيد تا در روز مبادا و هنگام و خراج
401Fكند.

1 
در كنار تمام اين مطالب، اين اصل را نبايد از ياد برد كه هرگاه مسلمانان و حكومت 
آنان با اهل ذمه، پيمان و قراردادي را منعقد نمودند بايد به عهد و پيمان خود وفادار 

ن جزيه و خراج است كه حكومت ها، مفاد و شروط تعيين ميزا بمانند، از جمله اين پيمان
بايد بدان پايبند باشد، زيرا در اسالم است كه هرگاه مسلمانان، عهد و پيماني بستند، بايد 

402Fبدان وفادار بمانند و از خيانت در آن اجتناب ورزند.

2 

 جلوگيري از هر نوع ظلم و ستمي به ايتام -6
 باشند:  زكات ميدر قرآن كريم، ايتام مستمند و فقير از مستحقين دريافت 

َما ﴿ َّ ُِ�ِ لِۡلُفَقَرآءِ وَ  �لّصَدَ�ُٰت ق�ِ ٰ ََ ّلَفةِ َعلَۡيَها وَ  �ۡلَ�ِٰملِ�َ وَ  �لَۡم َۡ َِ  �لُۡم قُلُوُ�ُهۡ  َو
َِ َسبِيِل  �ۡلَ�ٰرِمِ�َ وَ  �لّرِقَاِب  ِ َو َّ ِۗ فَرِ�َضٗة ّمَِن  �لّسبِيِل�  �بۡنِ وَ  � َّ ُ وَ  � َّ ُِيٞ   �  ﴾٦َعلِي   َح

 .]٦٠: ةالتوب[
زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآورندگان آن، كساني كه جلب (

محبتشان (براي پذيرش اسالم و سودگرفتن از خدمت و ياريشان به اسالم چشم داشته) 
شود،  (آزادي) بندگان،  (پرداخت بدهي) بدهكاران،  (صرف) در راه (تقويت آئين)  مي

سافران درمانده و دورافتاده از مال و منال و خانه و كاشانه) خدا، و واماندگان در راه (و م
باشد. اين يك فريضه مهم الهي است (كه جهت مصلحت بندگان خدا مقرّر شده  مي

 ). است) و خدا دانا (به مصالح آفريدگان) و حكيم (در وضع قوانين) است

 است: اي  همچنين براساس دستور قرآن، آنان را از خمس غنايم سهم و بهره

                                           
  .٦٧، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ٦٧، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
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ْ قوَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  �ۡعلَُمٓوا ّ َِ ّن 
َ
ءٖ فَأ ُُ  ّمِن َ�ۡ ََّما َغنِۡم

َ
ِي  ۥ� َِ  �ۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  �لُۡقۡرَ�ٰ َولِلّرُسوِل َو

ُِ�ِ وَ  ٰ ََ ِ  �لّسبِيلِ  �بۡنِ وَ  �لَۡم ُُ  ب ُُۡ  َءاَمن ِ �ِن ُكن َّ ٰ َ�ۡبِدتَا يَوَۡم  ٱ َا َ�َ َۡ تَز
َ
ٓ أ  يَوۡمَ  �لُۡفۡرقَانِ َوَما

 َ َۡ ُ وَ  �ۡ�َۡمَعاِن� َ� � َّ ءٖ قَِدير   � ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٤١األنفال: [ ﴾٤َ�َ

آوريد، يك پنجم آن  (اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي(
متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 

اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  به مصالح عامه است. (سهم خدا و رسول
نمايد. بقيه يك پنجم هم صرف  دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرّر مي

شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم  افراد مذكور مي
خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به  مي

(كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم 
ايمان داريد. روزي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند، و 

شدند) و خدا بر هر گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز 
 ). چيزي توانا است

اند كه به آن همه كودكان و به ويژه  المال، مؤظف از طرفي ديگر، مسئوالن بيت
باشند،  سرپرست، مبلغي را پرداخت نمايند. در مورد ايتامي كه ثروتمند مي كودكان بي

بايست در  بايد در نظر داشت كه زكات اموال آنان بايد پرداخت شود، اما قيم آنان مي
تعيين ميزان زكات، كامالً جانب حق و عدالت را رعايت كند تا از هر نوع ظلم و ستمي 

403Fدر حق مال و ثروت آن ايتام پرهيز شود.

1 

 دار و وفادار بودنِ كارگزاران دولت امانت -7
 فرمايد:  خداوند در قرآن مي

َ ق�ِّن ﴿ َّ �  ْ ّدوا َۡ ن تُ
َ
ُمرُُ�ۡ  أ

ۡ
ِٰت يَأ ََ ٰ�َ

َ
�ۡ�  ��َِ� َ�َِۡ   ُُ ۡم َُ ۡهلَِها �ذَا َح

َ
ن  �َّاِس  أ

َ
أ

 ِ ُمواْ ب ُُ ۡ�َ � َ �ِّن  ٱۡلَعۡدِل َّ َ �ِّن  ۦٓۗ تِعِّما يَعُِظُ�  بِهِ  � َّ  .]٥٨النساء: [ ﴾٥َ�َن َسِميَعۢ� بَِصٗ��  �

                                           
 . ٦٨، السياسة املالّية لعثمان بن عّفان -١
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دهد كه امانتها را (اعم از آنچه خدا شما  بيگمان خداوند به شما (مؤمنان) دستور مي(
ها را به دست شما سپرده و شما را در  ا در آن امين شمرده، و چه چيزهائي كه مردم آنر

اند) به صاحبان امانت برسانيد، و هنگامي كه در ميان مردم به داوري  ها امين دانسته آن
نشستيد اين كه دادگرانه داوري كنيد.  (اين اندرز خدا است و آن را آويزه گوش خود 

دهد (و شما را به انجام نيكيها  خداوند شما را به بهترين اندرز پند مي سازيد و بدانيد كه)
باشد (و  خواند). بيگمان خداوند دائماً شنواي (سخنان و) بينا (ي كردارتان) بوده و مي مي
كند  دارد، و چه كسي دادگري مي دارد يا نمي داند چه كسي در امانت خيانت روا مي مي

 . كند)) يا نمي

 فرمايد: ديگري از قرآن ميدر جاي نيز 
ِينَ ﴿ َّ ُِِٰهۡ  وََ�ۡهِدهِۡ  َ�ُٰعوَن  َو� ََ ٰ�َ

َ
 .]٨المؤمنون: [ ﴾٨ُهۡ  ِ�

 د). و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانن(

هميشه كارگزاران  صعثمان بن عفّان، با استناد به آيات قرآن و احاديث رسول خدا
فرمود، زيرا اين خصوصيت الزمه فعاليت در  دار بودن توصيه مي امانتامر خراج را به 

باشد و اگر اين خصوصيت از ميان كارگزاران رخت بربندد، آنگاه،  المال مي امور بيت
 نمايد.  دار مي ي مردم و دولت را خدشه شاهد اجحاف در حقِّ مردم شده و رابطه

ي  ر و متعهد بودن نسبت به همههمچنين، كارگزاران خويش را به وفادا سعثمان 
المال از مردم، ظلم ننمودن نسبت به مردم  ها، چون گرفتن همه حق و حقوق بيت مسئوليت

با اجتناب از باال بردن ناعادالنه نرخ خراج و ماليات، رفتار نيك و همراه با رأفت نسبت به 
پرداخت جزيه و ي شروط صلح في ما بين آنان و دولت، مانند  اهل ذمه و اجراي همه

خراج، بدون هر نوع احجاف و يا ايجاد تغييرات يك طرفه و ناعادالنه در اين شروط، امر 
404Fكرد. مي

1 

 تأثيرات ثروت و رفاه بر جامعه -8
هرگز امت را به حال خود رها ننمود و هميشه آنان را از گرفتار شدن  ذي النورينعثمان 

اشت. او به مردم اعالم نمود كه اگر غرق در د هاي دنيا برحذر مي ها و نعمت در دام لذّت

                                           
 . ٦٩، مهان -١
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ثروت شوند، با زنان ممالك ديگر ازدواج كنند و از آنان صاحب فرزند شوند و از فهم و 
آميز خواهند  ها نسبت به قرآن تبعيت نمايند، دچار افكار و اعمال بدعت درك غيرعرب

405Fشد.

1 
ن آنان به فساد و او تأثير ثروت و رفاه در منحرف كردن صاحب آن و سرگرم كرد

406Fدانست و بيم آن داشت كه آنان فريب دنيا را خورند. ها را مي كسب لذّت

2 
 و مصداق اين آيه شوند: 

﴿ ٓ َّ َعلَۡيَها  �َذا ْ �ِيَها فََح َ�ِيَها َ�َفَسُقوا ۡۡ َمۡرتَا ُم
َ
َّۡهلَِك قَۡر�ًَة أ ن 

َ
ٓ أ َرۡدتَا

َ
 �لَۡقۡوُل أ

 .]١٦سراء: اإل[ ﴾١فََدّمۡرَ�َٰها تَۡدِمٗ�� 
هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود گردانيم، افراد دارا و خوشگذران و شهوتران (

پردازند  گردانيم، و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور مي مي  جا را سردار و چيره آن
جا واجب و  خيزند)، پس فرمان (وقوع عذاب) بر آن (و به مخالفت با دستورات الهي برمي

كوبيم (و ساكنانش را هالك  گردد و آن گاه آن مكان را سخت درهم مي ميقطعي 
 )). گردانيم مي

 سبا سياستهاي مالي عمر ستطابق سياستهاي مالي عثمان -9
هاي  ها را به امت اعالم نمود، كم و بيش همان سياست آن سهاي مالي كه عثمان سياست

خالفت رسيد، اعالم نمود كه او بود؛ عمر هنگامي كه به مقام  سمالي عمر بن خطّاب
را تنها در راه حق و  المال را به حق و عادالنه از مردم خواهد گرفت و آن بيتمتعهد است 

407Fبر ضد باطل صرف كند.

3 
هاي مالي اين دو مرد بزرگ را بايد در يك چيز جستجو  در واقع شباهت سياست

صحيح اصول و قواعد آن دو از چشمه گواراي اسالم و فهم  كرد و آن سيراب شدن آن
408Fاست.

4 

                                           
 ). ٥/٢٤٥تاريخ الطربی ( -١
 . ٧٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
 . ٢٣، براهيم حممدإقطب ، السياسة املالّية لعمر بن اخلطّاب -٣
 . ٧٦، عّفانالسياسة املالّية لعثمان بن  -٤
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 در مورد اصول و قواعد زكات سدوم: ديدگاه عثمان
ماه پرداخت زكات فرا رسيده «عثمان، در مورد زكات، خطاب به مردم چنين گفت: 

را بازپس دهد تا زكات اموال خويش را  است، هركس به ديگري بدهي دارد، آن
شود، مگر  ت از او ستانده نميپرداخت نمايد. هر كس را استطاعت مالي نيست، زكا

اي پرداخت كند و هر كس، در  كه خود او، بخواهد داوطلبانه از مال خويش صدقه آن
هاي قبل، زكات اموال خويش را داده است، تا سال بعد و فرا رسيدن همان ماه كه  ماه

ماه ابراهيم بن سعد اين ». شود زكاتش را در آن پرداخت نموده، زكاتي از او دريافت نمي
409Fدانست. را ماه رمضان مي

1 
دارد كه ماه مورد نظر عثمان، ماه محرّم  اما ابوعبيد در كتاب خود، األموال، بيان مي

410Fبود

. به اين ترتيب عثمان، اركان ديدگاه خويش، نسبت به زكات را بيان كرده است كه 2
 عبارتند از: 

ت محصوالت ساليانه بعنوان شرط در پرداخت زكات، جز زكا أالف: تعيين مبد
كشاورزي، سپري شدن يك سال كامل از زمان پرداخت آن است. عثمان در خطبه 

هر كس زكات اموال خويش را « خويش، بر همين نكته تأكيد نموده و چنين گفته است: 
داده است، تا سال بعد و فرا رسيدن همان ماهي كه زكاتش را در آن پرداخت نموده، از 

 ». شود او زكاتي دريافت نمي
ب: براساس گفته ابوعبيد، مبناي سال مالي در حكومت خويش را سال هجري و ماه 
محرم، قرار داد، اين نكته مبين آن است كه مسلمانان بايد بعد از سپري شدن يك سال 
كامل هجري، زكات اموال خويش را كه به حد نصاب رسيده است، در ماه اول سال 

 هجري پرداخت نمايند. 
هاي خود، ميزان درست  خواند تا با پرداخت ديون و بدهي را فرا ميج: عثمان، مردم 

مال خود را حساب كنند تا ببيند به حد نصاب زكات رسيده است يا خير. در واقع عثمان 
كند كه با پرداخت ديون خويش، به پيمان خود با طلبكاران  با اين كار، مردم را تشويق مي

                                           
 . ٥٣٤، ابوعبيد، األموال -١
 . ٥٣٥، مهان -٢
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و كتاب ثروت و مايملك او به سهولت صورت  وفادار باشند و در عين حال، كار حساب
 هاي مردم اجتناب شود.  ها و حساب و كتاب دارايي گيرد و از هر نوع ابهام در بدهي

نمايد كه هركس را استطاعت مالي نيست  د: همچنين عثمان در خطبه خود اعالم مي
اخت كند. اي را پرد كه خود او، داوطلبانه، صدقه از پرداخت زكات، معاف است مگر آن

در واقع عثمان با اين اقدام، مسلمانان را به انجام داوطلبانه، و نه از روي اجبار كارها، 
كه اموالشان چندان زياد نيست  ديد كه در ميان مسلمانان هستند آنان كند. او مي دعوت مي

المال تحويل  كه شامل زكات گردد اما آنان خود، داوطلبانه، صدقات خود را به بيت
هاي هزينه زكات،  پذيرفت و در همان راه ند، او نيز اين صدقات را از آنان ميده مي

411Fنمود صرف مي

هر كس «. از طرف ديگر، ممكن است عثمان با گفتن اين مطلب كه: 1
زكات مال خويش را پرداخت نموده از او زكاتي اخذ نشود تا آن زمان كه خود، 

داشته اين نكته مهم را به مسلمانان بفهماند  قصد» المال تحويل دهد را به بيت داوطلبانه، آن
ها را به  كه خود او داوطلبانه، زكات آن كه هر كس را طال و جواهرات است، تا آن زماني

شود. بايد اين را در نظر داشت كه زكات  المال نپردازد، از او زكاتي گرفته نمي بيت
شد اما  ها اخذ مي آنمحصوالت كشاورزي و چهارپايان، به هر شكل ممكن از صاحبان 

باشند، مخير نمود  عثمان، صاحبان مال التجاره و طال و جواهرات را كه ثروتي پنهان مي
ها را تعيين و پرداخت نمايند و او تنها زماني زكات اين  كه خود، داوطلبانه، زكات آن

412Fدند.آور ها، زكاتشان را داوطلبانه، نزد او مي كرد كه مالك آن قبيل اموال را قبول مي

2 
چون كارگزاران خود را براي گرفتن زكات چهارپايان  صكه رسول خدا كما اين

ها را از صاحبانشان بگيرند و  فرمود به هر طريق ممكن زكات آن فرستاد، به آنان مي مي
ديگر امامان و پيشوايانِ بعد از آن حضرت نيز روش ايشان در اخذ زكات محصوالت 

كه ابوبكر با آنان كه از پرداخت زكات  نمودند، به نحوي كشاورزي و چهارپايان را دنبال
روايت  صكردند، به نبرد پرداخت، اما هيچ كس از رسول خدا چهارپايان خود امتناع مي

هاي پنهان چون طال و جواهرات، به زور زكات  ننموده است كه ايشان از صاحبان ثروت
هايي هستند در دست  امانت ها بسان ها را دريافت كرده، در واقع اين نوع ثروت آن

                                           
 . ٧٧ – ٧٦ص ، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ٥٣٧، أبوعبيد، األموال -٢
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ها را پرداخت كنند و هم زكات  داري، هم دين آن صاحبان آن كه بايد با رعايت امانت
ها، چهارپايان بمانند احكام و دستوراتي هستند كه بر  ها را، اما برخالف آن خود آن

امور  كه احكام و دستورات تنها بر د، كما ايننها پايبند باش صاحبان آنان است كه بدان
باشد، صادق است، هرچند حساب و  آشكاري كه ميان مردم ملموس و قابل رؤيت مي

كتاب ميان انسان و خداوند متعال، هم براساس امور آشكار و عيان است و هم براساس 
413Fامور پنهان و نهان.

1 

 هاي طلبكاران در مورد زكات بدهي سديدگاه عثمان -1
هايي كه  ر اين رابطه به مردم چنين گفت: بدهيكند كه عثمان د سائب بن يزيد روايت مي

ها را از بدهكارانشان بازپس گيرند و آن  توانند آن طلبكاران آن، هر وقت كه بخواهند مي
ها را دارند، اما فرد طلبكار به هر دليلي مثل شرم و حيا  بدهكاران توان بازپرداخت آن
گيري  صورت گرفته است، بازپساي كه بين او و بدهكار  داشتن از بدهكار و يا مصالحه

414Fباشد. اندازد، اين نوع طلب مشمول زكات مي طلب خود را به تأخير مي

2 
هنگامي كه «در همين زمينه چنين گفته است:  همچنين عثمان در جايي ديگر

415F».بدهكارت توان بازپرداخت طلب تو را دارد، زكات آن را بپرداز

3 
هايي كه بدهكار بتواند  ت: در بدهيتوان نتيجه گرف از اين دو گفته عثمان، مي

هاي خود را بازپس دهد اما طلبكار به هر دليلي مثل شرم و حيا داشتن از فرد  بدهي
دو صورت گرفته و براساس آن، پرداخت طلب به  اي كه بين آن بدهكار و يا مصالحه

و زيان تأخير بيافتد، بايد بدهكار در قبال به تأخير افتادن زمان بازپرداخت طلب، ضرر 
416Fطلبكار را جبران نمايد، در اين صورت زكات آن طلب و دين بر طلبكار واجب است.

4 
 
 

                                           
 . ٥٣٧، أبوعبيد، األموال -١
 . ٥٣٧، ابوعبيد، األموال -٢
 ). ٦/٣٠١املنتخب من السّنة ( -٣
 . ٧٩، السياسة املالّية لعثمان بن عّفان -٤



 186    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان سياست 
 

 

 

 استقراض از صندوق زكات و هزينه آن در جهت مصالح عامه -2
ها را در راه جهاد و جنگ با دشمنان اسالم و يا  عثمان با قرض كردن از اموال زكات، آن

يافت، آن را به صندوق  المال افزايش مي يره بيتكرد، اما چون ذخ مصالح عامه هزينه مي
داد و اين كار هيچ منافاتي با دين و شريعت نداشت وعثمان هيچ نوع  زكات بازپس مي

بنيان ننهاد، در واقع او با اين كار خود، پولي  روش جديدي را در شيوه حكومت راشدين
در هنگام داشتن  نمود و كرد و در صندوقي ديگر مصرف مي را از صندوقي قرض مي

417Fگردانيد. استطاعت مالي، آن را به صندوق اول باز مي

1 
توان بخشي از اموال زكات را در راه  هرچند به اعتقاد تعدادي از علما و فقها مي

جهاد في سبيل اهللا و كمك به مجاهدين صرف نمود، زيرا مجاهدين با رفتن به ميدان 
در راه خدا و نشر اسالم را بر مصالح خويش اند و جهاد  كارزار از كسب و كار بازمانده

ها، آنان را به جنگ تشويق و دلگرم نمايد،  اند و حكومت با كمك مالي بدان ترجيح داده
در واقع، حكومت با اين اقدام، بنا به مقتضيات زمان، مصلحتي را بر مصلحت ديگر 

هزينه نمودن زكات ارجحيت داده است؛ از طرفي ديگر تعدادي از علما بر اين باورند كه 
در جهت مصالح و منافع عامه مردم و رفع نيازها و احتياجات بروز آنان جائز و درست 

418Fباشد. مي

2 

 غذا دادن به فقرا و مسافران از محل اموال زكات -3
گذاري كرد، او در ماه رمضان و در مسجد، از  عثمان در اين زمينه سنت جديدي را پايه

داد، او  كردند، غذا مي ران و مسلماناني كه در مسجد اعتكاف ميالمال، به فقراء، مساف بيت
كه نسبت به مردم بسيار سخاوتمند و بخشنده بود،  صاين كار را به تبعيت از رسول خدا

انجام داد، در واقع عثمان قصد داشت با اطعام مردم در مساجد، آنان را به انجام سنت 
419Fپسنديده اعتكاف تشويق و ترغيب نمايد.

3 

 گاههايي براي اقامت مسافران از محل اموال زكات ساختن منزل -4

                                           
 . ٨٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ٨٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
 . ٨٣ – ٨٢، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٣



 187    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان سياست 
 

 

 

به عثمان خبر دادند كه فردي در كوفه به نام ابوسمال اسدي و چند نفر ديگر از ساكنان 
شوند و هيچ خويشاوندي در شهر  شهر عادت دارند كه هرگاه مسافراني به شهر وارد مي

خوانند و به آنان غذا و محلي براي  د فرا ميندارند، اين مردمان، آن مسافران را به خانه خو
گاههايي را  دهند؛ عثمان نيز، اين كار را نيكو دانست و دستور داد تا منزل استراحت مي

جهت اقامت مسافران غريب تدارك ببينند. نيز نقل است كه در بني هذيل، منزل عبداهللا 
420Fرفتند. جا مي به آن گاههايي بود كه مسافران غريب ي آن منزل بن مسعود، از جمله

1 

 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

كه از ميزان سهم صاحبان آنان، كاسته شود، به  كرد بدون اين المال را پرداخت مي بيت
شد، اموال زكات بوده است،  بردگان اعطا مي احتمال بسيار زياد، منبع اين مبالغي كه به

421Fزيرا بردگان، طبق آيه قرآن از مستحقين دريافت زكات بودند.

2 

 سوم: خمس غنايم
آغاز شد و در دوران خالفت ابوبكر و  صجهاد با كفار و مشركان از زمان رسول خدا

سرتاسر  ها، نشر و گسترش اسالم در عمر و عثمان نيز تداوم يافت؛ نتيجه اين مجاهدت
روز بود. در دوران خالفت عثمان، فتوحات بسياري نصيب حكومت اسالم  دنياي آن

گرديد و به تبع آن غنايم عظيمي به تصرف آن درآمد. همچنين بسياري از غير مسلمانان 
كه زير لواي حكومت اسالم قرار گرفته بودند و بر دين خود ماندند، جزيه و خراج زيادي 

مختلف  طرقكردند، از طرف ديگر حكومت اسالم نيز به  اخت ميالمال پرد را به بيت
كرد، بنابراين ارتباط تنگاتنگي ميان  مجاهدان و سپاهيان اسالم را تقويت و كمك مي

نمود. همانطور كه بيان شد  حكومت و جهاد برقرار شد و هر يك ديگري را تقويت مي
بايست جزيه خود را  ينان مياهل ذمه بسيار در حيطه سرزمين اسالم قرار گرفتند، ا

هاي تحت تصرف سپاه اسالم، مشغول كار  كه بر زمين كردند و همچنين آناني پرداخت مي

                                           
 ). ٥/٢٧٣تاريخ الطربی ( -١
 . ٨٤، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
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ها كه به مثابه غنايم سپاه اسالم بودند،  و فعاليت بودند، ملزم به پرداخت خراج آن زمين
ال خود بايست زكات م گرويدند، مي ها به دين اسالم مي شدند؛ اگر هم اصل آن سرزمين

كردند، زيرا اسالمِ هيچ كس كامل نيست جز  را كه به حد نصاب رسيده بود، پرداخت مي
با رعايت اركان آن، كه زكات نيز جزو اركان آن است. همچنين خمس و يك پنجم 

را خود، برداشته  ها به دست آورده بودند و چهار پنجم آن غنايمي كه مجاهدان در جنگ
شد؛ تمام اين مسايل و قضايا، درآمدهاي هنگفتي را  ل سرازير ميالما بودند به خزانه بيت

422Fنمود المال مي نصيب بيت

هايي درست و مطابق با شريعت و به نحو  ، كه بايد با سياست1
جا به اهم اين  شد، كه ما در اين أحسن و جهت منافع و مصالح عموم امت اسالم هزينه مي

 پردازيم: النورين مي ها در دوران خالفت ذي سياست

 ، كودكان، از غنايم سهمي نداشتندسدر دوران خالفت عثمان -1
كند كه پس از فتح مجدد اسكندريه، به من كه در نبرد حضور  تميم بن مهري روايت مي

ه قومم به حمايت از من در برابر قريشيان ايستادند، ك داشتم سهمي داده نشد، به نحوي
 صو عقْبه بن عامر جهني كه از صحابه رسول خدا چند نفر را به جانب بصره و نزد ابوذر

دو گفتند كه اگر در صورت من مويي سبز شده باشد، از غنايم،  بودند، فرستادند و آن
423Fصورت من از غنايم سهمي ندارم. گيرد و در غير اين سهمي به من تعلق مي

2 
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 
424Fشد. نيز اجرا مي صشود و اين روش در زمان خود حضرت رسول اند، بخشيده مي كرده

3 

قاتل، لـوازم و   صهاي دوران رسول خدا هاي عهد عثمان همانند جنگ در جنگ -2
 برد تجهيزات مقتول را به غنيمت مي

از آنِ  صها و مركب مقتول كه به فرمان رسول خدا ها، سالح ب عبارت است از لباسسل
 در روز حنين فرمودند:  صكند كه رسول خدا شد. أبوقتاده روايت مي قاتلِ او مي

                                           
 . ٨٧و  ٨٦، السياسة املالّية لعثمان بن عفان -١
 . ١٢١، خبارهافتوح مصر و أ -٢
 . ٩٣، مهان -٣
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 ».نة فله سلبهمن قتل قتيال له بيّ «
و ب مقتول الي بياورد، سلهر كس هماورد خود را بكشد و بر اين عمل خود، دلي«

425F».متعلق به خود اوست

1 
ب مقتولي را تصاحب كند جز دارد كه هيچ كس حق ندارد، سل مياين حديث بيان 

426Fكه او قاتل آن مقتول است. با ارائه دليلي روشن بر اين

2 
را از دست مسلمانان خارج  نقل است كه چون روميان به اسكندريه حمله و آن

نشيني كنند تا مواضع  ناطق ديگر عقبكردند، عمروبن عاص دستور داد، مسلمانان به م
خود را مستحكم كنند، روميان در شهر و مناطق اطراف به چپاول و تجاوز پرداختند و به 

كه  زدند تا آن شدند، دست به غارت اموال و ايجاد آشوب و بلوي مي هر جا كه وارد مي
شدند، دو سپاه از زمين و دريا با هم رودررو » نقيوس«دو سپاه روم و اسالم در منطقه 

نخست با پرتاب تير، نبرد با هم را آغاز كردند، پس دو سپاه در ساحل به ادامه نبرد 
پرداختند، در بحبوحه جنگ، ژنرالي رومي، با لباس و اسلحه زرين وسوار بر اسب، به 

به نبرد با او » حومل«به نام » زبيد«ميدان كارزار آمده و هماورد خواست، مردي از قبيله 
هايشان با هم مبارزه كردند، پس نيزه را رها كرده و با شمشير  دو نخست با نيزه ، آنشتافت

زد و او نيز به  دو، عمرو مدام نام حومل را صدا مي با هم جنگيدند، در اثناي كارزار آن
گر اين نبرد سنگين ميان  گفت، هر دو سپاه بر ساحل رود نيل نظاره نداي عمرو لبيك مي

ور شد و با هم گالويز شدند اما  كه ناگهان ژنرال رومي به حومل حملهآن دو مرد بودند 
حومل با زيركي خاصي، خنجري را كه در كمر يا ساعد خود پنهان كرده بود، درآورد و 

با مرگ آن ژنرال، حومل تمام  باري وارد ساخت. با آن به گلوي ژنرال رومي ضربه مرگ
اع بسياري چون حومل در آن روزهاي ب او را به غنيمت برد. هرچند مردان شجسل

سخت، در 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 

427Fبسياري ديگر از لشكريان روم را به قتل برسانند.

3 

                                           
 ). ٤٣٢٢حديث، صحيح البخاری (کتاب املغازی -١
 . ٩٣، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
 . ١٢٠و ١١٩، خبارهاأفتوح مصر و  -٣
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هـا در يكـي از فتوحـات دوران خالفـت      المـال از آن  بيـت ارزش غنايم و سهم  -3
 سعثمان

كند كه ما جزو لشكر عبداهللا بن سعد بوديم و پس از  عبدالملك بن مسلمه، روايت مي
فتوحاتي كه در آفريقا به دست آورديم، صاحب غنايم بسياري شديم؛ چون عبداهللا 

خود تقسيم نمود، به مرد  خُمس غنايم را خارج كرد، بقيه غنايم را در ميان سربازان
سواره، سه هزار دينار داد كه دو هزار دينار آن سهم اسب او بود و سهم هر مرد پياده نيز 

فوت كرده بود به » ذات الحمام«يك هزار دينار شد، سهم مردي را هم كه در منطقه 
428Fي او تحويل داد خانواده

 بن كند كه در آن روز سپاه عبداهللا ، عثمان بن صالح نقل مي1
 شد.  مي مجاهدسعد، متشكل از بيست هزار 

المال  دانيم براساس دستور قرآن يك پنجم غنايم متعلق به بيت طور كه مي همان
 است: 

ْ قوَ ﴿ ِ ُ�َُسهُ  �ۡعلَُمٓوا ّ َِ ّن 
َ
ءٖ فَأ ُُ  ّمِن َ�ۡ ََّما َغنِۡم

َ
ِي  ۥ� َِ  �ۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  �لُۡقۡرَ�ٰ َولِلّرُسوِل َو

ُِ�ِ وَ  ٰ ََ ِ  �لّسبِيلِ  �بۡنِ وَ  �لَۡم ُُ  ب ُُۡ  َءاَمن ِ �ِن ُكن َّ ٰ َ�ۡبِدتَا يَوَۡم  ٱ َا َ�َ َۡ تَز
َ
ٓ أ يَوَۡم  �لُۡفۡرقَانِ َوَما

 َ َۡ ُ وَ  �ۡ�َۡمَعاِن� َ� � َّ ءٖ قَِدير   � ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]٤١األنفال: [ ﴾٤َ�َ

يك پنجم آن آوريد،  (اي مسلمانان!) بدانيد كه همه غنائمي را كه فراچنگ مي(
متعلّق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه 

اي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات  است.  (سهم خدا و رسول به مصالح عامه
نمايد. بقيه يك پنجم هم صرف  دارد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي خود مقرّر مي

شود. چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم  د مذكور ميافرا
گردد. بايد به اين دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي  مي

(كفر از ايمان، يعني در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري) نازل كرديم 
روه (مؤمنان و كافران) روياروي شدند (و با هم جنگيدند، و ايمان داريد. روزي كه دو گ

گروه اندك مؤمنان، بر جمع كثير كافران، در پرتو مدد الهي پيروز شدند) و خدا بر هر 
 ). چيزي توانا است

                                           
 . ١٢٥، مهان -١
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و در عهد ابوبكر صديق، سهم رسول و ذوالقربي حذف  صبعد از وفات رسول خدا
مر و عثمان نيز در دوران خالفت خويش از و به خريد اسلحه و اسب اختصاص يافت؛ ع

شود در ميان فاتحان  اين روش تبعيت كردند، بقيه غنايم كه چهار پنجم آن را شامل مي
شود؛ حال اگر در فتوحات آفريقا، عبداهللا بن سعد، به هر سرباز سواره، سه هزار  تقسيم مي

ا توجه به تعداد سربازان كه دينار و به هر سرباز پياده، يك هزار دينار سهم داده است و ب
اند،  اند، اگر فرض شود تنها دو هزار نفر آنان مركب داشته حدود بيست هزار نفر بوده

گونه كه در ازاي سربازان  المال را حساب كرد، اين توان ميزان غنايم و سهم بيت مي
ار ودر سواره، شش ميليون دينار و در ازاي هيجده هزار سرباز پياده، هيجده ميليون دين

دانيم كه  مجموع بيست و چهار ميليون دينار غنيمت سهم آن لشكر شده است؛ حال مي
بريم كه مجموع  المال پرداخته شده بود، بنابراين پي مي قبل از تقسيم غنايم، خمس بيت

خالفت المال به  غنايم، سي ميليون دينار بوده است كه شش ميليون آن به عنوان سهم بيت
429Fديد.تحويل گر اسالمي

1 

 ي خمس غنايم موارد هزينه -4
، ذوالقربي، ايتام، فقرا و مساكين و صبراساس آيه خمس، اين سهم از آنِ رسول خدا

، سهم رسول و ذوالقربي را به ص، بعد از فوت رسول خداصديق باشد. ابوبكر مسافران مي
انند عمر را صرف خريد اسلحه و اسب نمايد؛ عثمان نيز هم المال بازگردانيد تا آن بيت

همين روش را در پيش گرفتند تا سهم رسول و ذوالقربي را در راه جهاد و خريد اسلحه و 
430Fاسب هزينه كنند.

2 

 در تجهيز و تقويت فتوحات اسالم سهاي مالي عثمان موفقيت سياست -5
هايي كه فتح شده بودند، دست به شورش  در دوران خالفت عثمان تعدادي از سرزمين

هاي خود و اطاعت  اما عثمان توانست آنان را ملزم به رعايت عهدنامه عليه خالفت زدند،
 از دولت كند. 

                                           
 . ٩٥، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ٩٧، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٢
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توان  با عنايت به اين مشكالت و در عين حال گسترش فتوحات در دوران او، مي 
اند، دستگاه او  آميز بوده هاي مالي عثمان موفقيت به صراحت اين را اعالم نمود كه سياست

اهيان اسالم و توسعه فتوحات، خمس غنايم عظيمي را به در كنار تجهيز و تقويت سپ
هاي آنان و نيز زكات خيل عظيم  دست آورد، اين به عالوه جزيه اهل ذمه و خراج زمين

431Fباشد. نظير مي مسلمانان است، كه بيانگر اين موفقيت كم

1 

 سچهارم: درآمدهاي حاصل از جزيه در زمان خالفت عثمان

 پرداخت جزيه در عهد ايشانتعيين قوانين و مقررات  -1
 ستعيين قوانين و مقررات جزيه و نظام اجراي اين قوانين كه در زمان عمر بن خطاب

هاي صلحي  شد؛ همچنين ايشان به عهدنامه نيز اجرا مي ستدوين گرديد، در زمان عثمان
مين كه در دوران قبل از ايشان ميان اهل ذمه و حكومت، بسته شده بود پايبند ماند و به تأ

432Fورزيد. حقوق آنان مبادرت مي

2 

 سهايي از درآمدهاي جزيه در عهد عثمان نمونه -2
الف: در عهد عثمان، وليد بن عقبه به سمت آذربايجان لشكر كشيد، تا از آنان مبلغ 

اي را كه از زمان عمر پرداخت نكرده بودند، بازستاند و آنان نيز  هشتصد هزار درهم جزيه
433Fد.به اين خواسته تن دادن

3 
جا نخست با  ف اعظم آنبن سعد را به آفريقا فرستاد، اسقب: چون عثمان، عبداهللا 

اي معادل دو ميليون و پانصد و بيست هزار دينار به عبداهللا پيشنهاد  شرط پرداخت جزيه
اي برابر سيصد هزار قنطار طال از  مصالحه داد و عبداهللا مصالحه را به شرط پرداخت جزيه

 434F4.)ل نمود (و شايد اين مقدار طال معادل مبلغ نخستين بوده باشدجانب مسيحيان قبو
435Fاي معادل هفت هزار دينار را به مسلمانان بپردازند. ج: مردم قبرس پيشنهاد كردند كه جزيه

5 

                                           
 . ٩٩، مهان -١
 . ١٠٣، مهان -٢
 ). ٥/٢٤٦تاريخ الطربی ( -٣
 ). ٥/٢٥٥تاريخ الطربی ( -٤
 ). ٥/٢٦١مهان( -٥
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د: سعيد بن صالح با مردم گرگان مصالحه نمود. آنان نيز گاه صد هزار، گاه 
436Fكردند. را به عنوان جزيه پرداخت مي هزار و گاه نيز سيصد هزار دينار / دوصددويست

1 
: هنگامي كه عبداهللا بن عامر، نيشابور را فتح كرد، پيغامي به جانب مردم مرو  ه

فرستاد تا بدون جنگ تسليم او شوند، آنان نيز پيشنهاد كردند كه عبداهللا به شرط دريافت 
437Fدو ميليون دينار جزيه با آنان مصالحه نمايد و عبداهللا نيز پذيرفت.

2 
و: چون احنف بن قيس، بلخ را به محاصره سپاه خود درآورد. مردم آن، پيشنهاد 
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 را 

438Fدريافت كند.

3 

 با نجرانيان را تمديد كرد صعهدنامه رسول خدا سعثمان بن عفّان -3
اي بر صلح ميان طرفين و پرداخت جزيه از جانب اهل  با اهل نجران عهدنامه صنبي خدا

را محترم شمرد. با به خالفت  نجران به مسلمانان بسته بود كه بعد از ايشان ابوبكر نيز آن
هاي  انيد تا مسلمانان از شر فتنهرا از نجران يمن به نجران عراق كوچ آنانرسيدن عمر، او 

439Fپايبند ماند. صآنان در امان بمانند، اما باز به همان عهدنامه ايشان با رسول خدا

4 
چون عمر در گذشت و عثمان جايگزين او شد، بزرگان نجران نزد عثمان آمدند و 

ون، اي را با اين مضم هاي خود را به او عرض كردند، او نيز نامه ها و شكوائيه خواسته
بسم اهللا، از بنده خداوند بزرگ، عثمان «خطاب به وليد بن عقبه، امير كوفه، ارسال نمود: 

 بن عفّان، اميرمؤمنان، به وليد بن عقبه، سالم و درود خداوند بر شما باد، سپاس خداي
اند و  كه جز او هيچ معبود ديگري نيست، اما بعد، اسقف و بزرگان نجران نزد من آمدهرا 

صحبت كردند و از مشكالتي كه مسلمانان بر سرشان  سامه خود با عمر از عهدن
اند، سخن گفتند، من نيز با كاستن ميزان جزيه آنان، خود را متعهد به عهدنامه عمر  آورده

                                           
 ). ٥/٢٦٦مهان ( -١
 ). ٥/٣١٨مهان ( -٢
 ). ٥/٣٠٧مهان ( -٣
 . ٧٤، أبويوسف، اخلراج -٤
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با آنان نمودم، بنابراين تو نيز با آنان به نيكي رفتار كن كه آنان اهل ذمه و در پناه ما 
 440F1»كن و به مفاد آن عمل نما، و السالم.هستند، درعهدنامه عمر دقت 

441Fاين اتفاق در نيمه شعبان سال بيست و هفت بعد از هجرت رخ داد.

2 
 شود: از مطالب پيشين اين موارد آشكار مي

و ابوبكر و عمر با اهل نجران پايبند ماند كه  صالف: عثمان به عهدنامه رسول خدا
وفاي به عهد و پيماني را بر مسلمانان جا كه  علّت آن را بايد در اسالم جستجو كرد، آن

 واجب نموده است. 
ب: از ميزان جزيه آنان كاست، به آنان اجازه داد تا در نجران عراق بمانند و وليد را 

442Fموظف نمود تا به مفاد عهدنامه عمر با ايشان عمل نمايد و با نجرانيان به نيكي رفتار كند.

3 

 حمايت مسلمانان هستند پرداخت كنند دركه جزيه خويش را  اهل كتاب تا زماني -4
هنگامي كه عمرو بن عاص توانست مجدداً اسكندريه را فتح نمايد، اموال مردم مناطق 
مختلفي را كه روميان غارت كرده بود، جمع كرد، مردم آن مناطق نزد او آمدند و بدو 

نان پيمان خود را گفتند: كه روميان به آنان حمله كردند و اموالشان را غارت نمودند اما آ
با مسلمانان نقض ننمودند و از روميان حمايت نكردند، عمرو نيز دستور داد كه هر كس 

ها را بردارد و مردم نيز هر يك با  تواند آن دليلي بياورد كه آن اموال متعلق به اوست، مي
د، هاي آن اموال و آوردن داليل خود، اموال خويش را از عمرو تحويل گرفتن دادن نشاني

هرچند تعدادي از آنان عمرو را سرزنش كردند كه چرا عمرو از آنان كه در كنف 
حمايت اسالم بودند و بر عهدنامه خود با مسلمانان پيابند ماندند، در برابر روميان حمايت 

443Fدفاع رها كرد. وحفاظت ننمود وآنان را در برابر روميان، بي

4 
بينيم كه در اين نظام اهل ذمه با پرداخت  اگر به نظام جزيه، نظري دقيق بياندازيم، مي

شوند كه حكومت بايد در عين حفاظت از آنان به آن حقوق  جزيه، صاحب حقوقي مي

                                           
 .٧٤، أبويوسف، اخلراج ١
 . ١٠٥، السياسة املالية لعثمان بن عفان -٢
 . ١٠٥، عفانالسياسة املالية لعثمان بن  -٣
 . ١٠٦، مهان -٤
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متعهد باشد، اما اهل ذمه هرگز تعهدي ندارند كه در برابر دشمنان اسالم از اسالم و 
444Fمسلمانان دفاع كنند و در صف آنان با دشمنانشان كارزار كنند.

1 

 هاي عمومي دستگاه خالفت ت اهل ذمه در هزينهمشارك -5
نقل است كه چون عمرو بن عاص، در دوران خالفت عثمان، مجدداً اسكندريه را فتح 

اي را كه بايد  نزد عمرو آمد و از او خواست تا مبلغ جزيه» إخنا«، امير منطقه »طلما«نمود، 
: شما اهل ذمه مانند خزانه او و مردمش پرداخت كنند، تعيين نمايد، عمرو بدو جواب داد

دولت ما هستيد كه هر وقت ذخاير اين خزانه كاهش يابد، تعهد و وظايف ما نسبت به شما 
جا خارج شد و به روميان پيوست،  با عصبانيت از آن» طلما«كند،  نيز كاهش پيدا مي

تا هنگامي كه جنگ تمام شد و طلما به اسارت مسلمانان درآمد، او را نزد عمرو بردند 
حكمي در مورد او صادر كند، اما عمرو، برخالف انتظار مردم، تاجي بر سر او نهاد و 
عبايي ارغواني رنگ بر تن او نمود و بدو گفت: مانند ديگر حضّار مجلس، با وقار و 

آميز با اسيري چون او را ديد، پرداخت جزيه  متانت، نزد من بيا، طلما كه اين رفتار محبت
سلمانان عهدنامه صلح بست، چون از او پرسيدند: اگر اسير امپراتور روم را پذيرفت و با م

445Fرساند. آمد؟ او جواب داد در آن صورت او حتماً مرا به قتل مي شدي چه بر سرت مي مي

2 
كه در مورد اهل ذمه و جزيه بيانديش با دقت در سخنان عمرو بن عاص به طلما 

ه مشكالت بر ما شدت گيرند پول بيشتري را شما مانند خزانه ما هستيد، هرچ«چنين گفت: 
داريم، و هرچه مشكالت كاهش يابند ما نيز پول كمتري را از اين خزانه  از اين خزانه برمي

را در موارد زير  س مانثتوانيم اصولي و مبادي سياستهاي مالي عهد ع مي» داريم. برمي
 خالصه نمود: 

كنند؛ آنان  المال مشاركت مي ر بيتالف: اهل ذمه با پرداخت جزيه، در ميزان ذخاي
المال تحت عنوان جزيه، سهم خود را از اموال آنان  ايي هستند كه بيت بمانند خزانه

 گيرد.  مي

                                           
 . ١٠٦، مهان -١
 . ١٠٢، فتوح مصر و أخبارها -٢
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كند، به اين معنا  المال، تحت شرايط مختلف، تغيير مي ب: اين سهم اهل ذمه در بيت
يابد و اگر  يش ميكه هر وقت مشكالت و مسايل دولت شدت يابند، ميزان جزيه نيز افزا

 يابد.  شدت اين مشكالت فروكش كنند، ميزان جزيه نيز كاهش مي
ج: اين نوسانات در ميان جزيه از اصل مشاركت مردم در مشكالت دولت خويش، 

گيرد، آنان به ميزان توان و استطاعت خود، در تحمل بار سنگين اين  سرچشمه مي
اجراي عدالت در جامعه است، بايد  شوند كه اين خود، از مصاديق مشكالت سهيم مي

مبني بر  صبايست با رعايت تمام وصاياي رسول خدا دانست اين اصول و مبادي مي
446Fداشتن برخورد و رفتار نيك با اهل ذمه به اجرا درآيند.

1 

 سپنجم: درآمدهاي حاصل از خراج و عشريه مال التجاره در عهد عثمان

 خراج يا جزيه -1
هاي قابل كشت بسياري تحت  وران خالفت عمر و عثمان، زمينبا گسترش فتوحات در د

مسلمانان هستند و اگر » فيء«ها  تصرف حكومت درآمدند؛ عمر اعالم نمود كه اين زمين
ها بمانند و به كشت و زرع  آورند، بخواهند بر آن ها كه اسالم نمي ساكنانِ غيرمسلمان آن

المال بپردازند، به دليل گسترش روزافزون اين  ها را به بيت ادامه دهند، بايد خراج آن زمين
المال مسلمانان  فتوحات در عهد عثمان، درآمدهاي سرشاري از محل خراج عايد بيت

447Fشد.

2 

 يك دهم مال التجاره -2
نظام پرداخت عشريه (يك دهم) مال التجاره در عهد فاروق تأسيس شد و در عهد عثمان، 

گيري  هاي تحت سلطه خالفت، افزايش چشم به خاطر گسترش فتوحات و توسعه سرزمين
يافت. از مهمترين عوامل افزايش عشريه، توزيع ثروت در ميان اكثريت مردم و افزايش 
قدرت خريد آنان بود كه خود سبب افزايش تقاضاي كاال و به دنبال آن، رشد تجارت و 

ا نيز، به نوبة ه واردات گرديد؛ اين امر، خود باعث افزايش قيمت اجناس و افزايش قيمت

                                           
 . ١٠٧، السياسة املالية لعثمان -١
 . ١١٣، مهان -٢
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خود، سبب افزايش مجموع عشريه مال التجاره شد، زيرا عشريه، مالياتي است كه براساس 
448Fشود و نه براساس نوع آن. قيمت كاال تعيين مي

1 

 در إقطاع و تقسيم أراضي و امالك سششم: سياست عثمان بن عفّان
ها  رد تا آن زمينك هاي باير را به مردم واگذار مي ، زمينصچونان رسول خدا سابوبكر

 449F2»قناه«و منطقه » جرف«كه به زبير بن عوام، زميني باير، مابين منطقه  را آباد كنند، كما اين
را واگذار كرد، هر  450F3»حضرمه«و به مجاعه بن مراره حنفي، روستايي واقع در يمامه، به نام 

هاي باير به  نچند در اين ميان، بنا به خواست و نظر عمر بن خطاب، از واگذاري اين زمي
افرادي چون زبرقان بن بدر، عيينه بن حصن فزاري و أقرع بن حابس تميمي منصرف شد. 
به اعتقاد عمر، هنگامي كه اسالم نوپا و ضعيف بود، امثال اين افراد به مجادله با آن و 

، ريشه پرداختند و حال كه دين اسالم، به لطف و خواست خداوند تضعيف آن مي
گونه افراد نيست كه با  شده است، نيازي به جلب محبت و رضايت اين نددوانيد و قدرتم

طور كه واضح است اين  اند. همان زور و شمشير و براي حفظ جان خود، اسالم آورده
هاي باير نبود، بلكه ريشه در ديدگاه او نسبت  ديدگاه عمر بر اساس سياست اصالح زمين

شرايط، نيازي به جلب اعتماد افرادي كه به خود اشخاص داشت كه معتقد بود، در آن 
اند نيست؛ اما با  پيشتر، دشمنان سرسخت دين بوده و با زور و شمشير به دين اسالم گرويده

در إقطاع و تقسيم اراضي  صوجود اين نوع مالحظات، عمر نيز همان سياست رسول خدا
آباد گرداند، صاحب باير را دنبال نمود و به مردم اعالم كرد كه هر كس زمين بايري را 

451Fشود آن مي

ها بيان شده عمر در چند مورد پيش از احيا و  . بايد دانست، رواياتي كه در آن4
452Fرا از صاحبش پس گرفته است، ضعيف و غيرمعتبر هستند. اصالح زمين، آن

5 

                                           
 . ١٢٣، السياسة املالية لعثمان -١
 ). ٣/١٠٤طبقات ابن َسْعد ( -٢
 . ٢٢٠، عصر اخلالفة الراشدة -٣
 . ٢٢١، عصر اخلالفة الراشدة -٤
 . ٢٢١، الراشدةعصر اخلالفة  -٥
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توان به واگذاري زميني  ها را انجام داده، مي از جمله موارد تقسيم اراضي كه عمر آن
ن بن جبير، زمين عقيق به زبير بن عوام، زمين ينبع به علي بن ابي طالب كه باير به خوا

453Fچون آب از آن جوشان شد، علي آن را وقف فقرا و نيازمندان نمود، اشاره كرد.

1 
هنگامي كه عثمان به مقام خالفت رسيد، به اين كار، به ويژه در مناطقي كه به 

مود. پس از فتوحات گسترده مسلمانان، تصرف مسلمانان درآمده بود، اهتمام بسياري ن
ها، از شهر و ديار خود گريختند و امالك خويش را بدون صاحب  بسياري از مالكان زمين

ها را  و باغها، آن  رها كردند؛ حكومت نيز به ناچار و براي جلوگيري از تخريب آن زمين
454Fكرد. به افرادي واگذار مي

2 
ها به  ا به قول امام احمد، دامنه اين واگذاريها بدان حد بود كه، بن تعداد اين زمين

هاي فتح شده نيز رسيد. براساس گفته مؤرخان، ميزان  هاي شهرها و مناطق سرزمين زمين
درهم هزار گرديد، از نهصد  المال پرداخت مي ها كه به خزانه بيت درآمد ساليانه اين زمين

شد كه اين، خود، بيانگر  ميدر عهد عمر به پنجاه ميليون درهم در عهد عثمان بالغ 
هاي  ها بود. در منابع مختلف، روايت موفقيت سياست عثمان در خصوص اين نوع زمين

ها زمين واگذار گرديد، نقل شده  گوناگون و بعضاً ضعيفي از تعداد افرادي كه به آن
 باشد.  است، هرچند اين، خود، مؤيد گسترش اين امر در عهد خالفت عثمان مي

پردازيم كه در ميان آنان، كمتر به نامي از قريش  جا به ذكر نام اين افراد مي ما در اين
 خوريم:  برمي

 * عبداهللا بن مسعود هذَلي
 * عمار بن ياسر عنْسي: منطقه أَستينيا

 * خَباب بن أَرت تَميمي قُرَيشي: منطقه صنْعبي واقع در عراق
 »عبس«ز توابع بغداد و واقع در كنار رود ا» روحاء«* عدي بن حاتم طائي: منطقه 

 واقع در سرزمين فارس» هرمز«*سعد بن أبي وقَّاص زهري قُرَشي: منطقه 
 * زبير بن عوام

 بي* أُسامه بن زيد كَل
                                           

 . ٢٢٢، عصر اخلالفة الراشدة -١
 . ٢٢٣، عصر اخلالفة الراشدة -٢



 199    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان سياست 
 

 

 

 * سعيد بن زيد عدوي قريشي
 اي در ساحل رود فرات * جرير بن عبداهللا بجلي: منطقه

 * ابن هبار
 بن عبيداهللا تَميمي قرشي: منطقه نشاستبح واقع در كوفه * طَلْحه

 اي جنب روستاي زرار كوفه * وائل بن حجر حضْرَمي: منطقه
 كوفه» حمام عين«اي جنب  * خالد بن عرْفَطَه قُضاعي: منطقه

 * أَشْعت بنِ قيس كنْدي: طيزناباد واقع در حد فاصل كوفه و قادسيه
 اي در اهواز نطقه* أبومرْ بد حنَفي: م

 اي در بصره و در كنار رود عثمان * نافع بن حارث ثَقَفي: منطقه
 »حمام عمره«اي در  * أبوموسي أَشْعري: منطقه

 * عثمان بن أبي العاص ثَقَني: رود عثمان واقع در بصره 
ها، باعث شد اين امالك در خطر تخريب  در واقع فرار صاحبان اين مناطق و زمين

ها را آباد و  ها را به افرادي معتمد واگذار نمود تا آن ، آنسد، لذا عثمان بن عفانقرار بگير
سفيان، امالك و مناطقي واقع در ساحل درياي  بن ابي  حفظ كنند. همچنين معاويه

ها را جهت مقابله با روميان، مستحكم و آماده كنند.  مديترانه را به مردم واگذار كرد تا آن
ان را در انطاكيه و بقاليقال در مي به دستور خود عثمان بن عفّان، امالكيعالوه بر اين، بنا 

را به مروان بن حكم واگذار نمود، » فدك«مردم تقسيم نمود، اما اين روايت كه عثمان، 
سفيان بود  پايه و اساس درستي ندارد، بلكه براساس روايات مؤرخان، اين معاويه بن ابي

455Fكه فدك را به مروان سپرد.

1 
ياست عثمان در تقسيم اراضي وامالك، در كنار سياست أخذ زكات اموال، سهم س

المال داشت و در مقايسه با عهد عمر،  گيري در افزايش ميزان درآمدهاي بيت بسزا و چشم
از اين بخش،  هاي حاصلاي برخوردار بود، به نحوي كه مجموع درآمد از رشد فزاينده

456Fشد. ر عهد عمر، به پنجاه ميلون درهم بالغ ميدر عهد عثمان، از نهصد هزار درهم د

2 

                                           
 . ٢٥– ٢٤ص، عصر اخلالفة الراشدة -١
 . ١١٨، السياسة املالية -٢
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 در خصوص مناطق حفاظت شده سهفتم: سياست عثمان
اين مناطق، مخصوص پرورش شتران و اسبان حكومت بود كه براي تجهيز سپاهيان اسالم، 

457Fشدند. در آن مناطق نگهداري مي

1 
د كيلومتر كه در چهل كيلومتري جنوب مدينه و به طول هشتا» وادي النقيع«منطقه 

گرفت،  بود و در عهد رسول، جهت مراقبت و پرورش اسبان مورد استفاده قرار مي
458Fهمچنان در عهد ابوبكر و عمر، بدان كار اختصاص داشت.

2 
در عهد عمر، به دليل افزايش تعداد اسبان و شترانِ حكومت كه براي ميادين كارزار 

د. از جمله اين مناطق، منطقه ربذه و يافتند، بر تعداد اين مناطق نيز افزوده ش پرروش مي
ثعلبه بود. عمر، خدمتكار خود را به سرپرستي منطقه ربذه گماشت و به او  منطقه بني

هاي اندك خويش را در آن چراگاه  سفارش نمود كه اجازه دهد مردمان آن ديار، گله
رغم  ليهاي بزرگ حق چنين كاري را ندارند. همچنين عمر، ع ن گلهباحابچرانند، اما ص

ثعلبه، سرزمين آنان را چراگاه و منطقه حفاظت شده شتران و اسبان حكومت  بني يضايتنار
اين زمين خداوند است كه براي پرورش «قرار داد و در جواب اعتراض آنان، گفت: 

459F».دهيم ها قرار مي را چراگاه آن المال آن حيوانات بيت

3 
طق را در پيش گرفت و به عثمان نيز همان روش اسالف خود در مورد اين منا

نمود. بر همين اساس  كردند، اكتفا مي چهارپاياني كه مردم به عنوان صدقه پرداخت مي
چون مسلمانان و به تبع آن صدقات آنان نيز افزايش يافتند، عثمان نيز بر تعداد مناطق 

460Fحفاظت شده افزود.

4 
و هيچ كس با  اگر ابوبكر و عمر، به تعيين مناطق حفاظت شده مبادرت ورزيدند

آنان مخالفت نكرد، عثمان نيز به توسعه و گسترش اين مناطق روي آورد. در زمان او 
هاي حفاظت شده، ديگر  چون تعداد چهارپايان و چوپانانِ آنان فزوني يافت، چراگاه

داد،  هايي رخ مي ها را نداشت و به همين دليل ميان چوپانان بر سر مراتع، نزاع ظرفيت آن

                                           
 . ٢/٥٩٥، داود صحيح سنن أبی -١
 . ٢٢٦و ٢٢٥، عصر اخلالفة الراشدة -٢
 . ٣/٣٢٦، طبقات ابن سعد -٣
 . ٧٨، مصطفی حليمی، مینظام اخلالفة فی الفکر اإلسال -٤
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هاي حفاظت شده افزود و هيچ كس  براي حل اين مشكل، بر تعداد آن چراگاه عثمان نيز
461Fبا اين كار او مخالفتي نورزيد.

1 
در واقع اين اقدامات ابوبكر، عمر و عثمان در خصوص مناطق حفاظت شده، در 
ميان صحابه مشهور بود و هيچ كس از آنان در اين رابطه، با اين خلفا به مخالفت 

462Fشود ود به عنوان اجماع محسوب ميبرنخاست كه اين خ

امه نيز بر آن تأكيد ؛ و ابن قد2
463Fكرده است.

3 

 سهاي عمومي در عهد عثمان هشتم: انواع هزينه

 هاي خليفه هزينه -1
نمود، او كه از ثروتمندترين  المال، هيچ مبلغي را دريافت نمي عثمان بن عفّان، از بيت

اي خانواده و اطرافيان خويش را از ثروت ه قريشيان بود و در تجارت بسيار فعال، هزينه
 كرد. خود پرداخت مي

 المال پرداخت حقوق واليان از محل بيت -2
هاي متعددي تقسيم شده بود كه خليفه براي هر يك از  در عهد عثمان، حكومت به واليت

المال دريافت  نمود، اين واليان حقوق خود را از بيت ها، يك والي تعيين مي اين واليت
كردند ودر اجراي قوانين و اداره واليت تحت تسلط خود، احكام شريعت را مبنا قرار  مي
نمود، خود والي  المال يك واليت، مسئولي را تعيين نمي دادند. اگر خليفه، براي بيت مي

آوري درآمدهاي حاصله از جزيه، خراج و  گرفت و بر جمع را به عهده مي مسئوليت آن
ديد، صرف نيازهاي آن  هر مقدار از اين درآمدها را الزم مي كرد. او عشريه نظارت مي

المال حكومت، كه در مدينه قرار داشت، ارسال  كرد و مازاد آن را به بيت واليت مي

                                           
 . ٧٨، نظام اخلالفة فی الفکر االسالمی -١
 . ١٦٩، نظام األراضی فی صدر الدولة اإلسالميه -٢
 ). ٥/٥٨١املغنی ( -٣
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شد، در رفع نيازهاي فقرا و  جا اخذ مي كرد؛ اما زكات هر واليت كه از ثروتمندان آن مي
464Fشد. ايتامِ همان واليت هزينه مي

1 

 المال قوق سربازان از محل بيتپرداخت ح -3
المال  آوردند، از بيت در عهد عثمان، سربازان عالوه بر سهمي كه از غنايم به دست مي

 كردند.  جا استقرار داشتند، حقوق دريافت مي واليتي كه در آن
سرح، والي  اي خطاب به عبداهللا بن سعد بن ابي به عنوان مثال، عثمان بن عفّان در نامه

 جا چنين گفته است:  به وضعيت سربازانِ مستقر در آن مصر، نسبت
داني، اميرالمؤمنين، نسبت به اسكندريه  اي عبداهللا بن سعد! همانطور كه مي«

كه دوباره روميان پيمان صلح شكسته و بدانجا  اي دارد، به ويژه آن حساسيت و اهتمام ويژه
ا از آن حفاظت كنند و تو نيز در جا نگهدار ت اند؛ بنابراين سربازان را در آن حمله كرده

مقابل، حقوق و ارزاق آنان را پرداخت كن و هر شش ماه، نيروهاي تازه نفس را به جاي 
465F».آنان مستقر كن

2 

 المال  هاي حج از محل بيت پرداخت هزينه -4
شد. به عنوان مثال،  المال تأمين مي هاي حج از محل بيت در عهد عثمان، هزينه

466Fكردند. شد، درست مي از نوعي كتان كه در مصر بافته ميهاي كعبه را  پرده

3 

 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  مسجدالنبي را توسعه دهد. در آن ايام، به دليل گسترش روزافزون سرزمين
شدند و به همين دليل اين مسجد، به  سالم، ساكنان مدينه، روز به روز بيشتر ميسيطره ا

 ويژه در نمازهاي جمعه، گنجايش آن همه نمازگذار را نداشت. 

                                           
 . ١٣٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 . ١٤١– ١٤٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٢
 . ١٤١-١٤٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -٣
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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

را بازسازي و توسعه دهم؛ من از  صاي مردم! من قصد دارم مسجد رسول خدا«
 شنيدم كه فرمود:  صرسول خدا

 . »َمْن بـََنی َمْسِجداً بـََنی اهللاُ له بيتاً فی الَجنَّةِ «
 آورد).  اي را برايش فراهم مي (هركس مسجدي را بنا كند خداوند، در بهشت خانه

كه خدايش از او خشنود باشد، به همين كار اقدام قبل از من نيز، عمربن خطاب، 
نظران و بزرگان  را توسعه و گسترش داد. من با صاحب صنمود و مسجد رسول خدا

مشورت نمودم و اجماعاً به اين نتيجه رسيديم كه مسجد رسول  صصحابه رسول خدا
 ».را از نو و در مقياس بسيار بزرگتري بازسازي كنيم را تخريب و آن صخدا

دم نيز از اين تصميم عثمان استقبال نمودند. فرداي آن روز عثمان به طور مستقيم، مر
467Fكرد. در امر بازسازي مسجد مشاركت فعال نمود و بر روند كار نظارت مي

1 

 المال هاي توسعه مسجدالحرام از محل بيت تأمين هزينه -6
باريك در تنها شامل كعبه و يك محوطه تنگ و  صمسجدالحرام در زمان رسول خدا

گذاردند. در عهد  آوردند و نماز مي جا حج به جا مي شد كه مردم در آن اطراف خود مي
ابوبكر نيز، وضع به همان صورت باقي ماند؛ اما در عهد عمر فاروق، به دليل توسعه 

عظيم حجاج و خيل  فتوحات و گسترش مملكت اسالمي، ديگر مسجد، گنجايش
آمدند، نداشت و به همين دليل،  گرويدند و بدانجا مي مي مسلماناني را كه به دين اسالم

ها و  هاي اطراف كعبه را خريداري نمود و پس از تخريب آن عمر، تعدادي از خانه
ها به محوطه كعبه، ديواري كوتاه به دور خود كعبه كشيد. در عهد عثمان  افزودن زمين آن

وردن ملل مختلف، مسجد نيز نيز، به دليل گسترش روزافزون دامنه اسالم و اسالم آ
هاي اطراف كعبه را از  بايست گسترش يابد. به همين خاطر عثمان، همانند عمر، خانه مي

                                           
 ). ٥/٢٦٧طربی () و تاريخ ٧/٦٠داية و النهاية (الب -١
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ها به محوطه كعبه، ديواري كوتاه  ها خريداري نمود و با افزودن زمين آن خانه صاحبان آن
468Fرسيد، به دور كعبه كشيد. را كه به قامت يك مرد نيز نمي

1 
رتاسر واليات مملكت اسالمي، واليان به ساخت و بناي مساجد از طرف ديگر در س
المال واليت خود پرداخت  هاي ساخت آن مساجد را از بيت روي آوردند؛ آنان هزينه

توان به بناي مسجد الرحمه در اسكندريه و مسجد شهر  نمودند كه به عنوان مثال مي مي
469Fاصطخر (فيروزآباد) اشاره نمود.

2 

 گان درياييتأسيس اولين ناو -7
المال مسلمين، اولين ناوگان دريايي مسلمانان تأسيس  در عهد عثمان و از محل ذخاير بيت

470Fگرديد.

3 
كه در مبحث فتوحات، به طور مفصل به تأثيرات اين ناوگان در فرآيند نبرد با 

 دشمنان، خواهيم پرداخت.

 واگذاري بندر شعبيه به جده -8
ردم مكه به حضرت عثمان پيشنهاد كردند كه در سال بيست و ششم بعد از هجرت، م

ايشان بندر مكه را از شعيبه به منطقه جده كه به مكه نزديكتر بود، منتقل نمايند. حضرت 
جا را مشاهده نمودند،  عثمان نيز همراه تني چند از ياران خود بدانجا رفتند و چون آن

رون آب وارد شدند و به شنا دستور دادند كه بندر را بدانجا تغيير دهند. سپس خود به د
همچنين به ياران خود ». جا مكان پرخير و بركتي است كه اين«پرداختند و به ياران گفتند: 

سپس ». شويد آبتوانيد وارد  به اين شرط كه پايين تنه خود را بپوشانيد مي«گفتند: 
ه از شعيبه به حضرت عثمان از راه عسفان به مدينه بازگشتند. مردم پس از تغيير بندر مك

471Fكنند. زمان تا به امروز از اين منطقه به عنوان بندر مكه مشرفه استفاده مي جده، از آن

4 
 

                                           
 . ٢٥، حممد رشيد، ) و ذوالنورين٥/٢٥٠تاريخ الطربی ( -١
 . ١٤٨– ١٤٧، السياسة املاليه لعثمان بن عّفان -٢
 . ١٤٨، مهان -٣
 . ٢٦، ذوالنورين عثمان بن عّفان، حممدرشيد رضا -٤
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 ها از بيت المال پرداخت هزينه حفر چاه -9
المال مسلمين صورت  از جمله مهمترين كارهايي كه در عهد عثمان و از محل بيت

از هجرت بود كه در فاصله دو مايلي ام بعد  به سال سي» أريس«گرفت، حفر چاهي به نام 
مدينه قرار داشت. ماجراي حفر آن از اين قرار بود كه روزي عثمان بر دهانه آن چاه 

از انگشت عثمان به درون چاه فرو افتاد، مسلمانان  صانگشتر رسول خدانشسته بود كه 
ادثه بسيار را در درون چاه بيابند، عثمان از اين ح هرچه جستجو كردند، نتوانستند آن

اندوهگين شد و چون از يافتن خاتم نا اميد شد، دستور داد برايش انگشتري از نقره و به 
است باشد، نقل » محمد رسول اهللا«بسازند كه منقش به  صهمان شكلِ انگشتر رسول خدا

كه اين انگشتر تا زمان شهادت ايشان همچنان در دستان آن حضرت بود و چون شهيد 
را برده  كس ندانست كه چه كسي آن طور نامعلومي ربوده شد و هيچشد، انگشتر به 

472Fاست.

1 

 المال پرداخت دستمزد به مؤذنين از محل بيت -10
عثمان بن عفّان نخستين فردي بود كه براي مؤذنان، حقوقي تعيين نمود. امام شافعي در اين 

اي مؤذنين، از پيشواي راه هدايت، حضرت عثمان بن عفّان، بر«رابطه چنين گفته است: 
. عثمان، مبلغي را به عنوان دستمزد اذان 473F2»المال، دستمزدي را مشخص نمودند محل بيت

474Fكس را براي اذان گفتن أجير ننمودند. گفتن تعيين نمود، اما هيچ

3 

 تالش در راه نشر اهداف واالي اسالم -11
ولت و برآورده ي د هاي اداره المال عالوه بر تأمين هزينه در عهد خلفاي راشدين، بيت

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

تأسيس شد، مسجدالنبي و مسجدالحرام بازسازي شدند، دستمزد مؤذنان و حقوق واليان، 
هاي مناسك حج و تهيه  گرديد، هزينه ان و كارمندان دولت پرداخت ميدمجاهقاضيان، 

                                           
 ). ٥/٢٨٤ريخ الطربی () و تا٧/١٦١البداية و النهاية ( -١
 . ١٤، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
 . ١٤، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٣
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كردند،  هايي كه آب شرب مردم را تأمين مي شد و حفر چاه هاي كعبه تأمين مي پرده
المال بودند، در رفع  گرفت. زكات و خمس غنايم نيز كه از منابع درآمد بيت صورت مي

چون فقرا، مساكين، ايتام و افراد غريب، نيازها و تأمين مايحتاج اقشار ضعيف جامعه، 
475Fشد. مسافران و بردگان صرف مي

1 

 سها در عهد عثمان بن عفّان نهم: حفظ و استمرار نظام پرداخت
هاي عهد عمر را كه براساس  عثمان بن عفّان در دوران خالفت خود، همان نظام پرداخت
نمود و رعايت همين شيوه و معيار قرار دادن افراد پيشگام در اسالم، استوار بود، حفظ 

نمود كه به  ها به افراد، به واليان و كارگزاران خود سفارش مي روش را در نحوه پرداخت
نويسد: مسلماناني كه در  ي خود، خطاب به والي كوفه چنين مي عنوان مثال او در نامه

، از طريق زيرا خداوند ؛باشند را بر ديگران افضل بدان اسالم پيشگام و داراي سوابقي مي
ها و زحمات آنان است كه  آنان، اسالم را به آن سرزمين آورد و ديگران به خاطر تالش

اند. آن پيشگامان صراط مستقيم، برخالف ديگران كه از حق روي  جا سكني گزيده در آن
گردانيدند، حق را برپا داشتند و آن را استوار گردانيدند، بنابراين جايگاه و منزلت هر يك 

ها بپرداز كه  ن را در نظر داشته باش. سهم هر يك از مردم را براساس حقشان بداناز آنا
476Fكند. شناخت مردم و ميزان حق و حقوق آنان، راه عدالت را هموارتر مي

2 
كه  المال شد به نحوي هاي هنگفتي عايد بيت چون فتوحات گسترش يافت، ثروت

477Fاين امر اختصاص دهد هاي متعددي را به ها و خزانه عثمان ناچار شد صندوق

تأثير اين  .3
هاي عظيم در جامعه چشمگير بود، به عنوان نمونه، عثمان حقوق هر يك از  ثروت

سربازان را يكصد درهم افزايش داد و اين سنتي شد براي ديگر خلفا كه بتوانند بر حقوق 
ينه ن اولين خليفه بود كه با افزايش هزشاهاي خود به مردم بيافزايند، و اي و بخشش

478Fنيز از آن پيروي كردند. خلفاي ديگرپرداخت پول، 

4 

                                           
 . ١٥٠، السياسة املالية لعثمان بن عّفان -١
 ). ٥/٢٨٠تاريخ الطربی ( -٢
 ). ٦٨ – ٢/٣٦اإلدارة العسکريّه فی الدولة االسالمية ( -٣
 ). ٥/٢٤٥تاريخ الطربی ( -٤
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زدند كه اي مردم! براي  كند كه در عهد عثمان، جارزنان جار مي حسن روايت مي
المال مراجعه كنيد. در آن دوران ثروت فراوان  گرفتن سهم لباس و عسل و روغن به بيت

مسلمانان با صفا و  كه تمام بود و بركت بسيار و روابط ميان مردم حسنه، به نحوي
479Fزيستند. صميميت در كنار هم مي

1 
عثمان همچنين به مرزها و مرزبانان اهتمام خاصي داشت و به فرماندهان خود دستور 

480Fداده بود، حقوق و مزاياي مرزبانان و سربازان خود را دو برابر كنند.

2 

 ها در زندگي اجتماعي و اقتصادي مردم دهم: تأثيرات اين ثروت
كه بيان شد در عهد عثمان به دليل گسترش فتوحات و به تبع آن سرازير شدن طور  همان

شد و اين خود، تأثير  المال، ثروت عظيمي نصيب دولت مي انواع و اقسام درآمدها به بيت
شگرفتي بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردمان آن روزگار گذاشت. ابواسحاق از پدر 

كنار عثمان گذشت. عثمان رو به او نمود و كند كه روزي او از  بزرگ خود نقل مي
پرسيد اي پيرمرد! اهل و عيال تو چند نفرند و او پاسخ داد. عثمان نيز دستور داد به ايشان 

المال پرداخت  دوهزار و پانصد درهم و براي اهل و عيال او ده هزار درهم سهم از بيت
481Fشود.

3 
كند كه او در خانه عثمان  محمد بن هالل مديني نيز از مادربزرگ خود روايت مي

كرد. روزي عثمان او را نديد و چون جوياي حال او شد، همسرش بدو گفت كه  كار مي
شده است. عثمان، قاصدي را به منزل او فرستاد تا بدو پنجاه  پسريامشب صاحب  وا

درهم پرداخت كند. قاصد به مادربزرگ من گفت كه به دستور عثمان، اين سهم بچه 
482Fه كه يك ساله شود و پس از آن سهم او، يكصد درهم خواهد بود.توست تا آنگا

4 
هاي  همچنين او از محل اين درآمدهاي سرشار، سهم ارزاق و پوشاك خانواده

483Fسربازان را در مدينه منوره افزايش داد.

5 

                                           
 . ٥٢، ) و فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب٩/٩٣(جممع الزوائد  -١
 ). ١٥٧– ١/١٥٢و فتوح البلدان ( ١٩٢، فتوح مصر -٢
 ). ٧٦٩ – ٢/٧٦٨اإلدارة العسکرية ( -٣
 ). ٧٦٩ – ٢/٧٦٨اإلدارة العکسرية ( -٤
 ). ٣/٢٩٨طبقات ابن َسعد ( -٥
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و هاللي قصد داشت به هر يك از چهار هزار سرباز نقل است چون قطن بن عمر
عنوان پاداش و تقويت روحيه، پرداخت نمايد، عبداهللا بن عامر، خود، چهار هزار درهم، به 

اي به عثمان نوشت و در مورد ميزان اين پاداش از او سؤال كرد، عثمان  والي بصره، نامه
از ». هر چيزي كه بتواند در راه خدا مفيد فايده باشد، جائز است«نيز در پاسخ به او نوشت: 

484Fكردند ها، جائزه اطالق مي ها و پاداش آن پس به اين نوع بخشش

نيز عثمان دستور داد  .1
كه پاداش و جوايز سربازان اسالم را به عنوان ارث به وارثان آنان پرداخت كنند. نقل 
است كه چون عبداهللا بن مسعود درگذشت، زبير بن عوام نزد عثمان آمد و از او 

بپردازد، زيرا اهل و عيال او المال را به خانواده او  درخواست نمود كه سهم عبداهللا از بيت
المال سزاوارتر هستند و عثمان نيز پانزده هزار درهم را به آنان  نسبت به اين مبلغ از بيت

485Fپرداخت نمود.

2 
وري و  ها، وضعيت كشاورزي، پيشه عالوه بر اين سيل عظيم درآمدها و ثروت

مردم مدينه و ساير گيري داشت.  بازرگاني مردم در عهد عثمان بن عفّان نيز، بهبود چشم
مسلمانان، غرق در ثروت و رفاه شدند، در كنار اين رفاه و آسايش، مردماني كه از ديگر 
ملل و اقوام به اسالم گرويده بودند و يا به اسارت درآمدند، با خود تمدن و علوم و فنون 

اين نقطه العرب آوردند كه پيشتر و قبل از فتوحات، مردمان  ةخود را به ميان مردمان جزير
خبر بودند. همچنين در اين عهد بود كه تعدادي از  از جهان، نسبت به آن مسايل كامالً بي

486Fهاي بزرگ براي خود نمودند. صحابه مبادرت به ساختن خانه

3 

يازدهم: روابط عثمان با خويشـاوندان خـود و ميـزان پرداخـت بـه آنـان از       
 المال بيت

المال  كردند كه اودر نحوه پرداخت از بيت غوغاساالران و خوارج، عثمان را متهم مي
داد. در كنار اين اكاذيب و  ها را به خويشاوندان خود مي كرد و بيشتر آن اسراف مي

ها را نقل كرده و در  شايعات، روايات و سخناني وجود دارد كه سبئيون و رافضيون آن

                                           
 ). ٢٧و ٢/٢٦ابوهالل (، األوائل -١
 ). ٢/٧٧االدارة العسکرية ( -٢
 . ١١٤، َوضَّاح الصمد، سالميهحلضارة العربية اإلا -٣
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ي كه اين اباطيل را باور اند كه متأسفانه هستند مورخان و متفكران ميان كتب تاريخ پراكنده
كدام از اين  پندارند. اما به حقيقت بايد دانست كه هيچ ها را حقيقت مي نموده و آن

هاي او به  اكاذيب و افتراها، پايه واساس ندارد و روايات معتبري كه در مورد بخشش
هاي  خويشاوندان خود نقل شده، دليلي است بر صفات نيك و پسنديده او و از ويژگي

 دهد:  ي او خبر ميواال
اي داشت و  عثمان، مردي ثروتمند بود كه با خويشان خويش روابط گرم و حسنه -1

487Fكرد. هاي فراوان مي ها بخشش هميشه به آن

1 
كنند  ور شده و او را متهم مي توز به شخصيت ايشان حمله گاه افراد شرور و كينه آن

ويشان خود انجام داده است. هاي فراواني در حق خ المال مسلمين، بخشش كه از بيت
عثمان در جواب اين اتهامات ناروا چنين گفت: من خويشاوندان خود را بسيار دوست 

ها از مال خودم بوده  كنم، اما تمام اين بخشش هاي زيادي مي ها بخشش دارم و در حق آن
ام.  كس ديگر حالل نشمرده المال مسلمين را نه براي خود و نه براي هيچ است و هرگز بيت

هاي  و ابوبكر و عمر بسيار سخاوتمند بودم و به مردم بخشش صمن در دوران رسول خدا
ام كه كما في السابق  كردم و حال نسبت به آن روزگار طمعكار و آزمند شده شمار مي بي

ام و حال كه به پايان  كنم. من يك عمر با اهل و عيال خود بسر برده آن مقدار بخشش نمي
كنم، اين دروغگويان ناسپاس در  م و ثروتم را در ميان آنان تقسيم ميا عمر نزديك شده

488Fگويند. مورد من چه چيزها كه نمي

2 
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
489Fحرب سهم پرداخت كرد. عيص و بني عاص، بني عثمان، بني به همان مقدار به بنيسپس 

3 
كه تمام سخنان  استتمام اين روايات معتبر و نصوص صحيح دالّ بر اين 

حد و  هاي بي المال و بخشش گويان راجع به اسراف و حيف و ميل او نسبت به بيت گزافه
پايه و اساس  هاي بي تعدد، جز داستانحصر او به خويشان خود و نيز ساختن قصرهاي م

                                           
 . ٨٢، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -١
 ). ٥/٣٦تاريخ الطربی ( -٢
 ). ٥/٣٦تاريخ الطربی ( -٣
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چيز ديگري نيستند. هر چند برائت عثمان در اين مسايل واضح و مبرهن است اما هستند 
هايي را در حق خويشاوندان  المال، بخشش علمائي كه معتقدند اگر هم عثمان از محل بيت

يدگاه اين علما، زيرا براساس د ؛خود روا داشته، اين اقدام او از نظر شرع بالمانع است
القربي كه در قرآن بدان امر شده است، مربوط به خويشاوندان امام آن عصر  سهم ذوي

490Fباشد. مي

1 
ابن تيميه در كتاب خود چنين آورده است: تعدادي از علما چون حسن شيخ اإلسالم 

القربي، متعلق به خويشاوندان امام است. پيامبر   و ابوثور بر اين باورند كه سهم ذوي
نمود.  المال پرداخت مي نيز به حكم واليت، به نزديكان خود سهمي از بيت صخدا

القرباي ايشان بودند  ، ذويصالقربي در دوران حيات مبارك حضرت رسول بنابراين ذوي
القربي، خويشاوندان ولي امر مسلمين، محسوب  و پس از رحلت آن حضرت، ذوي

از او واجب است و بدون شك اين نزديكان  شوند، زيرا كمك و ياري ولي امر و دفاع مي
كنند. به طور كلّي، تمام خلفايي كه بعد از عمر  و اطرافيان اويند كه به اين كار اقدام مي

المال و يا  فاروق به اين مقام دست يافتند به انحاي مختلف اقوام و خويشان خود را از بيت
491Fكردند. حكومت سهيم مي

2 
اند: اقدامات عثمان در  اب خود چنين آوردههمچنين ايشان در جاي ديگر كت

المال بود و  خصوص نزديكان خويش از سه منظر بالمانع است: نخست: او عامل بر بيت
المال  عامل، هرچند هم كه ثروتمند باشد باز مستحق دريافت حقوق و مزايا از بيت

 باشد.  مي
 القربي عبارتند از خويشاوندان امام آن عصر. دوم: ذوي

اي بسيار  زديكان و خويشان عثمان، برخالف خويشاوندان ابوبكر و عمر، قبيلهسوم: ن
هايي به مراتب بيشتر از قبايل  بزرگ و پرجمعيت بود كه به تبع آن احتياجات و درخواست

492Fابوبكر و عمر داشتند.

3 

                                           
 . ٨٣ص ، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -١
 ). ١٨٨، ٣/١٨٧منهاج السنة ( -٢
 . ١٦٣ص، حلمدی شاهني، ). والدولة األمويّة٣/٢٣٧منهاج السنة ( -٣
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در تاريخ طبري نقل شده است كه چون عثمان به عبداهللا بن سعدبن ابي سرح  -2
جا را فتح نمايد، به او قول داد  از طريق مصر به تونس حركت كند و آن مأموريت داد كه

كه اگر در اين مأموريت خود موفق باشد يك پنجم خمس غنايم را بدو خواهد داد. سپاه 
هاي آفريقا توانستند آن مناطق را فتح كنند. پس از  ها و كوه عبداهللا نيز با عبور از دشت

ها را مشخص نمود، يك پنجم  را تقسيم كرد و خمس آن كه عبداهللا غنايم سربازان اين
خمس را براي خود برداشت و چهار پنجم بقيه را همراه وثيمه نَضْري نزد عثمان فرستاد. 
هيئت همراه وثيمه از اين اقدام عبداهللا نزد عثمان شكايت كردند. عثمان با رد شكايت آنان 

داده بود، اما هيئت همراه خمسِ غنايم، بديشان گفت كه خود او قول چنين پاداشي را بدو 
از اين جواب قانع نشدند و عثمان نيز درخواست آنان را پذيرفت و به عبداهللا دستور داد 

493Fالمال پس دهد و او نيز اطاعت امر كرد. كه آن مقدار پاداش را به بيت

1 
، خود، به ثروتمندان و مجاهداني كه صدر احاديث معتبر نقل است كه رسول خدا

494Fنمودند. هايي را عطا مي ميدان كارزار حضور داشتند، پاداش در

2 
در فتح آفريقا، خمس و حيواناتي كه به غنيمت آورده شده بود به حدي بود كه  -3

ها را به يكصد هزار  ي آن بردن بخشي از آن به مدينه مشكل بود. مروان بن حكم همه
رد. هنگامي كه مروان خبر اين درهم خريد كه بيشتر آن مبلغ را به صورت نقد پرداخت ك

برد، مسلمانان در شهر نگران آن بودند كه سپاه اسالم در آفريقا  فتوحات را به مدينه مي
ها از اين  ها رسانيد، همه آن دچار شكست شده باشد و چون مروان خبر اين نصرت را بدان

ه پولي را كه فتح و پيروزي به وجد آمدند، عثمان نيز به عنوان مژدگاني اين خبر، بقي
داد به او بخشيد  المال مي بايست در ازاي خريد آن مقدار از غنايم آفريقا به بيت مروان مي

هاي راه،  خبر، در مقابل تحمل خستگي و اين از اختيارات امام است كه به قاصد خوش
پاداش عطا كند. اعطاي اين مقدار پاداش به مروان، مستند و درست است اما روايتي كه 

دارد، عثمان خمس غنايم آفريقا را به مروان بخشيد كامالً دروغ و غيرمستند  مي بيان
495Fاست

داشت اما هرگز اين  . اگرچه عثمان نزديكان و خويشاوندان خود را بسيار دوست مي3

                                           
 ). ٢٥٣تاريخ الطربی ( -١
 . ٨٤، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٢
 . ٨٤، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٣
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المال و ساير  مودت و محبت سبب نشد كه دچار گناه و يا سوء مديريتي در امور بيت
لي كه در كتب تاريخ در اين خصوص نقل شده شئون حكومت گردد و اكاذيب باط

باشد كه  هاي ستمكار و ظالمي مي است، نشأت گرفته از تبليغات مسموم سبئيون و رافضي
، عيان و آشكار است. در واقع رفتار و شخصومت و عداوتشان با عثمان و ديگر صحابه

هاي اسالم و  يمنش عثمان با اقوام و خويشاوندان خود برگرفته از دستورات و راهنماي
 كه قرآن در اين رابطه چنين فرموده است:  باشد، كما اين قران مي
ِي َ�ٰلَِك ﴿ َّ �  ُ ُ يُبَّ�ِ َّ ِينَ ِعَباَدهُ  � َّ �  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت� َءاَمُنوا َّ ۡ�  �ل

َ
لُُ�ۡ   َٔ قُل ّ�ٓ أ

ۡجًرا �ِّ� 
َ
� ِ�  �لَۡمَوّدةَ َعلَۡيهِ أ قۡ  �لُۡقۡرَ�ٰ َُ ۡۡ َحَسنَٗة تّزِۡد َ�ُ َوَمن  ِ ۚ �ِّن  ۥَۡ َ �ِيَها ُحۡسًنا َّ َ�ُفورٞ  �
ور   ُُ  .]٢٣الشوری: [ ﴾٢ َِ
دهد، بندگاني كه  اين همان چيزي است كه خداوند بندگان خود را بدان نويد مي(

اند. بگو: در برابر آن (همه نعمت كه در پرتو  اند و كارهاي شايسته كرده ايمان آورده
خواهم جز عشق و عالقه  به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي دعوت اسالم

گردد). هر كس كار نيكي انجام  نزديكي (به خدا) را (كه سود آن هم عايد خودتان مي
آوريم).  افزائيم (و دست كم يك خوبي را ده خوبي بشمار مي دهد، بر نيكي عمل او مي

بخشد و كارهاي خوبشان را  بندگان را مي خداوند آمرزگار و شكرگزار است (و گناهان
 . دهد)) به بهترين وجه پاداش مي

 فرمايد:  جا كه مي و نيز آن
ُِ�َ وَ  ۥَحّقهُ  �ۡلُقۡرَ�ٰ ذَا  َوَءاتِ ﴿ ِۡنَ وَ  �لِۡمۡس ََۡبِذيًرا  �لّسبِيلِ  � ۡر  َبّذِ َُ  ﴾٢َوَ� 

  .]٢٦اإلسراء:[
ودت و محبت)، و حق مستمند حق خويشاوند را (از قبيل: صله رحم و نيكوئي و م(

و وامانده در راه را (از قبيل: زكات و صدقه و احسان)، بپرداز، و به هيچ وجه باد دستي 
 ). مكن

از طرف ديگر رفتار كريمانه عثمان يادآور روش و منش حضرت محمد 
را ديد و با او  صبرخالف منتقدان نادان خويش، پيامبر خدا سبود. عثمان  صمصطفي
شر داشت و معارفي را از احوال و حاالت او فرا گرفت كه آن منتقدان از آن حشر و ن

بهره بودند؛ عثمان را چنان در دين و معارف آن تبحر بود كه قاطبه مردم هرگز  بي
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به چه  صنتوانستند بدان پايه و مرتبه دست يابند، عثمان با چشم خود ديد كه رسول خدا
داشت و در حق آنان از هيچ احسان و  ست ميميزان نزديكان و خويشان خود را دو

كه ايشان هنگام تقسيم جزيه و زكات بحرين، بيشترين  نمود، كما اين بخششي دريغ نمي
496Fسهم را به عباس، عموي خويش، عطا كردند.

1 
و علي، پسر عمو و داماد خويش را به امارت برگزيدند، به تحقيق، سيره رسول 

توانستند از آن تبعيت نمايند و  ر مؤمنان بود كه ميبزرگترين الگوي عثمان و ديگ صخدا
497Fراه سعادت را در آن بجويند.

2 
عثمان فردي بود بزرگوار، با حيا و شرم و «گويد:  ابن كثير در همين رابطه چنين مي

هاي فراواني به خويشان و  داراي اخالقي نيكو و سخاوتي عظيم كه در راه خدا، بخشش
ارزش دنيا، آنان را تشويق نمايد  اند با بذل متاع فناپذير و بينمود تا بتو 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 صپيامبر خدا

و هدايت بود از آن اموال محروم شان آكنده از ايمان  اي ديگر از ياران را كه قلب دسته
نمود تا شايد دسته اول را نيز به راه هدايت رهنمون باشد و اين خصلت حكيمانه را  مي

شمردند  غنيمت مي صمنافقان و خوارج جهت تخريب جايگاه و منزلت حضرت رسول
498Fكردند. داري مي انتقادهاي گزنده و نيش صو از اين نوع رفتار رسول خدا

3 
در همين رابطه اين ماجرا را نقل كرده است:  سل، جابر بن عبداهللابه عنوان مثا

كه رودي است مابين طائف و مدينه، يكي از همين » جعرانه«هنگام تقسيم غنايم در 
كند؟  منافقان بر پيامبر خرده گرفت كه چرا در تقسيم غنايم، جانب عدالت را رعايت نمي

 د كه:جوابي محكم و كوبنده به او پاسخ دا صپيامبر
 ».شقيت إن لم أعدل«
 499F4»اگر من عدالت را رعايت نكنم خداوند مرا از رحمت خويش محروم سازد.«

                                           
 صحيح البخاری (کتاب اجلزيه).  -١
 ). ٧/٢٠١البداية و النهاية ( -٢
 ). ٧/٢٠١البداية و النهاية ( -٣
 صحيح البخاری (کتاب فرض اخلمس).  -٤
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عثمان نيز به همين روش مورد انتقاد و تخريب منافقان و خوارج و دشمنان اسالم 
گرفت، او خطاب به اعضاي مجلس شوراي امت و در دفاع از اقدامات خويش  قرار مي

با رفتار و منش خود و وضعيت حكومتم، شما را در جريان قرار  در رابطه«چنين گفت: 
ام. ابوبكر و عمر كه پيشتر از من در اين مقام حضور داشتند، به خاطر رضاي خداوند،  داده

نزديكان خويش  صكه رسول خدا گرفتند، حال آن بر خود و اطرافيان خويش سخت مي
مقام رسيدم، ديدم كه مردمان من در  ساخت. من چون به اين المال محروم نمي را از بيت

هاي  برند و به همين دليل تصميم گرفتم، آنان را از ثروت فقر و تنگدستي به سر مي
را بازگو  دانيد آن مند سازم. حال اگر شما اين اقدام مرا نادرست مي المال بهره بيت

 . 500F1»نماييد
 ارد: د ابن تيميه نيز در رد منتقدان عثمان بن عفّان، بيان مي 

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 
چهار صد هزار دينار پرداخت نمود، باور نمود. همچنين به يقين روايتي كه در آن آمده 

ينار به مروان بن حكم بخشش كرد، كذب و نادرست است. است، عثمان يك ميليون د
ها كجايند؟!  بايد در خصوص اين قبيل روايات پرسيد كه سند درست و معتبر اين داستان

ي مسلمانان، اعم از نزديكان خود و ساير مردمان،  درست است كه عثمان به همه
ات درست و معتبري ها جهت اثب نمود اما هر كدام از اين بخشش هاي زيادي مي بخشش

هرگز چنان مبالغ  سكدام از خلفاي راشدين باشد. همچنين بايد دانست كه هيچ مي
501Fاند. حد و نصري را نبخشيده هنگفت و بي

2 
 

                                           
 ). ٣/١٩٠الطبقات الکربی ( -١
 ). ٣/١٩٠منهاج السّنه ( -٢



 



 
 گفتار دوم

 ترين اجتهادات ايشان و مهم سسيستم قضايي عهد عثمان

آن  و در ارتباطي كامل با سيرة صاكرمعصر خلفاي راشدين، در راستاي عصر نبي
باشد،  اي برخوردار مي العاده بود و به همين دليل، اين عصر از اهميت فوق صحضرت

قضائي آن، به طور أخص، تداوم و استمرار و  ،هاي اين عهد به طور اعم نظام و برنامه
بودند كه صحابه با دقت و وسواس زياد بر  صهاي عهد رسول خدا همان نظام و برنامه

هاي رهبر خويش در تمامي شئون و مسايل امت اصرار  رنامهاجرا و رعايت آن نظام و ب
 راشدين را در دو اصل بيان داشت: خلفاي توان اهميت نظام قضائي عهد  ورزيدند، مي مي

 ها  در امور قضا و اجراي تمامي آن ص* رعايت احاديث رسول خدا
اشتن ها و وضع قوانين قضائي جديد كه بتواند در عين در نظر د * تدوين برنامه

502Fها و اركان دولت نو بنيان اسالمي را تحكيم بخشند. روز جهان اسالم، پايهمسايل نو و به

1  
نظير خود توانست نظام  با عنايت خداوند و نيز به كمك نبوغ بي سعمر فاروق 

قضائي دولت اسالمي را گسترش و تكميل نمايد؛ او براي اين نظام، اركان و اصولي را 
ي بعد از او، عثمان بن عفان، توانست بر همين اساس، قضاوت  فهنهادينه نمود كه خلي

هاي اين قضات و ميزان حقوق و مزاياي  دولت خود، اختيارات آنان، صفات و ويژگي
ايشان را تعيين نمايد؛ همچنين او منابع صدور احكام و قوانين قضائي را كه قضات 

راستاي همان اصول و نظامي كه  كردند، در ها استناد مي بايست در احكام خود به آن مي
 عمر فاروق وضع كرده بود، تدوين و اجرا نمود. 

به مقام خالفت رسيد، در مدينه سه تن از صحابه به امر قضا  سهنگامي كه عثمان 
و سائب بن  س، زيد بن ثابتسپرداختند كه عبارت بودند از علي بن ابي طالب مي

به آنان استقالل كامل داده بود، خود . عثمان بر خالف عمر كه در امر قضا سيزيد
كرد و در خصوص حل منازعات با اين سه تن و ديگر  در اين امور نظارت مي مستقيماً

كرد و در  نمود، اگر نظر او با آراي آنان يكي بود، حكم را صادر مي صحابه مشورت مي

                                           
 . ٨٤و  ٨٣، تاريخ القضاء فی االسالم، حممد الزحيلی -١
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به معناي  ورزيد. اين صورت، به بحث و گفتگوي بيشتر در آن مسأله مبادرت مي غير اين
آن است كه عثمان آن سه نفر را از مقام قضا عزل نمود و آنان را در حد يك مشاور نگه 

پرداخت. هر چند هستند  داشت كه در مسايل 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  ص وجود ندارد بلكه آنصريحي در اين خصو
نمود؛ در واقع  حال در مسايل و قضاياي مهم به مشورت و تبادل آراء با ايشان اقدام مي

منشأ اين اختالف نظر در خصوص روابط عثمان با قضات عمر را بايد در اين روايات 
 جستجو نمود: 

از عبدالرحمن بن سعيد، چنين  ةاخبار القضابيهقي در سنن و وكيع در كتاب  •
كنند: از پدر بزرگم شنيدم كه روزي عثمان بن عفان در مسجد نشسته بود كه  روايت مي

ناگاه دو فرد نزد او آمدند و از او خواستند در ميان ايشان قضاوت كند، عثمان به يكي از 
تو نيز برو و طلحه بن  آنان گفت: برو و علي را به اينجا بياور، سپس به ديگري گفت:

عبيداهللا، زبير بن عوام و عبدالرحمن بن عوف را نزد من آور، چون آنان آمدند، عثمان به 
آن دو مرد گفت: كه سخنان خود را بگوييد، سپس رو به آن صحابه كرد و گفت: شما 

و  نيز رأي و تصميم خود در خصوص اين دو مرد را اعالم كنيد، اگر آن صحابه، رأي
كرد و در غير  تصميمي موافق با رأي و نظر عثمان داشتند، عثمان همان رأي را صادر مي

خواند؛ در هر صورت آن  اين صورت خود و آنان را به تأمل بيشتر در آن مسأله فرا مي
كه به  پذيرفتند. در واقع عثمان تا زماني هاي نزاع، حكم را هر چه بود مي صحابه و طرف

 دينه هيچ كس را به مقام قضا منصوب ننمود. شهادت رسيد، در م
در تاريخ طبري در بحث پيرامون اقدامات عثمان، چنين آمده است: زيد بن  •

ثابت در عهد عثمان، مقام قضا داشت؛ اين به معناي آن است كه عثمان، زيد بن ثابت را 
ا و صدور در مقام خود ابقا نمود، هر چند اين امر مستلزم آن است كه عثمان در امر قض

كه بتوان اين دو روايت را با هم جمع  حكم، به زيد، استقالل كامل داده باشد، تا زماني
 كه يكي از آن دو را بر ديگري ترجيح داد.  تر است تا آن نمود، ما را شايسته

ما حصل جمع اين دو روايت آن است كه عثمان، قضات مدينه را در سمت خود 
ها بپردازند، اما  صمات به قضاوت و حل و فصل آنحفظ نمود تا در منازعات و مخا
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شد به خود اختصاص  بايست حل و فصل مي تعدادي از مسايل و معضالت را كه مي
503Fپرداخت. داد، هر چند در اين ميان با قضات شهر و ديگر صحابه نيز به مشورت مي مي

1  
كه كعب  ايننمود، كما  عثمان گاه، خود، مستقيماً قضات ديگر واليات را تعيين مي

سپرد،  بن سور را به مقام قضاي بصره گماشت. گاه نيز امر قضا را به خود واليان مي
طور كه بعد از عزل كعب بن سور، اين وظيفه را به والي بصره محول نمود. همچنين  همان

504Fشد. جا نيز محسوب مي بود قاضي آن صنعاءيعلي بن اميه در عين حال كه والي 

2  
گزيدند كه اين نشان  تر واليان، خود، قضات خويش را بر ميدر عهد عثمان، بيش

505Fدهد كه در عهد عثمان، قدرت و اختيارات واليان بيشتر از قضات بود. مي

3 
هاي عثمان خطاب به واليان، امراي ارتش و عامه مردم، مؤيد اين مطلب است  نامه

فه خطير را بر دوش كه او، تعيين قضات را به خود واليان واگذاشت كه يا خود اين وظي
506Fگيرند و يا به فرد توانا و امين محول نمايند.

4  
كه مدام با قضات خود در اقصي نقاط مملكت در ارتباط  سهمچنين برخالف عمر 

507Fورزيد. بود و در جريان كار ايشان قرار داشت، عثمان به ندرت بدين كار مبادرت مي

5  

 پذيرد مقام قضا را نمي سعبداهللا بن عمر
ان به عبداهللا بن عمر پيشنهاد مقام قضا را نمود، او از قبول اين مسئوليت امتناع چون عثم

ورزيد و به عثمان چنين گفت: من هرگز بين دو نفر قضاوت نخواهم نمود، از رسول 
 شنيدم:  صخدا

 ».من عاذ باهللا فقد عاذ بمعاذ«
د كه بايد به اي به خداوند رجوع كرد و به او پناه برد، بدان كه هر كس در مسأله«

 ». معاذ بن جبل رجوع نمايد و مشكلش را با او در ميان گذارد

                                           
 ). ١/٣٧٨النظم اإلسالميه ( -١
 . ١٤٣، عصر اخلالفة الراشدة -٢
 ). ١/٣٧٨النظم اإلسالمية ( -٣
 ). ١/٣٧٨النظم اإلسالمية ( -٤
 ). ٢/٩٢الوالية علی البلدان ( -٥
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خواهم كه مرا بدين امر خطير مكلّف ننمايي؛ عثمان نيز اين درخواست  من از تو مي
  508F1.، و گفت:  كسي را در جريان نگذارابن عمر را پذيرفت و او را از اين مقام، معاف نمود

 دادگستريمحكمه / 
كند كه چون نزد عثمان رفت تا او را  ، نقل ميس خدمتكار عباس ؛ز ابو صالحابن عساكر ا

بنا به درخواست عباس، به خانه او دعوت كند، عثمان را در دادگستري يافت. بجز اين 
د كه از جمله اقدامات مهم عثمان، نروايت، تعدادي از كتب تاريخ نيز بر اين نظر هست

ت فوق درست باشد، عثمان بر خالف ابوبكر و عمر باشد. اگر رواي تأسيس دادگستري مي
دادگستري بنيان نهاد محكمه/ پرداختند، مكاني را به عنوان  كه در مسجد به امر قضا مي
509Fنمود. كه در آن به اين امر اقدام مي

2  

 سمشهورترين قاضيان عهد عثمان
 زيد بن ثابت در مدينه  -1
 ابو الدرداء در دمشق  -2
 كعب بن سور در بصره  -3
جا را نيز بعد از كعب  موسي اشعري كه عالوه بر واليت شام، مقام قضاي آنابو  -4

 بن سور به عهده داشت. 
 شريح در كوفه  -5
 يعلي بن اميه در يمن  -6
 ثمامه در صنعاء  -7
510Fعثمان بن قيس بن ابي العاص در مصر -8

3  

                                           
 ). ٤٧٥يثمسند امام أمحد (حد -١
 ). ٤/٧٤٠أشهر مشاهري اإلسالم ( -٢
 . ١٦٠-١٥٩، عصر اخلالفة الراشدة -٣
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هاي قصاص، جنايات، حدود، تعزيرات، عبادات و  همچنين عثمان بن عفّان در زمينه
، اجتهاداتي نمود كه در نزد فقهاء و مدارس و مكاتب آنان انعكاس يافته است و معامالت
 پردازيم:  جا به ترتيب به هر يك از آنا مي ما در اين

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

 ي قتل بودبدان پرداخت قضيه ساي كه عثماناولين قضيه -1
ن در دوران خالفت خود بدان حكم داد، ماجراي عبيداهللا بن اولين قضيه مهمي كه عثما 

و هم  عمر بود كه هم دختر ابولؤلؤ را به قتل رسانيده بود، هم مردي مسيحي بنام جفينه
به او تعلق داشت، در آن ايام در مدينه شايعه شده بود كه  سهرمزان را كه خنجر قتل عمر

511Fت.هرمزان در قتل عمر به ابولؤلؤ كمك كرده اس

1  
قبل از شهادت دستور داد كه هرمزان را به زندان بياندازند تا خليفه بعد از او  سعمر

در مورد هرمزان تحقيق و حكم كند. چون عثمان به خالفت رسيد، اولين مسأله كه 
هاي او بود، علي  نمود، قضيه عبداهللا بن عمر و قتل بايست در مورد آن حكم صادر مي مي

اي از  كند عبيداهللا به قتل برسد؛ اما در مقابل، دسته يجاب ميمعتقد بود كه عدالت ا
رسيد، آيا سزاوار است كه امروز پسر كشته  شهادتگفتند: ديروز پدر به  مهاجران مي

شود؟ عمرو بن عاص به عثمان چنين پيشنهاد كرد: يا اميرالمؤمنين! شما از اين ماجرا مبرّا 
ا به وقوع نپيوست، بنابراين از آن سلب هستيد، زيرا اين قضيه در زمان خالفت شم

زيرا آنان هيچ وارثي  ؛مسئوليت كنيد، عثمان ديه آن مقتولين را از مال خود پرداخت نمود
جز بيت المال نداشتند و امام عصر نيز صالح كار را در پرداخت ديه آنان و آزاد نمودن 

512Fعبيداهللا تشخيص داد.

2  
اس آن، قماذبان، پسر هرمزان، عبيداهللا را كند كه براس طبري روايت ديگري نقل مي

كند: عجم در  مورد عفو قرار داد. در اين روايت، ابن منصور از قول قماذبان چنين نقل مي
مدينه، آزادانه با هم ارتباط داشتند، روزي فيروز به نزد پدرم آمد و خنجر دوسر پدرم را 

                                           
 ). ٧/١٥٤البداية و النهاية ( -١
 ). ٤/١٥٤البداية و النهاية ( -٢
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كني؟ پدرم در جواب  چكار مي از او گرفت و از او پرسيد: در اين سرزمين با اين خنجر
ام. در اين اثنا مردي شاهد اين برخورد بود و چون  گفت: به همراه داشتن آن عادت كرده

عمر ضربت خورد به مردم گفت: كه با چشم خود ديدم كه هرمزان خنجر را به فيروز داد. 
گامي كه عثمان براساس همين گفته بود كه عبيداهللا نزد پدرم آمد و او را به قتل رسانيد. هن

به خالفت رسيد، مرا در عفو يا قتل عبيداهللا مخير نمود و او را به من سپرد و به من چنين 
گفت: اي فرزندم! اين مرد قاتل پدرت است و تو نسبت به او از ما سزاوارتر هستي، حال 

نيز به  برو و او را به قتل برسان؛ من نيز عبيداهللا را همراه خود بردم اما تمام مردم مدينه
دنبال ما راه افتادند، من به آنان گفتم: آيا من حق دارم او را بكشم؟ آنان نيز جواب مثبت 

دادند، پس به آنان گفتم: آيا حق اين را داريد كه از او در برابر من دفاع كنيد؟ آنان  مي
 اعالم كردند كه اين حق را ندارند، من هم او را به خاطر رضاي خداوند و نيز خواست آن

513Fهاي خود حمل كردند. ام بر شانه مردمان بخشودم، مردم نيز مرا تا خانه

1  
بايد گفت ميان اين روايت و روايت ديگري كه براساس آن عثمان، عبيداهللا را مورد 
عفو قرار داد و پرداخت ديه به وارثان هرمزان را به عهده گرفت، تضادي وجود ندارد؛ 

قصاص عبيداهللا حقّ فرزند هرمزان بود، اما او خود، همانطور كه همه صحابه اذعان داشتند 
به خواست و ميل مردم تن در داد و از ريختن خون او گذشت. عفو خليفه نيز به اين دليل 
بود كه عبيداهللا با اين اقدامات غير مشروع خود، حق خليفه را در تحقيق ماجراي قتل عمر 

ميان برد، بنابراين عفو از اين اقدام، حق  و نيز مجازات عامالن و آمران اين قتل، ضايع و از
ي خود، سبب شد تا  خليفه بود و نه پسر هرمزان. در واقع عبيداهللا با آن كار عجوالنه

حكومت نتواند به عوامل پشت پرده اين توطئه هولناك دست يابد و آنان را به سزاي 
زان نسبت به عبيداهللا دو برساند. بر اين اساس عفو خليفه و نيز پسر هرم اناعمال خائنانه ش

باشند. از طرف ديگر چون دختر فيروز و نيز جفينه وارثي نداشتند،  مقوله جدا از هم مي
به شهادت رسيد،  سشد، بدون شك خنجري كه با آن عمر خليفه صاحب حقوق آنان مي

در دستان هرمزان و جفينه ديده شده بود و عبدالرحمن بن ابي بكر و عبدالرحمن بن 
 اهد اين قضيه بودند. عوف، ش

                                           
 باشد.  صحيح منی، سند اين روايت، )٥/٢٤٣تاريخ الطربی ( -١
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عبدالرحمن بن ابي بكر شهادت داد كه فيروز، هرمزان و جفينه را مشغول صحبت 
كردن با هم ديد و با چشمان خود ديد خنجري از دستشان افتاد؛ چون عمر ضربت خورد، 

514Fخنجر هماني بود كه آن دو شاهد وصف كردند.

1  
ا راجع به دختر فيروز كه پس بر همين اساس هرمزان و جفينه مستحق قتل بودند، ام

از كشتن فاروق، خود را به قتل رسانيد تا همدستانش را پنهان كند، بايد گفت كه او 
برد كه چون او خنجر پدرش را پنهان نمود، در  اشتباه به قتل رسيد، زيرا عبيداهللا گمان مي

515Fقتل عمر دست داشته است.

2 

 قتل دزدان -2
انان كوفه كه در آن موقع زير نظر وليد بن عقبه اي از جو نقل است كه يك شب، دسته

شد، به خانه ابن حيسمان خزاعي وارد شدند؛ ابن حيسمان، هنگامي كه از وجود  اداره مي
آنان با خبر شد، شمشير خود را برداشت و دانست كه تعداد آنان زياد است، مردم را به 

 كمك طلبيد، آن جوانان از او خواستند كه آرام گيرد. 
شريح خزاعي نيز كه شاهد ماجرا بود ديد كه چون ابن حيسمان دست از فرياد  ابو

كشيدن بر نداشت، آن جوانان او را به قتل رسانيدند، مردم گرد آنان جمع شدند و آن 
ي چون زهير بن جندب أزدي، مورع بن ابي مورع أَسدي و شُبيل بن جوانان را كه افراد

 دستگير كردند.  ي أَزدي در ميانشان بودند،أُب
ابو شريح و پسرش بر ضد آن جوانان شهادت دادند كه آنان وارد خانه ابن حيسمان 

كردند، اما در آخر چند نفر از آنان، ابن  شدند و هر چند يكديگر را از قتل او منع مي
اي خطاب به عثمان نوشت و نظر او را در اين رابطه  حيسمان را به قتل رسانيدند؛ وليد نامه

ي آن جوانان حكم داد، وليد هم آنان را بر  ا شد، عثمان نيز در نامه خود، به اعدام همهجوي
در قصر و در مألعام اعدام كرد. عمر بن عاصم تميمي در مورد اين ماجرا چنين سروده 

 است: 
 أهَل الزََّعارة فی ملِک ابِن عّفان  التَأُکُلوا أَبداً جيراَنکم َسَرفاً 

                                           
 ). ٣٥٥-٣/٣٥٠الطبقات الکربی ( -١
 . ٢١٩-٢١٨ ،اخلالفة و اخللفاء الراشدون -٢
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كه در ملك عثمان بن عفان اموال همسايگان  ترسيد از اين(اي مردمان شرور! ب
 خويش را به ناحق ببريد). 

 همچنين در ادامه چنين گفته است: 
ـــــــــــــــــذی َجـــــــــــــــــرَّب ـــــــــــــــــاَن اّل  متإّن ابـــــــــــــــــَن َعّف

 مـــــــــــــــازال يَعَمـــــــــــــــُل بالکتـــــــــــــــاِب ُمَهيمنـــــــــــــــاً 
 

ـــــــــــــــِم   ـــــــــــــــوَص ِبُمحَک ـــــــــــــــَم اللُُّص ـــــــــــــــاِن اَفَط  لُفرق
ــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــٍق مــــــــــــــــنهم و بن 516Fفــــــــــــــــی کــــــــــــــــلِّ ُعُن

١ 
 

 
يد كه چطور عثمان با اجراي احكام قرآن، دزدان را سركوب نمود. تا او (دانست

 كند).  شود و آنان را نابود مي هست احكام قرآن در مورد همه دزدان و نابكاران اجرا مي

 مردي كه به خاطر پول، بازرگاني را به قتل رسانيد -3
عمد كه قصاص است  اين حادثه در زمان خالفت عثمان بن عفّان روي داد و مجازات قتل

517Fدر مورد آن قاتل اجرا شد.

2 

 مجازات جادوگر -4
المؤمنين حفصه توسط خدمتكارش، جادو شد، پس خود  ام ،نقل است كه در عهد عثمان

او به اين كارش اعتراف كرد، حفصه نيز به عبدالرحمن بن زيد دستور داد تا آن خدمتكار 
ست و او را مالمت نمود؛ ابن عمر به عثمان را بكشد، عثمان اين اقدام حفصه را ناپسند دان

المؤمنين در مورد يك زني كه او را جادو كرده و خود او نيز به  جواب داد: چرا اقدام ام
 پنداري؟  نادرست مي را آن كارش اعتراف كرده است

در واقع عثمان، قتل آن زن جادوگر را نادرست ندانست، بلكه بايد دانست كه 
اختيارات امام است و هيچ كس حق ندارد به اين حوزه تجاوز  اجراي حدود از حيطه

 كند. 
دانست نه نفس مجازات را، و  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
518Fشد. اي سبب تعليق آن نمي هيچ شك و شبهه

3 

                                           
 ). ٥/٢٧٢تاريخ الطربی ( -١
 . ١٥٣، عصر اخلالفة الراشدة -٢
 . ١٧٠، موسوعة فقة عثمان بن عّفان -٣
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 شود ايتي كه فرد كور و نابينا مرتكب ميحكم جن -5 
فرد كور چون ابزاري در اختيار راهنما است، افراد نابينا در هنگام حركت و راه رفتن 
ممكن است خود را مجروح نمايند بنابراين نيازي ندارد از افرادي عذر بخواهد كه از 

انجام نداده است. عمد  شوند، چرا كه آن كار را به رري ميطريق او دچار جراحت و يا ض
كه در كنار او نشسته است ضرر  بر همين اساس، هر فرد نابينايي كه به راهنماي خود يا آن

و زياني رساند، چون اين كار را به صورت غير عمد مرتكب شده است، هيچ نوع ديه و 
519Fشود. مجازاتي متوجه او نمي

1  

 وندش جنايتي كه دو فرد درگير با هم، نسبت به هم مرتكب مي -6
اگر دو فرد با هم درگير شده و به منازعه پرداختند و در اثناي اين مشاجره به هم آسيب 

زيرا اين نزاع و به تبع آن،  ؛رسانيدند، قصاص آن جراحت و آسيب وارده، واجب است
جراحت و يا جنايت از روي عمد بوده است. اصل اين است كه در آن نزاع، طرفين 

ند به هر شكل به طرف مقابل آسيب وارد كنند و اين مستوجب ا درگير عامدانه قصد داشته
مجازات و قصاص است؛ عثمان بن عفان در همين رابطه دستور داد كه هرگاه دو طرف 
يك منازعه با هم درگير شدند و بر اثر آن جراحت و آسيبي به يكديگر وارد كنند، 

520Fباشند. مستوجب قصاص مي

2 

 ارتكاب جنايت در حق حيوانات -7 
ر كس جنايتي را در مورد حيواني مرتكب شد بايد قيمت و بهاي آن را پرداخت كند، ه

كند كه در عهد عثمان، مردي، سگي شكاري را كه در ميان  عقبه بن عامر روايت مي
را سيصد درهم تخمين زدند، عثمان، آن  ديگر سگان نظير نداشت، كشت، چون قيمت آن

مردي ديگر را ملزم كرد كه بيست  سين عثمان مرد را ملزم به پرداخت آن نمود. همچن
521Fشتر را در ازاي سگي كه كشته بود، بپردازد.

3 

                                           
 . ٩٩ص ، مهان -١
 . ١٠٠، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
 . ١٠٢، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
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 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 مال و 

به قتل رسانيد، او مستوجب جان و ناموس خويش، در حين نزاع و مشاجره، فرد متجاوز را 
دارد كه مردي با چشم خود ديد  بيان مي» المحلّي«باشد. ابن حزم در كتاب  قصاص نمي

كه فردي با زن او در حال زنا است، او نيز آن مرد را به قتل رسانيد. ماجرا را نزد عثمان 
ن مقتول مطرح كردند و عثمان نيز حكم به درست بودن اقدام آن مرد و مهدورالدم بود

522Fداد.

1 

 دحد مرت -9
شود كه چون سه مرتبه از او بخواهند از ارتداد خويش توبه  حد ارتداد بر فردي اجرا مي

كند، امتناع ورزد كه در آن صورت اعدام خواهد شد. نقل است كه عبداهللا بن مسعود، 
د و در چند نفر را در كوفه به اتهام ارتداد و تبليغ نظرات مسيلمه كذّاب باز داشت نمو

دين حق «رابطه با آنان به عثمان نامه نوشت، عثمان نيز به عبداهللا بن مسعود چنين نوشت: 
را بر آنان عرضه كن و هر كدامشان را كه شهادتين بر زبان آورد و از آيين باطل مسيلمه 

» برائت جست، آزاد كن اما هر كدام را كه بر آن آيين باطل اصرار ورزيد، گردن بزن.
نيز هر كدام از آن مردان را كه از ارتداد خويش توبه كرد آزاد نمود و آناني را كه عبداهللا 

523Fبر ارتدادشان اصرار ورزيدند اعدام كرد.

2 

 ام، آيا برايم امكان توبه وجود دارد؟  من يك نفر را به قتل رسانيده -10 
و از عثمان  يك نفر نزد عثمان آمد و ادعا كرد كه پيشتر يك نفر را به قتل رسانيده است

سؤال كرد كه آيا براي او امكان توبه وجود دارد؟ عثمان نيز اين آيه قرآن را براي او 
 تالوت نمود: 

َُِ�ٰبِ تََِ�ُل  ١ ح ٓ ﴿ ِ مَِن  �ۡل َّ �بِ  َ�فِرِ  ٢ �ۡلَعلِي ِ  �ۡلَعزِ�زِ  � َّ َّوۡبِ َوقَابِِل  � � 
ِديِد  َٰه �ِ  �لّطۡوِل� ذِي  �ۡلعَِقابِ َِ ََ ِ  .]٣ -١غافر: [ ﴾٣ �لَۡمِص�ُ ّ� ُهَوت �َِ�ۡهِ َ�ٓ �

                                           
 . ١٠٣، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -١
 . ١٥٠، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
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فرو فرستادن اين كتاب (قرآن) از سوي يزدان چيره و آگاه انجام . حا. ميم(
يزداني كه بخشنده گناه، پذيرنده توبه، داراي عذاب سخت، و صاحب انعام و . پذيرد مي

 ). احسان است. هيچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است
524F».برو توبه كن و هرگز از درگاه خداوند مأيوس نشو«و سپس بدو گفت: 

الزم به  1
ذكر است جهت توبه از گناهاني كه در قبال بندگان خدا صورت گرفته و حقي از آنان را 

است، بايد آن حقوق پايمال شده را جبران نمود و يا آن افراد از ضايع و پايمال كرده 
525Fگناهكار را مورد عفو قرار دهند.حقوق خود بگذرند و فرد 

2  

 حد شرب خمر -11
، اگر افراد آزاد، شرب خمر صروايت معروف آن است كه در عهد رسول خدا

براي تحقير، آنان را با نيز شدند، مردم  كردند به چهل ضربه شالق حد محكوم مي مي
هاي نخستين  سالنمود. عمر هم در  زدند ابوبكر نيز همين حد را اجرا مي كفش و لباس مي

 صورت نداد اما چون ديد كه افراد فاسد اين شيوه حد خالفت خويش تغييري در اين حد
ديد  دارد، با مشورت و صالح دادند و اين روش، آنان را از شرب خمر باز نمي را سبك مي

صحابه، حد شرب خمر را به هشتاد ضربه شالق افزايش داد. عثمان در عهد خويش هر دو 
در پيش گرفت، اما بايد دانست كه اين شيوه اجراي حد از روي هوا و هوس  روش را

نبود گويا كه او با برگزيدن روشي حكيمانه، هر كس را كه از روي اشتباه و براي بار 
زد و هر كس را كه به  نخست به شرب خمر اقدام نموده بود چهل ضربه شالّق، حد مي

نبود، حد او را هشتاد ضربه تازيانه معين  شرب خمر معتاد شده و از آن روي گردان
را به عنوان حد و چهل ضربه دوم را به عنوان نمود؛ در واقع او چهل ضربه نخست  مي

526Fآورد. تعزير در مورد آن افراد به اجرا در مي

3  
 
 

                                           
 ). ٨/١٧سنن البيهقی ( -١
 . ٩٣، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ٩٣، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٣
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 اجراي حد شرب خمر در مورد وليد بن عقبه -12
شرب خمر نزد عثمان آوردند، دو  كند كه چون وليد را به اتهام حسين بن منذر نقل مي

نفر به اين امر شهادت دادند، يكي از آنان شهادت داد كه وليد بدون شك شراب نوشيده 
ليد را ديد، عثمان اعالم نمود: بود، ديگري نيز شهادت داد كه به چشم خود استفراغ و

نمود چون وليد استفراغ كرده است اين دليل بر شراب خوردن اوست؛ سپس رو به علي «
علي نيز اجراي حد را از فرزند خود، حسن، خواست اما او ». و گفت: وليد را شالق بزن

برد آن را اجرا كند و زحمت و  هاي اين كار را مي جواب داد كه هر كس منافع و لذت
را به عهده گيرد، علي از اين سخن حسن خشمگين شد، بنابراين، كار  مسئوليت انجام آن
فر طيار محول نمود، او نيز برخاست و حد را بر وليد اجرا كرد و علي را به عبداهللا بن جع

شمرد، چون به تازيانه چهلم رسيدند، عثمان دستور داد كه ديگر ادامه  ها را مي نيز تازيانه
حد شرب خمر را چهل  صندهند؛ او خطاب به جماعت مردم گفت: كه رسول خدا

كرد و عمر حد را به هشتاد ضربه  را اجرا مي ضربه تعيين نمود، ابوبكر نيز همين ميزان
 رسانيد. 

باشند؛ اما نزد من، حد نخستين ارجحيت  هم چهل ضربه و هم هشتاد ضربه سنّت مي
ف عثمان، حد كه اسال توان برداشت نمود: نخست اين دارد. از اين داستان نتايج زير را مي

تواند فرد ديگري  راي حد است ميكه هر كس مأمور اج اند؛ دوم اين شرب را اجرا نموده
كه وليد برادر مادري عثمان بود  را به نيابت از خود بدان كار گمارد، با عنايت به اين

توان به ميزان دقّت و اصرار عثمان در اجراي حقّ و احكام شريعت پي برد. اين روايت  مي
ن راه از هيچ كند كه عثمان در اجراي حق، فردي شجاع و قاطع بود و در اي اثبات مي

527Fهراسيد. مالمتي نمي

ترين  به واقع اجراي احكام شريعت راستين اسالم، بهترين و محبوب 1
528Fاعمال نزد او و ديگر خلفاي راشدين بود.

2 
 
 

                                           
 ). ١١/٢١٦کتاب احلدود (،  شرح النووی علی صحيح مسلم -١
 . ١٠٥، والية الشرطة فی اإلسالم، منر احلميدانی -٢
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 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 باشند 

شود كه نقل است چون  كار را آزادانه و نه از روي اجبار انجام داده باشند، اجرا ميو اين 
كودكي را به اتهام سرقت نزد عثمان آوردند، دستور داد تا به شرمگاه او نگاه كنند، چون 

529Fديدند كه شرمگاه او، مويي در نياورده است، حد را در مورد او اجرا نكردند.

1  

 يرزندان به عنوان تعز -14
مي از مردي انصاري، جربدر عهد امارت وليد بن عقبه، فردي به نام ضابي بن حارث 

گفتند و در شكار آهوان مهارت داشت به امانت گرفت، اما  سگي را كه بدان قرحان مي
از پس دادن سگ به صاحب آن امتناع ورزيد. اطرافيان آن مرد انصاري، از اطرافيان 

از او پس بگيرند و به آنان تحويل دهند. آنان نيز ضابي بن حارث خواستند، سگ را 
همين كار را انجام دادند، در مقابل ضابي بن حارث به هجو آن مرد انصاري پرداخت و 

 در مورد آن چنين سرود: 
ــــــــــی وَ َتَجّشــــــــــ ــــــــــهً َم ُدون  فــــــــــد قرحــــــــــاَن خّط

ـــــــــــــــــَباعاً  ـــــــــــــــــاُتو ِش ـــــــــــــــــَفب ـــــــــــــــــان  اِعمين کأنّم
ــــــــــــــوا فهــــــــــــــو ُأمُّکــــــــــــــم ــــــــــــــُبکم ال تَترُک  فَکل

 

ـــــــــاُء و هـــــــــی َحســـــــــيرُ َتَضـــــــــُل لهـــــــــ   ا الَوجن
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــاِن أمُي ـــــــــــــــِت المرزُب ـــــــــــــــاهم ببي  َحَب
ـــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــوَق األّمهـــــــــــــــاِت لکبي  فـــــــــــــــإنَّ ُعُق

 

 

ه شتر تنومند و قدرتمند نيز (دوستان قرحان، در برابر من، راهي را در پيش گرفتند ك
ها را سير و در  هاي فراوان امير (وليد) شب ماند. به لطف بخشش ي كردن آن باز مياز ط

گذرانند. سگتان را هرگز رها نكنيد كه چون مادرتان است. بدانيد كه  كامل ميآسايش 
 نافرماني و نفرين مادران، بر فرزندان سخت گران خواهد بود). 

مردان انصاري، شكايت او را نزد عثمان بردند، او نيز آن مرد را احضار و به زندان 
شد، اما آن  سلمانان اجرا مياين حكم و تعزير در مورد همه م  گفتني است كهافكند؛ 

530Fد.در زندان مربر ضابي سخت آمد و حكم 

2 

                                           
 . ١٧١، موسوعة فقه عثمان بن عفان – ٧٧، صحيح التوثيق -١
 ) ٥/٤٢٠تاريخ الطربی ( -٢
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 حد قذف و افترايي كه به كنايه باشد -15 
كه  كرد، و لو آن عثمان حد قذف (متهم كردن يك زن به زنا و فحشا) و افترا را اجرا مي

لوذر! كه ا ةشامبه صورت كنايه نيز بود، نقل است كه مردي به ديگري چنين گفت: يا ابن 
شامه الوذر كنايه از زن زنا كار و فاحشه است. چون از او نزد عثمان شكايت شد، عثمان 

531Fبدون اعتناي به تأويالت و توجيهات آن مرد، قذف را در مورد او اجرا نمود.

1  

 مجازات زنا -16
 كنند تا بميرد. هر گاه زناي زن يا مرد آزاد همسردار اثبات شود، او را با سنگ رجم مي

روايت است كه در عهد عثمان، زني شوهردار مرتكب زنا شد، عثمان دستور داد تا او را 
532Fرجم كنند اما خود در محل اجراي حكم حضور نيافت.

2  

 تبعيد به عنوان تعزير -17
نهدي به نيرنگ   حبكه ابن ذي كنند كه در عهد عثمان، فردي به نام كعب چنين روايت مي

ون خبر او به عثمان رسيد، محمد بن سلمه بدو گفت: كه پرداخت؛ چ بازي مي و شعبده
اي به وليد بن عقبه از او  باشد اما آن نيست، عثمان ضمن نامه نيرنگ چونان سحر مي

حبكه بدان كار اعتراف نمود او را  خواست تا در مورد اين قضيه تحقيق كند و اگر ابن ذي
د نيرنگ از او سؤال كرد، او در جواب حبكه را احضار و در مور از آن باز دارد؛ وليد، ابن

برند، وليد نيز او را محكوم و  اي است كه مردم از آن لذّت مي گفت: كه نيرنگ سرگرمي
 تهديد كرد. 

سپس نامه عثمان را براي مردم خواند و به آنان گفت: كه از كارهاي باطل و 
هند، بپرهيزند. مردم از د گو كه كارهاي نامطلوب انجام مي ارزش و نيز از افراد بيهوده بي

حبكه را با جماعتي ديگر  ، ابن كه عثمان از اين ماجرا خبردار شده تعجب كردند. وليد اين
حبكه همراه مالك  بن ذي تبعيد كرد و به شام فرستاد و ماوقع را براي عثمان نوشت. كعب

                                           
 . ٢٤٧، موسوعة فقه عثمان بن عفان -١
 . ٢٤٧، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
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به وليد  بن عبداهللا كه هم كيش او بود، عازم خارج و دنياوند شدند. كعب در راه خطاب
 چنين سرود:

ـــی ـــی الت ـا إل ــ ـــی م دتَن ـــی طَرَ ـری لَئِ ــ  لعَم

ــیرَ  ــنَ أروی و رجعت ــوعی يــا اَب جُ  جــوتُ رُ

ـــوتیو إنّ ا فَ ـبالد و جَ ــ ـــی ال ـــی ف ـــرتِ اب  غ

ـةٍ  ــــ ـــــومٍ وَ لَيلَ ـــــلَّ يَ ـائِی ك ــــ  و إنّ دع
 

ـبيلُ   ــ ـقطَتی لَسَ ــ ـــن سَ ـا مِ  طَمِعـــتَ هبــ

ــولُ  ــک غ ـال ذل ـراً غـ ــقِّ دَهـ ــی احلَ  إل

ــــ ـهِ قَ تمو شَ ـــ ــــلُ ی فــــی ذاتِ اإلل  لي

ــدكم لطَويـــلُ  نيا وَ نـِ 533Fعليـــکَ بـــدُ

1 
 

 

(بدان كه با وجودي كه مرا تبعيد كردي اما به آرزويت كه مرگ من است نخواهي 
بينم كه اين راه  روزگاري اميد داشتم كه به راه حق باز گردم اما مي» أروي«رسيد. اي پسر 

به خاطر دين خدا  به ضاللت رفته است. بدان كه دوران غربت من در شهرها و مالمتم
كوتاه و بزودي به سر خواهد شد اما نفرين من هر روز و شب در ديناوند ادامه خواهد 

 داشت).

 دور كردن مردم از جنازه عباس -18
جايگاه كند كه چون جنازه عباس بن عبدالمطلب را به  عبدالرحمن بن يزيد روايت مي

تشييع  قبرستان بقيعآن را به  آوردند، مردم در اطراف آن ازدحام كردند و ها جنازه
كردند؛ جمعيت كه بر جنازه عباس نماز گزاردند چنان زياد بود كه تا بحال، تشييعي بدان 

توانست به جنازه  س نميحد پر ازدحام، را نديده بودم؛ ازدحام چنان بود كه هيچ ك
ان به د. عثم. چون جنازه به محل قبر رسيد، انبوه جمعيت، بيشتر از قبل شنزديك شود

هشام دور كنند تا آنان بتوانند او  داد: تا مردم را از اطراف جنازه و بني افراد نظامي دستور 
534Fرا دفن كنند.

دهد كه در آن زمان تعداد زيادي از مردان نظامي در  اين روايت نشان مي 2
اند. تعدادي از مؤّرخان بر اين باورند كه عثمان، نخستين فردي است  مدينه حضور داشته

535Fه دستگاه انتظامي را تأسيس نمودك

. نقل است كه عثمان رياست آن را به يكي از 3

                                           
 ). ٥/٤٩١تاريخ طربی ( -١
 ). ٤/٣٢طبقات ابن سعد ( -٢
 . ١٧٩، تاريخ خليفه بن خياط -٣
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536Fذ بن عمير قريشي محول نمودفاصحاب مهاجرين، به نام قن

. كه اين، خود، بيانگر ميزان 1
اعتبار و شهرت او نزد عثمان و ديگر صحابه است، همچنين در كوفه سعيد بن عاص، والي 

ه رياست نيروي انتظامي گماشت و در شام نصير بن جا، عبدالرحمن اسدي را ب آن
 انتظامي دار رياست نيروي جا عهده عبدالرحمن، از جانب معاويه بن ابوسفيان، والي آن

537Fبود.

2  
اي چون عثمان نبود كه، حدود را بدون  در واقع بعد از ابوبكر و عمر، هيچ خليفه

ي را در خصوص اصالحات يا هيچ نوع تبعيضي در مورد همه اجرا نمايد، و هر درخواست
538Fكرد. احقاق حقوق اجابت مي

3  

 در زمينه عبادات و معامالت سدوم: اقدامات و اجتهادات عثمان

 دنانماز مي خودو ركعت چهار ركعت  بجايمني و عرفات  در سعثمان -1
مني، چهار ركعت نماز را به جماعت در حج سال بيست و نهم بعد از هجرت، عثمان در 

آمد و او را در جريان ماوقع گذاشت؛ بن عوف فردي نزد عبدالرحمن  به جا آورد.
كه دو ركعت نماز جماعت را در مني به جا آورد، نزد عثمان  عبدالرحمن، پس از اين

جا دو ركعت نماز نخوانديم؟ عثمان  در اين صرفت و از او پرسيد: مگر ما با رسول خدا
كه هم در عهد ابوبكر  ان پرسيد: مگر نه اينحرف او را تاييد نمود، عبدالرحمن باز از عثم

اي، ما در مني دو ركعت نماز  اي كه تو خليفه بوده و عمر و هم در اين چند ساله
خوانديم؟ عثمان باز سخنان عبدالرحمن را تأييد نمود؛ سپس در پاسخ به اعتراض  مي

539Fعبدالرحمن چنين سخن گفت: ابو محمد!

من و سال جاري به من خبر دادند حجاج ي 4
اند كه نمازهاي فرد مقيم در شهر خود دو ركعت است به  اعراب باديه چنين شايع كرده

گذارد؛ من بيم آن  اين دليل كه خود عثمان مقيم اين شهر است اما باز دو ركعت نماز مي
اي شود براي امت، بنابراين، بر مردم چهار ركعت نماز  را داشتم كه اين، خود، فتنه

                                           
 . ١٠٥، سالموالية الشرطة فی اإل -١
 . ١٠٦، سالموالية الشرطة فی اإل -٢
 ). ١/٤٠٩الصحابه فی الفتنه ( حتقيق مواقف -٣
 ابو حممد کنيه عبدالرمحن بن عوف بود.  -٤
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اي در طائف  راستا نيز همسري از مكه برگزيدم و زمين و خانهگذاردم و در همين 
جا شدم؛ عبدالرحمن در مقام پاسخ به عثمان چنين  تدارك ديدم، بدين ترتيب من مقيم آن

كند، زنت كه هر جا تو اقامت  گفت: هيچ يك از اين اقدامات،  كار تو را توجيه نمي
جا فاصله دارد و تو  روز از اين شبانهجا سكونت خواهد كرد و طائف نيز سه  گزيني در آن

جا نيستي؛ در مورد شايعات حجاج يمن هم بايد گفت كه در زمان رسول  هم اهل آن
و هنگام ضعف اسالم و نيز دوران ابوبكر و عمر كه دوران اوج و قدرت اسالم  صخدا

بب نشد هايي، س خواندند. اما خطر اين چنين فتنه جا دو ركعت نماز مي بود، مردم در اين
از دو ركعت به چهار ركعت تغيير دهند. عثمان گفت: اين را كه ابوبكر و عمر، نماز 

ام. هنگامي كه عبدالرحمن از نزد عثمان  تصميمي است كه من پس از تأمل بدان رسيده
خارج شد به عبداهللا بن مسعود برخورد كرد و عبداهللا از او پرسيد: آيا عثمان نظرش را 

 حمن گفت: خير، عبداهللا پرسيد: پس بايد چكار كرد؟ تغيير داد؟ عبدالر
عبدالرحمن جواب داد: به سنت پيشين عمل كن. عبداهللا گفت: اختالف مضر و 
نادرست است. من نيز چون شنيدم كه عثمان چهار ركعت به جا آورده است، نماز 

كه او كردم. عبدالرحمن به عبداهللا گفت: هر چند من شنيدم ادا جماعت را چهار ركعت 
چهار ركعت خوانده است باز دو ركعت نماز را به جا آوردم، اما از اين به بعد، من نيز 

540Fخواهم كرد.ادا نماز را چهار ركعت 

1  
عثمان به اين خاطر نماز مني و عرفات را به چهار ركعت افزايش داد تا از شيوع فتنه 

. او در جواب سؤال در ميان مسلماناني كه ايماني ضعيف دارند ممانعت به عمل آورد
كه عثمان  عبدالرحمن بن عوف از اين اقدام خود داليل معقولي بيان داشت؛ بعد از اين

ديدگاه خود را اعالم نمود عبدالرحمن و عبداهللا بن مسعود و نيز ديگر صحابه نماز چهار 
 دانستند كه ركعتي به جا آوردند و از هر نوع مخالفت با عثمان امتناع كردند. آنان مي

در  سباشد، اگر عثمان  عثمان امام و رهبري است هدايت يافته كه اطاعتش واجب مي
يافت بدون شك از اجراي آن  شرع، راجع به تصميم خود هر نوع نص مخالفي را مي

 كرد تا اقدامي مخالف شريعت مرتكب نشده باشد.  تصميم، امتناع مي

                                           
 ). ٥/٢٦٨تاريخ طربی ( -١
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541Fجتهاد او تبعيت نمايندهمين عامل نيز سبب شد كه جمهور صحابه از تصميم و ا

1 .
داليلي كه عثمان در گفتگو با عبدالرحمن بن عوف راجع به اجتهاد خود بيان نمود كامالً 

د پي به اين نكته خواهند نمعقول بودند و اگر افراد آگاه در اسرار دين راجع به آن بيانديش
تفاقاتي رخ داد برد كه اتمام نماز در آن شرايط بر قصر آن ارجحيت داشت. در آن ايام، ا

كه در عهد رسول و يا دوران ابوبكر پيش نيامده بودند، عثمان از آن بيم داشت كه مردم 
كه بيشتر مردم از مركز  در مورد نمازهايشان دچار فتنه و اختالف شوند، به ويژه آن

رفت كه از علما و آگاهان به احكام شريعت محروم  خالفت دور بودند و امكان آن مي
مان با آن اقدام خود راه را بر هر نوع فتنه و اختالف بست و مسلماناني كه ايمان باشند. عث

ضعيف داشتند را از آن مهلكه دور نمود. از طرف ديگر او با انتخاب همسري از مكه و 
خريد خانه و زميني در طائف، كه امكان داشت بعد از مراسم حج بدانجا رود و در آن 

و شبهه را در خصوص اين اقدام بر طرف نمود. او با مكان سكني گزيند، هر نوع شك 
آن اقدامات، خود را به صورت مقيم مكه در آورد تا إتمام نماز بر او فرض گردد و اين 

542Fخبر از علم و معرفت دقيق و عميق او نسبت به دين و فهم اسرار و رموز آن دارد.

2  
هارده تن ديگر از و چ شاي از صحابه چون عائشه، عثمان، سلمان  دسته همچنين 

543Fآنان، معتقد به اتمام نماز در موقع سفر بودند.

3  
دانست و اين همان ديدگاه فقهاي  خود عثمان قصر نماز در سفر را واجب نمي

اي است  مدينه، امام مالك، امام شافعي و تعدادي ديگر از فقهاست. اين در واقع مسأله
اند. بر اين اساس تصميم عثمان در  داشتهاجتهادي و به همين دليل فقها در آن اختالف نظر 

544Fاين خصوص نه مستوجب تكفير اوست و نه فاسق و خارج از دين دانستن او

؛ در مورد 4
كه  545F5»اختالف مضر و نادرست است.«سخن ابن مسعود كه خطاب به عبدالرحمن گفت: 

است.  درسي عظيم نهفته 546F6»من از اختالف بيزار هستم.«در روايتي ديگر چنين آمده است: 

                                           
 . ١٩٢، عثمان بن عفان، صادق عرجون -١
 . ١٩٤، عثمان بن عفان، صادق عرجون -٢
 . ٣١٢، الرّد علی الراقصة، کتاب اإلمامه و االصبهانی -٣
 . ٥٦٦، النضره الرياض -٤
 ). ٥/٢٦٨ی (تاريخ الطرب  -٥
 . ٣٣٦، القواعد الفقهية -٦
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بايست با  او به ما آموخت كه در مسايل اجتهاد بايد از اختالفات پرهيز نمود؛ مسلمانان مي
سرمشق قرار دادن اين رفتار و گفتار واال از پرداختن به فروع و مسايل كوچك كه طبيعتاً 

در اين شرايط حساس امروز  547F1»ها اختالف نظرهايي وجود دارد، اجتناب ورزند. در آن
ت و توان خويش را صرف مجادالت و مباحثات نمود بلكه بالعكس بايد با حفظ نبايد وق

548Fوحدت، خود را مهياي مواجهه با تهديدات و خطرات مهم جهان امروز كرد

. همانطور 2
كه ابن مسعود و عبدالرحمن بن عوف و ديگر اصحاب با تبعيت از اجتهاد عثمان، نشان 

نسلي است  همان ن تأكيد دارند و اين اخالقادادند كه چه ميزان بر حفظ وحدت مسلمان
 كه خواهان پيروزي و نصرت در ميادين مختلف است.

 افزودن اذان دوم در روز جمعه -2
 در شأن خلفاي راشدين چنين فرموده است:  صرسول خدا

 549F3»الخلفاء الراشدين ةسنعليکم بسّنتی و «
ها عمل  نابدبه سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من تمسك جوييد و «
 ».نماييد.

جزو خلفاي راشدين بود كه مصلحت امر را در اين ديد،  سبدون شك عثمان 
اذاني ديگر را به اذان نماز جمعه بيافزايد، به خاطر گسترش شهر مدينه عثمان تصميم 
گرفت تا با افزودن اين اذان، مردم را از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز جمعه آگاه كند. او 

اتخاذ اين تصميم با صحابه به مشورت پرداخت و نظر آنان را در اين خصوص قبل از 
جويا شد، بعد از اجراي آن هيچ كس به مخالفت با او نپرداخت و پس از شهادت او نيز، 

عباس و تا به امروز اين سنت و دوران حكومت بني اميه و بني سدر دوران خالفت علي
550Fمانده است.كه به اجماع مسلمانان رسيده پا برجا 

4  

                                           
 . ١٦٩، فقه األلويات، حممد الوکيلی -١
 . ٢٩، الفکر اإلسالمی بني املثالية و التطبيق، کامل شريف  -٢
 ). ٢٦٧٦کتاب العلم (حديث،  ). و سنن الرتمذی٤٦٠٧کتاب السنة (حديث،  سننی ابی داود -٣
 . ٨٨، عثمان اخلميس، من التاريخ ةحقب -٤
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در واقع عثمان با قياس نمودن اذان دوم نماز جمعه بر اذان اول فجر، به اين نتيجه 
551Fتوان چنين سنّتي را وضع نمود رسيد كه مي

جهت بيدار كردن نماز  ص. رسول خدا1
قبل از گزاران و آناني كه قصد گرفتن روزه را داشتند دستور دادند كه در هنگام فجر 

گفته شود. عثمان نيز با اقتباس از همين سنت آن ر اذان ديگري نيز براي نماز فجاذان 
اند كه آيا وقت اين اذان  تصميم را اتخاذ نمود. اما علما در اين نكته دچار اختالف شده

 باشد.  قبل از فرارسيدن نماز است يا درست هنگام اقامه آن مي
امه وقت اين اذان، هنگام كه ساعت اق حافظ ابن حجر در فتح الباري با اعتقاد به اين

گويد: واضح است كه عثمان با قياس اين اذان بر ديگر نمازها آن  اقامه نماز است چنين مي
را وضع نمود تا به مردم اعالم شود كه هنگام اقامه نماز جمعه فرا رسيده است. اما بايد 

شود  فته ميگفت دعاها و اذكار و صلواتي كه در تعدادي از ممالك، قبل از نماز جمعه گ
اند؛ بايد  را وضع نموده   تا مردم را بدان فرا خوانند، از سنت سلف صالح نبوده و خود آن

552Fاين اصل را هميشه در نظر داشت كه تبعيت از سلف صالح بهتر و سزاوارتر است.

2  
باشد؛ به  ديگر بر آن است كه اين اذان قبل از فرا رسيدن هنگام اقامه نماز مي نظري
سته هدف از وضع اين اذان اين است كه به مردم اعالم شود هنگام اقامه نماز باور اين د

جمعه نزديك است و اين همان هدفي است كه اذان اول فجر به خاطر آن وضع شد. اگر 
تواند داشته باشد؛ جز  در واقع اين اذان، درست هنگام اقامه نماز باشد هيچ نفعي نمي

باشد، در واقع  ر انداخته است و اين خالف سنت ميي نماز جمعه را به تأخيلحظاتكه  آن
اند، نيست هر  م خود وضع كردهدبا اين اذان، ديگر نيازي به آن اذكار و صلواتي كه مر

كند كه تبعيت از  كند و تنها به اين نكته بسنده مي ها را رد نمي چند حافظ ابن حجر آن
553Fسيره و روش سلف صالح بهتر و ما را سزاوارتر است.

3 

 نمود هر روز غسل مي سعثمان بن عفان -3

                                           
 . ٨٩، عثمان اخلميس، من التاريخ ةقبح -١
 ). ٤/٣٤٥فتح الباری ( -٢
 . ١٣٣و ١٣٢، ضرمی، عبداهللا احلو البدعة ةالسنّ  -٣
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554Fكرد عثمان از آن زماني كه به دين اسالم ايمان آورد، هر روز غسل مي

. روزي، نماز 1
صبح شد دانست باشد، چون  مي» جنب« صبح را به امامت به جا آورد بدون آنكه بداند كه

يا اينكه من گفت: واهللا متوجه نشدم گوم وجود دارد، سپس الحتكه در لباسش آثار ا
555Fنماز صبح را اعاده كردجنب بوده ام و 

ها بدان كار مبادرت  ؛ اما هيچ يك از مأموم2
556Fنكردند.

3  

 هاي تالوت سجده -4
هاي تالوت بر هر فرد مكلّفي كه قرآن را تالوت  معتقد بود سجده سعثمان بن عفان 

يات قرآن را باشد اما هر كس بدون عمد، آ دهد واجب مي كند يا بدان گوش فرا مي مي
ها بر او واجب نيستند. روزي عثمان از كنار فردي گذشت كه مشغول  بشنود، آن سجده

تالوت قرآن بود، چون آن فرد به سجده تالوت رسيد، به سجده رفت، اما عثمان اين كار 
557Fرا ننمود

، سپس گفت سجده بر كسي واجب است كه به قرآن گوش داده باشد نه 4
558Fكه آن را بشنود اين

چنين از او روايت است اگر زني در عادت ماهيانه بود و به قرآن ، هم5
تواند اين سجده را به جا آورد، اما  گوش فرا داد، چون به سجده تالوت رسيد با اشاره مي

559Fنبايد به سجده برود.

6  

 اقامه نماز جمعه در سواحل مصر -5
م آمده باشد، مكلّف بنا به گفته ليث بن سعد هر شهر يا روستايي كه جمعيتي در آن فراه

به اقامه نماز جمعه بودند. مردمان مصر و سواحل آن نيز به دليل حضور تعدادي چند از 
جا هم در عهد عمر و هم در عهد عثمان مكلّف به اقامه نماز جمعه  صحابه در آن

560Fشدند. مي

7  

                                           
 ). ٧٥٦فضائل الصحابة (حديث  -١
 . ١٩٠، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٢
 . ١٩٢، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
 . ٤٤٤حييی اليحيی ص، الدولة األمويةاخلالفة الراشدة و  -٤
 . ١٦٨، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٥
 . ١٦٨، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٦
 ). ٢/٤٤١فتح الباری ( -٧
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 در اثناي خطبه ساستراحت عثمان -6
ر و عثمان پيش از اقامه نماز جمعه، خطبه ، ابوبكر، عمصكند كه پيامبر خدا اده نقل ميتق

به خالفت رسيد، به دليل كهولت سن، هر از گاهي در اثناي  سخواندند، چون عثمان  مي
در عهد خالفت خود، خطبه اول را نشسته و خطبه دوم را  سنشست. معاويه  ها مي خطبه

561Fخواند. ايستاده مي

1 

 گفتن قنوت پيش از ركوع -7
مان، نخستين كسي است كه هميشه قنوت را قبل از ركوع كند كه عث انس نقل مي

562Fخواند تا مردم بتوانند ركوع را در يابند. مي

2  

 داناترين مردم به احكام حج -8
بن  كند كه در ميان صحابه، عثمان بن عفّان و پس از او عبداهللا محمد بن سيرين روايت مي

563Fترين مردم نسبت به احكام حج بودند. عمر عالم

3  

 نمودن مردم از بستن احرام پيش از رسيدن به ميقات نهي -9
چون عبداهللا بن عامر، خراسان را فتح نمود گفت: اين نصرتي است كه خداوند آن را به ما 

جا، احرام ببندد و به جانب  عطا فرمود، او تصميم گرفت به شكرانه اين نصرت، از همان
جا  را به نيابت خود بر آن بن قيسشتابد چون در نيشابور احرام بست، احنفبمكه 

گماشت، عبداهللا پس از اداي عمره، نزد عثمان رفت، عثمان بدو گفت: تو با احرام بستن 
564Fات را ناقص نمودي. از خراسان، عمره

4 

565Fباشد حج تمتّع و عمره زني كه در دوران عده مي -10

5 

                                           
 . ٤٤٤، اخلالفة الراشدة، حييی اليحيی -١
 ). ٢/٥٦٩فتح الباری ( -٢
 . ١١٢، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٣
 . ١٧، ) و موسوعة فقه عثمان بن عفان٥/٣١سنن البيهقی ( -٤
 . ١١٢، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٥
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ش سكونت برد، بايد تنها در خانه خوي معروف است زني كه در دوران عده به سر مي
زيرا سفر اقتضا  ؛به سفر رود دتوان داشته باشد، بنابراين تنها پس از تمام شدن آن دوران مي

ي خود سكني گزيند. چون حج نيز مستلزم سفر  كند كه آن زن در مكاني غير از خانه مي
ديد و بر همين اساس آنان را  است به همين دليل عثمان، حج را بر اين قبيل زنان الزم نمي

566Fگردانيد. باز مي انشبه خانه و ديار» ذي الحليفه«و » جحفه«مناطق  از

1 
 

 الحج ةمتعنهي كردن مردم از  -11
ها بپردازد اما قصد  عثمان، حج را از متعه يا جمع بين آندو منع نمود تا به مورد افضل آن

ست كه دانند كه در هنگام بستن احرام، فرد مختار ا را نداشت. همه نيز مي حج تمتعابطال 
دانست،  يا نيت افراد بياورد يا قران يا تمتع، عثمان إفراد را بهتر از آن دو مورد ديگري مي

كند كه چون عثمان، مردم را از متعه  بنابراين چنين اجتهادي نمود. مروان بن حكم نقل مي
نمود، علي اعالم نمود كه حج عمره و تمتع را با هم انجام  و جمع بين آن دو منع مي

هد؛ علي در مورد رفتار خود بيان داشت كه هرگز به خاطر سخن يك نفر، سنّت د مي
567Fگذارد. را زير پا نمي صرسول خدا

عثمان نيز در اين مسأله، با علي به مخالفت  2
برنخاست. در واقع علي بيم آن داشت كه ديگر مردمان، آن اجتهاد عثمان را حمل بر 

م خود، آشكار نمود كه اين اجتهاد عثمان جائز تحريم و ابطال متعه بدانند و با اين اقدا
است و نه واجب. بايد دانست كه هر دو آن مردان بزرگ مجتهد و خيرخواه امت بودند و 

568Fباشند مي به خاطر اجتهاد خويش، صاحب اجر و پاداش نزد خداوند

. از اين روايت 3
علم و نيز حفظ  توانند براي اشاعه توان به نتايج زير دست يافت: علماي امت مي مي

مصلحت امت با حاكمان به مناظره و بحث بپردازند و حكام نيز بايد در خصوص آنان، از 
توانند در اموري كه قابل اجتهاد  خود سعه صدر نشان دهند. همچنين مجتهدان و علما مي

تواند مجتهد ديگري را  باشند به اعالم نظر خود مبادرت ورزند و هيچ مجتهدي نمي مي

                                           
 ). ٥/٣١سنن البيهقی ( -١
 . ١١٢ص، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
 ). ١٥٦٣: حديث، صحيح البخاری (کتاب احلجّ  -٣



 239    سهاي مالي و قضائي عثمان بن عفّان سياست 
 

 

 

ه پذيرفتن اجتهاد خود كند، همانطور كه عثمان در برابر ديدگاه علي سكوت كرد. ملزم ب
در واقع در اجتهاد بايد اين اصل را هميشه در نظر داشت كه علم مقدم بر قول و عمل 

569Fباشد. مي

1  

 خوردن گوشت شكار -12
هر كس كه احرام بست حق ندارد از گوشت شكاري كه خود يا ديگري براي او صيد 

570Fه است، تناول كندنمود

كند كه يك سال در سفر حج  . عبدالرحمن بن حاطب نقل مي2
اي را  رسيديم، گوشت پرنده» روحاء«عمره، همراه عثمان بن عفّان بودم، چون به منطقه 

 نزد ما آوردند، عثمان به ما گفت: از آن بخوريد اما خود لب به آن نزد. 
، عثمان به ما گفت: من در مورد آن عمر و بن عاص از او علت اين كار را جويا شد
571Fاند مثل شما نيستم، اين پرنده را به خاطر من صيد كرده

. همچنين عبداهللا بن عامر روايت 3
به كاروان عثمان رسيدم، ديدم كه او احرام بسته و به خاطر » عرج«كند: كه در منطقه  مي

نيده است، چون گرماي تابستان سر و صورت خويش را با دستمالي ارغواني رنگ پوشا
گوشت شكاري را نزد او آوردند آن را به اصحاب خويش داد تا بخورند اما خود به آن 
دست نزد؛ هنگامي كه از او دليل نخوردنش را پرسيدند؟ در جواب گفت: كه من در مود 

572Fاند. ا نيستم، اين شكار را تنها به خاطر من صيد كردهمآن شكار، مانند ش

4  

 ان دو همسر خويشاوندجمع مياجتناب از  -13
خالل از طريق اسحاق بن عبداهللا بن ابي طلحه از پدر او نقل كرده است كه ابوبكر، عمر و 

بودند، اجتناب و دوري  خويشاوند هم مي  كهدو همسر ميان از جمع كردن  شعثمان 
 573F5.ميان آنان راه يابد  بههر نوع خصومت و كينه گزيدند، تا مبادا  مي

 دادن در مورد شير -14 

                                           
 . ٨٦ص ، ر عثمان بن عّفاناشهيد الد -١
 . ٨٦ص ، ر عثمان بن عّفاناشهيد الد -٢
 ). ٥/١٩١قی (و سنن البيه ٢٠، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
 . ٤٤٩، الراشده ةاخلالف، حييی اليحيی -٤
 ). ٥/١٨الفتح ( -٥
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عبدالرزاق از ابن جريج و او نيز از ابن شهاب نقل كرده است كه عثمان براساس گفته زني 
كرد كه به هر دوي آنان  زيرا او ادعا مي ؛سياه پوست دو زن و شوهر را از هم جدا نمود

574Fشير داده است.

1  

 در مورد خلع زن از شوهر خود -15
و شوهرش كه پسر عمويش نيز بود  كند كه چون ميان او ربيع دختر معوذ روايت مي

كه بتوانم از او جدا شوم به او گفتم: همه چيز متعلق به تو  اختالف پديد آمد، به خاطر اين
كه از من جدا شوي و او نيز اين كار را كرد سپس همه چيز حتي  باشد، اما مشروط به اين

وقع در محاصره افراد رختخوابم را با خود برد، براي شكايت نزد عثمان آمدم، او در آن م
معترض بود چون ما وقع را به او عرض كردم، به من گفت: كه شرط خود تو همه چيز را 
در ملكيت او قرار داده است، سپس به شوهرم گفت: همه چيز حتي گيسوانش را از او 

575Fبگير

. در روايتي ديگر چنين آمده است كه به شوهر همه چيز جز گيسوانم را دادم تا از 2
576Fجائز دانست. راشوم و عثمان نيز اين كار  او جدا

3  

 عزادار شدن زن پس از مرگ شوهر، واجب است -16
عزادار شدن زن عبارت است از كنار گذاشتن زيورآالت و ترك آرايش و نيز اقامت در 
خانه شوهر. آن زن در آن ايام حق دارد تنها روزها براي رفع نيازها و احتياجات خود از 

577Fبايست شب را در همان خانه به صبح رساند د، اما ميآن خانه خارج شو

. از فريعه دختر 4
رفتم و به  صاست كه نزد رسول خدانقل سمالك بن سنان و خواهر ابو سعيد خدري

ايشان گفتم: چند روز پيش، شوهرم به تعقيب چند غالم خود رفت كه فرار كرده بودند، 
اي نبود و  كه چون شوهرم صاحب خانهاما آنان او را با تير كشتند؛ از حضرت خواستم 

اي را براي من به جا نگذاشته است، به من اجازه دهد به نزد خانواده خود  همچنين نفقه
 صنيز اين درخواست مرا پذيرفت. در خانه بودم كه رسول خدا صبرگردم. رسول خدا

                                           
 ). ٨/٤٤٨طبقات ابن سعد ( -١
 . ٤٤٩، اخلالفة الراشدة، حييی اليحيی -٢
 . ٢٤٤، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
 . ٢٢٤، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٤
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عده در خانه  مرا احضار نمود. چون نزد ايشان رسيدم، به من دستور دادند كه تا پايان دوره
جا بروم. من نيز چهار ماه و ده روز در خانه شوهرم  گاه از آن شوهرم صبر كنم، آن

سكونت داشتم. هنگامي كه عثمان به خالفت رسيد مرا فراخواند و در مورد آن قضيه از 
نمود  من سؤال نمود، من هم ماجرا را به او گفتم: او نيز از آن دستور رسول خدا تبعيت مي

578Fكرد. اس آن حكم را صادر ميو براس

1  
به همين دليل عثمان نسبت به محل اقامت زناني كه در دوران عده بودند بسيار 
سختگير بود و اصرار داشت كه آنان تا پايان دوران عده در خانه شوهرانشان سكونت 

كرده بود، در دوران عده، به داشته باشند. نقل است در عهد او زني كه شوهرش فوت 
عثمان  درد زايمان دچار شد. وقتي ماجرا را به  خانواده خويش رفت. در اين اثنا به ديدار

تا در منزل خويش وضع حمل اش بر گردانند  اطالع دادند. دستور داد تا وي را به خانه
  579F2.نمايد

 با رغبت ازدواج كن -17
بدو مردي نزد عثمان بن عفان آمد و از او خواست كه به سؤالش پاسخ دهد، عثمان 

گفت: من عجله دارم اما سوار بر اسبم شو و حرفهايت را به من بگو، آن مرد نيز چنين 
اي دارم كه در حالت خشم و عصبانيت، زنش را طالق گفته، اما  گفت: من همسايه

خواهم، داوطلبانه زن او را به عقد خود در  من نيز مي اكنون او در مشقت افتاده است هم
دن آن زن، او را به عقد شوهر اولش در آورم؟ عثمان به آن مرد آورم و سپس با طالق دا

580Fگفت: تنها در شرايط ميل و رغبت طرفين، اقدام به ازدواج كن.

3  

 طالق مرد مست -18
باشد، آدم مست  ارزش و غير معتبر مي هاي انسان مست، بي عثمان بن عفّان معتقد بود گفته

گردد، زيرا   ندارد، همچنين طالق او واقع نميحق بستن قرارداد و پيمان و يا فسخ آن را 
گويد، چون تعهد الزام تنها متوجه  داند چه مي آدم مست، هوشيار نيست و خود نمي

                                           
 . ٢٢٥، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -١
 . ٨١ص ، عثمان بن عفانموسوعة فقه  -٢
 ). ١٤/٧٢و الفتاوی ( ٥٣، موسوعة فقه عثمان بن عفان -٣
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581Fخواست و نيت افراد است

، بنابراين آدم مست از هر نوع الزام و قيد و بندي خارج است، 1
طالق دادن را  گفت: كه انسان مست و انسان ديوانه، حق خطاب به مردم مي سعثمان

582Fندارند.

2  

 بخشش پدر به فرزند -19
بايست شاهداني را  اگر پدري خواست كه به فرزند خود، چيزي از ثروتش را ببخشد، مي

كند،  گواه بر اين كار خود بگيرد و در آن صورت، اين بخشش رسميت و قطعيت پيدا مي
نقل است  سعثمان بن عفان تواند باز آن مال را در اختيار خود داشته باشد. از هر چند مي

ها را به  كه گفت: اگر فردي به فرزند نابالغ و كم سن و سال خود، مالي را ببخشد، بايد آن
تواند، سرپرست و صاحب  مردم اعالم و بر آن بخشش شاهد يا شاهداني بگيرد اما باز مي

583Fاختيار آن مال بماند

مال را به صورت اگر بر اين كار شاهدي نگيرد و آن  ، در غير اين3
باشد. عثمان در جاي ديگر گفته  فرزند واگذار نكند، آن هبه و بخشش الزم االجرا نمي

كنند، اما چيزي به آن واگذار  اي مردم به فرزندان خود مالي را هبه مي است كه دسته
گويند: اين مال خودم است و صاحب اختيار آن هستم  كنند، اگر آن فرزند بميرد، مي نمي

ام اما بايد  گويند كه آن را به فرزندم بخشيده نان در بستر مرگ بيافتند ميو چون خود آ
دانست تا زماني كه فرزند مالي را از پدر به دست نياورده باشد هبه و بخشش او به اثبات 

584Fرسد. نمي

4 

 سلب اختيار فرد سفيه از مال و ثروت خود -20
كرد. نقل است عبداهللا بن  ار ميعثمان از افراد سفيه، نسبت به مال و ثروتشان سلب اختي

جعفر زميني را به مبلغ شصت هزار دينار خريد، چون علي بن ابي طالب از ماجرا خبردار 
شد، اعالم نمود كه عبداهللا در آن معامله كامالً متضرر شده است و آن زمين ارزش آن 

خواست به همه پول را ندارد، سپس تهديد كرد كه نزد عثمان خواهد رفت و از او خواهد 

                                           
 . ٥٣، ) و موسوعة فقه عثمان٣٣/٦١الفتاوی ( -١
 . ٢٨٨، ) موسوعة فقه عثمان بن عفان٦/١٧٠سنن البيهقی ( -٢
 ). ٣١/١٥٤الفتاوی ( -٣
 . ١١٩، ) و موسوعة فقه عثمان بن عّفان٦/٦٦١سنن البيهقی ( -٤
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خاطر حماقت عبداهللا، او را در مورد مال و ثروتش سلب اختيار كند، عبداهللا نزد زبير كه 
تاجري ماهر و زيرك بود شتافت و ماجرا را براي او بازگو نمود، زبير هم در آن زمين 
خود را شريك عبداهللا خواند تا بتواند از عبداهللا دفاع نمايد. هنگامي كه علي نزد عثمان 

را در ازاي  به او گفت: پسر برادرم، سنگالخي را به شصت هزار دينار خريده كه آنآمد 
خرم، بنابراين الزم است از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار شود،  كفشهايم نيز نمي

زبير نيز به عثمان گفت: كه من شريك عبداهللا هستم، عثمان خطاب به علي گفت: چگونه 
كه  دخل و تصرف در مال و ثروتش سلب اختيار كنم حال آنتوانم فردي را از حق  مي

585Fزبير شريك او است.

1  
توان از او  توان عبداهللا را احمق و سفيه دانست و نمي اين به معناي آن است كه نمي

نسبت به مال و ثروتش سلب اختيار كرد، زيرا امكان ندارد زبير در تجارتي كه او را 
586Fكند، شريك شود. متضرّر مي

2  

 سلب اختيار فرد ورشكسته از مال و ثروت خود -21
شود نسبت به دخل و تصرف در اموال و  عثمان بن عفان، از هر كس كه ورشكست مي

صورت طلبكاران، هر يك به نسبت طلب  كرد، در اين هاي خود سلب اختيار مي دارايي
 داشتند.  خود، از اموال آن فرد سهم بر مي

به فرد ورشكسته فروخته و صحيح و سالم در ميان اگر هم طلبكاري، كااليي را كه 
توانست معامله را فسخ و آن كاال را پس بگيرد كه او در آن شرايط،  ديد، مي اموال او مي

587Fنسبت به ديگر طلبكاران بدان كاال حق بيشتري دارد.

3  

 تحريم احتكار -22
588Fكرد نمود و با آن مقابله مي مردم را از احتكار منع مي سعثمان بن عفان

. بدون شك او 4
 هاهيچ تفاوتي ميان احتكار مواد غذايي يا ديگر اقالم و كاال سنيز چون عمر بن خطاب

                                           
 . ١١٩، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -١
 . ١١٩، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
 ). ٢/٦٥١املّوطأ ( -٣
 ). ٦٤٩و  ٢/٦٤٨املّوطأ ( -٤
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 صاز رسول خدا، و آنچه است  وارد شدهشد، زيرا نهي از احتكار به طور مطلق  قائل نمي
و برخي  باشد ، برخي از آن، كلي و شامل هر چيزي مي تحريم احتكار وارد شده  راجع به

ها به اين نتيجه  است كه از همه آن  صورت مقيد وارد شده  بههور علما ماز نظر ج نيز
589Fباشد. توان رسيد كه احتكار در هر شكل آن و در مورد هر چيزي حرام مي مي

1  

 صاحب شتران بي -23
كند كه در عهد عمر بن خطاب، هيچ كس دست به  مالك از ابن شهاب روايت ميامام 

ها نداشتند اما چون عثمان به خالفت  زد و كاري به آن دان نميصاحب و سرگر شتران بي
رسيد دستور داد كه وجود آن شتران را در ميان مردم اعالم نمايند تا صاحبش پيدا شود و 

ها را به بيت المال بسپارند؛ هرگاه هم  ها را بفروشند و پول آن اگر صاحبش يافت نشد، آن
590Fها را به صاحبش خواهند داد وش آنها پيدا شد، پول حاصل از فر صاحب آن

، عمر در 2
رفتار خود نسبت به اين دسته از حيوانات، از حديثي كه در صحيحين از زيد بن خالد 

 صنشين نزد رسول خدا نمود كه روزي فردي باديه جهني روايت شده است تبعيت مي
و گفت: بد صيابد سؤال كرد، رسول خدا آمد و از او در مورد چيزهايي كه در راه مي

اي از آن را به خاطر بسپار و يك سال وجود آن را به مردم اعالم كن تا صاحبش  نشانه
پيدا شود و اگر صاحبش يافت نشد آن متعلق به توست. سپس در مورد گوسفندان 

صاحب از ايشان سؤال كرد، آن حضرت گفت: آن متعلق به يابنده آنست. چون در  بي
را به حال خود رها سازيد كه  رسيد، ايشان گفتند: آنصاحب پ مورد شتران سرگردان و بي

591Fاز آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را بيابد.

3  
در خصوص شتران  ساستاد حجوي معتقد است كه اين اجتهاد عثمان بن عفان

ها هيچ نوع تأكيد يا انكاري  صاحب براساس مصالح مرسله كه در شريعت نسبت به آن بي
ديد كه مردم بر خالف ساليان قبل، آن شتران را به  ته بود. او ميوجود ندارد، نشأت گرف

آوري كنند  ها را جمع آوردند، بنابراين افرادي را مأمور نمود تا آن تملك خويش در مي

                                           
 ). ١٢٤٢٩و ٢٤٢٨، ٢٤٢٧صحيح البخاری (کتاب اللقطة (حديث -١
 ). ١/٢٤٥الفکر السامی ( -٢
 . ١٤٤و ١٤٣، اإلجتهاد فی الفقه اإلسالمی -٣
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592Fسپس به نفع مصالح عامه به فروش برسند

. اما استاد عبدالسالم سليماني درباره ديدگاه 1
كه آقاي حجوي طور  يست تصميم عثمان، آندارد كه ممكن ن استاد حجوي، بيان مي

د، براساس مصالح مرسله باشد، زيرا طبق حديث فوق، نص صريحي در اين گوي مي
خصوص وجود دارد. اين مسأله، با استناد به اين حديث، جزو مصالح معتبري است كه در 

رسله دانست توان آن را از مصالح م اند، بنابراين نمي ها مورد تأييد قرار گرفته شريعت آن
كه عثمان از آن جهت منافع و مصالح امت سود برده باشد. در واقع بايد دانست كه 

 باشد.  گاه در تضاد با نص صريح شريعت نمي مصالح مرسله هيچ
باشد آن است كه عثمان در اين قضيه براساس حفظ  جا آنچه واضح مي در اين

باشند كه موضع  ل آن قابل اجتهاد ميمصالح عامه، آن اجتهاد را نمود؛ اين قضيه و امثا
ها براساس شرايط و احوال مختلف و نيز حفظ منافع و مصالح افراد  حكومت در قبال آن

و  صگردد. اگر عثمان آن شتران را مانند عهد رسول خدا نفع دچار تغييرات مي ذي
آنان اين  ساخت، به دليل تغيير اخالق و رفتار مردمان، ابوبكر و عمر به حال خود رها مي

شدند. بر  كردند و در اين ميان صاحبان آنان دچار ضرر و زيان مي شتران را تصاحب مي
همين اساس و براي حفظ آنان تصميم گرفت آن شتران را تحت حفاظت خود قرار دهد 

ها و يا قيمتشان را به صاحبانشان تحويل  ها كوتاه نمايد، تا خود آن و دست مردم را از آن
را  نقص و براساس شريعت كه عثمان آن اين اجتهاد، تصميمي بود بي دهد. بدون شك

593Fجهت حفظ مصالح عامه اجرا نمود.

2  

 ارث بردن زن مطلقه از شوهري كه در بستر مرگ است -24
چون عبدالرحمن بن عوف در بستر مرگ افتاد همسر خويش را طالق داد. پس از مرگ 

را نيز گذرانده بود از ارث سهيم نمود. نقل  اش را كه دوران عده او، عثمان همسر مطلقه
اي به عمر نوشت و از او در مورد ارث  شريح نامه ،ساست كه در دوران خالفت عمر

بردن زني كه شوهرش او را در بستر مرگ طالق داده بود، سؤال كرد، عمر در جواب 

                                           
و االجتهاد فی  ٢٧، نشأة الفقه اإلجتهادی، و حممد السايس ١١٨، ريخ التشريع اإلسالمیتا، حممد خضری -١

 الفقه اإلسالمی
 . ٢٨، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
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رد و در غير ب نامه به او نوشت كه اگر دوران عده او است از مال شوهرش ارث و سهم مي
 صورت حقي در آن ندارد.  اين

در واقع هم عمر و هم عثمان اتفاق نظر داشتند كه عقد زوجيت و به تبع آن حق 
شود،  ارث بردن زني كه شوهرش او را در بستر مرگ خويش طالق داده است، زائل نمي

د و در غير بر با اين تفاوت كه عمر معتقد بود اگر زن در دوران عده باشد از ارث سهم مي
صورت، حقّي در آن ندارد اما عثمان، برخالف عمر، بر اين باور بود كه آن زن در هر  اين

برد. در شريعت  صورت و بدون در نظر گرفتن دوران عده از شوهر متوفي خود ارث مي
نيز نص صريحي در اين رابطه وجود ندارد كه براساس آن حكم صادر شود. بايد دانست 

دهد، قصد دارد او را از ارث محروم  م مرگ، همسرش را طالق ميشوهري كه در د
594Fكند. نمايد اما اين احكام، غرض و نيت را نقض و باطل مي

1 

 اي كه هنوز در دوران عده است ارث بردن زن مطلّقه -25
عثمان بن عفّان در اين رابطه چنين گفته است: اگر قبل از سپري شدن حيض سوم زن 

از زوجين فوت كند، طرف مقابل از او اش است يكيوران عدهمطلقه كه حيض آخر د
595Fبرد ارث مي

كه  ، در ضمن بايد دانست اگر مدت عده به هر دليل به درازا كشيد مثل اين2
زن مطلّقه پس از حيض دوم، دچار حيض سوم نشود اين امر خللي در ارث بردن آن دو 

داد،  ، همسرش را كه به دخترش شير ميمنقذبن  كند. نقل است كه حبان  از هم ايجاد نمي
طالق داد. پس از گذشت هفده يا هجده ماه حبان كه در صحت و سالمت بود مريض 

كه از زمان طالقش  شده و در بستر مرگ افتاد، زن مطلقه او نيز يك سال و نيم با وجودي
زن او  داد دچار حيض نشده بود. به حبان گفتند: كه گذشت چون به فرزندش شير مي مي

از ارث سهم خواهد برد؛ چون ماجرا را نزد عثمان بردند، او در اين رابطه نظر علي بن ابي 
طالب و زيد بن ثابت كه كنار او نشسته بودند، جويا شد، آنان اعالم كردند: كه آن زن 

زيرا آن زن نه يائسه است و نه دختري  ؛برد مطلّقه در صورت مرگ حبان از او ارث مي
دچار حيض نشده است، او هنوز دوران عده خود را به سر نبرده است، حال  نابالغ كه

                                           
 ). ٧/٤١٩و سنن البيهقی ( ٢٩، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -١
 . ٢٨، موسوعة فقه عثمان بن عّفان -٢
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كند كه اين دوران كوتاه مدت باشد يا طوالني مدت، حبان پس از اين حكم،  فرقي نمي
داد، عادت ماهيانه او شروع  فرزندش را از همسرش گرفت؛ چون آن زن ديگر شير نمي

ان فوت كرد و آن زن از او ارث برد.شد اما قبل از سپري كردن حيض سوم، حب 

 »حميل«ارث بردن  -26
هر گاه زني كافر به همراه كودك خود اسير شود و ادعا كند آن طفل كه در شرع بدان 

د كه درگ گاه ادعايش مورد قبول قرار مي شود فرزند او است، تنها آن اطالق مي» حميل«
از هم ارث نخواهند برد. عثمان بن صورت آن دو  دليلي بر ادعايش بياورد، در غير اين

به مشورت پرداخت و آنان در جواب  صعفّان نيز در همين رابطه با صحابه رسول خدا
توان ارث برد. او  المال مي اعالم كردند: تنها در صورت ارائه داليل روشن و قاطع، از بيت

كند او با آن  كه او اثبات ارث برد جز آن» حميل«تواند از  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 در  جنايات، عبادات و معامالت به منصةحدود، تعزيرات، 

ت تكامل مكاتب فقهي بر جاي گذاشت. اين اجتهادات، خود، دليلي واضح است بر وسع
آگاهي، علم فراوان، درك عميق و شناخت جامع عثمان نسبت به اهداف و مقاصد 

تواند با تبعيت از گفتار و  شريعت درخشان اسالم. او خليفه هدايت يافته بود كه امت مي
راه درست را تشخيص دهند و در مسير نشر و اعالي  سكردار او و ديگر خلفاي راشدين

  دين خداوند متعال گام بر دارد.
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل چهارم

 سفتوحات عهد عثمان بن عفّان

 
 اين فصل داراي چهار گفتار مي باشد:

 ت ايران و ماوراء النهردر فال س گفتاراول: فتوحات عثمان

 گفتار دوم: فتوحات شام

 گفتار سوم: فتوحات جبهه مصر و آفريقا

 گفتار چهارم: تدوين مصحف واحد



 



 
 مقدمه

انتقام اي گرفتند و بر آن شدند  ، دشمنان اسالم جان تازهسبا شهادت عمر بن خطّاب
هاي پيشين را بگيرند. از يك سو، يزدگرد، آخرين پادشاه ساسانيان، در شهر  شكست

ديد تا بار ديگر قلمرو خويش  فرغانه واقع در ماوراءالنهر، تدارك حمالت جديدي را مي
پس گيرد و آن حكومت ستمكار و مستبد را بر ايرانيان تحميل كند و از ديگر سو،  را

روميان بودند كه پس از دست دادن شامات و مصر، در صدد برآمدند تا مجدداً سيطره 
ك ها احيا كنند. در اين ميان، بهترين پايگاه آنان براي تدار شوم خود را بر آن سرزمين

اسكندريه بود كه با شهادت عمر، مسلمانان فرصت مصر، حمالت بر جبهه مسلمانان در 
فتح آن را نيافته بودند و به همين دليل، همچنان تحت نفوذ روميان قرار داشت. آنان نيز 
شهادت عمر را غنيمت شمردند و اين شهر و بندر بزرگ و مستحكم را مملو از سرباز و 

اي شديد و همه جانبه به  لههاي متعدد كردند و خود را مهياي حم  تجهيزات و سالح
ي مسلمانان نمودند. نقل است كه هراكليوس، امپراتورم روم، خود، به اين بندر آمد  جبهه

596Fتا بر روند كار، نظارت مستقيم داشته باشد

كنند كه روميان، بيش از  . در تاريخ ذكر مي1
ظيم از سيصد كشتي جنگي را در سواحل اسكندريه مستقر كردند تا در طول اين حمله ع

ور شود و  نيروهاي روم حمايت نمايند، تنها يك گام ديگر الزم بود تا آتش جنگ شعله
597Fاين گام، نقض صلحنامه ميان روميان و مسلمانان بود

تمام اين  س. اما عثمان بن عفّان2
هاي دشمنان  خطرات و تهديدات را با تدابيري حكيمانه و مناسب برطرف نمود و توطئه

هاي عثمان بن  ها و برنامه ز ديگري خنثي كرد. در واقع، مهمترين طرحاسالم را يكي پس ا
 توان در موارد زير خالصه نمود:  عفان در جهت مقابله با اين تهديدات همه جانبه را مي

 شكست دادن سپاهيان فارس و روم.  -1
سوي مرزهاي قلمرو حكومت اسالمي و خنثي نمودن  تداوم جهاد در آن -2

 دشمنان اسالم و حفظ آن مرزها. هاي  تهديدات و توطئه

                                           
 . ٢٢١ص، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -١
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ها و مراكزي ثابت و مستحكم در مرزها جهت مقابله با حمالت گاه  ايجاد پايگاه -3
 گاه دشمنان اسالم و حفظ آن مرزها.  و بي

تأسيس نيروي دريايي كه در آن شرايط حساس، كه سپاهيان اسالم، به شدت  -4
598Fبدان نيازمند بود.

داوم روند فتوحات نقش بسيار كه در حمايت از دولت و تقويت و ت 1
توان كوفه و بصره در عراق، دمشق در شام و  مهمي ايفا نمودند. از جمله اين مراكز مي

ترين  فسطاط در مصر را نام برد كه بعدها به مهمترين شهرهاي قلمرو اسالمي و عمده
599Fمراكز نشر و گسترش اسالم مبدل شدند.

2  
 

                                           
 . ٢٢٢ص، اخلالفة و اخللفاء الراشدون -١
 . ٢٠٠-١٩٩ص، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٢



 
 گفتار اول

 ران و ماوراءالنهردر فالت اي سفتوحات عثمان

  ه 24نخست: فتوحات كوفيان در آذربايجان در سال
كوفيان در دو جبهه ري در مركز فارس وآذربايجان در غرب آن بالد به نبرد با دشمنان 

كوفه متشكل از چهل هزار سرباز بود كه هر  قول اردوي/ پرداختند، پادگان اسالم مي
به اين ترتيب هر فرد مجاهد در شدند،  د اعزام ميهزار نفر از آنان به ميادين نبرده سال، 

. چون عثمان، بعد از عزل ابوموسي هر چهار سال يك بار به صحنه ي پيكار مي رفت
، وليد بن عقبه را والي كوفه نمود، مردم آذربايجان دست به طغيان زدند و بر ساشعري

را زير پا  سبن يمانجا، عقبه بن فرقد شوريدند و پيمان صلح خويش با حذيفه  حاكم آن
قراول سپاه خود به جانب  نهادند وليد نيز سلمان بن ربيعه باهلي را با لشكري به عنوان پيش

آنان گسيل داشت. مردم آذربايجان چون از قضيه خبردار شدند نمايندگاني نزد وليد 
ذيفه نامه آنان با ح فرستادند و از رفتار خود اظهار ندامت نمودند و خواستار رعايت صلح

شدند، وليد نيز اين خواسته آنان را پذيرفت. سپس وليد به اعزام نيرو به مناطق اطراف 
هاي ديگر مناطق را سركوب كند. او عبداهللا بن شبيل احمسي را با  پرداخت تا شورش

چهار هزار سرباز به جانب موقان، ببر و طيلسان روانه كرد و آنان نيز توانستند با سركوب 
ا، غنايم و اسراي بسياري را نصيب خود سازند هر چند به دليل فرار ج هاي آن شورش

شورشيان از سپاه او، نتوانست به طور كامل، آنان را سركوب نمايد. سپس وليد، سلمان بن 
ربيعه باهلي را با دوازده هزار نيرو به ارمنستان گسيل داشت. سلمان نيز در عين به دست 

آن ديار را به اطاعت دولت در آورد. پس از اين  آوردن غنايم بسياري، توانست مردم
600Fنبردها، وليد به كوفه بازگشت

. اما مردم آذربايجان بار ديگر دست به شورش زدند. 1
اشعث بن قيس، والي آذربايجان، از وليد درخواست كمك كرد و وليد نيز سپاهياني را به 

كست دهد، آنان بار جا اعزام كرد. هنگامي كه اشعث توانست شورشيان را ش جانب آن
نامه حذيفه را پيش كشيدند و براساس آن با اشعث مصالحه نمودند. اشعث  ديگر صلح

جا  اي از اعراب را در آن ترسيدند، مردم آن سرزمين بار ديگر طغيان كنند، قبيله چون مي
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سكني و با پرداخت پول و پاداش، آنان را مأمور نمود تا مردم آن ديار را به دين اسالم 
ت كوفه، مردم آذربايجان عوت كنند. بعد از عزل وليد و انتصاب سعيد بن عاص به واليد

اً سر به طغيان برداشتند و بر والي جديد خود شوريدند. سعيد، جرير بن عبداهللا بجلي مجدد
شان را به قتل  را به جانب آنان گسيل داشت، او نيز توانست آنان را شكست دهد و فرمانده

جا به اسالم گرويدند و به فراگيري قرآن كريم رو  يج اكثريت ساكنان آنرساند. به تدر
 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 
آن شورش، بدان ديار زدند، ابوموسي نيز قريظه بن كعب انصاري را به مقابله و سركوب 

اعزام كرد كه او نيز در مأموريت خويش موفق شد و آن سرزمين را بار ديگر تحت سلطه 
601Fحكومت اسالمي در آورد.

1  

 دوم: سهيم بودن كوفيان در شكست سپاهيان روم
 اي از جانب عثمان هنگامي كه وليد از نبردهاي آذربايجان به جانب موصل بازگشت، نامه

يد كه در آن چنين آمده بود: معاويه بن ابو سفيان به من اطالع داده ، به دست او رسس
د. من ناي عظيم بر جبهه مسلمانان دار است كه روميان سپاهياني فراهم آورده و قصد حمله

خواهم كه سپاهي نزديك به ده هزار سرباز شجاع و قدرتمند  نيز به همين دليل، از تو مي
602Fرا به سوي آنان اعزام كني

مردم را جمع نمود و پس از حمد و ثناي خداوند به  . وليد2
آنان چنين خطاب كرد: اي مردم! خداوند با فتح و پيروزيي كه در آذربايجان نصيب 
مسلمانان كرد، آنان را از امتحاني ديگر سر بلند خارج نمود، سرزميني را كه به كفر باز 

هاي ديگر را به تصرف  رزمينگشته و بر اسالم طغيان كرده بود به آنان باز گردانيد، س
ند شتآنان در آورد، آنان صحيح و سالم و با دستاني پر از غنايم به شهر و ديار خود باز گ

اجر و پاداش اين جهاد ايشان را نزد خود حفظ خواهد نمود، سپس بايست بر خداوند و 
است تا  اين لطف او حمد و سپاس بجاي آورد. اي مردم! اميرالمؤمنين به من دستور داده

از ميان شما افرادي شجاع و قدرتمند را انتخاب نمايم تا در نبرد با روميان به كمك 
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برادران مسلمان شام بشتابند كه در اين جهاد، اجري عظيم و افتخاري مهم نهفته است. من 
ام، شما نيز بشتابيد و به او  سلمان بن ربيعه باهلي را به عنوان فرمانده اين سپاه تعيين كرده

هزار ملحق شويد. هنوز سه روز از اين سخنان نگذشته بود كه سپاهي قريب به هشت 
رهسپار شد. اين سپاه در شام و در كنار سپاهيان  سرباز از كوفه به جانب سرزمين شام

هاي بسياري از خود نشان داد و ضربات سنگيني  حبيب بن مسلمه بن خالد فهري رشادت
ها و دژهاي مستحكمي، تلفات و  د با فتح قلعهبر روميان وارد كردند و توانستن

603Fهاي عظيمي بر آنان وارد آورند خسارت

. نقل است كه چون شعبي در مجلسي با محمد 1
بن  بن عمرو بن وليد بن عقبه به صحبت نشست، محمد از نبردهاي مسلمه بن عبدالملك

و نبردهاي به محمد گفت: تو حكومت وليد بن عقبه  يبمروان بن حكم تعريف نمود، شع
كني، وليد در  گونه از مسلمه بن عبدالملك تعريف مي اي كه اين او را درك نكرده

يافت و هر كدام از  شماري دست مي هاي عظيم و بي هاي خود به پيروزي جنگ
604Fنمود. كرد از كار بركنار مي كارگزارهايش را كه در كار خود قصور و كوتاهي مي

2  

  ه 30سال:  -رستانهاي سعيد بن عاص در طب سوم: جنگ
ام بعد از هجرت، سعيد بن عاص، والي كوفه، همراه تعدادي از صحابه رسول  در سال سي

چون حذيفه بن يمان، حسن، حسين، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن  صخدا
 قصد فتح خراسان را نمود. همزمان با او نيز عبداهللا بن شعمرو بن عاص، عبداهللا بن زبير 

عامر كه امارت بصره را داشت به جانب خراسان حركت كرد و پيش از سعيد وارد شهر 
شد. چون به سعيد خبر دادند عبداهللا وارد ابر شهر شده است، او به جانب » ابر شهر«

كه پيشتر و بعد از جنگ نهاوند، حذيفه با آنان » قوميس«طبرستان رهسپار شده و در شهر 
نمود كه در ساحل واقع بود، » طميسه«د. او سپس عزم منطقه مصالحه كرده بود، فرود آم

جا در گرفت؛ جنگ چنان سخت بود كه  جنگ سختي ميان سپاه او و مدافعان قلعه آن
سعيد ناچار شد نماز خوف را ادا كند، به همين دليل از حذيفه خواست تا به او نشان دهد 

اثناي جنگ، سعيد با شمشير  آورد. در ، نماز خوف را چگونه به جا ميصكه رسول خدا
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اي برگردن يكي از دشمنان وارد ساخت كه شمشير از كتف او خارج  خود چنان ضربه
تر شده، مدافعان آن، اعالم كردند حاضرند تسليم  ي قلعه تنگ شد. هنگامي كه محاصره

شوند، سعيد نيز به آنان قول داد كه يك نفر از آنان را نكشد، چون آنان درهاي قلعه را 
گشودند سعيد دستور داد تنها يك نفرشان را زنده بگذارند و بقيه را به قتل رسانند! به 
سعيد خبر دادند كه مردي از بني نهد صندوقي عجيب را به دست آورده كه قفلي بر آن 

اي زرد رنگ  اند، سعيد نيز آن مرد را احضار كرد چون درِ صندوق را باز كردند خرقه زده
605Fو گل يافتند.و در كنار آن شراب 

1  
 كعب بن جعيل، هنگام بازگشت سعيد به كوفه، در مدح او چنين سرود:

م الفتــی إذ  ــنِعَ  جــال جــيالن دونــه فَ

ــــی طِيَّت ــــريِ أنّ مَ ــــعيدَ اخل ــــمُ سَ علَ  تَ

أَ  ـــكَ ـــومَ الش ـــکَ ي ـــةٍ نَّ ي فِ ـــثُ خَ  عبِ لَي

ــک واحــدٌ  بلَ ـوس الــذی مــا سـاس قَ  تَسُ
 

 و اذ هبطـــوا مـــن دســـتبی ثـــم اهبـــرا 

ـــت  بَطَ ـــراإذا هَ عقَّ قَت مـــن أن تُ  أَشـــفَ

ا رَ دَ مــن ليــث العــرين و أَصــحَ ــرَّ َ  حتَ

ــــنيَ أَل ــــثَامن ــــاف رسَّ ــــنيَ و حُ ع 606Fاً دارِ

٢ 
 

 
 
 

گاه با  (سعيد بن عاص مردي است بزرگ كه گيالن را زير پا گذاشت و آن
جا را به تصرف در آوردند. اي  وارد شدند و آن» ابهر«و » دستبي«سپاهيانش بر مناطق 

بود از شدت  ها! بدان كه اگر مركبم در ركاب تو مي اي صاحب فضايل و خوبي سعيد!
شتافتي، بسان شيري  هاي تو بيم آن داشت كه هالك شود. آن روز كه به جنگ  جنگ

زاده شده است. سپاهي متشكل از هشتاد هزار زره به  هبيششجاع بودي كه از نسل شيران 
قبل از تو هيچ كس چنان سپاهي را در دست  تن و سالح به دست را فرماندهي كردي كه

 نداشته است). 

 چهارم: فرار يزگرد پادشاه ايران به خراسان
پس از فتح فارس در سال سي بعد از هجرت به دست عبداهللا بن عامر، يزگرد از شهر 

فرار و به جانب كرمان رهسپار شد. عبداهللا، مجاشع بن مسعود سلمي را به » اردشيرخوره«
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بدانجا اعزام نمود. چون مجاشع به سيرجان وارد شد، يزگرد ناچار شد كه به  تعقيب او
607Fخراسان بگريزد.

1  

  ه 31رد به سالدگپنجم: قتل يز
اند. ابن اسحاق در اين رابطه  مؤرخان در علت مرگ يزگرد، روايات مختلفي نقل كرده

جا  وتمندان آنچنين روايت كرده است: يزگرد همراه افرادي چند به مرو گريخت اما ثر
از كمك به او امتناع ورزيدند، آنان در عين حال تركان را تشويق كردند تا يزگرد را به 
قتل رسانند، آنان نيز به او و همراهانش حمله كردند، خود يزگرد توانست از جنگ آنان 

گرد جا و غذا داد، چون دبگريزد، پس از آن يزگرد به آسيابي پناه برد و صاحب آن به يز
. اما طبري روايتي ديگر نقل 608F2فرا رسيد و يزگرد بخفت، آسيابان او را به قتل رسانيد شب
كند: پيش از ورود اعراب به كرمان يزگرد همراه چهار هزار نفر، از طريق راه طبس و  مي

قهستان عازم مرو شد تا بتواند در خراسان به گردآوري و تجهيز سپاهي عظيم جهت ضربه 
هاي براز و سنجان حضور داشتند، كه دشمن  د. در مرو دو امير به نامزدن به اعراب بپرداز

يكديگر بودند. چون يزگرد به مرو رسيد آن دو با او بيعت نمودند. در طول اقامت يزگرد 
در مرو، براز توانست خود را به يزگرد نزديك كند و اين امر نزد سنجان ناخوشايند بود، 

بست تا يزگرد را بر عليه سنجان تحريك نمايد كه  براز تمام تالش خود را به كار مي
از اين كار شد. يزگرد كه قصد كشتن سنجان را داشت اين را نزد يكي عاقبت نيز موفق به

كنيزان براز فاش نمود و او نيز اين راز را به ديگر زنان حرمسراي براز منتقل كرد، چون 
به قصر يزگرد حمله نمود. براز خبر به گوش سنجان رسيد، او سربازاني فراهم آورد و 

نتوانست جلوي افراد سنجان را بگيرد و در مقابل او فرار كرد. چون يزگرد از ما وقع 
خبردار شد، به صورت ناشناس از شهر گريخت تا به آسيابي رسيد، آسيابان به او جا و 

واست كه مكان داد و آب و غذا در اختيار او نهاد، چون يزگرد بياسود، آسيابان از او خ
ها به او بدهد. يزگرد نيز كمربندي مرصع جواهر نشان را به او  مبلغي را در ازاي آن كمك

كند، يزگرد بدو گفت: كه  داد اما آن مرد به او گفت: كه او را چهار درهم كفايت مي
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جا  روز كه يزگرد در آن هيچ پولي همراه خود ندارد، آسيابان نيز در طول آن يك شبانه
كرد تا عاقبت توانست يزگرد را كه خفته بود به  به او اظهار ارادت و خشوع ميبود نسبت 

هاي درخت گز  قتل برساند، سپس سر او را از بدن جدا نمود و شكم او را با شاخه و برگ
كه در رودخانه كنار آسياب روييده بودند پر كرد و در آخر جسد او را به آب انداخت تا 

نشود، اما برخالف انتظار مرد آسيابان، جسد يزگرد به زير  هيچ كس از راز قتل او آگاه
آب نرفت و بر سطح آب روان گشت، سربازان كه دنبال يزگرد آمده بودند جسد او را 

609Fجا گريخت. شناختند پس به دنبال قاتل گشتند، چون آسيابان از ماجرا خبردار شد، از آن

1  
اپديد شد، تركان به دنبال او در روايتي ديگر نيز چنين آمده است: چون يزگرد ن

اش را كشتند و  رو شدند، آنان آن مرد آسيابان و خانواده آمدند اما با جسد او روبه
خر طهاي يزگرد را پس گرفتند، سپس جسد پادشاه را در تابوتي نهاده و به شهر اص لباس

610Fبردند.

2  
هايي كه  رنجطبري در كتاب خود، دو داستان بلند از ما وقع قتل يزگرد و مصائب و 

جا مجال  كند كه در اين ها دچار شده روايت مي او در روزهاي آخر عمر خويش بدان
611Fها نيست گفتن آن

. نقل است كه چون قصد يزگرد را كردند، او بدانان گفت: مبادا كه 3
مرا بكشيد، زيرا در كتب مقدس ما آمده است كه هر كس پادشاه خويش را به قتل 

612Fستانش را در دنيا با آتش خواهد سوزانيدرساند، خداوند او و همد

مدت سلطنت يزگرد،  .4
دري گذشت. او آخرين پادشاه  بيست سال بود كه شانزدهم سال آخر آن به فرار و دربه

613Fشود. ايرانيان محسوب مي

5  
 روايت است كه رسول خدا در مورد پادشاهان روم و ايران چنين فرمود: 

اّلذی نَفسی بيده ذا َهَلک َکسری فالکسری بعَده، و ُه، و إِ ِإذا َهَلَک قَيُصر فال قَيَصر بعدَ «
 . 614F6»هما فی سبيِل اهللاُنوز لَُتنَفُقنَّ کُ 
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گاه كه قيصر روم و شاهنشاه ايران هالك شوند جانشيني بعد از خود  (بدانيد آن
ها و  نخواهد داشت و سلطنت آنان از بين خواهد رفت. به خداوند سوگند كه گنج

 در راه خدا و در ميان خلق خدا هزينه خواهد شد).  هاي آنان، خزانه

 كنند ششم: مسيحيان بعد از مرگ يزگرد اعالم عزا مي
هنگامي كه اسقف مرو از مرگ يزگرد با خبر شده ديگر بزرگان مسيحيت آن ديار را 

 كسريدانيد كه يزگرد فرزند شهريار بن  گردهم آورد و به آنان چنين گفت: شما مي
فرزند شيرين كه زني بود مؤمنه و نسبت به مسيحيان بسيار مهربان و است و شهريار 

بزرگوار. همچنين نبايد از ياد برد كه خود خسرو نيز نسبت به مسيحيان اقدامات نيك 
عطا كردند هايي  از شاهان به مسيحيان آزاديبسياري انجام داد. عالوه بر او تعدادي ديگر 

مراسم ديني خويش بپردازند. حال شايسته است كه  و برايشان كليسا ساختند تا به اجراي
در مرگ اين پادشاه، عزادار شده و برايش آرامگاهي بسازيم. ديگر بزرگان مسيحي با 
نظر او موافقت كردند و اعالم كردند كه حاضرند چنين آرامگاهي را بنا كنند، اسقف 

تن آرامگاه تمام شد، دستور داد، آرامگاه را در وسط باغي نزديك مرو بسازند. چون ساخ
آنان جسد يزگرد را از رودخانه گرفته و بدان باغ منتقل كردند و آن را در درون آرامگاه 

615Fقرار دادند.

1  

  ه 31هفتم: فتوحات عبداهللا بن عامر در سال
عبداهللا بن عامر قصد خراسان نمود و در اين لشكركشي خود توانست ابر   ه 31در سال 

جا با اهل مرو مصالحه  يورد، نسا و سرخس را فتح نمايد و در آنشهر (نيشابور)، طوس، اب
بن قناده عريني نقل است كه چون عبداهللا بن عامر فارس را فتح كرد پس  نمايد. از سكن

يك بن اعور حارثي بر اصطخر، مركز ارس، به بصره بازگشت. شريك نيز راز گماشتن ش
. هنگامي كه عبداهللا به بصره رسيد، در اصطخر به مبناي مسجد آن شهر مهم اقدام نمود

مردي از بني تميم كه بنا به قولي احنف و بنا به قولي ديگر مردي بنام اوس بن جابر 
و، يزگرد، بخاطر ترس از تو پا به تجشمي بود، نزد عبداهللا آمد و بدو گفت: كه دشمن 
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او رو كه خداوند پردازي، بلند شو و به دنبال  فرار گذاشته است اما تو به تعقيب او نمي
ياري رسان تو و دين خود است. ابن عامر نيز سپاهي فراهم نمود و به جانب كرمان و از 

اي نيز بر اين باورند كه او از راه اصفهان  جا به سوي خراسان به راه افتاد. هر چند دسته آن
امير به جانب خراسان حركت كرده. او در ميانه راه مجاشع بن مسعود سلمي را به عنوان 

جا  به طبسين رساند. سپس از آن» ابرو«رستاد و خود را از طريق صحراي كرمان بدانجا ف
عزم ابر شهر يا همان نيشابور را نمود. احنف بن قيس كه پيش قراول سپاه بود از جانب 

به مصاف او  بودند هرات انساكنكه  هباطلهقهستان قصد ابر شهر نمود، در ميانه راه 
كه ميان آن دو صورت گرفت، احنف توانست بر آنان فايق آيد، آنگاه آمدند، در نبردي 

616Fابن عامر به جانب نيشابور روانه شد

. در روايتي آمده است كه چون ابن عامر به شهر وارد 1
» كناري«شد توانست نيمي از آن را به تصرف خود در آورد اما نيم ديگر در اختيار آل 

گروگان » كناري«پسر خود و پسر برادرش را نزد بود، به ناچار با او مصالحه نمود و 
گذاشت؛ عبداهللا دو پسر كناري را كه نزد او گروگان بودند نزد نعمان بن افقم نصري برد 

617Fو آن دو را آزاد نمود

. سپس به فتح شهرهاي اطراف ابر شهر، چون طوس و ابيورد 2
افراد بني رباب، از  جا اسود بن كلثوم عدوي پرداخت تا آنگاه كه به سرخس رسد. از آن

، او ، گسيل داشتبود كه از توابع ابر شهر و در شانزده فرسنگي آن واقع را به جانب بيهق
كه مردي فاضل و اهل دين بود توانست آن شهر را فتح نمايد، اما خود در اثناي نبرد 

گفت: تنها  كشته شد. نقل است كه چون عبداهللا بن عامر از بصره خارج شد، چنين مي
جود گرماي نيمروزي، صداي مؤذنان و مصاحبت دوستاني چون اسود بن كلثوم است و

618Fبخشد كه درد فراق از عراق را تسكين مي

. بعد از تصرف نيشابور، ابن عامر به جانب 3
رو شد كه از جانب مردم آن ديار  جا با نمايندگان مردم مرو روبه سرخس شد. در آن

اي به مبلغ دو ميليون و دويست هزار  از عقد صلحنامه پيشنهاد صلح دادند. ابن عامر نيز پس
619Fسكه، حاتم بن نعمان باهلي را به عنوان امير بدانجا فرستاد

4 . 
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  ه 32در سال» بلنجر«و » الباب«هشتم: نبرد 
اي خطاب به سعيد بن عاص دستور داد تا سعيد، سلمان بن ربيعه را به منطقه  عثمان در نامه

چنين به عبدالرحمن بن ربيعه نامه نوشت كه غنايم مردم را از شور اعزام نمايد. هم» الباب«
توانست  و شوق جهاد دور ساخته است، بنابراين آنان را در مهلكه نيانداز. اما هيچ چيز نمي

بود منصرف سازد. او در سال نهم » بلنجر«اش كه همانا فتح  عبدالرحمن را از خواسته
اد سنگرهاي متعدد، بلنجر را به محاصره خود در ها و ايج خالفت عثمان، با نصب منجيق

شد به قتل  آورد. محاصره چنان تنگ بود كه هر كس از قلعه خارج و يا بدان نزديك مي
رسيد. اما مدافعان قلعه و تركان، در خفا و دور از چشم سپاه مسلمانان، با هم پيمان  مي

ه از سوي ديگر بر خطوط دفاع بستند؛ در روز موعود تركان از يك سو و مدافعان قلع
620Fمقدم سپاه اسالم تاختند و ضربات سختي را بر پيكره سپاه وارد آوردند

. در اين روز، 1
اي از آنان به  عبدالرحمن مجروح و سپس كشته شد؛ سپاه مسلمانان دچار تفرقه شد. دسته

ي ديگر هم ا جانب سپاه سلمان بن ربيعه، برادر عبدالرحمن، شتافتند تا بدو پناه برند و دسته
همراه آن بود به سوي مناطق گيالن و  سو ابوهريره ساي چون سلمان فارسي كه صحابه

نشيني، جسد عبدالرحمن را در صندوقي نهاده و  گرگان عزيمت نمود. آنان، پيش از عقب
621Fجا دفن نمودند. در همان

2  

 مرگ يزيد بن معاويه -1
ختند هيچ زني از زنان سربازان بيوه پردا در طي مدتي كه مسلمانان در بلنجر به نبرد مي
كه سال نهم خالفت عثمان فرا رسيد. دو  نشد و هيچ كودكي از كودكان، يتيم نشد تا آن

روز قبل از شبيخون دشمنان بر سپاه مسلمانان، يزيد بن معاويه، در خواب ديد كه آهويي 
ا به قبري بردند كه سپس ديد او ر بسيار زيبا به خيمه او وارد شد و زير ملحفه يزيد رفت

اند؛ فرداي آن شب، چون جنگ شدت يافت، سنگي  چهار مرد رشيد بر باالي آن ايستاده
به سر يزيد اصابت كرد كه سر او را از هم شكافت، خون در لباس او به نحو زيبايي جلوه 

نمود گويا آن آهو در رؤيا تن او را گلگون كرده بود. يزيد جواني بود خوش سيما و  مي
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خداوندا! مجتهدان كوفه  انا هللا و انا اليه راجعونخبر شهادت او به عثمان رسيد گفت:  چون
622Fاي، آنان را مورد عفو و بخشايش خويش قرار ده. را به آزمايش شكست مبتال ساخته

1 

 رنگ خون بر لباس سفيد چه زيباست!  -2
ه قدر زيبا گفت: رنگ خون بر تو چ نقل است كه عمرو بن عقبه به لباس سفيد خود مي

خواهد بود! چون در پيكار با دشمن مجروح شد ديد رنگ لباسش به همان رنگي كه 
623Fدوست داشته مزين شده است. او نيز در آن روزِ سخت جان خويش را از دست داد.

2 

 ي خون بر لباس چه قدر زيباست!  شعله -3
زيباست!  گفت: رنگ خون بر لباس چه قدر كنند كه قرشع به لباس خود مي روايت مي

چون روز پيكار فرا رسيد تا پاي جان به نبرد با دشمنان پرداخت، چنان خون سر تا پاي 
وجودش را فرا گرفته بود كه گويا لباس او، زميني سفيد رنگ بود كه رنگ سرخ آن را 

نشيني  زينت داده. با مرگ قرشع مسلمانان نيز دچار فقدان سنگيني شده و ناچار به عقب
624Fشدند.

3 

 ميرند ن نيز مانند شما ميآنا -4
كردند، زيرا بر اين  نقل است كه تركان در روز پيكار، خود را در ميان درختان پنهان مي

اي در جسم مسلمانان كار ساز نيست چون يكي از آنان،  باور بودند كه هيچ اسلحه
برحسب اتفاق، تيري به سوي يكي از مسلمانان پرتاب كرد، ديد آن مسلمان از پاي در 

ميرند، پس چرا از آنان  مد. او نيز فرياد زنان به قوم خود گفت: كه آنان نيز چون شما ميآ
هاي خود خارج و بر صفوف مسلمانان يورش  ترسيد؟ به اين ترتيب، تركان از مخفيگاه مي

بردند. جنگ بسيار شدت گرفت و مسلمانان و فرمانده آنان، عبدالرحمن، تا پاي جان 
بت بسياري از آنان و نيز خود عبدالرحمن جان خويش را از دست مقاومت نمودند تا عاق

625Fدادند.

4 
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 آل سلمان! صبور باشيد -5 
نقل است كه چون عبدالرحمن، كشته شد، برادر او، سلمان بن ربيعه، پرچم سپاه را به 
دست گرفت و به نبرد با دشمن پرداخت. در اين اثنا، فردي فرياد زد: آل سلمان! صبور 

 ايد؟!  اي ديده ن نيز در پاسخ به اين ندا، فرياد زد: آيا از ما عجز و نالهباشيد؛ سلما
626Fسلمان پس از تدفين عبدالرحمن در منطقة بلنجر

627F، اقدام به عقب نشيني نمود1

. او 2
همراه ابوهريرة دوسي و سپاهيانش، خود را از طريق گيالن، به گرگان رسانيد تا بتواند 

628Fدهد.باقيمانده سپاه برادرش را نجات 

3 
اي  دارد كه عقب نشيني شيوه محمود شيت خطاب، با تصديق اين روايت، بيان مي

ها،  بود كه مسلمانان در آن ايام و در حالت شدت جنگ و افزايش ميزان تلفات و خسارت
بستند تا بتوانند از طريق آن و پيوستن به نيروهاي ديگر سپاه اسالم كه در  آنان به كار مي

ر بودند، تجديد قوا نموده و خود را جهت حمالت شديدتر بر دشمنان مناطق ديگر مستق
به عنوان پشتيبان سپاهيان  سمهيا سازند. سلمان بن ربيعه نيز بنا به دستور عثمان بن عفّان

بماند و » الباب«توانست خود در  عبدالرحمن بدانجا اعزام شده بود، حال چطور مي
رفتند، چطور  ش حمالت دشمن از ميان ميسپاهيان عبدالرحمن در بلنجر و زير آت

توانست برادرش، عبدالرحمن، را كه به شدت به او و سپاهيانش نياز داشت در ميدان  مي
كارزار به حال خود رها سازد و او در پايگاه امن خويش بماند و آيا معقول است كه 

نگرفته و قصد  بگوييم عبدالرحمن سپاه برادرش را كه به شدت بدان نيازمند بود در نظر
 داشته خود او نتيجه جنگ را تعيين نمايد؟! 

و شكست، همان » هزيمه«بايد در نظر داشت كه منظور مؤرخان قديم از كلمه 
نشيني بوده است، زيرا بيشتر آنان شهرنشيناني بودند كه ميان اين دو كلمه تفاوتي  عقب

زرگ وجود دارد، هزيمت و شدند. اما بايد دانست كه ميان اين دو تفاوتي ب قائل نمي
شكست عبارت است از ترك ميدان جنگ، بدون داشتن هيچ طرح و نقشه و يا 

اي است كه در آن فرمانده سپاه افراد خود را  فرماندهي، حال آنكه عقب نشيني شيوه

                                           
 ). ٢/٢٧٨معجم البلدان ( -١
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نمايد.  اي كارساز بر دشمنان، از ميدان كارزار خارج مي جهت تجديد قوا و تدارك حمله
نگاران معاصر دچار اين اشتباه فاحش نشده و تفاوت ميان شكست  تاريخشايسته است كه 

629Fنشيني را بدانند. و عقب

1 

 نهم: اولين اختالفاتي كه ميان سپاهيان كوفه و شام پيش آمد
چون عبدالرحمن بن ربيعه به قتل رسيد سعيد بن عاص، سلمان بن ربيعه را به فرماندهي 

د. عثمان نيز جهت تقويت سپاهيان اسالم، جبهه مسلمانان در آن منطقه منصوب نمو
لشكري از شام به فرماندهي حبيب بن مسلمه را بدانجا گسيل داشت. با حضور آن دو 
فرمانده در آن ناحيه، رقابت ميان آن دو بر سر فرماندهي كل سپاهيان و نيز امارت آن 

ن نيز حبيب را به منطقه آغاز شد، شاميان، تهديد به قتل سلمان نمودند و در مقابل كوفيا
قتل و حبس تهديد نمودند و هشدار دادند كه در صورت مخالفت شاميان با نظر آنان، 
جنگي سخت ميانشان روي خواهد داد. مردي كوفي بنام أوس و مغراء، نيز در ابياتي اين 

 كند:  نزاع و اختالف را چنين بازگو مي
ـــب  ـــلامنَ نَرضِ ـــبوا س إن تَرضِ

ـــــــــــــــــــــــــبَكم  حبي

طُوا   فالثَّغرُ ثَغـرُ أَمرينـاو إن تُقسِ

ــا محُ  ــر كنّ الةُ الثغ ــن وُ ــو نح  هاتَ
 

لُ او إن ترحلوا نحوَ   انَ نَرحَ فَّ  بنِ عَ

قبِــلُ  و هــذا أمــريٌ   فــی الكتائــب مُ

ــلُ  نَكِ غــرٍ و نُ 630Fليــالی نَرمــی كــلَّ ثَ

2 
 

 
 

(اي مردمان شام! بدانيد اگر سلمان ما را بكشيد ما نيز حبيب شما را خواهيم كشت. 
شكايت، نزد عثمان شويد ما نيز از شما نزد او شكايت خواهيم نمود. اگر اهل اگر به 

ي قلمرو امير ماست كه همراه سپاهيانش به  دانيد كه اين مناطق، حيطه انصاف باشيد مي
ها  هايي هستيم كه شب و روز از آن جنگ با دشمن پرداخته است. ما صاحبان سرزمين

 كارزار با دشمنان پرداختيم). جا به نبرد و  دفاع نموديم و در آن

                                           
 . ١٥٣-١٥٢، قادة الفتح االسالمی فی أرمنية -١
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 ساي چون حذيفه بن يمان اما مسلمانان با عنايت و لطف خداوند و حضور صحابه
كه در سه جنگ بزرگ آن منطقه حضور داشت، توانستند اين فتنه و اختالف را كنار 

631Fبگذارند.

1  

 دهم: فتوحات ابن عامر در سال سي و دوم بعد از هجرت
، طالقان، فارياب، جوزجان و دتوانست به شهر مرورودر اين لشكركشي ابن عامر 

گسيل داشت. او  دارستان را به تصرف در آورد. او نخست احنف بن قيس را به مروروتخ
نيز شهر را به محاصره در آورد. سپس در نبرد با مدافعان شهر توانست آنان را شكست 

ي، مدافعان شهر، به سپاهيان داده و به پشت ديوارهاي شهر باز گرداند. پس از اين روياروي
دانستيم كه قدرت شما تا بدين حد است،  اسالم اعالم كردند: اي سربازان عرب! نمي

امروز را به ما فرصت دهيد تا در مورد شما، با هم به مشورت بپردازيم و شما نيز به 
لشگرگاه خويش بازگرديد، احنف نيز به لشگرگاه خود بازگشت، صبحگاه، مدافعان شهر 

اي از جانب  كه خود را مهياي جنگ نموده بودند، پيكي را نزد او فرستادند كه حامل نامه
مرزبان شهر به احنف بود، چون نزد احنف رسيد از او امان خواست، احنف نيز به او امان 
داد همراه پيك برادرزاده مرزبان شهر و نيز مترجم نامه، نزد احنف آمدند. در نامه چنين 

د را سپاس كه قدرت و مكنت از اوست، سلطنت هر كه را خواهد، تغيير آمده بود: ايز
دهد، هر كه صالح داند، از ذلّت به عزّت رساند و هر كه صالح داند از عزّت به ذلت 

 خوانم.  كشاند. من، مرزبان شهر، تو را به صلح فرا مي
دازم و مابين اين باشد كه من شصت هزار درهم، خراج به شما بپراما شرط صلح في

در مقابل شما نيز تعهد دهيد كه مرا بر حكومت اين شهر كه شاهنشاه ايران آن را به عنوان 
ستاند و راه را بر مردم بسته بود به جد   پاداش كشتن اژدهاي اين ديار كه جان مردم را مي

 پدرم اعطا كرد ابقا نماييد و حكومت را از دست ما خارج ننموده و به افراد واگذار نكنيد
ي مرا  و نيز از هيچ يك از افراد خاندان من خراجي دريافت ننماييد. اگر اين صلحنامه

ام، ماهك، را نزد  بنديم. من برادرزاده آيم و با هم پيمان مي پذيرفتيد، من به جانب شما مي
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ام تا از قصد و نيت من اطمينان حاصل كني و نامه مرا به عنوان مكر و حيله  تو فرستاده
اي با اين مضمون به مرزبان نوشت: بسم اهللا الرحمن  مايي. احنف بن قيس نيز نامهقلمداد نن

الرحيم. از صخر بن قيس امير لشكريان اسالم به مرزبان مروروذ و سرداران و ساكنان شهر 
ات،  سالم بر آنكه راه هدايت را برگزيد و از آن تبعيت نمود و تقوا پيشه كرد. برادرزاده

و پيغام تو را به من رسانيد. من پيشنهاد تو را به ديگر فرماندهان سپاه ماهك، نزد من آمد 
عرضه داشتم و آنان نيز آن را پذيرفتند. به اين ترتيب ما درخواست تو را مبني بر پرداخت 

پذيريم. بدان كه زمين  هايي كه پادشاه ستمكار ايران به جد پدرت بخشيد مي خراج زمين
و آن را به هر كه خواهد، عطا كند. تو بايد متعهد باشي  از آن خداوند و رسول او است

هاي ما با دشمنان بايد ما را ياري دهي و در كنار ما با آنان به جنگ بپردازي.  كه در جنگ
جنگند حمايت نماييم و نيز  باشيم كه از تو و سپاهيانت كه در كنار ما مي ما نيز متعهد مي

تبعيت  صن اگر اسالم بياوري و از رسول خداهيچ خراجي بر تو و خاندانت نيست. بدا
نمايي، تو را نزد مسلمانان جايگاه و منزلي رفيع خواهد بود و تو را برادر خويش خواهند 
دانست، تو به خاطر اين پيمان، در پناه من و ديگر مسلمانان خواهي بود. جزء بن معاويه 

ابن و رقاء اسيدي شاهدان سعدي، حمزه بن هرماس مازني، حميد بن خيار مازني و عياض 
باشند. اين نامه را كيسان، موالي بني ثعلبه، در روز يكشنبه از ماه محرم  اين صلحنامه مي

كتابت نموده و احنف بن قيس، اميرلشكر، آن را با انگشتر خود كه منقش به عبارت 
632Fبود مهر نمود.» نعبداهللا«

1  

ان، جوزجـان،  ارسـت خيازدهم: جنگ ميان سپاه احنـف بـن قـيس و مـردم ط    
 طالقان و فارياب

چون عبداهللا بن عامر با مردم مرو مصالحه نمود، احنف بن قيس را با سپاهي متشكّل از 
ارستان گسيل داشت. احنف در مسير خود، در اطراف مرو خچهار هزار سرباز به جانب ط

رياب، ارستان، جوزجان، طالقان و فاخاتراق كرد. هنگامي كه به او خبر دادند كه مردم ط
سپاهي سه هزار نفره را گرد آورده و قصد مقابله با او را دارند، سرداران خويش را 

اي از آنان را رأي بر اين بود كه بايد به مرو  فراخواند و به مشورت با ايشان پرداخت، دسته
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اي ديگر معتقد بودند كه بايد به ابر شهر عقب نشيني كرد. گروهي بر اين  بازگشت. دسته
جا ماند و از ابن عامر، تقاضاي نيروهاي بيشتري نمودند و  دند كه بايد در همانباور بو

اي غافلگيرانه به  افرادي نيز پيشنهاد كردند كه بايد، آنان آغازگر جنگ باشند و حمله
دشمن آغاز نمايند، و آنان را در موضع دفاعي قرار داد. گويند كه چون احنف، شب 

اند و در شده بيند كه گرد آتش جمع زد، چند نفر را مي يهنگام، در ميان لشكرگاه قدم م
ايستد و به سخنان آن  شود مي اند، احنف كه كنجكاو ميمورد جنگ به صحبت مشغول

گفتند: كه امير، مطمئناً، فردا صبح، به جانب  دهد. چند نفر از آنان مي سربازان گوش مي
داند كه  زد، زيرا او خوب ميپردا دشمنان حركت خواهد كرد و به نبرد با آنان مي

دشمنان، به شدت از او در هراسند. در اين ميان يكي از آنان كه مشغول پختن آش بود به 
ايشان گفت: اگر امير چنين كاري بكند دچار اشتباه بزرگي خواهد شد، من گمان 

 كنم امير با اين نيروي اندك در ميداني باز و وسيع به مصاف انبوه سپاهيان دشمن نمي
برود، چرا كه آنان در يك حمله سنگين، همه ما را خواهند كشت؛ به نظر من، امير بايد 

كه رود در سمت راست او و  در ميان رود مرغاب و كوه كنار آن استقرار يابد، به نحوي
كوه در طرف چپ او قرار گيرند، به اين ترتيب، دشمن بناچار، تنها با نفراتي محدود به 

مد. احنف با شنيدن اين نقشه، سرداران سپاه را فرا خواند و آن طرح مصاف با ما خواهد آ
را با ايشان در ميان گذاشت، از سوي ديگر، مردم مرو نيز سپاهي را به جانب احنف بن 
قيس اعزام كردند تا او را در جنگ ياري دهند اما احنف به ايشان اعالم نمود كه دوست 

كنند. او به آنان گفت: كه اگر در جنگ پيروز ندارد مشركان از او و سپاهيانش حمايت 
شود، بر عهد و پيمان خود با ايشان خواهد ماند اما اگر دشمنان او فاتح ميدان باشند، 
مردمان مرو، خود، بايد به دفاع از خويش بپردازند. گويند كه با آغاز جنگ، احنف بن 

 كرد:   مزمه ميقيس در ميدان كار زار، اين بيت ابن جويه اعرجي را با خود ز
هِ املَنِيَّةَ  كرَ ن ملَ يَ قُّ مَ زوَّ   أَحَ ةٌ  رٌ حَ يّ رَّ  لَيسَ له ذُ

هاي شب نيز به نبرد با هم پرداختند،  در روايتي ديگر آمده است كه دو سپاه تا نيمه
سرانجام سپاه اسالم توانست دشمنانشان را شكست دهند. چون سپاه احنف به منطقه 

گي لشكرگاه او بود رسيد، احنف، دو مرد را به جانب مرزبان كه در دوازده فرسن» رسكن«
مرو رود كه در انتظار نتيجه جنگ بود تا خراج ساليانه را نزد احنف بفرستد روانه كرد. 
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هنگام عزيمت آن دو تن، احنف به ايشان سفارش نمود كه چون نزد مرزبان رفتند در 
دهد. زماني كه آن دو نزد مرزبان مورد خراج، هيچ نگويند او خود، آن را به ايشان ب

رسيدند همان نمودند كه احنف گفته بود و مرزبان دانست كه اينان تنها به اين دليل، 
اند و به همين دليل،  اند كه در جنگ پيروز شده جرأت چنين جسارتي را به خود داده

633Fخراج را به آنان تحويل داد

ي چند به . احنف، همچنين، اقرع بن حابس را با سوار كاران1
جوزجان فرستاد تا فراريان لشكر دشمن را تعقيب نمايند. آنان نيز توانستند در نبرد با آن 

 فراريان، ايشان را شكست دهند. 
 كثير نهشلي در همين رابطه چنين سروده است: 

لَّت حابِ إِذا استَهَ زنُ السَّ قی مُ  سَ

 الی القرصين من رستاق خوط

عَ فَ   ارِ صَ جانِ تمَ  يَةٍ باجلوزَ

رعانِ  ناکَ األَ قَ مُ هُ هُ ادَ 634Fأَقَ

2  

گاه كه باريدن گرفت، اجساد مرداني را در جوزجان سيراب نمود كه  باران آن(
 جا به قتل رسانيد).  أقرع، آنان را در آن

 دوازدهم: صلح احنف بن قيس با مردم بلخ
ن را به پس از مصالحه احنف با مردم مروروذ، احنف به جانب بلخ حركت نمود. چون آنا

محاصره در آورد، آنان پيشنهاد كردند كه با دادن خراجي معادل چهارصد هزار درهم با 
احنف مصالحه نمايند. احنف نيز اين پيشنهاد را پذيرفت و پسر عمويش، اسيد بن متشمس 
را جهت تحويل گرفتن آن مقدار خراج، نزد آنان نگه داشت و خود عزم خوارزم نمود. 

ستان، مانع حركت سپاه او شد و به همين دليل و پس از مشورت با اما سرماي شديد زم
سرداران، احنف فرمان داد تا سپاهيان به بلخ باز گردند. گويند چون احنف از سرداران 
خود راجع به اين بازگشت نظر خواست، آنان با اين بيت از عمرو بن معديكرب نظر 

 خويش را به او اعالم نمودند: 
 َو جاِوزه إلی ما َتسَتِطيعُ   َأمراً َفَدعه ِإذا لم َتسَتِطعُ 

                                           
 ). ٥/٣١٧تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٣١٨مهان ( -٢
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باشي آن را رها كن و به كاري كه توان انجام آن را  (اگر قادر به انجام كاري نمي
 داري روي آور). 

از سوي ديگر، اسيد، در نبود احنف، همه خراج مردم بلخ را گرفته و در بيت المال 
 نگه داشت. 

را بر پا نمودند و هدايايي چون ظروف طال  در اين مدت، مردم شهر، جشن مهرگان
و نقره، درهم و دينار و كاال و پوشاك متنوعي را به اسيد تقديم كردند، اسيد چون از 
آنان، علت اين جشن و هدايا را جويا شد، ايشان پاسخ گفتند: كه اين جشن را مهرگان 

فقت واليان را نسبت به كه بتوانند رحم و ش دهند براي اين انجام ميگويند و آنان آن را 
داند اين جشن چيست اما صالح  خود جلب نمايند. اسيد نيز به آنان گفت: هر چند نمي

زند تا احنف باز گردد. چون احنف به  ها نمي بيند كه هدايا را رد كند اما دست به آن نمي
 بلخ بازگشت، اسيد او را در جريان ماجرا گذاشت. 

ها از او سوال نمود. ابن  بن عامر برد و در مورد آن ها را نزد عبداهللا احنف نيز آن
ها را براي خود بر دارد. اما  تواند آن عامر هم به او گفت: كه اين هدايا از آن اوست و مي

احنف از اين كار سرباز زد و به ابن عامر گفت كه او را به آن اموال و هدايا نيازي 
635Fنيست.

1  

بندم و به مكـه  ن جا احرام حج را ميسيزدهم: به شكرانه اين فتوحات از همي
 روم مي

هنگامي كه احنف بن قيس نزد ابن عامر بازگشت، مردم به ابن عامر گفتند: كه خداوند تا 
هاي عظيمي نائل نكرده است. در واقع،  به حال هيچ كس را به چنين فتوحات و پيروزي

ها را  ف در آورد و آنابن عامر توانسته بود فارس، كرمان، سيستان و خراسان را به تصر
هاي  به قلمرو اسالمي ضميمه نمايد. ابن عامر نيز نيت كرد كه به شكرانه اين پيروزي

نظير، از نيشابور، مركز خراسان، محرم به جانب مكه خواهد رفت و حج را به  بزرگ و بي
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د و آورد. اما چون نزد عثمان رسيد، او ابن عامر را به خاطر اين عمل مالمت نمو جاي مي
636Fبست. بايست چون ديگر مردمان در محل خويش احرام مي به او گفت: كه مي

1  

 در خراسان» قارن«چهاردهم: شكست 
جا گماشت.  گشت، قيس بن هيثم سلمي را به امارت آن چون ابن عامر از خراسان باز مي

ازم در اين اثنا قارن با چهل هزار جنگجوي ترك عزم قلمرو مسلمانان نمود. عبداهللا بن خ
سلمي نيز با چهار هزار سرباز به مقابله با او شتافت. او پيشاپيش سپاه خود، ششصد پيش 

هاي خود آتش بيافروزند. چون  قراول را گسيل داشت و به آنان دستور داد تا بر باالي نيزه
شب فرا رسيد، سپاهيان قارن به جانب آتش پيش قراوالن يورش بردند و با آنان درگير 

ن گيرودار سپاه ابن خازم، آنان را به محاصره در آورد و توانست با حمله شدند، در اي
آسا شكست سختي را بر دشمن وارد سازند، در اين جنگ، بيشتر  غافلگيرانه و برق

سپاهيان ترك و از جمله خود قارن به قتل رسيدند و غنايم عظيمي نصيب مسلمانان شد، 
د، او ابن خازم را به امارت خراسان منصوب چون خبر اين پيروزي بزرگ به ابن عامر رسي

نمود. در واقع ابن خازم كه بيشتر توانسته بود قيس بن هيثم را قانع كند كه از خراسان 
خارج شود تا خود او جانشين قيس گردد، با اين پيروزي عظيم، توانست اعتماد ابن عامر 

637Fبد.را به خود جلب كند و به اين ترتيب، به حكومت خراسان دست يا

2  
م كه عثمان بن عفّان چگونه توانست با تدبيري درست و عزمي يبين با اين تفاصيل مي

ها و  راسخ و با كمك سرداراني دلير و كارآمد، عالوه بر شكست دادن انواع شورش
هاي داخل فالت ايران، روند فتوحات مسلمانان را همچنان تداوم بخشد. با مطالعه  طغيان

ابن اثير و تاريخ كالعي در حوادث دوران خالفت آن حضرت  تاريخ طبري، ابن كثير،
هاي  بينيم كه انتخاب چنين اُمرا و والياني كه توانستند با درايت و شجاعت خود، بحران مي

هاي بزرگ دست يابند، خود، دليلي است بر  آن روزگار را كنترل كنند و به آن پيروزي
اليان و امرا. عثمان بن عفان كه در درست بودن تصميمات عثمان و انتخاب صحيح آن و

رو شده بود با عزمي خلل  هاي بزرگي روبه آغاز خالفت خويش با معضالت و بحران

                                           
 ). ٥/٣١٩تاريخ الطربی (، )٧/١٦٧النهاية (و  البداية -١
 ). ٧/١٦٧البداية و النهاية ( -٢
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ناپذير، مديريتي خردمندانه، سرعت عمل بموقع و احاطه و شناختي كامل بر امور و در 
عين حال، حفظ آرامش و متانت خاص خود كه حكايت از توان و قدرت شخصيت و نيز 

ي آن مشكالت و  صيرت و درك عميق او نسبت به مسايل دارد، توانست از عهدهب
ها برآيد و سر بلند از ميدان آزمايش به درآيد، در واقع، مهمترين نتايج اين  بحران

توان در موارد زير خالصه  ها و مواضع عثمان در آن برهه از زمان را مي گيري تصميم
 نمود: 

هاي تحت امر  داندن امنيت و آرامش به سرزمينالف: سركوب شورشيان و بازگر
 خالفت. 

ب: ادامه روند فتوحات و گسترش روز افزون قلمرو حكومت اسالمي؛ در حقيقت، 
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 به مراقبت و محافظت  ها و مراكزي كه سپاهيان اسالم از طريق آن د پايگاهج: ايجا

 آمدند.  از مرزهاي حكومت اسالمي نائل مي
شود كه اگر عثمان بن عفّان، فردي ضعيف و ناتوان بود،  حال اين پرسش مطرح مي

حفظ اي را اتخاذ نمايد و در عين  هاي حكيمانه و شجاعانه توانست چنان سياست آيا مي
638Fقلمرو حكومت اسالمي، بر دامنه و وسعت آن بيافزايد؟

. بدون شك، اين حقايق برخالف 1
 باشد.  ها و تبليغات سوء رافضيان و خاورشناسان و پيروان آنان مي دروغ

 هاي شرق در فتح سرزمين سپانزدهم: از جمله فرماندهان عثمان

 احنف بن قيس
ان، شايسته آن دانستم كه فرماندهان اين با عنايت به وسعت دامنه فتوحات در عهد عثم

نبردها و فتوحات را بيشتر بشناسيم و چون بحث ما راجع به فالت ايران و ماوراءالنهر است 
بهتر آن ديدم كه به شناخت مهمترين فرماندهان آن سرزمين كه همانا احنف بن قيس 

 است بپردازم.

                                           
 ). ١/٤٠٨الفتنة ( حتقيق مواقف الصحابة فی -١



 271    سفتوحات عهد عثمان بن عفّان 
 

 

 

 

 نسب و خاندان او -1
ويه بن حصين بن حفص بن عباده و از قبيله تميم او ابوبحر احنف بن قيس بن معا

639Fبود

1 . 
640Fنام او را ضَحاك و يا صخر

بوده  ياهلباند. مادرش حبه دختر عمرو بن قرط  دانسته 2
، اين زن خواهر اخطل بن قرط بود كه از دلير مردان و شجاعان آن روزگار 641F3است

گفته است كه هيچ  ايش/ مامشد. احنف، خود، در مقام مباهات به دائيش محسوب مي
642Fنظير ندارد. كس مانند او، چونان خويشاوند بي

4  

 زندگي و حيات او -2
آمد كه در ميان قوم خويش از  احنف بن قيس از جمله بزرگان تابعين به حساب مي

643Fجايگاه و منزلت رفيعي برخوردار بود

. عالوه بر اين او از بزرگان شهر بصره نيز محسوب 5
644Fشد مي

اين شهر به او اعتماد و اطمينان كاملي داشتند. او فردي بود  ، چنانكه مردم6
645Fخردمند، زيرك

646F، متدين، باهوش، فصيح و بليغ7

، دانا و متين و باوقار بود، در مورد وقار و 8
 ابهت او شاعري چنين سروده است: 
 منه خشوعاً  ةظللن مهاب  اذا األبصار ابصرت ابن قيس

ببينند، از وقار او، ديدگان خويش را، به خشوع، ها، احنف پسر قيس را  (اگر انسان
 به زير افكنند). 

                                           
 ). ٧/٩٥طبقات ابی سعد (، ٢٢٧ص، مجهرة انساب العرب -١
 . ٢٨٥ص، حممود خطاب، فغانستانأقادة فتح السند و  -٢
 . ٢٨٥ص، حممود خطاب، فغانستانأقادة فتح السند و  -٣
 . ٢١٢ص، مجهرة انساب العرب -٤
 . ٢٨٥ص، فغانستانأقادة فتح السند و  -٥
 ). ١/٥٥اسد الغاية فی معرفة الصحابة (، )١/١٠٣حابة (صابة فی متييز الصاإل -٦
 . ٣٠٤ص، فغانستانأقادة فتح السند و  -٧
 . ٣٠٤ص، قادة فتح السند و افغانستان -٨
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نف از حخالد بن صفوان نيز در توصيف شرف و بزرگي اين مرد گفته است كه: ا
647Fگريخت اما اين شرف و بزرگي بود كه به دنبال او دوان بود. شرف و بزرگي مي

1  
 پردازيم.  بارز او مي هاي ترين خصايل و ويژگي جا به چند مورد از برجسته در اين

 الف: وقار و متانت او
ي خاص و عام بود. چون از او در  احنف بن قيس به داشتن آرامش و گذشت شهره

مورد حلم پرسيدند، او گفت: كه حلم عبارت است از تحمل و ذلّت و صبور بودن در 
پيشتر گمان  گفت: من كردند، به اطرافيان مي برابر آن. و چون از حلم زياد او تعجب مي

كردم كه حلم همان صبر است اما با ديدن رفتار قيس بن عاصم منقري با قاتل پسرش  مي
648Fكه برادرزاده خود او نيز بود دانستم كه حلم چيست

. با ديدگان خود ديدم كه چون قاتل 2
كند اين رفتار  پسر قيس را دست بسته نزد او آوردند به مردمان گفت: كه آيا فكر نمي

آن جوان را ترسانيده باشد. سپس رو به آن پسر كرد و به او گفت: اي پسر!  خشن آنان،
اي، قدرت خويش را تضعيف  بدان كه تو با اين كارت از تعداد ياران خود كاسته

اي.  اي و اطرافيان و خويشان خود را در ماتم و عزا برده اي، دشمنانت را شاد نموده كرده
د و ديه مقتول را از جيب خود او نزد مادر مقتول كه آنگاه دستور داد تا او را رها سازن

همسر خود او نيز بود، ببرند كه بنا به قول او، آن زن در ميان طايفه شوهرش غريب است 
649Fو تنها

. نقل است كه مردي نزد احنف آمد و از او خواست كه حلم را به او ياد دهد، 3
د گفت: هر چند من احنف بدو گفت: حلم آن است كه تحمل ذلت بنمايي؛ آن مر

توانم آن را تحمل كنم اما تمام تالش خود را خواهم نمود تا حداقل چنين رفتاري از  نمي
650Fخود نشان بدهم

. نيز نقل كنند كه مردي چند بار نزد احنف آمد و او را دشنام داد، اما 4
هاي من  احنف هيچ جوابي بدو نداد، آن مرد گفت: احنف تنها به اين دليل به دشنام

651Fداند كه جواب مرا بدهد تر از آن مي ارزش دهد كه مرا خوار و بي سخي نميپا

. احنف در 5

                                           
 ). ٧/١٣تذيب ابن عساکر ( -١
 ). ٣/١٢٩٤االستيعاب فی معرفة األصحاب ( -٢
 ). ٢/١٨٨وفيات األعيان ( -٣
 . ٣٠٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٤
 . ٣٠٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٥
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گفت: هر كس در برابر يك سخن زشت صبر پيشه  مقام نصيحت، به اطرافيان چنين مي
ام  نكند سخنان بيشتري خواهد شنيد، بسيار پيش آمده است. كه خشم خود را فرو خورده

652Fگيري نمايمتا از عواقب بسيار بدتر آن پيش

. اما بايد دانست كه حلم و آرامش او از روي 1
ضعف وعجز نبود كه او در عين قدرت و مكانت به چنين خصلتي مزين بود. او بارها در 

ها را در خود  هاي سختي پرداخت كه كمتر كسي توان انجام آن ميادين كارزار به جنگ
گذشت بود، او پاسخ داد: در ميان ديد، چون از او پرسيدند كه در كجا بايد آرام و با  مي

653Fاطرافيان و آشنايان بايد با آرامش و وقار رفتار نمود.

2  

 ب: خرد و عقل او
گفت: هر كه را چهار  احنف مردي بود خردمند و عاقل. او هميشه به اطرافيان مي

خصلت باشد در ميان قوم خويش، به سروري خواهد رسيد: ديني كه او را از گناهان باز 
نسبي كه او را از ذلّت حفظ كند، عقل و خردي كه او را هدايت دهد و شرم و دارد، 

654Fحيايي كه او را از انجام كارهاي ناشايست منع كند.

3  
گفت: كه عقل و خرد بهترين همنشين، ادب و تربيت صحيح،  او به اطرافيان مي

655Fباشند بهترين ارث و موفقيت در كارها، بهترين دوست انسان مي

گاه  فت: هيچگ . نيز مي4
ام. نقل است كه چون نزد او  بوده است، سخن بدي نگفته پشت سر كسي كه همنشين من 

656Fگفتند، از اطرافيان خواست كه از اين كار دست بردارند از مردي بد مي

. همچنين نقل 5
داد به او گفت: اي پسرم!  اش از درد دندان ناله و فغان سر مي كنند كه چون برادرزاده مي

گاه از اين وضعيت ناله و  ام اما هيچ كه سي سال است كه چشمم را از دست دادهبدان من 
657Fام شكايت نكرده

تر از من، مرا به مبارزه  تر و با فضيلت گفت: هرگاه فردي قوي . نيز مي6
تر از خودم، مرا به  گذاشتم اما هرگاه فردي ضعيف طلبيد به قدر و منزلت او احترام مي مي

                                           
 . ٣٠٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -١
 . ٣٠٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٢
 . ٣٠٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
 ). ٧/١٩تذيب ابن عساکر ( -٤
 ). ٧/٢١مهان ( -٥
 ). ٧/١٦مهان ( -٦
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ديدم كه با او درگير شوم و  د و منزلت خويش را برتر از آن ميطلبيد خو كار زار مي
658Fكردم. پرداختم، بر او غلبه مي طراز و همشأن خود به نبرد مي هرگاه با هم

1 

 ج: علم و دانش او
هر چند احنف بن قيس را احاديث اندكي است اما محدثان، او را ثقه و قابل اطمينان 

ر حديث روايت ن عفّان، علي بن أبي طالب و أبوذان باند. او از عمر بن خطّاب، عثم دانسته
659Fنموده است

660Fاند . و بزرگاني چون حسن بصري و عروه بن زبير از او حديث نقل كرده2

3 .
همچنين او در دوران خالفت معاويه بن ابي سفيان، از فقهاي بنام و برجسته آن روزگاران 

 شد.  محسوب مي

 د: خرد و حكمت او
و فرزانه كه تنها براساس حكمت و روش نيكو با مردم  احنف مردي بود خردمند

نمود. گويند چون از او در مورد مروت سؤال شد پاسخ داد: مروت آن است كه  رفتار مي
ها و خطاهاي ديگران از خود صبر و گذشت  از كارهاي زشت پرهيز نمود و در برابر آن

 نشان داد. سپس ابيات زير را سرود: 
 لمو اذا جميل الوجه  

 ما خير اخالق الفتی
 يوت الجميل فما جماله؟! 

  الهـاه و احتمـاال تق
اي نبرده است.  (آنگاه كه فردي زيبارو، به كارهاي نيك نپردازد، او از زيبايي بهره

تواند انجام دهد آن است كه از كارهاي زشت و ناپسند  بهترين كارهايي كه جوانمرد مي
 يشه نمايد). ها صبر پ پرهيز و در برابر آن

نيز گويند چون راجع به مروت از او سؤال كردند، او گفت: مروت، عفّت و پاكي 
در دين و صبر در برابر مشكالت، احساس و نيكي به پدر و مادر، آرام بودن هنگام خشم 

661Fو گذشت و عفو هنگام داشتن قدرت است

. همچنين از اوست كه: سر سلسله ادب و 4

                                           
 . ٣٠٧ص، قادة فتح السند و أفغانستان -١
 ). ٧/٩٣طبقات ابن سعد ( -٢
 . ٣٠٨ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
 . ٣٠٨ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٤
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و راست گفته كه: در چند چيز، هيچ خيري را نتوان يافت: سخني تربيت، زبان است. نيز ا
ورع و تقوا و صدقه و  وفا، فقيه و عالم بي عمل، مال بدون بذل و بخشش، دوست بي بي

662Fاحساني كه بدون قصد و نيتي [خالصانه] انجام گيرد

. باز او راست گفته كه: با صحبت 1
663Fدم إحيا كنيدها را در ميان مر ها آن كردن از فضايل و نيكي

. همچنين است كه گفت: 2
برد. هر كس به  هاي زياد، وقار و شخصيت فرد را نزد مردم از ميان مي خنده و شوخي

664Fامري عادت كند و پيوسته بدان روي آورد، نزد ديگران، بدان شهرت يابد

. او هميشه به 3
ه اين دو مردان كرد كه مجلس او را از غذا و زن دور نگه دارند چرا ك اطرافيان توصيه مي

پرستي و شكم پروري ره نمايند كه بزرگي وقتي حاصل آيد كه مرد چون  را به شهوت
665Fاشتهاي چيزي نمود بتواند نفس خويش را از آن باز دارد

. همچنين از او نقل است كه 4
آيد، چرا كه هيچ كس به  گفت: سيادت و سروري با شهرت در ميان مردم به دست مي مي

كه هستند  كند جز از طريق مشهور شدن در ميان مردم، حال آن يشهرت دست پيدا نم
اند در ميان مردمان،  بزرگاني كه در ميان خواص از شهرت برخوردارند اما نتوانسته

666Fاي به دست آورند. آوازه

5  

 : بالغت و فصاحت او ه
667Fاحنف، مردي بود فصيح و سخنور

كنند كه او در مجلسي كه بزرگان قبايل  . نقل مي6
و ربيعه حضور داشتند، بعد از حمد و ثناي پروردگار، خطاب به آنان چنين گفت:  ازد

بدانيد ما به خاطر اين دين است كه چونان برادر هستيم، خويشاوند هم و شركاي يكديگر 
بريم و در برابر دشمنان، يار و پشتيبان  ايم، در كنار هم به آرامش و امنيت و به سر مي شده

تر  دانيد كه ازديان بصره نزد ما از تميميان كوفه (قبيله احنف) مهربانباشيم، ب همديگر مي
هستند و ازديان كوفه را از تميميان شام (قبيله احنف) بيشتر دوست داريم، بدانيد اگر 

                                           
 ) ٧/١٩تذيب ابن عساکر ( -١
 ). ٧/٣٣١البداية و النهاية ( -٢
 ). ٢/١٨٧وفيات األعيان ( -٣
 ). ٢/١٨٨مهان ( -٤
 . ٣٠٩ص، قادة فتح السند و افغانستان -٥
 . ٣٠٩ص، لسند و افغانستانقادة فتح ا -٦
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روزي فرا رسيد كه مال و مملكت ما شما (ازديان) را به دام حسادت و نفرت گرفتار 
تقسيم خواهيم كرد (شايد اين وحدت و اخوت  نمود، ما مال و ثروت خويش را با شما

668Fميانمان حفظ شود).

1  
احنف بن قيس، فردي اهل منطق و دليل و برهان بود. گويند كه چون نزد اولياي دم 
مقتولي رفت، آنان به او گفتند: كه خواهان دريافت دو برابر مبلغ ديه هستند، او 

 دانيد كه خداوند ان چنين گفت: ميدرخواست آنان را پذيرفت اما در مقام اندرز به آن

 صدستور داده است كه در برابر هر مقتولي، تنها يك ديه دريافت شود و رسول امين
داد حال شما بدانيد كه اگر امروز خواهان دريافت دو برابر  او نيز همين كار را انجام مي

مردم از شما مبلغ ديه هستيد فردا نيز ديگران همين درخواست را از شما خواهند نمود 
ايد. گويند آن افراد نيز با شنيدن  كاري را انتظار دارند كه خود نسبت به ديگران انجام داده

669Fاين كلمات معقول، از تصميم خود برگشته و به همان يك ديه اكتفا كردند.

2  
همچنين نقل است كه مردي نزد احنف آمد و بدو گفت: كه او نه به ستايش مردم 

كند. احنف نيز به  دهد و نه به مالمت و مذمت ايشان اعتنايي مي مينسبت به خود اهميت 
670Fاو گفت: كه او از رنجي بزرگ كه مردان برجسته و بنام از آن در عذابند رها شده است.

3  

 و: ايثار و از خود گذشتگي او
پسنديد، براي ديگران نيز دوست  احنف مردي بود كه هر چه را براي خود مي

در او تا بدان حد بود كه در بيشتر مواقع، ديگران را بر خود ترجيح  داشت. اين خصلت مي
مند  داد و دوست داشت كه ديگران را از منافع حاصل از تالش و كوشش خود بهره مي

رفت، عمر به رسم آزمايش،  سسازد. نقل است كه چون به مدينه و نزد عمر بن خطّاب
ها امتناع نمود و به عمر گفت: به  آن جوايزي را بر او عرضه داشت اما او از پذيرفتن

خداوند سوگند كه ما رنج اين سفر را بر خود هموار نكرديم تا به جوائز شما دست يابيم، 
ايم كه نيازها و مشكالت مردم را براي شما بازگو كنيم و از شما حلّ آن  ما نزد شما آمده

                                           
 . ٣٠٩ص، قادة فتح السند و أفغانستان -١
 ). ٢/١٨٨وفيات األعيان ( -٢
 ). ٢/١٨٨وفيات األعيان ( -٣
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نسبت به او، احترام مشكالت را بخواهيم. عمر چون اين پاسخ را از آن جوان شنيد، 
671Fبيشتري قائل شد.

1  

 داري او ز: امانت
دار و راست كردار بود. در صفحات پيشين، داستان او و  احنف بن قيس، بسيار امانت

پسر عمويش، اسيد، را كه بر بلخ گماشته بود ديديم و خوانديم كه چون اسيد از مردم 
و او را از جشن مهرگان و  شهر هداياي نفيس دريافت كرد آن را به احنف تحويل داد

كيفيت دريافت آن هدايا آگاه نمود، احنف نيز آن هدايا را با خود به نزد عبداهللا بن عامر 
ها نظر او را جويا شد، ابن عامر نيز به او گفت: كه اين اموال حق توست  برد و در مورد آن

با كمال مناعت طبع، از ها را از آن مردمان قبول نمايي. اما احتف  و تو را روا باشد كه آن
672Fپذيرفتن آن اموال امتناع كرد و به ابن عامر گفت: كه بدان اموال نيازي ندارد

. او از چنان 2
قناعتي برخوردار بود كه به همان سهم خود از غنايم بسنده كرد و چشم طمع به ديگر 

673Fاموال ندوخت.

3  

 ح: آرامش و تأمل او
نمود. هيچ كاري را  ر تأمل و صبر مياحنف، بسيار آرام بود و در كارهايش بسيا

كرد، گويند  كه در مورد ماهيت و عواقب آن بارها و بارها تدبر مي داد جز آن انجام نمي
كه چون علّت اين كار را از او پرسيدند پاسخ داد كه او تنها در چند چيز تعجيل را روا 

ماً و علناً از او تقاضاي داند: نماز اول وقت، تدفين مردگان و ازدواج با دختري كه رس مي
674Fازدواج شده است.

4  

 ط: ورع و تقواي او
احنف از آن روز كه ايمان آورد، مسلماني شد با ايمان و با تقوا، او چون ايمان 
آورد، به ميان قوم خويش بازگشت و آنان را به پذيرفتن اين دين جديد فراخواند و آنان 

                                           
 ). ٧/١٢تذيب ابن عساکر ( -١
 ). ٥/٣١٩تاريخ الطربی ( -٢
 . ٣١٣ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٣
 ). ٧/٩٦طبقات ابن سعد ( -٤
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675Fندنيز دعوت او را لبيك گفته و به اسالم گرويد

. احنف از همان آغاز اسالم آوردنش، 1
گران بسوي آن تقديم  دعوت جان و مال خويش را در راه اعتالي اين دين و دفاع از

676Fداشت

، و تا آخر عمر، هرگز از اين هدف دست بر نداشت و آن روز كه پس از رحلت 2

ي ، اكثريت قوم او چون ديگر قبايل عرب، از اسالم برگشتند او با قامتصرسول خدا
استوار، به جهاد در راه خدا و دفاع از دين بر حقّ او همت گماشت و در اين راه، 

هاي بسياري از خود به نمايش گذاشت. حسن بصري در توصيف  ها و شجاعت رشادت
اين مرد بزرگ گفته است: من هرگز بزرگ قومي را نديدم كه چونان احنف بن قيس 

677Fاشدبزرگ منش و صاحب فضايل اين چنين عظيمي ب

كند كه  ، خود احنف روايت مي3

مرا به مدت يك سال در مدينه نگاه داشت و در طول اين مدت،  سعمر بن خطّاب
ديد، من به كاري مشغول بودم كه  آيد كه هر وقت مرا مي آمد، يادم مي هميشه نزد من مي
678Fمورد پسند او بود

امير اي به ابو موسي اشعري،  . چون آن يك سال به سر آمد، عمر نامه4
679Fبصره، نوشت و در آن به او توصيه نمود كه احنف از بزرگان آن شهر است

پس در  5
680Fكارها و امورات مهم با او مشورت كن و نظر او را جويا شو

. من نيز چون عزم بصره 6
كردم، عمر مرا فراخواند و به من گفت: من يك سال تو را آزمودم. در طول اين مدت، از 

تي نديدم، اميدوارم كه درون تو نيز چون ظاهرت پاك وخوب تو هيچ بدي و كار ناشايس
681Fباشد.

7  
افروخت و به نماز و دعا و ذكر و گريه  ها چراغي بر مي كنند كه احنف، شب نقل مي

گذاشت  شد. گويند كه گاه دستش را بر چراغ مي و تضرع به درگاه پروردگار مشغول مي
اين چراغ را نداري، پس چگونه گفت: اي نفس! تو توان تحمل حرارت  و با خود مي

                                           
 ). ١/٧٨شندرات الذهب ( -١
 . ٣١٤ص، نأفغانستاقادة فتح السند و  -٢
 ). ٧/٣٣١البداية و النهاية ( -٣
 . ٣١٤ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٤
 . ٣١٤ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٥
 ). ٧/١٢تذيب ابن عساکر ( -٦
 ). ٧/٩٤طبقات ابن سعد ( -٧
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682Fآتش دوزخ را تحمل خواهي كرد

قدر روزه  كنند چون به او توصيه شد تا آن . روايت مي1
قدر روزه بگيرد  دهد كه بايد آن اش ضعيف و كوچك شود، او پاسخ مي نگيرد كه معده

683Fانتها و بسيار سخت آماده سازد تا بتواند خود را براي آن سفر بي

و نقل . نيز در مورد ا2
كنند كه چون به امارت خراسان منصوب شد، در ميانه راه و در شبي سرد، دچار  مي

كه هيچ يك از  شود و هنگامي كه براي غسل، آبي نيافت، بدون اين جنابت مي
خدمتكاران را احضار كند، خود براي يافتن آب به راه افتاد كه پاهايش بر اثر خارهاي راه 

كيد، اما باز دست از اين تالش بر نداشت تا آنكه در چ زخمي شدند و خون از آن مي
ها را شكست و با آن  اي را يافت كه از شدت سرما يخ زده بود او يخ كنار درختي، بركه

آب بسيار سرد خود را غسل داد تا بتواند به عبادت و راز و نياز با پروردگار خويش 
684Fبپردازد

يافت به  و چون خلوتي مي . همچنين گويند كه او هميشه مصحفي همراه داشت3
اي بود كه مهاجرين و انصار نيز چون در  پرداخت. در واقع، اين همان شيوه تالوت آن مي
685Fپرداختند گرفتند، با عشق و عالقه بسيار، بدان مي جايي آرام مي

. نقل است كه او چون 4
خود گفت: پروردگارا! اگر مرا مورد عفو و بخشايش  داشت چنين مي دست به دعا بر مي

قرار دهي، اين تنها به آن است كه تو اهل عفو و بخشايش هستي و اگر مرا دچار عذاب 
686Fنمايي، اين فقط به دليل آن است كه من اليق عذاب و مجازاتم

. نيز از اوست كه در 5
گفت: خداوندا! به من ايماني محكم و يقيني خلل ناپذير عطا كن كه  دعاهايش چنين مي

687Fا را تحمل نمايمبا آن بتوانم مصائب دني

اي را  . گويند كه روزي مراسم تشييع جنازه6
بيند، چون آن بديد دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! هر كه خود را براي  مي

688Fچنين روزي مهيا ساخته است او را مورد رحم و شفقت خويش قرار ده

. نيز از او روايت 7

                                           
 ). ٧/٣٣١البداية و النهاية ( -١
 . )٧/٩٤طبقات ابن سعد ( -٢
 مهان -٣
 ). ٧/٩٥مهان ( -٤
 . ٣١٥ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٥
 ). ٧/١٦تذيب ابن عساکر ( -٦
 ). ٧/١٦تذيب ابن عساکر ( -٧
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جراي ادرار (پدر و مادر) عبور كرده گفت: من از انساني كه دوبار از م كنند كه ميمي
689Fآيد. است در تعجبم كه چرا در گرداب كبر و غرور گرفتار مي

1  
اين موارد، مهمترين فضايل احنف بن قيس بودند كه سبب جلب اطمينان و ستايش 

توان  هاي افرادي است كه تنها مي مردم نسبت به او شدند. در واقع، اين فضايل و ويژگي
690Fنگشت شماري از ايشان را در هر نسل يافتتعداد اندك و ا

. احنف از سرداران بزرگ 2
ها و تصميمات  العاده خود، طرح  فتوحات عثمان بود كه توانست با درايت و هوش فوق
كه شجاعت و دليري كم نظير او  درست و كار سازي را در آن دوران اتخاذ نمايد كما اين

و شبانگاهان در ميان اردوگاه سربازانش هاي او داشت. ا تأثيري بسزا در سرنوشت جنگ
هاي آنان در مورد جنگ پيش رويشان گوش فرا دهد و  گشت تا به سخنان و ديدگاه مي

نمود. او هرگز به اين  يافت بدان عمل مي اگر در آن ميان، نظر را صائب و معقول مي
روزي بر گيرد و تنها نصرت و پي انديشيد كه تصميم و تدبير درست را از كجا مي نمي

دشمنان اسالم و گسترش آن دين راستين بود كه نزد او اهميت داشت. در شجاعت او 
انداخت تا ياران خويش را از  آمد كه خود را به مخاطره مي همين بس كه بسيار پيش مي

توانست با  مهلكه نجات دهد. در عين حال، او مردي بود خردمند و زيرك كه مي
داشتند كارها و اقداماتي را انجام دهد كه از  عنا دوست ميسپاهيانش كه او را به تمام م

691Fتوان ديگران خارج بود.

3  
گفت: مردي بود در شكل  مي سعمر بن خطاب  كه چنانبه واقع، احنف بن قيس، 

سرور سربازان و بود، ايشان،   يك امت و امتي بود در شكل و صورت يك مرد ظهور يافته
692Fانستان و ماوراءالنهر بودسرداران فتوحات فالت ايران و افغ

4. 
 - ي مخالفان قرار گرفته رحمانه آماج حمالت بي  كه–احنف بن قيس   كه دليل اين  هب

سهم   و در بنيان نهادن زيربناي جامعه  بوده سيكي از فرماندهان عهد عثمان بن عفان
 طور مفصل نگاشتم.  بسزايي را ايفا نمود، شرح حال وي را به

                                           
 ). ٧/٣٣١البداية و النهاية ( -١
 ). ٣١٦ص، قادة فتح السند و أفغانستان -٢
 . ٣٠٢ص، قادة فتح السند و افغانستان -٣
 . ٣٢٢ص، مهان -٤



 



 
 گفتار دوم

 ت شامفتوحا

 نخست: فتوحات حبيب بن مسلمه
هاي قبل گفتيم كه چون عمر به شهادت رسيد روميان بر آن شدند، به منظور  در بخش

هاي از دست رفته را بازيابند.  هاي پيشين، به مسلمانان حمله كنند و سرزمين تالفي شكست
شاميان اعزام عثمان نيز به وليد بن عقبه، امير كوفه، دستور داد تا سپاهي را به كمك 

نمايند. او نيز سپاهي هشت هزاره نفره را به فرماندهي سلمان بن ربيعه باهلي بدان سرزمين 
گسيل داشت و مسلمانان توانستند سپاهيان روم را از هم متالشي نموده و بسياري از آنان 

، را به هالكت رسانند و به غنايم هنگفتي دست يابند. قبل از اين رويارويي سرنوشت ساز
روميان با تركان پيمان بستند كه در كنار هم با مسلمانان بجنگند. حبيب بن مسلمه فهري 
كه فرمانده لشكر مسلمانان بود به اين نتيجه رسيد كه بايد بر سپاه روميان شبيخون زند و 
موريان، فرمانده آنان، را به قتل رساند. اتفاقاً ام عبداهللا دختر نويد كلبي، همسر حبيب، به 

گاه تو  ن نقشه پي برد و در مورد آن با حبيب صحبت نمود، او از حبيب پرسيد: وعدهاي
گاه  گاه موريان و يا بهشت. چون حبيب بر خيمه كجاست؟ حبيب هم گفت: يا خيمه

روميان شبيخون زد توانست سپاه آنان را تار و مار نمايد و خود را به خيمه موريان رساند 
693Fمسرش قبل از او خود را به آن رسانيده استو چون بدانجا رسيد ديد كه ه

. پس از اين 1
هاي خود در ارمنستان و آذربايجان ادامه داد و توانست آن  موفقيت، حبيب به پيشروي

694Fها را يا از طريق مصالحه و يا از طريق جنگ به تصرف خود در آورد. سرزمين

2  
به نبرد با روميان  حبيب به مسلمه از جمله فرماندهان بزرگي بود كه در ارمنستان
هاي زيادي را فتح  پرداخت و توانست سپاهيان بسياري را مغلوب سازد و شهرها و قلعه

695Fنمايد

سوي مرزهاي عراق با روميان به كارزار پرداخت و موفّق شد  . او همچنين در آن3
)  ه 25ها و شهرهاي بسياري چون شمشاط و ملطيه را به تصرف در آورد. در سال ( قلعه

                                           
 ). ٥/٢٤٨ربی (تاريخ ط -١
 . ٢٥٢، محدی شاهني، الدولة االسالميهة فی عصراخللفاء الراشدين -٢
 . ٥٧٧، حروب االسالم فی الشام فی عهود اخللفاء الراشدين -٣
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يه بن ابوسفيان توانست در جنگي مهم، شهر عموريه را از دست روميان خارج و به معاو
هاي متعددي  قلمرو خالفت ضميمه نمايد. او در حد فاصل أنطاكيه و طرسوس به قلعه

برخورد كرد كه خالي از سكنه بودند، به همين دليل دستور داد تا مردمان بسياري از شام 
ا كوچ دهند. در تابستان سال بعد، قيس بن حر دستور داد عيسي ه جزيره را بدان قلعه و شبه

هايي چند،  كه از فرماندهان معاويه بود نبردهاي او را ادامه دهد و بعد از كسب پيروزي
ها بر ضد  هاي اطراف أنطاكيه را ويران كنند تا روميان نتوانند از آن تعدادي از قلعه

696Fمسلمانان استفاده كنند.

1  

 اولين فردي بود كه فرمان نبرد دريايي را صادر نمود سدوم: عثمان
در دوران خالفت عمر، معاويه بارها بدو نامه نوشت كه به او اذن دهد تا از طريق دريا بر 

نوشت كه مرزهاي روميان به شهر حمص بسيار  ها مي روميان حمله برد. او در آن نامه
شهر صداي پارس سگان روميان  نزديك است تا بدانجا كه يكي از روستاهاي اطراف آن

اي از عمرو بن  شنوند. تا عاقبت توانست دل عمر را به رحم آورد. عمر نيز طي نامه را مي
هاي شناور آن را براي او توصيف نمايد، عمرو نيز در نامه  عاص خواست دريا و كشتي

را به شوند كه دل هر فردي  ها سوار مي خود به عمر نوشت كه مردمان بسياري بر كشتي
ها يقيني بر نجات  دارد، سرنشنيان آن كشتي اندازد و عقل انسان را به حيرت وامي ترس مي

باشد؛  خود ندارند و آنچه بر آنان حاكم است شك و ترديد در مورد سرنوشت آنان مي
در واقع جان آنان در گرو چند قطعه چوب است كه اگر بر اثر طوفان واژگون شود همه 

ايد و چون به اين بال مبتال نشود، سرنشينان را حيران و سرگردان درياها نم آنان را غرق مي
كند. چون اين نامه به دست عمر رسيد او به معاويه دستور داد تا خيال حمله به روميان  مي

به خدا «از طريق دريا را از ذهن خود خارج كند و آن را فراموش نمايد و بدو گفت: 
تر است و  مي قلمرو روميان، نزد من عزيزتر و با ارزشسوگند كه جان يك مسلمان از تما

كنم، اي معاويه! تو نيز ديگر اين درخواست را از  به اين دليل آنان را بدان كار ملزم نمي
. اما اين ايده هرگز از ذهن معاويه خارج نشد تا 697F2»ام من ننما كه جوابت را صراحتاً داده

                                           
 . ٢٥٣، راشدينالسالمية فی عصر اخللفاء الدولة اإل -١
 ). ٥/٢٥٨تاريخ طربی ( -٢



 284    سفتوحات عهد عثمان بن عفّان 
 

 

 

جريان را با عثمان در ميان گذاشت و از او  گاه كه عثمان به خالفت رسيد. بار ديگر آن
همان درخواست را نمود. عثمان نيز در جواب به او چنين نوشت: من در جريان پاسخ عمر 
كه رحمت خدا بر او باد قرار داشتم و از ماجرا با خبر هستم. اما معاويه دست از اصرار بر 

اي عثمان نوشت. عثمان نيز بدو خطر بودن سفر به قبرس را بر نداشت و در نامه بعدي، : بي
كنم، در غير اين صورت با  را قبول مي نوشت كه: اگر با همسرت به اين سفر بروي، من آن

698Fاين اقدام مخالف هستم

. همچنين عثمان شرط گذاشت كه معاويه هيچ يك از مسلمانان 1
لماناني را با خود را وادار به چنين مسافرتي نكند و نيز ميان آنان قرعه نياندازد بلكه تنها مس

699Fشوند ببرد كه داوطلبانه حاضر به چنين كاري مي

. معاويه به محض دريافت اين نامه، به 2
تدارك مقدمات حركت به جانب قبرس پرداخت. او به ساكنان ساحل درياي مديترانه 

مستقر » عكّا«ها را در ساحل قلعه  ها پرداخته و آن دستور داد تا به ساخت و تعمير كشتي
. در واقع معاويه قصد داشت تا از اين نقطه حمله خود به قبرس و جزاير اطراف آن را كنند

700Fآغاز نمايد.

3 

 سوم: نبرد قبرص
هاي بسياري را جهت حركت به سوي قبرص تدارك ببيند،  چون معاويه توانست كشتي

ها را در بندر عكّا گرد آورد و خود همراه همسرش، فاخته دختر قرظه، طبق شرط  آن
حرام دختر  ود، امنيز همراه همسر خ سها شد. عباده بن صامت ن، سوار بر يكي از آنعثما

701Fها شد و به اين ترتيب او نيز در اين نبرد شركت جست. ان سوار بر يكي از آن كشتيلحم

4  
اينجا بايد گفت كه ام حرام، صاحب داستان مشهوري است. انس بن مالك نقل 

گاه نزد ام حرام برود و او نيز به حضرت غذا  عادت داشت گه صكند كه رسول خدا مي
بق معمول، رسول طداد. در آن ايام نيز ام حرام همسر عباده بن صامت بود. روزي  مي

نزد ام حرام رفت و در خانه او غذا خورد. پس از غذا، حضرت مشغول استراحت  صخدا
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حضرت كه شد و ام حرام نيز به پاك كردن موي سر حضرت پرداختند. در اين اثنا 
تبسمي بر لب داشتند از خواب بيدار شد، ام حرام، علت اين تبسم را جويا شد، حضرت 

 فرمود: 
ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل اهللا، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على األسرة «

 ».أو مثل الملوك على األسرة
ه سوار بر امواج دريا اي از مجاهدان امتم را به من نشان دادند ك در خواب دسته«

 ». هايشان تكيه زده بودند چونان پادشاهان بر تخت
درخواست كرد تا حضرت دعا كند شايد كه او نيز جزو  صام حرام از رسول خدا

آن مجاهدان باشد و حضرت نيز دعا فرمود؛ حضرت چون به خواب رفت، بار ديگر با 
 ام حرام فرمود: تبسمي كه بر لبان خود داشت از خواب بيدار شد و به 

 ».ناس من أمتي عرضوا علي في سبيل اهللا«
 ».اي از مجاهدان امتم را به من نشان دادند در خواب دسته«

. ام حرام گفت: دعا كنيد همان مجاهدان را در خواب ديد  او گفت كه  به صپيامبر
وف در صفو  كه از زمره ي آنان باشم. رسول گرامي فرمودند: تو از پيش گامان هستي

ها عازم  ؛ ام حرام نيز در دوران امارت معاويه بر شام، سوار بر كشتييمقدم آنان قرار دار
ها به ساحل قبرص  قبرص شد تا تأويل اين خواب را به چشم خود ببيند. اما چون كشتي

رسيدند اين زن بزرگ با مركب خود به زير افتاد و بر اثر جراحت سر، جان خود را از 
702Fدست داد.

1  
ه اعالم نموده بود كه در اين سفر، هيچ كس را مجبور به همراهي خود معاوي

ديد كه خيل  هاي سپاه اسالم از ساحل عزم حركت نمودند، مي كند اما چون كشتي نمي
703Fعظيمي از مسلمانان داوطلبانه قصد عزيمت به جانب قبرص را دارند

. در واقع تنها دليل 2
ها و  اصل جستجو نمود كه دنيا و تمامي سختياين شور و شوق مسلمانان را بايد در اين 
ها و  نمود و در عين حالي كه ثروت ارزش مي مشكالت آن در چشم آنان حقير و بي

                                           
  ٢٨٧٧: حديث ،صحيح البخاری -١
 . ٣٥٦ص، جولة تارخيية -٢
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ها را  خواهند آن هاي دنيا در اختيارشان قرار گرفته بودند و قادر بودند هر آن كه مي نعمت
 اعتنا و كم توجه بودند.  ها بي به دست آورند نسبت به آن

هاي فاني دنيا را رها نموده و چشم به الطاف و رحمت جاودان  نعمت آنان
پروردگارشان دوخته بودند و به همين دليل خداوند نيز آنان را براي نصرت دين خويش، 
برپاداشتن عدالت، گسترش فضايل و خصايل نيك و جهاد در جهت اشاعه دين خود و 

انان، به اين ترتيب يقين داشتند كه هب برگزيد. آن مسلماغلبه آن بر ديگر مكاتب و مذ
رسالت حقيقي آنان تحقق همين مسايل مهم است و ايمان داشتند كه جهاد در راه خدا، 

دانستند كه اگر در انجام اين وظايف قصور و سستي  تنها راه كسب رضاي اوست. آنان مي
ان را از نصرت خويش را از آنان دريغ خواهد نمود و ايش از خود نشان دهند، خداوند

ندا بر آورد كه قصد  سنمايد و به همين دليل كه چون معاويه  رحمت خود محروم مي
عزيمت به جانب قبرص را دارد، شتابان گرد او جمع شدند. چه بسا داستان ام حرام، بر 
روح آنان تأثير گذاشت و آنان را تشويق نمود تا از جمله مجاهداني باشند كه رسول 

ساز در اواخر  با ام حرام سخن گفته بود. اين سفر سرنوشتدر مورد ايشان  صخدا
704Fم) روي داد. 649زمستان سال بيست و هشت بعد از هجرت (

1  
مسلمانان، از بندر عكا، به جانب قبرص به راه افتادند و چون به سواحل آن رسيدند 

به  جا مستقر شدند، در اين ميان مركب ام حرام رم كرد و آن زن دلير، از مركب در آن
705Fجا وفات نمود زمين افتاد و بر اثر شكافي كه در سر او پديد آمد، در همان

. مسلمانان او 2
را در همان جزيره دفن كردند. امروزه ساكنان آن منطقه قبر او را به عنوان قبر زن پاك 

ها و از خود  شناسند. در واقع در اين نبرد، مسلمانان، درسي بزرگ از رشادت مي
در راه خدا  ختند. آنان به همه ياد دادند كهگر مسلمانان تمام تاريخ آموها به دي گذشتگي

706Fو جهاد در راه خدا و نشر و اشاعه دين او بايد از خود گذشت و از هيچ چيز نهراسيد

. از 3
توان به بزرگاني چون ابو ايوب خالد بن زيد  جمله ياران و همراهان معاويه در اين سفر مي

وذر، عباده بن صامت، وائله بن اسقع، عبداهللا بن بشر مازني، شداد أنصاري، ابو الدرداء، اب
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اشاره  شبر بن ماتع و جبير بن نفير حضرمي حبن اوس بن ثابت، مقداد بن اسود، كعب ال
707Fنمود.

1  
معاويه پس از مشورت با اين بزرگان، تصميم گرفت، پيكي را به جانب مردم قبرص 

708Fنبرد با آنان و تصرف جزيره ايشان را ندارداعزام نمايد تا به آنان بگويد كه قصد 

. آنان 2
اند تا ساكنان آن ديار را به دين اسالم دعوت كنند و بتوانند  جا آمده تنها به اين دليل بدان

با روميان به مقابله بپردازند. در واقع جزيره قبرص به مكاني تبديل شده بود كه روميان در 
جا استراحت و به تجديد قوا و تدارك آذوقه  هنگام حمالت خود به سواحل شام، در آن

نمودند؛ به همين دليل تا زماني كه مسلمانان خيالشان از جانب قبرص  و آب اقدام مي
شد كه از طريق آن،  شد، اين منطقه به مانند خاري در پشت آنان محسوب مي آسوده نمي
ادامه بدهند. اما  توانستند به تهديد مرزهاي شام و حمالت خود بدان ناحيه روميان مي

ساكنان قبرص به اين درخواست مسلمانان پاسخ مثبت نداده و در پشت برج و باروي 
پايتخت خود موضع گرفتند تا از خود در برابر مسلمانان دفاع كنند، آنان منتظر اين بودند 

709Fكه روميان به كمك آنان شتافته و از آنان در برابر مسلمانان حمايت كنند.

3  

 كنند قبرص مصالحه مي چهارم: مردم
شان، قسطنطين، موضع گرفتند،  هنگامي كه مردم قبرص در پشت ديوارهاي پايتخت

مسلمانان، آن شهر را به محاصره خود در آوردند. اما بعد از گذشت چند ساعت، مردم 
آن شهر با مطرح كردن يك شرط، اعالم كردند كه حاضرند با مسلمانان مصالحه نمايند. 

جهت پذيرش مصالحه را خود  شرطدر پاسخ به درخواست آنان، چند  مسلمانان نيز
مطرح كردند. مردم شهر اعالم كردند كه به اين شهر با مسلمانان مصالحه خواهند نمود 

زيرا كه آنان توان نبرد با  ؛گاه آنان را به جنگ با روميان وادار نكنند كه مسلمانان هيچ
 عبارت بود از: ط مسلمانان وروميان را ندارند. اما شر

 اي به قبرص، مسلمانان از آنان دفاع نخواهند نمود.  در صورت هر نوع حمله -1
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ساكنان جزيره، بايد تمام تحرّكات روميان در منطقه را به اطالع مسلمانان  -2
 برسانند. 

بايست هر سال هفت هزار و دويست دينار را به عنوان جزيه به  ساكنان جزيره مي -3
 د. مسلمانان پرداخت نماين

 مسلمانان بتوانند 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 اسرار  -5

710Fد.نمسلمانان آگاه نماي

1 

 ي ناوگان دريايي شام پنجم: تعيين عبداهللا بن قيس به عنوان فرمانده
را كه هم پيمان  ا تأسيس يك ناوگان دريايي، عبداهللا بن قيس جاسيمعاويه بن ابوسفيان، ب

به فرماندهي آن منصوب نمود؛ عبداهللا بن قيس نيز در طول سال توانست  قبيله فزاره بود
كه فردي ازسربازانش غرق و يا كشته  پنجاه نبرد را با موفقيت به پايان رساند بدون اين

د تمام سربازانش را صحيح و سالم حفظ نمايد و كرد كه خداون شوند، او هميشه دعا مي
گاه كه تقدير اين بود تنها او كشته شود. نقل  خداوند نيز دعاي او را مستجاب نمود، تا آن

است كه چون با قايق خود به ساحل سرزمين روم رفت، گدايان بسياري دور او را گرفتند 
كرده بود، چون به روستاي  و او نيز به آنان صدقه داد. زني كه از او صدقه دريافت

خواهيد عبداهللا بن قيس را بكشيد  جا گفت كه اگر مي خويش بازگشت به مردان آن
توانند او را بشناسند؛ آن زن  د. آنان گفتند: كه چگونه مييتوانيد او را در لنگرگاه بياب مي

ي مشكل آنان را مورد سرزنش قرار داد و به آنان گفت: كه يافتن عبداهللا براي هيچ فرد
نيست، آنان نيز به راه افتادند و چون او را يافتند و بر او يورش بردند و با او به جنگ 

ران او توانست خود را از مهلكه نجات  پرداختند و توانستند او را به شهادت رسانند. قايق
دهد و ماجرا را به ياران عبداهللا خبر دهد، آنان نيز خود را به لنگرگاه رساندند و با 

اجمان درگير شدند. فرمانده اين تعداد از مسلمانان، سفيان بن عوف ازدي بود و چون مه
خواند و در  زد و ديگر مسلمانان را به حمله فرا مي شتافت فرياد مي به سوي مهاجمان مي

نمود. كنيز عبداهللا فرياد زد كه عبداهللا هرگز اين چنين نبرد  عين حال آنان را مالمت مي
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رفت، آن كنيز بدو گفت:  از او پرسيد: پس عبداهللا چگونه به مبارزه ميكرد. سفيان  نمي
رفت و به تقويت روحيه  گرفت و به ميدان كارزار مي عبداهللا شمشير به دست مي

پرداخت؛ سفيان نيز ديگر از مالمت مسلمانان دست برداشت و همان روش  سربازانش مي
  711F1.دندسيشهادت ر  انان بهتعدادي از مسلم عبداهللا را در پيش گرفت، آن روز

چون از زني كه خبر حضور عبداهللا بن قيس را به روميان داده بود پرسيدند كه او را 
چگونه شناخته است، او گفت: ظاهرا عبداهللا همانند بازرگانان بود، وقتي كه از او صدقه 

712Fخواستم، به من چون پادشاهان صدقه داد. دانستم كه او خود عبداهللا بن قيس است.

2  
مرگ عبداهللا بن قيس به دست  بينيم كه چون تقدير خداوند به اين ترتيب مي

اي مقدمات شهادت او را فراهم آورد كه مرگ او هيچ نوع  دشمنان اسالم بود، به گونه
د. عبداهللا خود، مستقيماً براي كسب اخبار و وراي به اعتبار و مجد مسلمانان وارد نيا لطمه

نجا رفت. اما از بد حادثه زني توانست او را بشناسد، آن زن مردي احوال ساحل روميان بدا
را ديد در لباس بازرگانان اما با سخاوت و بخشش سالطين و پادشاهان. او در آن مرد 

ديد و به همين خاطر دانست كه اين مرد بايد  هاي بزرگان و رؤسا را مي عاليم و نشانه
نان، عبداهللا بن قيس باشد كه تنها و بدون فرمانده شجاع و شكست ناپذير ناوگان مسلما

 نگهبان به ساحل روميان آمده است. 
بينيم كه سخاوت كريمانه او نسبت به غير مسلمانان، باعث شد كه راز او  حال مي

آشكار شود و دشمنان با احاطه او با آن مرد بزرگ به نبرد بپردازند و به اين ترتيب بود كه 
 واالي شهادت نائل آيد. عبداهللا توانست به افتخار 

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

بزرگ أسوه و الگوي آيندگان تثبيت نمايند. عبداهللا بن قيس نيز چونان ديگر فرماندهان 
خريد. او خود، مسئوليت خطير شناسايي  سپاهيان اسالم، خطرات بزرگ را به جان مي

كسب اخبار مناطق روميان را به عهده گرفت و جان هيچ يك از سربازان را به خطر 
دارد اما هرگز خطر  دانست با اين كار در مهلكه بزرگي گام بر مي نيانداخت. او خوب مي
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اين مأموريت مهم و به مخاطره انداختن جان خويش باز نداشت. اين سفر، او را از انجام 
اي برخوردار است. او دست  بينيم كه از اخالق نيك و فضايل برجسته سپس او را مي

كند و سخاوتمندانه از  محبت و كمك به جانب زنان و نيازمندان دشمنان خويش دراز مي
كند. او را  وست دارند، انفاق ميمال خويش كه نوع بشر آن را از هر چيز ديگري بيشتر د

بينيم كه با سربازان خود دوست و رفيق است و با صبر و تحمل نسبت به  مردي مي
كند و  ت برخورد نميهرگز در حق آنان با تكبر و نخو هاي آنان، انگاري اشتباهات و سهل

ر ميدان گاه كه د گيرد. آن  هرگز نسبت به آنان خشونت و برخورد ناپسند را به كار نمي
دهد و تالش  كارزار و در بحبوبه جنگ است، تمركز و كنترل خويش را از كف نمي

كند از بار فشار آن لحظات بر سربازان خود بكاهد و چون زير دستان او كاري را به  مي
آورد و هياهو به پا  كنند، بر آنان تازيانه سرزنش و تحقير را فرود نمي اشتباه ضايع مي

بينيم كه او به خاطر  نگريم، مي به جانشين او، سفيان ازدي، مي كند. سپس چون نمي
كشد و  تجربه بودن، در موقع جنگ دستپاچه شده و به افراد زير دست خود فرياد مي بي

شود به شخصيت او ارج نهيم  اي كه باعث مي دهد. اما نكته آنان را مورد مالمت قرار مي
داند و به او شيوه  رفتار او را نادرست ميآن است كه چون كنيز عبداهللا به قيس، اين 

پردازد،  شود، بالفاصله به تبعيت از آن روش مي صائب و حكيمانه عبداهللا را يادآور مي
جا او را از شنيدن سخن حق باز دارد و لو از زبان يك كنيز گمنام  كه غرور بي بدون اين

خستين مسلمانان، خود را هاي ن باشد. اين يك نمونه بارز از غلبه بر نفس است كه نسل
هاي  بدان آراسته بودند و به همين دليل بود كه توانستند به چنان دستاوردها و پيروزي

دركي عميق از دين كه چون با  عظيمي دست يابند. آنان راد مرداني بودند با ايمان واال، 
ه رحم بودند و چون ب نمودند بسيار قدرتمند و بي مستكبران و زورگويان مصاف مي

شدند كه رفتار و  خوردند، افرادي مهربان و سخاوتمند مي نيازمندان و ستمديدگان بر مي
713Fنمود. گفتار آنان نزد خاكيان بس زيبا و ستوده مي

1  
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 كنند ششم: مردمان قبرص نقض پيمان مي
در سال سي و دوم بعد از هجرت، مردمان قبرص، تحت فشار شديد روميان، ناچار 

ها  ود را در اختيار آنان قرار دهند تا در حمله به مسلمانان از آنهاي خ شوند كشتي مي
استفاده كنند و اين نقض پيماني بود كه مردمان قبرص، چند سال پيش، با مسلمانان بسته 

را به زير سلطه حكومت اسالمي  بودند. معاويه نيز تصميم گرفت به قبرص حمله كند و آن
ك سو و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح از سويي ديگر در آورد. به همين دليل او خود، از ي

بر اين جزيره يورش بردند. سپاهيان اسالم توانستند بسياري از دشمنان و پيمان شكنان را به 
هاي سنگين، حاكم  . بر اثر اين شكست714F1قتل رسانند و به غنايم عظيمي دست پيدا كنند

نيز براساس همان شروط صلح  قبرص ناچار شد از معاويه درخواست صلح نمايد. معاويه
715Fاول با آنان مصالحه نمود.

2  
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 برابر 
كند. بر همين اساس او  روميان و حفظ امنيت و آرامش آن ديار در آن جزيره مستقر

نيرويي متشكل از دوازده هزار سرباز را همراه مردماني از شهر بعلبك بدانجا گسيل 
داشت. آنان در آن جزيره شهري بنا نمودند و مسجدي ساختند. در كنار اين مسايل، 

نمود تا مشكلي از اين  معاويه، ارزاق و مايحتاج سربازان مستقر در آن ديار را تأمين مي
گذشت و جزيره در امنيت و آرامش  ث براي آنان پيش نيايد. وضع به همين منوال ميحي

برد و در آن سوي دريا هم مسلمانان از حمالت گاه و بيگاه روميان مصون  به سر مي
اند و  ماندند؛ در واقع مسلمانان به اين نتيجه رسيدند كه مردمان قبرص، مردماني ضعيف

ع از خود در برابر آنان نيستند و روميان در جهت منافع خود قادر به جنگ با روميان و دفا
كنند، به همين دليل بر خود الزم ديدند كه با اعزام نيرو به قبرص  از آنان سوء استفاده مي

جا در برابر روميان دفاع نمايند. اسماعيل بن عياش در اين رابطه چنين  از ساكنان آن
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يف و ناتوان كه روميان بر جان و مال و ناموس گويد: مردم قبرص، مردماني هستند ضع مي
716Fآنان تسلط دارند و اين بر ماست كه از آنان در برابر روميان محافظت نماييم.

1  

طغيـان كننـد عقـاب و مجـازات آنـان نـزد        هفتم: اگر مردمان بر خداوند
 خداوند چه آسان است

اد و گفت: اگر مردمان اسراي قبرص را ديد، به گريه افت سنقل است كه چون ابو الدرداء
چه آسان  بر پروردگار خويش عصيان ورزند، عقاب و مجازات آنان نزد خداوند

توانستند بر دشمنان خود پيروز شوند اما آن هنگام  است! آنان قومي بودند عزّتمند كه مي
717Fكه دستورات خداوند بزرگ را رها كردند به اين سرنوشت ذلّت بار دچار شدند

. گويند 2
كه امروز روزي  كني حال آن بن نفير به او خطاب كرد: آيا بر اين قوم گريه مي كه جبير

 اسالم و مسلمين را با اين فتح و ظفر، با عزّت نموده است.  متعالاست كه خداوند 
ابو الدرداء رو به جبير نمود و بدو گفت: بدان اينان ملّتي بودند قدرتمند و توانا كه 

بينيد  چي كردند، خداوند آنان را به اين مصيبتي كه ميچون از دستورات خداوند سرپي
گرفتار نمود. او اين قوم را اسير ديگران نمود و خداوند قومي را كه اسير و ذليل گرداند، 

كند. حقّا كه عذاب و مجازات بندگاني كه دستورات و اوامر  ديگر به آنان اعتنايي نمي
718Fال آسان است.الهي را ناديده انگارند چقدر نزد خداوند متع

3  
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 

عزّت به ارض ذلّت افتادند و خود را خوار و ذليل نمودند. اينان با  شدند. آنان از عرش
اصرار بر باطل و امتناع از پذيرفتن دين حقّ اين سرنوشت را براي خود رقم زدند و حال 

ها و عقايد باطل  كردند و آينه دل خويش را از غبار دروغ كه اگر اندكي تأمل مي آن
نمودند و از حمايت دولت اسالمي  را حفظ ميزدودند، به يقين ملك و عزّت خويش  مي
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شدند، اين بينش عميق ابو الدرداء، نمايانگر رحمت و شفقتي است كه از  نيز برخوردار مي
نفسي پاك و تربيت يافته مكتب اسالم نشأت گرفته بود و اين احساس عميق در 

ردمان، هاي آن مرد بزرگ تجلّي يافت. او با گريستن بر احوال و مصائب آن م اشك
نمود و بر حال آناني كه بايد بقيه عمر  رأفت و تأسف خود بر سرنوشت آنان را ابراز مي

خورد. او به همان قدر از فتح و ظفر مسلمانان  گذراندند افسوس مي خويش را در ذلّت مي
شاد بود نسبت به حال و روز كفّاري كه با نپذيرفتن اسالم بايد در انتظار عذابي دردناك و 

ن در آخرت باشند، اندوهگين و ناراحت بود؛ حال اگر عذاب آخرت توأم با درد جاودا
719Fاسارت و مرگ ذليالنه باشد غم آن دو چندان خواهد بود.

1  

 كند غنايم قبرص را تقسيم مي سهشتم: عباده بن صامت
ي احد  هنگام تقسيم غنايم، عباده بن صامت خطاب به معاويه بن ابوسفيان گفت: در غزوه

بودم و چون هنگام تقسيم غنايم فرا رسيد، مردم در مورد تقسيم  صپيامبر خداهمراه 
موي شتري برداشتند و به  صهاي زيادي بر زبان راندند. رسول خدا ها حرف و حديث آن

 مردم فرمودند: 
 ».ما لي مما أفاء اهللا عليكم من هذه الغنائم إال الخمس، والخمس مردود عليكم«
به شما عطا فرموده  يك پنجم اين غنايمي را كه خداونداي مردم بدانيد تنها «

 ». گردد دانيد كه آن يك پنجم هم به خود شما بر مي است، متعلق به من است و خوب مي
پس تو اي معاويه! از خداوند بترس و غنايم را براساس دستور شريعت تقسيم كرده 

مود و بدو گفت: من تو را و سهم هيچ كسي بيشتر از ديگري مكن. معاويه رو به عباده ن
كنم، زيرا كسي را در شام بهتر و داناتر از تو سراغ ندارم. غنايم را  مأمور تقسيم غنايم مي

را به ياد داشته باش. سپس  ميان مستحقان آن تقسيم كن و در حين تقسيم خداوند
720Fنمودند. عباده به اين امر پرداخت و در اين كار ابو الدرداء و ابوامامه نيز به او كمك

2 
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 گفتار سوم

 فتوحات جبهه مصر و آفريقا

 نخست: سركوب شورشيان در اسكندريه
توانستند آن را باور كنند،  شكست روميان در اسكندريه، چنان بر آنان سخت آمد كه نمي

به همين دليل در پي فرصتي بودند كه اين شكست را جبران نموده و اسكندريه را باز پس 
س، شروع به تحريك و تشويق روميان ساكنان اسكندريه كردند تا گيرند. بر همين اسا

مسلمانان اسكندريه بشورانند. در حقيقت روميان دريافته بودند كه و آنان را بر ضد حاكم 
اگر نتوانند اسكندريه را باز پس بگيرند، ديگر جايي در مصر و شمال آفريقا نخواهند 

به داليلي قصد شورش عليه مسلمانان را  داشت. برحسب اتفاق خود مردم اسكندريه نيز
داشتند. و چون روميان از آنان خواستند كه همراه آنان عليه مسلمانان قيام نمايند. آنان نيز 
اين درخواست را پذيرفتند. سپس طي نامه به كنستانتين پسر هراكليوس، او را از اوضاع و 

و خواري روميان در اسكندريه  احوال مسلمانان در اسكندريه با خبر ساختند و از ذلّت
721Fها نمودند شكوه

. از ديگر سو نيز عثمان، عمرو بن عاص را عزل و عبداهللا بن سعد بن ابي 1
اطراف سرح را به جاي او منصوب كرده بود. در اين ميان، منويل، فرمانده سپاه روميان به 

ود سپاهي عظيم نمود. او با خ اسكندريه رسيد و خود را مهياي حمله به اسكندريه مي
فراهم آورده كه سيصد كشتي پر از سالح و ادوات جنگي آنان را به سواحل اسكندريه 

722Fنمود. حمل مي

2  
اي به عثمان  چون مصريان از حضور روميان در اطراف اسكندريه آگاه شدند نامه

نوشته و از او خواسته تا عمرو بن عاص را بار ديگر به امارت مصر منصوب نمايد، زيرا 
رو از هيبت و ابهت خاصي نزد روميان برخوردار بود و آنان از او هراس داشتند و عم

دانستند. خليفه نيز اين خواست مصريان را  همچنين روش جنگ با روميان را خوب مي
723Fپذيرفت و عمرو را به امارت مصر گماشت

. از طرف ديگر، منويل و سپاهيان او به غارت 3
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ه روستاهاي اطرافش به خاك يكسان نمودند و در حق اسكندريه پرداختند و آن را همرا
جا كه  هاي بسياري روا داشتند. عمرو به آنان مهلت داد تا آن ها و ستم مردمانش جنايت

توانند به قتل و غارت و تجاوز بپردازند و حقيقت خود را به مردم مصر نشان دهند،  مي
با مسلمانان و حاكمان ايشان  خواست مردم مصر بفهمند كه روميان تا چه ميزان عمرو مي

هاي خود،  ها و غارت دانست كه روميان با اين جنايت تفاوت دارند؛ به واقع عمرو مي
خرند و آنان را از خود خواهند راند. منويل پس از  نفرت مردم مصر را براي خود مي

غارت و چپاول اسكندريه، عزم مصر سفلي نمود اما عمرو به پيشواز او نرفت، او 
هاي خود ادامه  ها و تجاوزها و قتل و غارت خواست روميان در مسير خود، به جنايت مي

گاه  ي خويش مردم مصر را به خشم خواهند آورند و آن دهند و با اين كارهاي احمقانه
كه مسلمانان به مقابله روميان روند، آنان را كمك و مساعدت خواهند داد تا از شرّ 

نمود: بگذاريد روميان به  سياست زيركانه خود را چنين بيان ميروميان رهايي يابند. او اين 
جانب من آيند، آنان در مسير خود هر كه را يابند مورد ستم و غارت خويش قرار 

724Fكنند. دهند و به اين ترتيب دشمنان ما يكديگر را تضعيف و خوار مي مي

1  
ست به قتل و گذاشتند د انديشيد، روميان به هر جايي كه قدم مي عمرو درست مي

آميز آنان به تنگ  زدند. طبيعتاً مصريان از اين نوع اقدامات خشونت غارت و تجاوز مي
كار و فاسد نجات  آمده و خواهان آن بودند كه نيروي خود را از چنگال روميان جنايت

725Fدهند

آماده نمود و  او. چون منويل به منطقه نقيوس رسيد، عمرو خود را براي نبرد با 2
را به آن ناحيه گسيل داشت. دو لشكر در كنار قلعه نقيوس و در ساحل رود نيل سربازانش 

هاي بسياري از خود نشان دادند، جنگ  به مصاف رفتند. سربازان هر دو سپاه، شجاعت
ميان دو سپاه به اوج خود رسيد، عمرو تنها راه را در اين ديد كه خود به صفوف سواران 

از ميان ببرد؛ او شمشيرش را بر كشيد و بر آنان تاخت، رومي حمله برد و نظم اين صف را 
كه اسبش از پاي درآمد، سپس به سپاه  تعداد زيادي از سواران را به هالكت رسانيد تا اين

پياده خود ملحق شد و در كنار آنان به جنگ با روميان پرداخت، مسلمانان چون ديدند 
كند، چونان شير بر صفوف  ار ميي آنان اين چنين شجاعانه با دشمن پيك كه فرمانده
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دشمن يورش بردند و از دهشت آن نبرد سخت هراسي به دل راه ندادند، در برابر اين 
حمله همه جانبه مسلمانان، توان روميان سست شد و نظم آنان از هم گسست و سرانجام 

جنگيدند كه در هر دو صورت نصرت و  م تلخ شكست را چشيدند، آنان با افرادي ميطع
شهادت، پيروز ميدان بودند. پس از اين شكست به جانب اسكندريه گريختند شايد  يا

بتوانند با پناه بردن به برج و باروي مستحكم آن، جان حقير خويش را از شبح مرگي كه 
726Fسپاهيانش را فرا گرفته بود، پنهان نمايند.

1  
سپاهيان  اند به كمك چون مصريان ديدند كه روميان از سپاه اسالم شكست خورده

هايي پرداختند كه روميان از پس خود  ها و پل اسالم شتافتند و به تعمير و بازسازي راه
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 با  جا كه مي است و به همين دليل تا آن شكست خورده

727Fكردند اسلحه و آذوقه تأمين مي

. هنگامي كه عمرو بن عاص به اسكندريه رسيد دستور 2
 ها نصب كنند.  داد تا ديواري بنا شود و بر آن منجنيق

ه سوي آن سنگ سپس فرمان داد تا زماني كه حصار اسكندريه فرو ريزد با منجنيق ب
پرتاب كنند، چون ديوارهاي اسكندريه سست شده مسلمانان توانستند دروازه شهر را 
بگشايند، پس از ورود سپاهيان اسالم به داخل شهر، آنان توانستند سپاهيان روم را از دم 
تيغ بگذرانند و شكست سختي را بر آنان وارد نمايند؛ آنان همچنين زنان و كودكان 

اسارت گرفتند، هر كس توانست خود را از مهلكه نجات دهد، به جانب  بسياري را به
 رفت تا جان خويش را حفظ كند.  هاي روميان مي كشتي

خود منويل، در اثناي جنگ كشته شد. چون مسلمانان به مركز شهر رسيدند و ديگر 
728Fاحدي جرأت مقاومت در برابر آنان را نداشت، عمرو فرمان صلح داد

. پس از پايان 3
اي كه جنگ را به پايان برد، مسجدي به نام مسجد  جنگ، عمرو دستور داد در همان نقطه
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. آرامش به اين شهر كهن بازگشت و مردماني كه از ترس روميان از شهر 729F1الرحمه بنا كنند
گريخته بودند، بدانجا مراجعت كردند. اسقف بنيامين نيز كه از جمله فراريان بود به شهر 

درخواست نمود تا با قبطيان رفتاري نيك و منصفانه شود، زيرا كه  بازگشت و از عمرو
ها عمل نمودند.  قبطيان، پيمان خود با مسلمانان را نشكستند و به وظايف خود در برابر آن

همچنين از عمرو خواست كه با روميان پيمان صلحي امضا نكند و چون وفات يابد اجازه 
730Fدهد او را در كليساي يحنس دفن كنند.

2  
پس از پايان جنگ، مصريان از اقصي نقاط مصر نزد عمرو شتافتند تا از او بخاطر 
بيرون راندن روميان ستمكار تشكر و قدرداني كنند. آنان همچنين از او خواستند تا اموال 

باز پس دهد و به او گفتند: روميان  هانآه ند ببود  هكه روميان چپاول كردو چارپايانشان را 
ند. در عين حال ما هرگز به شما و پيمانمان ا هيان ما را به زور از ما گرفتاموال و چارپا

خيانت نكرديم. عمرو نيز با اين درخواست آنان موافقت نمود و دستور داد هر كس كه 
731Fتواند مايملك خويش را باز پس گيرد د، ميردليلي بر مالكيت خود بياو

. سپس عمرو 3
د. اسكندريه با وجود نبود ديوار، از نرا ويران نمايدستور داد تا برج و باروي اسكندريه 

چهارجانب در امنيت كامل قرار داشت؛ شرق و جنوب آن در اختيار مسلمانان بود، غرب 
آن نيز پس از فتح مناطق برقه، زويله، طرابلس كه با مصالحه و قبول پرداخت جزيه از 

محافظت قرار گرفت. شمال ها به تصرف مسلمانان در آمده بود، مورد  جانب ساكنان آن
اين شهر نيز اگرچه در اختيار روميان بود اما آنان با درس بزرگي كه از نبرد اخير گرفته 

اي ديگر به اسكندريه را از ذهن خود  بودند، جرأت آن را نداشتند كه حتي فكر حمله
زيرا  ؛ندنمودند هيهات كه بتوانند وارد شهر بشو باطلي مي بگذرانند. اگر هم چنين انديشه

كه با آن اقدامات وحشيانه خود، هيچ يار و ياوري را براي خود به جا نگذاشتند تا از 
مجدد آنان به اسكندريه حمايت و استقبال كند. همچنين مسلمانان به شدت از آن  ةحمل

732Fكردند. ناحيه محافظت مي

4  
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 »نوبه«دوم: تصرف سرزمين 
» نوبه«ذن گرفت كه به فتح سرزمين ، عمرو از او اسدر دوران خالفت عمر بن خطاب

بپردازد؛ اما با آغاز جنگ، ديد با جنگي رو به رو شده است كه بيشتر مسلمانان تجربه آن 
كردند و به اين ترتيب آنان  را نداشتند. دشمنان با پرتاب تير، چشم جنگجويان را كور مي

كه در همان آغاز  داشتند. به حدي اين شيوه مخرّب بود را از هر نوع تحركي باز مي
جنگ، يكصد و پنجاه سرباز، چشم خود را از دست دادند. عمرو ناچار شد با سپاهيان، 

733Fاي را به آنان واگذار نمايد العاده صلح كند اما حاضر نشد امتيازات فوق

. پس از به قدرت 1
رسيدن عبداهللا بن سعد بن ابي سرح، او نيز در سال سي و يك بعد از هجرت، توان خود 

براي فتح نوبه آزمايش نمود اما باز با همان مشكل الينحل عمرو برخورد كرد. با وجود  را
نبرد سختي كه ميان او و سياه پوستان روي داد، بسياري از سربازان عبداهللا چشم خويش را 

 از دست دادند. شاعري در وصف اين روز سخت چنين سروده است: 
734Fبالدروع مثقله ووالخيل تعد  هـوم دمقلـلم ترعين مثل ي

٢ 
را به چشم خود نديده بود. در ميان » مقله«(هيچگاه كسي جنگي چون جنگ 

 دويدند).  ها به تاخت مي رهزكارزار، اسبان سنگين از داشتن 
اهل نوبه از عبداهللا خواستند با آنان مصالحه نمايد، او نيز با آنان پيمان صلحي بست 

735Fكه شش قرن به طول انجاميد

ان، مسلمانان، استقالل سپاهيان را به رسميت . طبق اين پيم3
بايست از جانب امنيت مرزهاي خود با سپاهيان  شناخته و در مقابل، مسلمانان نيز مي

هاي نوبه به روي بازرگانان مسلمانان گشوده  مطمئن باشند؛ اين پيمان باعث شد تا دروازه
هاي  سرزمين نوبه به سرزمين هاي مورد نياز خود را از جانب شود و نيز آنان بتوانند جنس

اي برقرار  ديگر وارد نمايند. در طول اين شش قرن مسلمانان با مردمان نوبه روابط حسنه
736Fها به دين اسالم گرويدند. كرده و اين خود، سبب شد تا بسياري از مردمان آن سرزمين

4 
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 سوم: فتح آفريقا
ها، مناطقي چون برقه و  آن از جمله مهمترين اهدافي كه عمرو بن عاص به خاطر نيل به

شوم طاغوت روم  ةها و از ميان بردن ساي طرابلس را به تصرف در آورد، فتح آن سرزمين
بر آن مناطق بود تا شايد دين حق بر آنان آشكار شود و راه راست را از باطل تميز دهند و 

ود كه نور دست يابند. پس از اين فتوحات مبارك ب -كه حق آنان بود -بتوانند به آزادي
هاي نشأت گرفته از عبادت و  ها تابيدن گرفت و تاريكي ايمان به درون آن سرزمين

737Fپرستش بتان و برگزيدن و اطاعت خداياني از نوع بشر را از ميان برد

. دكتر صالح 1
 26گويد: در سال  رح به آفريقا چنين ميسمصطفي در مورد حمله عبداهللا بن سعد بن ابي 

عمرو بن عاص را از امارت مصر عزل و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح را م، عثمان،  646/  ه
به جاي او گماشت. عبداهللا نيز چون عمرو، سواراني را به اطراف و اكناف آفريقا 

738Fآوردند فرستاد و آنان نيز در باز گشت، غنايمي همراه خود مي مي

. مأموريت اين سواران 2
آورند و اطالعات ذي قيمتي را نزد عبداهللا اين بود كه مقدمات فتح آفريقا را فراهم 

هاي شناسايي امروز بودند كه چونان پيش قراوالن  بياورند. در واقع اين سواران مانند گروه
پردازند. پس از  رتش و جاسوسان آن به كسب اخبار و شناخت اوضاع پيرامون ميا

ا و نيز نيروهاي دشمن كه عبداهللا اطالعات با ارزش و جامعي از اوضاع و احوال آفريق اين
نوشت و اين اطالعات را در  ساي به عثمان بن عفّان و مواضع آنان به دست آورد، نامه

اختيار او قرار داد و از او خواست با عنايت به اين اطالعات، اذن حمله به آفريقا را به او 
شورت نمود، بدهد. عثمان نيز صحابه را گرد هم آورد و در مورد حمله به آفريقا با آنان م

با اين كار موافقت نمودند. دليل سعيد براي  ساعور سعيد بن زيد ي اصحاب جز ابو همه
مخالفت با اين حمله اين بود كه عمر بن خطّاب، مسلمانان را از حمله به آفريقا منع 

دانست، به هرحال عثمان، براساس اجماع صحابه،  را كاري نادرست مي نمود و آن مي
و نبرد در آفريقا فرا خواند، مدينه، پايتخت خالفت اسالمي، مملو از  مردم را به جهاد

داوطلبين حضور در اين جهاد شد و حكومت نيز به تجهيز آنان جهت اعزام به مصر اقدام 
نمود. انبوه داوطلباني كه خواستار اعزام به مصر بودند و نيز حضور بزرگان صحابه، 

                                           
 . ١٨٩، علی حممد الصالّبی، الشرف و التسامی حبرکة الفتح اإلسالمی -١
 . ٤٩، فة الفاطميةليبيامن الفتح العربی حتی انتقال اخلال -٢
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العاده  نصار، خود دليلي است بر اهتمام فوقجوانان اهل بيت و فرزندان مهاجرين و ا
 مسلمانان به اين جهاد بزرگ. 

و ديگران بيانگر  شحضور افرادي چون حسن و حسين، ابن عباس، ابن جعفر 
ي غنث، هفتصد نفر و از  باشد. تنها از قبيله مهره، ششصد مرد، از قبيله اهميت آن نبرد مي

در اين سپاه شدند. چون سپاه مهياي قبيله ميدعان، هفتصد جنگجو داوطلب حضور 
عزيمت شد، عثمان برايشان خطبه خواند و آنان را براي جهاد تشويق نمود. سپس حارث 

ها منصوب  بن حكم را تا زماني كه به سپاه عبداهللا بن سعد ملحق شوند به فرماندهي آن
ها افراد ضعيف  آن نمود. نقل است كه عثمان، هزار شتر را در اختيار آن سپاه قرار داد تا با

سپاهيان عبداهللا بن سعد پيوست و  ةرا حمل كنند. هنگامي كه سپاه به مصر رسيد، به جرگ
شد، از  همراه عبداهللا از فسطاط عازم آفريقا شدند، اين سپاه كه قريب به بيست هزار نفر مي

به  هري همراه سپاهشفمرزهاي مصر عبور كردند و چون به برقه رسيدند، عقبه بن نافع 
آنان ملحق شد. آنان در برقه با هيچ مشكلي برخورد نكردند و علت آن اين بود كه مردم 

گاه خراج  جا كه هيچ آن ديار كامالً به پيمان خود با عمرو بن عاص وفادار بودند، تا آن
هاي خود را سر وقت به مصر  شد و مردم، خود، خراج بگيري بدانجا اعزام نمي

ه چون از عمرو بن عاص در مورد آن پرسيدند گفت: من در فرستادند. نقل است ك مي
ام اما هيچ كس را چون مردمان انطابلس (برقه) پايبند به عهد و پيمان  مصر حكومت كرده

مانند. عبداهللا بن عمرو  بندند كامالً وفادار مي شناسم، آنان به هر عهدي كه مي خويش نمي
شدم،  بود، به يقين در برقه ساكن مي ميگويد: اگر مال و ثروتم در حجاز ن بن عاص مي

739Fشناسم. جا نمي تر از آن تر و امن زيرا هيچ جايي را آرام

1  
به اين ترتيب اين حمله پس از ملحق شدن سپاه عقبه بن نافع به سپاه عبداهللا بن سعد 
به آفريقا آغاز شد. عبداهللا نيز با اعزام پيش قراوالن و جاسوسان به تمام اطراف و اكناف 

شد، اين افراد تمام حركات  هاي طول مسير مطلع مي فريقا، از وضعيت آن مناطق و نيز راهآ
شدند. از جمله  گيرانه با خبر مي دشمن را زير نظر داشته و از هر نوع كمين يا حمله غافل

هاي جنگي امپراتوري روم را  نتايج اين اقدامات، شناسايي اين بود كه آنان توانستند كشتي
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كه مسلمانان  هاي شهر طرابلس لنگر انداخته بودند، پيدا كنند، به محض اين يكيكه در نزد
ها را به تصرف  ها حمله برده و آن ها در آن نقطه با خبر شدند به آن از توقف اين كشتي

خود در آوردند؛ آنان توانستند يكصد نفر از ملوانان را اسير كرده و به غنايم ارزشمندي 
740Fن غنايم با ارزش بود كه مسلمانان در اين سفر به دست آوردندند و اين اوليبدست يا

1 .
بخش، راه خود را به سوي آفريقا ادامه داد، در  عبداهللا همچنان، پس از اين پيروزي روحيه

كه  داشت تا اين طول مسير، جاسوساني را جهت كسب اخبار به ديگر مناطق گسيل مي
، حاكم آفريقا، رودرروي راسالم و سپاه جرجيجا سپاه  رسيد، در آن» سبيطله«سپاه به شهر 

رسيد.  به يكصد و بيست هزار نفر مي رهم قرار گرفتند. نقل است كه شمار سربازان جرجي
ها،  هايي براي هم فرستادند كه مضمون غالب آن ها و نامه نخست دو فرمانده سپاه، پيغام

مان آورد يا با قبول حاكميت پيشنهاد نمود يا به اسالم اي بود كه عبداهللا به جرجير اين
 راسالم بر كيش خود بماند و در مقابل به مسلمانان جزيه پرداخت نمايد. اما جرجي

كدام از اين پيشنهادات را نپذيرفت و بر مواضع خود اصرار ورزيد. سرانجام دو سپاه  هيچ
عبداهللا كه سپاهي به فرماندهي  به مصاف هم رفتند. جنگ چند روز به طول انجاميد تا اين

ستمكار به سرنوشت خود  ربن زبير به ياري سپاهيان اسالم آمد و به اين ترتيب، جرجي
741Fرسيد.

2  
و مردمان سبيطله  رچون رومياني كه در ساحل دريا مستقر بودند، از سرنوشت جرجي

با خبر شدند، به شدت احساس ترس نمودند؛ نخست خواستار جنگ با عبداهللا بن سعد بن 
كه سپاهيان خود اما به خاطر ترس از او، بدو نامه نوشتند و از او خواستند دند بوأبي سرح 

شوند كه به او حمله نكنند و هر سال سيصد قنطار طال  و روميان متعهد مي جا ببرد را از آن
و در روايتي ديگر، يكصد قنطار طال را به عنوان جزيه به مسلمانان بپردازند. عبداهللا نيز اين 

و جزيه را از آنان تحويل گرفت. اما با روميان شرط گذاشتند غنايمي را شرط را پذيرفت 
اند از آنِ آنان باشد و ديگر غنايمي را كه بعد  كه مسلمانان قبل از مصالحه به دست آورده

اند به روميان باز گردانند. پس از اين مصالحه، عبداهللا بعد از   از مصالحه به چنگ آورده
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وايتي ديگر يك سال و يك ماه توقف در آفريقا، به مصر يك سال و سه ماه و در ر
742Fبازگشت.

1  
هنگامي كه عبداهللا بن سعد به طرابلس رسيد، تجهيزات و وسائل سنگين سپاهيان را 

ها نمود و خود و افرادش، صحيح و سالم به مصر باز گشتند. پس از  سوار بر كشتي
هايي  ان فرستاد. در واقع كشتيبازگشت به مصر، خمس غنايم و اموالي ديگر را نزد عثم

كه در ساحل طرابلس لنگر انداخته و منتظر عبداهللا بن سعد بودند، غنايمي بودند كه 
مسلمانان در شام و اسكندريه به تصرف خود در آورده بودند. إرشيبالد در اين خصوص 

ها  ي آنها كه مسلمانان، اسكندريه و شام را فتح نمودند، در كارگاه گويد: پس از اين مي
743Fشدند هاي سالم و يا نيمه كاري دست يافتند كه با اندكي كار تكميل مي به كشتي

2 .
همچنين نقل است كه عبداهللا بن سعد پس از بازگشت به مصر، در سال سي و سوم بعد از 
هجرت به دليل شورش مردمان آفريقا و نقص پيمان صلح از جانب آنان، بار ديگر عزم 

ر آنان پيروز شود. او پس از فتح مجدد آفريقا، اركان حكومتي جا نمود و توانست ب آن
جا نيز با به اسالم گرويدند و يا به پرداخت جزيه  جا بنيان نهاد و مردم آن اسالمي را در آن

744Fتن دادند.

3  
اي  رسيد، عبداهللا بن زبير را با دسته چون اخبار دقيقي از مسلمانان در آفريقا به عثمان نمي

بدانجا اعزام نمود. او نيز خود را با سرعت به آنان رسانيد. به محض ورود  از جنگ جويان
چون  رعبداهللا بن زبير به سپاه اسالم، صداي تكبير مسلمانان، فضا را طنين انداز كرد. جرجي

از علت اين هياهو جويا شد، بدو گفتند كه سپاهي ديگر به آنان ملحق شده است. اين 
ديد كه دو سپاه از  جنگ را سست كرد. عبداهللا بن زبير مي براي ادامه رخبر، عزم جرجي

پردازند و سپس هر يك به اردوگاه خويش باز  صبح زود تا نيمه روز به كارزار مي
كنند. روز بعد خود او به ميدان نبرد رفت اما عبداهللا  گردد و تا صبح فردا استراحت مي مي

 ربت او سؤال كرد بدو گفتند: كه جرجيبن سعد را در ميان سپاهيان نديد، چون از علت غي
اعالم نموده است هر كس ابن سعد را به قتل برساند، به او يكصد هزار دينار پاداش 
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خواهد داد و دخترش را به عقد او در آورده و او را حاكم آفريقا خواهد نمود. حال ابن 
745Fسعد بيشتر نسبت به جان خود بيم دارد

رفت و بدو گفت: با . عبداهللا بن زبير نزد ابن سعد 1
اين شيوه جنگ، مصاف ما با آنان به طول خواهد انجاميد. آنان در سرزمين خود هستند و 

توانيم چونان آنان خود  كنند اما ما از سرزمين خود دور هستيم و نمي مدام تقويت قوا مي
ن ها پنها كنم فردا صبح جنگجوياني شجاع را در خيمه را تقويت نماييم. من پيشنهاد مي

داشته و به ميدان كارزار نفرستيم. فردا در اردوگاه خود با دشمن خواهيم جنگيد و چون 
روز به نيمه رسيد، ما دست از جنگ نكشيم و با دشمن به نبرد ادامه دهيم تا آنان كامالً 

گاه چون به اردوگاه خويش بازگشتند، آن افرادي را كه در  خسته و درمانده شوند. آن
ايم پنهان از چشم روميان و در غفلت ايشان به لشگرگاه آنان  شتهها نگاه دا خيمه

فرستيم. انشاءاهللا با اين نقشه، بر روميان پيروز خواهيم شد. ابن سعد نيز بزرگان صحابه  مي
ي آنان با اين نقشه زيركانه  را فراخواند و با آنان در اين خصوص، مشورت نمود كه همه

فرا رسيد، عبداهللا بن سعد طبق نقشه، مرداني شجاع و  موافقت كردند. چون فرداي آن روز
ي سپاه را به جنگ با روميان  ها نگاه داشت و بقيه جنگجو را همراه اسبانشان در خيمه

گسيل داشت. آنان تا ظهر با روميان به كارزار پرداختند و چون هنگام ظهر شد و روميان 
ر شد و به جنگ با آنان ادامه داد، قصد اردوگاه خود را نمودند، ابن زبير مانع اين كا

گاه شيپور آتش  قدر ادامه يافت كه هر دو سپاه كامالً خسته و كوفته شدند، آن جنگ آن
بس به صدا در آمد و طرفين هر يك به اردوگاه خود باز گشتند. در اين هنگام ابن زبير 

ه روميان متوجه ك ها پنهان شده بودند در خفا و بدون اين همراه آن افرادي كه در خيمه
گاه خود بازگشتند و  آنان شوند، خود را داخل سپاه روم كردند، چون روميان به خيمه

قصد استراحت نمودند، مردي تكبير برآورد و آن افراد نفوذي، تكبير زنان به قتل عام 
روميان مبادرت ورزيدند، روميان چنان غافلگير شده بودند كه فرصت آن را نيافتند 

د را بردارند، مسلمانان با هجومي برق آسا، لشكرگاه آنان را به تصرف خود هاي خو سالح
در آوردند و شكستي وحشتناك را بر آنان وارد نمودند، خود جرجيز نيز در اين عمليات 
به دست ابن زبير به قتل رسيد و دختر او به اسارت مسلمانان در آمد. عبداهللا بن سعد پس 
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جا به  ت آن شهر را به تصرف خود در آورد، او در آناز محاصره شهر سبيطله، توانس
كه سهم هر سرباز  چنان غنايمي دست يافت كه تا به حال نظير آن را نديده بود، به نحوي

شد. پس از فتح  ها، سه هزار دينار و سهم هر سرباز پياده يك هزار دينار مي سواركار از آن
سيل داشت. سپاهيان او توانستند تا شهر سبيطله، ابن سعد، سپاهيانش را به ديگر مناطق گ

كه » اجم«را به تصرف خود در آورند. او همچنين لشكري را به جانب قلعه » قفصه«
بسياري از روميان بدان پناه برده بودند، اعزام نمود. اين سپاه توانست پس از محاصره قلعه 

را به  رعد، دختر جرجيجا نائل آيد. ابن س و از طريق مصالحه با مدافعان آن، به تصرف آن
746Fابن زبير بخشيد و او را با خبر فتح و ظفر لشكريان اسالم نزد عثمان فرستاد.

1  

 در فتح آفريقا سهاي عبداهللا بن زبير چهارم: رشادت
هاي مسلمانان در آفريقا كامالً نمود  نقشه عبداهللا بن زبير، بدون شك، در پيروزي

ن گفته است: چون مسلمانان با بيست هزار داشت. حافظ ابن كثير در تاريخ خويش چني
، پادشاه آفريقا، رنيرو به فرماندهي عبداهللا بن سعد بن أبي سرح قصد آفريقا نمودند، جرجي

با يكصد و بيست هزار و بنابر روايتي ديگر با دويست هزار سرباز به مقابله با آنان شتافت. 
داهللا بن زبير حضور داشتند. هنگامي در سپاه مسلمانان، بزرگاني چون عبداهللا بن عمر و عب

كه دو سپاه در برابر هم قرار گرفتند. سپاهيان روم، مسلمانان را به محاصره خود در 
ديدند كه قبالً در  آوردند. مسلمانان در آن شرايط، خود را در تنگنايي وحشتناك مي

 چنين شرايطي گرفتار نيامده بودند. 
كند: چون در ميدان كارزار نظري به پشت  عبداهللا بن زبير خود چنين تعريف مي

را ديدم سوار بر اسب كه دو كنيز او را با پر طاووس باد  رسپاه روم انداختم، جرجي
زنند. نزد ابن سعد رفتم و از او خواستم افرادي شجاع را به من بدهد تا از من حمايت  مي

برسانم. او نيز افرادي  ركنند، زيرا قصد دارم به دل سپاه دشمن بزنم و خود را به جرجي
جنگجو را در اختيار من قرار داد و من با حمايت آنان به قلب سپاه روم زدم. روميان گمان 

 رم، چون به نزديك جرجير هستاي از جانب ابن سعد به جرجي كردند كه من حامل نامه مي
خود را  رسيدم، دانست كه قصد كشتن او را دارم و به همين دليل، اسب را تاخت تا بتواند
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از دست من نجات دهد، من نيز با نيزه او را زدم و چون بر باالي سر او رسيدم، سر او را از 
تن جدا نمودم و آن را بر باالي نيزه خود بردم و شروع به تكبير گفتن نمودم. بربرها چون 

را ديدند پا به فرار گذاشتند و هر يك به جانبي گريختند. مسلمانان نيز به  رسر جرجي
عقيب آنان پرداختند و بسياري از ايشان را به قتل رسانيدند و توانستند غنايم و اسراي ت

روي داد كه در فاصله » سبيطله«اي بنام  شماري را به دست آورند. اين جنگ در منطقه بي
 دو فرسنگي قيروان قرار دارد. 

در آن  سزبير دهد كه اين اولين ميدان كارزاري بود كه عبداهللا بن ابن كثير ادامه مي
747Fبه شهرت و اعتبار زيادي دست يافت.

1  
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 و  بود. حال اين سؤال پيش مي
ليات بسيار خطرناك اي در اين زمينه نداشت چگونه توانست به اين عم  هيچ نوع تجربه

 دست زند كه از ديد ديگر مردمان، به احتمال بسيار زياد، سرانجام آن مرگ بود؟ 
ها  توان به دو هدف زير اشاره نمود كه ابن زبير به خاطر آن در پاسخ به اين سؤال مي

 دست به اين ريسك بزرگ زد: 
ربرها، سپاه كفار داد كه با موفقيت در اين عمليات و كشتن پادشاه ب او احتمال مي -1

را به هم ريزد تا بدين وسيله مسلمانان بتوانند بر آنان فائق آيند و از گرفتار آمدن در 
 نبردي سخت و دهشتناك نجات يابند. 

او را به عنوان شهيد راه خويش  در صورت شكست، اميداوار بود كه خداوند -2
درجاتي كه صالحان آرزوي بپذيرد و اين يعني دست يافتن به بهترين آرزوها و واالترين 

كنند. از طرفي ديگر، با اين اقدام  آن را دارند و براي رسيدن به آن با هم رقابت مي
دچار رعب و وحشت شده و گمان خواهند نمود كه همه دشمنان شجاعانه ابن زبير، 

كافي گونه دليرانه با آنان خواهند جنگيد. براي اثبات شجاعت فردي همين  مسلمانان اين
كه او خود را در آتش سوزان جنگ بياندازد و به عاقبت آن اهميت ندهد و تنها  بود

بينند قادر به  اي مي مردان بزرگي كه راه رسيدن به بهشت را در انجام چنين اعمال شجاعانه
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اي وارد نموده از جان  گاه كه خود را به چنين مهلكه چنين كارهايي هستند. ابن زبير نيز آن
هاي آن پشت نموده بود و تنها به فكر  شسته و به دنيا و دلبستگي دستشيرين خويش 
ها را به مجاهدين در راه خود بشارت داده  بود كه آن هاي خداوند رسيدن به وعده

748Fاست.

1  
گفتيم كه چون بربرها، پادشاه خود را كشته يافتند پا به فرار گذاشتند و مسلمانان نيز 

رساندند  عقيب آنان پرداختند و ايشان را يا به قتل ميديدند به ت كه خود را پيروز جنگ مي
آوردند. اين ماجرا، تأكيدي است بر  و يا بدون هيچ نوع مقاومتي، به اسارت خود در مي

اين حقيقت كه خداوند متعال، أولياي خويش را هنگام تنگنا، با مردي از جانب خود 
ر آن نبرد سخت، مسلمانان بخشد. د دهد و آنان را از آن مشكالت رهايي مي رت مينص

در يك گرداب وحشتناكي گرفتار آمده بودند، به نحوي كه دشمني با شش برابر تعداد 
نفرات، آنان را در محاصره خود قرار داده و مسلمانان ناچار بودند از هر سو با آنان به نبرد 

خارج  بپردازند و اين از توان ارتشي كوچك كه در محاصره ارتشي بزرگ گرفتار آمده،
گر اين ماجرا در وصف اين جنگ چنين گفته است: مسلمانان در  كه روايت است كما اين

چنان وضعيت سخت و دهشتناكي قرار گرفته بودند كه تا پيش از آن، چنين وضعيتي را به 
چشم خود نديده بودند. اما خداوند بزرگ، قهرماني شجاع را به جانب آنان روانه نمود تا 

نظير خود ايشان را از مهلكه نجات دهد و به اين صورت بود كه  هاي بي با رشادت
749Fبار به سر منزل موفّقيت رسانيد. سپاهيان اسالم را از آن وضعيت مرگ خداوند

2  
جا بايد اين نكته را يادآوري نمود كه نبايد از شجاعت دلير مرداني كه عبداهللا  در اين

ند و از او در برابر دشمنان حمايت بن زبير را در آن مأموريت خطير خويش ياري داد
نمودند، غافل شد. هر چند تاريخ نام آنان را فراموش كرده است اما آن عمل شجاعانه 
ايشان، هميشه در دنيا و در اذهان امت اسالم جاودان خواهد ماند و چون از قهرمانان 

ين امت و به كنند اقدامات شجاعانه ايشان، افتخاري است ديگر بر تاريخ ا خويش ياد مي
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يقين در آخرت نيز بدان پاداشي كه خداوند آن را به مجاهدان راست گويش بشارت داده 
750Fاست، خواهند رسيد.

1  
در كنار اين اقدامات شجاعانه، ديگر سربازان اسالم نيز در اين جنگ از جان و دل 

ن نيز جان مايه گذاشتند و هست و نيست خويش را در راه خدا فدا نمودند و بسياري از آنا
ي  عزيز خويش را در اين راه در طبق اخالص گذاشتند و به اسالم تقديم نمودند. از جمله

اين جنگجويان فتوحات آفريقا در عهد عثمان، ابوذؤيب هذلي بود كه خود از شعراي بنام 
 آمد.  آن روزگار به حساب مي

 ابوذؤيب هموست كه اين ابيات مشهور را سروده است. 
بَتيّ نوَ إذا امل ها ةُ أَنشَ يَمـةٍ التَ   أظَفارَ لَّ متَ يتَ كُ ـعُ نأَلفَ  فَ

هيِم  تِني أُرِ امِ لُّدی للِشَّ َ ـــــأَ   وَ جتَ هرِ ن ـــــدَّ ـــــبِ ال ي ی لِرَ

عُ ال عضَ 751Fأتَضَ

2 
(آنگاه كه مرگ چنگال خويش را بر كسي فرو برد، هيچ چشم بند و دعائي 

ر برابر مرگ، به شما تواند مرگ را از او دور كند. من با صبر و تحمل خويش د نمي
تواند مرا از پاي در  كنم كه مصايب روزگار نمي دشمنان و حسودان خود اثبات مي

 آورد). 

 »ذات الصواري«پنجم: نبرد 
هاي سنگيني كه روميان در آفريقا متحمل شدند و گسترش سيطره ناوگان  پس از شكست

حل خود را در معرض تهديد مسلمانان بر مديترانه از بندر ردوس تا بندر برقه، آنان سوا
ديدند. به همين دليل كنستانتين پسر هراكليوس، امپراتور بيزانس، ناوگاني  مسلمانان مي

هاي پيشين را  متشكل از هزار كشتي را فراهم آورد تا با حمله به مسلمانان، انتقام شكست
مقابله با روميان نيز فرمان داد تا مسلمانان نيروهاي خود را براي  ساز آنان بگيرد؛ عثمان 

به جانب  ةهاي شام را به فرماندهي بشر بن ارطا ، كشتيس گردهم آورند. معاويه

                                           
 ). ١٢/٣٩٢مواقف و عرب (، التاريخ اإلسالمی -١
 . ٣٥٩، عهد اخللفاء الراشدين، الذهبی، تاريخ االسالم -٢
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جا رسيد به ناوگان عبداهللا بن سعد بن ابي سرح  اسكندريه گسيل داشت. او نيز چون به آن
هاي اين ناوگان، تنها دويست  ملحق شد و تحت فرماندهي او قرار گرفت. مجموع كشتي

ترين مجاهدان مسلمان قرار داشتند كه بارها با روميان به  اين ناوگان شجاع عدد بود، در
كه از نظر  ها را شكست داده بودند و به همين دليل علي رغم اين نبرد پرداخته و بارها آن

اي از روميان نداشتند؛ اين دلير  كمي از روميان به مراتب كمتر بودند ولي هيچ واهمه
ديشيدند كه دين خدا را پيروز گردانند و ابهت روميان را در هم ان مردان تنها به اين مي

 شكنند. مهمترين داليل وقوع اين جنگ عبارتند از: 
 ضربات سهمگيني كه مسلمانان در آفريقا بر روميان وارد ساخته بودند.  -1
شكست روميان در سواحل شرقي و جنوبي خود كه حاصل سيطره مسلمانان بر  -2

 ها بود.  آن
 آنان به قسطنطنيه. ي  حملهن از قدرت گرفتن مسلمانان و احتمال ترس روميا -3
هاي پيشين روميان در شام و مصر و  كنستانتين قصد داشت تا با جبران شكست -4

 سواحل برقه، ابهت سابق بيزانس را به آنان برگرداند. 
توانند سلطه  كردند با جنگي كه پيروزي در آن قطعي است مي روميان گمان مي -5

رياي مديترانه و جزاير آن را حفظ نموده و از طريق آن بر سواحل قلمرو اعراب خود بر د
 حمله برند. 

گيري اسكندريه كه از موقعيت استراتژيك و مهمي نزد  تالش براي باز پس -6
جا با كنستانتين، امپراتور روم  روميان برخوردار بود. كتب تاريخ نيز مكاتبات ساكنان آن

752Fاين حكايت از اهميت آن نزد روميان دارد.اند و  را به ثبت رسانيده

1  

 اين نبرد در كجا روي داد؟ 
دانيم جز يك مورد،  جا كه مي اند و تا آن مؤرخان 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. 

                                           
 . ٦١-٦٠، شوقی أبو خليل، ذات الصواری -١



 309    سفتوحات عهد عثمان بن عفّان 
 

 

 

اي از عبداهللا بن سعد بن ابي سرح نقل شده  خطبه 753F1»خبارهاأفتح مصر و «كتاب * در 
اند كه هراكليوس با يك هزار كشتي به جانب  كه در آن چنين گفته است: به من خبر داده

 . ستا  شما در حركت است. اما  محل اين جنگ را مشخص نكرده
754F* طبري

ات الصواري را با جنگ ذ  ه 31در كتاب خود و در بررسي حوادث سال 2
نبردهاي مسلمانان در آفريقا ربط داده و در اين خصوص چنين گفته است: روميان نيرويي 

 را عليه مسلمانان فراهم آوردند كه تا آن زمان سابقه نداشت. 
نيز مكان دقيق اين نبرد را مشخص نكرده است اما  755F3»الكامل في التاريخ«* كتاب 
 هاي مسلمانان در آفريقا مرتبط دانسته است.  يروزيها و پ را با جنگ علّت وقوع آن

نيز چنين آمده است: چون عبداهللا بن سعد بن ابي سرح  756F4»البدايه و النهايه«* در 
روميان و بربرها را در آفريقا شكست داد، اين امر بر روميان سخت آمد. به همين دليل 

ود نديده بود فراهم آورد و كنستانتين پسر هراكليوس سپاهي عظيم را كه تا آن روز به خ
هاي غرب  با پانصد كشتي به جانب مسلمانان و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح در سرزمين

 حركت كردند. 
نيز محل دقيق اين نبرد را مشخص نكرده است. اما شوقي  757F5»تاريخ األمم اإلسالميه* «

758Fابو خليل معتقد است كه اين نبرد در سواحل اسكندريه روي داده است

و براي اين  ،6
 كند:  ادعاي خود داليل زير را بيان مي

كند:  به طور صريح چنين بيان مي» ه في ملوك مصر و القاهرهرالنجوم الزاه«كتاب  -
759Fنبرد ذات الصواري در سواحل اسكندريه روي داد.

7  

                                           
 . ٦١، ذات الصواری -١
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760Fگويد تاريخ ابن خلدون نيز چنين مي -

هاي  كه ابن ابي سرح، سرزمين : پس از اين1
ها را به اطاعت خويش در آورد به مصر بازگشت.  نَورديد و مردمان آنآفريقا را در 

 كنستانتين نيز با ششصد كشتي به قصد جنگ با او عزم اسكندريه نمود. 
اند، معتقدند كه آن نبرد  تمامي منابع عربي كه محل دقيق اين نبرد را ذكر نكرده -

 اند.  هاي روميان در شمال آفريقا با هم در ارتباط بوده و شكست
ناوگان روم، سابقه طوالني داشت، او پيش از نبرد ذات الصواري، سرور درياي  -

مديترانه بود و به همين دليل جرأت آن را داشت كه به سواحل قلمرو مسلمانان حلمه كند. 
بر همين اساس دكتر شوقي ابوخليل، معتقد است كه روميان به سواحل اسكندريه آمدند 

ا بار ديگر به دست آورند و هم به درخواست كمك ساكنان تا هم آن مكان ارزشمند ر
شهر پاسخ مثبت دهند. آنان قصد داشتند تا ناوگان جوان مسلمانان را به طور كامل از بين 

 را تثبيت كنند.  ببرند و سلطه روميان بر درياي مديترانه و جزاير آن
شناسند و  مي» فونيكه«، نبرد ذات الصواري را بنام جنگ )غربياجنبي (منابع  -
761Fمكاني بود در غرب بندر اسكندريه و نزديك لنگرگاهي در آن ناحيه.«فونيكه 

2  

 حوادث مهم اين جنگ
كند كه چون دو سپاه در دريا به هم رسيدند،  مالك بن اوس بن حدثان روايت مي

هايي را ديديم كه تا به حال به چشم خود نديده بوديم. آن روز باد بر ضد ما و به  كشتي
وزيد، سپس هر دو سپاه، نزديك يكديگر لنگر انداختند و چون باد آرام  روميان مي نفع

گرفت به روميان پيشنهاد كرديم كه امروز بين ما صلح برقرار باشد و روميان نيز 
762Fپذيرفتند

رويم و  خواهيد به ساحل مي . همچنين مسلمانان از روميان پرسيدند كه: اگر مي3
پيروز ميدان مشخص شود و االّ در دريا با هم نبرد خواهيم  جنگيم تا جا با هم مي در آن

ها و  جنگيم. در واقع آنان چون از مهارت كرد، روميان فرياد زدند: ما در آب با شما مي
فنون دريانوردي اطالع بسيار زيادي داشتند، اميدوار بودند كه با كمك اين تجارب 

                                           
 ). ٢/٤٦٨تاريخ ابن خلدون ( -١
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ون آن مهارت الزم را نداشتند. چيره خويش بتوانند بر مسلمانان كه در دريانوردي و فن
763Fشوند.

1  
موقعيت مسلمانان متزلزل و خطرناك بود و به همين دليل فرمانده آنان، سردارانش 
را فراخواند و نظر آنان را در مورد شرايط خود جويا شد، ايشان بدو گفتند: امشب را 

مسلمانان آن شب  هاي دشمن فكر كنيم. كنيم تا در مورد شرايط خود و توانمندي صبر مي
را به نماز و دعا گذراندند، صداي زمزمه آنان چونان صداي زنبور، با نغمه امواج دريا به 

ها را به صدا در آوردند. چون صبح فرا رسيد  هم آميخته بود، در مقابل روميان ناقوس
ن كنستانتين از مسلمانان خواست كه خود را براي جنگ آماده كنند، اما عبداهللا بن سعد ب

ابي سرح بعد از امامت نماز صبح، بار ديگر سرداران خود را فراخواند و با آنان به 
مشورت پرداخت، آنان در اين جلسه، به تصميمي جالب دست يافتند؛ نقشه اين بود كه 

پذير بود؟  ها را به ميداني براي جنگ تبديل كنند، اما اين كار چگونه امكان عرشه كشتي
هاي روميان نزديك كنند،  هايشان را به كشتي مسلمانان كشتيعبداهللا دستور داد تا 

ها با يكديگر برخورد نمود، سپس  قدر به هم نزديك شدند كه بدنه آن ها آن كشتي
هاي روميان را با  به زير آب رفته و كشتي –يا به تعبير امروز مردان قورباغه  –غواصاني 

بودند كشتي در دريا  1200اين ترتيب هاي مسلمانان بستند. به هايي محكم به كشتي طناب
هر ده يا بيست كشتي را به هم بسته و ميدان كارزاري را براي مسلمانان فراهم آورده كه 

ها به صف نموده و برايشان آيات  بود. عبداهللا بن سعد، مسلمانان را در اطراف كشتي
تقامت شده قرآن، به خصوص آيات سورة انفال را كه در آن تاكيد بر حفظ وحدت و اس

764Fخواند. است، مي

2  
اند پيروز  كردند كه چون نبرد دريا را برگزيده جنگ شروع شد؛ روميان گمان مي

ور شدند تا بتوانند با  هاي مسلمانان حمله جنگ خواهند شد و به همين خاطر بر كشتي
سازند، ابهت ناوگان آنان را در هم شكنند،  نخستين ضربات مهلكي كه بر آنان وارد مي

ميان به صفوف مسلمانان حمله كردند، جنگ ميان دو طرف بسيار شديد بود، خون رو
جا كه سطح آب دريا را گلگون نمود، اجساد به درون آب  همه جا را فرا گرفت تا آن

                                           
 . ٦٤، ذات الصواری -١
 . ٦٧، ذات الصواری -٢
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كرد. در اين جنگ هر  ها را به ساحل نزديك مي شدند و امواج دريا نيز كشتي پرتاب مي
اد بسياري را از دست دادند. ثيوفانس، مؤرخ شماري دادند و افر دو طرف تلفات بي

765Fرومي، در توصيف شدت اين جنگ، آن را به يرموك دوم روميان مانند كرده است

1 .
طبري نيز در مورد آن چنين نوشته است: انبوه تلفات تا بدان حد بود كه خون سطح آب 

766Fدريا را پوشانيد

2  
ها   بن سعد را از ديگر كشتيدر اثناي جنگ روميان تالش نمودند تا كشتي عبداهللا

شان محروم كنند، اما چون  جدا سازند و به اين ترتيب سپاهيان اسالم را از وجود فرمانده
كشتي روميان به كشتي عبداهللا نزديك و زنجيرهايش را به سوي آن پرتاب نمود، علقمه 

  767F3دها رسانيد و همه زنجيرها را با شمشيرش قطع كر بن زيد عظيفي خود را به آن
هاي خود، راه صبر و استقامت را در  مسلمانان در اين جنگ، چونان ساير جنگ

پيش گرفتند و خداوند متعال نيز به پاداش اين صبر و استقامت، نصرت را نصيب آنان 
نمود، در ديگر سو، سپاهيان روم از هم پاشيدند و بنا به قول ابن عبدالحكم، خود امپراطور 

اند و  رفت او چنين ديد كه نيروهايش از هم متالشي شده ي مرگ پيش نيز تا آستانه
اجساد سربازانش بر روي آب شناورند، فرار را بر قرار ترجيح داد و خود را از مهلكه به 

هاي پيشين  در برد، او به چشم خود ديد سپاهياني كه انتظار داشت از طريق آنان شكست
شوند، او  يكي پس از ديگري غرق ميرا جبران كند و عظمت و شكوه روم را باز گرداند 

با تحمل جراحات سنگين و با اميدي از دست رفته، راه خفّت بار فرار را برگزيد، باد او را 
768Fبه جزيره سيسيل رسانيد

بار  . و هنگامي كه بزرگان سيسيل از ماجرا و آن شكست ذلّت4
دان روم را به كشتن آگاه شدند او را مورد مالمت شديد قرار دادند كه با اين كار خود مر

و به همين دليل او را به قتل  ستا دفاع گذاشته داده و روميان را در برابر مسلمانان بي
769Fرسانيدند

770F، و همراهان او را آزاد كردند.5

6  
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 نتايج نبرد ذات الصواري 
اين نبرد، اولين نبرد مهم و سرنوشت سازي بود كه مسلمانان در دريا انجام داده  -1

آن جنگ، صبر و استقامت، شجاعت، ايمان و تدبيري درست را از خود بودند و آنان در 
به نمايش گذاشتند و از طريق آن، جنگ را بر دشمن سخت نمودند؛ آنان با به كار بردن 

ها، ناوگان دشمن را به دنبال خود به طرف ساحل  هاي محكم و به هم بستن كشتي طناب
از هم متالشي نمايد و به اين صورت  كشانده و مانع آن شدند كه دشمن صفوف آنان را

 مصيبتي عظيم را بر پيكره دشمن وارد آوردند. 
هاي خصمانه روم در قبال مسلمانان؛  اين نبرد، خط پاياني بود بر تمام سياست -2

روميان، پس از اين نبرد به اين نتيجه رسيدند كه ديگر قادر نيستند آن شكوه و ابهت سابق 
دست رفته را باز پس گيرند. پس از اين جنگ بود كه هاي از  خويش و نيز سرزمين

مسلمانان بر پهنه اين دريا مسلط شدند و توانستند جزاير قبرص، كرت، كورسيكا، 
ساردينا، سيسيل و جزاير بليار را به تصرف خود در آورده و قلمرو خود را تا جنوا و 

 مرسيليا گسترش دهند. 
و سال او، بر تخت سلطنت نشست و  با مرگ كنستانتين، فرزند چهارم و كم سن -3

اين قضيه، فرصت مناسبي را به مسلمانان داد تا حمالت خود را متمركز بيزانس، پايتخت 
 روم، نمايد. 

تقويت روحيه و آماده سازي معنوي سربازان، قبل از آغاز نبرد، تاثير بسزايي در  -4
رگاه خداوند هايشان را متوجه د تحقق آن پيروزي عظيم داشت. سربازاني كه قلب

اند و از  ها را به نماز و راز و نياز و تضرع و دعا به بارگاه الهي گذرانده اند و شب نموده
جويند، بدون شك با روحيه واال و بدون هراس از مرگ  قدرت و عظمت او استعانت مي

از هر چيز ديگري واالتر  اند كه خداوند روند و به اين يقين رسيده به ميدان كارزار مي
اي را به  ها، آن است كه نسخه باشد. هدف ما از بيان و توصيف اين جنگ بزرگتر مي و

ها در زندگي امروز خود، به  امت اسالم تقديم نماييم تا از طريق اجراي راه و روش آن
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ها دست يابند كه حيات پربار صحابه همه درس است و الگويي خواهد  ثمرات عظيم آن
771Fبود براي پيروان آنان.

1  
از اين نبرد درياي روم به درياي اسالم تبديل شد و ناوگان مسلمانان سرور پس  -5

بال منازع آن گرديد، اما اين ناوگان قصد ظلم و جور و غارت ديگران را نداشت، بلكه 
فراخواند و شوكت و شكوه مشركان  هدف آن اين بود كه مردمان را به دين خداوند

 صي بپردازد كه از قرآن و سنت رسول خدارا در هم شكنند و به نشر و گسترش تمدن
 نشأت گرفته بود. 

مسلمانان به مطالعه و فراگيري علوم و فنون دريانوردي، صنعت ساخت كشتي،  -6
هاي دريايي روي آوردند. آنان بعدها  هاي نبرد با كشتي و نيز نحوه استفاده از نقشه روش

را  هاي خود آن ه و با تالشنماي دريايي) را فرا گرفت (قطب بروش استفاده از اسطرال
ها بعد، دريانوردان اروپايي چون كريستف  كه قرن تر از سابق نمودند، به نحوي پيشرفته

هاي  ها، استفاده كلمب و امريكو فيسبوشي، در اكتشافات خود از اين نوع اسطرالب
772Fبسياري بردند.

2  
نظامي و اي است از برتري اعتقاد صحيح و محكم بر تجارب  اين نبرد، نمونه -7

ها پيش، دريانورد بودند و در آن و  تفوق كمي و امكانات و تجهيزات. روميان، از قرن
نبردهاي آن، تجارب عظيمي داشتند. در مقابل، مسلمانان چند سالي بيشتر نبود كه با 

رغم اين تفوق روميان، مسلمانان را بر  دريانوردي آشنا شده بودند، اما خداوند متعال، علي
ز گردانيد. به واقع خداوند سبحان، آن رادمردان با ايمان را براي نشر و گسترش آنان پيرو

دين خود و اعالي پرچم اسالم در سرتا سر عالم، انتخاب نموده بود؛ در عين حال، بايد از 
اي  شجاعت و قدرت مديريت عبداهللا بن سعد بن ابي سرح غافل نشد. اين نبرد، صفحه

هاي مسلماناني بود كه در راه سرافرازي و عزّت دين  ها و رادمردي ديگر از شجاعت
773Fپرداختند. خداوند و دولت اسالمي، به جنگ و كارزار مي

3  

                                           
 . ٧٢-٧١، ذات الصواری -١
 . ٧٦، ذات الصواری -٢
 ). ١٢/٤٠٧مواقف و عرب (، التاريخ اإلسالمی -٣
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 سهاي فتوحات در عهد عثمان بن عفان ها و عبرت ترين درس ششم: مهم

 هاي خداوند نسبت به مؤمنان وعده -1
ر عهد او، بسياري از گويد: د چنين مي سابن كثير، در بحث خود راجع به عثمان بن عفان

ها به تصرف مسلمانان در آمدند، قلمرو حكومت اسالمي گسترش يافت، پرتو  سرزمين
رسالت محمدي در اقصي نقاط عالم درخشيدن گرفت و مردم مصاديق اين آيات را به 

 اند:  ديدند كه تحقق يافته چشم خويش مي
ُ  وََعدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ ْ مِنُ�ۡ  وََعِملُ  � ْ َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت وا َّ َُۡخلَِفّنُهۡ  ِ�  �ل �ِض لَنَۡس

َ
َكَما  �ۡ�

َُۡخلََف  ِينَ  �ۡس َّ ّ لَُهۡ  دِيَنُهُ   � ََ ِ ُّ ِيمِن َ�ۡبلِِهۡ  َوَ�َُم َّ َِۡعِد  �ۡرتََ�ٰ  � ُّه  ّمِۢن  ََ لَُهۡ  َوَ�َُبّدِ
 �ۡ َِ  ِِ ۡعبُُدوتَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن  َُ ۡمٗناۚ 

َ
��َِك ُهُ  اۚ وَ  ٔٗ َخۡوفِِهۡ  أ ََ ْو

ُ
َِۡعَد َ�ٰلَِك فَأ  �لَۡ�ِٰسُقونَ َمن َ�َفَر 

 .]٥٥النور: [ ﴾٥
اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده(

دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  مي
را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) زمين خواهد كرد (تا آن 

همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان 
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 

م نام) ايشان را كه براي آنان قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسال
پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به  مي

سازد،  (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا  امنيت و آرامش مبدل مي
ين) كساني كه كافر گردانند. بعد از اين (وعده راست پرستند و چيزي را انبازم نمي مي

شوند، آنان كامالً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسالم) بشمارند (و متمرّدان و مرتدان 
 )). باشند حقيقي مي

 فرمايد:  همچنين اين آيه كه مي
ِيٓ  ُهوَ ﴿ َّ رَۡسَل رَُسوَ�ُ  �

َ
ِ  ۥأ َِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  �ۡ�َ ِّ َولَۡو َكرِهَ  ۦُمِّهِ  �

 .]٣٣: ةالتوب[ ﴾٣ �لُۡمۡ�ُِ�ونَ 
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خدا است كه پيغمبر خود (محمد) را همراه با هدايت و دين راستين (به ميان مردم) (
روانه كرده است تا اين آئين (كامل و شامل) را بر همه آئينها پيروز گرداند (و به منصه 

 ). ظهورش رساند) هرچند كه مشركان نپسندند

 كردند:  مي  اين بشارت نبوي را با چشم سر مشاهده نيز تحقيق
َهَلَک کسری فال کسری بَعَده، واّلذی نَفسی بيده  إذا َهَلَک قَيُصَر فال قَيصَر بَعَده، وإذ«

 . 774F1»هما فی سبيل اهللاّن کنوز لَتُـَنفقُ 
هالكت رسيد ديگر قيصري سركار نخواهد آمد و بعد از نابودي   هرگاه قيصر به«

جان من در دست او است،   كسي كه  راي سر برنخواهد آورد، سوگند بهكسر هيچ كس
 ».نماييد ها را در راه خدا انفاق مي هاي آن شويد و) گنجينه شما مسلمانان (بر آنان فايق مي

775Fي عمل به خود پوشانيدند. ها در عهد عثمان تحقق يافته و جامه تمامي اين وعده

2 

 ها گتحول و پيشرفت در راه و روش جن -2

ها يا به خاطر تصاحب سرزميني روي  جنگ سو خلفاي راشديناهللا پيش از عهد رسول 
پيوست اما در دوران   ها و قبايل به وقوع مي داد و يا به خاطر بروز خصومت ميان ملت مي

آن بزرگواران، مسلمانان قصد داشتند تا اصول و عقايد خويش را در سرتاسر دنيا حاكم 
دليل ميان آنان و زردتشتيان و مشركان برخوردهايي بوجود آمد. گردانند و به همين 

ها، مسلمانان در هنگام رو در رو شدن با  عالوه بر اين تحول عظيم در اهداف جنگ
كردند كه يا اسالم بياورند، يا به پرداخت جزيه تن در دهند و يا  دشمان به آنان پيشنهاد مي

ي  نظير، سبب شد كه همه  د؛ اين سياست بيخود را براي نبرد با مسلمانان حاضر كنن
توزاني كه مخالف عدالت و مساوات  ها زير پرچم اسالم قرار بگيرند و تنها كينه ملّت

بودند به دنبال ايجاد فتنه و شورش بودند و مسلمانان نيز ناگزير بودند به شدت با اين قبيل 
776Fافراد برخورد كنند و به سركوب آنان روي آورند.

3  

                                           
 ). ٢٩١٨کتاب الفنت (حديث،  صحيح مسلم -١
 ). ٧/٢١٦ة و النهاية (البداي -٢
 . ٢١٦، تعبداحلميد خبي، عصر اخللفاء الراشدين -٣
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و تـداوم آن در   سين قانون سربازي اجباري و تشكيل ارتش در عهـد عمـر  تدو -3
 سعهد عثمان

نمايد و به همين  اجباريتصميم به سربازي فاروق كه عمر  نبرد قادسيه، دليلي شد بر آن
دليل به تمام واليان دستور داد تا هر فردي را كه توان جنگيدن دارد و داراي مركب و 

ه و خواه از روي اجبار نزد او آورند و از آنان خواست تا در اسلحه است، خواه داوطلبان
777Fاين امر، تعجيل نمايند.

1  
انديشيد و چون ديوان را تأسيس نمود و  پيش از اين نيز به اين قضيه مي سعمر

براساس آن، ارزاق و حقوق ساليانه مسلمانان را تعيين نمود، تصميم گرفت ارتش دائم 
شد. در عهد  المال پرداخت مي ان از محل درآمدهاي بيتتشكيل دهد كه ارزاق و حقوقش

عثمان نيز چون معاويه از او اذن دريانوردي و حمله به قبرص را خواست، عثمان به او 
دستور داد تا در اين كار، مردم را آزاد گذارد تا داوطلبانه با او همراه شوند. اما او نيز چون 

زميني تاكيد داشت و چون عمر ارزاق و عمر بر الزام شركت در فتوحات و نبردهاي 
778Fحقوقي را براي آن سربازان تعيين نموده بود.

2  

 به مرزهاي دولت اسالمي ساهتمام ويژه عثمان -4
آمد كه همچنان سياست حفظ امنيت  قلمرو اسالمي در عهد عثمان، الزم مي  با توسعه

ز طريق اعزام سربازان و مرزهاي اين قلمرو از حمله دشمنان، استمرار يابد؛ اين سياست ا
جا نظر خوانندگان را به  شد. در اين هاي دفاعي مختلف اجرا مي مرزداران و يا ايجاد پايگاه
 كنيم:  خطاب به امرا و فرماندهان ارتش جلب مي ساولين نامه عثمان بن عفان

بدانيد كه شما محافظان امت هستيد، عمر قوانيني را براي شما وضع نمود كه ما 
باشيم؛ هر كدام از شما كه از رويه خود منحرف شود و  در جريان آن دستورات مي كامالً

نمود؛ پس د ديگري را جانشين شما خواه نيز روش خويش را تغيير دهد، خداوند

                                           
 . ٧٠، إمتام الوفاء -١
 . ٤٨٩، صبحی صاحل، النظم اإلسالميه -٢
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خوب مراقب باشيد و بدانيد كه من دقيقاً ناظر و مراقب اعمال شمايم و به وظايف شما 
779Fنظارت كامل دارم.

1  
كه امور اداري و كشوري با سهولت بيشتري صورت بپذيرد،  براي اين سعثمان

امارت 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

780Fته و روميان را از آن ناحيه براند.رف» شمشاط«به جهاد با روميان، به جانب مرز 

2  
جا ساكن كند  نيز به او دستور داد تا سپاهياني را به مرز انطاكيه اعزام داشته و در آن

781Fجا به آنان واگذار نمايد. هايي را در آن و در عين حال زمين

3  
فرستاد  نمود و افرادي را بدان مناطق مي عثمان شخصاً به اوضاع مرزها رسيدگي مي

782Fخبار آن نقاط را به اطالع او برساند.تا ا

4  
هايي را در حد فاصل مرز  نقل است كه چون معاويه عموريه را فتح نمود، قلعه

انطاكيه و مرز طرسوس يافت كه خالي از سكنه بودند. او نيز تصميم گرفت، سربازاني را 
ن اسالم به از شام، شبه جزيره، قنسرين بدان دژها گسيل دارد تا هنگام بازگشت سپاهيا

درون قلمرو خود، از آن مرزها حفاظت به عمل آورند؛ همچنين در تابستان، يك يا دو 
سال بعد از بازگشت از آن فتوحات، او يزيد بن حر عبسي را به همان نقاط اعزام نمود و 

783Fبه او دستور داد تا همان كار را انجام دهد.

5  
زمستان به بالد روم عزيمت كرده  در آن روزگار، سرداران گاه در تابستان و گاه در

كردند تا  هاي خود با روميان، سربازان زيادي را در آن مناطق مستقر مي و پس از جنگ
784Fپس از بازگشت خود، از آن مرزها مراقبت و محافظت كنند.

6  

                                           
 ). ٥/٢٤٤تاريخ طربی ( -١
 ). ٢/٤٦٦اإلدارة العسکريّة فی الدولة اإلسالمّية ( -٢
 ). ١/١٧٥فتوح البلدان ( -٣
  .٤١٣، ابن قدامه، اخلراج -٤
 ). ٢/٤٦٧اإلدارة العسکريّه فی الدولة اإلسالمّية ( -٥
 ). ٢/٤٦٧اإلدارة العسکريّة فی الدولة اإلسالمية ( -٦
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توان ادعا نمود كه معاويه بن ابوسفيان در طول امارت خود بر شام و  به واقع مي
نيز حراست از آن مناطق، لياقت بسياري از خود نشان داد و كارنامه مرزها و سواحل آن و 

785Fموفقي از خود به جاي گذاشت.

1  
به عبداهللا بن سعد بن ابي سرح فرمان داد تا با اعزام سپاهياني به  سهمچنين عثمان

جا حفاظت كامل به عمل آورد.  اسكندريه و مستقر نمودن آنان در آن منطقه، از مرز آن
دستور داد تا ارزاق و حقوق آن مرزداران را تعيين نمايد و هر چند وقت يك بار، نيز به او 

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
به امنيت اسكندريه اهتمامي خاص  داني كه امير المؤمنين عمر بن خطّاب نسبت مي

اند و به همين دليل بر تو الزم است كه  داشت، روميان تا به حال دوبار صلح را نقض كرده
جا بگماري؛ در عين حال ارزاق و حقوقشان را  سپاهياني را به حفاظت و حراست آن

786Fپرداخت نما و هر شش ماه ديگران را جايگزين آنان كن.

2  
آوردند  داران اسالم اين بود كه چون زمين را به تصرف در ميرسم فرماندهان و سر

كردند و  ها مي يافتند، اقدام به بازسازي و تعمير آن ها دست مي هاي آن سرزمين و به قلعه
نمودند. همچنين آنان عالوه بر اين اقدامات، خود،  جا مستقر مي سپس سربازاني را در آن

هايي كه معاويه  زدند. از جمله قلعه اعي جديدي ميهاي دف ها و پايگاه دست به ساخت قلعه
هاي  هاي رود فرات بودند كه شامل قلعه ها مبادرت كرد، قلعه بن ابو سفيان به بازسازي آن

787Fسميساط

788F، ملطيه3

789F، شمشاط، كمخ4

790F، قاليقال5

هايي بودند كه مسلمانان در  ها قلعه شد. اين مي 6

                                           
 ). ٢/٤٦٧اإلدارة العسکريّة فی الدولة اإلسالمية ( -١
 . ١٩٢، فتوح مصر -٢
 مسيساط شهری بود در ساحل غربی رود فرات و نزديک قلمرو روم.  -٣
 روم بود که در نزديکی مرز شام قرار داشت. ملطّيه از شهرهای  -٤
 کمخ از شهرهای روم بود که با أرزجنان تنها يک روز فاصله داشت.   -٥
 شد.  قاليقال شهری بود واقع در ارمنستان بزرگ و جزو مناطق خالط و مالزگرد حمسوب می -٦
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ها و  ره شدند و پس اقدام به بازسازي آنها چي عهد عثمان و هنگام فتح ارمنستان بر آن
791Fها نمودند. استقرار سربازان در آن قلعه

1  
به عنوان مثال، حبيب بن مسلمه فهري، دو هزار سرباز را در قلعه قاليقال مستقر نمود 

792Fجا به آنان واگذار كرد تا از مرزهاي آن منطقه حراست كنند. هايي را در آن و زمين

2  
حبيب بن مسلمه دستور داد تا شخصاً در مرزهاي شام و شبه همچنين خود عثمان به 

793Fجزيره مستقر شده و به امنيت آن نظارت مستقيم داشته باشد.

3  
منطقه قزوين را فتح نمود، پانصد مسلمان جنگجو را در  سنيز چون براء بن عازب

واگذار  هايي را به آنان جا باقي گذاشت و فرماندهي بر ايشان تعيين نمود و سپس زمين آن
جا حقي نبود؛ آنان نيز به  كرد كه تنها متعلق به آنان بود و هيچ كس ديگر را در آن

794Fها اقدام نمودند. هاي آب و حفر چاه آباداني آن همت گماردند و به كشيدن نهر

4  
795Fكه سعيد بن عاص، طميسه همچنين بعد از اين

را به تصرف در آورد، دو هزار  5
796Fد و فردي را به فرماندهي آنان منصوب نمود.جا مستقر نمو سرباز را در آن

6  
امثال اين قبيل اقدامات در دوران خالفت عثمان بسيار بودند و فرماندهان و سرداران 
خليفه مسلمين، سربازاني را جهت حراست از مرزهاي قلمرو اسالمي در جاي جاي 

797Fكردند. مرزهاي آن مستقر مي

7  
هاي تابستانه و زمستانه فرماندهان و  كشي در عين حال، عثمان به غزوات و لشكر

آورد  ها را فراهم مي سرداران خود اهتمام خاصي داشت و هر سال مقدمات و ملزومات آن
ها مبادرت  و فرماندهان و سرداران بزرگي چون معاويه بن ابوسفيان، خود، بدان مأموريت

قبل وجود نداشت و هدف  پلي را بنا نمود كه از 798F8»منبج«ورزيدند. مثالً معاويه در شهر  مي

                                           
 . ٤٣٤، حممد عبداهلادی، من تاريخ التحصينات -١
 . )١/٢٣٤فتوح البلدان ( -٢
 ). ١/٢٤١فتوح البلدان ( -٣
 ). ٢/٤٦٩اإلدارة العسکريّة فی الدولة اإلسالمية ( -٤
 های طربستان.  طميسه شهری بود واقع در دشت -٥
 ). ٢/٤٦٩اإلدارة العسکريّة فی الدولة اإلسالمية ( -٦
 ). ٢/٤٧٠اإلدارة العسکريّة ( -٧
 منبج جزو شهرهای قدمي شام بود.  -٨
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هاي تابستانه بود. در جنگ با روميان، عثمان  از ساخت آن ايجاد مسيري براي لشكركشي
هاي تابستانه و  اختيارات وسيعي به معاويه داد و به او اجازه داد تا فرماندهان لشكركشي

ر تمام زمستانه را خود او تعيين نمايد؛ او نيز سفيان بن عوف را بدان كار گماشت كه د
دوران خالفت عثمان بر اين سمت باقي ماند. الزم به ذكر است كه غزوات و 

شد، بلكه  هاي تابستانه و زمستانه مسلمانان تنها محدود به مرزهاي خشكي نمي لشكركشي
799Fعهد عثمان برقرار بود. دراي  در دريا و مرزهاي دريايي نيز چنين رويه

1  

 

 

 انتقسيم غنايم بين شاميان و عراقي -5
پيش از ورود سپاهيان كوفه به ارمنستان، حبيب بن مسلمه توانست سپاه روميان را در هم 
شكند و بر آنان پيروز شود و به غنايم عظيمي دست يابد و چون كوفيان بدانجا رسيدند در 

اي به  مورد تقسيم غنايم بين آنان و شاميان دچار اختالف شدند، حبيب بن مسلمه نامه
اي به عثمان  و او را از ماجرا با خبر ساخت و او نيز به نوبه خود طي نامهنوشت  سمعاويه 

قضيه را براي او بازگو نمود، عثمان دستور داد تا غنايم بين شاميان و كوفيان  سبن عفان
را بر شاميان قرائت  ي عثمان به دست حبيب بن مسلمه رسيد، آن تقسيم شود و چون نامه

نهيم و  دستور عثمان، گفتند: ما به فرمان امير المؤمنين گردن مينمود، شاميان نيز با شنيدن 
800Fپس غنايم را با عراقيان تقسيم نمودند.

2  

 حفظ وحدت كلمه در هنگام مواجه با دشمنان -6
بعد از فتوحات، عبداهللا بن عامر در خراسان، هنگام بازگشت، قيس بن هيثم سلّمي را به 

 سپاهياني قريب به چهل» قارن«عبداهللا بن عامر، جا منصوب نمود. با بازگشت  امارت آن
غيس، هرات و قهستان فراهم آورد و قصد حمله به هزار نفر از مردماني طبسين، باد

ازم را به مشورت طلبيد و از او چاره كار حمسلمانان را نمود، قيس بن هيثم نيز عبداهللا بن 

                                           
 ). ٢/٤٧٠ريّة (اإلدارة العسک -١
 ). ٣٤٢-١/٣٤١ابن أعثم (، الفتوح -٢
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گفت: من صالح كار را در اين را جويا شد، عبداهللا نيز فرصت را غنيمت شمرد و به قيس 
ها پيش  بينم كه تو از خراسان خارج شوي و امارت آن را به من بسپاري، زيرا مدت مي

اي دروغين را به قيس نشان  عبداهللا بن عامر قول امارت خراسان را به من داده بود و نامه
نزاع با او امتناع  ازم پي برده بود، اما ازحكه به نيرنگ عبداهللا بن  داد؛ قيس نيز با وجودي

801Fورزيد و خراسان را ترك نمود.

1  
در واقع قيس بن هيثم اين كار را تنها به اين دليل انجام داد تا وحدت كلمه سپاهيان 

انجاميد.  اسالم حفظ شود و دچار تفرقه و نزاع نشوند كه در آن شرايط به شكست آنان مي
بار ديگر بر دشمنان خود پيروز به هر صورت، به لطف الهي، سپاهيان اسالم توانستند 

802Fشوند و آنان را تارومار كنند.

2  

 تأمين نيازهاي سربازان جزو شروط صلح بود -7
با گسترش روز افزون فتوحات مسلمانان در عهد عثمان، فرماندهان را بر آن داشت تا در 

اياني به هاي خود اين قيد را بگنجانند كه مردم بايد با دادن غذا و چهار پ نامه شروط صلح
سپاهيان، آذوقه و مايحتاج آنان را تأمين كنند. هدف از اين اقدام اين بود تا سربازان 
مجبور نباشند كه از همان آغاز حركت، آذوقه و مايحتاج خود را به همراه ببرند. اين كار 

803Fتر به جنگ با دشمنان بپردازند. شد آنان بهتر و چاالك باعث مي

3  

 دشمنانكسب اطالعات در مورد  -8
خود به كسب اطالعات در مورد دشمنان اهتمامي خاص داشت و شخصاً بر اين  سعثمان 

804Fكرد. كار نظارت مي

4 
امرا و سرداران او نيز چون ديگر فرماندهان، جاسوساني را به ميان مناطق تحت 

805Fفرستادند تا اطالعات با ارزشي را در مورد آن به دست آورند. تسلط دشمن مي

5  

                                           
 ). ١/١٨٩اإلدارة العسکريّة ( -١
 ). ١/١٨٩اإلدارة العسکريّة ( -٢
 ). ١٦٧-٢/١٦٦تاريخ يعقوبی ( -٣
 ). ٣/٥٩طبقات ابن سعد ( -٤
 ). ١/٤٠٣اإلدارة العسکرية ( -٥
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گنجاندند كه مردم آن سرزمين  هاي خود، اين قيد را مي نامه در صلحهمچنين آنان 
بايد نسبت به مسلمانان خيانت نكرده و آنان را از تحركات و حمالت دشمنان آگاه كنند 

806Fو اخبار و اوضاع آنان را به اطالع مسلمانان برسانند.

1  

 سانعه باهلي يكي از فرماندهان فتوحات در عهد عثميعبدالرحمن بن رب -9
عبدالرحمن از فرماندهان عالي رتبه سپاهيان اسالم بود كه به دليل اعتقاد راسخ به دين و 

ي سرداران و سربازان سپاه اسالم قرار گرفت. در  پايبند شديد به آن، مورد اهتمام همه
كنار اين ايمان محكم، شجاعت و دليري و نيز علم او به احكام دين، شهره خاص و عام 

ن دليل ساليان متمادي و با وجود تغيير خليفه و نيز امراي كوفه كه او زير نظر بود و به همي
مستقيم آنان قرار داشت، همچنان به عنوان والي منطقه باب االبواب در سمت خود باقي 

شد و به  ماند. او كامالً پايبند قوانين جوانمردانه رزم بود و هرگز مرتكب خيانت نمي
807Fد.ز كس از پشت خنجر نمي هيچ

2  
در واقع اخالق نيكو و روش پسنديده او در حكومت، تأثير بس شگرفي در ميان 

 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 و فتح سرزمين

تا بدان حد بود كه بعد از گذشت چهارده قرن  بود و تأثيرات بزرگاني چون عبدالرحمن،
و بروز حوادث و مصايب بسيار بر مردمان آن سرزمين، اسالم همچنان در آن مناطق پا 

808Fبرجا مانده است.

3  
جا از او سوال  نقل است كه چون با مسلمانان، باب االبواب را فتح نمود، پادشاه آن

دارد و هنگامي كه اعالم نمود كه قصد  كرد كه بعد از اين منطقه قصد حمله به كجا را
حمله برد، پادشاه به او گفت: صالح در اين است كه در » بلنجر«نشين  دارد به منطقه ترك

همين سرزمين با آنان پيكار كنيم، اما عبدالرحمن از قبول اين طرح امتناع كرد و گفت: 
جا با آنان بجنگيم و  نبينم ما به سرزمين آنان بشتابيم و در آ صالح كار را در اين مي

                                           
 ). ١/٤٠٣اإلدارة العسکرية ( -١
 . ٥٥، ينيهقادة الفتح اإلسالمی فی إرم -٢
 . ١٥٦، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينيه -٣
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هم برسم،  809F1»ردم«توانم به سد  گفت: به خداوند سوگند با مرداني كه همراه من هستند مي
پادشاه از او پرسيد: اينان كه هستند و عبدالرحمان جواب داد: آنان كساني هستند كه يار و 

د، آنان ان ، پاي به اين سرزمين گذاشتهبوده و به خاطر دين خداوند صياور رسول خدا
قبل از اسالم افرادي بودند با اخالق و بزرگوار و چون اسالم آوردند بر عظمت شخصيت 
آنان افزوده شد، آنان هميشه به همين صورت خواهند ماند و هميشه پيروز ميادين كارزار 

اند، متأثر شوند و از آن اخالق  كه از اخالق مرداني كه مغلوب كرده خواهند بود مگر اين
810Fد دور گردند.واالي خو

2  
گفتند: آنان با سپاهياني  ، به بلنجر حمله برد، تركان ميس عبدالرحمان در زمان عمر

كنند؛ به خاطر اين شايعاتي  اند كه آنان را از مرگ حفظ مي از فرشتگان به جنگ ما آمده
ي  كه خود، در مورد مسلمانان ساخته بودند، هراسناك از مقابل آنان گريختند و در قلعه

نجر پناه گرفتند. مسلمانان نيز با كسب غنايمي بسيار به بيضاء كه در فاصله دويست بل
811Fكه حتي يك نفر از سپاهيان او كشته شوند. فرسنگي بلنجر واقع بود، بازگشتند بدون اين

3  
هاي پياپي و  بدون شك ايمان و مصونيت عجيب مسلمانان باعث اين پيروزي

روحيه ضعيف دشمنان، هر روز شكستي ديگر را بر فتوحات بدون وقفه بود و در مقابل 
 زد.  ايشان رقم مي

ها را شنيده بودند، از  هاي متوالي مسلمانان بر ديگر ملّت تركان نيز چون پيروزي
مقابله با آنان پرهيز كرده و در قلعه خود پنهان شده بودند؛ در اين جنگ، هيچ نبردي ميان 

812Fكدام از مسلمانان به شهادت نرسيدند. دليل هيچ مسلمانان و تركان روي نداد و به همين

4  
ها، خود  عبدالرحمن از ايماني راسخ و اخالقي واال برخوردار بود و همين ويژگي

عامل مهم در برقراري امنيت و آرامش و گسترش اسالم در باب األبواب بود. او مردي 
رف باب األبواب، كنند كه پيش از تص داري. روايت مي بود وفادار و در نهايت امانت

جا سفيري را با هدايايي به چين فرستاده بود، چون آن فرستاده با هداياي خاقان  پادشاه آن

                                           
 ). ٥/١٤٦ردم سّدی در چني بود. (، ها در افسانه -١
 ). ٣٠-٣/٢٩الکامل ابن اثري ( -٢
 ). ٥/١٤٦تاريخ طربی ( -٣
 . ١٥٠، قادة الفتح اإلسالمی فی ارمينيه -٤
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بها بود، نزد پادشاه خود بازگشت، او را در مجلس  ها ياقوتي گران چين كه در ميان آن
را به  عبدالرحمن يافت، پادشاه آن ياقوت را از فرستاده تحويل گرفت و سپس آن

را به پادشاه برگردانيد، پادشاه كه از اين رفتار  رحمن داد، عبدالرحمن بالفاصله آنعبدال
عبدالرحمن تحت تأثير قرار گرفته بود، گفت: اين ياقوت از تمام سرزمين باب األبواب 

تر است. به خداوند سوگند من شما را بيشتر از سالطين خاندان كسري  بهتر و با ارزش
رسيد، آن را  حكومت آنان بودم و خبر اين ياقوت به آنان مي دوست دارم، اگر در زمان

813Fستاندند!! از من مي

1  
پادشاه باب األبواب و اطرافيان او حقّ داشتند كه از اين رفتار عبدالرحمن تعجب 
 ر خود را در منجالب خيانت و دروغ گذرانده و در محيطي مملومكنند، زيرا آنان تمام ع

نظير مسلمانان را ديدند،  داري و وفاداري بي ده بودند و چون امانتاز خيانت، عمر به سر بر
نتوانستند خود را كنترل كنند و با از ياد بردن حكومت و سلطنت از دست رفته خود، با 
كلماتي كه از اعماق دل سر بر آورده بود، تعجب خود را از اين رفتار عبدالرحمن نشان 

814Fدهند.

2  
و نه بيت المال مسلمين حق تصاحب چنين ياقوت  دانست كه نه او عبدالرحمن مي

با ارزشي را ندارد؛ نزد او آن ياقوت با خاك هيچ فرقي نداشت. عبدالرحمن مردي بود 
 نواز، شجاع و غيور، زاهد منش و با تقوا و عالم در دين.  بزرگوار و سخاوتمند و مهمان

ارزش دنيا هيچ  ع بيكه جنگجو و حاكم يك سرزمين بود، اما از متا او با وجود آن
چيزي نداشت؛ سرانجام اين سردار بزرگ فتوحات در سال سي و دوم بعد از هجرت و 

815Fي بلنجر به مقام رفيع شهادت نائل آمد. در منطقه

3  
ايشان را درك  صي صحابياني بود كه در اواخر عمر حضرت رسول او از جمله

 كردند و به رسالت ايشان ايمان آوردند. 

 سربيعه باهلي از سرداران بزرگ فتوحات در عهد عثمانسلمان بن  -10

                                           
 ). ٥/١٤٨تاريخ طربی ( -١
 . ١٥٤، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٢
 . ١٥٤، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٣



 326    سفتوحات عهد عثمان بن عفّان 
 

 

 

اين صحابي جليل القدر، نخستين فردي بود كه در كوفه به منصب قضا منصوب شد. عمر 
، پيش از شريح او را قاضي كوفه كرده بود، اما چون سعد بن ابي و قاص، سبن خطّاب

ب قضا را به عهده در عهد عثمان براي بار دوم به امارت كوفه منصوب شد، خود منص
 گرفت. 

جا و نيز در مدائن منصب قضا  همچنين سلمان در نبرد قادسيه شركت كرد و در آن
داشت. بايد اين را به ياد داشت كه در عهد عمر، هر كسي صالحيت منصب قضا را 
نداشت و نيز هر كسي را توان آن نبود تا در كوفه كه از يك طرف مملو از بزرگان عرب 

ها و اقوام و قبايل مختلف در  رگوار بود و از ديگر سو خيل عظيمي از ملتو صحابه بز
شتند، در جايگاه قضا نشيند و اين دليلي است بر ميزان علم و معرفت اجا سكونت د آن

شخصيت قوي او كه سبب شد تا  .سلمان نسبت به شريعت و عدل و دينداري و خرد
همچنين سلمان در فتح مدائن و نيز فتح باب ي مردم به او اعتماد كامل داشته باشند.  همه

باشد. سلمان  دار تقسيم غنايم بود كه خود، بيانگر تقوا و درستكاري او مي األبواب، عهده
رفت، مردي كم نظير كه از اخالق  مردي بود صالح و خدا ترس كه هر سال به حج مي

بود و غيور، وفادار بود وااليي برخوردار بود، كريم بود و سخاوتمند و مهمان نواز، شجاع 
پسنديد، اين مرد  داشت براي ديگران نيز مي و راستگو و آنچه را براي خود دوست مي

گاه كه به  بزرگ بعد از يك عمر جهاد در راه خدا و داشتن مناصب قضا و امارت، آن
اي. او در ميان ديگر سرداران  شهادت رسيد، نه ديناري از خود به جا گذاشت و نه خانه

عصرش از امتياز خاصي در مديريت و رهبري برخوردار بود. چون عثمان بن عفان، هم 
اي به وليد بن عقبه امير كوفه، نوشت و به او دستور داد تا سپاهياني را به فرماندهي  نامه

مردي شجاع و با ايمان جهت تقويت شاميان به جانب وي اعزام كند، وليد بدون هيچ 
اين مأموريت مهم منصوب كرد. وليد، سلمان را در  شك و ترديدي، سلمان را براي

شرايطي به اين سمت تعيين كرد كه سرداران بزرگي در كوفه حضور داشتند و در 
هاي خود را به اثبات رسانيده بودند. بدون شك سلمان  فتوحات و نبردهاي متعدد، لياقت

اي مختلف ه شد كه در جنگ ي واالي شجاعت، قدرت، ورع و تقوا محسوب مي نمونه
اين خصايل را به اثبات رسانيد. او در فنون جنگ ماهر و از قدرت مديريت و فرماندهي 
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آمد و در سواركاري مهارتي  برخوردار بود، جزو تيراندازان قهار به حساب مي  العاده فوق
816Fبسيار داشت.

1  
ها اطالعات فراواني داشت و به همين دليل در عهد عمر بن  نسبت به اسب

دار پرورش و نگهداري اسبان شد. نقل است كه عمر بن خطاب از اقصي  هده، عسخطاب
فه نيز نمود. در كو شماري را گرد آورده و آماده جنگ مي نقاط قلمرو اسالمي اسبان بي

ور شوند،  . هدف اين بود كه چون دشمنان به مرزها حملهچهار هزار اسب وجود داشت
817Fمنان بشتابند و به مقابله با آنان بپردازند.مسلمانان بتوانند با آن اسبان به سوي دش

2  
818Fپرورش و نگهداري آن خيل عظيم اسبان بود. سئولسلمان نيز در كوفه م

3  
در مورد شجاعت او، خودش چنين گفته است: من با همين شمشيرم، يكصد 

كردند و هيچ يك از آنان  را پرستش نمي ام كه هيچ كدامشان خداوند جنگجو را كشته
819Fد اسارت به قتل نرساندم.را در بن

4  
ورزيد، از روي  سلمان در ميدان كارزار هرگز دشمن خود را كه به خداوند كفر مي

داشت و  كشت، بلكه نخست او را از سرنوشت خود بر حذر مي نيرنگ و خيانت نمي
رساند. او الگوي  كرد و در فرصت مناسب او را به قتل مي گاه رو در رو با او نبرد مي آن

ي حق  و اعالي كلمه كردار بود كه در راه رضاي خداوند يك مجاهد راست واالي
انديشيد. سرانجام اين رادمرد دلير در سال سي و  نمود و از مردن در اين راه نمي جهاد مي

دو يا سي و سه بعد از هجرت و در حين جهاد در راه خدا، در خون خود غلتيد و به مقام 
820Fشهادت نائل آمد.

5  
نظير اين بزرگ مرد تاريخ اسالم، به يقين  اقدامات شجاعانه و بي ها و رشادت

821Fتواند الگوي جاودان براي هر سرباز و سرداري باشد. مي

6  

                                           
 ). ٥/٣٠٩) و تاريخ طربی (٦/٢١٠تذيب ابن عساکر ( -١
 . ١٦٩، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٢
 ). ٢/٣٢٧(فی معرفة الصحابة ابة غال دأس -٣
 ). ٢/٦٣٣اإلستيعاب ( -٤
 . ١٧٠، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٥
 . ١٧١، اإلسالمی فی أرمينيةقادة الفتح  -٦
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اي  ب، قاضيخود گرد آورده بود، فقيهي بود مجرّاو تمامي خصايل نيك را در 
كردار، مديري دور انديش و خردمند،  داري پاك و راست عادل و دادگر، امانت

822Fباك، قهرماني شهيد و سرداري فاتح. ويي بيجنگج

1  

 سحبيب بن مسلمه فهري از سرداران فتوحات در عهد عثمان -11
حبيب بن مسلمه، سرداري بود كه از همان آغاز جوانيش در ميادين مختلف كارزار 

و اين نخستين ميدان  . در حالي كه خرد سال بود در غزوة تبوك شركت كردحاضر شد
چون اندام تنومند و محكم او را  سنمود. نقل است كه عمر  او تجربه مي كارزاري بود كه

ديد، او را در بوته آزمايش قرار داد تا ببيند كه حبيب چگونه مرديست، او را در انتخاب 
پول يا اسلحه مخير نمود و حبيب اسلحه را برگزيد و اين انتخاب سرداران و مردان جنگ 

و جان حبيب رسوخ پيدا كرده بود. او در جنگ  بود كه عشق به آن در اعماق روح
كه تنها بيست و چهار سال سن داشت و اين  شد و حال آن» كردوس«يرموك، فرماندة 

بيانگر ظهور زود هنگام عالئم شجاعت و رشادت سرداران در او بود. عمر بن خطّاب او 
هر كسي را بدان را فرمانده و سرپرست منطقه جزيره نمود و اين مسئوليتي نبود كه عمر 

منصوب نمايد، زيرا عمر در كارگزاران خود، خصوصيات و امتيازهايي را جستجو 
شد. پس عمر، حبيب را والي أرمنستان و آذربايجان  كرد كه در هر انساني يافت نمي مي

ها از مركز خالفت، مراكز  كرد. واليت و إمارت اين مناطق به دليل بعد راه و دوري آن
نمود. او در عهد عثمان  هاي مردمان آن ديار بسيار سخت مي و نيز شورشقدرت مسلمانان 

نيز همچنان مناصب لشكري و كشوري را در اختيار داشت. در مورد شجاعت و رشادت 
كنند كه چون با شش هزار سرباز عزم منطقه موريان نمود، سپاهي  كم نظير او روايت مي

ندا بر آورد و خطاب به سربازانش چنين  هفتاد هزار نفره را پيش روي خويش ديد، حبيب
گفت: اگر هم آنان و هم شما در اين كارزار استقامت ورزيد، بدانيد كه خداوند پشتيبان 
شما خواهد بود، اما اگر آنان استقامت ورزند و شما از خود ضعف و ترس نشان دهيد، 

ت. چون شب فرا آنان را بر شما پيروز خواهد نمود كه او پشتيبان صابران اس خداوند
رسيد، حبيب فرمان حمله صادر نمود و چنين دعا نمود: پروردگارا! ماه را پنهان كن، ما را 

                                           
 . ١٧٢، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -١
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از باران حفظ كن، از جان سربازانم محافظت بفرما و آنان را جزو شهدا به حساب بياور. 
823Fخداوند نيز دعاي او را مستجاب نمود و او را فاتح ميدان ساخت.

1  
ردوگاه دشمن بود كه سبب شد روحيه آنان از بين برود و فرار را شبانه او بر احملة 

824Fبر قرار ترجيح دهند.

2  
كه خود در مواقع  او براي سربازانش نمونه واالي شجاعت و دليري بود، به نحوي

كرد و از ماندن در پشت جبهه و به خطر نيانداختن  حمله، پيشاپيش سپاهيان حركت مي
قل است كه چون قصد شبيخون بر سپاهيان موريان داشت، ورزيد. ن جان خويش امتناع مي

همسرش از قضيه با خبر شد و از حبيب پرسيد: ميعادگاه ما در ميدان كارزار كجا باشد؟ او 
نيز پاسخ داد كه يا خيمه موريان، فرمانده سپاهيان دشمن، يا بهشت ميعادگاه آنان باشد. 

توانست خود را به خيمه موريان رساند،  هنگامي كه حبيب بر سپاهيان موريان يورش برد و
825Fمشاهده نمود كه همسرش قبل از او خود را به خيمه رسانيده است.

3  
شد، بلكه  تنها خود او نبود كه الگوي واالي شجاعت و جنگاوري محسوب مي

826Fهمسر او نيز در شجاعت و ايثار و فداكاري زبانزد همگان بود.

4  
نمود و هرگز فردي  ران خود مشورت ميحبيب در تمام مراحل كارزار با سردا

شنيد و هر كدام را كه  هاي سرداران را مي ها و طرح خودكامه و مستبد نبود. او ديدگاه
كرد. گويند كه چون يك روز در ميان اردوگاه خود  دانست، اجرا مي بهتر و مفيدتر مي

داد،  ميگفت: اگر حبيب به سخنان من گوش  زد، صداي مردي را شنيد كه مي قدم مي
آورد.  دادم كه به اميد خداوند، فتح و پيروزي را به ارمغان مي راهي را به او نشان مي

حبيب نيز نزد آن مرد رفت و به سخنان او گوش فرا داد و چون نزد سرداران بازگشت به 
دار و  آنان گفت: مردي به من گفته است كه نخست سربازان سواره به جانب دشمن گسيل

هاي شب دو سپاه به  ازان پياده از پس آنان حركت كن. چون در نيمهسپس خود و سرب
شويم، اين باعث خواهد شد  كارزار پردازند، من و سربازان پياده به ميدان نبرد وارد مي

                                           
 ). ٤/٣٧تذيب ابن عساکر ( -١
 . ١٨٩، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٢
 . ١٨٩، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٣
 . ١٨٩، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٤
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كه دشمن فكر كند، نيروهاي كمكي به سپاه ما محلق شده است. و اين روحيه آنان را به 
827Fشدت تضعيف خواهد نمود.

1  
ن كار را كرد و شبانگاه سربازان سواره را به جانب دشمن روانه كرد حبيب نيز همي

و خود پشت سر آنان به راه افتاد. چون سحرگاه به ميدان كارزار رسيد او و همراهانش بر 
صفوف دشمن يورش بردند و به اين ترتيب توانستند دشمن را شكست دهند و به غنايم 

828Fبسياري دست يابند.

2  
انديشيد و همه جوانب  هايش نخست مي كه در مورد جنگ حبيب مردي بود زيرك

پرداخت و نظر آنان را نيز جويا  گرفت، سپس با سردارانش به مشورت مي را در نظر مي
كرد به اطالعات جامعي از  پرداخت و تالش مي شد. او به بررسي ميدان جنگ مي مي

 دشمن دست پيدا كند. 
ورزيد. اقدامات  شه جنگ مبادرت ميگاه با علم و بصيرت الزم، به طرح نق آن

هايي از پيش تعيين شده بود و نه اقداماتي بالبداهه و بدون  حبيب در ميادين جهاد، برنامه
طرح و نقشه و نيز به همين خاطر نيز در ميادين كارزار، به پيروزي و نصرت دست 

راستين  يافت. اين خصوصيت مهم در كنار ديگر خصايل برجسته او، از حبيب مؤمني مي
شد، خدا  اي چيره مي پرداخت و يا بر قلعه و شجاع ساخته بود كه چون با دشمن به نبرد مي

 گفت:  آورد و چنين مي را به ياد مي
829Fالَعِظيمِ  یّ ال َحوَل وال قـُوََّه ِإالّ بِااهللا الَعل

3  
او توانست تمام صفات اين سرداران بزرگ را كه عبارت بودند از استعدادي 

اي عظيم و ايمان و توكل به پروردگار قادر و توانا، در خود  م و دانش، تجربهخداداد، عل
830Fفراهم آورد و به سرداري كم نظير تبديل شود.

4  
بيقين حبيب بن مسلمه، خدماتي را به فتوحات آن دوران نمود كه هرگز فراموش 

آيد  ار ميي بزرگترين و پر افتخارترين سرداران عهد عثمان به شم شود. او از جمله نمي

                                           
 ). ٤/٣٧تذيب ابن عساکر ( -١
 . ١٩٠، لفتح اإلسالمی فی أرمينيةقاده ا -٢
 ). ٤/٣٧تذيب ابن عساکر ( -٣
 . ١٩٢، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -٤
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كه پس از عمري جهاد و نبرد در راه خدا و اعتالي پرچم اسالم، در سال چهل و دوم بعد 
 از هجرت و در پنجاه و چهار سالگي نداي حق را لبيك گفت و به ديار باقي شتافت. 

ه عمر او كوتاه بود اما براستي كه افتخاراتي عظيم را فراهم آورد كه با چاگر 
در تارك تاريخ اسالم، جاودان مانده است. خداوند اين صحابي  هاي متمادي گذشت قرن

جليل القدر، مدير خردمند، سياستمدار با تجربه، سردار فاتح را به مقام رضوان خويش 
831Fنائل آورد و از او خشنود باشد.

1  
 

                                           
 . ١٩٢، قادة الفتح اإلسالمی فی أرمينية -١



 



 
 گفتار چهارم

 تدوين مصحف واحد، بزرگترين افتخارات عثمان بن عفان است

 ن كريمنخست: مراحل كتابت قرآ

 صخدا پيامبرمرحله اول: در عهد  -1
امر به كتابت و نگارش آياتي  صبدون شك و براساس داليل محكم، خود رسول خدا

دادند. همچنين ايشان را كاتب يا كاتباني بود كه اين امر را  شد مي كه بر ايشان نازل مي
بود كه به دليل  مشهور صدادند. به عنوان مثال زيد بن ثابت به كاتب پيامبر انجام مي

كتابت آيات قرآن بدين لقب شهرت يافت. امام بخاري نيز در صحيح خود و در كتاب 
به اين امر اختصاص داده و در آن » صكاتب النبي«فضائل القرآن، بابي را تحت عنوان 

 دو حديث ذكر نموده است: 
كتابت  صبه زيد گفت: تو آيات وحي را براي رسول خدا سالف: ابوبكر صديق

832Fكردي. مي

1  
اليستوي القاعدون من «ب: از براء بن عازب نقل است كه گفت: چون آيه 

 فرمود:  صنازل شد، رسول خدا» المؤمنين... 
 ». الکتِف أو الکتِف و الدواةِ زَيداً َو لَيِجَیء باللَّوِح والدَّواِة و  ُأدُع لی«

ياورد و نزد من (به زيد بگوييد كه با خود لوح و دوات و كتف (يا كتف و دوات) ب
 آيد). 

ورزيدند كه  در مكه و قبل از هجرت نيز به كتاب قرآن مبادرت مي صرسول خدا
د شد و چون مكه به پرداخت، اما بعدها مرت كار ميعبداهللا بن سعد بن ابي سرح بدين

دست مسلمانان فتح شد بار ديگر اسالم آورد. معروف است كه خلفاي راشدين نيز كاتب 
دادند. از جمله رواياتي  شايد نيز آنان امر كتابت قرآن را در مكه انجام ميقرآن بودند، 
دهد قرآن در مكه نيز مكتوب بوده است داستان اسالم آوردن عمر بن خطّاب  كه نشان مي

اي را در دست او ديد كه سوره مباركه  باشد كه چون بر خواهرش وارد شد، صحيفه مي

                                           
 ). ٤٩٨٦کتاب فضائل القرآن (حديث،  صحيح خباری -١
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اي  دارد كه قرآن، مجموعه يز در خود قرآن اعالم ميطه بر آن كتابت شده بود، خداوند ن
 ها:  است از صحيفه

ِ رَُسوٞل ّمَِن ﴿ َّ ُۡلُواْ ُصُحٗفا ّمَطّهَرٗة  �  .]٢: ةالبین[ ﴾٢َُ
(و آن حجت)، پيغمبري از سوي خدا است كه كتابهاي پاك (الهي) را (بر آنان) (

 ). ساندر خواند (و قوانين و احكام آسماني را بديشان مي مي

تمام آيات قرآن، آيات مكتوب بود  صبنابراين هنگام رحلت حضرت رسول خدا
اما بصورت پراكنده در اختيار صحابه قرار داشت. آيات قرآن، در آن ايام، بر روي 

شد، و صحابه نيز آن آيات  هاي صاف و نازك كتابت مي هاي درخت نخل، سنگ شاخه
رئيل امين، هر سال، يك مرتبه قرآن را بر ايشان نمودند. عالوه بر اين، جب را از بر مي

833Fداشت و در سال آخر حيات حضرت، دو بار اين كار صورت پذيرفت.  عرضه مي

1  
احتمال نزول آيات ناسخ تعدادي از  صرسد كه چون حضرت رسول به نظر مي
نمودند.  دادند؛ از كتابت قرآن در يك مصحف واحد پرهيز مي ها را مي احكام و تالوت

خداوند متعال انجام اين امر خطير را به خلفاي راشدين الهام  صا با وفات آن حضرتام
834Fي او مبني بر تضمين حفظ و صيانت قرآن از جانب خود او تحقق يابد. نمود، تا وعده

2  

 سمرحله دوم: كتابت قرآن در عهد ابوبكر صديق -2
-صورت  كذّابمسيلمه باپس از شهادت بسياري از حافظان قرآن در نبرد يمامه، كه 

به او پيشنهاد  سگرفت، ابوبكر، عمر را فراخواند و در اين رابطه با او مشورت نمود، عمر 
هاي نخل كه آيات بر  ها و شاخه ها، استخوان كرد كه تمام آيات قرآن از ميان پوست

835Fآوري شود و در يك جا نگهداري گردد اند و نيز حافظان آن جمع ها كتابت شده آن

3  
وبكر نيز اين كار خطير را به صحابي جليل القدر، زيد بن ثابت محول نمود. زيد اب

كند كه: بعد از شهادت بسياري از مسلمانان در يمامه، ابوبكر مرا فراخواند، چون  نقل مي
گفته نزد او رفتم، عمر را در كنار او يافتم، ابوبكر به من گفت: عمر نزد من آمده و به من

                                           
 ). ٤٩٩٨: کتاب فضائل القرآن (حديث،  صحيح خباری -١
 ). ٩/١٢نقل از فتح الباری ( ٢٤٠ص، جر اإلسالم و العصر الراشدیاملدينة النبوية ف -٢
 . ١٤٥، امحد سعيد، حروب الردة و بناء الدولة اإلسالمية -٣
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ه باعث مرگ حافظان بسياري شده است و بيم آن دارم كه ديگر است كه نبرد يمام
ها نيز تمام حافظان را از ما بگيرد، در اين صورت بيشتر آيات قرآن از دست خواهد  جنگ

آوري قرآن در يك جا  ام كه شما به امر جمع رفت؛ به همين دليل من تصميم گرفته
خواهي كاري را انجام بدهم كه  مبادرت نمايي، من خطاب به عمر گفتم: آيا از من مي

آن را انجام نداد، عمر گفت: به خداوند سوگند كه اين كار، به حال  صرسول خدا
كرد تا سرانجام قبول كردم  مسلمانان بهتر است. بارها عمر با من در اين رابطه صحبت مي

ن و گاه ابوبكر گفت: زيد! تو مرد جوا كه اين كار به صالح اسالم و مسلمانان است. آن
آيات وحي را كتابت  صتو براي رسول خدا خردمندي هستي و به تو شك نداريم

آوري كن. زيد در مورد اهميت اين  كردي، پس برو و تمام آيات قرآن را جمع مي
كردند كه كوهي را  گويد: به خداوند سوگند اگر مرا مجبور مي مأموريت چنين مي

تر نبود؛  تر و سنگين وري قرآن بر من سختآ 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

ها كتابت شده بودند و نيز حافظان قرآن اقدام نمودم. من  حيواناتي كه آيات قرآن بر آن

 لََقدۡ ﴿ :سوره توبهدر اين كار اهتمام بسيار نمودم، به نحوي كه توانستم آخرين آيه 
 ِ ُّۡ  َحرِ�ص  َعلَۡيُ�  ب تُفِسُ�ۡ  َعزِ�ز  َعلَۡيهِ َما َعنِ

َ
مِنِ�َ َجآَءُ�ۡ  رَُسوٞل ّمِۡن أ ۡۡ ۡٞ  ٱلُۡم رَُءو

كه اين آيه تنها نزد او بود و هيچ  خزيمه انصاري بيابم را نزد ابن ]١٢٨: ةالتوب[ ﴾١رِّحيٞ  
آوري نمود تا زمان وفات ابوبكر  ايي كه زيد جمعه يك از صحابه آن را نداشتند. صحيفه

ها را نزد خود نگاهداشت و پس از فوت  نزد او ماند و چون ايشان رحلت فرمود، عمر آن
836Fها بود. دار نگهداري و حفظ آن صحيفه ايشان، حفصه دختر عمر، عهده

1  

ن تـوا  آوري آيـات قـرآن در آن برهـه از زمـان مـي      مسايلي را كه در رابطه با جمع
 استخراج نمود

پس از مرگ تعداد زيادي از حافظان قرآن، ترس از ميان رفتن آيات قرآن،  -
آوري قرآن مبادرت نمايند. اين خود، بيانگر يك  مسلمانان را بر آن داشت تا به جمع

                                           
 ). ٤٩٨٦صحيح خباری (حديث -١
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كه در آن ايام، حافظان قرآن و علماي دين، در راه اعتالي  باشد و آن اين واقعيت مهم مي
گرفتند و پيشاپيش ديگر  هايشان را به خدمت مي و راه و روش وسالح دين اسالم، افكار

داشتند به حقيقت  مردمان در ميادين عمل به دستورات دين و جهاد در راه خدا گام بر مي
ها را  آنان بهترين مردمان بودند كه بر روي زمين زيستند و بر ماست كه راه و روش آن

 دنبال نماييم. 
ساس مصلحتي مرسله كه در كتاب و سنت به طور صريح آوري قرآن برا جمع -*

است كه عمر به ابوبكر داد به آن نپرداخته است، صورت گرفت و بهترين دليل آن جوابي
انجام نداد،  صخواهي كاري را انجام دهم كه رسول خدا كه چون از عمر پرسيد آيا مي

عمر چنين جواب داد: اين عمر پاسخ داد: اين امر، خوب و مفيد است. در رواياتي ديگر، 
كار خوب و به مصلحت مسلمانان است و اين جوابي بود كه ابوبكر نيز به سؤال مشابه زيد 
بن ثابت داد. به هر حال، چه عمر لفظ مصلحت را به كار برده باشد يا خير، خود لفظ 

رساند؛ سپس  كه به معناي خوب و مفيد است، همان مفهوم مصلحت مسلمين را مي» خير«
راساس همان مصلحت مرسله، اجماعي بر اين قضيه حاصل آمد و صحابه صراحتاً و يا به ب

صورت ضمني موافقت خود را با اين اقدام اعالم نمودند. اين ماجرا خود بر اين اصل 
تواند اساس اجماع بزرگان امت باشد و از اين طريق  كند كه مصالح مرسله مي داللت مي

 به صدور احكامي دست يافت. 
بينيم كه صحابه در محيطي كامالً آرام و دوستانه، تالش  با دقت در اين ماجرا مي -*

كردند تا مصالح امت اسالم تأمين شود، و در همين راستا چون ايده و نظر درستي  مي
هاي الزم آن را بدون هيچ نوع عناد و حسادتي  ها و بررسي شد، پس از بحث مطرح مي

پرداختند و به اين ترتيب بود كه آن مردان بزرگ توانستند  ن ميپذيرفتند و به دفاع از آ مي
در مورد مسايل مختلف به اجماع نظر رسيده و در زمينه صدور احكام شريعت به اجتهادي 

837Fمهم دست يابند.

1 

 خصوصيات و امتيازاتي كه باعث شد زيد بن ثابت مأمور اين كار خطير شود

                                           
 . ١٢٧، عبد السالم السليمانی، االجتهاد فی الفقه اإلسالمی -١
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ديد، او را مأمور  ايي كه در زيد بن ثابت ميه ابوبكر صديق به دليل خصوصيات و ويژگي
 ها عبارتند از:  آوري آيات قرآن نمود. اين ويژگي جمع

 شد براي فعاليت هر چه بيشتر و بهتر او.  الف: جوان بودن زيد كه خود، عاملي مي
هاي او نسبت به اين كار بيشتر بود، و اين يك واقعيت است  ب: صالحيت و توانايي

هر كس عقل و خرد بيشتري دهد، راه خير و سعادت بر او نيز هموارتر به  كه خداوند
 خواهد شد. 

ج: زيد كامالً مورد اطمينان و اعتماد صحابه بود و آنان نسبت به او هيچ شك و 
دادند و به همين دليل ماحصل كار او مورد قبول آنان قرار  اي به خود راه نمي شبهه

 گرفت.  مي
ه همين دليل، در اين زمينه تجربه كافي داشت و نسبت به د: زيد كاتب وحي بود و ب

838Fانجام اين كار خطير ناآشنا و غريب نبود.

1  
آوري  به امر جمع ص: همچنين زيد جزو چهار نفري بود كه در دوران نبي اكرم ه

روايت است كه از أنس بن مالك سؤال كردم كه در دوران   قتادهقرآن پرداختند. از 
آوري قرآن پرداختند؟ او جواب داد كه آنان چهار نفر  ي به جمعچه كسان صرسول خدا

839Fاز انصاريان بودند؛ آنان: ابي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت و ابوزيد

بودند. روش  2
كرد كه در حضور خود  آوري قرآن اين بود كه تنها مكتوباتي را قبول مي زيد در جمع

صرف و بدون اتكا به مكتوبات اكتفا  نوشته شده بودند او به محفوظات صرسول خدا
ر شده باشند؛ كرد كه بيم آن داشت آن محفوظات بر اثر اشتباه يا توهم دچار تغيي نمي

دادند كه آن آيات  كرد كه حداقل دو نفر شهادت مي تي را قبول ميهمچنين تنها مكتوبا
هر چه اند. براساس همين روش، زيد با دقت  كتابت شده صدر حضور خود رسول اهللا

840Fآوري آيات قرآن پرداخت. بيشتر به جمع

3  

 سو عهد ابوبكر صديق صتفاوت قرآن مكتوب عهد نبي خدا

                                           
 . ٧٣، محد العجمی، الصحابة التفوق و النجابة علی �ج -١
 ). ٢/٤٣١سري أعالم النبالء ( -٢
 . ٧٤، الصحابه التفوق و النجابه علی �ج -٣
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با قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق در اين  صتفاوت قرآن مكتوب دوران رسول خدا
هاي نخل و  ها، شاخه ها، چوب صحيفه بر صاست كه قرآن مكتوب دوران نبي خدا

اي كه به هم متصل شده باشند، نبود. بر  به صورت مجموعه ها كتابت شده بود اما لوح
هايي تدوين شده بود و هر صحيفه  خالف قرآن مكتوب عهد ابوبكر صديق كه در صحيفه

ها براساس ترتيبي بود كه خود  شد، آيات اين سوره در بردارنده يك يا چند سوره مي
بن ثابت آن بود كه آيات آن را بيان داشته بودند. در واقع وظيفه زيد  صحضرت رسول

هايي گرد آورد و هر سوره را براساس ترتيب  را در صحيفه صمكتوب دوران رسول خدا
841Fبه صحابه گفته بودند، كتابت كند. صآياتي كه رسول خدا

1  

 سمرحله سوم: كتابت قرآن در عهد عثمان بن عفان -3

 براي تدوين مصحف واحد سانگيزه عثمان
از غزوات أرمنستان و  سكه چون حذيفه بن يمان كند أنس بن مالك روايت مي

رفت و او را از اختالفي كه ميان مردمان شام  سآذربايجان به مدينه باز گشت، نزد عثمان 
و عراق در خصوص قرائت قرآن پديد آمده بود با خبر نمود و به او گفت: يا امير 

مسيحيان در كتاب خود  گير اين امت شده است و چون يهوديان و المؤمنين! باليي گريبان
اند. عثمان نيز با شنيدن اين مطالب، افرادي را نزد حفصه دختر عمر  دچار اختالف شده

هاي ابوبكر صديق را از او به امانت بگيرند تا از آن رونوشت برداشته و  فرستاد كه صحيفه
به زيد بن ها را نزد عثمان فرستاد، عثمان  سپس آن را به او بازگردانند، حفصه نيز صحيفه

دستور داد تا از  سثابت، عبداهللا بن زبير، سعيد بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام
هايي رونوشت كنند. همچنين به ابن زبير، سعيد و عبدالرحمن كه  هاي ابوبكر نسخه صحيفه

از قريشيان بودند دستور داد در صورت اختالف قرائت آنان با زيد بن ثابت، قرائت 
برگزينند، زيرا قرآن با گويش ايشان نازل شده است. آنان نيز چنين نمودند. قريشيان را 

را نزد حفصه باز گردانيد و سپس از آن   ها تمام شد، عثمان صحيفه چون رونوشت نسخه

                                           
 ). ٢/٢٤١املدينة و النبوية فجر االسالم و العصر الراشدی ( -١
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ها چند رونوشت را به أقصي نقاط سرزمين اسالمي فرستاد و دستور داد تا ديگر  نسخه
842Fها را آتش بزنند. ها و صحيفه نسخه

1  
 

 :توان گرفت هايي كه از اين ماجرا مي درس
هاي ابوبكر صديق موجود   كه صحيفه الف: عاملي كه باعث شد عثمان با وجودي

بودند، دست به تدوين يك مصحف واحد بزند اختالفاتي بود كه مسلمانان در امر قرائت 
ي بس  فتنه نمود كه در آينده بر سر اين قضيه دچار قرآن بدان گرفتار آمده و چنان مي

هاي  خطرناك خواهد شد. قرآن نيز كتابي است كه شريعت و دين بر آن استوارند و بنيان
اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اخالقي مسلمانان بر آن نهادينه شده است، احتمال آن 

اي در برابر ديگري ادعا كند كه قرائت او بهتر از قرائت ديگران  رفت كه فردا دسته مي
د و قضيه را نزد خليفه و شاطر حذيفه بن يمان را دچار بيم و هراس است و بهمين خ

اي انديشد  پيشواي مسلمانان مطرح نمود تا پيش از بروز چنان فتنه و مصيبت بزرگي، چاره
به سرنوشت يهود و نصاري  امت اسالمي و از تحريف قرآن ممانعت به عمل آورد و

 گرفتار نيايد. 
پيش از تدوين مصحف واحد در عهد عثمان،  كند كه ب: اين حديث اثبات مي

ها به هم متصل شده بودند. امت نيز بر  هايي كتابت و اين صحيفه قرآن كريم در صحيفه
ها خود قرآن هستند و همان آياتي هستند كه جبرئيل  اين اجماع نظر داشت كه اين صحيفه

د. اين بر ايشان عرضه نمو صها را در آخرين سال حيات مبارك حضرت رسول آن
دار صيانت از  ها نزد ابوبكر ماندند تا او وفات كرد و بعد از او عمر بن خطاب عهده صيحفه

آن شد. هنگامي كه عمر دانست كه بزودي خواهد مرد چون هنوز جانشين برايش تعيين 
نشده و او شورايي از برگزيدگان صحابه را مأمور چنين امر مهمي كرده بود، به همين 

 ها را به امانت نزد حفصه، دختر خود فرستاد.  دليل آن صحيفه
ها اتكا نمود و براساس آن  عثمان نيز در تدوين مصحف واحد بر اين صحيفه

ها، به آن چهار نفر دستور داد تا مصحف واحد را كتابت كنند. در رواياتي ديگر  صحيفه

                                           
 ). ٤٩٨٧کتاب فضائل القرآن (حديث،  صحيح خباری -١
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محول نمود و نيز آمده است كه عثمان اين مأموريت را به دوازده نفر از قريش و انصار 
843Fابي بن كعب نيز جزو آنان بود.

1  
ج: همچنين با دقت در اين داستان خواهيم دانست كه فتوحات در عهد عثمان به اذن 

گرفت. تمام تصميمات مربوط به فتوحات و نبردها  او و كامالً تحت نظر ايشان صورت مي
ت، در برابر هاي تحت سلطه خالف ي واليات و سرزمين شد و همه از مدينه صادر مي

آورد. نيز بر ما روشن  سر تسليم فرود مي ستصميمات و دستورات عثمان بن عفان 
شود كه تمام صحابه و تابعيني كه در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده بودند، خالفت  مي

را قبول داشتند. حضور حديفه بن يمان در مدينه و مراجعه او به عثمان  صعثمان بن عفان
كرد خود، بيانگر آن است كه مسلمانان  بزرگي كه امت را تهديد مي در خصوص معضل

كردند. در واقع در آن دوران همچنان دارالسنّه  ار مهم، به خليفه مراجعه مييدر مسايل بس
844Fو محل تجمع برگزيدگان و فرزانگان صحابه بود.

2  

 در خصوص تدوين مصحف واحد شدوم: مشورت با جمهور صحابه
و انصار را، كه در ميانشان بزرگان امت و فرزانگان صحابه و نيز عثمان، مهاجرين 

شخصيتي چون علي بن أبي طالب حضور داشتند، فرا خواند و در مورد اين مشكل و 
آن روز اسالم را فرا گرفته بود با آن برگزيدگان امت و پيشوايان معضل بزرگي كه دنياي

ايشان به گفتگو پردازد، آنان هر يك  ره يافته سخن بگويد و در خصوص حل اين فتنه با
هاي خود را بيان داشتند اما چون از ايده عثمان مبني بر تدوين يك مصحف واحد  ديدگاه

ها آگاه شدند، صراحتاً آن را مورد ستايش خود قرار دادند و  و از ميان بردن ديگر صحيفه
ديگر مسلمانان باقي  اي در اين رابطه نزد به اجماع آن را پذيرفتند تا هيچ شك و شبهه

ي آنان در أقصي نقاط جهان اسالم از اتفاق نظر صحابه مطلع  نماند، به نحوي كه همه
شدند تا امروز نيز هيچ كس با اين اقدامات عثمان به مخالفت بر نخاسته و بر آن ايراد 

845Fنگرفته است.

3  

                                           
 . ١٧١، صادق عرجون، عثمان بن عفان -١
 ). ٢/٢٤٤اشدی (املدينة النبوية فجر اإلسالم و العصر الر  -٢
 . ١٧٥، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٣
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كر عثمان در تدوين مصحف واحد، هرگز دچار بدعت نشد، زيرا پيش از او ابوب
ها مبادرت ورزيده  اي از صحيفه آوري قرآن و گردآوري آن در مجموعه صديق به جمع

ي شخصي خود بلكه با  كه عثمان اين كار را نه با تصميم و اراده بود. در ضمن اين
اي كه چون از ايده و نظر عثمان در  انجام داد؛ صحابه  مشورت و موافقت جمهور صحابه

846Fآگاه شدند آن را مورد تمجيد خويش قرار دادند.رابطه با تدوين مصحفي واحد 

1  
هاي  كه خود ناظر آتش زدن صحيفه صصحابه رسول خدا  جملهمصعب بن سعد از 

اي نادان از اين اقدام او در شگفتند و  ديد، دسته ها بعد مي قرآن به فرمان عثمان بود، سال
847Fباشند.در مورد صحت آن دچار ترديد مي

2  
گرفتند  كه به خاطر اين كار بر عثمان ايراد مي ز در جواب آنانعلي بن أبي طالب ني

گفت: اي مردم! در مورد عثمان دچار غلو و اغراق نشويد و نسبت به او از  چنين مي
سخنان ناروا و نادرست بپرهيزيد و جز به نيكي از او ياد مكنيد؛ به خداوند سوگند كه 

و با اطالع ما بود؛ به خداوند سوگند هاي قرآن در حضور ما  اقدام او در خصوص صحيفه
848Fدادم. كه اگر من جاي او بودم همان كار او را انجام مي

3  
ها، بهترين  كه در مورد تدوين يك مصحف و سوزاندن ديگر صحيفه به دليل اين

اند، هر فردي كه عاري از هر نوع حسادت، نفرت و اميال و  مردمان دنيا اجماع نظر داشته
داند كه بايد نسبت به اين اقدام عثمان رضايت كامل  يوي است ميمنافع نفساني و دن

849Fداشت.

4  
كه  امام قرطبي در تفسير بزرگ خود در اين رابطه چنين نوشته است: بعد از اين

مهاجرين و انصار و برگزيدگان و نخبگان امت را گرد هم جمع نمود، با آنان  سعثمان
 صكه از خود حضرت رسول در خصوص جمع و تدوين يك مصحف براساس قرائتي

تأييد شده و به دست آنان رسيده بود، مشورت نمود. آنان نيز اين ايده و نظر درست را 

                                           
 ). ١/٧٨فتنة مقتل عثمان بن عفان ( -١
 ). ١/٩٤امام خباری (، التاريخ الصغري -٢
 ). ٩/١٨فتح الباری ( -٣
 ). ١/٧٨( فتنة مقتل عثمان بن عفان -٤
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مورد تمجيد و ستايش قرار دادند و آن را اقدامي صائب و درست دانستند. به واقع نيز اين 
850Fآميز كه از نتايج عظيمي برخوردار گشت. ايده، فكري بود به حق، درست و موفقيت

1  

آوري و  در زمينـه جمـع   سو اقـدام عثمـان   سسوم: تفاوت ميان اقدام ابوبكر
 كتابت قرآن كريم

در اين زمينه چنين گفته است: تفاوت ميان اقدام ابوبكر و اقدام عثمان در مورد ابن تين 
آوري و كتابت قرآن كريم آن است كه ابوبكر از اين بيم داشت كه بر اثر مرگ  جمع

هايي از قرآن از ميان  ز به خاطر پراكنده بودن آيات آن، آيات و سورهحافظان قرآن، و ني
هايي گرد آورند و  بروند و به دست مسلمانان نرسد، به همين دليل دستور دارد تا صحيفه

اند، كتابت  نقل شده صهاي قرآن براساس ترتيب آياتي كه از رسول خدا  ها سوره در آن
ها، در قرائت آن  ها و گويش خاطر كثرت زبان شوند. اما عثمان بيم آن داشت كه به

ها، مسلمانان يكديگر را تخطئه نمايند  اختالفاتي پديد آيد و به خاطر همين اختالف قرائت
هايي از  و فتنه عظيم در ميان آنان پديد آيد. به همين دليل او دستور داد تا نسخه

هاي آن   يب سورههاي ابوبكر رو نوشت شود و در يك مصحف و براساس ترت صحيفه
تدوين گردد. او در اين اقدام، گويش قريش را به اين دليل كه قرآن به زبان آنان نازل 

هاي نخستين ظهور اسالم، به خاطر بر  داد. در سال ها ترجيح مي شده است بر ديگر گويش
هاي مختلف  طرف كردن مشكالت تالوت و فهم قرآن، در مقابل قرائت آن به گويش

كردند. اما در عهد عثمان اين  گرفت و بر آن ايراد وارد نمي تي صورت نميچندان مقاوم
نياز بر طرف شده و براي دفع خطري بزرگ به قرائت قرآن براساس يك گويش اكتفا 

آوري  گويد: كار ابوبكر صديق در جمع نمود. ابوبكر باقالني در اين خصوص چنين مي
ح يكي را برگزيند بلكه او قصد داشت تا از هاي خود اين گونه نبود كه ميان دو لو صحيفه

 صهاي متعدد قراءتي را برگزيند كه با اسناد محكم به تاييد حضرت رسول ميان قرائت
ها و قراءات را باطل سازد. او هر نوع تقديم، تاخير و  رسيده بودند و سپس بقيه نسخه

صحفي را تاويلي را كه در مكتوبات با آيات قرآن ثبت شده بود حذف نمود و م
ها و آيات و نيز خود كلمات قرآن  آوري كرد كه در آن نسبت به ترتيب سوره جمع

                                           
 ). ١/٨٨ألحکام القرآن (اجلامع  -١
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رسيده  صتغييري صورت نگرفته بود و تنها قرآني را كتابت نمود كه به تاييد رسول خدا
 بود. 

ها منسوخ شده بود و با ديگر آيات قرآن كتابت  او همچنين آياتي را كه تالوت آن
در صديق . در واقع علت اين همه احتياط و وسواسي كه ابوبكر شده بودند حذف نمود

هاي خود به كار بست اين بود تا از هر نوع شك و شبهه و نيز فساد در  آوري صحيفه جمع
گويد: نزد مردمان چنين  فهم قرآن ممانعت به عمل آورد. حارث محاسبي نيز چنين مي

گونه نيست. در واقع عثمان  اين كه جامع قرآن است و حال آن سمشهور است كه عثمان 
ئت قرآن در ااي كه بر اثر اختالف مردمان شام و عراق در قر براي پيشگيري از بروز فتنه

حال ظهور بود، پس از اجماع نظر مهاجرين و انصار، تصميم گرفت مصحفي واحد 
 هاي قرائت را منسوخ سازد. قبل از اين براساس گويش قريش تدوين نمايد و بقيه گويش

ها  شد كه قرآن با آن اي كتابت مي هگان هاي هفت هاي قرآن براساس گويش اقدام، نسخه
هاي قرآن را يك جا  نازل شده بود. اما بايد دانست اين ابوبكر صديق بود كه صحيفه

گفته است: اگر من به جاي عثمان  بآوري نمود. علي در مورد اين اقدام عثمان  جمع
851Fدادم. هاي قرآن انجام مي در مورد صحيفهخليفه بودم همان كار او را 

1  
گويد كه: اگر سؤال كنند: چرا عثمان به تدوين يك مصحف  قرطبي نيز مي

كه ابوبكر پيش از او چنين كاري را انجام داده بود؟ بايد گفت: عثمان  پرداخت حال آن
بااين كار خود، قصد آن را نداشت كه مصحفي را تدوين نمايد تا مردم به ديگر 

هاي مغاير با اين مصحف رجوع نكنند. دليل اين قول آن است كه او فرستادگاني  يفهصح
هايي از  ي ابوبكر را به او امانت دهد تا نسخه نزد حفصه فرستاد و از او خواست كه صحيفه

ديد مردم  آن رو نوشت كنند. در واقع عثمان اين كار را تنها به اين دليل انجام داد كه مي
اند و اين امر سبب شده است كه ميان عراقيان و شاميان  دچار اختالف شدهدر قرائت قرآن 

852Fاي بزرگ پديد آيد. فتنه

2  

                                           
 . ١٧٨، صادق عرجون، عفان نعثمان ب -١
 ). ١/٨٧ألحکام القرآن (اجلامع  -٢
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گانه قرائت قـرآن   ها و حروف هفت تمام گويش سچهارم: آيا مصحف عثمان
 شد؟  را شامل مي

ي ابوبكر صديق كه اساس  شيخ صادق عرجون بر اين باور است كه: خود صحيفه
ها و حروف هفتگانه قرائت قرآن را كه براساس احاديثي  مي لهجهمصحف عثمان بود تما

گرفت و تنها قرائتي را شامل  ها نازل شده است در بر نمي صحيح، قرآن به تمامي آن لهجه
قرآن را به آن  صشد كه جبريل امين در آخرين مرتبه عرضه قرآن بر حضرت رسول مي

نيز تنها  صيات حضرت رسولهاي ح گويش بر حضرت تالوت نمود و در آخرين ماه
اي كه قرآن در ابتدا  گانه آن گويش قرائت رسميت يافته بود. در واقع حروف هفت

شود به اين دليل بود كه مردم در قرائت و فهم آيات دچار مشكل و ابهام  ها نازل مي بدان
با هم در  كه اقوام و قبايل د، اما بعد از فراگير شدن قرآن در ميان مردمان و پس از اينننشو

 هايشان به هم نزديك شد، ضرورت اين حكم نيز از ميان رفت.  آميختند و زبان
گويد: اين تعدد قراءات قرآن به اين دليل بود  امام طحاوي در همين رابطه چنين مي

توانستند قرآني را درك كنند كه به گويش و زبان  جزيره، نمي كه مردمان آن روزگار شبه
سواد كه تنها افرادي اندك شمار از ميان آنان  اني بودند بيآنان نبود، آنان مردم

توانستند گويش و زباني غير از زبان  توانستند بنويسند و بخوانند و به همين دليل نمي مي
خواستند زباني ديگر را بفهمند، تنها پس از تحمل  خود را درك كنند و اگر هم مي

همين عامل سبب شد كه قرآن با شدند،  مشقّات و مشكالت قادر به چنين كاري مي
هاي مختلفي نازل شود اما معني كامالً يكسان بود. چون افراد با سواد ايشان رو به  گويش

جزيره، گويش و زبان آنان به  فزوني گرفت و نيز به دليل تسلط قرآن و اسالم بر شبه
يند، گويش رسول خدا نزديك شد و توان آن را يافتند كه لغات آن گويش را حفظ نما

گاه ديگر ضرورت آن حكم از ميان رفت و برايشان جائز نبود كه به گويش و زباني  آن
مغاير زبان و گويش قريش، قرآن قرائت كنند. ابن عبدالبر نيز در اين رابطه چنين گفته 

گانه بنا  هاي هفت شود كه قرائت قرآن براساس آن گويش است: به اين ترتيب روشن مي
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و چون آن ضرورت از ميان رفت، قرائت به آن هفت گويش نيز  به ضرورتي بوده است
853Fشد. منسوخ شد و قرآن براساس تنها يك گويش تالوت مي

1  
ها و حروف  طبري هم در اين خصوص گفته است كه: قرائت براساس گويش

گانه بر امت واجب نبود و تنها بنا به ضرورتي وجود داشت و چون صحابه به اين  هفت
ها همچنان در  ه اگر بر يك قرائت اجماع نظر نداشته باشند و ديگر قرائتنتيجه رسيدند ك

ميان امت رواج داشته باشد، مسلمانان دچار اختالفاتي عظيم و بنيادين خواهند شد. 
ها غلبه نمود و  بنابراين بايد دانست كه: اين گويش قرائت قرآن كه بر ديگر گويش

كنند و به  مردم بدان قرآن را تالوت مي مصحف عثمان بدان كتابت شد، گويشي است كه
ي قراءات  نقل شده است، اين قرائت شامل همه صصورت متواتر از رسول خدا

اند، اما بايد اين نكته را  ها به ثبت رسيده هايي است كه از قرّاء آن گانه و ديگر قرائت هفت
اءات دانست كه اين قراءاتي كه حول و حوش تالوت قرآن وجود دارند با آن قر

854Fها نازل شد، تفاوت دارند. ي آن اي كه قرآن براساس همه گانه هفت

2  
دارد كه بسياري از علما چون داودي و ابن ابي صفره بر اين نكته  قرطبي بيان مي

ها  اي كه در ميان علما مشهور هستند و به قرّاء آن گانه اند كه اين قراءات هفت تاكيد كرده
شدند  ها متوسل مي اي كه صحابه در قرائت قرآن به آن همنسوبند، با آن قراءات هفتگان

تفاوت دارد. اين قراءات هفتگانه مشهور جزو همان گويش قريش است كه مصحف 
855Fعثمان بر اساس آن كتابت و تدوين شد.

3  
ها نازل  ها در مورد معناي حروفي كه قرآن بدان ترين آراء و ديدگاه قابل فهم

اند.  هاي عرب بوده ترين و مشهورترين گويش صيحشود، اين است كه آن حروف ف مي
علمائي چون قاسم بن سالم، ابن عطيه و بسياري ديگر از بزرگان و نيز اقوال و آرائي كه 

856Fاند. ها را ذكر كرده است همين نظر را در مورد حروف داشته سيوطي در اإلتقان آن

4  

                                           
 . ١٨٠، صادق عرجون، عثمان بن عفان -١
 . ١٨٠، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٢
 . ١٨٠، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٣
 ). ١/٧٩ألحکام القرآن (اجلامع  -٤
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 فرستادتدوين و به ديگر نقاط  سهايي كه عثمان پنجم: تعداد مصحف
ها را به نقاط مختلف بالد اسالمي فرستاد و به مردمان  ها، عثمان آن پس از كتابت مصحف

هايي  ها را بسوزانند. مؤرخان در تعداد مصحف ها دستور داد تا ديگر مصحف آن سرزمين
ها متفق القول بر اين نظرند كه او  ي آن كه عثمان كتابت نمود اختالف نظر دارند، اما همه

ها را تا هشت  چهار مصحف را كتابت نمود، هر چند هستند افرادي كه تعداد آن حداقل
كه معتقدند عثمان چهار مصحف تدارك ديد بيان  اند. آنان مصحف نيز تخمين زده

ديگري را به شام فرستاد،   ي اند كه او يك نسخه را در مدينه نگاه داشت، نسخه نموده
كه معتقدند عثمان پنج  نزد بصريان فرستاد و آناناي را به كوفه و آخرين نسخه را  نسخه

گويند كه او نسخه پنجم را به مكّه فرستاد. در مورد نسخه ششم  مصحف فراهم آورد، مي
 اند.  كه معتقدند عثمان شش مصحف كتابت نمود دچار اختالف شده نيز آنان

ما قول ديگر اي از آنان بر اين نظرند كه او آن نسخه را نزد خود نگاه داشت ا دسته
اي نيز اعتقاد دارند كه عثمان هفت  را به بحرين فرستاد. دسته بر آن است كه او آن

مصحف كتابت نمود و مصحف هفتم را به يمن فرستاد و آخرين گروه نيز به اين ديدگاه 
معتقدند كه عثمان هشت مصحف تدارك ديد و مصحف هشتم را نزد خود نگاه داشت و 

857Fه در هنگام شهادتشان به قرائتش مشغول بودند.اين همان مصحفي است ك

1  
ها، افرادي را اعزام نمود تا مردم را با قرائت آن  همچنين عثمان همراه مصحف

مصحف آشنا سازند. نقل است كه او عبداهللا بن سائب را با مصحف مكه، مغيره بن شهاب 
يس را با مصحف را با مصحف شام، ابو عبدالرحمن سلمي را با مصحف كوفه و عامر بن ق

ها اعزام نمود و به زيد بن ثابت دستور داد تا مصحف مدينه را بر  بصره به آن سرزمين
858Fمردم تالوت نمايد و آنان را با آن آشنا سازد.

2 

 سدر قبال مصحف عثمان سششم: موضع عبداهللا بن مسعود
ي  مينههيچ روايت محكم و مستدلّي دالّ بر مخالفت عبداهللا بن مسعود با عثمان در ز

اي را مطرح  تدوين مصحفي واحد به ما نرسيده است و تمامي رواياتي كه چنين مسأله

                                           
 ). ١٤٨تا ١/١٤٤اإلتقان ( -١
 . ٧٧، أضواء البيان فی تاريخ القرآن -٢
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باشند. هر چند ناگفته نماند كه همين روايات ضعيف بيان  اند ضعيف و متزلزل مي كرده
دارند كه ابن مسعود نيز سرانجام با همان اجماع نظر صحابه در خصوص تدوين  مي

و به مردم اعالم كرده است كه بايد آنان نيز تابع اجماع مصحفي واحد موافقت نموده 
859Fامت باشند.

1  
گاه علمي را از ميان  نقل است كه او بر منبر رفت و چنين سخن راند: خداوند هيچ

مردمان محو نكرده است، اما علم با مرگ علما و دانشمندان از ميان مردم فراموش 
را بر ضاللت گرد هم جمع  صت محمدگاه تمام ام شود، بدانيد كه خداوند هيچ مي

نخواهد نمود، پس شما نيز با اجماع امت موافقت كنيد و از تصميم آنان تبعيت نماييد كه 
اند، سپس اين موضع خود را به عثمان نوشت.  حق، همان است كه بر آن اجماع نظر يافته

860Fه موافق بود.كند كه ابن مسعود با اجماع نظر صحابه در اين رابط ابن كثير روايت مي

2 
كند كه ابن مسعود براساس روايات محكم و صحيح با اقدام عثمان در  ذهبي نيز نقل مي

861Fها اتفاق نظر داشت. مورد مصحف

3  
در مورد اين قضيه و روابط عثمان و ابن مسعود، نبايد به سخنان افرادي چون طه 

منعكس كرده است كه حسين اعتنايي نمود، او به واقع افكار اساتيد خاورشناسان خود را 
ها به مخدوش نمودن  هاي خويش را براساس روايات ضعيف رافضيان كه در آن ديدگاه

862Fاند. ها پرداخته شده است، مطرح ساخته مابين آنچهره صحابه و روابط في

4  
ني، قصر نماز را به تبعيت از عثمان ترك توان پذيرفت ابن مسعودي كه در م آيا مي

863Fاند تا مبادا اختالف و فتنه ميان مسلمانان پيش آيدرا كامل خو نمود و آن

، در اين قضيه بر 5
گفت: اختالف  منبر رود و مردم را به مخالفت با عثمان فراخواند؟ مگر همو نبود كه مي

 شود.  باعث شر و زيان امت مي

                                           
 . ٧٧، تاريخ القرآنأضواء البيان فی  -١
 ). ١/٧٨فتنة مقتل عثمان به عفان ( -٢
 ). ١/٧٩فتنة مقتل عثمان بن عفان ( -٣
 ). ٧/٢٢٨البداية و النهاية ( -٤
 ). ١/٣٤٩سري أعالم النبالء ( -٥
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اند  اند كه آنان مردماني بوده اي از صحابه ساخته رافضيان با جعل رواياتي، چهره
جو كه از هم تنفّر داشته و نسبت به يكديگر دهان به ناسزا و دشنام  ز و ستيزهتو كينه
گشودند. اما اين روايات دروغين در برابر محكمه، نقدي عادالنه و درست رنگ  مي
دهند. بدون شك فطرتي پاك و عقلي ژرف  بازند و دروغ بودن خود را نشان مي مي

864Fهد برد.انديش به مجهول بودن چنين رواياتي پي خوا

1  
داد و او را تكفير  اند: كه ابن مسعود به عثمان دشنام مي هر آينه رافضيان دروغ گفته

نمود تا عاقبت عثمان او را محكوم به ضربات تازيانه نمود و او زير آن ضربات جان  مي
 سپرد، اين دروغي است كه به ساحت پاك ابن مسعود نسبت داده شده است. 

دانند كه ابن مسعود، هرگز عثمان را تكفير ننمود و  ميي علماي حديث، خوب  همه
چون عثمان به خالفت رسيد، عبداهللا از كوفه به مدينه آمد و با عثمان بيعت نمود، سپس 
خطاب به مردم چنين گفت: اي مردم! امير المؤمنين عمر بن خطاب در گذشته است؛ من 

؛ اي مردم! ما أصحاب رسول روزي را به ياد ندارم كه مردم چنان شيون و زاري كنند
بر خالفت عثمان اجماع نظر داريم و بدانيد كه در اين جريان، حق هيچ كس را  صخدا

ايم. اي مردم! ما با اميرالمؤمنين عثمان بيعت نموديم،  كه سزاوارتر از او باشد پايمال ننموده
865Fپس شما نيز با او بيعت كنيد.

2  
گاه رفيع و ممتاز عثمان نزد ابن مسعود و اين كلمات خود بهترين دليلي است بر جاي

كه خداوند متعال در كتابش به مدحشان پرداخته است، هر آينه آنان  ديگر صحابه، آنان
 اند:  بهترين فهم و درك را از اين آيه نمودند و بدان عمل كرده

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ َءاَمُنواْ  � َُّقوا �  َ َّ  .]٧٠األحزاب: [ ﴾٧ا َوقُولُواْ قَۡوٗ� َسِديدٗ  �

اي مؤمنان! از خدا بترسيد (و خويشتن را با انجام خوبيها و دوري از بديها از عذاب (
 ). او در امان داريد) و سخن حق و درست بگوئيد

سخنان ابن مسعود، كالم راست و بر مبناي حقيقت بود كه از احساس راستين او 
رس و خوف گفت و نه براي دست يافتن به گرفت. او اين سخنان را نه از روي ت  نشأت مي

                                           
 ). ١/١٥٩الفتنة الکربی ( -١
 ). ١/٨٠فتنة مقتل عثمان بن عفان ( -٢
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اين شواهد، بديهي و مقام و منصبي در خالفت جديد، اين سخنان را بر زبان آورد. بنابه
واضح است كه هيچ نوعي كينه و نفرتي ميان آن دو وجود نداشته است و اگر هم 

866Fاختالفي ميان آن دو روي داده باشد تنها به خاطر حق و مصالح امت بوده است.

1  
كه عثمان، ابن مسعود  اما اكاذيب و جعليات رافضيان و پيروان راه آنان مبني بر اين

 را آن قدر تازيانه زد تا او فوت كرد، به اجماع علما، دروغ و باطل است. 
گويند عثمان، ابن مسعود را  كه مي گويد: اين ابوبكر بن عربي در اين رابطه چنين مي

867Fالمال خود محروم نمود دروغ و كذب است.  تتازيانه زد و او را از سهم بي

2  
عثمان نه ابن مسعود را تازيانه زد و نه او را از سهم بيت المال خود محروم ساخت، 

دانست و در مقابل، ابن  مي ببالعكس عثمان منزلت و شأن واالي ابن مسعود را خو
و بر اين باور بود كه  كرد مسعود نيز كامالً از پيشوايي كه با او بيعت نموده بود اطاعت مي

868Fاو بهترين امت اسالم جهت امر خالفت بوده است.

3 

 كنند از آياتي كه امت را از اختالف منع مي شهفتم: فهم و درك صحابه
 فرمايد:  خداوند متعال در قرآن مي

نّ ﴿
َ
ِٰ� ُمۡسَُقِيٗما فَ  َوأ ََ ت َ�َٰذا ِص ْ  ٱتّبُِعوهُ ََُفرّ  �لّسُبَل َوَ� تَّتبُِعوا  ۦۚ َ  بُِ�ۡ  َعن َسبِيلِهِ َ�

ُُّقوَن  ۦَ�ٰلُِ�ۡ  َوّصٮُٰ�  بِهِ  ََ  .]١٥٣األنعام: [ ﴾١لََعّلُ�ۡ  
اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به (

گردد. پس) از آن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از  سعادت هر دو جهان مي
سازد. اينها  ام) پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و) پراكنده مي ن نهي كردهآ

كند تا پرهيزگار شويد (و از مخالفت با  چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي
 ). ها بپرهيزيد آن

 طبق اين آيه، راه راست همان قرآن، اسالم و فطرت پاكي است كه خداوند
هاي هوي و هوس، تفرقه و بدعت  ها همان راه ا براساس آن آفريده است و راهر ها  انسان

                                           
 .٣٢٤، عبدالستار الشيخ، د). عبداهللا بن مسعو ٣/٦٣طبقات ابن سعد ( -١
 .٦٣العواصم من القواصم، ص -٢
 ).٣/١٠٦٦عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام، ( -٣
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ها، شبهات  ها، بدعت گويد كه منظور از راه مي» التتبعوا السبل«باشد. مجاهد در تفسير  مي
869Fهاست. و گمراهي

1  
هاي  در عين حال خداوند متعال، امت اسالم را از دچار شدن در اختالفاتي كه امت

 فرمايد:  دريات آيات و دستورات خداوند، بدان گرفتار آمدند نهي مي پيشين پس از
ِينَ تَُ�وتُواْ كَ  َوَ� ﴿ َّ ْ وَ  ٱ ْ َََفّرقُوا َُلَُفوا َِۡعِد َما َجآَءُهُ   �ۡخ ُٰتۚ ِمۢن  ََ ِ ��َِك لَُهۡ   �ۡ�َّي ََ ْو

ُ
َوأ

 .]١٠٥آل عمران: [ ﴾١َعَذاب  َعِظيٞ  
امر به معروف و نهي از منكر) پراكنده شدند و و مانند كساني نشويد كه (با ترك (

هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد،  اختالف ورزيدند (آن هم) پس از آن كه نشانه
 ). و ايشان را عذاب بزرگي است

ذات باري تعالي، همچنين امت را از شرك ورزيدن و دچار تفرقه شدن منع 
 نمايد:  مي

قِ ۡ ﴿
َ
ۚ فِۡطَرَت وَۡجَهَك لِّ�ِيِن حَ  فَأ ِ نِيٗفا َّ َِ  �َّاَس َ�َطَر  �ّلِ�  � ََۡبِديَل ِ�َۡل  �َ ۚ َعلَۡيَها

 ِۚ َّ ِينُ َ�ٰلَِك  � ِّ ۡ�َ�َ  �ۡلَقّيِ ُ  �
َ
ِٰ�ّن أ ََ ۡعلَُموَن  �َّاِس َو َُ َُّقوهُ قُمنِنبَِ� �َِ�ۡهِ وَ  ٣َ�  �ِيُمواْ  �

َ
َوأ

ِينَ  ِمنَ  ٣ �ِ�َ �لُۡمۡ�ِ َوَ� تَُ�وتُواْ مَِن  �لّصلَٰوةَ  َّ ت ُ�ّ ِحۡزِب بَِما  � َيٗعا ِِ  ْ تُوا ََ فَّرقُواْ دِيَنُهۡ  َو
يِۡهۡ  فَرُِحوَن  َ  .]٣٢ -٣٠الروم: [ ﴾٣َِ

روي خود را خالصانه متوجه آئين (حقيقي خدا، اسالم) كن. اين سرشتي است كه (
ير داد (و آن را از خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغي

ديني، و از راستروي به كجروي كشاند). اين  خداگرائي به كفرگرائي، و از دينداري به بي
(اي . دانند است دين و آئين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (چنين چيزي را) نمي

مردم! رو به خدا كنيد و با توبه و اخالص در عمل) به سوي خدا برگشته، و از (خشم و 
از آن . ذاب) او بپرهيزيد، و نماز را چنان كه بايد بگزاريد، و از زمره مشركان نگرديدع

ها و گروههاي  اند و به دسته كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده
اند. هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال  گوناگوني تقسيم شده

 ). پندارد هوس خود را حق مي است (و مكتب و مذهب ساخته هوي و

                                           
 ). ٣/١٠٦٦عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام ( -١
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دارد رسول او از مسلماناني كه در دين دچار تفرقه  نيز خداوند سبحان اعالم مي
870Fشوند مبرّا است هاي متعدد تقسيم مي شوند و به فرقه مي

1 : 
ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ مۡ  �

َ
ٓ أ َما َّ ِ� � ٍء َيٗعا ّلۡسَت ِمۡنُهۡ  ِ� َ�ۡ ِِ  ْ تُوا ََ ْ دِيَنُهۡ  َو ِ ُرُهۡ  �َِ� فَّرقُوا َّ �   ُُّ

ۡفَعلُوَن  َُ  .]١٥٩األنعام: [ ﴾١يُنَّبُِئُه  بَِما َ�تُواْ 
دارند (و آن را با  بيگمان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده مي(

شوند (و  آميزند) و دسته دسته و گروه گروه مي عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي
كنند) تو به هيچ وجه از آنان نيستي و  وهي از مكتبي و مذهبي پيروي ميهر دسته و گر

كنند  وكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي (حساب تو از آنان جدا و) سر
 ). سازد (و سزاي آنان را خواهد داد باخبر مي

با دقت در ماجراي تدوين مصحف در عهد عثمان به عمق فهم و درك صحابه از 
 بريم.  باشد، پي مي ت قرآن و باألخص آياتي كه در مورد نهي از اختالف و نزاع ميآيا

هاي بروز آن را در  نشانه سبراساس همين فهم درست و عميق بود كه چون حذيفه 
ميان مسلمانان و در رابطه با قرائت قرآن مشاهده كرد، بالفاصله خود را به مدينه رسانيد و 

گوشزد نمود؛ عثمان نيز خطاب به مردم، آنان را از سرانجام  خطر اين قضيه را به عثمان
شوم اين مسأله با خبر نمود و سپس شوراي مهاجرين و انصار را تشكيل داد و در مورد 
حل اين معضل، با آنان به مشورت پرداخت و در مدت كوتاهي به نتيجه ثمر بخش و 

نطفه خفه  درتنه و اختالف را هاي ف كارساز دست يافتند كه از طريق آن توانستند شعله
 كنند. 

اين راه حل، تدوين مصحفي واحد براساس منابع و مدارك محكم و غير قابل ترديد 
بود كه نتيجه آن مأيوس شدن منافقان و دشمنان اسالم از تحقيق اهداف و آرزوهاي 

رند و در كه آنان كينه عثمان را به دل گي ننگين خود بود و اين، خود، عاملي بود براي اين
دار كردن شخصيت آن مرد بزرگ و بد  هيمن راستا تمام تالش خود را صرف خدشه

جلوه دادن آثار اين اقدام مبارك نمودند. آنان تمام امكانات خود را به كار گرفتند تا 
بتوانند شخصيت و اقدامات آن رادمرد كم نظير را زير سؤال ببرند تا شايد مردم را عليه او 

                                           
 .٤٩دراسات يف األهواء والفرق والبدع، ناصر العقل، ص -١
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871Fبشورانند

مقدمات بر افروختن آتش عظيم فتنه و آشوب را در ميان امت اسالم فراهم ، و 1
هاي صحيح  در آن شرايط حساس، تمامي قرائت صآورند. صحابه بزرگوار رسول خدا

آن روزگار را به يك قرائت تبديل نمودند تا وحدت كلمه امت همچنان حفظ شود؛ و 
ي تاريخ خلفاي راشدين كه ها اين درسي است بزرگ كه بايد آن را چون ديگر درس

 بهاست، فرا گرفت و به كار بست. هاي گران ها و عبرت سرشار از درس
 اند:  در مورد حفظ وحدت كلمه چنين فرموده صحضرت رسول

ن تعتصموا بحبل اهللا أأن تعبدوه وال ترشكوا به شيئاً، ون اهللا يرضی لكم ثالثاً: إ«

872F». مركمأهللا ن تناصحوا من واله اأمجعياً وال تفرقوا، و

2 
توانيد خداوند را از خود خشنود سازيد: تنها او را پرستش و  (با انجام سه كار مي

اطاعت كنيد و از شرك ورزيدن به او بپرهيزيد، با هم متحد باشيد و دچار تفرقه نشويد و 
 نسبت به ولي امر خود صادق، وفادار، خيرخواه و مطيع باشيد). 

سنت رسول خداست.  يان امت، التزام به قرآن وبدون شك تنها راه حفظ وحدت م
ترين اركان و اصول در دين اسالم  ي اساسي بايد به ياد داشت كه اصل وحدت از جمله

گويد: اين اصل بزرگ كه همانا  ابن تيميه در همين رابطه چنين ميشيخ اإلسالم باشد.  مي
در قرآن در مورد آن  خود اسالم است، چنان از اهميت برخوردار است كه خداوند متعال

مت ذاند، مورد م به تاكيد سخن گفته و اهل كتاب و غير آنان را كه آن را رها نموده
هاي مختلف، امت را به آن  بارها و در موقعيت صشديد قرار داده است. نيز نبي خدا

873Fسفارش نمودند.

3  
ر چه ، مسلمانان را به هصبه همين دليل است كه خداوند متعال و رسول بزرگوارش

نمايد دستور داده و آنان را از هر چه كه اين وحدت  كه اين وحدت كلمه را حفظ مي
ها، بر  هايي كه در طول قرن ها ونزاع اند. تمام تفرقه كند نهي فرموده دار مي كلمه را خدشه

سر اين امت آمده است به اين دليل بوده كه آنان اين اصل و ضوابط و قواعد آن را 

                                           
 . ٤٩، ناصر العقل، دعدر اسات فی األهواء و الفرق و الب -١
 ). ١/٨٢فتنة مقتل عثمان بن عفان ( -٢
 ). ١/٨٢فتنة مقتل عثمان بن عفان ( -٣
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ن ند و حاصل اين دور شدن از قرآن و سنت، همان تفرقه و نزاع في ما بيا مراعات ننموده
ها و احزاب متعددي تبديل شده و هر يك به  به فرقه جا كه آن امت واحد بوده تا آن

  874F1.روشي كه برگزيده است خورسند مي باشد
هر آينه وحدت امت، از جمله اهداف شريعت اسالم است. در واقع وحدت كلمه از 

ن عواملي است كه مسلمانان را به تمكين و اطاعت از اوامر و منهيات شريعت وا مهمتري
دارد و بر ماست كه با امر به معروف و نهي از منكر، برادران و خواهران مسلمان  مي

ها، مشكالت،  خويش را به سوي حق فرا خوانيم و آنان را به صبر در برابر ناكامي
دعوت كنيم و اين مهم تنها با وحدت ميان ها و ترفندهاي دشمنان دين خود  ضعف
آيد. شايد بتوان از اين طريق  گران، رهبران، علما و طالبان علم و معرفت حاصل مي دعوت

عبدالرحمن سعدي شيخ مسايل و مشكالت امت را به صورتي درست حل و فصل نمود. 
آن  گويد: جهاد دو نوع است: جهادي كه هدف در مورد اهميت اصالح امت چنين مي

اصالح عقايد و اخالق و فرهنگ و تمامي شئونات دنيوي و ديني امت و تربيت و پرورش 
باشد كه اين جهاد، براساس و پايه جهاد دوم كه همانا دفاع از اسالم و  درست آنان مي

ها و  ي ترفندها و نيرنگ مسلمين در برابر كفار و منافقان و تمامي دشمنان دين و دفع همه
گيرد: نخست جهاد  باشد. خود اين جهاد از دو طريق صورت مي ست، ميتجاوزات آنان ا

875Fباشد. و ديگري جهاد با اسلحه مناسب هر دوران مي ،با زبان و قلم و برهان و دليل قاطع

2  
سپس شيخ عبدالرحمن در فصلي مجزا از كتاب خود در مورد جهاد مربوط به 

  876F3كند. ن آنان صحبت ميمسلمانان و برقراري الفت و مودت و ايجاد وحدت بي
او در اين فصل، بعد از ذكر آيات و احاديثي كه بر وجوب وحدت و تعاون ميان 

كند: هر آينه، از بزرگترين جهادها،  گيري مي آحاد امت اسالم داللت دارد، چنين نتيجه
باشد كه از  تالش در راه تحقق اصل وحدت كلمه و الفت و مودت ميان مسلمانان مي

877Fوانند به دين و دنياي خويش سر و ساماني بدهند.طريق آن بت

4  

                                           
 ). ٢٦-١/٢مسند امحد ( -١
 ). ٢٢/٣٥٩جمموع الفتاوی ( -٢
 . ٣٠٧، مؤلف، تبصري املؤمنني بفقه النصر و التمکني -٣
 . ٥ص، وجوب التعاون بني املسلمني -٤
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به همين دليل فراهم آوردن مقدمات برقراري الفت و مودت و ايجاد وحدت ميان 
باشد. اين امر، خود، عاملي مهم در حفظ عزّت و  مسلمانان از جمله بزرگترين جهادها مي

توان به تحكيم اجراي باشد كه از راه آن ب كرامت مسلمانان و تشكيل دولتي اسالمي مي
شريعت پروردگار اقدام نمود و اين امري است كه خلفاي راشدين به درك آن نائل آمده 

 بودند و در تدوين مصحف واحد، به صورتي بارز، خود را نمايان ساخت. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پنجمفصل 

 سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان 

 
 اين فصل داراي چهار گفتار زير مي باشد:

و سياست او  سهاي تحت سلطه دولت عثمان سرزمين گفتار نخست:

 ر رابطه با والياند

در رابطه با واليان و وظايف و حقوق  سگفتار دوم: سياست عثمان

 آنان

 گفتار سوم: واقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان

 گفتار چهارم: واقعيت رابطه ابوذر با عثمان



 



 
 گفتار نخست

 و سياست او در رابطه با سهاي تحت سلطه دولت عثمان سرزمين
 واليان

 نخست: مكه مكرمه
، خالد بن عاص بن هشام بن مغيره مخزومي، والي مكه سهنگام وفات عمر بن خطّاب

878Fبود

به خالفت رسيد، تا چندي، او را در منصب خود ابقا نمود. پس از  سو چون عثمان  1
زي مدتي و به داليلي نامعلوم، عثمان، او را از امارت مكّه عزل و علي بن ربيعه بن عبدالع

را جانشين او كرد. پس از او نيز، عثمان تني چند را به واليت و امارت مكّه منصوب نمود 
نمايد. از جمله آن واليان، عبداهللا بن  كه تعيين دقيق مدت زمان حكومت آنان، ناممكن مي

عمرو حضرمي بود كه عثمان او را چند صباحي، والي مكه نمود. در اسناد و مدارك 
كه عثمان، بار ديگر، خالد بن عاص بن هشام را به امارت مكه برگزيد. آيد  چنين بر مي

براساس همين اسناد و مدارك، به هنگام شهادت عثمان، خالد، والي مكه بوده است و 
879Fبه خالفت رسيد، او را عزل و ديگري را جانشين او ساخت سچون علي بن ابي طالب

2 .
 سكنند هنگام شهادت عثمان يان ميهر چند در اين ميان، رواياتي وجود دارند كه ب
880Fعبداهللا بن عمرو حضرمي والي مكه بوده است

. به طور كلّي، مكه در عهد عثمان، 3
هايي كه در بسياري ديگر از نقاط قلمرو اسالمي و پس از فتنه  ها و ناامني رغم شورش علي

881Fقتل عثمان به وقوع پيوست، از امنيت و آرامش نسبتاً پايداري برخوردار بود.

4  

 دوم: مدينه منوره
مدينه، در عهد عثمان، مهمترين شهرهاي حكومت اسالمي بود. اين شهر، به عنوان مركز 

ها، مسافران، حجاج و سربازان و سرداراني بود  ها، گروه ت خالفت، پذيراي خيل عظيم هيأ
آمدند. همچنين حضور بيشتر بزرگان  كه از اقصي نقاط قلمرو اسالمي بدانجا مي

                                           
 . ١٥١ص، جتريد أمساء الصحابة -١
 ). ١/١٦٦الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ٢/٢٧�اية األرب ( -٣
 ). ١/١٦٧الوالية علی البلدان ( -٤
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جا را دو چندان ساخته بود. در اخبار آمده است كه  در اين شهر، اهميت آن سصحابه
كرد و مستقيماً از  عثمان، خود، شخصاً بر بازار و قيمت اجناس و كاالهاي شهر نظارت مي

882Fكرد احوال و اوضاع مردمان آن ديار اطالع پيدا مي

. همچنين هنگام عزيمت به مكّه و 1
بود به عنوان  سصحابه را كه معموالً زيد بن ثابت اداي مناسك حج، يكي از بزرگان

883Fنمود نائب و جانشين موقّت خود، منصوب مي

. مدينه نيز چونان مكّه، در طول دوران 2
خالفت عثمان، جز در جريان حوادث روزهاي آخر عمر آن بزرگوار، شهري آرام و امن 

884Fآمد. به حساب مي

3  

885Fسوم: بحرين و يمامه

4 
، عثمان بن أبي العاص ثقفي والي بحرين بود و چون عثمان به خالفت سهنگام وفات عمر

رسيد، او را در منصب خود ابقا نمود. اسناد و مدارك، حاكي از آن است كه عثمان بن 
بعد از هجرت، در اين  27أبي العاص سه سال بعد از به خالفت رسيدن عثمان، يعني تا سال

ر مشاركت فعال او و سپاهيانش همراه سپاهيان را بايد د سمت باقي مانده است و علت آن
886Fبصره در فتوحات فارس دانست

هاي دو واليت بحرين و بصره  واضح است كه همكاري 5
از عهد عمر، رو به رشد بوده و در عهد عثمان، و به ويژه بعد از روي كار آمدن عبداهللا بن 

887Fدي برخوردار شدعامر بن كريز، به عنوان امير بصره، اين روابط از استحكام زيا

جا  ، تا آن6
كه والي بحرين، در جريان فتوحات يكي از فرماندهان زير دست عبداهللا بن عامر 

دهند كه واليت بحرين، به تدريج، زير  شد. مدارك تاريخي نيز نشان مي محسوب مي
سلطه و نفوذ واليت بصره قرار گرفت، به نحوي كه خود عبداهللا بن عامر، كارگزاران و 

                                           
 ). ٩٦٢-٣/٩٦١تاريخ املدينة ( -١
 ). ١٦٩-١/١٦٨الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ١٦٩-١/١٦٨الوالية علی البلدان ( -٣
نوب خليج و شرق عربستان به استثنای کويت را در بر های ج سرزمينی بود که متامی امارت، در آن ايام، حبرين -٤

 عربستان.  دای بود واقع در سرزمني جن گرفت. ميامه نيز منطقه می
 . ١٥٩ص، تاريخ خليفه بن خياط -٥
 ). ٥/٤٤طبقات ابن سعد ( -٦
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888Fنمود آن ديار را منصوب ميواليان 

شود كه در دوران خالفت عثمان، بحرين  . گفته مي1
جزو واليت بصره شد. شايد اين به دليل آن بود كه بحرين، به پايگاه مسلمانان جهت 
عزيمت به فارس و جنوب ايران تبديل شده بود و اين، خود، عاملي شد براي تقويت هر 

889Fو واليت بحرين و بصرههاي ميان د چه بيشتر روابط و همكاري

. از جمله واليان بحرين 2
 توان مروان بن حكم و عبداهللا بن سوار عبدي را نام برد كه ظاهراً هنگام شهادت عثمان مي
890F، عبداهللا بن سوار والي بحرين بوده استس

. بدون شك، بحرين در دوران عثمان هم، از 3
كه خود عثمان بن  است كما اين  اي در روند فتح فالت ايران برخوردار بوده جايگاه ويژه

891Fرا ايفا نمود ت اين مناطق، نقش بسزاييابي العاص نيز در فتوحا

. از طرف ديگر و با 4
هايي شبه  وجود فعاليت اين منطقه در جريان فتوحات، بحرين نيز چون ديگر سرزمين

ي اي بود كه از امنيت و آرامش پايدار جزيره، تا زمان وفات عثمان بن عفان، منطقه
 برخوردار بوده است. 

در مورد يمامه نيز بايد گفت كه اين منطقه در دوران عمر جزو واليت بحرين و 
كه والي بحرين، خود،  شده است. به نحوي جا اداره مي عمان بود و زير نظر حكومت آن

اي  نمود. اما در عهد عثمان، يمامه به منطقه كارگزاران و مسئوالن اين منطقه را تعيين مي
كرد و اين فرد، از جمله  ا از بحرين تبديل شد كه خليفه، خود، والي آن را منصوب ميجد

افرادي بود كه در حوادث بعد از شهادت عثمان، حضور فعال داشته و از مخالفان سر 
892Fشد. سخت اين اقوام شورشي محسوب مي

5  

 چهارم: يمن و حضرموت
بنا به درخواست عمر، عزم مدينه  ه، والي يمن بود. چون اوي، يعلي بن منس در عهد عمر

اي از عثمان به دست او رسيد كه خبر از وفات عمر و بيعت مردم با عثمان و نيز  نمود نامه

                                           
 ). ١/١٦٩الوالية علی البلدان ( -١
 . ١٤١ص، عبدالرمحن بن النجم، البحرين فی صدر اإلسالم -٢
 . ١٧٩ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
 . ١٧٩ص، تاريخ خليفة بن خياط -٤
 . ١٧٩ص، تاريخ خليفة بن خياط -٥
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والي صنعاء باقي عنوان   بهداد. اين مرد تا زمان وفات عثمان،  ابقاي يعلي بر صنعاء مي
893Fماند.

1  
 بن ربيعه، در طول دوران بود كه عبداهللا» الجند«از ديگر شهرهاي اين منطقه، مدينه 

894Fخالفت عثمان، بر آن شهر حكومت داشت.

واليان ديگري نيز بر ساير شهرهاي يمن  2
اند اما منابع و اسناد تاريخي، بيشتر بر اين دو شخصيت متمركز شده و از  حكومت داشته
احوال اند. الزم به ذكر است كه منابع، مطالب چنداني در رابطه با اخبار و  آنان ياد كرده

هايي كه ميان خليفه و آنان رد و  اند و از نامه اين منطقه در طول دوران عثمان، ذكر نكرده
ها را براي  هايي كه عثمان آن اند و تنها به ذكر نامه بدل شده است سخني به ميان نياورده

895Fاند فرستاد بسنده كرده ي واليان خود مي همه

. مشهور است كه يمن، در عهد عثمان، 3
كنند كه  اند. نقل مي اي آرام و امن و مردمان آن، افرادي مطيع و فرمانبردار بوده همنطق

عثمان، مردي از بني ثقيف را به جانب يمن فرستاد و چون او به نزد عثمان بازگشت، به 
عثمان گفت: مردماني را ديدم مطيع و فرمانبردار كه اگر از آنان به حق يا باطل، چيزي را 

896Fرا بدون مقاومت، تحويل خواهند داد ندرخواست كنند، آ

. در روايات است كه در عهد 4
و در جريان فتوحات، قبايل بسياري از يمن به مناطقه عراق، مصر و شام مهاجرت  سعمر 

 سشد. در عهد عثمان  كردند. اين عامل، سبب ارتباط دائم مردمان يمن با آن مناطق مي
به همين دليل، جاي تعجبي ندارد اگر در ها، همچنان ادامه داشت و  نيز اين مهاجرت

جريان فتنه قتل عثمان، ردپاي يهودياني از يمن را بيابيم كه نقش فعال در آن جريان شوم 
آن فتنه  آتش افروزاند، در رأس اين يهوديان، عبداهللا بن سبأ بود كه بدون شك  داشته

يان يمن، از جمله يعلي كنند كه با شهادت عثمان، تني چند از وال شد، نقل مي محسوب مي
ه و عبداهللا بن ربيعه، خود را به حجاز رسانيده و در حوادث بعد از اين ماجراي يبن من

897Fاند. انگيز، حضوري فعال داشته غم

5  

                                           
 ). ٥/٤٤٢تاريخ الطربی ( -١
 . ١٧٩ص، تاريخ خليفة بن خياط -٢
 ). ١/١٧١الوالية علی البلدان ( -٣
 . ٧٩ص ، حسن سليمان، تاريخ اليمن السياسی فی العصر اإلسالمی -٤
 ). ٥/٤٤٢( تاريخ الطربی -٥
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 پنجم: واليت شام
چون عثمان به خالفت رسيد، معاويه بن ابي سفيان بر بيشتر مناطق شام تسلط داشت، 

898Fابقا نمود عثمان نيز او را در سمت خود

كه بيشتر واليان ديگر مناطق چون يمن،  . كما اين1
بحرين و مصر را در مناصب خود ابقا كرد. پس از مدتي، معاويه توانست بر سر تا سر شام 

ترين و با نفوذترين والي عثمان تبديل شد، در آغاز خالفت عثمان  حاكم گردد و به قوي
كردند.  ضور داشتند و بر آن منطقه حكومت ميغير از معاويه، واليان ديگري نيز در شام ح

راند و از اعتبار منزلت  از جمله آنان عمير بن سعد انصاري بود كه بر حمص حكومت مي
كه به بيماري ناعالجي مبتال شد، از عثمان  خاصي نزد عثمان برخوردار بود. اما پس از اين

نيز با پذيرفتن استعفاي او،  درخواست نمود كه فرد ديگري را جايگزين او نمايد و عثمان
ه كرد. با اين اقدام، معاويه بر شهري دست يافت كه پيش محمص را به قلمرو معاويه ضمي

از او عبدالرحمن بن خالد بن وليد بر آن حكومت داشت كه بعد از آن به حكومت منطقه 
899Fجزيره منصوب شده بود

ن، . همچنين پس از وفات علقمه بن محرز، والي فلسطين، عثما2
را نيز به قلمرو معاويه ملحق ساخت به اين صورت، تنها پس از گذشت دو سال از به  آن

خالفت رسيدن عثمان، سرتاسر شام به زير سلطه معاويه رفت. معاويه تا زمان شهادت 
900Fعثمان بر اين سمت باقي ماند و در آن ديار به حكومت خويش ادامه داد

. شام در دوران 3
ز حوادث و رويدادهاي مهمي بود، در واقع، شام از جمله حكومت معاويه، آكنده ا

شد. اما به دليل  هاي جهاد و نبرد با روميان و ديگر دشمنان محسوب مي مهمترين جبهه
مديريت كم نظير معاويه، مناطق تحت سلطه او در شام، در امنيت و آرامش قرار داشته و 

در اواخر خالفت عثمان، از جايگاه  هاي روميان در امان ماندند. معاويه انگيزي از فتنه

                                           
 . ١٥٥ص، تاريخ خليفه بن خياط -١
 ). ٥/٤٤٢تاريخ الطربی ( -٢
 ). ٥/٤٤٣مهان ( -٣
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هاي فتنه، او از جمله والياني بود  جا كه با بروز نشانه اي در دولت برخوردار بود تا آن ويژه
901Fدر مورد آن جريانات، با ايشان به مشورت پرداخت. سكه عثمان

1 
 

 ششم: ارمنستان
منطقه شام آغاز  نخستين لشكركشي سپاهيان اسالم به سوي ارمنستان، در عهد عثمان و از

گرديد و فرماندهي آن را حبيب بن مسلمه فهري بر عهده داشت كه با سپاهي قريب به 
هشت هزار نفر عزم آن ديار نمود. اين سپاه توانست مناطق بسياري از ارمنستان را به 

هاي بسيار، روميان سپاهي را جهت كمك به  تصرف خود در آورد. اما پس از پيشروي
داد كه با  ند تا به مقابله با مسلمانان بپردازد؛ حبيب احتمال ميشتگسيل داارامنه بدانجا 

وجود چنين سپاهي عظيم كه در راه است قادر به ادامه كار نخواهد بود، به همين دليل از 
عثمان درخواست نمود تا نيروهايي را به كمك او اعزام دارد؛ عثمان نيز به كوفيان دستور 

ند؛ آنان نيز بروش هزار نفر فراهم آورند و به جانب سپاه حبيب داد تا سپاهي قريب به ش
سپاهي را به فرماندهي سلمان بن ربيعه باهلي گرد آورده و به جبهه مسلمانان در ارمنستان 

902Fروانه ساختند

. پس از پايان جنگ با روميان، ميان حبيب و سلمان، بر سر تقسيم غنايم 2
خود، قضيه را به بهترين شكل ممكن، حل و فصل  رويي داد كه عثمان با درايتاختالفي 

903Fكرد

. پس از اين كه سلمان بن ربيعه توانست به فرماندهي سپاهيان اسالم در ارمنستان 3
904Fدست يابد، عثمان او را به امارت آن سرزمين منصوب نمود

ارمنستان  . سلمان از طريق4
به دست آورد. اما  برساند و توانست فتوحات بسياري را خود را به سرزمين هاي خزر

سرانجام در نبردي سنگين كه ميان او و پادشاه خزرها روي داد به شهادت رسيد، در اين 
كه سپاهيان خزر بالغ بر سي  نبرد نابرابر، سپاهيان اسالم، تنها ده هزار نفر بودند حال آن

 هاي بسياري كه سپاهيان اسالم از خود نشان شدند و با وجود رشادت هزار سرباز مي

                                           
 ). ١/١٧٦الوالية علی البلدان ( -١
 ). ٦/١٣١طبقات ابن سعد ( -٢
 . ٣٢٦ص، قدامة بن جعفر، ناعة الکتابةصاخلراج و  -٣
 ). ٢/١١٢ابن اعثم (، الفتوح -٤
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ي ايشان، به شهادت رسيدند. پس از اين نبرد،  دادند، از خزرها شكست خوردند و همه
جا مستقر  عثمان به حبيب بن مسلمه دستور داد تا بار ديگر به جانب ارمنستان برود و در آن

شود؛ او نيز با سپاهيان خود بدان ديار حركت كرد و به فتوحات عظيمي دست يافت. اين 
تا شهرهاي بسياري با او مصالحه كنند و در برابر مسلمانان تسليم ها سبب شد  پيروزي

905Fشوند

تصميم گرفت كه او را مأمور حفظ  س. پس از اين اقدامات مهم حبيب، عثمان 1
را كه والي آذربايجان بود،  سامنيت و آرامش منطقه جزيره نمايد، و حذيفه بن يمان

رمنستان فتوحاتي را به دست آورد و جانشين او در ارمنستان نمود؛ او نيز توانست در ا
906Fقلمرو اسالمي را تا مرزهاي سرزمين خزرها پيش ببرد

. اما پس از گذشت يك سال از 2
اين انتصاب، عثمان، حذيفه را عزل و مغيره بن شعبه را والي ارمنستان نمود و او نيز تا 

907Fهنگام وفات عثمان بر اين منصب ماند

ود كه در ب . واليت بزرگ ارمنستان، قلمروي 3
خالفت عثمان، ضميمه قلمرو اسالمي شد و مسلمانان براي فتح آن و حفظ امنيت و 

ها و مصائب عظيمي را تحمل نمودند و شهداي بسياري را در اين  آرامش آن ديار، سختي
908Fراه، تقديم كردند.

4  

 واليت مصرهفتم: 
در اين سمت عمرو بن عاص، والي مصر در دوران خالفت عمر بود كه قريب چهار سال 

909Fحكومت راند

عثمان او را تا مدتي كوتاه در  فاروق به شهادت نايل گشت،. چون عمر 5
آن منصب ايفا نمود. عبداهللا بن سعد بن ابي سرح نيز از زمان فتح فلسطين، جزو فرماندهان 

910Fتحت امر عمرو بود و در فتح مصر، در كنار او به جنگ پرداخته بود

. او همچنين در اداره 6
911Fهاي شاياني را به عمرو نمود احيه مصر كمكچند ن

و به همين دليل، پس از فتح منطقه  7

                                           
  ).١/١٧٧الوالية علی البلدان ( -١
 ). ١/١٧٧الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ١/١٧٧الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/١٧٧الوالية علی البلدان ( -٤
 ). ١/٧٧النجوم الزاهرة ( -٥
 ). ١/٣٣سري أعالم النبالء ( -٦
 ). ١/٣٣سري أعالم النبالء ( -٧
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912Fجا منصوب كرد مصرعليا، عمر بن خطّاب او را به حاكميت مناطقي در آن

. اما به خاطر 1
بروز اختالفاتي كه ميان عمرو و عبداهللا در نحوه اداره آن مناطق پيش آمده بود، چون 

مدينه رفت از او خواست تا عبداهللا را از حاكميت صعيد  عمرو براي بيعت با عثمان به
مصر عزل نمايد؛ اما عثمان با اين درخواست عمرو مخالفت كرد و به او چنين پاسخ داد: 
كه چون عبداهللا را عمر بن خطاب به اين سمت منصوب كرده است و او نيز تا به آن زمان 

توان بدون دليل و  اشد، بنابراين نميمرتكب اشتباه و تخلفي نشده تا دليلي بر عزل او ب
علّتي خاص، او را از مقام خود بر كنار كرد. اما عمرو بر اين درخواست خود اصرار 

كرد، سرانجام، عثمان،  ورزيد و عثمان نيز همچنان با درخواست او مخالفت مي مي
ين او مصلحت در اين ديد كه عمرو را از سمت خود عزل و عبداهللا بن ابي سرح را جانش

913Fنمايد.

2  
جا را به  در اين ميان، چون خبر رسيد كه روميان به اسكندريه حمله نموده و آن

اند.  تصرف خود در آورده و بسياري از مسلمانان و ديگر سكنه آن شهر را به قتل رسانيده
امير المؤمنين عثمان، نيز تصميم گرفت تا به خاطر تجاربي كه عمرو بن عاص در جنگ با 

914Fاشت، بار ديگر او را به فرماندهي جبهه مصر منصوب كند.روميان د

3  
پس از شكست مجدد روميان از مسلمانان، عثمان پيشنهاد نمود كه عمرو، واليت 

جا باشد اما عمرو  مصر را به عهده گيرد و عبداهللا بن ابي سرح، مسئول خراج و ماليات آن
گر عمرو را عزل و عبداهللا را به واليت اين پيشنهاد را نپذيرفت و عثمان نيز ناچار شد بار دي

مصر انتخاب كند. منابع و اسناد تاريخي در مورد عمرو بن عاص و نقش او در طول 
خالفت عثمان، جز در رابطه با دفع حمله روميان و اخراج آنان از مصر و نيز اختالفاتي 

كوت اختيار كه بر سر مسأله خراج، ميان او و عثمان روي داد، سخن چنداني نگفته و س
915Fاند كرده

كه عمرو  . همانطور كه گفتيم پس از مخالفت عمرو با پيشنهاد عثمان مبني بر اين4
واليت مصر را بر عهده گيرد و عبداهللا بن ابي سرح، مسئول امور خراج و ماليات آن 

                                           
 . ١٧٣ص، فتوح مصر و أخبارها، ٣٣ص، الکندی، والة مصر -١
 ). ١/١٧٨البلدان (الوالية علی  -٢
 ). ١/١٧٨الوالية علی البلدان ( -٣
 . ٢١٧ص، فتوح البلدان -٤
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سرزمين باشد، عثمان، مجدداً او را از واليت مصر، عزل و عبداهللا را به اين سمت منصوب 
به اين ترتيب، عبداهللا بن ابي سرح، عمالً والي و سرپرست مصر و سپاهيان مستقر در كرد. 

916Fجا شد آن

رسيد اما به تدريج و با  . در اوايل كار او، اوضاع مصر آرام و بسامان به نظر مي1
انگيز چون عبداهللا بن سبأ و همدستانش در آن ديار، اوضاع آن واليت  حضور مرداني فتنه

جا كه زمام امور را از عبداهللا بن ابي سرح گرفته و او را  آشوب نهاد تا آنرو به وخامت و 
917Fاز مصر بيرون راندند.

2 

 هشتم: واليت بصره
جا را در دست داشت. در  هنگام شهادت عمر بن خطاب، ابو موسي اشعري، واليت آن

عي هاي بنياديني در بافت جمعيتي و اجتما آن ايام، بصره در شرف تغييرات و دگرگوني
خود قرار گرفته بود. در واقع، بصره، به تدريج، به يكي از مراكز بزرگ نظامي و سياسي 

نمودند.  دولت اسالمي تبديل شده و به همين دليل، بسياري از قبايل عرب بدانجا كوچ مي
شدند تا بتوانند  هاي نبرد اعزام مي همچنين سپاهيان بسياري از آن شهر، به جانب جبهه

918Fرا در مشرق ايران دفع كنندحمالت دشمنان 

. با اين اوصاف، حكومت بر اين شهر، نياز 3
دانست كه ابوموسي از چنين  اي داشت. عمر نيز مي العاده به درايت و توان مديريت فوق

هايي برخوردار بود و به همين دليل، به جانشين بعد از خود توصيه نمود كه  ويژگي
919Fا نمايدابوموسي را تا چهار سال در سمت خود ابق

. دوراني كه ابوموسي در آن بر بصره 4
ها،  نمود، دوران جنگ و نبرد با دشمنان اسالم بود كه مردمان بصره در آن حكومت مي

اي كم  هاي بسياري از خود به نمايش گذاشتند. ابوموسي توانست با فرماندهي شايستگي
ها  موفّق شد بر شورش نظير، بسياري از مناطق ايران را به تصرف در آورد و در عين حال،

920Fهايي كه پس از شهادت عمر، در اين مناطق ظهور پيدا كرده بودند چيره شود و ناامني

. از 5
رساني در  طرف ديگر، اقدام مهمي كه او در بصره انجام داد حفر قنات و ايجاد شبكه آب

                                           
 ). ١/١٧٩الوالية علی البلدان ( -١
 ). ١/١٨٦مهان ( -٢
 . ١٤١ص، صاحل العلی، التنظيمات اإلجتماعية و اإلقتصادية فی البصرة -٣
 ). ٢/٣٩١سري أعالم النبالء ( -٤
 ). ١/١٨٧الوالية علی البلدان ( -٥
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آب شرب  اين شهر و مناطق تابعه آن بود. به عنوان مثال، او در بصره، قناتي حفر نمود كه
شد. پس از اين، موفقيت در اين كار بود كه او شروع  ن تأمين ميآمردم بصره از طريق 

هاي ديگر نمود اما عزل او از مقام واليت بصره، فرصت اين كار از او  به حفر قنات
921Fگرفت

و اين امكان را به جانشين او، عبداهللا بن عامر بن كريز داد تا كار ناتمام او را به  1
922Fاندپايان رس

بعد از هجرت، ابوموسي از عزل و ابن عامر را جانشين  29در سال س. عثمان2
923Fاو نمود

اند كه  . مؤرخان در مورد علل بركناري ابوموسي روايات متعددي ذكر كرده3
ها حول محور اختالفي است كه ابوموسي با سپاهيان خود پيدا كرد. روايت  تمامي آن

زد عثمان رفتند و از او درخواست كردند تا كنند كه جماعتي از بزرگان بصره ن مي
ابوموسي را بر كنار كند. عثمان نيز چون از آنان پرسيد كه چه كسي را براي اين منصب 

كه چند نفر از آنان از عثمان  اند، هر يك از آنان جوابي دادند تا اين در نظر گرفته
924Fيندخواستند كه مردي از قريش را به صالح ديد خود به اين سمت برگز

. او نيز ابن عامر 4
را به اين منصب رسانيد. اين ماجرا، اوج حكمت و سعه صدر و نيز بيانگر ميزان اطاعت 

كند كه بر خالف رواياتي دروغين و  باشد و اثبات مي ابوموسي از تصميمات خليفه مي
كنند كه چون خبر بركناري  متناقض، او هرگز طالب قدرت و پست مقام نبود. نقل مي

انتخاب ابن عامر به آن سمت را شنيد، بر منبر رفت و به مدح و ستايش از ابن  خودش و
سال سن داشت، پرداخت. از جمله، او خطاب به كوفيان  25عامر كه در آن موقع، تنها

چنين گفت: اي مردم! بدانيد جواني نزد شما خواهد آمد كه از قريشيان و از خانداني 
تمند كه ثروت بسياري را در اختيار شما قرار پاك و اصيل است، او مردي است سخاو

925Fخواهد داد.

5  
عثمان با اين تصميم حكيمانه توانست در آن شرايط حساس، مردي را به واليت 

شنيدند. از  كردند و فرمان او را به گوش دل مي بصره برگزيند كه سپاهيان از او اطاعت مي

                                           
 ). ١/١٨٧مهان ( -١
 ). ١/١٨٧مهان ( -٢
 ). ٥/٢٦٤تاريخ الطربی ( -٣
 ). ٥/٢٦٤تاريخ الطربی ( -٤
 ). ٥/٢٦٦تاريخ الطربی ( -٥
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وسي بود. عثمان ت و شخصيت ابومديگر، اين تصميم در جهت حفظ كرامطرف 
خواست كه شخصيت اين صحابي جليل القدر مورد اهانت و تحقير مردماني قرار  نمي

926Fگيرد كه تحت تأثير هياهو و جنجال افراد متمرّد قرار داشتند

. در آن ايام، بصره در 1
شرايط حساسي قرار داشت و به همين دليل، عثمان پس از انتصاب ابن عامر به واليت آن 

ن بحرين و عمان را زير نظر ابن عامر قرار داد. اين اقدام، در آن شرايط، ديار، سپاهيا
تأثيراتي مهم در تقويت قواي تحت امر ابن عامر و توان مقابله آنان با تهديدات پيشرو 
داشت. همچنين اين اقدام عاملي گرديد تا بصره به يكي از مراكز بزرگ نظامي و سياسي 

ين زمان به بعد، مهاجرت قبايل متعدد عرب به بصره، حكومت اسالمي تبديل شود. از ا
927Fروز به روز گسترش يافت

هاي حكومتي آن  و اين خود، باعث شد كه بار مسئوليت 2
سامان، اعم از امور اداري، مالي، نظامي و امنيتي افزايش يابد. با روي كار آمدن ابن عامر، 

ت يابند كه اين روند تا اندكي او و سپاهيانش توانستند به فتوحات عظيمي در ايران دس
928Fتداوم و استمرار داشت سقبل از شهادت عثمان

. در واقع، بصره در دوران واليت ابن 3
عامر، به خاطر فتوحات عظيمي كه به دست آورد و نيز توسعه همه جانبه آن، به چنان 
جايگاه رفيعي دست يافت كه توانست به مركز اداري و نظامي بزرگي تبديل شود و 

929Fطق عظيمي را تحت سلطه خود قرار دهدمنا

. از طرف ديگر، با اين شرايط ابن عامر به 4
عنوان والي بصره، مسئول تعيين و انتصاب واليان و فرماندهان بسياري بود. او اين وظيفه 

داد. مهمترين مناطق تحت سلطه واليت  انجام مي سخطير را پس از مشورت با عثمان
ين، سيستان، خراسان، فارس و اهواز بودند كه هر يك هاي عمان، بحر بصره، سرزمين

930Fشدند هاي متعددي مي شامل شهرها و بخش

. كه اين بيانگر اهميت وظيفه ابن عامر در 5
هاي ابن عامر اين بود كه او  اداره اين واليت مهم و استراتژيك بود. از مهمترين سياست

كرد. از طرف ديگر،  ا عزل ميجا و ي هر از چند گاهي فرماندهان تحت امر خود را جابه

                                           
 ). ١/١٨٩الوالية علی البلدان ( -١
 . ١٤١ص، ةإلجتماعية و اإلقتصادية فی البصر التنظيمات ا -٢
 ). ١/١٨٩الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/١٩٣مهان ( -٤
 ). ١٩/٤٣٣�اية األرب ( -٥
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بصره در دوران حكومت ابن عامر، به دليل درآمدهاي سرشاري كه بيت المال آن از محل 
فتوحات به دست آورد چنان هنگفت بود كه شهرت آن در تمام بالد اسالمي زبانزد شد. 

تنها  هاي اين شهر، به خاطر موقعيت ممتاز آن، چنان بسيار بود كه همچنين مخارج و هزينه
ها باشد. شايان ذكر است كه هم در دوران عمر  توانست جوابگوي آن آن درآمد عظيم مي

المال بصره بود كه در كنار اين  دار بيت و هم در عهد عثمان، زياد بن ابي سفيان، عهده
هاي  ها و كانال هاي مهمي چون حفر قنات مسئوليت، به نيابت از ابن عامر، بر طرح

931Fنمود رساني نظارت مي آب

. همچنين در دوران حكومت ابن عامر، از جانب دارالحكومه 1
هاي تحت  ها كلماتي حك شده بودند در سر تا سر سرزمين هايي كه بر آن بصره، سكه

932Fشدند سلطه اين واليت، ضرب و توزيع مي

. كه از قدرت و اعتبار اين واليت خبر 2
از همان بدو ورود به بصره دوست دهد، ابن عامر، اميري بود محبوب مردم. آنان او را  مي
933Fكردند داشتند و از دستورات او اطاعت مي مي

بينيم واليت بصره، در  . با اين تفاصيل، مي3
عهد عثمان، تنها در يد قدرت ابو موسي اشعري و عبداهللا بن عامر قرار داشت كه هر يك 

934Fنقشي بسزا در حوادث و رويدادهاي آن واليت ايفا نمودند.

4  

 كوفه نهم: واليت
935Fعمر بن خطاب در اواخر خالفت خويش، مغيره بن شعبه را به واليت كوفه بر گزيد

5 .
را بدان منصب تعيين  سچون عثمان به قدرت رسيد، او را عزل و سعد بن ابي و قاص

را بنا به وصيت عمر بن  كنند كه او آن روايت مي سنمود. در مورد علت اين اقدام عثمان
به خليفه بعد از خود توصيه كرده بود كه سعد بن ابي و كه در بستر مرگ،  سخطاب

قاص را بدان سمت انتخاب كند، انجام داد. عمر در وصيت خود گفته بود كه او سعد را 
كه كار اشتباهي مرتكب شود و يا خيانتي از او سرزده باشد، از واليت كوفه  بدون اين

كه او را به اين منصب باز كند  عزل كرده است اما به خليفه بعد از خود سفارش مي

                                           
 ). ١/١٩٤الوالية علی البلدان ( -١
 . ١٤ص، داد علی القزاز، و الدراهم اإلسالمية -٢
 ). ١/١٩٤الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/١٩٥مهان ( -٤
 ). ٥/٢٣٩تاريخ الطربی ( -٥
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936Fگرداند

دار اقامه نماز و  . عثمان در تعيين سعد به واليت كوفه، شرط گذاشت كه او عهده1
937Fالمال آن واليت باشد مسئول بيت سسپاهيان كوفه باشد و عبداهللا بن مسعود

كه  س. سعد2
ختي ، كوفه را بنيان نهاده بود، نسبت به اوضاع و احوال شهر شناسخود، در عهد عمر

، بهتر از ده داشتجا را بر عه كه چند سال، واليت آن كامل داشت. همچنين به خاطر اين
938Fهر كس ديگري به شرايط و مرزها و سپاهيان و مردمان آن آگاه بود

. از مهمترين 3
داد، بازديد مستمر از مرزها و  اقداماتي كه سعد در طول حكومتش بر كوفه انجام مي

939Fت كوفه بود سعد به رتق و فتق امور و مسايل آن پرداختهاي تحت سلطه والي سرزمين

4 .
همچنين او در مدت اين مسافرت، به بازديد از منطقه همدان مبادرت نمود و در اين 
بازديد، كارگزاران آن ديار را تعيين كرد. اما به مرور زمان ميان سعد و ابن مسعود 

اند كه  به اين صورت روايت كردهاختالفاتي بروز نمود، مؤرخان، علّت اين اختالف را 
رض نمود. اما هنگام سر رسيد آن، قدار  المال، مبلغي پول را به صورت مدت سعد از بيت

المال نبود. در اين اثنا، ابن مسعود نيز، شخصاً، نزد او  قادر به بازگرداندن آن مبانع به بيت
باال گرفت و با تندي با المال را از او مطالبه كند. چون صحبت آن دو  رفت تا قرض بيت

هم سخني گفتند، مردم گرد آنان جمع شدند، هنگامي كه خبر اين ماجرا به عثمان رسيد، 
940Fاو سعد را بر كنار و ابن مسعود را همچنان در مقام خود ابقا نمود

. اين داستان، خود دليلي 5
كفاف  جا درآمد ناچيز سعد القدر، تا آن است بر زهد و ورع آن دو نفر صحابي جليل

المال، پول قرض كند. همچنين  كرد و به همين دليل ناچار شد از بيت معيشت او را نمي
كند كه ابن مسعود تا چه حد، نسبت به حفظ و حراست از اموال  اين ماجرا اثبات مي

سعد را بعد از يك سال و نيم  سالمال تاكيد داشته است، به اين ترتيب، عثمان بيت
941Fحكومت بر كوفه عزل

وليد بن عقبه بن ابي معيط را جانشين او نمود. وليد پيشتر و در و  6
دوران خالفت ابوبكر از فرماندهاي رده ميانه سپاهيان اسالم در اردن بود و در دوران 

                                           
 ). ٥/٢٣٩تاريخ الطربی ( -١
 ). ١/١٩٦الوالية علی البلدان (، )٥/٢٥٠مهان ( -٢
 ). ١/١٩٦الواليه علی البلدان (، ١٠٥ص، صادق عرجون، ثمان بن عفانع -٣
 ). ١/١٩٧مهان ( -٤
 ). ٥/٢٥١تاريخ الطربی ( -٥
 ). ٥/٢٥٠مهان ( -٦
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942Fامير اعراب مستقر در منطقه جزيره بود سعمر

او در اواخر خالفت عمر و اوايل دوران  1
شد كه در نبردهاي بسياري  محسوب ميوفه كعثمان، جزو فرماندهان تحت امر والي 

943Fحضور پيدا كرده بود

. ايشان پيش از انتصاب بدين سمت، از شناخت الزمي نسبت به 2
واليت كوفه، سپاهيان و مرزهاي آن و نيز اخالق مردمانش برخوردار شده بود. شايان 

ند آنان ذكر است كه خلفاي راشدين هرگاه قصد داشتند واليان و امراي خود را تعيين نماي
كردند كه در آن حوزه از تجربه و علم و درايت بيشتري  را از ميان افرادي انتخاب مي

نسبت به ديگران برخوردار بودند. بر همين اساس نيز عثمان، وليد را از ميان ديگر نامزدها 
انتخاب نمود. هر چند هستند در ميان مؤرخان قديم و معاصر كه عثمان را به خاطر اين 

كنند كه او برادر مادري خويش  اند. آنان چنين ادعا مي خود قرار داده قادمورد انتانتصاب 
را براي اين منصب در نظر داشت و چون اختالف ميان سعد و ابن مسعود پيش آمد، 

. بايد دانست كه اين اتهامي است 944F3 فرصت را غنيمت شمرد و وليد را به اين مقام رسانيد
بايد به چنين اتهاماتي كه براساس حدس و گمان و در و ن 945F4سآشكار و صريح به عثمان

تضاد كامل با سوابق و عملكرد عثمان است وقعي گذاشت. در اوايل كار وليد، ابن مسعود 
المال بود اما به دليل اختالفاتي كه ميان آن دو روي داد، عثمان  دار امور بيت همچنان عهده

المال را به يك نفر واگذار  مسئوليت بيتتصميم گرفت، مانند ديگر واليات، امر واليت و 
را به وليد واگذار  كند و به همين دليل، ابن مسعود را از مسئوليت خود بر كنار نمود و آن

كند كه  كرد. در واقع، عثمان بر اين باور بود كه در آن شرايط، مصلحت عامه اقتضا مي
946Fالمال را باشند و هم امور بيتجا را بر عهده داشته  واليان هم امور واليت و نظاميان آن

. در 5
توان گفت كه او اميري بود كه نزد مردم از اعتبار و احترام خاصي  مورد وليد مي

947Fبرخوردار بود. گويند كه خانه او در كوفه، در نداشت

روز،  و او در تمام اوقات شبانه 6
ريان قتل كه ج پرداخت، تا آن پذيراي مراجعه كنندگان بود و به حلّ مشكالت آنان مي

                                           
 ). ٥/٢٥١مهان ( -١
 ). ١/١٩٨الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ١/١٩٨الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/٩٤طه حسني (، نگا: الفتنة الکربی -٤
 . ١٠٨ص، صادق عرجون، بن عفان عثمان -٥
 ). ٥/٢٥١تاريخ الطربی ( -٦
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ابن حيسمان خزاعي پيش آمد؛ وليد پس از اين حادثه كه در جريان آن چند نفر از 
ها را قصاص  جوانان كوفه، شب، ابن حيسمان را در منزل خود به قتل رسانيده بودند، آن

كرد. اين امر باعث آن شد كه اقوام و نزديكان آن جوانان، كينه وليد را به دل بگيرند و به 
كردند به هر  ساختند و تالش مي او بپردازند. آنان از هر اشتباه وليد، كوهي ميمقابله با 

اعتبار كنند. سرانجام همين افراد توانستند اتهام  شكل ممكن، شخصيت او را ضايع و بي
هاي فراوان، منجر به اجراي حد  شرب خمر را بر او وارد سازند كه پس از كش و قوس

948Fاز واليت كوفه شد.در مورد او و سپس عزل ايشان 

1  
اي خطاب به كوفيان نوشت و به آنان چنين گفت: از امير  بعد از عزل وليد، عثما نامه

المؤمنين عثمان به مردم كوفه؛ سالم عليكم بدانيد كه من وليد بن عقبه را به واليت شما 
جا فائق آيد، وليد جزو مردمان  هاي آن برگزيدم. او نيز توانست بر مشكالت و سختي

صالح و نيكوكار بود كه او را به رفتار و گفتاري نيك با شما امر نمودم اما شما را به چنين 
كاري مجبور نكردم. وليد در حقّ شما، نيك رفتار و خوب گفتار بود و هرگز به شما 
آسيب نرساند. اين ظاهر او بود كه خود به چشم خويش ديديد اما شما در مقابل، ايمان و 

د اتهام قرار داديد، بدانيد كه خداوند به احوال شما و او آگاه است و بينا؛ تقواي او را مور
من پس از عزل وليد، سعيد بن عاص را به واليت شما انتخاب نمودم [پس از او اطاعت 

949Fكنيد و فرمان ببريد. ]

اي از  هايي كه دسته در واقع، اين اتهام، دنبال يك سلسله شكايت 2
950Fكردند هاي مختلف، در مورد امراي خويش مطرح مي كوفيان، هميشه و به بهانه

. با عزل 3
وليد، بسياري از مردم كوفه، خشمگين شدند و وليد را از اين اتهام مبرّا دانستند. اما به هر 

بعد از هجرت، وليد را عزل و سعيد را  30حال و براساس سوگند چند نفر، عثمان در سال
را نزد عثمان برده بودند و در ميانشان افرادي جانشين او نمود. كوفياني كه شكايت وليد 

چون مالك اشتر حضور داشتند، هنگام عزيمت سعيد به جانب كوفه، از همراهان و در 
951Fواقع استقبال كنندگان او بودند

كه بعدها همين افراد عليه او دست به شورش زدند و  4
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جا  رفت و در آن مقدمات عزل او را فراهم آوردند. چون سعيد به كوفه رسيد به مسجد
رغم ميل خود به واليت كوفه  خطاب به مردم چنين گفت: اي مردم! بدانيد كه من علي

ام اما چون اطاعت از امير مؤمنان واجب است، من نيز اين مسئوليت را  انتخاب شده
را در نطفه خفه  را ببينم، آن اي به مشامم برسد و ردپايي از آن پذيرفتم. بدانيد اگر بوي فتنه

را از ميان خواهم برد و يا  خواهم كرد و در اين كارزار كوتاه نخواهم نشست كه يا من آن
952Fشود او بر من چيره مي

هاي ظهور فتنه و آشوبي بزرگ را در  . به حقيقت كه سعيد، نشانه1
ها قبل از واليت او آغاز شده بود تشخيص داده و به همين خاطر،  كوفه كه مدت

953Fمود كه با شدت با آن فتنه برخورد خواهد كرد.انگيزان را تهديد ن فتنه

2  
سعيد پس از به قدرت رسيدن، به رتق و فتق امور مهم واليت خود چون تعيين امرا و 

954Fفرماندهان مورد اعتماد خود پرداخت

. او در طول حكومتش توانست فتوحات عظيمي را 3
به آن پرداختيم. اما به دست آورد كه در گفتار مربوط به فتوحات عهد عثمان، به تفصيل 

كم از زير خاكستر زبانه كشيدند و حوادث  كم  هاي فتنه بعد از هجرت شعله 33در سال
ها به بار آوردند. در اين ميان، مالك اشتر  ناگواري را در كوفه و سپس در ديگر سرزمين

اي بر ضد سعيد بن عاص تدارك ديد و از طريق آن توانست جماعتي از مردمان  توطئه
لوح و زود باور را با خود همراه سازد. در واقع، موضع كوفيان نسبت به سعيد كم و  ساده

چون سعد بن ابي وقاص و وليد بن از او   بيش، همانند موضع آنان در قبال حكام پيش
عقبه بود. آنان پس از سعيد بارها و بارها از دست واليان خود لب به شكايت گشوده و 

انگيز تبديل  د و اين به عادت اين قوم لجوج و ناسپاس و فتنهخواستار عزل آنان شده بودن
گشته بود. تنها تفاوتي كه اعتراض اين بار آنان با ديگر اعتراضاتشان داشت، شورش 

اي بود كه همزمان با اين اعتراض، كوفه را در نورديد، بدون شك اين رخدادي  مسلحانه
داد. اين حادثه را  ولين بار روي ميبود كه در تاريخ كوفه و در تاريخ اسالم، براي ا

توان ثمره تغييرات و حوادثي دانست كه بر اثر تبليغات و شايعات آشوب طلبان و  مي
انگيزان، مردم كوفه را تحت تاثير خود قرار داد، پس از اين اعتراضات، عثمان، سعيد  فتنه
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ار منصوب را عزل و سپس ابوموسي را طبق خواسته خود مردم كوفه به واليت آن دي
به كوفه وارد شد، خطاب به مردم چنين گفت: اي مردم! ديگر  سنمود. چون ابوموسي

اين چنين طغيان مكنيد و از اين نوع اقدامات بپرهيزيد، متحد باشيد و از خالفت اطاعت 
هايتان پرهيز نماييد و صبر و آرامش  ها و قضاوت گيري كنيد، از تعجيل و شتاب در تصميم

خواستيد نزد شماست. سپس چون از  ازيد كه از امروز، اميري را كه ميرا پيشه خود س
منبر پايين آمد مردم از او خواستند كه براي نماز به امامت بايستيد اما او امتناع كرد و 

گاه عليه عثمان شورش  اند كه هيچ اعالم نمود تا زماني كه مردم شهر با او پيمان نبسته
ايستد. آنان نيز اعالم كردند كه چنين خواهند  يشان نمينخواهند كرد، هرگز به امامت ا

955Fخواهد. بود كه اميرشان مي

اي به مردم كوفه نوشت و در آن خطاب به  عثمان نيز نامه 1
ام كه خود، او را برگزيديد. به  مردم چنين گفت: اي مردم! من فردي را نزد شما فرستاده

ام و صبورانه تمام توانم  ا قرار دادهخداوند سوگند كه آبرويم را در معرض خطر فتنه شم
ام تا شايد شما اصالح شويد. اي مردم! هرچه را كه دوست داريد به اين  را به كار بسته

شرط كه عصيان خداوند در آن نباشد بازگو كنيد و آن را از من بخواهيد و از هر چه 
كنيد تا آن را نفرت و كراهت داريد به اين شرط كه عصيان خداوند در آن نباشد بازگو 

از شما دور سازم. اما بدانيد كه اين، مشروط بر اين است كه از خالفت اطاعت كنيد و بر 
شود كه شما رفتار  گونه كه با شما رفتار مي صورت همان او شورش نكنيد كه در غير اين

956Fكنيد مي

957Fبر واليت كوفه ماند و حكومت نمود. ستا زمان شهادت عثمان س. ابوموسي2

3 
پنج والي را به خود ديد كه  سبينيم كه واليت كوفه در عهد عثمان رتيب ميبه اين ت

اصالً در ديگر واليات سابقه نداشت. در طول حكومت اين واليان، حوادث مهمي روي 
كه سرانجام  داد كه به طور مستقيم بر سرنوشت حكومت اسالمي تاثير گذار بود تا اين

ي قلمرو اسالمي را تحت تاثير خود قرار داد.  و همههاي فتنه از اين شهر زبانه كشيد  شعله
تجربه اثبات كرد كه مردمان كوفه در تمام دوران حكومت واليان خود، عليه آنان دست 

هاي آنان، باز هم آن  زدند و با وجود تالش واليان جهت تأمين خواسته به شيطنت مي
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كه عمر بن خطّاب از دست  راندند. شايد به همين دليل باشد مردم، ايشان را از خود مي
خواهد او را از شرّ مردم كوفه  آنان به تنگ آمد و در موردشان گفت كه از خداوند مي

 نجات دهد. 
جا  باشد تا آن مطلبي كه الزم است كه بيان شود نقش كوفيان در فتنه قتل عثمان مي

ون كوفه كه تني چند از آنان، مسقيماً در قتل عثمان دست داشتند. از طرف ديگر، چ
هاي ديگري چون طبرستان، آذربايجان و شمال فالت ايران را تحت سلطه خود  سرزمين

ها ارتباطي تنگاتنگ داشت. مهمترين دليل اثبات اين ارتباط،  گرفته بود، با اين سرزمين
حضور خود واليان در فتح آن مناطق و نيز نظارت مستقيم آنان در حفظ امنيت و ثبات آن 

958Fاشدب ها مي سرزمين

را  ي. به اين ترتيب، بعيد نيست كه آن مناطق نيز در كنار كوفه، نقش1
959Fدر جريان آن فتنه ايفا كرده باشند.

2  
بينيم كه والياتي چون  از خالل مطالعه واليات قلمرو اسالمي در عهد عثمان مي

العرب واقع بودند از ثبات و امنيت پايداري  ةبحرين، يمن، مكه و طائف كه در خود جزير
اند. شام نيز در طول خالفت عثمان، جز در رابطه با جنگ با روميان، بدور  برخوردار بوده

از هر نوع تشنّج بود. مردمان بصره نيز در كنار والي خود، عبداهللا بن عامر، سرگرم 
هاي دشمنان بودند. در اين ميان، كوفه و مصر هستند كه  فتوحات و دفع حمالت و توطئه

ن آشوند كه باعث شد مردمان  دچار تشنجات و حوادثي مي سدر اواخر عهد عثمان
ها به جاي نبرد با دشمنان دين، عليه خليفه خود سر به طغيان بردارند و در فتنه به  سرزمين

960Fشهادت رسانيدن او مشاركت داشته باشند.

3  
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 گفتار دوم

در قبال واليان و وظايف و حقوق آنان در اين  سسياست عثمان
 دوران

 در قبال واليان ساست عثماننخست: سي
را يك  سبعد از هجرت به خالفت رسيد، تمامي واليان عمر 24در سال سچون عثمان

سال در مناصب خود ايفا نمود و پس از گذشت اين مدت، بنا به مصلحتي كه تشخيص 
داده واليان مورد نظر خود را تعيين كرد. شايد اين اقدام عثمان در ابقاي يك ساله واليان 

هاي خود، به خاطر سفارش عمر بود كه در آخرين لحظات حيات بخش  در سمت سعمر
خويش به خليفه بعد از خود توصيه نمود تا تمامي واليان او را يك سال در مناصب خود 
ابقا كند جز ابوموسي اشعري كه صالح را در اين دانست او را تا چهار سال در منصب 

961Fخود باقي گذارد

خود نسبت به واليان، هميشه از مشورت و  هاي . عثمان در سياست1
برد. همچنين او در طول خالفت خود، بنا به مقتضيات زمان،  هاي صحابه بهره مي ديدگاه

واليتي را در هم ادغام نمود كه به عنوان مثال بحرين را به بصره ملحق كرد و تمامي 
حد ساخت و تحت نفوذ واليات شام را به دليل وفات واليان و يا استعفاي آنان، با هم مت

 معاويه قرار داد. 
عثمان، هميشه، واليان خود را به رعايت عدالت و رأفت و عطوفت نسبت به مردم 

اي كه بعد از به خالفت رسيدن به واليان نوشت، همين  نمود و اولين نامه سفارش مي
اده است به رهبران امت دستور د داد: بدانيد كه خداوند مسايل را مورد تاكيد قرار مي

كه حافظ و سرپرست مردم باشند و نه ماليات بگير و طلبكار آنان. بدانيد كه نخستين 
كن.   رهبران اين امت، حافظ و سرپرست امت بودند، و نه خراج بگير و ماليات جمع

ممكن است در آينده رهبران امت به خراج بگير و ماليات بگير مردم تبديل شوند و از 
رود و  ن غافل شوند كه در اين صورت شرم و حيا و احترام از بين ميامور دين و دنياي آنا

ماند. بدانيد كه بهترين و  داري و وفاداري باقي نمي ديگر ميان آنان و حكومت حس امانت
ترين شيوه حكومت آن است كه در مسايل ملت دقّت نظر شود و از آن غفلت  درست
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ل انجام وظايف آنان را در قبال حكومت ننمود و حقوق آنان را رعايت نمود و در عين حا
چون پرداخت زكات و ماليات، از ايشان بخواهيد. در مورد اهل ذمه نيز به همين صورت 

هاي خود با آنان وفادار باشيد تا شايد آنان نيز به راه  رفتار كنيد. نبست به دشمنان و پيمان
962Fحق آيند

نمايد تا براساس آن  ن ابالغ ميهاي خود را به واليا . در اين نامه، عثمان سياست1
ها عبارتند از: رعايت حقوق مسلمانان، مطالبه ماليات و زكاتي  حكومت كنند. اين سياست

المال بپردازند، رعايت حقوق اهل ذمه و همچنين مطالبه جزيه و  كه آنان بايد به بيت
سبت به داري و وفاداري ن خراجي كه پرداخت آن بر ايشان واجب است و رعايت امانت

كه نبايد  همه حتي دشمنان، در نظر گرفتن اصل عدالت در تمامي شئونات مذكور و اين
963Fآوري ماليات و خراج از مردم باشد هم و غم واليان در جهت جمع

. عثمان در كنار 2
اصول كاري، مسايل مربوط به نحوه درست و صحيح اداره واليات را به آنان  تشريح

ساخت بلكه تمامي  مند مي واليان را از رهنمودهاي خود بهره شد. او نه تنها يادآور مي
ديد  ها را مصحلت مي آحاد و اقشار مختلف مردم را به رعايت مسايلي كه خود آن

مصحف واحد در مدينه و زير نظر  نمود. از جمله اين مسايل، تدوين سفارش و ملزم مي
، مكّه، مصر، شام، ه، بصرصحابه بود كه پس از ارسال آن به مناطق مختلفي چون كوفه

بحرين، يمن و جزيره، به مردم دستور داد تنها براساس قرائت آن مصحف قرآن را تالوت 
964Fنمايند.

3  
ها را جمع  ها و صحيفه پس از اين اقدام، عثمان به مردم فرمان داد تا ديگر مصحف

نه صورت ها را آتش زنند كه اين كار با موافقت اجماع صحابه حاضر در مدي كرده و آن
965Fطالب نيز آن را بيان داشته است گرفت و علي بن ابي

. همچنين عثمان دوست داشت كه 4
واليان او در ميدان جهاد و فتوحات، با هم به رقابت بپردازند و به همين دليل به ابن عامر و 
سعيد بن عاص اعالم نمود كه هر كدام بتوانند سرزمين وسيع خراسان را فتح نمايند. امير 

بود كه ابن عامر، خراسان را فتح نمود و و جهت نيل به اين هدف جدي  واهد شدا خج آن
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966Fسعيد، منطقه طبرستان را به تصرف در آورد

آمد كه اقدامات  . در ضمن او، گاه پيش مي1
كرد تا مصالح مسلمانان حفظ شود. به عنوان نمونه،  واليان را منوط به رعايت شروطي مي

، از عثمان درخواست نمود كه اذن دريانوردي و حركت به چون معاويه بن ابي سفيان
جانب قبرص را به او بدهد، عثمان شرط گذاشت كه خود معاويه با همسرش، در اين سفر 
حضور داشته باشند و نيز معاويه، هيچ سربازي را ملزم به حضور در آن جنگ نكند. 

در اين جنگ حضور معاويه نيز طبق اين شرط، خود و همسرش سوار بر كشتي شده و 
967Fداشتند.

2  

 در نظارت بر اعمال واليان و كارگزاران خود سهاي عثمان دوم: روش
برد  هايي كه عثمان در زمينه نظارت بر اقدامات كارگزاران خود به كار مي مهمترين روش

 عبارتند از:

 حضور در مراسم حج -1
هاي آنان  دادخواهي عثمان نسبت به حضور در حج و ديدار با حجاج و شنيدن شكايات و

داد. او همچنين به واليان خود در اقصي نقاط بالد  از واليان و امراي خود اهميت بسيار مي
ها اعالم نموده بود تا هر سال در موسم حج حضور يابند  اسالمي و نيز مردمان آن سرزمين

968Fو با او ديدار نمايند

هاده بود و هر اي بود كه عمر بنيان ن . در واقع اين روش، تداوم شيوه3
هاي مختلف و همچنين مردمان آن  سال و در موسم حج، با واليان خود در سرزمين

969Fكرد. واليات ديدار و گفتگو مي

4  
 
 

 ندآمدهاي ديگر به مدينه مي وجو از مسافراني كه از واليات و سرزمين پرس -2

                                           
 ). ٢/١٦٦تاريخ يعقوبی ( -١
 . ٣٠٦، ) و اخلراج و صناعة الکتابة١/٢١٦الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ١/٢١٦الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/٢١٦الوالية علی البلدان ( -٤
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ا بر خليفه اي ر گونه زحمت و هزينه هايي بود كه هيچ ترين شيوه اين روش جزو آسان
ريزي خاصي ميسر بود و  كرد. در عين حال اين روش، هميشه و بدون برنامه تحميل نمي

دادند و به ويژه، در دوران سه خليفه اول كه  ي خلفاي راشدين، اين شيوه را انجام مي همه
 در مدينه استقرار داشتند، اين شيوه به دليل انبوه مسافران مدينه و حضور حجاج و زائران و

970Fداد و ثمرات آن بيشتر بود. علي الخصوص در ايام حج، به مراتب بهتر نتيجه مي

1  

 نوشتند نامه مي سهاي مختلف به عثمان مردماني كه در سرزمين -3
نمود. به عنوان  نوشتند استقبال مي ها به او مي هايي كه مردم ديگر سرزمين عثمان از نامه

ه، مصر و شام به او نوشتند مطالعه و به مواردي كه هايي را كه مردمان كوف مثال او شكوائيه
971Fها ذكر شده بود، رسيدگي نمود. در آن

2 

 اعزام بازرسان به واليات مختلف -4
فرستاد تا از اوضاع و  عثمان، در طول خالفت خود، بازرساني را به واليات مختلف مي

شنوند  ن به مردم مياحوال آن مناطق آگاه شده و اخباري را كه در مورد ظلم و ستم واليا
به اطالع عثمان برسانند. آن بازرسان گزارشات جامع و كاملي را از آن واليات به عثمان 

972Fدادند ارائه مي

. به عنوان نمونه، عثمان، عمار بن ياسر را به مصر، محمد بن مسلمه را به 3
به ديگر  كوفه، أسامه بن زيد را به بصره، عبداهللا بن عمر را به شام و افرادي ديگر را

973Fواليات اعزام نمود.

4  

 ها ي مستقيم اوضاع و احوال آن سرزمين مسافرت به واليات مختلف و مالحظه -5
رفت تا هم از اوضاع آن ديار مطّلع شود و هم با واليان  عثمان در موسم حج به مكّه مي

ها با  نها ديدار كند و از اوضاع و احوال آ خود در ديگر واليات و نيز مردمان آن سرزمين
 خبر شود. 

                                           
 ). ٢/١٢٢الوالية علی البلدان ( -١
 ). ١/٢١٧الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ١/٢١٧ی البلدان (الوالية عل -٣
 ). ١/٢١٧الوالية علی البلدان ( -٤
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 هايي از واليات به مدينه احضار هيأت -6
هايي از سرزمين  آمد كه خلفاي راشدين، از واليان خود بخواهند كه هيأت بسيار پيش مي

تحت نظر خود را به مدينه اعزام نمايند تا در مورد واليان و كارگزاران آن واليت و 
عمر، عثمان و علي، به اين كار مبادرت  وجو نمايد. ها پرس جا از آن اوضاع و شرايط آن

ين و نيز دوران كوتاه خالفت ده دليل سرگرم شدن به جهاد با مرتورزيدند اما ابوبكر ب مي
974Fخود، فرصت اين كار را پيدا نكرد.

1 

 احضار خود واليان و صحبت با آنان در رابطه با اوضاع واليت تحت امر آنان -7
زدند و هميشه با واليان خود در ارتباط بودند.  ست ميي خلفاي راشدين به اين كار د همه

نمود و با آنان  عثمان نيز چون ديگر خلفاي راشدين، ارتباط دائم خود با واليان را حفظ مي
نمود تا به بحث و گفتگو در مورد مسايل مختلف دولت بپردازند.  برگزار مي  جلساتي 

يان مدينه، بصره، كوفه، شام، مصر اي بود كه با حضور وال مهمترين اين جلسات، جلسه
وديگر واليات و نيز بزرگان صحابه برگزار شد و در آن راجع به رويدادهايي كه پيش از 

هاي خود را در  ها و نگرش بروز فتنه اتفاق افتاده بود صحبت شد و هر يك از آنان ديدگاه
975Fرح نمودند.ها را مط ي برخورد و مقابله با آن رابطه با آن جريانات و نيز نحوه

2 

 مكاتبه با واليان -8
نمود و از آنان  عثمان چون ديگر خلفاي راشدين، به طور مداوم، با واليان خود مكاتبه مي

خواست كه در مورد اوضاع و شرايط واليت و مردمان آن ديار، به او گزارش دهند.  مي
هاي  شيوهمهمترين  سو علي بن ابي طالب ساين اقدام، در دوران خالفت ابوبكر صديق

976Fكسب اطالعات در مورد واليات بود.

3  
ها در جريان أوضاع و  هايي بودند كه عثمان از طريق آن اين موارد، مهمترين شيوه

گرفت. او تاكيد داشت كه آنان به وظايف خود به طور  احوال واليات خود قرار مي
ها،  ام آنكامل، عمل كنند. به محض اطالع از وقوع هر نوع اشتباه و حضوري در انج

                                           
 ). ٢/١٢٢الوالية علی البلدان ( -١
 ). ٢/١٢٣الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ٢/١٢٢الوالية علی البلدان ( -٣
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شد كه واليان به آن  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 واليان، آنان را  ها اقدام نموده انگاري سهل

 كرد و بر همين اساس بود كه پس از اثبات وقوع عالئم شرب خمر در وليد و مجازات مي
كذب شهادت شاهدان وليد را به اتهام شرب خمر، تازيانه زد و سپس  بدون در نظر گرفتن

او را از منصب واليت كوفه، عزل نمود. عثمان در طول خالفت خويش، هميشه، هنگام 
ها، مردم و  نوشت كه در آن هايي را خطاب به مردمان آن واليات مي تعيين واليان، نامه

نمود تا بدين  انجام وظايف خويش در مقابل يكديگر توصيه ميخود واليان را نسبت به 
ها،  ي اين نامه ي هر چه بهتر امور واليات ياري رساند؛ از جمله وسيله واليان را در اداره

  :توان به اين نامه اشاره نمود كه در آن عثمان، خطاب به مردم چنين گفته است مي
كنم، بدانيد كه من به  خود ديدار مي بدايند كه من هر سال در موسم حج با واليان

اين شرط به خالفت رسيدم كه امت را به راه راست فراخوانم و آنان را از ضاللت و 
ها حفظ نمايم، بنابراين هر كس در خواستي از من و يا واليانم نمايد، به آن  گمراهي

هر كس  دانيد كهام را بر شما هيچ امتيازي نيست. ب خواهد رسيد و بدانيد كه من و خانواده
... را به دست خواهد آورد  ه نمايد آنبه موسم حج آيد و حق خود را از من يا واليان مطالب

977Fدارد. كنندگان و بخشندگان را دوست مي انفاق يا از آن بگذريد كه خداوند

1  

 سوم: حقوق واليان
ها در  آن در عهد خلفاي راشدين، واليان از حقوق مختلفي برخوردار بودند كه برخي از

شدند. عالوه بر اين، حقوق و امتيازاتي  ارتباط مردم بود و برخي ديگر مربوط به خليفه مي
گرفت. در واقع تمام اين امتيازات و حقوق اجتماعي و  المال به آنان تعلق مي نيز از بيت

 شد، در جهت اين بود كه آنان بتوانند در انجام وظايف خطير مالي كه به واليان ارائه مي
ي اين حقوق موارد زير  خود و حفظ مصالح عامه، موفق و سربلند باشند، از جمله

 باشند:  مي
 

                                           
 ). ٥/٣٤٩تاريخ طربی ( -١
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 اطاعت از آنان در مواردي كه خالف اوامر خداوند نباشد -1
 فرمايد:  خداوند متعال در قرآن كريم مي

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ِطيُعواْ  �

َ
َ َءاَمُنوٓاْ أ َّ ِطيُعواْ  �

َ
ْوِ�  �لّرُسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
�ۡ�   ُُۡ ٰزَۡ� ََ ِمنُ�ۡ ت فَِِن تَ

ءٖ فَُرّدوهُ �َِ�  ۡ�َ �ِ ِ َّ ِ  �لرُّسولِ وَ  � ِمُنوَن ب ۡۡ ُُۡ  تُ ِ �ِن ُكن َّ �  �ۡ�َۡومِ وَ  ٱ ۡحسَ  ��ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]٥٩النساء: [ ﴾٥تَأ

ي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمد ايد! از خدا (با پيرو اي كساني كه ايمان آورده(
مصطفي با تمسك به سنّت او) اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبرداري نمائيد (مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند) 

آن را به خدا و اگر در چيزي اختالف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) 
(با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و 
سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته 
است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار (يعني 

 ). تر است وع به قرآن و سنّت) براي شما بهتر و خوش فرجامرج

امام قرطبي در تفسير آيه چنين گفته است: بنا به قول جمهور و بزرگاني چون ابو 
دار امت  فرمايد كه امانت ي فوق، واليان را امر مي هريره و ابن عباس، خداوند متعال در آيه

ان مردم حكم راندند، به عدالت رفتار كنند، باشند و به آنان خيانت نورزند و چون در مي
دارد و  سپس پروردگار دانا و حكيم، در اين آيه، وظايف مردم در قبال واليان را بيان مي

دهد كه از او و اوامر و نواهي او امتثال كنند، از رسولش و سنّت او  به آنان دستور مي
978Fواليان هستند، اطاعت كنندتبعيت نمايند و از صاحبان امور امت كه همان حاكمان و 

. در 1
جامعه اسالمي و به خصوص در عهد خلفاي راشدين، اجراي دستورات شريعت، بر هر 

آورند، بنابراين  چيز ديگري اولويت دارد و حاكم و رعيت در برابر آن سر تسليم فرو مي
وامر اطاعت حكام، هميشه و بال استثناء، در گرو اطاعت و امتثال ايشان از دستورات و ا

كه خود حضرت رسول نيز  باشد. كما اين مي صخداوند تبارك و تعالي و رسول اكرم
 اند:  در تاكيد اين مسأله چنين فرموده

                                           
 ). ٥/٢٥٩تفسري قرطبی ( -١
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 979F1»نما الطاعة فی المعروفإال طاعه فی المعصية، «
(هيچ نوع اطاعتي در مورد انجام گناهان و عصيان از دستورات شريعت جائز نيست. 

 م اعمال نيك و اجراي شريعت رواست). اطاعت تنها در مورد انجا

 نصيحت واليان -2
از جمله موارد امر به معروف و نهي از منكر كه اصلي است الزم در جامعه اسالمي و 
مسلمانان بايد بدان پايبند باشند و در قرآن و سنّت نيز بارها به اهميت و لزوم آن پرداخته 

باشد. خلفاي راشدين نيز بر  و امرا ميشده است، امر به معروف و نهي از منكر واليان 
همين اساس، هميشه و از طرق مختلفي چون ارسال نامه، واليان خود را پند و اندرز 

980Fنمودند. دادند و آنان را به خير و صالح سفارش مي مي

2  

 بايست اخبار و اطالعات درست را در اختيار واليان خود قرار دهند مردم مي -3
در آگاه نمودن حكام از اوضاع و احوال مردم، تحركات  ي آحاد امت مشاركت همه

تواند مصالح عامه امت  دشمن و يا مسايل مربوط به كارگزاران دولت، امري است كه مي
را حفظ و تامين نمايد. حال اگر اين اخبار و اطالعات مربوط به تحركات دشمن و يا 

چه سريعتر در جريان آن خيانت كارگزاران دولت باشد، ضرورت دارد حاكمان را هر 
981Fقضايا قرار دهد.

3  

 هاي آنان گيري حمايت از واليان و موضع -4
ها و اعتراضاتي در واليتي بروز نمايد كه  آمد كه آشوب در دوران عثمان گاه پيش مي

خواستند كه والي مورد نظر آنان را عزل و ديگري  اي از مردم از عثمان مي طي آن، دسته
هاي آنان  نمود و به درخواست نمايد اما عثمان از اين كار امتناع ميرا به جاي او منصوب 

ي  داد. بايد دانست كه اين اقدام در جهت حفظ و صيانت از اهداف عاليه پاسخ مثبت نمي
گرفت و به اين معنا نبود كه عثمان، بدون تحقيق  دولت اسالمي و مصالح عامه صورت مي

                                           
 ). ٧١٤٥ :کتاب األحکام (حديث  ،صحيح خباری -١
 ). ٢/٥٦لی البلدان (الوالية ع -٢
 ). ٢/٥٧الوالية علی البلدان ( -٣
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نمايد كه بالعكس، او تنها پس از تحقيقات و  ها را رد و تفحص، شكايات و اعتراض
هايي  نمود. او در چنين مواقعي، كميته هاي الزم، نظر و تصميمات خود را اعالم مي بررسي

كرد تا  متشكل از صحابه را جهت تحقيق و تفحص در خصوص آن قضايا انتخاب مي
حمايت از  حقايق را روشن و به اطالع دولت برسانند. در عين حال بايد دانست كه

كارگزاران دولت، از جمله وظايف خليفه بود. همچنين حمايت از واليان و احترام 
982Fبايست در قبال آنان ادا نمايند گذاشتن به آنان، حقي است كه مردمان مي

. هر چند گاه 1
ممكن بود كه عثمان بنا به شرايطي خاص و براي حفظ مصالح مردم، به خواست معترضان 

 ن خود را عزل نمايد. تن در دهد و واليا

 احترام به واليان بعد از عزل آنان -5
دهد. او بعد از عزل ابوموسي اشعري و عمرو بن  اين همان درسي است كه عثمان به ما مي

جا كه در مسايل مهم  نمود تا آن عاص با ايشان با احترام خاص و در خور آنان رفتار مي
 شد. جويا مي كرد و نظر او را حكومت، با عمرو مشورت مي

 پرداخت پول به واليان و تأمين مالي آنان -6
پرداخت پول و دستمزدي كه معيشت واليان را تأمين نمايد از حقوقي است كه بايد در 

در  صحق آنان رعايت شود. اساس پرداخت حقوق و ارزاق به واليان، سنت رسول خدا
ي  نمود. همه مزد پرداخت مياين زمينه است كه به واليان و كارگزاران خود حقوق و دست

حقوق و مزايايي را براي  صخلفاي راشدين نيز با اقتدا به اين شيوه رسول خدا
گرفتند. هر چند در تواريخ، تنها پرداخت حقوق و  كارگزاران و واليان خويش در نظر مي

كند  ارزاق تعدادي محدود از واليان و كارگزاران ذكر شده است اما اين خود، اثبات مي
ي كارگزاران حكومت، از حقوق و دستمزد برخوردار بودند. بيشتر  ه در آن دوران همهك

ها  اند مربوط به عهد عمر بن خطاب است كه در آن روايات كه در اين رابطه نقل شده
نمودند. اما در عهد عثمان به  ها و مزاياي كارگزاران خود را پرداخت مي ميزان حقوق

ه از طريق فتوحات عظيم سپاهيان اسالم به دست دليل درآمدهاي سرشار دولت ك
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ها، بسيار بيشتر از دوران ديگر خلفا بود. در عين حال، عثمان،  آمد، ميزان اين پرداخت  مي
نمود تا در صورت موفقيت واليان و كارگزاران در  ها و جوائزي را تعيين مي پاداش

ل، عثمان به پاداش موفقيت ها را دريافت نمايند. به عنوان مثا هاي خود، آن مأموريت
عبداهللا بن سعد بن ابي سرح در فتح آفريقا، يك پنجم خمس غنايم آن فتوحات را به او 
اعطا نمود. او قبل از عزيمت عبداهللا به آن منطقه به او وعده داده بود كه اگر بتواند آفريقا 

983Fرا فتح نمايد آن مبلغ پاداش را به او خواهد داد

حقوق و دستمزد به . به هر حال پرداخت 1
را بنيان نهاد و  آن صكارگزاران دولت و تأمين معيشت آنان، سنتي بود كه رسول خدا

خلفاي راشدين نيز از همين سنت تبعيت نمودند تا با تأمين معاش كارگزاران دولت و بي 
984Fنياز كردن آنان از مردم، ايشان را در انجام هرچه بهتر وظايفشان ياري نمايند.

2  

 ظايف واليانچهارم: و

 اقامه اصول و احكام شريعت در جامعه -1
 مهمترين وظايفي كه در اين رابطه بر عهده واليان است عبارتند از: 

 الف: نشر و گسترش دين در ميان مردم
به دليل گسترش روز افزون فتوحات در اين دوران، الزم بود كه واليان، در راه نشر 

ند. در ف در آمده بودند بسيار تالش نمايتصر هايي كه به و ترويج اسالم در سرزمين
هاي نخستين شروع فتوحات، اين مهم را خود واليان و نيز صحابه و بزرگاني كه  سال

دادند اما به تدريج و در عهد عمر اين وظيفه را معلمان و مبلغان و  انجام مي ندهمراه او بود
آن افزايش جمعيت مردماني كه زير فقها به عهده گرفتند، با توسعه قلمرو اسالمي و به تبع 

سلطه حكومت اسالمي بودند و در اواخر عهد عمر و دوران عثمان و علي و نيز افزايش 
طالب علوم دين در مناطق مختلف، جايگاه معلمان و فقها تثبيت و بر اهميت آنان افزوده 

خود  شد. در واقع در آن شرايط كه يك واليت ممكن بود مناطق عظيمي را زير نفوذ
توانستند به امور حكومتي برسند و فرصت چنداني براي  داشته باشد، واليان تنها مي
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پرداختن به مسايل ديگر نداشتند و به همين دليل وجود مبلغان و معلمان و فقها ضرورتي 
985Fبود انكارناپذير.

1 

 ب: اقامه نماز
واليت در دوران خلفاي راشدين هم خود خليفه و هم واليان و امراي آنان در 

هاي نماز جمعه و  دار اقامه نماز جمعه، جماعت و نماز اعياد و نيز خطبه مختلف، عهده
986Fها بودند. اعياد و ديگر مناسبت

2  

 ج: حفظ اصول و اركان دين
وظيفه  صدانستند كه بعد از وفات حضرت رسول خلفاي راشدين، به خوبي مي

ظ اصول و عقايد راستين دين، بسيار خطيري به آنان محول شده است و بايد در راه حف
و  ص، حفظ حرمت دين اسالم و رسول خداصزنده نگاه داشتن سنّت رسول اكرم

هاي شوم دشمنان  ها و نقشه ها و نيز دفاع از اسالم و مسلمين در برابر نيرنگ مقابله با بدعت
 از هيچ كوششي دريغ نورزند و از جان و دل مايه گذارند. عثمان نيز در راستاي همين

ها را كه  و مصحف  اهداف بود كه دستور داد مصحفي واحد تدوين شود و ديگر صحيفه
هر يك به قرائتي بودند سوزانيده شود تا اين اصل دين و ركن اسالم از هر نوع خطر 

987Fتحريف و كم و كاست مصون بماند

-. همچنين واليان عثمان، در جهت نابودي سبئيون 3
988Fدندنموهاي بسياري  ، تالش-دادند يج ميي را تروضد قرآنكه افكار و آراي 

. در هر 4
حال، حفظ و صيانت از دين و حرمت آن، از مهمترين وظايف رهبران جامعه اسالمي 

989Fاست

5 
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 ساخت و بناي مساجد -د
به منطقه قباء، ايشان اولين مسجد اسالم را بنا نمودند  صبه محض ورود پيامبر خدا

جا كردند. واليان آن  تن مسجد خويش در آنو چون به مدينه رسيدند، اقدام به ساخ
نمودند. اين عالقه به  شدند مساجدي را بنا مي حضرت نيز در مناطقي كه بدانجا اعزام مي

اي را كه فتح  ساختن مسجد در دوران خلفاي راشدين استمرار يافت و مسلمانان، هر منطقه
در اين نهضت، نقشي فعال و كردند و واليان خلفا  جا مساجدي را بنا مي نمودند در آن مي

اند اما  ها نقشي نداشته ي مساجد آن سرزمين مستقيم داشتند و اگر هم خود، در بناي همه
990Fاند. در ساخت مساجد مهم و به خصوص مساجد جامع آن سرزمين تاثيري مهم داشته

1 

 : تدارك موسم حج ه
مين جان و در صدر اسالم، واليان مناطق مختلف، مسئول تدارك مقدمات حج و تا

مال حجاج آن واليات بودند. واليان در آن روزگار و در موسم حج، به كمك امرا 
هاي حجاج كه با اجازه واليان، به مكه  شتافتند و آنان را از مواقع عزيمت كاروان مي

ريزي براي عزيمت  نمودند. در عين حال آنان عالوه بر برنامه كردند با خبر مي حركت مي
كمك به تأمين جاني و مالي آنان، آب مورد نياز حجاج را در طول مسير  كاروانيان و نيز

نمودند. به عنوان نمونه، عبداهللا بن عامر بن كريز، والي بصره،  حركت آنان تأمين مي
هاي حج آن واليت، از بصره تا مكه حفر نموده  هايي را در مسير حركت كاروان چاه
991Fبود

قدامات خلفاي راشدين و واليان آنان، فراهم . به همين دليل فقها، براساس همين ا2
دانستند.  آوردن مقدمات حج و نيز تأمين جان و مال حجاج را از وظايف واليان مي

ماوردي در اين زمينه چنين گفته است: تدارك مقدمات حج، از جمله وظايف و جزو 
992Fگنجد. اقداماتي است كه در حيطه وظايف دولت مي

3 
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 هاي شريعت اتو: اقامه حدود و مجاز
 صاجراي حدود و مجازات افرادي كه بر خالف دستور قرآن و سنّت رسول اكرم

اند و يا به فرد يا گروهي خاص  اند و به منافع عامه مسلمين لطمه وارد نموده رفتار نموده
993Fها مسئولند اند، از جمله وظايفي است كه واليان در قبال انجام آن ضرر و زيان رسانيده

1 .
كردند و به رعايت  ن بن عفّان و واليان او نيز كامالً حدود شريعت را اجرا ميخود عثما

 ها پايبند بودند.  آن

 تأمين امنيت مردم -2
باشد كه  هاي واليت از مهمترين وظايف واليان مي تأمين امنيت شهرها، روستاها و راه

ها  ي آن لهبايست دست به اقداماتي بزند كه از جم جهت نيل به اين مهم، حكومت مي
994Fباشند اجراي حدود و مجازات مجرمين و افراد فاسد جامعه مي

. اين اقدام، تأثير مهم در 2
كاهش جرايم قتل، سرقت، راهزني و امثال آن را دارد كه جان و مال و ناموس مردم را 

شود كه مردم جامعه نيز مراقب گفتار و رفتار خويش  كنند. همچنين باعث مي تهديد مي
هاي ناروا بپرهيزند، زيرا در غير اين صورت حد قذف در  اعمالي چون تهمت باشند و از

شود. در عين حال واليان موظف هستند كه مردم را از شرّ حشرات و  مورد آنان اجرا مي
فرماندار گويد:  جانوران موذي چون عقرب حفظ كنند. بالذري در اين رابطه چنين مي

اي نوشت و ضمن آن شكايت خود را در  نامه  جزيرهاستاندار شام و   معاويه  نصيبين به
  رو به بودند، از اين  گروهي از مسلمانان را نيش زده  بود كه  هايي نگاشته خصوص عقرب

اي نگهباناني را بگمارد تا آنان را جهت محافظت از  براي هر محله  ايشان فرمان داد كه
نيز طبق فرمان او   ملزم گرداند، معاويهنگهباني در شب   ها به جان مسلمانان در برابر عقرب

995Fقتل برسانند.  ها را به عقرب  عمل نمود و دستور داد كه

3 
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 جهاد در راه خدا -3
در  اشدين، مشاركت فعاالنه و مستقيمهاي برجسته و ممتاز عصر خلفاي ر از ويژگي

ز واليان او در ميادين كارزار با دشمنان اسالم و جهاد در راه اهللا است. در عهد عثمان ني
توان به اين مردان بزرگ  نمودند كه از ميان آنان مي روند فتوحات نقشي مهمي را ايفا مي

اشاره نمود: عبداهللا بن عامر بن كريز، ابوموسي اشعري، مغيره بن شعبه و سعيد بن عاص 
العرب را توسعه دادند، معاويه بن ابي سفيان فاتح ارمنستان  ةكه فتوحات مشرق جزير

رگ و آسياي صغير و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح كه فتوحات آفريقا را تداوم بخشيد. بز
آنان در كنار انجام وظايف اداري و حكومتي خويش، از حضور در ميدان كارزار غافل 

هاي سپاهيان اسالم، اقداماتي مهم انجام  نشدند و در راه تداوم و استمرار روند پيروزي
تاريخي، مهمترين اين اقدامات منابع باشند.  رد و كارزاري ميدادند كه الزمه هر نب مي

 اند:  واليان، در جهت تدارك و تقويت سپاهيان اسالم را در موارد زير ذكر كرده

 الف: اعزام داوطلبان به ميادين كارزار
واليان مناطق يمن، بحرين، مكه و عمان، در طول خالفت ابوبكر، عمر و عثمان، 

996Fنمودند. مايل داشتند در ميادين جهاد حاضر شوند، بدان منطقه اعزام ميداوطلباني را كه ت

1 

 ب: دفاع از واليات در برابر حمالت دشمن
در طول دوران خلفاي راشدين، واليان شام، از مرزهاي قلمرو اسالمي در برابر 

نمودند. واليان عراق نيز به همين منوال، حمالت  حمالت مداوم روميان دفاع و حراست مي
كه توانستند در دوران  پرداختند تا اين ها را دفع كرده و به مقابله با تهديدات آنان مي فارس

 خالفت عثمان، آخرين پادشاه آنان را به قتل برسانند. 

 ج: تحكيم استحكامات دفاعي واليات و مناطق مختلف
اد عثمان، در دوران خالفت خويش، جهت مقابله با دشمنان، به واليان خود دستور د

تا استحكامات سواحل و بنادر بالد اسالمي تقويت شود و مسلمانان بسياري را در آن 
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هايي به آنان و ماندگار نمودن ايشان در آن  مناطق اسكان دهند و با واگذاري زمين
997Fها، قدرت تدافعي حكومت اسالمي را افزايش دهند. سرزمين

1 

 د: كسب اخبار و اطالعات مربوط به دشمنان
قيمت در مورد  ر عهد خلفاي راشدين، با كسب اخبار و اطالعات ذيواليان، د

هايي كارآمد توانستند ضربات سهمگيني را بر سپاهيان  دشمنان و مواضع آنان و طرح نقشه
 دشمن وارد سازند و مناطق بسياري را بدين صورت فتح نمايند. 

 : تربيت و پرورش اسب ه
به  صمانان از دوران خود رسول اهللابه دليل اهميت اسب در نبردهاي قديم، مسل

اي نمودند. عمر بن خطاب نيز در همين راستا، سياستي را  تربيت و پرورش آن اهتمام ويژه
998Fتدوين نمود كه دولت اسالمي، بتواند اسبان مورد نياز سپاهيان خود را تأمين كند

. عثمان 2
دولت اسالمي، اسبان  نيز همان سياست عمر را ادامه داد تا بتواند جهت دفاع از قلمرو

 اي را تدارك ببيند.  آماده

 و: آموزش جوانان و نوجوانان براي حضور در ميادين جهاد
هاي  خلفاي راشدين، اهتمام خاصي به آموزش فرزندان مسلمان داشتند تا مهارت

 الزم را براي حضور در ميادين جنگ فرا گيرند. 

 ز: دقّت و حساسيت در ديوان سربازان و نظاميان
اي نسبت به ديوان سربازان و نظاميان داشت. او  عثمان نيز چون عمر، اهتمام ويژه

كه رو در روي دشمنان قرار داشتند،  معتقد بود كه سربازان و مرزداران، به خصوص آن
بيشتر از ديگران به رسيدگي و توجه دولت نياز دارند. در دوران خلفاي راشدين، با وجود 

يان، خود، مستقيماً مسئول ديوان سربازان و مسايل مربوط به آنان ربط، وال كارگزاران ذي
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هاي مختلف واليت تحت نظرشان بمثابه جايگاه و مسئوليت خليفه  بودند. در قبال ديوان
999Fبود.

1 

 ها ها و اجراي آن نامه ح: بستن پيمان
هاي متعددي  در عهد خلفاي راشدين در طول فتوحات اسالميه، مكاتبات و عهدنامه

ان دشمنان و سپاهيان اسالم و نيز ميان مردمان و سكنه بالد به تصرف در آمده و مي
و فرماندهان سپاه نيز بودند، مسئول مستقيم  اگرفت و واليان كه أمر ان صورت ميمسلمان

1000Fشدند. ها محسوب مي و نيز اجراي مفاد آنها نامه  بستن اين معاهدات و پيمان

2 

 هاي مردم نيازمنديتالش در جهت تأمين ارزاق و  -4 
از همان دوران خالفت ابوبكر، سياستي جديد در خصوص  شخلفاي راشدين 

هاي معيني  ها، در ابتدا، مقيد به زمان المال در پيش گرفتند. اين پرداخت هاي بيت پرداخت
هاي مختلف در تمامي واليات، اين شيوه  شد اما در عهد عمر و پس از تشكيل ديوان نمي

شد.  هايي ثابت و مشخص به مردم اعطا مي ها براساس مدت زمان رداختتغيير كرد و پ
عثمان نيز همين روش را در پيش گرفت. الزم به ذكر است كه در عهد خلفاي راشدين، 

هاي بازار را بر عهده داشت  حكومت نه تنها مسئوليت تأمين غذاي مردم و كنترل قيمت
هاي به تصرف در آمده نيز  در سرزمينبلكه بر توزيع جمعيت و محل اسكان مسلمانان 

1001Fنمود. نظارت مستقيم مي

3 

 انتصاب كارگزاران و كارمندان  -5
تعيين و انتصاب كارگزاران و كارمندان مشاغل مختلفي كه در هر واليت وجود داشتند از 

شد. در اين دوران، هر واليت از يك شهر مهم كه مركز  وظايف واليان محسوب مي
ها  شد كه هر يك از آن دين شهر كوچك و بزرگ ديگر تشكيل ميواليت بود و از چن

نياز به مديريت مسايل خود داشتند. در عهد عثمان نيز به دليل توسعه چشمگير قلمرو 

                                           
 ). ٢/٧٥الوالية علی البلدان ( -١
 ). ٢/٧٧الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ٢/٧٩الوالية علی البلدان ( -٣
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اسالمي و به تبع آن گسترش دامنه والياتي چون بصره، كوفه و شام كه پيشتر محدودتر 
كفايت و نيز مديريت واليت را دو  بودند، اهميت تعيين كارگزاران كارمندان اليق و با

 داشتند. بايست به اين وظيفه خطير توجه خاصي مبذول مي چندان نمود كه واليان مي

 رعايت حقوق اهل ذمه -6
رعايت و حفظ حقوق اهل ذمه، احترام به معاهدات في ما بين، اداي وظايفي كه در قبال 

المال مسلمين  بايست به بيت يآنان بر عهده دولت بود، دريافت جزيه و خراجي كه م
بپردازند، عنايت به اوضاع و احوال آنان و دفاع از ايشان در برابر ظلم و ستمي كه در حق 

ها  باشند، كه شريعت به رعايت آن آنان روا شده است جزو وظايف واليان و از اموري مي
1002Fدستور داده است.

1 

 مشورت با صاحب نظران و نخبگان واليت -7
، هميشه و بنا به مقتضيات زمان، با صن با اقتدا به سنت و شيوه رسول خداخلفاي راشدي

و با تشكيل جلساتي، نظرات آنان را در مورد مسايل  نشستند ميبزرگان صحابه به مشورت 
1003Fشدند مختلف جويا مي

هاي گوناگون با  دادند كه در زمينه . به واليان خود دستور مي2
مشورت كنند. همچنين آنان نيز به اطاعت از اين نظران و نخبگان واليات خويش  صاحب

1004Fشدند. نظران مطّلع مي دستورات، جلساتي را تشكيل داده و از ديدگاه صاحب

3  

 اهتمام به عمران و آباداني واليات -8
خلفاي راشدين و نيز واليان آنان، اهتمام خاصي نسبت به عمران و آباداني و وضعيت 

دادند. به عنوان  ها از خود نشان مي مردم در اين زمينههاي  كشاورزي و همچنين نيازمندي
مثال، عبداهللا بن عامر، والي بصره، در خود بصره و نيز در ساير مناطق تحت نفوذ خود، 

1005Fهاي متعدد نموده بود. اقدام به حفر چاه

4 

                                           
 ). ٢/٨٠الوالية علی البلدان ( -١
 ). ٢/٨٠الوالية علی البلدان ( -٢
 ). ٢/٨٠ية علی البلدان (الوال -٣
 ). ٢/٨٠الوالية علی البلدان ( -٤
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 اهتمام به اوضاع اجتماعي مردم -9 
الم، به اين جنبه از جامعه واليان عهد خلفاي راشدين، بنا به دستورات و سفارشات اس

دادند. عالوه بر اين توجهات، خلفاي راشدين، به نوبه خود،  اي مي مسلمانان اهميت ويژه
تواند در جايگاه قدرت  نمودند كه كمتر فردي مي سفارشاتي را به واليان خويش مي

نمودند  يها عمل نمايد. همچنين خلفا به واليان توصيه م بنشيند و به آن سفارشات و توصيه
ها مورد عنايت خويش قرار دهد و به  كه افراد جامعه را براساس جايگاه و منزلت آن

خصوص به مقام و منزلت افرادي كه در اسالم پيشقدم بوده و از شرافت وااليي 
اي به عثمان نوشت و در آن  برخوردارند توجهي ويژه نمايد. نقل است كه والي كوفه، نامه

كه بعد از  نشينان و آنان ه گاليه كرد، او در آن نامه بيان نمود باديهاز شرايط حاكم بر كوف
اند، زمام امور را در دست  سابقين در اسالم و مجاهدين و فاتحان نخستين به آن ديار آمده

1006Fاند خود گرفته

. عثمان نيز در جواب اين نامه، به او چنين نوشت: تو بايد سابقين در اسالم 1
ها و  ها را به خاطر رشادت ستين را كه خداوند، اين سرزمينو مجاهدين و فاتحين نخ

هاي آنان، نصيب ما نموده است بر ديگر مردماني كه پس از ايشان بدانجا  مجاهدت
اند ارجحيت بدهي. آنان بر خالف مردمان پس از خود، از اطاعت حق غافل نشدند  آمده

ر بلند سازند. بنابراين به مقام و و به دستورات شريعت عمل نمودند تا توانستند اسالم را س
منزلت رفيع آنان در اسالم، احترام بگذار و مردم را براساس خدمات و لياقتشان، مورد 
عنايت و بخشش دولت قرار بده كه اين شناخت درست و عميق از مردم، باعث اجراي 

1007Fعدالت خواهد شد.

2  

 ساخت كار واليان -10
، در نداشت و او شبانه روز از مردمي كه براي رفع كنند كه خانه وليد در كوفه روايت مي

نمودند و اين خود، دليلي است بر  آمدند استقبال مي نياز و حل مشكالتشان نزد او مي
اي كه مردم آن زمان در رابطه با واليان خود از آن برخوردار بودند. همچنين واليان  آزادي

سكونت خانواده خود، مكاني  عهد خلفاي راشدين، در جنب منزل خويش و جدا از محل

                                           
 ). ٢/٨٠الوالية علی البلدان ( -١
 ). ٥/٢٨٠تاريخ طربی ( -٢
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روز، به روي مردم باز بود و آنان  را تدارك ديده بودند كه در تمامي ساعات شبانه
جا مراجعه نمايند و مسايل خود را با واليان  توانستند در صورت بروز مشكالت به آن مي

1008Fدر ميان گذارند.

1  
 

                                           
 ). ٢/٨٢الوالية علی البلدان ( -١



 



 
 گفتار سوم

 سواقعيات و حقايق مربوط به واليان عثمان

اند كه عثمان، به دليل محبت و عالقه بسيار به خويشاوندان خود،   خان بارها بيان داشتهمؤر
آنان را در مناصب مختلف به كار گرفت و دست آنان را در حكومت باز گذاشت و 

1009Fهمين ادعاهاي نادرست، خشم مردمان بسياري را عليه اين مرد با اخالص برانگيخته است

1 

  
 خويشاوندان خود را به واليت گمارد، كه عبارتند از: عثمان تنها پنج تن از 

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 

كه به  اند. براي اين ارواي خود قرار دادهخاطر آن، عثمان را مورد طعن و انتقادات تند و ن
هاي نادرست پاسخي قاطع داد شود، 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 
ي، قعقاع بن خويشاوندان خود برگزيد. واليان عثمان عبارت بودند از: ابوموسي اشعر

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 حبيب، 
نسير عجلي، سائب بن اقرع، سعيد بن قيس، سلمان بن ربيعه، خنيس بن حبيش، احنف بن 

ه، عبداهللا بن عمرو حضرمي و علي بن ربيعه بن ن بن ربيعه، يعلي بن امي، عبدالرحمقيس
اند. حال اين پرسش را  بينيم كه تعداد واليان عثمان بيست و شش نفر بوده عبدالعزي. مي

از  صاميه را كه خود حضرت رسول كنيم: آيا عثمان حق نداشت پنج نفر از بني مطرح مي
كرد، به منصب واليت  مناصب حكومتي استفاده ميآنان بيشتر از ديگران در مشاغل و 

 برگزيند؟ 
اند. به  ي اين پنج نفر، به طور همزمان، بر مسند قدرت نبوده از طرف ديگر، همه

عنوان مثال، عثمان بعد از عزل وليد، سعيد بن عاص را به جاي او منصوب نمود كه به 

                                           
 . ١٥٩ص، الدولة األموية املفرتی عليها -١
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كرد. به اين ترتيب هنگام دليل بعضي مسايل و اتفاقات، پس از مدتي او را نيز عزل 
شهادت 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 

آن شهر  عاص را از واليتي عزل نمود كه پيشتر عمر، سعد بن ابي و قاص را از واليت
عزل نموده بود. در واقع كوفه، شهري بود كه مردم آن هميشه در مورد واليان خود، ابراز 

نمودند و عزل سعيد و وليد به خاطر نقص و ضعف  نارضايتي كرده و از آنان انتقاد مي
آنان نبود. بنابراين طعنه بر آنان و نيز شخصيت واالي عثمان روا نيست و ايراد متوجه 

1010Fاند. جا بوده ه آنان والي آنشهري است ك

1  
گرفت.  نيز افرادي از بني اميه را در حكومت خويش به كار مي صخود رسول خدا

كردند. به  ابوبكر و عمر نيز كه قرابتي با امويان نداشتند، در دولت خود از آنان استفاده مي
 صخدا، تعداد افرادي كه از آنان در حكومت رسول اميه دليل شرافت و اعتبار بني

عتّاب بن  صمشغول به كار بودند از هر قبيله ديگري بيشتر بود. به عنوان مثال، پيامبر خدا
أُسيد بن أبي العاص و أبوسفيان بن حرب را به ترتيب به واليت مكه و نجران منصوب 

هاي بني مذجح ساخت و أبان بن  آوري زكات نمودند، خالد بن سعيد را مسئول جمع
ه چند سرّيه نمود و سپس واليت بحرين را به او سپرد. عثمان نيز به سعيد را نخست فرماند

هاي آنان را در حكومت خود به كار  اي ، همان افراد و يا هم قبيلهصتبعيت از رسول خدا
 گماشت. 

كه ابوبكر، يزيد بن ابي سفيان را به  ابوبكر و عمر نيز چنين رفتار نمودند كما اين
مود و پس از او عمر، يزيد را در منصب خود ابقا كرد و فرماندهي فتوحات شام منصوب ن

1011Fپس از يزيد، برادرش معاويه را به مسئوليت گمارد.

2  
هاي  حال ممكن است اين سؤال به ذهن مخاطب برسد كه آيا اين افراد، در مسئوليت

اند لياقت خويش را به اثبات رسانند. ما در اين مورد و در  خود، موفق بوده و توانسته
 ات بعد، به تفصيل، ديدگاه علما و بزرگان دين را منعكس خواهيم نمود. صفح

                                           
 . ٧٥، حقبة من التاريخ -١
 ). ١٧٦-٣/١٧٥منهاج السنة ( -٢
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اي بود ره يافته كه بايد به او اقتدا نمود. اقدامات او خود، منبع الهام  عثمان خليفه
بسياري از قوانين و احكام شريعت بوده است. بايد به يادداشت همانطور كه عمر، از به 

نمود و آن را به ديگران نيز توصيه  اجتناب ميكار گرفتن نزديكان خود در دولت 
هاي مختلف به كار  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 باالي اين  مي

1012Fافراد پي خواهد برد.

1 
ان از ميان خويشاوندان خود برگزيد، افرادي بودند واليان و كارگزاراني را كه عثم

 اليق و توانا كه اين لياقت و توان خود در اداره امور حكومت را به اثبات رساندند. 
آنان توانستند به فتوحات بسياري دست يافته و عدل و مساوات را در ميان مردمان 

 صكارگزاران در عهد رسول اقامه نمايند. بايد به خاطر داشت، تعدادي از همين واليان و
1013Fهايي به عهده داشتند. نيز مسئوليت

2  
 افكنيم:  حال به ديدگاه بزرگان دين و صاحبنظران در مورد اين واليان نگاهي مي

 نخست: معاويه بن ابي سفيان بن حرب
نويسان اين شخصيت، مهمترين فضايل او را در موارد ذيل ذكر  نامه محقّقان و زندگي

 اند:  كرده

 شهادت قرآن كريم -1
معاويه از جمله مسلماناني بود كه در غزوه حنين شركت كردند و خداوند متعال در مورد 

1014Fآنان چنين گفته است

3 
تَزَل  ُُ ّ ﴿

َ
ُ أ َّ َُهُ  � ُِينَ ٰ رَُسوِ�ِ  ۥَس مِنِ�َ َوَ�َ  ۦَ�َ ۡۡ تَزَل ُجُنوٗدا لّۡ  تََرۡوَها وََعّذَب  �لُۡم

َ
َوأ

ِينَ  َّ �  ْۚ  .]٢٦: ةالتوب[ ﴾٢ �لَۡ�ٰفِرِ�نَ َوَ�ٰلَِك َجَزآُء  َ�َفُروا

                                           
 ). ٤/١٦٧٥ة (األساس فی السن -١
 ). ١/٤١٧حتقيق مواقف الصحابة من الفتنة ( -٢
 . ٢٣، خالد الغيث، مرويات خالفة معاوية فی تاريخ الطربی -٣



 398     سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان  
 

 

 

سپس (عنايت خدا دربرتان گرفت و) خداوند آرامش خود را نصيب پيغمبرش و (
مؤمنان گرداند و لشكرهائي را (از فرشتگان براي تقويت قلب مسلمانان) فرو فرستاد كه 

د، و بدين وسيله) ديديد، و (پيروز شديد و دشمنان شكست خوردن شما ايشان را نمي
كافران را مجازات كرد، و اين است كيفر كافران (در اين جهان، و عذاب آخرت هم به 

 )). جاي خود باقي است

 شهادت سنّت -2 
 در مورد معاويه فرمودند عبارتند از:  صاز جمله دعاهايي كه رسول خدا

1015F».اللهمَّ َاجَعله هادياً، َمهِديّاً، َو َاهِد به«

1  
يافته صراط مستقيم قرار بده كه  گر به سوي راه راست و ره او را هدايت پروردگارا«

 ». مردم از طريق او، هدايت يابند
 اند:  همچنين در جاي ديگر فرموده

1016F».اللهمَّ َعلِّم معاويَه الِکَتاَب و الحساَب، َوِقِه العذاب«

2 
اي محشر سر پروردگارا، معرفت قرآن و شريعت را به او عطا فرما و او را در صحر«

 ». بلند ساز و از آتش دوزخ حفظ بفرما
 فرمود:   صكنند كه رسول خدا نقل مي

1017F».أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا«

3 
 ». نخستين سپاهيان مسلماني كه در دريا نبرد كنند، به بهشت خواهند رفت«

ايشان نيز ام حرام كه نزد حضرت بود از ايشان پرسيد: آيا من هم جزو آنان هستم؟ 
 ».أنت فيهم«فرمودند: 

 سپس فرمودند:». آري، تو نيز جزو آنان هستي«
 ».أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم«

                                           
 ). ٣/٢٣٦ناصرالدين األلبانی (، یذصحيح سنن الرتم -١
 ). ٧/٢٤٩موارد الظمآن ( -٢
 ).٦/١٢١فتح الباري ( - 3
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كنند، گناهانشان مورد عفو واقع  نبرد مي  قسطنطنيهنخستين سپاهيان مسلماني كه در «
 ». دنشو مي

جواب دادند كه اين بار او در  آيا او نيز جزو آنان است؟ اما حضرتام حرام پرسيد: 
1018Fميان آنان نخواهد بود

1. 
1019Fمهلب

در مورد اين حديث چنين گفته است: اين حديث، از افتخارات معاويه  2
1020Fباشد كه او نخستين فرماندهي بود كه سپاهيانش، به نبرد با روميان در دريا رفتند. مي

3 

 ستايش علما و بزرگان دين از معاويه -3

 ن عباس در مورد اوالف: كالم عبداهللا ب
از ابن عباس سؤال كردند كه معاويه، نماز وتر را يك ركعت خوانده است. او 

1021Fجواب داد: معاويه مردي است فقيه و دانا در دين.

4 
 نماييم:  اشاره س اي از فتواهاي فقهي معاويه پاره  جا به در اين  است كه  شايسته

 خواند.  نقل است كه او نماز وتر را يك ركعت مي -
افرادي را كه ايمان و تقوايشان آشكار است نزد خداوند، جهت استسقاء و طلب  -

1022Fداد. باران، وساطت قرار مي

5 
 1023F6.دانست را جايز مياخراج نصف صاع گندم در هنگام اداي زكات فطر  -
1024Fخوشبو نمودن بدن هنگام احرام بستن. -

7 
1025Fهاي مكه مكرمه. جائز شمردن خريد و فروش خانه -

8 
1026Fين به دليل ناتوان بودن مرد در مقاربت.صدور طالق ميان زوج -

1 

                                           
 ). ٢٩٢٤: صحيح خباری (حديث -١
 در گذشت.   ه ٤٣٥از شارحان صحيح خباری بود که در سال، دمهلب بن امح -٢
 ). ٦/١٢٠فتح الباری ( -٣
 ). ٧/١٣٠فتح الباری ( -٤
 ). ٣/٣٦٤ابن قدامة (، املغنی -٥
 ). ٢/١٩زاد املعاد ( -٦
 ). ٥/٧٧املغنی ( -٧
 ). ٦/٣٦٦املغنی ( -٨
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 صدور طالق زني كه شوهرش او را در حالت مستي طالق گفته باشد.  -
 قصاص نكردن مسلماني كه كافري را به قتل رسانيده است.  -
به زندان انداختن قاتل تا زماني كه پسر مقتول بالغ شود و در مورد قاتل تصميم  -
1027Fبگيرد.

2 

 در مورد او ب: كالم عبداهللا بن مبارك
زند و بر او  معاويه بن ابي سفيان، آزمايشي است براي ما و هر كس كه به او طعنه مي

1028Fخشمگين است، بايد گفت كه او مرتكب گناه سب صحابه شده است.

3 

 ج: كالم احمد بن حنبل در مورد او
گويند معاويه كاتب  كه مي از امام احمد بن حنبل سؤال كردند نظر او در مورد آنان

1029Fوحي نبود و خالفت را با زور شمشير غصب كرد چيست؟

4 
او گفت: اين سخن زشتي است و بايد از افرادي كه قائل به اين كالم هستند اجتناب 

1030Fنمود، با آنان معاشرت نكرد و حقيقت ادعاهايشان را به مردم اثبات نماييم.

5 

 د: سخن قاضي ابن عربي در مورد او
گويد: از  ئل و امتيازات برجسته معاويه چنين ميابوبكر بن عربي در رابطه با فضا

توان دفاع از مملكت، حفظ مرزها، اصالح ارتش، شكست  هاي او مي مهمترين ويژگي
1031Fدادن دشمنان و سياستي حكيمانه و خردمندانه با مردم را نام برد.

6 
نويسد: از همت  ها چنين مي محب الدين خطيب نيز در توضيح بيشتر اين ويژگي

آن بود كه چون در صفين و هنگام كارزار با علي بن ابي طالب، به او خبر دادند  واالي او
كه قيصر روم با سپاهي عظيم عزم مرزهاي سرزمين مسلمانان را نموده است، پيغامي به 

                                                                                                         
 . ٢٨، مرويات خالفة معاوية -١
 . ٢٩، مرويات خالفة معاويه -٢
 . ٢٩، مرويات خالفة معاويه -٣
 . ٢٨، مرويات خالفة معاوية -٤
 ). ٢/٤٣٤اخلالل (، السنة -٥
 . ٢١١-٢١٠، العواصم من القواصم -٦
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جانب او ارسال كرد و در آن، قيصر را از اين جسارت خود بر حذر داشت و او را به 
1032Fانتقامي شديد تهديد نمود.

1 
كثير نيز در همين رابطه چنين گفته است: چون معاويه به جنگ با علي بن ابي ابن 

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

اي خطاب به قيصر روم  آن به معاويه رسيد، نامهقلمرو مسلمانان حمله كند، چون خبر 
نوشت و در آن به او چنين گفت: اي ملعون! بدان كه اگر از اين اقدام خود دست بر 
نداري و به سرزمين خود باز نگردي، همراه پسر عمويم، علي بن ابي طالب، چنان تو را 

ر تو سخت خواهيم قدر ب تنبيه خواهيم نمود كه تمام سرزمينت را از دست بدهي و آن
گرفت كه ديگر جايي در زمين براي تو نماند. قيصر روم با ديدن اين پيغام تهديدآميز، از 

1033Fتصميم خود برگشت و به مسلمانان اعالم آتش بس كرد.

2 

 ابن تيميه در مورد اوشيخ اإلسالم : سخن  ه
دانند  ه ميابن تيميه در رابطه با معاويه چنين گفته است: از طريق حديثي متواتر، هم

معاويه را به امارت تعيين نمود. همچنين معاويه همراه با رسول  صكه خود رسول خدا
به او، كاتب وحي شد و هرگز رسول  صجهاد نمود و به خاطر اطمينان حضرت صخدا
نيز عمر بن خطاب كه در شناخت او را متهم به تخلّفي در اين زمينه ننمودند.  صخدا
گفت و حق عمل كرد، او را به امارت  نه تنها به حق سخن مي ان، بسيار آگاه بود ومرد

1034Fتعيين نمود و هرگز او را به خيانت و يا ضعفي متهم نكرد.

3 

 و: سخن ابن كثير در شأن معاويه
نويسد: مسلمانان در سال چهل و يك بعد از هجرت،  ابن كثير در مورد او چنين مي

مان وفاتش، جهاد با دشمنان برقرار بود و با او بيعت كردند. در طول دوران خالفت و تا ز
دار الخالفه سرازير بود و  حاكم، غنايم از اطراف و اكناف به جانب شريعت خداوند

                                           
 . ٣١، معاوية فی تاريخ الطربی ةمرويات خالف -١
 ). ٨/١١٩البداية و النهاية ( -٢
 ). ٣/١٢٩( ) و سري اعالم السالء٨/١٢٢) و البداية و النهايه (٤/٤٧٢الفتاوی ( -٣
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مسلمانان در رفاه و آسايش قرار داشتند. معاويه مردي بود صبور و با گذشت، با وقار و 
1035Fمتين، سرور مردمان، بزرگوار و سخاوتمند، دادگر و با شهامت

او مردي بود نيك  ، نيز1
1036Fسيرت، با گذشت، و رازدار كه خدايش او را رحمت كند.

2 

 روايت حديث  -4
را درك نمود و  صمعاويه به اين افتخار نائل آمد كه بعد از فتح مكه، رسول خدا

داماد خاندان ابوسفيان  صو پس كاتب وحي شد. نيز حضرت صمالزم آن حضرت
بود. محدثان از  بيشتر مي صي معاويه با حضرت رابطه خاطرهمين  شدند و به محسوب مي

اند كه در اين ميان امام بخاري و امام  معاويه، يكصد و شصت و سه حديث روايت كرده
1037Fمسلم، فقط پنج حديث را صحيح تشخيص داده است.

3 
روش حكومت معاويه و شيوه برخورد او با مردم چنان بود كه او را در ميان مردمان، 

 فرمودند:  صدر حديثي از صحيح مسلم، نقل است كه رسول خدامحبوب ساخته بود. 
َتدُعون َلُهم  –اّلذين ُتِحبُّونَهم و ُيِحبُّوَنکم و َتِصُلون َعَليهم  –ُحّکاُمکم  –ِخياُر أَئَِمِتُکم «

 1038F4»يلَعُنوَنُکم ُضونَهم َو يَبَغُضوَنُکم، َو تَلَعُنونَهم وَ َراُر أَئِمَِّتُکم الَّذين تَبغو َيِصُلون َعَليکم، و شِ 
بدانيد كه بهترين رهبران و پيشوايان شما آناني هستند كه ايشان را دوست داريد و «

كنيد و بدانيد كه بدترين  آنان نيز شما را دوست دارند، در حق يكديگر دعاي خير مي
رهبران شما آناني هستند كه از ايشان متنفر هستيد و آنان از شما نفرت دارند و يكديگر را 

 ». كنيد عن و نفرين ميل
كنيم كه در شأن معاويه چنين گفته  در پايان، سخنان ابوبكر ابن عربي را بازگو مي

است: عمر، او را به واليت شام برگزيد و عثمان نيز پس از او، معاويه را در منصب خود 
 ابقا نمود. بايد دانست كه پيش از عمر، ابوبكر، يزيد بن ابي سفيان را به واليت شام
منصوب نموده بود. پس از وفات ابوبكر، يزيد از عمر خواست كه پس از او برادرش، 

 معاويه، را به واليت شام منصوب نمايد و عمر نيز پذيرفت. 

                                           
 ). ٨/١١٨البداية و النهاية ( -١
 ). ٨/١٢٦البداية و النهاية ( -٢
 . ٣٣ص، مرويات خالفة معاويه فی تاريخ الطربی -٣
 ). ٦٥کتاب اإلمارة (حديث ،  صحيح مسلم -٤
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نيز معاويه را به عنوان كاتب وحي انتخاب نموده  صاز طرف ديگر، پيامبر خدا
ه از جانب رسول بودند. حال بنگريم و ببينيم كه سند واليت هيچ كس چون معاوي

1039F، ابوبكر، عمر و عثمان به امضاء نرسيد.صخدا

1 
پس از شهادت علي نيز حسن بن علي، سبط رسول خدا، با او مصالحه و بيعت 

1040Fنمود.

2 

 دوم: عبداهللا بن عامر بن كريز
باشد و  او عبداهللا بن عامر بن كريز بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مي

1041Fپيداست از قبيله قريش استطور كه از نسبش  همان

3. 
و در سال چهارم بعد از هجرت متولد شد و چون رسول  صعبداهللا در عهد رسول

1042Fبراي أداي عمره قضاء، به مكه آمدنددر سال هفتم بعد از هجرت  صخدا

، عبداهللا را نزد 4
كند كه: چون عبداهللا را نزد رسول  بردند. ابن حجر در اين رابطه روايت مي صحضرت

از آب دهان مبارك خويش در دهان عبداهللا ريختند، پس  صبردند، رسول خدا صخدا
سؤال كردند كه آيا او فرزند زني از بني سليم است، اطرافيان پاسخ دادند كه  صحضرت

 صگونه است، حضرت فرمودند: كه او بسيار به ما قريشيان، شباهت دارد. و پيامبر همين
او را به خداوند سپردند و آن كودك نيز آب  از آب دهان خويش در دهان او ريختند و

بلعيد. حضرت رو به اطرافيان نمود و فرمود: اين كودك،  را مي صدهان رسول خدا
شد،  كنند كه چون عبداهللا به سرزميني وارد مي مردمان را سيراب خواهد نمود. نقل مي

1043Fنمود. يافت و خود و سربازانش را از آن سيراب مي آب مي

5 
به واليت بصره م 649/ بعد از هجرت  29كه در سال امر، پيش از اينعبداهللا بن ع

 . استمنصوب شود، هيچ سمت اداري و يا نظامي نداشته 

                                           
 . ٨٢، العواصم من القواصم -١
 ). ٢/٢١٦فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة -٢
 ). ٨/٩١( البداية و النهاية -٣
 ). ٥/٢٧٢تذيب التهذيب ( -٤
 ). ٣/٢٩٣) و اسد الغابة (٥/٢٧٣) و تذيب التهذيب (٣/١٩سري اعالم السالء ( -٥
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نسبت ميان عثمان بن عفان و عبداهللا به اين صورت بود كه مادر عثمان، أروي بنت 
آمد. نيز  كريز بن ربيعه، خواهر عامر، پدر عبداهللا و بالطبع، عمه عبداهللا به شمار مي

1044Fي بني سليم بود. طور كه قبالً بيان شد، مادر عبداهللا از قبيله همان

1 
چون عبداهللا به واليت بصره رسيد، تنها بيست و چهار يا بيست و پنج سال سن 

1045Fداشت

در آن منصب باقي ماند. پس از شنيدن خبر شهادت  س. و تا زمان شهادت عثمان2
جا به زبير بن  ال خود عزم مكه نمود اما در آنعثمان، سپاهي بزرگ فراهم آورد و با امو

ملحق شد و همراه او به بصره بازگشت و در كنار او در جنگ جمل شركت  سعوام
جمل، در صفين حضور نداشت و از هيچ يك از طرفين جنگ نمود. عبداهللا، بر خالف 

 جانبداري نكرد.
اي حكميت همراه هر چند قلقشندي در كتاب خود بر اين باور است كه او در ماجر

1046Fمعاويه بوده است.

3 
او در دوران خالفت معاويه، سه سال واليت بصره را بر عهده داشت، اما پس از 
بركناري از مقام خود، به مدينه رفت و تا پايان عمر، يعني سال پنجاه و هفت بعد از 

1047Fجا ماند. هجرت در آن

4 
ز هجرت در مكه وفات يافت كند كه او به سال پنجاه و نهم بعد ا ابن قتيبه روايت مي

گويد:  هاي برجسته او چنين مي و او را در عرفات دفن نمودند. ابن سعد در مورد ويژگي
اهللا مردي بود شريف و با اصل و نسب، سخاوتمند و بزرگوار، ثروتمند، صاحب عبد

1048Fفرزندان بسيار و شيفته عمران و آباداني

5 
هللا مردي بود بخشنده و سخاوتمند، ابن حجر نيز در مورد او چنين گفته است: عبدا

1049Fنترس و دلير.

6 

                                           
 ). ٥/٢٧٢) و تذيب التهذيب (٥/٣١طبقات ابن سعد ( -١
 ). ٨/٩١البداية و النهايه ( -٢
 .١٢٨صفحه، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  - 3
 . ٣٢١، املعارف -٤
 . ١٢٩صفحه، ٢١: مشاره» املورخ العربی«له جم -٥
 ). ٥/٢٧٢تذيب التهذيب ( -٦
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1050Fاو از سخاوتمندترين مردمان بصره

1051Fآمد ترين مسلمانان به شمار مي و بخشنده 1

2. 
اي از خود نشان داد و توانست پس از كشتن  عبداهللا در فتوحات، نقش برجسته
ميشه رؤياي اد مهر، برادر رستم فرخزاد، براي هديزدگرد، آخرين پادشاه آنان، و نيز خر

زردشتيان را كه قصد داشتند حكومت پيشين خود را احيا كنند به يأس تبديل كند. عالوه 
هاي او در مسايل حكومتي و نظامي، عبداهللا اهتمامي خاص به معارف اسالمي  بر توانايي

1052Fحديثي نقل كرده است صداشت. گويند كه او از رسول خدا

، هر چند كه صحاح ستّه 3
1053Fاند. ل نكردهاز او روايتي نق

4 
اما ابن قتيبه بيان داشته كه حديثي را كه او روايت نموده، ابن قانع و ابن منده، از 

اند كه او نيز از طريق پدرش از جد خود، مصعب بن ثابت  طريق مصعب زبيري ذكر كرده
كند كه از عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عامر روايت شده كه  نظله بن قيس نقل ميحبن 

 فرمود:  صدارسول خ
 1054F5»من قتل دون ماله فهو شهيد«

 گردد).  (هر كس به خاطر دفاع از اموالش كشته شود، شهيد محسوب مي

 اصالحات اقتصادي كه عبداهللا در بصره انجام داد
هاي عظيمي كه در مقابل زردشتيان به دست آورد و  عبداهللا بن عامر، در كنار پيروزي

ي ايران در هم شكند، اصالحات اقتصادي توانست سپاهيان آنان را در جاي جا
گيري را در بصره انجام داد. از جمله اين اصالحات، بازار بصره بود. عبداهللا با هزينه  چشم

جا بنا نموده و سپس آن را  خود زميني را در مركز بصره خريداري كرد و بازار را در آن
1055Fبه مردم شهر هديه داد

هميت اين بازار و نيز رونق . اين اقدام، سبب افزايش اعتبار و ا6
رساني شهر  تجارت در آن شهر شد. از ديگر اقدامات مهم ابن عامر گسترش شبكه آب

                                           
 ). ١/٢٩٣العقد الفريد ( -١
 ). ١/٤٥٠صبح األعشی ( -٢
 . ٣٢١، املعارف -٣
 . ٣٢١، املعارف -٤
 ). ٣/٦٣٩حاکم ( -٥
 ). ٥/٧٣الطبقات الکربی ( -٦
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ها در  كند كه عبداهللا دو رود را در شهر حفر نمود. يكي از آن بصره بود. ابن قتيبه نقل مي
1056Fشناختند شهر واقع بود و رود ديگر را مردم به رود ام عبداهللا ميشرق 

1. 
المال بود و در غياب  دار ديوان و بيت  بن عامر به زياد بن ابي سفيان كه عهدهعبداهللا

1057Fشد ابن عامر و عزيمت آن به ميادين جنگ، كفيل او مي

را » ابله«، دستور داده بود تا رود 2
1058Fكند كه چون عبدالرحمن بن ابي بكره حفر نمايد. خليفه ابن خياط نقل مي

كه از جانب  3
بود توانست مسير حفر رود را از ميان كوه عبور دهد و آب را در زياد مسئول حفر رود 

آن رها سازد. گويند جريان آب چنان تند بود كه عبدالرحمن نتوانست با اسب خود از آن 
1059Fعبور كند.

4 
خود عبداهللا بن عامر نيز آبراهه و حوض بزرگي را در شهر بنا نمود و آن را به نام 

 1060F5.مادر خود، حوض ام عبداهللا ناميد
از ديگر نهرهايي كه در زمان ابن عامر حفر شدند رود نافذ، موالي ابن عامر بود كه 

دار مسئوليت حفر آن گرديد و چون موفق به انجام آن شد، به نام او مشهور  او عهده
1061Fگشت.

6 

رود ديگر، رود مره، موالي ابوبكر صديق بود كه چون موفق به حفر آن گرديد، به 
1062Fشد. رود مره شناخته مي

7 
نهر اساوره كه خود ابن عامر آن را بنا نموده بود از ديگر نهرهاي بصره محسوب 

1063Fشد. مي

8 

                                           
  ١٣٤صفحه، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  -١
 . ٣٥١، فتوح البلدان -٢
 ). ١/١٤٢تاريخ خليفة بن خياط ( -٣
 . ٣٥١، فتوح البلدان -٤
 . ١٣٤صفحه، عبداهللا بن عامر، ٢١مشاره، »املورخ العربی«جمله  -٥
 . ٣٥٤، و فتوح البلدان ١٣٤صفحه، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  -٦
 . ١٣٦صفحه، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  -٧
 . ٣٥٤-٣٥٣ص، فتوح البلدان -٨
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مشهور بوده » قره«برد كه به پل  همچنين مولف فتوح البلدان، از پلي در بصره نام مي
است، اين پل كه منسوب به قره بن حيان باهلي بود بر رودي قديمي قرار داشت كه بعدها 

1064Fريداري نموده و در اختيار مردم شهر قرار داد.ابن عامر آن را خ

1 
ها و نهرها كه  حفر چاه بينيم كه عبداهللا بن عامر تا چه حد به با اين توضيحات، مي

هاي اقتصاد  داد تا بتواند از اين طريق پايه شد، اهميت مي موجب رونق كشاورزي مي
يژه و استراتژيك بصره، واليت تحت امر خود را تقويت نمايد. همچنين به دليل موقعيت و

كردند و به همين دليل، او بازار شهر بصره  تجار و بازرگانان بسياري از آن ناحيه عبور مي
را به شكل جديد خود تأسيس نمود. اما اهميت اين شهر بيشتر به خاطر آن بود كه بصره 

 شد.  مركزي جهت هدايت و تقويت روند فتوحات در ايران محسوب مي
تالش ابن عامر در راستاي ايجاد اصالحات بنيادين در منطقه را  در واقع ميزان

خواهم وضعيت به صورتي باشد كه اگر زني  توان در اين عبارت او جستجو نمود: مي مي
سوار بر مركب شد و از منزل خود عزم مكه نمايد، در تمامي طول مسير، به آب و 

1065Fبازارهاي پر رونق دست رسي داشته باشد.

2 
گير در شهري كه مركز تقويت و فرماندهي  يت اين اصالحات چشمبدون شك اهم

هايي كه ابن عامر، خود، در ايران به دست  شد، از پيروزي فتوحات در ايران محسوب مي
دارد كه فتوحات عظيم سپاهيان اسالم در  آورد، كمتر نبود. دكتر صالح علي بيان مي مي

ري افزايش داد و باعث ايجاد رونق گي ايران، درآمدهاي واليت بصره را به نحو چشم
وران  اقتصادي و رفاه مالي مردمان آن ديار شد. اين خود، سبب گرديد كه تجار و پيشه

شد و مدنيت در  بسياري روانه آن شهر شوند و به اين ترتيب شهر بصره هر روز بزرگتر مي
1066Fنمود. آن پيشرفت مي

3 
قتصادي و تجاري شهر و نيز المال بصره و رونق ا با وجود درآمدهاي سرشار بيت

امنيت باالي آن منطقه كه همه به خاطر مديريت كم نظير والي آن محقق شده بود، 
دار كه در منزل خويش را به روي  بينيم كه عبداهللا بن عامر، مردي است متواضع و مردم مي

                                           
 . ٣٢١، ابن قتيبة، املعارف -١
 . ٣١-٣٠، التنظيمات اإلجتماعية و اإلقتصادية -٢
 . ١٣٨، حممد جاسم محادی، عبداهللا بن عامر، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  -٣
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ش دار خود را مورد سرزن دارد و به خاطر همين مسأله، حاجب و پرده مي  مردم باز نگه
1067Fكنندگان بسته است. دهد كه چرا در منزل او را به روي مراجعه قرار مي

1 
كند  ابن عامر از چنان شهرت و اعتباري در بصره برخوردار بود كه ابن سعد نقل مي

1068Fكه گفتار و رفتار ابن عامر زبانزد خاص و عام مردم بصره بود

و به همين دليل جاي  2
1069Fحبوب و مورد احترام آنان بود.تعجبي ندارد كه او نزد مردمان بسيار م

3 
در  سطور كه قبالً بيان نموديم عبداهللا بن عامر تا زمان شهادت عثمان بن عفان همان

1070Fمنصب واليت بصره باقي ماند.

4 
كرد تا مردم  اي كه در بصره، نهر حفر مي اين بود يكي ديگر از واليان عثمان، والي

، در صحراي عرفات حوض و چشمه بنا مند شوند، مردي كه براي اولين بار از آن بهره
1071Fنمود.

5 
ابن عامر، مردي بود كه به خاطر اقدامات شايسته و خدمات واالي خود به امت، به 

1072Fتعبير ابن تيميه، در قلب امت جاي داشت و آنان هميشه سپاسگذار او بودند.

6 
ذهبي در مورد او چنين گفته است: ابن عامر، از جمله امرا و سرداران شجاع و 

شد كه در عين قدرت و شجاعت مردي صبور و مهربان  سخاوتمند عرب محسوب مي
1073Fبود.

7 

 سوم: وليد بن عقبه
او وليد بن عقبه بن ابي معيط بن ابي عمرو بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي و 

را درك نمود اما مدت زمان اين  صبرادر مادري عثمان بن عفان بود. او هر چند پيامبر
1074Fبسيار اندك بود. افتخار

1 

                                           
 ). ٥/٣٣طبقات ابن سعد ( -١
 . ١٣٨صفحه، ٢١مشاره» املورخ العربی«جمله  -٢
 ). ٨/٩١البداية و النهاية ( -٣
 ). ٨/٩١داية و النهاية (الب -٤
 ). ١٩٠-٣/١٨٩منهاج السنة ( -٥
 ). ٣/٢١سري أعالم النبالء ( -٦
 ). ٣/٢١سري اعالم النبالء ( -٧
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وليد در دولت خالفت ابوبكر و عمر كه تنها افراد اليق و با كفايت و راست كردار 
گرفتند، جزو كارگزاران آنان بود. در واقع  دار را در حكومت خويش به كار مي و امانت

همين سياست دقيق ابوبكر و عمر در تعيين واليان و امراي خود بود كه سبب شد اسالم، با 
تي خيره كننده، گسترش يابد و بالد وسيعي به زير سلطه خود برد، وليد توانست به سرع

خاطر ايمان راستين و لياقت و توان باالي خود، اعتماد شيخين را به خود جلب نمايد و به 
1075Fهاي مهمي را به او واگذار كردند. همين دليل مناصب و مأموريت

اولين مسئوليتي كه او  2
هاي محرمانه خليفه به خالد بن  به عهده گرفت، رساندن نامه سقدر خالفت ابوبكر صدي

بعد از هجرت، همراه سپاهيان اسالم در جنگ مذار با ايرانيان به  12وليد بود كه در سال
1076Fكارزار مشغول بود.

3 
1077Fسپس ابوبكر، وليد را به كمك و ياري سپاه عياض بن غنم فهري فرستاد.

4 
آوري زكات قبيله  نب ابوبكر، مسئول جمعبعد از هجرت، وليد از جا 13در سال 

قضاعه بود و چون ابوبكر صديق عزم فتح شام نمود، به وليد چنان اطمينان و اعتماد داشت 
كه او را در كنار عمرو بن عاص فرمانده سپاهيان اسالم نمود، سپاه عمرو به جانب فلسطين 

1078Fحركت كرد و سپاه وليد، شرق اردن را هدف خويش قرار دادند.

5 
بعد از هجرت و در عهد عمر، وليد امير سرزمين قبايل تغلب و قسمت  15در سال

1079Fنشين منطقه جزيره بود. عرب

6 
او در اين منصب، مسئول بود تا مراقب آن باشد كه دشمنان از پشت به سپاهيان 

كرد  دار اين منصب بود تالش مي مستقر در شام حمله نكنند. او در طول مدتي كه عهده
خردمندانه و نيكو و مردم پسند، مسيحيان قبايل اياد و تغلب را كه بيشتر  هايي با روش

1080Fقلمرو آن سرزمين در اختيار آنان بود، به پذيرفتن دين اسالم تشويق نمايد.

7 

                                                                                                         
 . ٧٨، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -١
 ). ٤/١٦٨تاريخ طربی ( -٢
 ). ٤/١٩٤تاريخ طربی ( -٣
 . ٧٨، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٤
  ).٥/٢٨تاريخ طربی ( -٥
 . ٧٨، فصل اخلطاب فی مواقف االصحاب -٦
 . ٧٨، صحابفصل اخلطاب فی مواقف األ -٧
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با اين سوابق درخشان بود كه وليد در عهد عثمان، واليت كوفه را به دست گرفت. 
شد. در تمام مدت حكومت  ثمان محسوب ميترين واليان ع ترين و مهربان او از جمله عادل

گيري در ايران دست يافتند كما  هاي چشم او بر كوفه، سپاهيان تحت امر او، به پيروزي
1081Fكه پس ازمرگ او، امام شعبي اين

كه از تابعين صاحب علم و فضل بود، چون در  1
شد،  ميياد  ( ه 120هاي مسلمه بن عبدالملك بن مروان ( ها و رشادت مجلسي از شجاعت

ها و حكومت وليد را  او به سخن آمد و در ستايش وليد بن عقبه چنين گفت: شما جنگ
كرد و تا زمان بر  هاي عظيمي دست پيدا مي رفت به پيروزي نديديد. او چون به جنگ مي

1082Fننمود.  كناري او از واليت كوفه، هيچ احدي ضعف و خطايي را از او مشاهده

2 
داشت و نسبت به آنان بسيار مهربان بود. پس از پنجاه  وليد بسيار مردم را دوست مي

سال همچنان منزل او در نداشت تا مردم بتوانند به او مراجعه كنند و نيازهاي خود را نزد 
1083Fاو مطرح كنند.

3 
عثمان هنگام انتصاب او به واليت كوفه چنين گفت: من او را نه به اين خاطر كه 

، بلكه او را به اين دليل به اين منصب انتخاب برادر من است به واليت كوفه برگزيدم
و دوقلوي پدر آن حضرت  صكردم كه او فرزند ام حكيم بيضاء، عمه رسول خدا

باشد. واليت براساس اجتهاد استوار است. عمر نيز پس از عزل مردي بزرگ چون  مي
در حد سعد بن ابي و قاص، فردي را به واليت كوفه برگزيد كه از نظر سوابق و اعتبار 

1084Fسعد نبود.

4 
جا الزم است راجع به آن صحبت شود اتهامي است كه به اين  اي كه در اين نكته

كنند. اين اتهام همان  قهرمان اسالم و مرد مورد اعتماد ابوبكر و عمر و عثمان بود، وارد مي
جا به طور مفصل به اين قضيه  خوار بودن وليد است كه بايد در اين ادعاي فاسق و شراب

 ردازيم. بپ
 اي بر اين باورند كه آيه زير در مورد وليد نازل شده است:  عده

                                           
 . ٤٠، التمهيد و البيان -١
 ). ٥/٢٥١تاريخ الطربی ( -٢
 . ٨٦، العواصم من القواصم -٣
 . ٧٩، فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب -٤
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َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ  � ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ ۢ بِنََبِٖ َ�َُبَّيُنٓوا َُ  �ِن َجآَءُ�ۡ  فَاِس

ْ َءاَمُنٓوا
ُُۡ  َ�ِٰدمَِ�  ٰ َما َ�َعۡل ُُۡصبُِحواْ َ�َ  .]٦الحجرات: [ ﴾٦َ�

ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره  اي كساني كه ايمان آورده( 
بدون آگاهي (از حال و احوالشان و شناخت راستين  -آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي 

 ). ) آسيب برسانيد، و از كرده خود پشيمان شويد-  ايشان
، وليد بن صل خدااند رسو اين قول براساس روايت افرادي است كه روايت كرده

آوري زكات بني مصطلق نزد آنان فرستاد، در ميانه راه به او خبر داد كه  عقبه را براي جمع
كنند و به همين دليل براي جنگ  اند و از پرداخت زكات امتناع مي بني مصطلق مرتد شده

صحت  اند، وليد نيز كه ترسيده بود، بدون كسب اطمينان از با وليد، به سوي او روانه شده
نيز  صبازگشت و او را از ماجرا با خبر نمود، رسول خدا صاين خبر، نزد رسول خدا

خالد بن وليد را به جانب بني مصطلق فرستاد تا از صحت و سقم قضيه اطالع حاصل 
اند و  د نشدهبه او گفتند: كه اينان هرگز مرت نمايد. چون او نزد بني مصطلق رسيد، آنان

 الذكر نازل شد.  د هستند. پس از اين ماجرا بود كه آيه فوقهمچنان به اسالم پايبن
هر چند روايتي ديگر نيز در همين رابطه نقل شده است اما بايد دانست كه سندي 

1085Fموصول

1086F، و صحيح1

در مورد اين قصه به ما نرسيده است، به عبارتي بهتر، اين قصه داراي  2
در مورد فضايل و اعمال نيك باشد. اگر علماي دين، احاديثي را كه  سندي ضعيف مي

گردد، با وجود  شود و نه حرامي به حالل تبديل مي ها نه حاللي حرام مي باشند و در آن مي
كنند. اما ما حق نداريم چنين روشي  پذيرند و در آثار خود ارائه مي ها، مي ضعف سند آن

رام زيرا اين حديث، حاللي را ح ؛را در خصوص اين روايت ضعيف در پيش بگيريم
را درك كرده است  صكرده است، در واقع اين روايت ضعيف، مردي را كه پيامبر خدا

كه  توان اين روايت ضعيف را پذيرفت حال آن كند. چطور مي به فسق و فجور متهم مي
دهد كه در رابطه با صحت و سقم اخبار و اطالعات بايد اطمينان  خود آيد به ما دستور مي

                                           
 ). ٢/١٧٦سالم و العصر الراشدی (فجر اإل، املدينة النبويه -١
 ). ٢/١٨٢فجر االسالم و العصر الراشدی (، دينة النبويهامل -٢
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، اساس علم روايت را كه همانا يقين داشتن از صحت يك حاصل نمود. اين آيه، خود
 دارد.  باشد، بيان مي روايت مي

ها صحيح است و هم  در خصوص اين داستان، بايد تنها به احاديثي كه هم سند آن
باشند، استناد نمود. اگر در اين روزگار، اين داستان را در  ها درست مي متن و محتواي آن

را به راحتي و بدون تحقيق قبول  جال معتبر، نقل كنند، آيا آنمورد يكي از بزرگان و ر
گونه بدون مطالعه و تحقيق، در شأن يكي از صحابه و مرداني كه در  را اين كنيم كه آن مي

 هاي خطيري به عهده داشته، بپذيريم؟!  عهد خلفاي راشدين مسئوليت
باشد،  ايد اسالمي مياين داستان، در مورد تاريخ اسالم بيانگر مسايلي مهم از عق

بنابراين در اين نوع مسايل 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، 

ارد شده است. هاي بسياري به اين افراد و ها و تهمت اسالم آوردند. در طول تاريخ نيز طعنه
اي از مؤرخان بر اين باورند كه اين قبيل افراد به زور اسالم آوردند و دين هرگز در  عده

1087Fدل و جان آنان رسوخ ننمود، اما بايد دانست كه اين توهمي باطل و ناروا است.

1 
ها و توهمات  اخبار و روايات مربوط به وليد نيز، به تبع همين قضيه، آكنده از دروغ

ها شده است، كه هر يك براساس مذهب و مسلك خويش در آن دخل و  راويان آن
هايي چون وليد، به ميداني براي اثبات توان و مهارت  اند. در واقع شخصيت تصرف نموده

ها، تبديل  و نبوغ سرشار و تخيل وسيع راويان در جعل روايات و دخل و تصرف در آن
1088Fشده است.

2 
كند،  د به جانب بني مصطلق را دچار اشكال ميآنچه اين داستان و قضيه فرستادن ولي

اند و آن اين  باشد كه رجالي معتمد و مورد اطمينان آن را بازگو نموده حديثي موصول مي
توان پذيرفت  است كه وليد در روز فتح مكه، نوجواني كم سن و سال بوده است و نمي

محمد رقي از  چنين فردي را به چنان مأموريتي بفرستد. فياض بن صكه رسول خدا
كند كه  جعفر بن برقان و او از ثابت بن حجاج كالبي و او نيز از عبداهللا همداني نقل مي

وليد بن عقبه چنين گفته است: در روز فتح مكه، مردم فرزندان خود را نزد رسول 
                                           

 ). ٢/١٧٣فجر االسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبويه -١
 ). ٢/١٧٣فجر االسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبويه -٢
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دست بر سر آنان بكشد و بر ايشان دعا نمايد، من  صآوردند تا آن حضرت مي صخدا
زعفران خوشبو نموده بودند، نزد ايشان بردند تا مرا نيز مسح و دعا  را نيز كه به عطر

آمد و به همين دليل مرا مسح  از آن بو خوششان نمي صنمايند، اما ظاهراً حضرت
1089Fنكردند.

1 
اي  در واقع حضور وليد در اين داستان ساخته و پرداخته گرايشات مذهبي و فرقه

د و همين، دشمنان بسياري را براي او تراشيد؛ بوده است. وليد اموي و از قبيله عثمان بو
فردي كه اسم وليد را در اين داستان گنجانيد، مردي شيعي مذهب و رافضي مسلك بنام 

داند و در مورد او  محمد بن سائب كلبي بود. ابن حجر او را از جمله شيعيان كوفه مي
ه جعل روايات و دخل و پرداز قهار وجود داشتند كه ب گويد: در كوفه، دو دروغ چنين مي

1090Fپرداختند. آن دو كلبي و سدي بودند. ها مي تصرف در آن

2 
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
بودند، بر عهده داشت، قصد داشت به شيوة ديگر  قبايل تغلب كه در منطقه جزيره ساكن

1091Fمنابع شيعه، بر عثمان بن عفان و ديگر خلفاي راشدين طعنه و تهمت زند

3. 
باشيم، بلكه نقش  ما منكر شأن نزول آيه كه در مورد قبيله بني مصطلق است نمي

ظ فاسق به پذيريم. اگر در آيه دقت نماييم، لف وليد در اين ماجرا و فاسق بودن او را نمي
دانيم كه هرگاه لفظي به صورت نكره در مقام شرط و  صورت نكره ذكر شده است و مي

1092Fكند گيرد و بر يك فرد داللت نمي يا نفي قرار بگيرد، مفهومي عام و فراگير را در بر مي

4. 

 اجراي حد شرب خمر در مورد وليد
ز واليت ين، ماجراي اجراي حد شرب خمر در مورد وليد و عزل او ادر صحيح

صورت گرفت، به  سكوفه كه پس از شهادت شهود عليه وليد به دستور عثمان بن عفان 
باشد بلكه  ثبت رسيده است. بايد دانست كه در اين قضيه نه تنها ايرادي بر عثمان وارد نمي

                                           
 ). ٤/٣٢مسند امحد ( -١
 ). ٢/١٧٩فجر االسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبويه -٢
 ). ٢/١٨٠فجر االسالم و العصر الراشدی (، ينة النبويهاملد -٣
 ). ٢/١٨٠فجر االسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبويه -٤
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خود، از افتخارات حكومت عدل عثمان است. امام بخاري اين ماجرا را به طور مبسوط در 
1093Fنمايد. مان ذكر ميباب مناقب عث

1 
هاي حكومت  طالب در سرزنش افرادي كه اين جريان را از ضعف علي بن ابي

ايد و  دانند، خطاب به آنان چنين گفت: مثال وضعيتي كه شما در آن قرار گرفته عثمان مي
ها و  پردازيد، چونان فردي است كه خود را آماج طعنه در آن به ايراد گرفتن از عثمان مي

1094Fدهد شايد بتواند يار و ياور خود را از پاي در آورد. خود قرار ميهاي  تهمت

2 
مگر گناه عثمان چيست كه مردي را به خاطر گناهش حد زد و او را از مقامش عزل 

 نمود؟! 
كه اقدامات و تصميمات خود را در حضور ما  زنيد حال آن چرا به عثمان طعنه مي

1095Fنمود؟! اجرا مي

3 
نيز پيش آمده و او قدامه بن مظعون را  سدر زمان عمر  بايد دانست كه چنين اتفاقي

بود و در عهد عمر امارت بحرين را داشت به اتهام شرب  صكه از اصحاب رسول خدا
1096Fخمر، حد زد و او را از مقام خويش بركنار نمود.

4 
اند كه هيچ دليلي بر شرب خمر وليد وجود ندارد. ابن حجر در  مؤرخان بيان داشته

اي از كوفيان عليه وليد توطئه نموده و با هم همداستان شدند  گويد: عده مي اإلصابه چنين
1097Fكه او را به ناحق به شرب خمر متهم كرده و عليه او شهادت دهند.

5 
انگيزان  ابن خلدون نيز با اشاره به اين واقعيت چنين گفته است: غوغا ساالران و فتنه

كردند و روز به  ان و امراي عثمان مياساس را متوجه والي هميشه اتهامات و شايعات بي
ن راستا وليد را به شرب خمر متهم نمودند يمشد. در ه دت اين قضايا افزوده ميروز بر ش

گران عليه او شهادت دادند تا سرانجام عثمان شهادت آنان را پذيرفته  اي از آن غوغا و عده
1098Fو او را حد زد و از مقام خود عزل نمود.

6 

                                           
 کتاب مناقب عثمان. ،  صحيح خباری -١
 ). ٥/٢٧٨تاريخ الطربی ( -٢
 ). ١/٤٢١حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( -٣
 . ٩٣، العواصم من القواصم -٤
 ). ٣/٦٣٨اإلصابة ( -٥
 . ٨١، ) و فصل اخلطاب فی مواقف األصحاب٢/٤٧٣تاريخ ابن خلدون ( -٦
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كند: يك شب پسران ابو زينب و ابو  گونه بازگو مي را را اينطبراني اصل اين ماج
مورع و جندب بن زهير به قصد سرقت به منزل ابن حيسمان رفته و پس از درگيري با ابن 

و همسايه  صحيسمان او را به قتل رساندند. ابو شريح خزاعي كه از صحابه رسول خدا
ند. وليد نيز به حكم عثمان، آن ابن حيسمان بود، همراه فرزند خويش شاهد ماجرا بود

جوانان را قصاص كرد. اين اقدام وليد، باعث شد كه پدران آن جوانان كينه او را به دل 
گيرند و منتظر فرصتي براي انتقام از او باشند. آنان در همه حال، مراقب رفتار و كردار 

كنند كه روزي ابو  ياي از او به دست آورند. نقل م وليد بودند تا شايد نقطه ضعف و بهانه
زبيد شاعر، كه از مسيحيان تغلب بود، نزد وليد رفت، مردم ابو زبيد را كه به واسطه وليد به 

خبران نادان نيز ادعا  اي از بي اسالم ايمان آورده بود به شرب خمر متهم كردند، عده
 كردند كه وليد همنشين ابو زبيد و مالزم يكديگر هستند.  مي

ورع اين قضيه را بهترين فرصت براي گرفتن انتقام از وليد دانستند و ابو زينب و ابو م
به همين دليل به مدينه رفتند و با خود دو شاهد را نزد عثمان بردند تا آنان در مورد شرب 
خمر وليد عليه او شهادت دهند. آنان نيز شهادت دادند كه وليد را هنگام استفراغ كردن 

 اند.  ديده
كند. پس  مود: تنها فردي كه شراب نوشيده است، استفراغ ميعثمان نيز اعالم ن

دستور داد تا وليد را از كوفه نزد او بياورند، وليد نيز سوگند ياد كرد كه هرگز شراب 
ده است و همچنين عثمان را از خصومت ابو زينب و ابو مورع نسبت به خود آگاه شيونن

را در مورد تو  چند ما حدود خداوند نمود. عثمان به او گفت: اي برادر! صبور باش. هر
1099Fكنيم اما بدان كه سزاي شهادت دروغ، آتش دوزخ است. اجرا مي

1 
گويد: در صحيح مسلم است كه وليد هنگام  محب الدين خطيب در همين رابطه مي

كرد و گفت: آيا بايد بيشتر بخوانم يا نماز صبح، پس از اتمام آن دو ركعت رو به مردم
نيز از طريق احمد، نقل است كه او چهار ركعت خواند. اما بايد گفت همين كافي است. 

اند. در واقع امام مسلم، اين اضافات را  كه هيچ كدام از شاهدان به اين مسايل اشاره نكرده
كه حضين نه جزو شاهدان  كند، حال آن از قول حضين كه راوي آن ماجرا است نقل مي

                                           
 ). ٥/٢٧٧تاريخ طربی ( -١
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يا شخصيت معروفي نقل كرده است. از طرف  قضيه بود و نه آن مطالب را از شاهد و
ديگر، خود حضين، هنگام رخ دادن ماجراي دروغين، در كوفه نبوده است تا شاهد ماجرا 

1100Fاعتبار است باشد، بنابراين، اين بخش از سخنان او، بي

1. 
اين سرنوشت والي عثمان بر كوفه، وليد بن عقبه بود. مردي مجاهد و فاتح، عادلي 

كرد، اما پاداش او آن ظلم  ان داشت در راه خدمت به اين امت صرف ميكه هر چه در تو
ديد كه روز به روز بر قدرت و نفوذ ناپاكان و  و ستمي بود كه به او روا داشتند. او مي

شود و هر كاري را كه بخواهند  دروغگويان و سيطره آنان بر صالحان امت افزوده مي
شهادت عثمان، عزلت پيشه نمود و در مزرعه دهند. به همين دليل، بعد از  انجام مي

خويش، به دور از هياهو و جنجال غوغاساالران، عمر گذرانيد. اين مزرعه، در پانزده 
شد، قرار داشت و همان جايي بود  كه از توابع منطقه جزيره محسوب مي» رقه«مايلي شهر 

خته و مردم را به دين جا به جهاد و نبرد با دشمنان پردا كه در دوران خالفت عمر، در آن
1101Fاسالم دعوت نموده بود.

2 
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 ديگر،  61كه بسال  جانب هيچ كدام از طرفين را نگرفت تا اين
مان جا نيز به خاك در دوران خالفت معاويه، در همان مزرعه خويش وفات يافت و در ه

1102Fسپرده شد.

3 

 چهارم: سعيد بن عاص
1103Fاو سعيد بن عاص بن هشام بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بود

ابو حاتم  .4
را درك كرده است. او پس از وليد بن عقبه، به  صدارد كه سعيد، رسول خدا بيان مي

ود و به همين دليل ترين مردان قريش ب واليت كوفه منصوب شد. گويند سعيد از فصيح
عثمان او را مأمور نمود تا در تدوين مصحف واحد، مشاركت داشته باشد. انس بن 

                                           
 . ٩٧-٩٦، العواصم من القواصم -١
 . ٩٤، العواصم من القواصم -٢
 ). ٨/٢١٦البداية و النهاية ( -٣
 ). ٨/٧البداية و النهاية ( -٤
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به زيد بن ثابت، عبداهللا بن زبير، سعيد بن عاص و  سكند كه عثمان روايت مي سمالك
هاي ابوبكر رونوشت بردارند و  عبدالرحمن بن حارث بن هشام دستور داد تا از صحيفه

شت، چندين نسخه فراهم آورند. عثمان به ابن زبير، سعيد و عبدالرحمن سپس از آن رونو
اي از قرآن دچار اختالف شديد، گويش خود را  گفته بود كه چون با زيد در قرائت كلمه

1104Fكه همانا گويش قريش بود، ارجحيت دهند.

1 
نزديك بود و به همين دليل  صنقل است كه تلفظ سعيد بسيار به تلفظ رسول خدا

سعيد در تدوين مصحف، مبني قرار گرفت، او نه سال آخر حيات مبارك رسول قرائت 
به هالكت  سرا درك نمود، پدرش در بدر، به دست تواناي علي بن ابي طالب  صخدا

1105Fرسيده بود.

2 
او را مورد آزمايش قرار داد و به او گفت:  سفاروق كنند كه روزي عمر  نقل مي

لكه دائي خود، عاص بن هشام را به قتل رساندم، سعيد! بدان كه من پدر تو را نكشتم ب
اي كه او را به  كه تو او را كشته باشي، حق داشته سعيد در جواب او گفت: بر فرض اين

قتل رساني، زيرا كه او جانب باطل را گرفته بود، عمر از اين جواب او به شگفت آمد، 
تان را فتح نمايد و سعيد در طول دوران حكومتش بر كوفه توانست منطقه بزرگ طبرس

 سخود را به گرگان برساند. در اين نبردها، چند تن از صحابه، از جمله حذيفه بن يمان
1106Fهمراه او حضور داشتند.

3 
كرد و  سخاوت و كرم او چنان بود كه گويند چون فردي از او درخواست پول مي

بلغ را بعداً از او داد تا بتواند آن م اي به او مي نزد او آن مقدار پول نبود، دست نوشته
1107Fدريافت نمايد.

4 
سعيد كه خدايش از او خشنود باد، به حفظ وحدت ميان مسلمانان بسيار معتقد بود و 

كرد. پس از انتصاب به واليت كوفه و پس  از هر نوع فتنه و آشوب، به شدت اجتناب مي
گشت،  ياز فتوحات ارزشمندي كه در آن مقام بدان نائل آمد، چون از سفر مدينه باز م

                                           
 ). ٤٩٨٧کتاب فضائل القرآن (حديث،  صحيح خباری -١
 ). ٢/٢١١فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبوية -٢
 ). ٢/٢١١فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبوية -٣
 . ٣٢٦٨نامه زندگی، اإلصابه -٤
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گران ناپاك، بار ديگر مردمان نادان كوفه را فريب داده  ديد كه غوغاساالران و هوچي مي
اند و چون شورشيان مانع ورود او به شهر شدند، به مدينه  و آنان را عليه او شورانيده

جا باقي ماند. آن شورشيان نابكار و ستمكار كه عليه سعيد قيام كردند،  بازگشت و همان
ناجوانمردانه عثمان نيز دخيل بودند و به اين ترتيب موفق شدند بذر نامبارك  در شهادت

فتنه و آشوب را براي هميشه در ميان امت اسالم افشا كنند. سعيد پس از شهادت عثمان 
در جريانات مشكوك جمل و صفّين دخالتي ننمود اما در عين حال أصحاب جمل را 

1108Fفراخواند تا عليه علي خروج نكنند.

1 
ين بود سيره مردي كريم و سخاوتمند، نيكوكار، مرد جهاد كه در فصاحت خود ا

شباهت داشت. او بود كه اين مصحف قرآن را بر زيد قرائت  صبسيار به رسول خدا
 نمود.  مي

پردازان تاريخ در كنار اين مناقب برجسته، صفاتي  حال بياييم و بنگريم كه دروغ
توان صفات  اند، آيا مي محكمي به او منتسب كردهنازيبا را به ناحق و بدون هيچ سند 

متناقضي چون سخاوت و بخل، انسانيت و توحش، علم و جهل و جهاد و فرار از ميادين 
جنگ را در فرد كامل، جمع نمود؟! هرگز اين حالت، در يك انسان سالم و كامل 

1109Fپذير نيست. امكان

2 
نند كه چون سعيد به واليت ك راويان باز بدون استناد به مداركي محكم، نقل مي

 خواندند:  جا نمود، مواليان و غالمان آن شهر، اين رجز را مي كوفه منصوب شد و عزم آن
 زل الوليديا ويلنا قد عُ 

 عا سعيدوّ ـو جاءنا جم

1110Fال يزيدفی الصاع و صينق

٣ 

                                           
 ). ٥/٣٤طبقات ابن سعد ( -١
 ). ٢/٢١٢فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبوية -٢
 ). ٥/٢٧٩تاريخ طربی ( -٣
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واي برما كه وليد از واليت عزل شد و سعيد به جاي او منصوب شد. او مردي (
كند و آنان را به تنگنا و فقر  المال كم مي است كه از سهم مردم در بيتبخيل و خسيس 

 دچار خواهد نمود).
بدون شك اين رجز، مجعول است و ساخته و پرداخته ذهن سازندگان دروغگوي 

1111Fآن است

. اگر خوب دقت كنيم، موالي كه همانا أسراي جنگ هستند، اين شعر را در 1
ها، مواليان هنوز به مهارت در زبان عربي  آن سال سرودند و در بعد از هجرت مي 30سال

توان سعيد بن عاص  دست نيافته بودند چه برسد به سرودن شعر. از طرف ديگر چطور مي
ي عام و خاص بود به بخل و خست متهم نمود، اگر مردم  را كه در كرم و سخاوت شهره

جود و سخا كردند، سعيد، خود در  و شعرا، وليد را به خاطر سخاوتش مدح مي
1112Fالمثل بود. ضرب

2 
فرزدق، شاعر بزرگ و بنام عصر امويان، در مدح جود و كرم سعيد چنين سروده 

 است: 

 اجلحـاجح مـن قـريش رّ تری الغُ 

ـــرون  ـــيامً ينظ ـــعيدإق ـــی س  ل
 

 مر فـی احلـدثان عـاالذا ما األإ 

ـــ ـــالالأك ـــه ه ـــرون ب 1113Fهنم ي

٣ 
 

 

بايد ديد كه در جود و (در هنگام باليا و مصائب، سخاوت و كرم قريشيان را 
ها سرآمد هستند. اما آنان خود نيز در برابر عظمت كرم و  كرمشان ميان ديگر بخشش

 ايستند).  سخاوت سعيد، كه چون ماهي است در ميان ستارگان قريش، به احترام مي
حال بايد اين پرسش را مطرح نمود كه پيش از رسيدن سعيد به كوفه و اجراي 

شهر، مواليان چگونه از شيوه حكومت او كه پيشتر واليت هيچ  هاي خود در آن سياست
جاي ديگر را به عهده نداشت، آگاه بودند و به مذمت و نكوهش حكومت او 

جاست كه راويان قضيه، سعيد بن عاص را در رواياتي  پرداختند؟! نكته جالب اين مي
كه عثمان، سعيد را به واليت  اند: پس از اين اند. آنان نوشته كامالً متناقض با هم نقل كرده

                                           
 ). ٢/٢١٢فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبوية -١
 ). ٢/٢١٢فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، املدينة النبوية -٢
 ). ٨/٨٨البداية و النهاية ( -٣
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اي عادالنه را در حكومت خويش در پيش گرفت، پس از ورود او  كوفه برگزيد، او شيوه
1114Fخواندند. به كوفه، مواليان در مورد حكومت او اين رجز را مي

1 
چگونه ممكن است فردي عادل و دادگر باشد و در عين حال مواليان او را به بخل و 

ر زمان حكومت او، همه در رفاه بودند و اين ثمره همان عدل و خست توصيف نمايند؟! د
1115Fداد حكومت سعيد بود.

2 
خداوند مؤرخان پيشين را بيامرزد كه به دليل حسن ظن به خرد و انصاف خوانندگان 

كردند،  خود، تمامي روايات و لو متناقض را گردآوري نموده و در آثار خود ثبت مي
دگان در تمام ادوار، قدرت تشخيص راست و دروغ را نمودند كه خوانن آنان تصور مي

آوري تمامي آن  توانند حق و باطل را از هم تميز دهند. آنان در علّت جمع دارند و مي
اند تا مردم معاصر را از جريانات و شايعات با  داشتند كه قصد آن داشته روايات، بيان مي

گرد أباطيل و أكاذيب آن روايات  دانستند آيندگان آنان، خبر سازند اما افسوس كه نمي
1116Fكنند. ها گرفتار مي آيند و خود را در گرداب توهمات روايات آن جمع مي

3 
اند هنگامي كه سعيد به واليت كوفه رسيد هنوز جواني مرفّه  همان راويان نقل كرده

تجربه بود و چون به مسجد كوفه وارد شد تا براي مردم خطبه خواند، به اطرافيان  و بي
ور داد تا منبر را بشويند و تميز كنند. بر منبر نيز چون لب به سخن گشود چنين گفت: دست

اين سرزمين، از آن جوانان قريش است. مردم با شنيدن اين كالم، از او نزد عثمان شكايت 
1117Fكردند.

4 
اما بايد دانست كه اين روايت كامالً نادرست است و هيچ سند محكم و معتبري 

همان است كه در كنار سپاهيان اسالم به جهاد با دشمنان  ندارد. سعيد بن عاص
چناني نبود كه راويان  اي دست يافت. هرگز او آن پرداخت و به فتوحات ارزنده مي

اند از سوي ديگر، ابن سعد، اين سخن را از زبان مالك بن  پرداز از او ترسيم كرده دروغ
ورود سعيد به كوفه شدند، به آنان  كند كه چون همراه ياران خود مانع حارث اشتر نقل مي

                                           
 ). ٥/٢٧٩تاريخ طربی ( -١
 ). ٢/٢١٣فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، النبوية املدينة -٢
 ). ٢/٢١٣م و العصر الراشدی (فجر اإلسال، النبوية املدينة -٣
 ). ٢/٢١٣فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، ) و املدينة النبوية٥/٣٢طبقات ابن سعد ( -٤
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النهرين، سرزمين جوانان قريش است،  كند كه بين چنين گفت: سعيد بن عاص خيال مي
1118Fباشد. اين سرزمين، زادگاه شما است كه ماحصل نبردهاي شما و پدرانتان در اينجا مي

1 
به يقين مالك بن حارث اشتر كه مؤسس اين فتنه و آشوب بود، بعدها از رؤساي 

 ورشياني شد كه خانه عثمان را محاصره نموده و سپس او را به قتل رساندند. ش
ها، آن هم از طرف اين افراد هيچ جاي تعجبي ندارد،  به اين ترتيب، جعل اين دروغ

زدند تا مردمان را عليه واليان خود بشورانند. در واقع  آنان به هر حيله و ترفندي دست مي
ج شده است كه به خاطر درك ناقص و نابخردانه خود و اين جمله، از دهان كساني خار

شوند، به اين  ديدند بيشتر واليان از ميان قريشيان انتخاب مي اي، چون مي نيز تعصبات قبيله
نتيجه نادرست رسيدند كه قريشيان قصد تسلط و سيطره بر ديگر قبايل عرب را دارند و به 

1119Fزدند. همين دليل عليه آنان دست به شورش مي

2 
گويد: او اميري بود شريف و  امام ذهبي در توصيف سعيد بن عاص چنين مي

منش، سخاوتمند، مورد ستايش همگان، صبور و با گذشت، با وقار، خردمند و دور  بزرگ
1120Fداري. انديش و اليق و شايسته حكومت

3 
كنند شورش كوفيان، خود، دليلي است بر  در جواب سخنان افرادي كه ادعا مي

1121Fرست سعيد در قبال مردماقدامات ناد

و به همين دليل در خصوص انتصاب سعيد به  4
گيرند، بايد گفت: كه شورش مردم كوفه عليه  واليت و حكومت كوفه، بر عثمان ايراد مي

تواند دليلي بر گناهكار بودن او باشد. هر كس در مورد مردم كوفه و نوع  سعيد، نمي
داند كه اين مردم، به خاطر  باشد ميبرخورد آنان با حاكمان خويش مطالعه نموده 

كردند و بالفاصله خواستار عزل او  ترين مسايل، از واليان خود شكايت مي كوچك
هاي پي در پي و  جا كه عمر بن خطاب، در رابطه با شكايات و گاليه شدند. تا آن مي

نادرست كوفيان، از دست آنان لب به شكايت گشود و چنين گفت: مردم كوفه مرا به 
ي امرا نيز از دست آنان كالفه  اند، از دست هيچ كس رضايت ندارند و همه نگ آوردهت

                                           
 ). ٢/٢١٤فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، النبوية املدينة -١
 ). ٢/٢١٤فجر اإلسالم و العصر الراشدی (، النبوية املدينة -٢
 ). ٣/٤٤٧عالم النبالء (أسري  -٣
 ). ٥/٢٧٩تاريخ طربی ( -٤
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توان يافت كه بتواند بر آنان حكومت  شوند و نه كسي را مي اند، نه خود درست مي شده
1122Fكند.

1 
در توصيف آنان چنين گفت: مردم كوفه مرا  سدر روايتي نيز آمده است كه عمر 

فرستم، از اخالق او  دار را نزد آنان مي خو و مردم رماند، اگر اميري ن خسته كرده
گير و  كنند و اگر اميري سخت سوءاستفاده كرده و حكومت را از اختيار او خارج مي

1123Fگشايند. قاطع به حكومت آن شهر برگزينم، از او شكايت كرده و لب به اعتراض مي

2 
آميز كوفيان، دست  كنند كه عمر به خاطر رفتارها و برخوردهاي تحريك نيز نقل مي

چنين درخواست نمود: خداوندا! اين مردم كارها را بر من  به دعا برداشت و از خداوند
1124Fاند، پس تو نيز كارهايشان را بر آنان آشفته گردان. آشفته كرده

3 
كنند كه گفت: همنشين مرا بر من سه  سعيد مردي بود خردمند و فرزانه از او نقل مي

، با او رفتاري خوب و شايسته خواهم داشت، اگردر كنار من حق است: چون نزد من آمد
نشست، جاي او را تنگ نخواهم نمود و چون با من به سخن درآمد، روي خود را به سوي 

كه نيازمندي از تو چيزي  او نمايم. نيز به فرزندش چنين گفت: فرزندم! پيش از آن
است از جانب تو به خداوند. درخواست كند، تو حاجت او را برآورده ساز كه اين قرضي 

(او آن را در روز جزا به تو پس خواهد داد) اي فرزندم! چون نيازمندي نزد تو آيد، اما از 
شدت خجالت، صورتش قرمز شود و يا چون نزد تو آيد، مطمئن نباشد كه تو از او 

ام كني يا نه، بدان كه در آن صورت اگر تم نمايي و نياز او را برطرف مي استقبال مي
تواني باز جبران آن رنجي را كني كه فرد نيازمند هنگام بيان  اموالت را به او بدهي نمي

منش و صاحب  درخواست خود، به آن گرفتار شده است. همچنين گفت: با مردان بزرگ
آورد و با مردمان  اعتبار مزاح نكن كه نفرت و خشم آنان نسبت به تو را به ارمغان مي

كند. گويند  سخن مگو كه تو را نزد آنان كوچك و حقير مي سبك سر و پست به مزاح
در هنگام امارت كوفه، زني عابد و پرهيزكار نزد سعيد آمد. او نيز از آن زن به گرمي 
استقبال كرد و در حق او نيكي فراوان نمود. آن زن نيز به او گفت: خداوند تو را محتاج 

                                           
 ). ٢/٧٥٤الفسوی (، املعرفة و التاريخ -١
 ). ١/٤٢٣حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( -٢
 ). ٣/١٨٨ابن تيميه (، املنهاج -٣



 423     سنظام اداري و تقسيمات كشوري عهد عثمان  
 

 

 

به دست مردان كريم و بزرگوار برطرف افراد پست نكند، خداوندا! حاجت نيازمندان را 
كن و چون مردي كريم و بزرگوار، نعمت و ثروت خويش را از دست داد، سعيد را 
واسطه گردان تا بار ديگر ثروت و شرافت خود را به دست آورد. گويند چون در بستر 

ن ها اي ي آن مرگ افتاد، فرزندان خود را فراخواند و نصايحي به آنان گفت كه از جمله
عبارت بود: با مرگ من دوستان و اطرافيانم، احساس نكنند كه ديگر، فرزندان من يار و 

 ياور آنان نيستند. 
به  هايي كه خداوند كردم و آنان را از نعمت همانطور كه من به آنان كمك مي

ه ك كرد، شما نيز چونان من با ايشان رفتار نماييد و پيش از اين مند مي من عطا فرموده، بهره
از شما درخواستي بكنند، نياز آنان را بر آورده سازيد، زيرا چون مرد بخواهد نياز خود را 

كه مبادا طرد شده و جواب منفي بشنود، جوارح و اندام او به لرزه  بازگو كند، از ترس اين
در آيند و رنگ رخسارش تغيير كند. بدانيد رنج مردي كه نياز و مشكلش، خواب شب را 

 دهيد.  تر از سخاوتي است كه شما در حق او انجام مي اند، بزرگتر و سختست از او مي
1125Fاند. بعد از هجرت دانسته 59-58-57هاي مؤرخان تاريخ وفات سعيد را بين سال

1 

 پنجم: عبداهللا بن سعد ابي سرح
هنگامي كه مؤرخان در مورد عبداهللا بن سعد و انتصاب او به امارت مصر سخني به ميان 

گشايند: عثمان برادر شيري خود، عبداهللا بن سعد بن ابي  نين باب سخن را ميآورند، چ مي
1126Fسرح را به واليت مصر منصوب نمود.

2 
ارتباط دادن اين نكته كه ابن سعد، برادر عثمان بوده است با انتصاب او به واليت 

ت، باشد كه او به خاطر اين نسب مصر، در واقع نوعي انتقاد پنهان از عثمان بن عفان مي
عبداهللا را به امارت مصر انتخاب كرد، اما اين نگرش مؤرخان به اين قضيه، نادرست است 

هايي كه در اين زمينه به ساخت  و براي اثبات اين اعتقاد و رد تمام انتقادات و تهمت
هاي عبداهللا بن سعد،  ها و رشادت شود كافي است كه به شجاعت خليفه مسلمانان وارد مي

                                           
 . )٨/٩٠البداية والنهاية ( -1
 ).٣/٨٨ر (ـالكامل البن األثي -2
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1127Fبني عامر بن لوي اين جنگجوي دلير

كه در جريان فتوحات مصر از خود نشان دادند، و  1
تجارب و شناخت كاملي كه او در طول آن نبردها و در كنار عمرو بن عاص، سردار 

هاي مستمر او در  بزرگ آن فتوحات، به دست آورد، اشاره نمود. عالوه بر اين تالش
در دوران خالفت عمر و نيز اوايل كه چندين سال  مصر و نبرد با دشمنان اسالم، و اين

1128Fخالفت عثمان امارت چند ناحيه از آن سرزمين چون صعيد مصر را به عهده داشت.

2 
اين سوابق درخشان، او را بعد از عمرو بن عاص، بهترين گزينه واليت مصر ساخته 

هاي جديدي كه در مصر اعمال نمود و با  بود. عبداهللا بن سعد، از طريق سياست
المال مصر از محل  پيشين عمرو تفاوت داشت توانست ميزان درآمدهاي بيت هاي سياست

1129Fانداز حاصل از آن را به مراتب بيشتر از دوران واليت عمرو نمايد. خراج و نيز پس

3 
از طرف ديگر ابن سعد، در طول واليتش بر مصر به نبردهاي متعددي دست زد كه 

بود كه  ( ه 27دها، جنگ آفريقا در سال (ها فتوحاتي چند بود. از جمله اين نبر حاصل آن
در جريان آن، جرجيز پادشاه آفريقا به قتل رسيد. هر چند اين جنگ مهم كه در آن 

اي چون عبداهللا بن زبير، عبداهللا بن عمر، عبداهللا بن عمرو بن عاص و تني چند از  صحابه
ا و قبول ديگر اصحاب حضور داشتند. سرانجام با پيشنهاد صلح اسقف اعظم آفريق

1130Fپرداخت جزيه از جانب آنان به مسلمانان پايان پذيرفت

بن سعد بار ديگر و در سال . اما ا4
هاي اسالم را در آن  پايهبه آفريقا لشكركشي نموده و پس از نبردهايي چند  ( ه 33(

1131Fتر از قبل كرد سرزمين محكم

هاي ابن سعد، نبرد با مردمان سرزمين نوبه  . از ديگر جنگ5
اند. در اين جنگ كه در  رخان اين جنگ را جنگ سپاهان و جنگ حبشه ناميدهبود. مؤ
انگيز سربازان نوبه در تيراندازي، نبرد  روي داد به دليل مهارت شگفت ( ه 31سال (

سنگيني ميان دو سپاه به وقوع پيوست، سرانجام دو سپاه قبول كردند كه در صورت 

                                           
 . ٧٧فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب، ص - 1
 . 418ابة في الفتنة، صتحقيق مواقف الصح -2
 ). ١/١٨٠الوالية علی البلدان ( -٣
 ). ١/١٨٠و الوالية علی البلدان ( ١٨٣، فتوح مصر و اخبارها -٤
 ). ١/٨٠النجوم الزاهرة ( -٥
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1132Fميان طرفين جنگ صورت گيرد پرداخت جزيه از جانب سرزمين نوبه، مصالحه

. به يقين 1
عبداهللا بن سعد، نخستين فرمانده مسلماني بود كه به سرزمين نوبه حمله كرد و آنان را 

-مجبور به پرداخت جزيه نمود. در طول حكومت ابن سعد بر مصر و آفريقا، روابط في
گر مديريت و مابين مسلمانان و سپاهيان، از ثبات خوبي برخوردار بود و اين خود بيان

قدرت ابن سعد در آن مناطق است. همچنين در دوران حكومت ابن سعد، جنگ بزرگ و 
ميان مسلمانان و روميان رخ داد كه در آن، مسلمانان » ذات الصواري«ساز  سرنوشت

نظير، روميان را به شدت شكست دهند.  هاي كم توانستند پس از تدابير زيركانه و رشادت
سعد در دوران حكومت خود مردي بود محبوب مردم كه هرگز در واقع عبداهللا بن 

كارناشايستي را از او نديدند. مقريزي در اين رابطه چنين گفته است: او در طول خالفت 
عثمان، منصب واليت مصر را بر عهده داشت و در ميان مردم، شخصيتي محبوب و مورد 

1133Fاحترام بود

ابن سعد هرگز از راه حق و . ذهبي نيز در مورد ابن سعد گفته است كه: 2
عدالت منحرف نشد و هيچ وقت مرتكب كاري نشد كه خشم مردم را عليه خود برانگيزد. 

1134Fشد او از مردان خردمند و سخاوتمند روزگار خود محسوب مي

3. 
انگيزاني چون عبداهللا بن سبأ به  كه فتنه دوران حكومت او، دوراني با ثبات بود تا اين

عليه حكومت تحريك نمودند. مردمان اين سرزمين نيز اسير مصر آمدند و مردم را 
هاي هوشمندانه سبئيون شدند و در كنار آنان، دستان خود را  هاي زيركانه و دروغ وسوسه

آغشته ساختند. اين وضعيت، پس از شورش عليه ابن سعد و  سبه خون عثمان بن عفان
االران توانستند در طول مدت اخراج او از مصر، از شدت بيشتري برخوردار شد و غوغا س

حكومت نامشروع خود بر مصر، با جعل اكاذيب و اباطيل مختلف، مردمان را عليه خالفت 
هاي شوم خود به كار  تحريك كنند و آنان را در راستاي نقشه سبر حق عثمان بن عفان

1135Fبرند.

4 

                                           
 . ١٨٨، خبارهاأ) و فتوح مصرو ١/١٨١الوالية علی البلدان ( -١
 ). ١/٢٩٩اخلطط ( -٢
 ). ٣/٣٤سري أعالم النبالء ( -٣
 ). ١/١٨٦ية علی البلدان (الوال -٤
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 هاي پس از آن ، عبداهللا بن سعد، خود را از جاروجنجالسپس از شهادت عثمان
واقعه، دور نگه داشت و در منطقه عسقالن يا رمله فلسطين ساكن شد. بغوي از طريق 

كند كه: پس از مهاجرت ابن ابي به  سندي درست و از قول يزيد بن ابي حبيب روايت مي
رمله در فلسطين، روزي پيش از نماز صبح از خداوند درخواصت نمود كه مرگ او را در 

ن وضو گرفت و نماز گزارد، پس از سالم دوم، جان به صبح قرار دهد. نقل است كه چو
1136Fجان آفرين تسليم نمود.

1 

 ششم: مروان بن حكم و پدر او
مروان بن حكم از خويشاوندان بسيار نزديك عثمان و از جمله افرادي بود كه با مركز 
خالفت، ارتباطي تنگاتنگ داشت و شاهد و ناظرحوادثي بود كه وحدت امت اسالم را در 

1137Fداري مطمئن امانتدار مهر حكومت بود رديد. او در عهد عثمان، چونان راز نگههم نو

اما  2
بايد دانست كه مروان تنها مشاور خليفه نبود بلكه خليفه، هميشه با مهاجرين و انصار 

شد. نيز نبايد اين تصور را نمود كه  هاي آنان با خبر مي كرد و از آرا و ديدگاه مشورت مي
خالفت عثمان، وزيري بود قدرتمند كه همه اختيارات و قدرت مروان، در دستگاه 

شد كه  حكومت را در دست داشته است. مروان تنها يكي از كاتبان خليفه محسوب مي
خالفت او بسيار نزديك بود، همين قضيه  طبيعتاً به خاطر اين مسئوليت به خليفه و دستگاه

ساخته و پرداخته شود. از جمله  باعث شده است كه در مورد او روايات مجعول بسياري
ها به عثمان، درصدد آن بود تا مردم را  كه او با انجام اقداماتي نادرست و انتساب آن اين

اميه منتقل نمايد. اما اين يك  عليه او بشوراند و از اين طريق بتواند خالفت را كامالً به بني
ثمان، تنها پس از حوادث و دانيم پس از شهادت ع زيرا همانطور كه مي ؛توهم بيش نيست

ها مروان نقش  كه در هيچ يك از آنشد اميه منتقل  رويدادهاي بزرگي خالفت به بني
چنداني نداشت. از طرف ديگر برخالف ديدگاه راويان اين روايات دروغين، عثمان 
شخصيتي ضعيف نبود كه كاتبش بتواند بر او تسلط يابد و از او در جهت مقاصد خود 

                                           
 ). ٣/٣٥و سري اعالم النبالء ( ٤٧١١: نامه اإلصابه (زندگی -١
 . ١١٧، صادق عرجون، عثمان بن عفان -٢
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1138Fايداستفاده نم

. بايد اين نكته را دانست كه با اتفاق نظر مؤرخان، مروان در دوران حيات 1
حدود ده سال سن داشته و هنوز به سن بلوغ نرسيده بود و پس از  صحضرت رسول

اسالم آوردن، به قرائت قرآن و فرا گرفتن اصول و احكام دين اقدام نمود. همچنين تا قبل 
نمايد، مردم هيچ مورد ناشايستي را از او مشاهده نكرده كه عثمان او را كاتب خود  از اين

بودند تا اين، باعث انتقاد از عثمان شود كه او را به عنوان كاتب خود برگزيده بود. اساساً 
توانست هر فرد امين و مطمئني را كاتب خود نمايد و او را محرم اسرار خالفت  عثمان مي

1139Fسازد

روايتي كه خبر از اخراج پدر مروان به دست در عين حال، سند و متن و محتواي  .2
دهد، ضعيف و متزلزل است. شيخ اإلسالم ابن تيميه، پس از تحقيق در  مي صرسول خدا

1140Fاعتباري بودن آن را اعالم نموده است اين مسأله، ضعف و بي

. مروان مردي عالم و داناي 3
قريش به حساب  به شريعت و دادگر بود و در دوران خالفت عثمان از جوانان سرشناس

ها و فتاواي  ، به قضاوت»الموطأ«آمد. امام مالك، با اذعان به علم او، در چند جاي  مي
كه امامان » الموطأ«هايي غير از  مروان استناد كرده است. فتاوا و اجتهادات مروان در كتاب

1141Fاند موجود بوده است. مذاهب و بزرگان دين در اختيار داشته

4 
دانست كه در اين زمينه از  وان را صاحب نظر در امر قضا ميهمچنين امام احمد، مر

1142Fبرده است تصميمات و آراي عمر بن خطاب بسيار بهره مي

. مروان بسيار قرآن تالوت 5
نمود و مدام به قرائت آن مشغول بود. همچنين او را حديثي است كه آن را از چند نفر  مي

. 1143F6اند عين نيز، آن را از او نقل كردهصحابه روايت كرده است و تني چند از صحابه و تاب
ها بسيار مصر و كوشا بود.  و عمل بدان صهاي رسول خدا مروان، نسبت به شناخت سنت

اي حضور  كند كه روزي مروان در مراسم تشييع جنازه ليث بن سعد، فقيه مصر، نقل مي
تار او به در مورد اين رف سجا رفت. ابو هريره يافت و پس از خواندن نماز ميت از آن

كه به قيراطي (ثواب) دست  اشاره نمود و گفت: او در عين اين صحديث رسول خدا

                                           
 . ١٦٠، محد شاهني، الدولة األموية املفرتی عليه -١
 ). ٣/١٩٧منهاج السنة ( -٢
 ). ٣/١٩٥منهاج السنة ( -٣
 . ١٦٩، الدولة األموية املفرتی عليه -٤
 ). ٨/٢٦٠البداية و النهاية ( -٥
 ). ٨/٢٦٠البداية و النهاية ( -٦
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1144Fيافت از قيراطي (ثواب) ديگر محروم شد

. چون اين گفته به گوش مروان رسيد، چنان 1
با عجله به آن مجلس بازگشت كه زانوانش به خاطر سرعت او و كنار رفتن عبايش از زير 

قدر در آن محفل نشست تا مراسم به طور كامل به پايان  گاه آن شد. آن لباسش پديدار مي
1145Fرسيد

2. 

را درك نمود و اگر  صآمده است كه مروان، رسول خدا» فتح الباري«در مقدمه 
اعتنا بود و  اين قول صحت داشته باشد بايد نسبت به شايعاتي كه در مورد او وجود دارد بي

1146Fها ننمود. هيچ توجهي به آن

3 
بوده، و دليل او اين  صدارد كه مروان، از اصحاب رسول خدا ز بيان ميابن كثير ني

1147Fبه دنيا آمده بود ساست كه مروان در زمان حيات حضرت

مروان در دوران خالفت  .4
جا و مبارزه با افراد  معاويه بن ابي سفيان، امارت مدينه را داشت و نسبت به حفظ امنيت آن

1148Fبود ران بسيار حساس فاسق و عياش و شهوت

و به عدل و داد شهرت يافت و از مجامله  .5
كند كه روزي، عبدالرحمن بن حكم، برادر مروان، بر  نمود. نقل مي با خويشان پرهيز مي

اي نواخت، گندم فروش نزد مروان  صورت گندم فروشي كه از مواليان مدينه بود سيلي
ده و او را مقابل گندم رفت و از عبدالرحمن شكايت نمود. مروان نيز برادر را احضار كر

اي بزند،  فروش نشاند، سپس به گندم فروش گفت: كه او را قصاص نمايد و به او سيلي
خواستم كه  گندم فروش به مروان گفت: قصد انتقام گرفتن را نداشتم بلكه تنها مي

مافوق او حاكمي وجود دارد كه از گندم فروشي چون من دفاع  رحمن بداندعبدال
كنم  خاطر شما از حق خود گذشتم، مروان گفت: من آن را از تو قبول نميكند، من به  مي

و تو بايد حق خودت را از برادرم بگيري، گندم فروش نيز گفت: سوگند به خدا كه به او 
بخشم و به همين دليل به خداوند سوگند كه ديگر به  زدم اما او را به خاطر تو مي سيلي مي

كه  كنم مگر آن اد قسم به خداوند كه آن را قبول نميزنم. مروان پاسخ د او سيلي نمي

                                           
 ). ٤٦٥٠-٤٤٥٣) و مسند أمحد (حديث٨/٢٦٠البداية و النهاية ( -١
 ). ٨/٢٦٠و البداية و النهاية ( ٢٠٠، الدولة األموية املفرتی عليه -٢
 ). ٢٥٤، ) و أباطيل جيب ان متحی من التاريخ٢/١٦٤فتح الباری ( -٣
 ). ٨/٢٥٩اية و النهاية (البد -٤
 . ٢٠٠، الدولة األموية املفرتی عليه -٥
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از آن بگذري.  را به عبدالرحمن كه تو را زده است ببخشي و يا در راه خداوند آن
گذرم عبدالرحمن پس از اين  گندم فروش نيز گفت كه به خاطر خداوند متعال از آن مي

مروان با خود شكوه و جريان، شعري را در هجو برادرش مروان سرود و از اين برخورد 
1149Fگاليه نمود.

1 
خواهي، دينداري مروان، كامالً با آن  بينم كه اين تصوير درخشان از علم، عدالت مي

دهند و تالش دارند تا از اين طريق  تصوير زشتي كه بيشتر مؤرخان و راويان از او نشان مي
ان و راويان، مرگ حيات اين مرد را مشوش و نازيبا سازند، تفاوت بسيار دارد. اين مؤرخ

او را نيز دست خوش توهمات و تخيالت خود نموده و علت وفات او را چنين بازگو 
اند كه گويا همسر او، مادر خالد بن يزيد بن معاويه، او را زير بالشي خفه كرده و يا  كرده

او را مسموم ساخته است و اين كار بدان سبب روي داد كه مروان، در مألعام، خالد را 
خورد، چونان  م داده بود. اين داستان با آن تناقضاتي كه در آن به چشم ميدشنا

از روي كينه و حسادت، حاقدان هايي است كه پيرزنان يا براي وقت گذراني و يا  افسانه
1150Fاند براي بد نام نمودن خاندان بني اميه و جايگاه رفيع آنان، از خود ساخته

خود اين  .2
كه علت مرگ  است بر اينن وجود دارد دليل محكمي تناقضاتي كه در علت مرگ مروا

داند و روايتي ديگر علت مرگ را طاعون  او ناشناخته است. روايتي مرگ او را طبيعي مي
كند و رواياتي نيز افسانه نامعقول و غير قابل قبول مشاركت مستقيم يا غير مستقيم  بيان مي

ايد دانست كه همسر او كه بود و آيا داند. اما ب همسرش در ترور او را عامل مرگ او مي
آمد. اين زن، از زنان اصيل و نجيب خاندان عبد شمس بن عبد مناف  اين كار از او بر مي

آمد.  و از خويشان خود مروان و مادر خليفه قبل، معاويه بن يزيد بن معاويه، به حساب مي
و هم همسر خليفه قتل عملي است كه چنين زني با اصل و نسبي كه هم مادر خليفه بود 

هرگز توان انجام آن را ندارد. از طرف ديگر پس از مرگ مروان، هيچ نوع اختالف و 
نزاعي ميان امويان روي نداد و هيچ كس خواستار انتقام خون مروان نشد و خالد بن يزيد 
نيز همچنان از آن منزلت و مقام واال نزد عبدالملك بن مروان برخوردار بود. علت و 

تل نيز چنان قوي و محكم نبوده است كه كسي به خاطر آن (توهين به فرزند) انگيزه ق
                                           

 . ٢٠٠، الدولة األموية املفرتی عليها -١
 . ١٢، د. الريس، عبدامللک بن مروان -٢
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1151Fانساني را به قتل رساند

كنند كه آخرين سخنان مروان اين بود: هر كس از آتش  . نقل مي1
آمنت بالعزيز «يا » هللا ةالعز«دوزخ بترسد سزاوار بهشت است. گويند كه نقش خاتم او 

1152Fبود» الحكيم

رابطه با روايات مجعولي كه در رابطه با مروان است  . ابن قيم جوزيه در2
چنين گفته است: احاديث و رواياتي كه در مذمت و نكوهش وليد بن عقبه و مروان بن 

1153Fباشد كذب و دروغ هستند. حكم مي

3 

 نمود؟  با خويشان خود مجامله مي هانمسلما هفتم: آيا عثمان در مورد 
بايست نا پسريش، محمد بن  بود، مي يكان خود مياگر عثمان اهل مجامله با خويشان و نزد

ساخت اما عثمان مردي بود كه تنها  مند مي ابي حذيفه، را از خوان نعمت خالفت بهره
گرفت، و در جواب درخواست او  افراد توانا و با كفايت را در دولت خويش به كار مي

در حكومت خويش ديدم، از تو  چنين گفت: اي فرزندم! اگر در تو توان الزم را مي
1154Fكنم. كردم، اما آن كفايت و توان را در تو مشاهده نمي استفاده مي

4 
بايد دانست كه اين جواب عثمان، به خاطر نفرت از ناپسريش نبود، زيرا در غير اين 
صورت هرگز در جريان عزيمت سپاهيان اسالم به جانب مصر، از مال و ثروت خويش او 

1155Fداد تا لياقت خود را اثبات كند فرصت را نمي نمود و به او اين را تجهيز نمي

همانطور كه  5
كرد و در همين  گفتيم عثمان، تنها از افراد اليق و با كفايت در حكومت خود استفاده مي

را الگوي  صبرد. در واقع عثمان، در اين زمينه، رسول خدا راستا از جوانان نيز بهره مي
گرفت. به عنوان مثال، رسول  را به كار ميخود ساخته بود كه جوانان اليق و توانمند 

چون سپاهي را جهت مقابله با روميان تدارك ديد، اسامه بن زيد بن حارثه را كه  صخدا
1156Fجواني كم سن و سال بود به فرماندهي آن سپاه تعيين نمود

و پس از فوت آن  6
او  كه تني چند از بزرگان صحابه، از ، ابوبكر صديق، اسامه را با وجود آنصحضرت

                                           
 . ٢٠١، الدولة األموية املفرتی عليها -١
 ). ٨/٢٦٢البدالية و النهاية ( -٢
 . ٧٧، صحابو فصل اخلطاب فی مواقف األ ١١٧، املنار املنيف -٣
 ). ١/٢٤٧حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٤
 ). ٥/٤١٦) و تاريخ الطربی (١/٢٤٧حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٥
 ). ٥/٤١٦تاريخ الطربی (، )١/٢٤٧حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٦
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تر از اسامه را به جاي او انتخاب كند، باز هم در  درخواست كرده بودند تا فردي مسن
سمت خود ابقا كرد. گويند چون آن صحابه، درخواست خود را نزد ابوبكر مطرح 

خواهيد فردي را عزل نماييم كه رسول  كردند، او ناراحت شد و به ايشان گفت: آيا مي
1157Fمسئوليت نموده است؟! دار آن ، خود، او را عهدهصخدا

نيز در واكنش به  سعثمان 1
انتقاداتي كه در رابطه با انتصاب افراد جوان در مناصب كشوري و لشكري متوجه او بود، 

داد كه او تنها افرادي را  نمود و به منتقدين خود پاسخ مي استناد مي صبه سيره رسول خدا
م، صبر، آرامش، گذشت و وقار در حكومت به كار گرفته است كه از لياقت و توان الز

كافي برخوردار بودند و از زيردستان و افراد تحت امر آنان و مردماني كه در منطقه تحت 
و ابوبكر  صاند سؤال كنيد. بدانيد كه پيش از من نيز رسول خدا زيسته تسلط آن واليان مي

1158Fتر از افراد را در حكومت خويش به كار گماشتند و عمر، افرادي جوان

ر روايت است . د2
كه بعد از عثمان، علي در دوران خالفت خود در مورد اين نوع عملكرد عثمان، خطاب به 

پيشه را به كار  مردم چنين گفت: اي مردم! بدانيد كه عثمان تنها مردان كامل و عدالت
گرفت  ، او را به اين دليل كه افراد جوان را در حكومت خويش به كار ميشتگما مي

گمارد كما  هايي مهم مي نيز جوانان را به مسئوليت صه رسول خدامالمت نكنيد ك
1159Fكه عتاب بن اسيد را كه هنوز بيست سال سن داشت امير مكه نمود. اين

3 
واليان عهد عثمان، همه، آگاه به عقايد و احكام شريعت بودند و هرگز در تمسك 

نان نيز چون ديگر گرفتند. هر چند آ جستن به دين، راه افراط و تفريط را در پيش نمي
شدند، اما شايسته نيست كه به خاطر آن اندك  ها، مرتكب اشتباهات و خطاهايي مي انسان

گير عظيم آنان به دولت و امت اسالم  ي فضايل و خدمات چشم موارد اشتباه و خطا، همه
مر را از ياد برد. در گفتارهاي پيشين، به تفصيل، راجع به اقدامات واليان در واليات تحت ا

خود و خدمات درخشاني كه آنان به اسالم و مسلمين تقديم نمودند، صحبت شد و بيان 
هاي آنان و امر ايشان بود كه آن فتوحات عظيم  كرديم كه به خاطر درايت و شجاعت

حاصل آمد و صدها هزار نفر به دين اسالم مشرف شدند. حقيقتاً اگر اين واليان و امرا 

                                           
 ). ٥/٤١٦تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٣٥٥مهان ( -٢
 ). ٧/١٧٨البداية و النهاية ( -٣
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داشتند هرگز عزم جهاد با  نه و آن درايت و لياقت الزم را نميچنان ايمان راستين و صادقا
نمودند و خود و سپاهيانشان را در آن ميادين مرگبار و  كفر و طاغوتيان زمان را نمي

كردند بلكه بالعكس، رفاه و آسايش خود و اطرافيانشان را بر  زاي نبرد گرفتار نمي وحشت
بردند. در  ر اختيارشان بود نهايت لذت را ميهاي فراواني كه د گزيدند و از آن نعمت مي

ها و فتوحات بزرگي كه واليان و امراي عهد خلفاي  واقع، بايد دانست كه آن پيروزي
اي بود كه در پرتو قرآن  به دست آوردند ثمره خصايل و فضايل نيك و حسنه سراشدين

دارد بر اين مردي كه قصد  به بار آورده بود و هر سردار و دولت صو سنت رسول خدا
نظير خود را سيراب  بايست از آن سرچشمه خصايل و فضايل كم امت، حكومت براند مي

كند تا بتواند صالحيت و لياقت مناصب كشوري و لشكري را به بهترين شكل، به دست 
1160Fآورد.

1 
معتبر، نظري دقيق بيافكند و در راه و روش و  هاي بدون شك، هر فردي كه به تاريخ

واليان و سرداران عهد عثمان، بنگرد، به اثرات جهاد و نبردهاي آنان با رفتار و گفتار 
نظير آنان در حكومت و تالش ايشان در جهت  دشمنان دين، بيانديشد و از مديريت كم

تأمين رفاه و سعادت و امنيت امت اسالم آگاه شود، بيقين، به خاطر داشتن چنين تاريخ با 
 و رجال با كفايتي به خود خواهد باليد. شكوه و درخشان و وجود چنين مردان 

ي  هاي عثمان و واليان و أمراي او در آن برهه ها و درايت در حقيقت با آن سياست
حساس از تاريخ اسالم بود كه نه تنها خطر دشمنان نسبت به كيان امت اسالم از ميان رفت 

د كه كمتر در بلكه قلمرو حكومت اسالمي و ميزان قدرت و ثروت آن به چنان حدي رسي
اساس، واليان و  هايي مجعول و بي بينيم كه روايت توان يافت. اما مي را مي تاريخ، مانند آن

دهند و آنان و اقدامات ايشان  امراي اين عهد را مورد حمالت ناجوانمردانه خود قرار مي
 دانند. بايد دانست كه طبق روايات معتبر و را مهمترين عامل شورش و طغيان مردم مي

مستند، اين واليان و امرا مرتكب هيچ اقدامي نشدند كه مردم را عليه حكومت تحريك 
كنند تنها ساخته و پرداخته  نمايد و بدون شك آن رواياتي كه چنين توهمي را ايجاد مي

ها است. از سوي ديگر همين روايات، در مراحل بعد، خود عثمان  ذهن بيمار جاعالن آن

                                           
 ). ٢/٢١١املنورة؛ فجر اإلسالم و العصر الراشدی ( املدينة -١
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كرد و  اليان و امرا را از ميان خويشان و نزديكان خود انتخاب ميكنند كه او و را متهم مي
آميز به ستوه آيند و سر به عصيان بر دارند.  همين باعث شد تا مردم از اين سياست تبعيض

ها را  ا را رد و بطالن آنما در جاي خود، با ذكر داليل كافي و قاطع، اين اتهامات نارو
اي كه عثمان در تعيين افراد اصلح  م اهتمام و عنايت ويژهرغ يم. در واقع، علياثبات كرده ا

بينيم كه اين شخصيت ممتاز  بست، باز مي و مديران و سرداران شايسته و توانمند به كار مي
ها و افتراهاي  نظير در تاريخ اسالم و نيز واليان و امراي اليق و با كفايت او از تهمت و كم

ها  ق در امان نمانده و از همان دوران، زير باراني از توهينپردازان مناف انگيزان و دروغ فتنه
چه كه بيشتر از همه، تأسف برانگيز است، تحت تأثير قرار  اند. آن و افتراها قرار گرفته

باشد. آنان اين روايات  گرفتن محققان و پژوهشگران قديم و جديد از اين روايات مي
وع تحقيق و تفحص دقيق و درستي در دروغين را به طور غير منصفانه و بدون هيچ ن

 اند.  خود قرار داده  هاي ها را پايه و اساس استدالل هاي خود منعكس نموده و آن نوشته
توان افراد زير را نام برد كه در آثار خويش اين رويه  در ميان اين نويسندگان مي

و گاه نادرست  نادرست را در پيش گرفته و در مورد صحابه و تابعين، احكامي ناعادالنه
النظام «لرحيم در كتاب ، راضي عبدا»الكبري ةالفتن«اند: طه حسين در كتاب  را صادر كرده

، مولوي حسين در كتاب »اإلسالميةالنظم «، صبحي صالح در كتاب »الحربياإلداري و
، بدوي »تاريخ البحرين في القرن االول الهجري«، محمد ملحم در كتاب »اإلدارة العربية«

النظم «انور رفاعي در كتاب » األحزاب السياسيه في فجر اإلسالم«لطيف در عبدال
ي در كتاب ، علي حسني خربوط»ظريات السياسيهالن«، محمد ريس در كتاب »اإلسالميه

، و سيد قطب در »الملك و الخالفه«، ابو األعلي مودودي در كتاب »اإلسالم و الخالفه«
 ». اإلجتماعيه ةالعدال«كتاب 

اهللا و مهاجر اين يار رسول ستوان گفت كه عثمان بن عفان ن اين گفتار، ميدر پايا
برخي از اي مظلوم بود كه هم  آيد، خليفه اهللا كه جزو سابقين اولين به شمار ميفي سبيل

پيشينيان آگاهانه و يا از روي جهل، نسبت به او جفا روا داشتند و هم معاصرين ما در حق 
1161Fاند. ا رعايت نكردهاو جانب انصاف و عدالت ر

1 

                                           
 . ٣٩٠ص، حاشية املنتقی من منهاج اإلعتدال -١
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 گفتار چهارم

 بواقعيت رابطه ابوذر و عثمان

 نخست: خالصه ماجرا
پرداز، راجع به رابطه عثمان و ابوذر، كه هر دو از اصحاب بزرگ  توز و دروغ راويان كينه
ي  اند چهره شدند، بار ديگر با جعل اكاذيب، تالش نموده محسوب مي صرسول خدا

كنند كه او ابوذر را به منطقه  ب نمايند. آنان عثمان را متهم ميرا تخري سعثمان بن عفان
اي از   تبعيد نمود تا صداي اعتراض او به گوش مسلمانان نرسد. همچنين دسته» ربذه«

اند كه ابوذر در شام با ابن السوداء، عبداهللا بن سبأ، مالقاتي  مؤرخان اين چنين پنداشته
تحت تأثير افكار و عقايد ابن السوداء قرار گرفت و  داشته و در جريان اين برخورد، ابوذر

به اين نتيجه رسيد كه بايد قناعت و زهد در پيش گرفته و چون فقرا زيست و اموالي را كه 
شود كه در اين مالقات،  بدان نيازي نيست در ميان نيازمندان تقسيم نمود. همچنين بيان مي

هاي او در شامات، لب  عليه معاويه و سياست عبداهللا بن سبأ توانست ابوذر را قانع كند كه
كه چون عباده به سخن گشايد و دست به اعتراض عليه او زند. در اين روايات آمده است 

از ماجراي اين مالقات با خبر شد، عبداهللا بن سبأ را دستگير كرده و او را نزد  سبن صامت
1162Fاج كردمعاويه برد و بدو گفت: كه اين مرد، ابوذر را از شام اخر

. احمد امين نيز در اين 1
هايي را  و باورهاي كيش مزدك، شباهت سميان تالش نموده است تا ميان عقايد ابوذر

كند: عبداهللا  ، چنين بيان مي»فجر اإلسالم«دو را به هم مرتبط سازد. او در كتاب  بيابد و آن
دانيم  رد و چون ميبن سبأ از مردمان شام بود كه چند سالي را در شهرهاي عراق نيز بسر ب

كه پيش از اسالم، ايرانيان در يمن و عراق، حضوري فعال داشتند، به همين دليل، احتمال 
بسيار دارد كه اين مرد با باورهاي مزدكيان آشنا شده و بعدها اين افكار را به ابوذر و ديگر 

تضاد با اسالم مسلمانان منتقل نموده باشد، مسلماناني چون ابوذر نيز كه اين افكار را در 
1163Fپذيرفتند ها را مي ديدند آن نمي

را از  س. بدون شك، تمام اين رواياتي كه عثمان بن عفان2

                                           
 ). ٢١٧-٢/٢١٦حممد حسن الشراب (، املدينة املنورة؛ فجر اإلسالم و العصر الراشدی -١
 . ١١٠، فجر اإلسالم -٢
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1164Fدهند، باطل و كذب محض انحاي مختلف مورد تهمت و افترا قرار مي

و ماحصل  1
باشند. اصل ماجرا از اين قرار است كه ابوذر  الحال مي تراوشات ذهن بيمار افرادي معلوم

صي از آيه سي و چهارم سورة مباركه توبه داشت كه با ديدگاه جمهور برداشت خا
ورزيد و در  صحابه در مورد آن آيه، مخالف بود و چون او بر اين بينش خود اصرار مي

پذيرفت، بناچار، صالح و خير امت را در  مقابل نيز، هيچ يك از صحابه، ديدگاه او را نمي
ود و نه از روي اجبار ديگري، به منطقه ربذه كه اين ديد كه از روي اختيار و انتخاب خ

رفت، مهاجرت كند و در  نيز هر از چند گاهي بدانجا مي صدر دوران حيات نبي خدا
گاه تالش ننمود كه ابوذر را از ديدگاه خود منصرف كند و  جا ساكن شود. عثمان هيچ آن

ابوذر از اين آيه، فهمي ديدگاه جمهور صحابه را بر او تحميل نمايد، زيرا برداشت و فهم 
جا است كه هيچ كس مجبور نبود ديدگاه ابوذر را  درست و قابل قبول بود. نكته مهم اين

بپذيرد و به همين دليل، ابوذر در اين رابطه، در ميان صحابه، تنها فردي بود كه بدان 
1165Fديدگاه اعتقاد داشت

از ترين روايت در اين زمينه روايت امام بخاري است كه  . درست2
گذشت، نزد ابوذر  كند: چون مسير مسافرتم از ربذه مي قول زيد بن وهب، چنين نقل مي

جا سكني گزيده است، ابوذر در پاسخ به من چنين  رفتم و از او پرسيدم كه چرا در آن
 گفت: هنگامي كه در شام بودم بر سر مصاديق آيه: 

َها ﴿ ُّ
َ
َ � َٓ ِينَ ق َّ ْ �ِّن َكثِٗ�� مِّ  � ۡحَبارِ َن َءاَمُنٓوا

َ
ۡمَ�َٰل  �لّرۡهَبانِ وَ  �ۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 �َّاِس َ�َأ

 ِ ِٰطلِ ب َٰ ِۗ َوَ�ُصّدوَن َعن َسبِيِل  ٱۡل َّ ِينَ وَ  � َّ وَن  � ُ َِ َهَب يَۡ� َّ َََها ِ�  �ۡلفِّضةَ وَ  � َوَ� يُنفُِقو
ِ َسبِيِل  َّ ُۡه فَبَ  � ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
 .]٣٤: ةالتوب[ ﴾٣بَِعَذاٍب أ

نان! بسياري از علماء دينيِ يهودي و مسيحي، اموال مردم را به ناحق اي مؤم(
دارند (و از اطمينان مردمان به خود سوءاستفاده  خورند، و ديگران را از راه خدا بازمي مي
نمايند. اي مؤمنان! شما همچون ايشان نشويد و  كنند و از پذيرش اسالم ممانعت مي مي

پرهيزگار خود باشيد و بدانيد اسم و رسم دنياپرستان مواظب علماء بدكردار و عرفاء نا

                                           
 ). ٢/٢١٧املدينة املنورة ( -١
 ). ٢/٢١٧املدينة املنورة ( -٢
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كنند و آن را در راه  دهد) و كساني كه طال و نقره را اندوخته مي اندوز را تغيير نمي مال
 ). نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده خدا خرج نمي

آيه در مورد اهل كتاب است  با معاويه دچار اختالف شدم. معاويه معتقد بود كه اين
به خاطر اين اختالف  .اما من بر اين باور بودم كه مصاديق آن، هم آنان هستند و هم ما

اي به عثمان نوشت و از من گاليه نمود، عثمان نيز از من درخواست كرد   نظر، معاويه نامه
يل عظيمي از كه به مدينه باز گردم و من نيز چنين نمودم؛ پس از ورود من به مدينه، خ

شدند و در مورد اين جريان، با من  مردم، گويا كه قبالً مرا نديده باشند، گرد من جمع مي
كردند؛ چون خبر اين مجالس به عثمان رسيد مرا فرا خواند و در اين رابطه و  صحبت مي

رسيد با من صحبت كرد؛  هاي اختالف و تفرقه به گوش مي كه از اين سخنان، زمزمه اين
به من گفت: كه حضورم در مدينه، باعث مسرت خاطر صحابه است اما به دليل عثمان 

برخي مسايل بهتر است از شهر خارج شوم و در مكاني نزديك شهر سكني گزينم تا 
انگيز از ميان بروند، من نيز صالح كار را در اين ديدم كه از شهر  شدت آن مسايل فتنه

بدان اگر عثمان يك غالم سياه پوست را جا اقامت نمايم، اما  خارج شوم و در اين
نمودم و  نمود باز درخواست او را اطاعت مي كرد و مرا زير دست او مي سرپرست من مي

1166Fداشتم هرگز در برابر او سر به عصيان بر نمي

توان به نكات  . با دقت در اين روايت، مي1
 زير دست يافت: 

مود تا حقيقت را از دروغ زيد بن وهب از خود ابوذر راجع به اين قضيه سؤال ن -1
و شايعات تشخيص دهد؟ طبق اين روايت، با بازگشت ابوذر به مدينه، مردم گرد او جمع 

كنند اما  شوند و با او در مورد علت خروج او از شام و بازگشتش به مدينه صحبت مي مي
م دچار افتد كه گويا ابوذر و عثمان با ه ها مي هايي بر سر زبان در اين ميان حرف و حديث

بيند. بنابراين، اين  اند، به همين دليل، ابوذر صالح را در ترك مدينه مي اختالف شده
عثمان نبود كه ابوذر را وادار به ترك مدينه كرد بلكه ابوذر، خود، به خاطر حفظ آرامش 
و وحدت جامعه، تصميم گرفت كه از شهر خارج شده و در منطقه ربذه سكني گزيند. 

كند كه روايت فوق را تاييد  ول عبداهللا بن صامت، روايتي را نقل ميابن حجر نيز از ق

                                           
 ). ١٤٠٦حديث، صحيح البخاری (کتاب الزکاة -١
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كند در اثناي آن شايعات، همراه ابوذر نزد عثمان رفتم،  كند عبداهللا بن صامت نقل مي مي
اساالران و منحرفان نيستم و با غابوذر به عثمان گفت: اي عثمان! بدان كه من جزو اين غو

مخالفم، عثمان نيز به او گفت: ابوذر! ما تو را تنها به اين ها نيز كامالً  اين حرف و حديث
اساالران غو در مدينه باشي اما ظاهراً منحرفان و غو دليل از شام فرا خوانديم تا در كنار من

ن گفت: من در ياند، ابوذر در جواب چن اي براي ايجاد اختالف دانسته حضور تو را بهانه
مدينه بمانم، به من اذن دهيد تا به منطقه ربذه بروم و در  بينم كه در اين شرايط، نيازي نمي

1167Fجا سكني گزينم. عثمان نيز با اين درخواست موافقت نمود. آن

1 
ابو يعلي از قول زيد بن وهب علت اقامت ابوذر در شام را چنين بيان داشته  -2

 به من سفارش كرده بود كه: صاست: ابوذر به من گفت: كه رسول خدا
 .»سلعا، فارتحل إلى الشام -أي املدينة- اءإذا بلغ البن« 
؛ من نيز »رسيد به شام مهاجرت كن» سلع«چون وسعت شهر مدينه به حدود منطقه «

چون ديدم وسعت شهر به همان منطقه رسيده است به شام  صطبق وصيت رسول خدا
1168Fجا اقامت نمودم عزيمت كرده و در آن

ن كند كه عثما ذر نقل مي. در روايتي ديگر، ام2
ها پيش به ابوذر سفارش  سال صهرگز ابوذر را به منطقه ربذه تبعيد نكرد. رسول خدا

 كرده بود كه:
 .1169F3»إذا بلغ البناء سلعا، فاخرج منها«
اي ديگر سكني  چون وسعت مدينه به منطقه سلع رسيد، در شهر نماند و در منطقه«
 ».گزيند

ارم سوره توبه بود كه با ريشه اين ماجرا، برداشت و فهم ابوذر از آيه سي و چه -3
تفاوت داشت. امام بخاري از قول احنف بن قيس نقل  سفهم و برداشت اجماع صحابه

كند كه: روزي همراه جماعتي از قريشيان در مسجد النبي نشسته بود كه ناگهان مردي  مي
بحثي كرد و خطاب به  كه با مردم جر و با لباس خشن به مسجد در آمد، او پس از اين

هايي داغ و سوزان  چنين گفت: ثروتمندان و مال اندوزان بدانند كه در جهنم، سنگآنان 

                                           
 ). ٣/٢٧٤فتح الباری ( -١
 ). ٢/٢١٩املدينة املنورة ( -٢
 باشد.  صحيح می، ) که سند اين روايت٢/٧٢سري أعالم النبالء ( -٣
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هاي ايشان  ها چنان داغ و سوزانند كه از كتف دهند و آن سنگهايشان قرار مي بر سينه
ها از  دهند و آن سنگ هاي آنان قرار مي ها را بر كتف شوند. سپس همان سنگ خارج مي

دهد كه آن مرد پس  آيد. احنف بن قيس ادامه مي يرون ميشدت حرارت، از سينه ايشان ب
شناختم، خود را به او  از گفتن اين سخنان به كنار عمودي نشست، من نيز كه او را نمي

رسانده و كنار او نشستم. آنگاه به او گفتم: كه ظاهراً مردم از اين سخنان تو زياد خوششان 
 شنيدم كه فرمود:  صنيامد، او رو به من كرد و گفت: از رسول خدا

 1170F1»دنانير ةما ُأِحّب أّن لی مثَل ُأُحد َذَهباً، أُنِفقه کلَّه اال ثالث«
كردم و تنها  را در راه خدا انفاق مي ي آن اگر مرا به اندازه كوه أحد، طال باشد، همه«

 ». داشتم سه دينار از آن را [براي رفع مايحتاج خود] نزد خويش نگه مي
از اين آيه مخالف بودند و وعيد و  سع برداشت ابوذربا نو سجمهور صحابه -4

دانستند كه از پرداخت زكات  تهديدي را كه در اين آيه وجود دارد در رابطه با آناني مي
كردند. آنان در تأييد فهم خود از اين آيه به حديثي استناد  اموال خويش امتناع مي

 است و چنين است:روايت كرده  صاز رسول خدا سكردند كه ابوسعيد خدري مي
1171Fلَيَس فيما ُدوَن َخمِس َأواقٍ «

ليس فيما ُدوَن َصَدَقٌة، وليس فيما دوَن خمِس ذوٍدصدقٌة، و  2
 1172F3»َخمسِةَ َأوُسٍق صدقةٌ 

كه را پنج اوقيه [طال و جواهرات]، پنج شتر و پنج درخت نخل باشد، بايد  هر آن«
 ». ها را بپردازد زكات آن

كند هر چيزي  دارد كه اين حديث اعالم مي ان ميابن حجر در توضيح اين حديث بي
كند  شود. اما خود حديث چنين اقتضا مي كه از پنج واحد بيشتر باشد زكاتش واجب مي

كه اگر زكات مالي پرداخت شود، وعيد و تهديد دوزخ، صاحب آن مال را در بر 
1173Fشود گيرد و آن مال، ديگر گنج خوانده نمي نمي

طه چنين گفته . ابن رشد نيز در اين راب4

                                           
 ). ١٤٠حديث، صحيح البخاری (کتاب الزکاة -١
شود (املنجد؛ ترمجه:  اوقيه يک رطل می ١٢ باشد و هر گرم می  ٢١٣ اواٍق مجع اوقيه است و هر اوقيه تقريباً برابر -٢

 م بندر ريگی). 
 ). ١٤٠٥حديث، صحيح البخاری (کتاب الزکاة -٣
 ). ٣/٢٧٢فتح الباری ( -٤
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شود و بدون  است: اگر مقدار هر چيزي از پنج واحد كمتر باشد، زكات شامل آن نمي
آنان را كه زكات اموال خويش بپردازند  گردد، خداوند شك، گنج نيز محسوب نمي

كه را كه خداوند به خاطر پرداخت  دهد و هر آن ستايد و به پاداش مضاعف بشارت مي مي
1174Fكند. يد، به دليل داشتن آن مال، مذمت و تهديد نميستا  زكات اموالش مي

ابن حجر در  1
گويد: داشتن مالي كه به حد زكات  پايان سخنان خود راجع به اين حديث چنين مي

شود، زيرا آن مال معاف از پرداخت زكات است. مالي نيز  نرسيده است گنج ناميده نمي
مال، با پرداخت زكات آن، از  كه زكات آن پرداخت شده باشد چنين است، چرا كه آن

1175Fشود اي ديگر معاف شده است و ديگر گنج خوانده نمي فريضه

. ابن عبدالبر نيز گفته 2
است كه جمهور علما بر اين نظرند كه گنج مورد نكوهش اين آيه، مالي است كه زكات 

روايت كرده است مؤيد  صآن، پرداخت نشده باشد و حديثي كه ابوهريره از رسول خدا
 فرمودند:  صباشد. در اين حديث، رسول خدا قول مي اين

 ». اذا اديت زکاة مالک، فقد قضيت ما عليک«
اي را كه بر تو واجب  گاه فريضه هر گاه زكات اموالت را پرداخت نمودي، آن«

 ». اي است ادا نموده
1176Fاند. با اين قول جمهور مخالفت ورزيده سو تنها افراد زاهدمنشي چون ابوذر

3 
ثي كه امام احمد از شداد بن اوس نقل كرده است، علت آن شايد حدي -5
كند  گيرانه ابوذر راجع به مساله زكات و انفاق باشد. شداد نقل مي هاي سخت گيري موضع

هاي  ها شدت وجود داشت [و با روحيه او كه در بيابان كه ابوذر احاديثي را كه در آن
گاه به جانب قوم خويش  يد و آنشن زيست سازگارتر بود] مي خشك و خشن عربستان مي

با احاديثي  صها را به ايشان ابالغ نمايد. پس از چند روز، رسول خدا رفت تا آن مي
كاست اما در آن هنگام، ديگر ابوذر، نزد رسول  ديگر از شدت آن احاديث پيشين مي

                                           
 ). ١/١٠٧فتنة مقتل عثمان ( -١
 ). ١/١٠٧فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ). ٣/٢٧٣فتح الباری ( -٣
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نبود كه خود، آن احاديث را بشنود و به همين خاطر، ابوذر، هميشه مواضع  صخدا
1177Fكرد. اي را در قبال مسايل مختلف اتخاذ مي يرانهسختگ

1 
سخن عثمان كه به ابوذر پيشنهاد نمود تا در صورت تمايل، جهت حفظ  -6

دهد كه عثمان به صورتي  آرامش و وحدت جامعه، مدينه را ترك گويد، نشان مي
 دوستانه از ابوذر درخواست كرد كه از مدينه خارج شود و به هيچ عنوان او را مجبور به

چنين كاري ننمود و در عين حال، هيچ مكان خاصي را براي سكونت او در خارج از شهر 
كرد، عثمان هرگز او را مجبور به  در نظر نگرفت. به يقين اگر ابوذر از رفتن امتناع مي

كه  نمود، اما ابوذر، مطيع و فرمانبردار خليفه منتخب مسلمين بود كما اين چنين كاري نمي
اثبات اين واقعيت اعالم نمود كه اگر عثمان، او را زير دست غالمي سيه خود او نيز در 

1178Fنمود كرد باز از او اطاعت مي چهره مي

. در واقع، ابوذر از هر نوع فتنه و آشوب و شورش 2
كرد. ابن سعد در  عليه امام امت و به هم زدن آرامش و امنيت جامعه مسلمانان حذر مي

ماعتي از كوفيان به ربذه نزد ابوذر رفتند و از او كند كه چون ج همين زمينه نقل مي
شكن داد و  دار قيام عليه عثمان شود، او به آنان پاسخي قاطع و دندان خواستند كه پرچم

انگيزان را طرد و به آنان اعالم نمود كه اگر عثمان او را از مشرق زمين به مغرب  آن فتنه
1179Fداند. از او مي زمين تبعيد كند باز هم خود را موظّف به اطاعت

3 
هاي خطرناكي جستجو  توان در بروز زمزمه علت رفتن ابوذر از مدينه را مي -7

توزان شايعات  رسيد، منافقان و كينه كرد كه از گوشه و كنار جامعه مسلمين به گوش مي
متعددي را در مورد ابوذر ساخته و پرداخته بودند و قصد داشتند از مواضع ابوذر در قبال 

، او را در برابر خليفه مسلمين قرار دهند و به اين ترتيب شكاف عميقي را جمهور صحابه
ميان صحابه و مؤمنان ايجاد كنند. در اين شرايط، عثمان دفع چنين خطري را برخود الزم 

دانست كه حضور ابوذر در مدينه، نعمتي است عظيم اما از طرف ديگر  ديد. او مي مي
انگيزان داده است تا  هايي را به دست منافقان و فتنه ديد كه حضور او در شهر، بهانه مي

                                           
 ). ٥/١٢٥مسند امام امحد بن حنبل ( -١
 ). ١٤٠٦صحيح البخاری (حديث -٢
 ). ٤/٢٢٧طبقات ابن سعد ( -٣
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دار نمايند و به همين دليل به ابوذر پيشنهاد داد كه در چنين شرايط  وحدت امت را خدشه
 حساس، مدينه را ترك گويد. 

گويد: ابوذر مردي زاهد بود و چون  ابوبكر بن عربي در اين زمينه چنين مي -8
اند، آنان را سرزنش  زندگي مرفّهانه روي آورده ديد مردم، به خاطر فتوحات، به مي
هاي حالل و مشروع دنيا و  خواند. اما ترك نعمت كرد و به زهد و ورعشان فرا مي مي

ها به هيچ عنوان الزم نيست و به همين دليل بود كه ميان او و معاويه  پشت كردن به آن
شين خود را در پيش اختالف پديد آمد و چون به مدينه بازگشت، باز همان رويه پي

داشت.  كرد و از ثروت و رفاه بر حذرشان مي گرفت و مردم را به زهد و ورع دعوت مي
ها افتاد عثمان را واداشت تا به ابوذر  اين مسأله و شايعاتي كه در اين قضيه بر سر زبان

 پيشنهاد كند كه به خاطر حفظ وحدت امت، مدينه را ترك گويد. به واقع، ابوذر معتقد به
توانست در آن شرايط، مردم را در آن شيوه زيستن با خود همراه  روشي ويژه بود كه نمي

تواند خود را با اوضاع و احوال  سازد. هر كس ديگري نيز كه چون ابوذر بيانديشد، نمي
مردم وفق دهد و چون آنان رفتار نمايد و بناچار بايد گوشه عزلت اختيار كند، بيقين كه 

گر صحابه اهل خير و فضيلت و از مؤمنان صادق و راستين بودند، اما هم ابوذر و هم دي
بايد دانست كه هر كس را توان آن نيست كه براساس انديشه ابوذر عمل نمايد، چون او 

1180Fرفتار كند، بپوشد و بيانديشد

دارد كه در زمان  . ابن عربي در ادامه بحث چنين بيان مي1
شد زاهدمنش،  شام بود و مردي محسوب ميكه قاضي  سنيز، ابودرداء سعمر بن خطاب

چون قصد داشت همان شيوه سختگيرانه عمر را در ميان مردمان شام اجرا نمايد ميان او و 
نيز بناچار و براي حفظ مصالح  سمعاويه و ديگر بزرگان شام اختالف پديد آمد، عمر

طر حفظ مصالح امت امت، او را عزل و به مدينه بازگردانيد. تمامي اين مسايل، تنها به خا
گرفت و به هيچ عنوان، به مثابه انحراف از دين  و آرامش و وحدت ميان ايشان صورت مي

شد. حقيقت اين است كه بزرگاني چون  و يا تخريب شخصيت افراد محسوب نمي
ابودرداء، ابوذر، عمر و عثمان از هر نوع انحراف از دين، پاك و مبرا بودند و هر كس 

                                           
 . ٧٧ص ، العواصم من القواصم -١
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عثمان بود كه ابوذر را از مدينه تبعيد نمود، سخني به تمام معنا گزاف و ادعا كند كه اين 
1181Fدروغ گفته است.

1 
نكته مهمي كه بايد دانست اين است كه هيچ يك از صحابه، ديدگاه ابوذر را  -9

اي  دانستند. در واقع، روشي را كه ابوذر در پيش گرفته بود، شيوه باطل و نادرست نمي
د. عثمان نيز هرگز تالش ننمود كه ابوذر را از آن باور ش صحيح و پسنديده محسوب مي

خود منصرف كند، بلكه تنها از ابوذر درخواست كرد تا به خاطر حفظ مصالح امت، ديگر 
مردم را به دليل روش زندگيشان مورد نكوهش و مالمت قرار ندهد. هيچ روايت صحيح 

1182Fا منع نمود وجود نداردو مستندي كه اثبات كند عثمان، ابوذر را از اجتهاد و فتو

بخاري  2
چنان بود كه بارها  صكند كه ابوذر در مورد پايبندي به اجراي سنت رسول خدا نقل مي

و بارها گفته بود كه اگر شمشيري را بر گردن او قرار دهند تا از سخنانش باز گردد اگر 
 را گفته است بيش از صاي از سخنان رسول خدا در آن حال مطمئن باشد كه كلمه

كه حكم مرگ را در مورد او اجرا كنند بار ديگر آن سخنان را به مردم ابالغ خواهد  آن
گاه ابوذر را از فتوا و اجتهاد منع  كند كه عثمان هيچ . همچنين بخاري روايت مي1183F3كرد

نكرد، چرا كه منع صحابه از فتوا و اجتهاد، بدون مشخص كردن زمينه و موضوعي خاص، 
1184Fان و تقريباً غير ممكنامري است بس مشكل و گر

4 
اگر فرض كنيم كه عثمان، ابوذر را از هر نوع فتوا و اجتهادي منع نموده بود،  -10

انداخت و يا  فرستاد كه دست هيچ فردي به او نرسد، يا به زندان مي او را به مكاني مي بايد
اي  هآورد، اما برعكس عثمان، ابوذر را در منطق از ورود او به مدينه ممانعت به عمل مي

گاهي بود در  كردند، چرا كه ربذه، منزل جا عبور مي سكني داد كه مردمان، بسياري از آن
آمد   مسير حجاج و كاروانيان عراق. از طرف ديگر، ابوذر، به صورت مداوم، به مدينه مي

وب بنگريم آنگاه كه گذارد. اگر در پيشنهاد عثمان به ابوذر خ و در مسجد النبي نماز مي
بهتر است كه در آن اوضاع و احوال از مدينه خارج شود و در حومه آن : «به او گفت

                                           
 . ٧٩ص ، العواصم من القواصم -١
 ). ٢/٢٢٣املدينة املنورة ( -٢
 ). ١/٢٩، صحيح البخاری (کتاب العلم) -٣
 ). ٢/٢٢٤املدينة املنورة ( -٤
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گزيند.  اش بر مي بينيم كه ابوذر، ربذه را براي اقامت خود و خانواده ، مي»اقامت نمايد
شايان ذكر است كه در آن دوران، منطقه ربذه در جوار چراگاه بزرگ شتران و اسبان 

اي پر رفت و آمد و خوش آب و  بايست منطقه ل، ميالمال قرار داشت و به همين دلي بيت
اي از شتران را به همراه دو غالم، به ابوذر سپرد و  لهگهوا بوده باشد. نقل است كه عثمان، 

1185Fاش تعييين نمود. حقوقي ثابت را براي او و خانواده

طبري در ارتباط با اكاذيب مربوط به  1
ها گاه چنان زشت و  اين اكاذيب و دروغ دارد كه نشين شدن ابوذر بيان مي انزوا وگوشه

1186Fها را بازگو كند. باشند كه شايسته نيست آن شنيع مي

2 
گويند كه عثمان، ابوذر را تبعيد نكرد بلكه اين خود ابوذر بود كه از  حقايق به ما مي

عثمان اذن خواست تا از مدينه خارج و به ربذه برود. اما با وجود اين حقايق، باز دشمنان 
اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را از مدينه  با جعل روايات چنين وانمود كرده عثمان،

از حسن بصري سؤال كرد كه آيا عثمان، » غالب القطان«اخراج نمود. نقل است كه چون 
باعث خروج ابوذر از مدينه شد؟، حسن به او پاسخ داد: معاذاهللا! عثمان هرگز چنين كاري 

1187Fنكرد

واياتي كه اين اكاذيب را در مورد روابط ميان عثمان و ابوذر . بايد دانست تمامي ر3
ها با روايات  كنند، هم از سند ضعيفي برخوردارند و هم متن و محتواي آن بازگو مي

دانند مخالف  صحيحي كه خروج ابوذر از مدينه را بنا به خواست و ميل خود او مي
1188Fهاست باشد و در تضاد با آن مي

كنند عثمان،  خ و روايات نقل ميطور كه در تاري . همان4
1189Fخود، ابوذر را به مدينه فراخواند تا در كنار او و ديگر صحابه باشد

. حال با وجود اين 5
اي در سر داشته، قصد  توان پذيرفت عثمان كه چنين نيت خيرخواهانه واقعيت، آيا مي

1190Fتبعيد و طرد ابوذر از خود را نمايد

ا ابن سعد است كه . در ميان مراجع معتبر و مستند، تنه6
گذارد. اين  كند كه در آن بر تبعيد ابوذر صحه مي روايتي را نقل مي» الطبقات الكبري«در 

كند كه بنا به قول ابن حجر به خاطر  نقل مي» بريده بن سفيان اسلمي«روايت را مردي بنام 

                                           
 ). ٥/٢٨٦تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٢٨٨مهان ( -٢
 . ١٠٣٧ص، ابن شبه، تاريخ املدينه -٣
 ). ١/١١٠فتنة مقتل عثمان ( -٤
 . ١٠٣٦ص، تاريخ املدينه -٥
 ). ١/١١١فتنة مقتل عثمان ( -٦
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اين توان به روايات او اعتماد داشت. حال  داشتن گرايشات رافضي مآبانه، چندان نمي
توان روايات يك رافضي را كه در تعارض كامل با  شود كه آيا مي پرسش مطرح مي

1191Fروايات معتبر و صحيح است پذيرفت

. واقعيت اين است كه رافضيان با عنوان كردن اين 1
ماجراي دروغين چنان عرصه را بر عثمان تنگ كردند كه چون شورشيان عليه او سر به 

1192Fيل اين اقدام خود را قضيه تبعيد ابوذر اعالم نمودندعصيان برداشتند، از مهمترين دال

2 .
در  ( ه 726 هالك شدة سال:» (ابن مطهر حلي«براساس همين روايت مجعول بود كه 

1193Fدهد كتاب خود، عثمان را به خاطر اين نوع بر خورد با ابوذر، مورد مالمت قرار مي

. اما 3
ي قاطع و دندان شكن به اين ابن تيميه با داليلي متقن و محكم، جوابشيخ اإلسالم 

1194Fنمايد دهد و آنان را محكوم مي هاي رافضيان مي گويي ياوه

. در واقع، بايد دانست كه 4
گرفتند.  ها قرار نمي گويي دانستند و تحت تأثير اين گزافه سلف صالح، حقايق را كامالً مي

به شدت رد به عنوان مثال، چون از حسن بصري، در مورد تبعيد ابوذر سؤال شد، آن را 
1195Fكند مي

شد و  نمودند، او به شدت ناراحت مي ، و هرگاه از ابن سيرين همين پرسش را مي5
گفت: كه عثمان هرگز چنين ستمي را در حق ابوذر روا نداشت بلكه اين خود ابوذر  مي

1196Fبود كه ترجيح داد در آن شرايط حساس از مدينه خارج و در جاي ديگر سكني گزيند

6 .
ل اين گفتار بيان شد، براساس اسناد و روايات صحيح و معتبر، ابوذر همانطور كه در طو

شوند و شايعات بسياري نيز از اين رهگذر بر  چون ديد خيل عظيم مردم گرد او جمع مي
ها جاري است ترجيح داد كه مدينه را ترك نمايد و چون قضيه را با عثمان در ميان  زبان

1197Fدر مناطق اطراف شهر اقامت كند. كند كه گذاشت، او به ابوذر پيشنهاد مي

7  
 
 

                                           
 ). ١/١١١فتنة مقتل عثمان ( -١
 ). ١/١١١فتنة مقتل عثمان ( -٢
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 دوم: ابوذر تحت تأثير تفكرات ابن سبأ نبود
چنان نقش ابن سبأ را در جريانات اواخر عهد » و السياسه عائشة«سعيد افغاني در كتاب 

هاي ميان صحابه را بدو نسبت  ها و درگيري داند كه تقريباً تمام توطئه بزرگ مي سعثمان
 ها و ترفندهاي شياطينِ احصل نيرنگور است كه قضيه ابوذر نيز مدهد. او بر اين با مي

مكار چون ابن سبأ بود كه قدم به قدم آن را پروراندند تا عاقبت درخت منحوس فتنه و 
اختالف در سرتاسر بالد اسالمي ريشه دوانيد و به بار نشست. اين مؤلف در همين كتاب، 

1198F، تيزبين، دورانديش، مكار و پنهان كارمعتقد است كه ابن سبأ مردي بود بسيار زيرك

او  1
داند كه هدفشان اين بود كه  مي» تلموديه«همچنين ابن سبأ را از اعضاي جمعيت سرّي 

1199Fندامت، آتش فتنه و اختالف بر افروزاركان دولت اسالمي را به لرزه در آورند و ميان 

از  2
تأمين منافع بيزانس كه طرف ديگر، افغاني بر اين باور است كه ابن سبأ، در راستاي 

هاي مهم و حاصلخيز شامات، مصر، شمال آفريقا و جزاير  مسلمانان توانسته بودند سرزمين
1200Fكرد درياي مديترانه را از چنگال آن خارج نمايند، فعاليت مي

براساس همين نگرش   3
ا در است كه افغاني تاكيد دارد كه ابن سبأ موفق شد با تحت تاثير قرار دادن ابوذر، او ر

خود و يالعاده مقابل عثمان قرار دهد. افغاني بر اين باور است كه ابن سبأ با آن هوش فوق
اي چون ابوذر به دست آورده  با شناخت دقيقي كه از خلق و خوي مسلمانان و صحابه

1201Fبود، توانست به اين مهم دست يابد

. اما بايد دانست كه به داليل زير، اين ديدگاه كه ابن 4
 باشد:  ست ابوذر را تحت تاثير خود قرار دهد باطل و نادرست ميسبأ توان

الف: هنگامي كه معاويه از سخنان و اقدامات ابوذر به عثمان شكايت برد، هيچ 
1202Fآورد. سخني از نقش ابن سبأ و تأثير او بر ابوذر به ميان نمي

5 
اشاره  ب: ابن كثير در چند جاي كتاب خود به موضوع اختالف ميان ابوذر و معاويه

1203Fگويد. كرده است اما به هيچ عنوان، از نقش ابن سبأ در اين مسأله، سخني نمي

6 
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بخاري، روايتي وجود دارد كه به اصل اختالف ميان ابوذر و معاويه ج: در صحيح
1204Fشود. جا نيز نامي از ابن سبأ برده نمي كند اما در اين اشاره مي

1 
بوذر و معاويه و نيز ماجراي عزيمت د: در كتب معتبر و مراجع مستند، گفتگو ميان ا

اي ولو گذرا به نقش ابن سبأ در اين  ابوذر به منطقه ربذه ذكر شده است اما هيچ اشاره
1205Fشود. قضايا نمي

2 
آورد كه در آن به ماجراي  : هر چند طبري، روايتي را به نقل از مخالفان معاويه مي ه

1206Fكند او با ابوذر اشاره مي ورود ابن السوداء يا همان ابن سبأ به شام و مالقات

اما بايد  3
 دانست كه صحت خود اين روايت به علل زير مورد سؤال است: 

كنند كه ابن سبأ از يهوديان ساكن يمن بود كه در عهد عثمان،  * مؤرخان نقل مي
هاي خود را نخست از حجاز آغاز نمود كه بعدها به ديگر مناطق  اسالم آورد. او فعاليت

 چها ترويج دهد. اما همين مؤرخان هي 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 تاريخ نقل است كه ابن سبأ پس از اخراج شدن از بصره، عزم شام مي
نمايد  دهد و در همه حال، تالش مي مي كارانه خود ادا هاي خراب جا به فعاليت در آن

مردم را عليه معاويه بشوراند. بدون شك، او پس از ورود به شام، مدتي را صرف شناخت 
ها و  دقيق اوضاع و احوال حكومت و مردمان آن ديار كرده است تا بهتر بتواند برنامه

هاي  ات و فعاليتهاي خود را به مرحله اجرا در آورد. حال اگر فرض كنيم او اقدام نقشه
توان تصور نمود كه او  بعد از هجرت آغاز كرده باشد چطور مي 33خود را از اواخر سال

در شام با ابوذر مالقاتي داشته و توانسته است در اين مالقات او را عليه معاويه و عثمان 
بعد از هجرت رخ داد و  30كه اختالف ميان ابوذر و معاويه در سال تحريك كند، حال آن

بعد از هجرت در منطقه ربذه  32يا 31ابوذر در همان سال نيز به مدينه بازگشته و در سال

                                           
 ). ١٤٠٦حديث، صحيح البخاری (کتاب الزکاة -١
 . ٥١ص، عبداهللا بن سبأ و أثره فی الفتنة -٢
 ). ٥/٢٨٥تاريخ الطربی ( -٣
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وفات يافت. به عبارت بهتر، بايد گفت، زماني كه ابن سبأ هنوز در بصره اقامت داشت، 
1207Fنداي پروردگارش را لبيك گفته و به سراي آخرت شتافته بود. سابوذر

1 
هرگز و  صو يار با وفاي رسول خدا نستوه ابوذر، اين صحابي جليل القدر، مجاهد

تحت هيچ شرايطي از افكار و عقايد عبداهللا بن سبأ يهودي تبار متأثر نشد. او پس از چند 
صباحي كه در منطقه ربذه اقامت داشت چشم از جهان فروبست و هرگز در جريانات 

1208Fفتنه، مشاركت ننمود

جتناب از فتنه و اي بود كه در ا در واقع، او خود، از جمله صحابه 2
حديث روايت  صحفظ وحدت و وجوب اطاعت از ولي امر مسلمين، از رسول خدا

1209Fكرده است

و  صو بارها و بارها، اطاعت و ارادت خود به مقام خالفت رسول خدا 3
 نمود.  را اعالم مي سامامت مسلمين و نيز محبت خويش به عثمان و ديگر صحابه

 واده او را تحت تكفل خويش قرار دادخان سسوم: پس از وفات ابوذر، عثمان
عرض كردند كه ابوذر به دليل توقف شترش، از  صي تبوك، به رسول خدا در غزوه

 به ياران فرمود:  صسپاه جا مانده است. رسول خدا
 ».دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اهللا منه«
اگر خداوند در او خير ببيند او را به سپاه ما او را به حال خود رها كنيد كه «

 ». صورت شما را از شر او راحت كرده است رساند و در غير اين مي
از آن طرف، چون ابوذر ديد كه شترش قصد حركت ندارد، وسايل خود را 
برداشت و پياده و در آن صحراي سوزان، به دنبال سپاه اسالم به راه افتاد. چون سپاه اتراق 

شود. رسول  خبر دادند كه مردي از دور به سپاه ما نزديك مي صه رسول خداكرد ب
 فرمود:  صخدا

 »كن أبا ذر«
كه همين طور نيز شد. آن مرد، ابوذر بود كه با مشقت ». اميدوارم كه او ابوذر باشد«

بسيار خود را به سپاه اسالم رسانيده بود با رسيدن ابوذر به جمع مسلمانان، آنان فرياد شوق 

                                           
 ). ٢/٢٢٥املدينة املنورة ( -١
 . ١٧٤ص، دخان زعبدالعزيد. ، احداث الفتنة االولی بني الصحابة فی ضوء قواعد اجلرح و التعديل -٢
 . ١٧٤ص، دخان زعبدالعزي، احداث الفتنة االولی بني الصحابة فی ضوء قواعد اجلرح و التعديل -٣
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 صآوردند، حضرت صبر آوردند و به پيشواز او شتافتند و چون او را نزد رسول خدا
 فرمودند:
 ».رحم اهللا أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويُبعث وحده«
كند و  خداوند، ابوذر را مورد رحمت خويش قرار دهد كه او به تنهايي حركت مي«

 1210F1»دشو ميرد و به تنها محشور مي زيد، به تنهايي مي مي
و در ديار ربذه، مرگ ابوذر  سآن روز كه پس از گذشت سالها و در عهد عثمان

در مورد او تحقق يافت. ابوذر پيش از رحلت به همسر  صفرا رسيد اين سخن رسول خدا
و غالم خويش وصيت نمود كه چون مرد، جنازه او را پس از غسل و كفن كردن، در 

شود بگويند كه  جا رد مي ولين كارواني كه از آنكنار راه كاروان حجاج قرار دهند و به ا
اين جنازه كيست و چون او بمرد، همسر و غالمش چنين كردند و جنازه او را در كنار 

آمد  شد از كوفه مي جا رد مي گذر كاروانيان گذاشتند. گويند اولين كارواني كه از آن راه
ديك جنازه رسيد، از همسر و بود. چون او به نز صو در ميان ايشان، عبداهللا بن مسعود

اند و چون بشنيد كه اين  جا گذاشته غالم ابوذر پرسيد كه اين جنازه كيست و چرا او را اين
ها  جنازه ابوذر، آن صحابي عظيم الشأن، است از شدت تأثر از مركب به زير آمد و ساعت

گفت  راست صگاه به اطرافيان گفت: حقا كه رسول خدا بر جنازه او اشك ريخت. آن
1211Fشود ميرد و به تنها محشور مي زيد، به تنهايي مي كند و مي كه ابوذر به تنهايي حركت مي

2 .
نماز ميت گذارد و او را دفن نمود. چون كاروان قصد عزيمت  سسپس بر جنازه ابوذر

نمود، دختر ابوذر به ابن مسعود گفت: ابوذر، پيش از مرگ، به ما وصيت كرد كه به اولين 
م او را برسانيم و ما را سوگند داد تا جا رد شد و او را دفن نمود، سال نز آكارواني كه ا

گاه كه كاروان به جانب مكه به راه افتاد، خانواده ابوذر را با خود  آنان را طعام دهيم. آن
از واقعه وفات ابوذر با خبر شد بسيار  سبه مكه و نزد عثمان بردند و چون عثمان

1212Fطر، دختر او را تحت تكفل خود قرار داداندوهگين شد و به همين خا

. در روايتي ديگر 3
چنين آمده است كه چون كاروانيان جنازه ابوذر را دفن كردند، دختر او آنان را به طعام و 

                                           
 ). ٤/١٧٨ابن هشام (، السرية النبوية -١
 ). ٤/٤٧٨ابن هشام (، السرية النبوية -٢
 . ٨٧ص ، التمهيد و البيان فی مقتل الشهيد عثمان بن عفان -٣
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استراحت در آن منطقه دعوت نمود كه آنان نيز پذيرفتند و چون قصد عزيمت نمودند، 
روند و در  سر خود نزد عثمان بن عفانابن مسعود به كاروانيان پيشنهاد داد تا در مسي

مورد خانواده ابوذر با او به مشورت بپردازند. هنگامي كه كاروان به مكه رسيد، ابن 
مسعود، عثمان را از قضيه مرگ ابوذر مطلع ساخت. او نيز با اندوه بسيار، در حق او دست 

ز تمام شدن براي او طلب آمرزش و رحمت نمود. پس ا به دعا برداشت و از خداوند
برد و  مناسك حج، عثمان به جانب منطقه ربذه رفته و خانواده ابوذر را با خود به مدينه مي

 دهد.   آنان را تحت تكفل خويش قرار مي



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ششمفصل 

 سعثمان شهادتداليل و مقدمات بروز فتنه 

 
 :اين فصل داراي دو گفتار زير مي باشد

گفتار اول: اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه شهادت 

دادند و بررسي احاديثي كه خبر از  و پس از آن روي مي سعثمان

 اند وقوع اين فتنه بزرگ داده

 هاي بروز فتنه شهادت عثمان عوامل و زمينه گفتار دوم:



 



 
 گفتار نخست

و پس از  ساهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه شهادت عثمان
از وقوع اين فتنه بزرگ دادند و بررسي احاديثي كه خبر  آن روي مي

 اند داده

و پـس از   سنخست: اهميت مطالعه حوادثي كه در جريان فتنه شهادت عثمان
 آن روي دادند

اند كه مسلمانان بايد از  بسياري از سلف صالح و علماي بزرگ بر اين نكته تاكيد كرده
يوست، هايي چون جمل و صفين كه ميان صحابه به وقوع پ پرداختن به اختالفات و جنگ

اجتناب كنند و از طعنه زدن به شخصيت ايشان و هتك حرمت آن بزرگواران پرهيز 
نمايند و در عين احترام به جايگاه و منزلت آن، كار ايشان را به خداوند دادگر و عادل 
بسپارند؛ چرا كه آنان مرداني بودند پيشگام در دين و مجتهد و صاحب رأي و نظر در 

نوع تخريب شخصيت اين بزرگان، تخريب خود شريعت اسالم شرع. بايد دانست كه هر 
را به  صاست؛ زيرا اين صحابه بودند كه دين مبين اسالم و قرآن و احاديث نبي اكرم

اند و هر نوع شك در ايمان ايشان، تزلزل در صحت اركان اين دين  دست ما رسانيده
سؤال شد كه نظر او در رحمه اهللا باشد. از همين روست چون از عمر بن عبدالعزيز  مي

، مورد اهل صفين چيست؟، او چنين پاسخ گفت: آن جنگ، خوني بود كه خداوند
1213Fخواهم كه زبانم را بدان بيااليم دستان مرا از آغشته شدن بدان حفظ نمود و من نيز نمي

1 .
 : نيز چون نزد عالمي همين پرسش را مطرح كردند او در جواب، اين آيه را قرائت نمود

ُُۡ ت َوَ� �ُۡ�  تِۡلَك ﴿ ّمةٞ قَۡد َخلَۡتت لََها َما َكَسبَۡت َولَُ�  ّما َكَسۡب
ُ
لُوَن َ�ّما َ�تُواْ  َٔ أ

ۡعَملُوَن   .]١٣٤: ةالبقر[ ﴾١َُ
(به هر حال، جنگ و جدل درباره آنان چرا ؟!) ايشان قومي بودند كه مردند و سر (

است، و آنچه شما فراچنگ خود گرفتند. آنچه به چنگ آوردند متعلّق به خودشان 
شود (و هيچ  اند از شما پرسيده نمي كرده ايد، از آن شما است، و درباره آنچه مي آورده

 )). گيرند كس مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به گناه ديگري نمي

                                           
 ). ١٢/٢٧٤عون املعبود (، )٩/١١٤حلية األولياء ( -١



     455داليل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 
 

 

 

بايد يادآور شد كه اين اجتناب و پرهيز از پرداختن به اختالفات صحابه تنها مشروط 
ست كه اين امر منجر به طعنه به صحابه و تخريب شخصيت و منزلت آنان بر اين شرط ا

 سشود، اما اگر چنين خطري در ميان نباشد و هيچ نوع اهانتي متوجه ساحت پاك صحابه
توان به  ها بالمانع خواهد بود و مي نگردد، در آن صورت پرداختن به اين اختالفات و نزاع

ها در  ادث و نيز نتايج اين اختالفات و جنگمطالعه و تحقيق در داليل بروز آن حو
حافظ هاي بعد از ايشان پرداخت، علمائي چون طبري، ابن اثير،  ي صحابه و نسل جامعه

اند و  اي كه ميان صحابه بروز كرد دست به قلم شده ابن كثير و ديگران، در مورد فتنه
اي از اين مؤرخان، در  ستهاند. د راجع به اين برهه حساس از تاريخ اسالم قلم فرسايي كرده

اي ديگر هر دو طرف را مسئول آن  اند و دسته اين ميان يك طرف قضيه را تخطئه كرده
ها، همه و همه براساس روايات  گيري ها و نتيجه كه اين بحث اند غافل از اين حوادث دانسته

د كه تميز ان ها راست و دروغ و سره و ناسره، چنان در هم تنيده و اخباري است كه در آن
1214Fها از يكديگر كاري است بس سخت و دشوار. آن

1 
جا ما به مهمترين داليل و عللي خواهيم پرداخت كه لزوم مطالعه اين برهه  در اين

هاي حق طلب  حساس و سرنوشت ساز در تاريخ اسالم را بر علما و دانش پژوهان و انسان
 سازد. اين داليل عبارتند از:  روشن مي

أليفات معاصري كه به بحث و كاوش در حوادث و جريانات فتنه بايد دانست ت -1
 شوند:  اند به سه دسته مهم تقسيم مي ميان صحابه و تابعين پرداخته

ها ريزه خور خوان تفكرات غربيان و  الف: تأليفاتي كه گردآورندگان آن
اين ها و ثمرات عظيم  خاورشناسان بوده و از روي جهل و يا كينه و نفرت، از زيبايي

اند و به اين ترتيب،  تاريخ چشم پوشيده و به طعن و اهانت به صحابه و تابعين پرداخته
اند. اين نويسندگان، همان  كامالً در راستاي منافع و اهداف دشمنان اسالم عمل كرده

هاي ضد و  ي تفاسير و تحليل اند كه با ارائه توزي را منعكس كرده افكار دشمنان كينه
اند تا  ساحت پاك صحابه و تابعين را آماج حمالت تند خود قرار داده نقيض و مغرضانه،

ها را چونان  از اين طريق بتوانند اركان اسالم را متزلزل سازند، ايشان اين اختالفات و نزاع

                                           
 . ٧٩، عبدالعزيز دخان، حاديث فتنة اهلرجأأحداث و  -١
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اند كه بر سر كسب مقام و منصب و ثروت به وقوع  نبردي سياسي و حزبي ترسيم كرده
ها تحمل  اند كه گويا ايشان پس از سال به تصوير كشيدهپيوسته است. آنان صحابه را چنان 

ي اين فضايل را رها  ها، ايثار و تقوا و اخالص در راه خدا، همه 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  بائي نداشتهاند و از هيچ نوع خونريزي و قتل و غارتي ا پرداخته
اند. از جمله اين نويسندگان  رسيدن به آمال و آرزوهاي خود، شريعت را زيرپا گذاشته

 نةالفت«باشد كه در آثاري چون  دار اين شيوه ننگين بوده است طه حسين مي كه پرچم
، طه گردد وب ميمحساي بزرگ  فتنهاز نظر عقل نونهاالن مسلمان كه حقيقتاً نيز » الكبري

برد و با  هاي خود، به ساحت صحابه حمله مي ها و ديگر نوشته حسين در اين كتاب
سخناني مغرضانه كه تنها در راستاي خدمت به اهداف دشمنان اسالم و مسلمين است، 

1215Fكند ايشان را مورد تخطئه قرار داده و آنان را به اتهاماتي واهي و موهوم منتسب مي

1 .
دگان بسياري نيز همين شيوه كار را در پيش گرفته و چون طه حسين به متأسفانه نويسن

هاي  ها و برداشت پردازند، بدون شك، چنين نويسندگاني تحليل تحليل تاريخ اسالم مي
هاي مؤرخاني چون طبري و ابن  خود از تاريخ اسالم را براساس رواياتي كه در كتاب

اند، بنيان  طل و سره و ناسره در هم آميختهها حق و با عساكر و ديگران ذكر شده و در آن
ي رواياتي را  اند. اين نويسندگان بدون در نظر گرفتن روش كار آن مؤرخان، همه نهاده

ها، مورد استناد  اند، بدون تشخيص صحت و سقم آن هاي ايشان آورده شده كه در كتاب
مرجع، كامالً نادرست هاي مهم و  كه اين نوع نگرش به اين كتاب دهند و حال آن قرار مي

1216Fباشد مي

. از سوي ديگر، اين آثار به شدت تحت تأثير افكار و روايات رافضيان و ديدگاه 2
1217Fآنان به تاريخ اسالم قرار دارند

كه از قديم، تمام هم و غم خود را صرف اشاعه اكاذيب  3
وايات كه ر اند كما اين و جعليات در مورد آن و بد جلوه دادن اين تاريخ با شكوه كرده

                                           
 . ٨٠، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ٨١، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٢
 . ٨١، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٣
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1218Fواخبار افرادي چون كلبي

1219F، ابومخنف1

1220Fو نصر بن مزاحم منقري 2

كه كتاب معتبري چون  3
ها در امان نمانده است، آكنده از اين نوع نگرش مسموم  تاريخ طبري نيز از گزند آن

باشد. در اين ميان، اگر چه طبري، خود در كتابش  كننده و مخرب به تاريخ اسالم مي
دهد و به اين ترتيب، ميزان اعتبار اين روايات را به  ان استناد ميها را به خود ايش روايت

نمايد، باز، اين روايات، آن تأثير مخرب را در ميان نويسندگان و  مخاطب گوشزد مي
1221Fاند مؤرخان به جا گذاشته

هاي ديگري كه از اين دست روايات بهره  . از مهمترين كتاب4
و تاريخ يعقوبي اشاره نمود. استاد محب الدين  توان به تاريخ مسعودي اند مي بسياري برده

ابوبكر بن عربي، در رابطه با » العواصم من القواصم«ي خود بر كتاب  خطيب، در حاشيه
گويد: بايد دانست كه تدوين و نگارش  اهميت نقش رافضيان در جعل روايات، چنين مي

غاز شد و باطنيان و تاريخ اسالم، بعد از سقوط امويان و در دوران خالفت بني عباس آ
كردند، نقش بسيار مهمي  هاي پليد خود را پياده مي شعوبيون كه در زير لباس تشيع، نقشه

1222Fاند. در از ميان بردن اخبار و روايات درست و مخدوش كردن چهره تاريخ اسالم داشته

5 
نظير محب  هر فرد پاك طينتي كتاب العواصم من القواصم ابن عربي و حاشيه بي

هاي رافضيان پي خواهد  كاري ها و فريب يب را با دقت مطالعه كند، به خيانتالدين خط
برد كه چطور عمر خويش را صرف اين كردند تا هزاران صفحه را در جهت مخدوش 
كردن چهره درخشان بهترين نسل بشر و مشوش نمودن تاريخ اسالم و مسلمين مملو از 

1223Fاكاذيب و جعليات كنند

مين روايات مجعول و دروغين كه سر تا بيند كه ه گاه مي و آن 6
هاي  ها و تحليل اند اصل و پايه نوشته سر تواريخ و كتب حديث خود ايشان را در بر گرفته

                                           
معتقد بودند که علی منرده است و  آنانکه بنا به قول ابن حبان از سبئيان بود. ) ه ١٤٦حممد بن سائب کلبی (د -١

 ). ٧/٢٧٠ابن ابی حامت (، اجلرح و التعديل، )٣/٥٥٨به دنيا باز خواهد گشت. ميزان االعتدال (
کوفه بود و بنا به قول ابن عدی از رافضيان و   ماز مرد )  ه ١٥٧لوط بن حييی بن سعيد بن خمنف أزدی (د -٢

 شد.  جاعالن روايت حمسوب می
که بنا به قول ذهبی از رافضيان بود و جاعل حديث و به مهني ) ه ٢١٢م بن سيار منقری کوفی (د.نصربن مزاح -٣

 ). ٤/٢٥٣او را تازيانه زدند. ميزان اإلعتدال (، دليل
 ). ٣/١٤٥٧ناصر (، أصول مذهب الشيعة اإلمامية -٤
 ). ٣/١٤٥٨أصول مذهب الشيعة اإلمامية ( -٥
 ). ٣/١٤٥٩أصول مذهب الشيعة اإلمامية ( -٦
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باشد و آنان نيز براساس همين روايات، احكامي  خاورشناسان راجع به تاريخ اسالم مي
ون خود مسلمانان، با اند و چ ناعادالنه و نادرست را در مورد تاريخ مسلمانان صادر كرده

برند، افكار و روش كار غربيان را سرمشق  اين ايمان و روحيه ضعيفشان، دست به قلم مي
كنند. در واقع  كار خويش ساخته و شبهات آنان را در ميان ديگر مسلمانان ترويج مي

ها با عقايد رافضيان، موضوعي است  هاي خاورشناسان و ارتباط آن مطالعه افكار و انديشه
بايست به تحقيق و پژوهش فراگير در آن بپردازند. بايد دانست  بسيار مهم كه مسلمانان مي

هاي دشمن كافر و مشرك از شبهات و افتراهاي رافضيان به اسالم و  برداري كه بهره
. شروع شده و هر روز بر تأثير آن ( ه 456ها پيش و از دوران ابن حزم (د مسلمين، از قرن

هاي گوناگون در  اي است بسيار خطرناك كه بايد به شيوه ين مسالهگردد و ا افزون مي
1224Fاي كارساز پرداخت. برابر آن به مقابله

1 
اي از علما و دانشمندان مسلمان معاصر كه هر چند در كل،  ب: تأليفات دسته

باشند اما روش بيان و تحليل حوادث و اقدامات و مواضع صحابه و  هايي سودمند مي كتاب
توان به  باشد. در اين ميان مي بسياري از مواقع، ناعادالنه و بدور از انصاف مي تابعين، در

» تاريخ االمم اإلسالميه«مرحوم ابو االعلي مودودي، » و الملك ةالخالف«هايي چون  كتاب
مرحوم شيخ محمد ابو زهره اشاره نمود. اين دو كتاب آخر، مملو » االمام زيد بن علي«و 

ت به تعدادي از صحابه و نيز حمالت شديدي عليه خلفاي بني اميه از انتقادات تند نسب
باشد، به نحوي كه گاه هر نوع خصلت نيك و كارهاي مفيد ايشان را زير سؤال  مي
1225Fبرند. مي

2 
ها و تفاسير اين علما براساس روايات و اخبار دروغين رافضيان استوار  بيقين تحليل

هاي  نين رواياتي را پايه و اساس برداشتاست و ايشان بدون هر نوع كنكاش عميقي، چ
خواهيم كه ما و اين علما و بزرگان را  مي اند. از خداوند خود از تاريخ صحابه قرار داده

دريغ خود، از سر تقصيرات و  پايان خويش قرار دهد و با غفران و عفو بي مورد رحمت بي
 اشتباهات ما در گذرد. 

                                           
 ). ٣/١٤٥٩مهان ( -١
 . ٨٢، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٢
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اند روش جرح و تعديل علماي  تالش نموده ها مؤلفانشان ج: تأليفاتي كه در آن
حديث را در مورد روايات و اخبار تاريخي به كار بندند و براساس همين شيوه، سند و 
متن اين روايات را مورد بررسي و نقد قرار دهند تا سره و ناسره و راست و دروغ از هم 

 تميز داده شوند. 
روايات كذب و دروغ، تفسيري  در اين تأليفات، تالش شده است تا با مقابله با

هاي صحابه و تابعين  صحيح از تاريخ صدر اسالم كه مقام و منزلت و ايمان و مجاهدت
1226Fباشد، به دست آيد

في تاريخ « -1هاي زير اشاره نمود: توان به كتاب . در ميان اين آثار مي1
ب تعليق و حاشيه محب الدين خطيب بر كتا -2تاليف يوسف العش» األمويه ةالدول

عبداهللا بن سبأ و اثره في « -4صادق عرجون» عثمان بن عفان« -3»العواصم من القواصم«
 ةالصحابتحقيق مواقف « -5تاليف سليمان بن حمد العوده» في صدر اإلسالم ةالفتناحداث 

من  ةحقب« -7نوشته اكرم عمري » الراشده ةالخالف« -6اثر محمد محزون » في الفتنه
تأليف » المنوره؛ فجر االسالم و العصر الراشدي ةالمدين« -8ميس تاليف عثمان خ» التاريخ

 محمد حسن شراب. 
شود كه امت اسالم تا چه ميزان به چنين تأليفات و تحقيقاتي نياز  جا معلوم مي از اين

دارد تا بتواند به روايات و اخبار دروغيني كه در طول تاريخ به پيشينه اين امت منتسب 
و كوبنده دهد و اين كار، تنها با مطالعه عميق و درست حوادث و اند پاسخي قاطع  شده

1227Fپذير است. رويدادهاي تاريخ اسالم و غربال و پااليش اخبار و روايات موجود امكان

2 
گويد كه: اگر  ابن تيميه در رابطه با اهميت چنين كاري ميشيخ اإلسالم 

نمايد بايد با حجت و گذاري به ساحت پاك صحابه طعنه زده و به آنان توهين  بدعت
1228Fداليلي محكم و منصفانه از آن بزرگواران دفاع كرد

. امام ذهبي نيز در همين زمينه نظري 3
ديگر داشته و چنين گفته است: بايد كتابهايي را كه چنين اكاذيب و جعلياتي را در خود 

بايد از  گونه كه دارد: همان اند سوزانيد. همچنين در ادامه بحث، چنين بيان مي ثبت كرده

                                           
 . ٨٢، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ٨٣، مهان -٢
 ). ٣/١٩٢منهاج السنة ( -٣
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بايست اين روايات و  هاي ميان صحابه اجتناب نمود مي پرداختن به اختالفات و جنگ
هاي ادبيات و تواريخ وجود دارند حذف نمود  اخبار كذبي را كه در ديوان شعرا و كتاب

، از هر نوع صهاي امت اسالم در برابر مقام و منزلت آن ياران با وفاي رسول خدا تا دل
و نفرتي در امان ماند و تنها عشق و ارادت به آستانه آن بزرگواران را  غل و غش و كينه

1229Fدر خود بپروراند

ده است نمودر واقع، ذهبي اين نكته بسيار مهم را به امت اسالم گوشزد   1
كه حجم عظيمي از اين روايات و اخباري كه مقام و منزلت صحابه عظيم الشأن را 

باشند. اما پيشنهاد اين عالم بزرگ  وارد، دروغ ميكنند ضعيف و در بيشتر م دار مي خدشه
اند سوزانيد و از  هايي را كه چنين رواياتي را در خود جاي داده بايد كتاب«كه:  مبني بر اين

ها را در بر دارند  هايي كه آن غير قابل اجراست، زيرا اين روايات واخبار و كتاب» ميان برد
ها  نتشارات بسياري اقدام به نشر و اشاعة آناند و ا در سر تا سر جهان پراكنده شده

هاي متعددي، با نيات و اهدافي گوناگون، به ترويج هر چه بيشتر  اند و افراد و گروه نموده
توان انجام داد،  پردازند. تنها كاري كه در چنين شرايطي مي ها در ميان مسلمانان مي آن

كم و درست اين روايات و تحقيق و پژوهش دقيق و براساس موازين و معيارهاي مح
هاست تا مسلمانان با  هاي آن ها و دروغ اخبار و روشن نمودن ايرادات، تناقضات، ضعف

1230Fشناخت اين خطر، از هر نوع انحراف در عقايد و افكار راستين اسالم مصون بمانند.

2 
و نيز حوادثي كه پس از اين  سمطالعه و پژوهش در ماجراي فتنه قتل عثمان -2

روي داد، در يافتن علل وقوع چنين حادثه مهمي و ميزان تأثير هر يك از اين و  واقعه تلخ
 عوامل بر روند حوادث مربوطه، بسيار حائز اهميت است. 

خواننده حق طلب، با مطالعه و شناخت حقايق اين فتنه، توطئه عظيمي را كه اين 
منافقان در سير تطورات  برد و نيز نقش يهوديان مسيحيان، زردشتيان و واقعه را به پيش مي

هاي  آن را خواهد شناخت و به اين واقعيت مهم پي خواهند برد كه خصومت و توطئه
توزان عليه امت اسالم، هميشه و در طول تاريخ وجود داشته است و اين  دشمنان و كينه

1231Fعداوت، همچنان ادامه خواهد داشت.

3 

                                           
 ). ١٠/٩٢سري أعالم النبالء ( -١
 . ٨٤ص ، أحداث أحاديث فتنة اهلرج -٢
 . ٨٣ص ، مهان -٣
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هاي ضعف و  زمينه ها تاثيرگذار است بروز اصل مهمي كه در موفقيت توطئه
توان  باشد. با مطالعه دوران صحابه و تابعين مي اضمحالل داخلي و دروني يك جامعه مي

را  عوامل ضعف و سقوط دوران با شكوه امت اسالم و همچنين خطراتي را كه كيان آن
ها در جهت اصالح وضعيت حال حاضر مسلمانان و آگاه  كنند شناخت و از آن تهديد مي

به آن خطرات و تهديدات سود جست تا ديگر چنين ذلت بار، در زير فشار  نمودن ايشان
هاي دشمنان دين، كمر خم  ها و توطئه اين اوضاع و احوال نابسامان خود و نيز نيرنگ

1232Fنكنند.

1 
در واقع با مطالعه دقيق و ژرف حوادث ماجراي فتنه قتل عثمان و نيز وقايعي كه پس 

ها را در  هاي بسياري را فراگرفته و آن ها و عبرت درستوان  از آن به وقوع پيوستند مي
مدار كه تنها براساس  مسير اصالح و اوضاع و شرايط مسلمانان و اعاده خالفتي شريعت

 استوار باشد، چراغ راه پر پيچ و خم خويش نمود.  صقرآن و سنت رسول خدا

سـت بـر   اند خود دليلـي ا  اي داده دوم: احاديثي كه خبر از وقوع چنين فتنه
 صحكمت رسول خدا

، به اجمال و يا به تفصيل، خبر از صها رسول خدا احاديث بسياري وجود دارند كه در آن
پيوندند. اين  دهند كه ميان مسلمانان به وقوع مي هايي مي ها و اختالفات و جنگ وقوع فتنه

ايجِ حوادثي پردازند و گاه در مورد نت ها مي احاديث كه گاه به بيان عوامل بروز اين فتنه
ها نقش دارند  دهند و نيز افرادي كه در ايجاد و بروز آن كه در طول آن ماجراها رخ مي

اي است كه طعم شيرين و  هاي صحابه آورند، بيشتر در پاسخ به دغدغه صحبت به ميان مي
اند و نگران آن بودند كه اين نعمت بزرگ  گواراي اخوت و وحدت را چشيده

پرسيدند كه آيا اين  مي صبدهند و به همين دليل، از رسول خدا پروردگارشان را از كف
شود. رسول  وحدت و برادري همچنان پابرجا خواهد ماند و يا امت از آن محروم مي

دانست اين اتحاد و برادري ميان  نيز كه از طريق اتصال به منبع اليزال وحي، مي صخدا
هايي بزرگ در ميان  ن از وقوع فتنهمسلمانان، همچنان تداوم نخواهد يافت، با خبر داد

نمود تا مسلمانان  ها تربيت مي امت اسالم، آنان را در جهت مقابله با اين مصائب و فتنه

                                           
 . ٨٥ص ، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
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بايست صورت واقعيت به خود  ها كه بنا به تقدير الهي مي بتوانند در هنگام وقوع آن فتنه
و سست ايمان، معلوم  ها مؤمنان راستين از مسلمانان دروغين گرفتند و در جريان آن مي
1233Fها اتخاذ نمايند. ها را براي رفع خطر آن فتنه گشتند، بهترين شيوه مي

1 

توان مسايل زير را اسـتنباط   از خالل مطالعه اين گونه احاديث، به طور كلي، مي
 :نمود

ها و  تا با آگاه نمودن مسلمانان از وقوع چنين فتنه ندقصد داشت صرسول خدا -1
حل و فصل  روي خواهند داد، آنان را در جهت اتخاذ بهترين راه هايي كه ميان امت جنگ

 د. نآنان تربيت و آماده كن
ها و  ور شدن آتش اين فتنه در اين احاديث، گاه به افرادي كه باعث شعله -2
هايي وجود دارند  شوند اشاره شده است كه در اين ميان، دستجات و گروه ها مي جنگ

باشند اما در واقع، ايشان  ين و حتي نسبت به آن متعصب ميكه در ظاهر، كامالً پايبند به د
1234Fافرادي هستند نابخرد و بدور از راه راست كه توان درك كنه مسايل مهم را ندارند.

2 
هاي مؤمنان را از  دهند و قلب ها، جديت منافقان را به همگان نشان مياين فتنه -3

افزايش داده و ايشان را بر اقامه  گرداند، ايمانشان را پاك و عاري مي كينهزنگار غفلت و 
ها است كه  كند. در واقع در اين فتنه ركن ركين امر به معروف و نهي از منكر استوارتر مي

گردند و خير و فضيلت  شوند، مردان ميدان جهاد شناخته مي ها آزمايش مي آن  ايمان
و شوند  يدا ميو شر و ضاللت نيز بر همگان هوشوند و بدان امر خواهد شد  شناسايي مي

 1235F3.گردند مورد نهي واقع مي
دارد كه مبادا دستان خود را به  اين احاديث، مسلمانان را از اين مسأله بر حذر مي -4
 صها را از زبان خود نبي اكرم ها بيااليند. صحابه نيز چون خبر وقوع اين فتنه آن فتنه

ايشان، مرتكب قتل  اي از شدند كه در جريان آن وقايع، دسته شنيدند و با خبر مي مي
اي هم از جهاد و دفاع از حق  شوند، دسته اي ديگر، شيفته مال دنيا مي خواهند شد، دسته

                                           
 . ٦٨ص ، مهان -١
 . ١٣٧ص، حممد ابوزهرة، الوحدة اإلسالمية -٢
 . ١٣٧-١٣٦ص، مهان -٣
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كردند كه مبادا جزو يكي  آمدند و به خويشتن گوشزد مي زنند، ناگاه به خود مي سرباز مي
به داشت و  ها بر حذر مي ايشان را از آن صهايي شوند كه رسول خدا ها و گروه از دسته

گرفت كه مبادا به دليل غفلت،  اين ترتيب، خوفي عجيب، سر تا پاي وجودشان را فرا مي
ها گرفتار آيند و اين درس بسيار مهمي است، زيرا ترس و خوف، در  در گرداب اين فتنه

ها و جار و جنجال  اين نوع از مسايل، بهترين راه نجات افراد از افتادن در دام فتنه
1236Fباشد دنياپرستان مي

ها و  ن تيميه پس از ذكر چند حديث مرفوع كه خبر از وقوع فتنهبا .1
نقل  صدهند، چنين گفته است: اين احاديثي كه از رسول خدا ها ميان مسلمانان مي جنگ

پيوندند. در  دهند كه ميان امت اسالم به وقوع مي ها و اختالفاتي مي اند خبر از جنگ شده
ها و  حذر داشتن مسلمانان از درگير شدن در آن نزاعقصد داشته تا با بر صواقع نبي اكرم

1237Fاختالفات، راه نجات هر كه را كه خداوند خواهد به او گوشزد نمايد

2. 
ها و  هاي نجات از آن فتنه ترين وجهي، راه اين احاديث، به بهترين و دقيق -5

الزم را   اختالفات را به مسلمانان نشان داده است. در واقع، انسان هر چند هم كه احتياط
كه اين  كنند مصون بماند، گاه به دليل اين كند تا از خطراتي كه او را تهديد مي رعايت مي

باشد، او قادر  ها آشكار نمي هاي گرفتار شدن در آن خطرات كامالً مشخص نيستند و يا راه
كه  هاي نجات از آن را بشناسد و ممكن است بدون اين نيست كه ماهيت آن خطرات و راه

1238Fداند، گرفتار و درگير آن خطرات و تهديدات شود.خود ب

3 
ها و نيز  ها و نتايج و عواقب اين فتنه الي اين احاديث، گاه عوامل و زمينه در البه -6

ها اتخاذ نمايند بيان شده است و اين، خود، عاملي  مواضعي كه مسلمانان بايد در برابر آن
توان از عوامل و  حكيمانه مياست موثر كه با تبعيت از اين سفارشات و رهنمودهاي 

ها، موضع  گيري نمود و در قبال حوادث و رويدادهاي آن ها پيش هاي آن فتنه زمينه
دهند كه با دقت و تأمل در  درست را اتخاذ كرد. همچنين اين احاديث به ما امكان مي

ها به دست  عواقب و نتايج حوادث و وقايع، برداشت و فهمي درست و معقول از آن
 ها صادر نمود.  و حكمي منصفانه و صحيح در مورد آن آورده

                                           
 . ٦٩ص ، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ٧٠ص ، احداث و احاديث فتنة اهلرج -٢
 . ٧٠، مهان -٣
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اي ديگر بر حقانيت رسالت محمد  در واقع خود اين احاديث، گواهي -7
اي شد كه اين احاديث  است، اين احاديث نه تنها باعث افزايش ايمان صحابه صمصطفي

لكه ايمان ، بندنمود  ها را باچشمان سر خود مشاهده ها بعد، محقق شدن آن را شنيده و سال
كند  دهد و به او اثبات مي هر مسلماني را در هر زمان و مكاني، تحت تأثير خود قرار مي

ها پيش خبر از  قرن صهايي كه امت به خود ديده است رسول خدا ها و جنگ كه فتنه
1239Fها داده است وقوع آن

1. 
 دكتر عبدالعزيز صغير دخان، پس از گردآوري و تدوين احاديثي كه در رابطه با

به مطالعه و » الهرج ةفتناحداث و احاديث «وقوع فتنه ماجراي قتل عثمان است، در كتاب 
اند.  ها را مشخص نموده ها پرداخته و صحيح و ضعيف بودن هر يك از آن پژوهش در آن

ها استخراج  ايشان، در همين كتاب و با استناد به احاديثي صحيح، نتايج زير را از آن
 اند:  نموده

تا ايمان و صداقت   ها اجرا نموده در تمام امت سنتي است كه خداوندفتنه،    -1
باشد و تا دنيا  ايشان را بيازمايد. امت اسالم نيز از اين قاعده ثابت، مستثني نمي

زاي كه هيچ كس  هاي سخت و وحشت دنياست خداوند، آنان را به انواع فتنه
وغ را از هم تميز دهد ها، حق و باطل و راست و در تواند در بحبوحه آن نمي
يابند كه خود را  ها و آزمايشات نجات مي آزمايد و تنها مردماني از اين فتنه مي

ها حفظ كنند و اينان كساني هستند كه خداوند، آنان را  از گرفتار شدن در آن
به نور علم و معرفت و سالح تقوا مجهز نموده و از خواب غفلت و جهل، 

1240Fديشان نشان داده است.بيدار نموده و راه حق را ب

2 
ها و اختالفاتي رخ  يقين، ميان مسلمانان جنگه دارند كه ب اين احاديث بيان مي   -2

هاي امت اسالم چنين  كه ميان صحابه و تابعين و ديگر نسل خواهد داد كما اين
جا است كه مسلمانان بايد با  اند، اما نكته مهم اين برخوردهايي به وقوع پيوسته

ها تالش نمايند در عين  ها و جنگ هاي بروز اين فتنه زمينه شناخت عوامل و

                                           
 . ٧٠، مهان -١
 . ٣٤٥ص، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٢
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ور شدن  ها بپردازند، از شعله ها و خسارات ناشي از آن كه به جبران زيان اين
ها در بالد مسلمانان پيشگيري به عمل آورند و نبايد از  ها و جنگ آتش اين فتنه

هايي باشند كه اين  ها و اختالفات و زيان دور نشسته و تنها تماشاگر اين جنگ
 آورند.  حوادث بر سر امت اسالم مي

نسبت به اين امت آن است كه آن ذات اقدس، به اشكال  از الطاف خداوند   -3
كند. خود اين  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 مصائب و رنج

باشند كه خداوند متعال، از اين طريق گناهان  گناهان و عصيان اين امت مي
تر در دادگاه عدل  كند تا در آخرت، با باري سبك امت را محو و زائل مي

 الهي حاضر شوند. 
ن شده است كه زادگاه بيشتر اين در چند مورد از اين احاديث، به صراحت بيا   -4

كه در دوران صحابه و تابعين  باشد كما اين العرب مي ةها مشرق جزير فتنه
 كوفه و بصره، مركز فتنه جمل بودند. 

فروشند و  ارزش دنيا مي ها، مردمان دين خود را به متاع بي در جريان اين فتنه   -5
امورشان را به دست  اين شهوات و اميال و شبهات و شايعات هستند كه زمام

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  مي

گيرد و  بماند چونان كسي است كه آتش سوزان و يا خاري تيز را به دست مي
ا بچشد. اين راد مردان، با اميد رسيدن به هاي بسياري ر ها و تلخي بايد رنج

ان ا كه در راه دين بر حق، از نامردهايي ر رضوان الهي، مشقات و آزار و اذيت
نظير از خود نشان  ها مقاومتي بي خرند و در برابر آن و دل ميد، به جان نبين مي
 دهند.  مي

گرفتار شدن  اي از امت را از دسته ها، خداوند در بحبوحه اين فتنه و جنگ   -6
كند. اين طائفه  ها و ريختن خون ديگر مسلمانان حفظ مي در گرداب اين فتنه

كنند كه روابط ميان مسلمان را بهبود بخشند و آنان را به همان اصول  تالش مي
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مابين فت و رحمت فيأو مبادي درست اسالم كه همانا وحدت و اخوفت و ر
ي  گرايانه و اقدامات اصالحاست فراخوانند. بدون شك، اين موضع ايشان 

هاي متخاصم كه هر يك به دنبال تحقق اميال  آنان، در آن جاروجنجال گروه
انگيز كه كمتر كسي بدان  و آرزوهاي خود است، امري است عجيب و شگفت

1241Fآورد. روي مي

1 
تر از شمشير دارند. در بيشتر اوقات  ها، زبان نقش بس خطرناك در جريان فتنه   -7

ها را در  ها و نفرت انگيز، آتش كينه كه با بيان كلماتي شرارتاين زبان است 
نمايد و احساسات و  هاي پنهان را آشكار مي كند و خصومت ور مي ها شعله دل

گر، امت را گرفتار خود  هايي ويران كند كه فتنه عواطف را چنان تحريك مي
1242Fسازد. مي

2 
بندد و اين  م رخت بر ميها، علم و معرفت از ميان مرد ها و فتنه در طول جنگ   -8

فاجعه، به داليل مختلفي چون مرگ علما، سكوت و انزواي ايشان براي در 
شود. در اين شرايط  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 
نيز با همان جهل خويش، خود و مردم را به ضاللت و  گزينند و آنان  بر مي

ها به مايهشوند و كم هاست كه روباهان، شير مي كشانند. در فتنه شقاوت مي
1243Fيابند. سيادت و رهبري و عزت و احترام دست مي

3 
دهد كه امت  اين تضمين را مي صبه رسول خدا در اين احاديث، خداوند   -9

برد و نخواهد گذاشت  از ميان نمي يبيمار او را با حوادثي چون خشكسالي و
كه دشمانشان، هر چند هم كه قدرت و پيشرفته باشند، هميشه بر ايشان مسلط و 

اعالم نمود كه امت او از خطر اختالفات و  صچيره بمانند اما به رسول خدا
د بود. در واقع، همين نها خواه ها در امان نبوده و هميشه درگير آن فتنه

هاي ميان مسلمانان كه باعث تضعيف شدن و به هدر رفتن  نزاعاختالفات و 

                                           
 . ٣٤٨-٣٤٦ص، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ٣٤٨ص، مهان -٢
 . ٣٤٨ص، مهان -٣
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شود، تنها راهي است كه دشمنان اسالم و مسلمين  توان و نيروهايشان مي
توانند از طريق آن بر امت اسالم چيره شوند و مقدرات و سرنوشت آن را  مي

رود تا آنكه مسلمانان با وحدت  در دست خود گيرند و اين ذلت از ميان نمي
1244Fخود و رجوع مجدد به شريعت، قدرت خويش را بار ديگر بازيابند.

1 
هاي منحرف بسياري ظهور كنند و  ها و دست شود فرقه ها باعث مي اين فتنه -10

 بازار گمراهان و اهل باطل گرم شود. 
روند، مردم  كند و فضايل از ميان مي ها، اخالق مردم تغيير مي بر اثر اين فتنه -11

اعمال نيك و خيرخواهانه ندارند و عداوت و بغض و ديگر تمايلي به انجام 
كند و حق و باطل و راست و دروغ  كينه و حسادت ميان ايشان رواج پيدا مي

 آميزند.  به هم مي
ها آرامش، امنيت رفاه  در اين احاديث، بيان شده است كه قبل از وقوع اين فتنه -12

چ كس در طول كه هي گيرد به نحوي و آسايش فراگير مردمان را در بر مي
كند. حال اگر در تاريخ اسالم،  مسافرت، از هيچ چيزي احساس خطر نمي

نيز مردم در امنيت، آرامش و  سبينيم كه در عهد عثمان   خوب بنگريم مي
كه فتنه آغاز شد و هرج و مرج، بالد  بردند تا آن ثروت و رفاه به سر مي

را به ترس و جنگ و فقر  مسلمانان را در نورديد و آن امنيت و رفاه، جاي خود
 داد. 

روند و افراد  ها، فرزانگان و نخبگان جامعه از ميان مي ها و جنگ در جريان فتنه -13
نادان و كم خرد كه قادر به تشخيص خبر و صالح مردم نيستند جاي آنان را 

1245Fگيرند مي

2. 
 

                                           
 . ٣٤٨ص، مهان -١
 . ٣٤٨ص، أحداث و احاديث فتنة اهلرج -٢



 
 گفتار دوم

 سهاي بروز فتنه شهادت عثمان عوامل و زمينه

ه چنين گفته است: عثمان، دوازده سال امير المؤمنين و خليفه امام زهري در اين رابط
مسلمين بود. در شش سال نخست خالفت او، هيچ كس عليه او اقدامي ننمود. در واقع 

كه مردي -زيرا عثمان بر خالف عمر  ؛داشتند قريشيان عثمان را بيشتر از عمر دوست مي
گير، اما به تدريج از نيمه دوم  سانخو بود و آ نسبت به مردم نرم -گير و قاطع بود سخت

اند. اين فتنه،  ها را حوادث فتنه نام نهاده خالفت او حوادثي روي داد كه مؤرخان، آن
1246Fبه شهادت عثمان منجر شد ( ه 35سرانجام در سال (

. اگر مسلمانان در دوران خالفت 1
هرگز هيچ زيستند  ابوبكر و عمر و نيمه اول واليت عثمان، با هم در صلح و صفا مي

آمد، اما از اواخر عهد اين وحدت، آرام آرام از ميان آنان اختالفي ميان آنان به وجود نمي
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 مسلمين را به همراه  مقدمات و زمينه
1247Fهاي متعددي گرفتار آورد. ها و نزاع بلكه امت را در گرداب جنگ داشت

2 
النورين، 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  ، به تمام معنا، جامعه انجامعه مسلمانان در آن دور -1

ق و راسخ به خدا و روز قيامت داشته و كامالً متعهد و پايبند به تعاليم و ايماني عمي
كردند  اي كه افراد آن چنان از گناه و عصيان اجتناب مي دستورات شريعت بودند، جامعه

اي را به خود نديده بود. در واقع، دين در آن جامعه، خود  كه تاريخ هرگز چنين جامعه
اي كه مردمان، هر از چند گاهي سروقت آنان بروند.  يهزندگي بود نه امري زائد و حاش

اي، تنها انجام مناسك و اعمالي تعبدي نبود كه هم و غم مردمانش  دين در چنين جامعه
هارا به بهترين شكل انجام دهند، بلكه دين، خود اخالق، افكار،  فقط اين باشد كه آن

و خويشاوندي آنان را تشكيل ها، روابط اجتماعي، خانوادگي و همسايگي  اهداف، ارزش

                                           
 ). ١٤٩-٧/١٤٤) و البداية و النهاية (٤٧-١/٣٩طبقات ابن سعد ( -١
 ). ١٣/٢٠جمموع الفتاوی ( -٢
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داري و  داد. دين در اين جامعه، اساس خريد و فروش، تجارت، كسب و كار، امانت مي
دادند  وفاداري بود. بر پايه دين بود كه مردمان ثروتمند، فقرا را تحت كفالت خود قرار مي

اعمال و و همگان خود را مسئول انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر 
دانستند. اين معناي اين نيست كه تك تك افراد اين جامعه،   رفتار دولتمردان و واليان مي

همه از چنين خصوصياتي برخوردار بودند، زيرا تحقق اين وضعيت در هيچ جامعه بشري 
نيز منافقاني وجود اشتند كه  صكه در جامعه عهد رسول خدا پذير نيست. كما اين امكان

كردند اما در واقع دشمن اسالم و مسلمين بودند. همچنين در  مان بودن ميتظاهر به مسل
آن جامعه افرادي حضور داشتند كه ايماني ضعيف و متزلزل داشته و نه تنها خود را از 

كردند بلكه ديگران را نيز از حضور در ميادين كارزار باز  ها پنهان مي غزوات و جنگ
قدر نبود كه بتواند بر مسير حركت جامعه عهد  داشتند. اما مجموع اين افراد آن مي

يقين جامعه مؤمنان راستين و مجاهدان في سبيل اهللا بود تأثيرگذار باشد و ه كه ب صرسول
1248Fآن را از مسير خويش منصرف سازد.

1 
جامعه آن دوران، به معناي حقيقي كلمه، يك امت بود كه مشتركاتي چون زبان،  -2

ها را در عصر  داد كه اين مسايل، روابط انسان پيوند نمي را به هم زمين و منافع افراد آن
ساخت، بلكه دين و عقيده مشترك، افراد اين جامعه را به هم  جاهليت به هم مرتبط مي

نزديك كرده و ميان آنان، پيوندي قوي برقرار ساخته بود. اين امت، بدون در نظر گرفتن 
بودند كه در تاريخ نظير آن وجود اي را پديد آورده  زبان، نژاد، رنگ پوست، جامعه

اي است كه تنها عقيده و ايمان، كيان آن را تضمين  ندارد. در واقع، امت اسالمي، جامعه
كند و هر مسلماني را با هر نژاد و زبان و رنگ پوستي كه داشته باشد در خود حل  مي
هاي به تصرف  رزميناي برابر و برادرانه ميان فاتحان و مردمان سنمايد. اين امت، رابطه مي

دهد. بيقين دوران صدر  كند كه دين، اساس و پايه آن را تشكيل مي در آمده ايجاد مي
ترين عصري است كه معناي امت، به بهترين شكل آن و براساس مفاهيم  اسالم، درخشان

1249Fواالي اسالم تحقق يافت

2. 

                                           
 . ١٠٠، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -١
 . ١٠١، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -٢
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رهنمودهاي اخالق بود كه آن را از دستورات و اي پايبند به  آن جامعه، جامعه -3
شود، هر چند كه  نمود. اين اصل، تنها منحصر به روابط زن و مرد نمي شريعت دريافت مي

باشد. جامعه آن دوران از هر  اي مي سالمت اين روابط، مهمترين خصوصيت چنين جامعه
دار كند و  نوع آرايش زنان، اختالط مرد و زن، رفتار و گفتاري كه شرم و حيا را خدشه

كردند كه  گاه استثنائاتي در اين ميان بروز مي حشائي بدور بود. تنها گاه و بينيز هر نوع ف
باشد. اما همانطور كه بيان  اي به طور كامل از اين نوع مسايل پاك نمي طبيعتاً هيچ جامعه

گرديد بلكه تمام  شد، اخالق در اين جامعه، تنها به روابط زن و مرد منحصر نمي
گرفت. حكومت و روابط ميان  امعه، فكر و بيان را در بر ميهاي سياست، اقتصاد، ج عرصه

داري، وفاداري، اخالص، تعاون و  افراد در اين جامعه، براساس صدق و راستي، امانت
جويي، تمسخر و تحقير،  همكاري و عشق و محبت راستين استوار بود. و از هر نوع عيب

1250Fغيبت، نمامت و سخن چيني و دروغ و افترا مبرا بود.

1 
اي كوشا بود كه به مسايل و اهداف واال اهتمام داشت و  امعه آن دوران، جامعهج -4

كرد. اين جديت هرگز به خشونت و عدم  ارزش اجتناب مي بي ائلاز هر نوع مس
بخش، همت مردمان را به فعاليت و  پذيري منجر نشد بلكه چونان روحي حيات انعطاف

معه، اهتمام خويش را تنها صرف واقعيات داشت. در عين حال اين جا كار و تالش وا مي
ها و  كرد و از هر نوع رخوت و بطالت كه در جوامع ضعيف، خانه محسوس نمي

ها، گذراندن اوقات خود است،  و هم و غم افراد آن ستا ها را متعفن كرده هاي آن خيابان
1251Fبدور بود.

2 
فعاليت بودند. اين اي آماده  در اين جامعه، افراد آن همانند سربازان، در هر زمينه -5

ديد، هر چند كه جنگ در راه خدا، قسمت  جامعه، جهاد را تنها در ميادين كارزار نمي
، تالش و ها عرصه همةاعظم وقت و توان افراد آن را به خود مبذول داشته بود، بلكه در 

كرد.  ها مي ديد و همه توان خود را صرف موفقيت در آن زمينه فعاليت را چونان جهاد مي
كه بسيج نظامي و يا  اي آماده بودند كه هر لحظه و بدون اين فراد اين جامعه به گونها

                                           
 . ١٠٢، ب التاريخ اإلسالمیکيف نکت  -١
 . ١٠٢، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -٢
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راستين، مهياي تالش و  ةاي بر گرفته از عقيد شهري اعالم شود، خودجوش و با انگيزه
1252Fشدند. كوشش مي

1 
شد كه روح عبوديت در تار و پود آن نمايان  اي محسوب مي آن جامعه، جامعه -6

يافت بلكه اين احساس، در انجام  نها در اداي فرايض و يا نوافل تجلي نميبود. از اين رو، ت
تمامي اعمال و اقدامات افراد جريان داشت. كار در اين جامعه، خود عبادتي است كه با 

گرفت؛ حاكمان و واليان اين جامعه،  اي نشأت گرفته از عبوديت خداوند انجام مي روحيه
ي كه اندادند، بازرگان م شريعت را به مردم آموزش ميمعلمان و فقهايي كه قرآن و احكا

، همسراني كه به فكر يكديگر و زندگي نددر خريد و فروشش خدا را در نظر داشت
مشتركشان هستند، همه و همه در پرتو همين روحيه عبوديت پروردگار به وظايف خويش 

حيه، در واقع، در شمردند. اين رو كردند و هر يك از كارهاي خود را عبادت مي عمل مي
 باشد كه فرمود:  مي صراستاي عمل به اين حديث رسول خدا

عكلّكُ « سئولٌ عن رَ م مَ  1253F2»تهيّ م راعٍ و كلُّكُ
 ». همه شما در قبال [اوضاع و احوال] ديگر مسلمانان مسئول و پاسخگو هستيد«

 هاي دوران خلفاي راشدين بود كه هرچه از اين موارد مهمترين و بارزترين ويژگي
تر  شويم، اين خصوصيات را در جامعه، كمرنگ دورتر مي صدوران حضرت رسول

اي چونان جامعه صحابه را به وجود  هاي كم نظير بود كه جامعه بينيم. همين ويژگي مي
هاي ما بين اقيانوس اطلس و  آورد كه در كمتر از پنجاه سال توانست سر تا سر سرزمين

در جاي جاي اين مناطق به اهتزاز در آورد. بدون  هند را تصرف نموده و پرچم اسالم را
ها مهمترين عامل اين فتوحات عظيم و نشر اسالم در ميان مردمان آن  شك اين ويژگي

گونه اجبار و ارعابي، به دين مبين اسالم گرويدند. بيقين  ها بود كه بدون هيچ سرزمين
در ميان مسلمانان ها چون اين خصوصيات برجسته و واال را  مردمان ديگر سرزمين

1254Fشدند. كردند كه جزو اين امت نيك سيرت مي ديدند، ناخودآگاه آرزو مي مي

3 

                                           
 . ١٠٢، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -١
 . ١٠٢، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -٢
 . ١٠٠، کيف نکتب التاريخ اإلسالمی  -٣
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مطالعه تاريخ صحابه، بايد اين تأثير را بر خوانندگان بگذارد كه اسالم ديني است 
را در جهان بشريت پياده نمود. بايد  هاي آن آل توان تمامي دستورات و ايده قابل اجرا و مي

سالم، تنها يك نظريه صرف و يا يك آرزوي دور و دراز نيست كه نتوان به دانست كه ا
اهداف آن دست يافت، بلكه تمامي دستورات و رهنمودهاي آن بشرط تالش و ممارست 

باشد. از طرف ديگر،  قاطعانه مردم قابل عملياتي شدن در جاي جاي زندگي بشريت مي
ودها همانطور كه يك بار در دنيا اجرا بايد به اين باور رسيد كه اين دستورات و رهنم

ها را اقامه نمود، زيرا انسان، همان انسان است و از همان  توان آن شدند بار ديگر نيز مي
باشد و اگر توانسته است يك بار به قله سعادت و  ها برخوردار مي ها و نقصان توانايي

دهد و اين تنها راه فتح و  تواند چنين كاري را انجام بار ديگر نيز مي رستگاري صعود كند
 فرمايد:  كه خود قرآن نيز چنين مي ظفر بر تمام جهانيان است كما اين

ُ  وََعدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ �  ْ ْ مِنُ�ۡ  وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا َّ َُۡخلَِفّنُهۡ  ِ�  �ل �ِض لَنَۡس
َ
َكَما  �ۡ�

َُۡخلََف  ِينَ  �ۡس َّ �  ّ ََ ِ ُّ ِيلَُهۡ  دِيَنُهُ   مِن َ�ۡبلِِهۡ  َوَ�َُم َّ َِۡعِد  �ۡرتََ�ٰ  � ُّه  ّمِۢن  ََ لَُهۡ  َوَ�َُبّدِ
 �ۡ َِ  ِِ ۡعبُُدوتَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن  َُ ۡمٗناۚ 

َ
��َِك ُهُ   ٔٗ َخۡوفِِهۡ  أ ََ ْو

ُ
َِۡعَد َ�ٰلَِك فَأ  �لَۡ�ِٰسُقونَ اۚ َوَمن َ�َفَر 

 .]٥٥النور: [ ﴾٥
اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده ردهخداوند به كساني از شما كه ايمان آو(

دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  مي
زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 

جايگزين (طاغيان و ياغيان  همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را
ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسالم نام) ايشان را كه براي آنان 

پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به  مي
سازد،  (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا  امنيت و آرامش مبدل مي

گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر  پرستند و چيزي را انبازم نمي مي
شوند، آنان كامالً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسالم) بشمارند (و متمرّدان و مرتدان 

 )). باشند يحقيقي م
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يافته بازگشت،  ها به همان خالفت ره توان از طريق آن هايي كه مي از مهمترين راه
هائي است كه موجبات زوال آن خالفت را فراهم آورد. در واقع با  شناخت عوامل و زمينه

ها را پيدا كرد و از ديگر  هاي اجتناب از آن توان از يك طرف راه شناخت اين عوامل، مي
هاي بازگشت عزت و كرامت امت اسالم بود. ما در  نبال دست يافتن به زمينهسو، به د

گوييم.  سخن مي سهاي بروز فتنه قتل عثمان اينجا به تفصيل در رابطه با عوامل و زمينه
 اين عوامل عبارتند از: 

 نخست: رفاه و آسايش
از اين اي نزديك  داد كه در آينده صحابه را بشارت مي صروايت 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 طور كه آنان را به صبر و تحمل در برابر فقر و بي شود اما همان مي

ها و امالك، آنان را از اعمال نيك و جهاد  دادند كه مبادا اين ثروت ياران را از اين بيم مي
نمود تا مبادا بر سر متاع دنيا و جاه و  بيل اهللا باز دارد. همچنين آنان را سفارش ميفي س

1255Fمقام زودگذر آن با يكديگر به جنگ پردازند

نيز با درك عميق اين  س. عمر بن خطاب1
هاي غير عرب باز  هشدار، در دوران خالفت خويش، مسلمانان را از رفتن به سرزمين

هاي آنان، حمايت نمايد هر  ها و تمدن برابر زرق و برق ثروتداشت تا از مسلمانان در  مي
اي از مسايل و لزوم حفظ مصالح عامه به تدريج، اين ممنوعيت از  چند به دليل بروز پاره

هاي غير عرب كه به تصرف در آوردند،  ميان رفت و مسلمانان در سرتاسر سرزمين
ابه و مهاجرين و انصار را از رفتن به پراكنده شدند اما با اين حال، او همچنان بزرگان صح

1256Fداشت ها و خروج از حجاز باز مي آن سرزمين

و توسعه  س. با به خالفت رسيدن عثمان2
ها به  روز افزون فتوحات در شرق و غرب و سرازير شدن غنايم و خراج اين سرزمين

رعت شمار آن شرايط عهد عمري به س هاي بي المال و سهيم شدن مردم از اين ثروت بيت
1257Fتغيير كرد

. واضح است كه اين ثروت عظيم، رفاه و آسايش و به تبع آن پرداختن به امور 3

                                           
 . ٥٥٩، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -١
 . ٥٦٥، مهان -٢
 . ٥٦٥، مهان -٣
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نشين كه از ايماني  دنيوي، رقابتي عجيب بر سر آن، ميان مسلمانان، بويژه اعراب باديه
هاي به تصرف  راسخ برخوردار نبودند شروع شد. حال اگر به اين دسته، مردمان سرزمين

اند اضافه نماييم  زيسته هاي بشري مي ود، پيشتر در ميان زرق و برق تمدندر آمده را كه خ
ها و لذات دنيوي تا چه حد بوده است و به همين  خواهيم ديد كه اين رقابت بر سر ثروت

اين اوضاع و احوال، مردم را از عواقب و  دليل نيز جاي تعجبي ندارد كه عثمان بامشاهده
اند و در نامه خود به امت، چنين بگويد: بدانيد كه سه چيز پيامدهاي سوء اين شرايط بترس

اگر در كنار هم قرار گيرند امت اسالم را به سوي بدعت و ضاللت سوق خواهند داد و 
هاي ديگر كه به اسارت شما  ها عبارتند از: ثروت و رفاه و آسايش، ازدواج با زنان ملت آن

1258Fها از قرآن. نشين و غير عرب يهاند و تبعيت از درك و فهم اعراب باد در آمده

1 
حسن بصري در رابطه با تأثير ثروت و رفاه و آسايش بر ايمان و تقواي جامعه آن 

1259Fروزگار چنين گفته است: من دوران عثمان را درك نمودم

اما با وجود تمام سخنان  2
د هاست بايد گفت: رفاه مردم در آن دوران به حدي بو ناروايي كه در مورد او بر سرزبان

هاي  خواندند تا سهم ايشان از اموال و ثروت كه در بيشتر اوقات سال، مردم را فرا مي
كردند  المال را ميانشان تقسيم كنند. يك روز، حقوق و ارزاق را ميان مردم تقسيم مي بيت

دادند. در آن ايام، مردم در رفاه و  و روز ديگر چيزهايي مثل روغن و عسل را به مردم مي
كرد. اما  ، صلح و صفا ميانشان برقرار بود و هيچ دشمني آنان را تهديد نميآسايش بودند

آنان، بعد از اين همه نعمت و خير و بركت، عليه يكديگر شمشير كشيدند كه تا امروز 
ادامه داشته است و به خداوند سوگند اين جنگ و نزاع ميان اهل اسالم، تا روز قيامت 

1260Fاستمرار خواهد داشت.

3 
هاي ديگر، فرزنداني متولد شد كه بيشتر آنان، به  مسلمانان با زنان ملتبا ازدواج 

كنند اولين  خاطر نوع تربيت و محيط زندگيشان، به فساد و فحشاء كشيده شدند. نقل مي
ي  رفتار زشتي كه در مدينه رواج يافت كبوتر بازي بود و عثمان براي جلوگيري از اشاعه

                                           
 ). ٥/٢٤٥تاريخ طربی ( -١
 هجري است. مصحح 22حسن بصري متولد سال  - 2
 ). ٧/٢٢٤البداية و النهاية ( -٣
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1261Fرا مأمور اين كار نموداين رفتار غلط، مردي از بني ليث 

اي از مردم شروع  . همچنين دسته1
به نوشيدن نبيذ كرده بودند و عثمان مردي را به جانب آنان فرستاد تا با عصا و چوب، 

داشتند، عثمان صحابه را  آنان را از اين كار باز داد اما چون از اين كار زشت دست بر نمي
خورد  ميم گرفتند هر كس را كه نبيذ مياي كه با آنان داشت تص فرا خواند و در جلسه

تازيانه زنند عثمان نيز همين كار را نيز انجام داده و چند نفر از ايشان را تازيانه زد. از ديگر 
كرد و يا كسي را كه اسلحه  اقدامات عثمان اين بود كه هر فرد شروري را كه دستگير مي

دام قاطعانه او، باعث اعتراض پدران نمود و اين اق كشيد از شهر تبعيد مي به روي مردم مي
1262Fشد هاي آن افراد مي و خانواده

اي خطاب به مردم چنين  به همين دليل، عثمان، در خطبه 2
اي از مردم، در شهر به كارهاي زشت و  دهند كه دسته گفت: اي مردم! به من خبر مي

وز چنين پسندم و مج زنند، بدانيد من اين اقدامات آنان را نمي ي دست ميبهنجارنا
رام  ام، من نفس خويش را به افسار تقوا و ترس از خداوند كارهاي را به ايشان نداده

رانم، حال يك سر ديگر  هاي دنيا مي ام و با همان افسار، نفس را در ميان نعمت كرده
را بگيرد، او را به راه هدايت و سعادت  در اختيار شماست، هر كس آن ريسمانطناب اين 

هر كس آن را رها كند و از آن جا بماند؛ بايد از خير او گذشت و او را خواهد برد و 
فراموش نمود، بدانيد و آگاه باشيد كه در روز قيامت، با هر نفس، يك سائق و يك شاهد 

كشاند و شاهد نيز در مورد اعمال و  وجود دارد. سائق، او را نزد دادگاه عدل الهي مي
س هر كس كه خداوند را برگزيد، او را به سعادت دهد. پ رفتار و گفتار او شهادت مي

بشارت دهيد و هر آن كس دنيا را انتخاب نمود بداند كه در اين انتخابش زيان ديده 
1263Fاست

يافته، بنا به مصالح اسالم و  گونه بود كه چون اين مرد خدا ترس و اين خليفه ره . اين3
كه به خاطر ثروت پدرانشان دچار مسلمين، تعزيراتي را عليه فرزندان اغنيا و ثروتمندان 

نمود، آنان در قبال اين خدمت بزرگ عثمان به  فساد و انحراف شده بودند، اعمال مي
 نمودند و چون ديگر سفلگان، كينه او را به دل گرفتند.  جامعه مسلمين، بر او اعتراض مي

                                           
 ). ٥/٤١٥تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٤١٦مهان ( -٢
 ). ١/٣٦١حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٣
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 با گسترش قلمرو حكومت اسالمي به اقصي نقاط جهان آن روزگار، در ميان خيل
اي نيز وجود داشتند كه تنها براي به دست آوردن  عظيم دوستداران فراگيري قرآن، دسته

1264Fكرد كه حكومت به آنان اعطا مي گرفتند قرآن را فرا ميهايي  پاداش

. اين نوع نگرش به 1
قرآن، به تدريج از ديگر بالد به خود مدينه نيز سرايت نمود. به همين خاطر، عثمان در 

  ايشان خطاب بهدارد.  مردم، آنان را از شيفته مال دنيا شدن بر حذر مياي خطاب به  خطبه
تا از طريق آن، آخرت خود را به دست   شده  شما داده  رو به از اينمال گفتند:  مردم مي

دنيا را به شما عطا نكرده است تا شيفته آن شويد. بدانيد دنيا فناپذير  آوريد. خداوند
د. پس اين امر فناپذير، شما مان ن آخرت است كه جاودان مياست و نابود خواهد شد و اي

را در برابر پروردگارتان، عاصي و ناسپاس نسازد و شما را از آخرت ماندگار غافل 
 نگرداند. 

از حوادث و مصائب سخت روزگار بترسيد و اتحاد خويش را حفظ نماييد و از 
 فرمايد:  فرقه فرقه شدن بپرهيزيد كه خداوند چنين مي

﴿ ْ َُِصُموا ِ ِ�َۡبِل  َو�ۡ� َّ ْۚ وَ  � َفّرقُوا ََ ْ َ�ِيٗعا َوَ�  ِ تِۡعَمَت  �ۡذُكُروا َّ َعلَۡيُ�ۡ  �ِۡذ ُكنُُۡ   �
ُُ  بِنِۡعَمُِهِ  ۡصَبۡح

َ
َِۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡ  فَأ ّلَف 

َ
ۡعَداٗٓء فََ

َ
َفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ أ َِ  ٰ َ�َ  ُُۡ  �َّارِ �ِۡخَ�ٰٗتا َوُ�ن

تَقَذُ� 
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ َّ َُُدوَن  ۦلَُ�ۡ  َءاَ�ُِٰهِ  � ََۡه  .]١٠٣آل عمران: [ ﴾١لََعّلُ�ۡ  

و همگي به رشته (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا (
را بر خود به ياد آوريد كه بدان گاه كه (براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان 

ها را به هم) پيوند داد، پس (در پرتو نعمت او براي هم)  يتان (انس و الفت برقرار و آندلها
پرستي و شركي كه داشتيد) بر لبه گودالي از آتش  برادراني شديد، و (همچنين شما با بت

رفت) ولي شما  (دوزخ) بوديد (و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن مي
نيد (و به ساحل ايمان رسانيد)، خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار را از آن رها

 ). سازد، شايد كه هدايت شويد مي

به اين ترتيب و در چنين شرايطي بود كه چون ثروت مردمان افزايش يافت و 
هاي بسياري را فتح نمايند،  هاي دنيا در اختيار آنان قرار گرفت و توانستند سرزمين نعمت

                                           
 . ٣٩٢، الوثائق السياسة فی العهد النبوی و اخلالفة الراشدة -١
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خاطر رفاه و آسايشي كه نصيبشان شده بود غرقِ مال و ثروت دنيوي شدند و در مقابل به 
1265Fهاي خليفه دلسوزشان، بر او خشم گرفته و كينه او را به دل گرفتند. اندرزها و خيرخواهي

1 
توان تأثير رفاه و آسايش را در به وجود آمدن فتنه ديد، كما  از همين جاست كه مي

عثمان به عبدالرحمن بن ربيعه را كه در منطقه باب االبواب (در اينكه علت نگارش نامه 
بند) قرار داشت در همين راستا بود. عثمان در آن نامه به عبدالرحمن چنين نوشت: همانا 

نگير كه   رفاه و آسايش، مردمان را ناسپاس و نافرمان كرده است پس بر آنان سخت
1266Fممكن است دچار فتنه و آشوب شوند

آخرين خطبه خويش، مردمان را از دنيا . عثمان در 2
گويد:  دهد و چنين به آنان مي هاي آن كه در اختيارشان قرار گرفته بود بيم مي و ثروت

كه اين دنياي فناپذير، شما را در برابر پروردگارتان عاصي و ناسپاس گرداند  بترسيد از اين
روزگار بترسيد و  و شما را از آخرت جاودان غافل نمايد. از مصائب و حوادث سخت

 اتحاد خويش را حفظ كنيد و از فرقه فرقه شدن بپرهيزيد. 

 سهاي تأثيرگذار در تغييرات اجتماعي و فرهنگي عهد عثمان دوم: گروه
در جامعه عهد او روي داد كه كمتر عميق از نيمه دوم خالفت عثمان، به تدريج، تغييراتي 

اين تغييرات به نقطه اوج خود رسيد  كه كرد تا آن كسي خطر آن تحوالت را احساس مي
1267Fي مسلمانان به شهادت رسيد. هاي اين تحوالت شوم، خليفه و در ميان فوران گدازه

3 
هاي ديگر، بافت و تركيب  با توسعه قلمرو اسالمي و به تصرف در آمدن سرزمين

 جمعيتي جامعه مسلمانان و به تبع آن ساختار اجتماعي و فرهنگي آنان دچار تغييرات و
ها، نژادها،  ها، مردمان بسياري را با رنگ تحوالت زيادي شد. در واقع با فتح ديگر سرزمين

ها، افكار و باورهاي گوناگون به زير سلطه خود درآورد و اين  ها و نظام ها، فرهنگ زبان
خود سبب پيدايش بافتي ناهمگون و نامتناسب در جامعه مسلمانان شد. اين وضعيت در 

مهم حكومت، چون كوفه، بصره، شام، مصر، مدينه و مكه بيشتر نمود  هايمراكز و شهر
پيدا كرد و به اين دليل بود كه سپاهيان اسالم از اين شهرها و مناطق عازم ميادين جنگ 

                                           
 ). ١/٣٦٢حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 مهان.  -٢
 مهان.  -٣
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كردند. بسيار  ها مراجعت مي شدند و هنگام بازگشت از فتوحات نيز به همين سرزمين مي
ا كه به دليل مرگ سربازان خود، آنان را ها ر آمد كه اين سپاه، غير عرب پيش مي

آوردند و به اين ترتيب، اقوامي  جايگزين آن سربازان كرده بودند با خود به اين شهرها مي
چون فارس، ترك، كرد، روم، قبط و بربر توانستند حضوري چشمگير در اين مناطق پيدا 

ين مناطق سكني هاي مسيحي بسياري در كنار يهوديان در ا كنند. از طرف ديگر عرب
1268Fگزيده بودند

هاي ساكن  نشين و عرب ي اعراب باديه و اين عالوه بر حضور گسترده 1
جنوب، شرق و شمال شبه جزيره بود كه طبيعتاً اكثريت قريب به اتفاق آنان صحابه نبوده 

و يا نزد نسل اول صحابه تربيت و تزكيه نشده بودند كه  صو در مدرسه رسول خدا
روز آنان به فتوحات و همچنين كم بودن تعداد  توان اشتغال شبانه ا ميمهمترين علت آن ر

صحابه در مقايسه با حجم عظيم آنان دانست. بدين صورت بود كه بافت جمعيتي جامعه 
نشين، مردمان  هاي مختلفي چون صحابه، اعراب باديه مسلمانان دچار تغيير شده و گروه

شتر و در زمان ابوبكر مرتد شده بودند و يهود كه پي هاي به تصرف در آمده، آنان سرزمين
و نصاري را در خود جاي داد. اين تغيير بافت و تركيب جمعيت، فرهنگ و وضعيت 

كه انواع انحرافات فكري،  معيشت ايشان را نيز دچار نوسانات بسياري نمود به نحوي
ي  گذشته، آمادهعقيدتي و اخالقي در ميان آنان رواج پيدا كرده و فضاي جامعه بيشتر از 

1269Fقبول شايعات و اكاذيب شد.

2 

 تغييراتي كه در بافت جمعيتي جامعه پديدار گشت -1
شد كه از جمله اين اقشار، طبقه  اين جامعه از قشرهاي مختلفي تشكيل مي الف:

صحابه و تابعين بود. اما اين طبقه از اجتماع، به داليل گوناگوني چون مرگ، شهادت در 
هاي  شد. از طرف ديگر بيشتر آنان در سرزمين تر از روز قبل ميمز كميادين جنگ، هر رو

 ةمتعددي پراكنده شده و در يك جا جمع نشده بودند و هر از چند گاهي به خود جزير
1270Fگشتند. العرب و مكه و مدينه باز مي

3 

                                           
 . ٣٧٩، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -١
 . ٣٨٠، مهان -٢
 . ٣٨٠، مهان -٣
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هاي به تصرف در آمده را خود مردمان آن ديار تشكيل  بيشتر ساكنان سرزمين ب:
ها به دست مسلمانان،  ن به خاطر آن بود كه با وجود تصرف آن سرزميندادند و اي مي

مردمان آن بالد، در شهر و ديار خود باقي مانده بودند. در كنار اين اكثريت، اقليت 
فاتحان نيز حضور داشتند و با وجودي كه غلبه فكري، عقيدتي، اخالقي و زباني با ايشان 

ها  اشتند اما اين فاتحان، همچنان اقليت اين سرزمينبود و سكان قدرت آنان را در اختيار د
شدند و قدرت و نفوذ پنهان را اكثريت ساكن در اين بالد در اختيار داشتند.  محسوب مي

ها به داليل گوناگوني چون اسارت و يا تجارت  همچنين از طرف ديگر مردم اين سرزمين
جا ساكن  آمدند و در آن ميالعرب و گاه خود حجاز  ةو مسافرت به مناطق نزديك جزير

هاي ديگر منع  شدند. در آن زمان هم هيچ قانوني، آنان را از عزيمت به سرزمين مي
كرد و گاه از حمايت خود مسلمانان نيز جهت سكونت در داخل قلمرو اسالمي  نمي

1271Fشدند برخوردار مي

هايي كه در داخل بالد اسالمي ساكن شده بودند بسيار  . اين غير عرب1
شدند و اين به خاطر آن بود كه ايشان، از مسلمانان،  ها سوق داده مي به طرف فتنهسريع 

هايشان به تصرف آنان در آمده بود. مهمترين داليل گرايش  شكست خورده و سرزمين
 توان عوامل زير دانست:  ها به فتنه و آشوب را مي شديد غير عرب

كه  ند وقت پيش از اين* جهل و عدم شناخت درست آنان به اسالم. آنان تا چ
بردند و خود را صاحت حكومت و  مسلمانان سرزمينشان را فتح نمايند در كفر به سر مي

 ها را از ايشان گرفته بودند.  دانستند كه مسلمانان آن عزت و جالل مي
 * عدم شناخت و معرفت درست و ژرف نسبت به قرآن و شريعت.

 * تعصبات قومي و نژادي. 
از ترس شمشير و براي حفظ جان و يا براي فرار از پرداخت جزيه و * بيسشتر ايشان 

خراج اسالم آورده بودند اما كينه مسلمانان را به دل گرفته و در پي آسيب رساندن به آنان 
 بودند. 

                                           
 . ٣٨٠، مهان -١
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اي بود كه  * سوء استفاده منافقان و دنيا طلبان از مسايل فوق، اين وضعيت به گونه
ها را به داليل مختلف، عليه  وقفه غير عرب ع خود، بيآنان جهت تأمين منافع نامشرو

1272Fكردند. خالفت، تحريك مي

1 
باشند: مسلمانان  نشين نيز چون ديگر مردمان شامل دو دسته انسان مي اعراب باديه ج:

خبر، با اين تفاوت كه خداوند متعال در مورد  خدا ترس و كافران و منافقان از خدا بي
 آنان چنين فرموده است: 

ۡعَراُب �﴿
َ
تَزَل  ۡ�

َ
ٓ أ ْ ُحُدوَد َما ۡعلَُموا َُ  �ّ

َ
ۡجَدُر �

َ
ّد ُ�ۡفٗر� َوتَِفاٗ�ا َوأ َِ

َ
ُ أ َّ ٰ رَُسوِ�ِ  �  ۦۗ َ�َ

ُ وَ  َّ ُِيٞ   �  .]٩٧: ةالتوب[ ﴾٩َعلِي   َح
 ؛نشينان عرب، كفر و نفاقشان شديدتر است از (كفر و نفاق شهرنشينان عرب باديه(

ترند و با اهل خير و صالح نشست و برخاست كمتري دارند) و  شهتر و جفاپي زيرا سنگدل
خبر باشند كه خداوند بر پيغمبرش  آنان بيشتر سزاوارند كه از مقرّرات و قوانين چيزي بي

نازل كرده است. خداوند آگاه (از احوال بندگان، اعم از مؤمنان و كافران و منافقان، و) 
 ). و جزاي مردمان) است حكيم (در كار خود، از جمله تعيين سزا

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

1273Fدرك درستي داشته باشند نيستند كه از شريعت و دستورات خداوند

. از همين رو، اين 2
آيند. مهمترين عواملي كه زمينه اين وضعيت را براي  ها گرفتار مي اد، به سرعت در فتنهافر

 آورد عبارتند از:  اعراب فراهم مي
 * درك و فهم ناقص و نادرست از دين. 

شد  گرفت، به خود غرّه مي از قرآن را فرا مياندكي * هرگاه يكي از ايشان، چيزي 
 ، عالمي بزرگ شده است. برد كه با آن علم ناچيز و گمان مي

كردند و حاضر نبودند نزد آنان شاگردي نمايند و از  * با علما به خشونت رفتار مي
 ايشان پيروي كنند.

                                           
  ١٦١، ناصر العقل، عد دراسات فی األهواء و الفرق و الب -١
 . ٣٨٠، دراسات فی االهواء و الفرق و البدع -٢
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 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
* اعراب، افرادي تندخو و خشن بوده و از تمدن و برقراري روابط حسنه با ديگران 

كردند. عالوه بر اين، آنان نسبت به بيگانگان و آنان كه شناختي از ايشان  پرهيز مي
 نداشتند كامالً بدبين بودند. 

كه بيشتر خوارج از ركشيد جا س صب شديد و جاهالنه آنان نسبت به دين، تا آن* تع
1274Fميان ايشان بودند

1 
موسوم بودند. البته » قراء«از طرف ديگر، در ميان اعراب، مرداني ظهور كردند كه به 

بايد متذكر شد كه مفهوم اين قراء با منطوق و لفظ آن تفاوت دارد. در لفظ و منطوق، 
شود كه در امر قرائت قرآن  حي است كه به جماعتي از مسلمانان اطالق ميقراء، اصطال

كند. به عنوان  باشند، اما مفهوم اين كلمه بر مصاديق متعددي داللت مي متخصص مي
مثال، در ميان اعراب، جماعتي بودند كه فهم و درك خاصي از قرآن داشتند. اينان بعدها 

ب نيز بدون درك صحيح قرآن، راه زهدي شديد اي از اعرا از جمله خوارج شدند. دسته
1275Fكه هرگز نتوانستند خود را با محيط اطراف وفق دهند را در پيش گرفتند به نحوي

. در 2
شدند و قرآن  ها مي ها و آشوب واقع اين قراء نادان، بنا به داليل زير، به سرعت جذب فتنه

 بستند:  را در خدمت آن بلواها به كار مي
ناچيز و ناقص از دين، اين افراد، نسبت به آن دچار غيرتي  * به دليل شناخت

شدند. در واقع، اين افراد، احساسات و عواطف خود را  جاهالنه و بدور از بصيرت مي
ناميدند و بدون فكر كردن به عواقب و نتايج كارهايشان و بدون  غيرت نسبت به دين مي

و مسلمين، مرتكب اقدامات درك قواعدي شرعي چون دفع فساد و حفظ منافع اسالم 
 شدند.  ناروا و نابجايي مي

                                           
 . ١٦١، عبد دراسات فی االهواء و الفرق و ال -١
 . ٣٨١، مهان -٢
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پنداشتند و بر اين گمان باطل بودند  * 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.  ز ميان افراد نادان و كم خرد انتخاب مي* آنان، رهبران خويش را ا

* دنياطلبان و منافقان، از تعصب و غيرت ديني اين افراد سوء استفاده كرده و اين به 
 گرفتند.  اصطالح، قراء را با نيرنگ و فريب، در راستاي اهداف منحوس خويش به كار مي

ها  ها و بدعت و مسايل فتنه* اين قراء، نسبت به قواعد استدالل و استنتاج و احكام 
1276Fخبر و ناآگاه بودند. بي

1 
 حضور فعال مرتدين سابق در جامعهد: 

از  سو خالفت ابوبكر صاين گروه از افراد كه در دوران خود حضرت رسول
اسالم بر گشته و عليه كيان آن سالح برداشته بودند هرگز نتوانستند حالوت اين دين را 

مسلمان بودند اما همچنان به آن تفكرات و رفتارهاي كه به ظاهر  بچشند و با وجودي
اي و جاهالنه پيش از اسالم پايبند ماندند. در واقع اين دسته از قبايل يا هرگز دين را  قبيله

گرفتند و يا شناخت آنان از  به معناي درست آن نشناختند و هميشه در برابر آن موضع مي
اي هيچ تضادي با شريعت  و رفتارهاي قبيلهبردند آن باورها  دين چنان بود كه گمان مي

اسالم ندارد. اگر چه در ميان اين افراد، بودند كساني كه جزو فضال و صلحاي امت شدند 
1277Fاما با اين وجود، فرهنگ غالب بر اين قبايل، تطابق با اسالم نداشت.

2 
يع و هايي از مرتدين پيشين توانستند نقش بسزايي در جريان وقا در عهد عثمان، دسته

اتفاق فتنه ايفا كنند و اين به دليل نوع سياست بازي بود كه عثمان برخالف ابوبكر و عمر 
در قبال آنان در پيش گرفت. ابوبكر چنان عرصه را بر مرتدين سابق تنگ كرده بود كه به 

داد كه از توان آن مرتدين در جهاد  هيچ يك از فرماندهان و كارگزاران خود اجازه نمي
بهره برند. او خطاب به خالد بن وليد و عياض بن غنم، صراحتاً اعالم نمود كه  با دشمنان

آنان حق ندارند احدي از مرتدين را در سپاه خود راه دهند تا خود ابوبكر اجازه چنين 

                                           
 . ١٦٣مهان -١
 . ٣٨١، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٢
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هاي عهد ابوبكر حضور  كاري را ندهد و به اين ترتيب، هيچ يك از مرتدين، در جنگ
1278Fنداشتند

ين قول چنين گفته است: ابوبكر تا زمان وفاتش، در . شعبي نيز در تأييد هم1
1279Fهايش از هيچ يك از مرتدين كمك نگرفت جنگ

. از همين رو تا زمان مرگ ابوبكر 2
رو شدن با او شرم داشتند. به عنوان  اي از مرتدين كه اسالمشان نيكو شده بود از روبه دسته

راي اداي مناسك حج به مكه نمونه، طليحه بن خوليد، كه ادعاي نبوت نموده بود، چون ب
1280Fآمد، هرگز فرصت نيافت كه با ابوبكر رويارو شود مي

. در عهد عمر نيز اگر چه از ميزان 3
كرد.  ها كاسته شد اما عمر همچنان با احتياط شديدي، با ايشان برخورد مي اين محدوديت

دي و كنند كه در مسير حركت سپاهيان سعد بن ابي و قاص، قيس بن مكشوح مرا نقل مي
كردند، اما  عمرو بن معديكرب، مردم را با سخنان غراي خويش به جنگ تشويق مي

هايي كه ابوبكر در قبال  طور كه بيان شد، عمر با احتياط شديدي، از محدوديت همان
توانند  مرتدين ايجاد كرده بود، كاست. به عنوان مثال، او دستور داده بود كه مرتدين مي

را به عهده گيرند و به همين خاطر، سعد مجبور شد قيس بن فرماندهي تنها يكصد تن 
به سپاه اسالم » الهرير ةليل«مكشوح را تنها با هفتاد نفر به تعقيب ايرانياني كه در نبرد 

1281Fشبيخون زده بودند بفرستد

. عثمان پس از به خالفت رسيدن، سياست ابوبكر و عمر در 4
را حذف نمود. او معتقد بود كه گذشت ها  قبال مرتدين را تغيير داده و آن محدوديت

هاي رده، مرتدين را از منجالب آن رهايي بخشيده است. در  ساليان دراز از دوران جنگ
نمود تا با دادن فرصت به مرتدين، آنان را از رأفت و رحمت اسالم،  واقع، عثمان تالش مي

سبت به اسالم پاك برخوردار نمايد تا بلكه درونشان اصالح و از هر نوع كينه و نفرت ن
شود اما متأسفانه اين كار نه تنها در مورد آنان مفيد واقع نشد بلكه عداوت و خصومت 

تر نمود. بيقين مصداق  آنان بيشتر ساخته و آن سفلگان را نسبت به اسالم و مسلمين جري
 آنان اين بيت شاعر است كه گفت: 

                                           
 . ١٥٥، بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة هللاعبدا -١
 ). ٦/٣٤٧البداية و النهاية ( -٢
 ). ٩/٥٩التاريخ اإلسالمی ( -٣
 ). ٤/٣٨٢تاريخ طربی ( -٤
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1282Fرهافـظأنيابه وأدشه ـخف  كلبه سمنـمُ كالكنت و عمروا و

1 
هاي بسياري كه در حق عمرو روا داشتم اما او ناسپاس بود و نسبت  ([با وجود خوبي

به من ظلم كرد] گويا مثل من و او چون فردي است كه سگش را با غذا فربه نمود اما 
 كرد).  هاي خود، صاحبش را مجروح مي سگ، با دندان و پنجه

هاي شهر كوفه اين  مسئوليت ي به كار گرفتن مرتدين در مناصب و مهمترين نتيجه
بود كه آنان ايمان مردم و ميزان اطاعت و فرمانبرداري آنان نسبت به حكومت را تغيير 

كه به خاطر عدم حمايت كوفيان از عبدالرحمان بن ربيعه در جنگ با  دادند به نحوي
 تركان، او در آن نبرد نابرابر، كشته شد حال آنكه اين سردار بزرگ فتوحات، در عهد

گفتند: او را  هاي عظيمي دست يافته بود كه تركان در مورد او مي خليفه به چنان پيروزي
1283Fدهند فرشتگان ياري مي

هاي فعاليت مرتدين، عامل مهمي شد براي  . خود اين آزادي2
منجر گرديد.  سذي النورين ها كه سرانجام به شهادت عثمان  ها و فتنه گسترش آشوب
توان نام افرادي از قبايل مرتد چون  در ميان قاتالن عثمان، مي جا بود كه اين تأثير تا آن

سودان بن حمران سكوني، قتيره بن فالن سكوني و حكيم بن جبله عبدي را مشاهده 
1284Fكرد.

3 
 يهوديان و مسيحيان:   ه 

العرب در مناطقي چون كوفه و بصره سكني گزيدند.  ةآنان پس از خروج از جزير
هاي فتوحات، اوضاع و احوال مسلمانان را زير  در طول سال اينان و باالخص، يهوديان،

1285Fنظر داشتند و منتظر فرصتي بودند تا ضربه مهلكي را بر پيكره جامعه مسلمين وارد سازند

4 
چيني براي فتنه عظيمي  در گفتارهاي آينده، به تفصيل راجع به تحركات يهوديان در زمينه

 سخن خواهيم گفت.

 ار فرهنگي جامعه آن روزگاربروز تغييرات در ساخت -2

                                           
 . ١٥٧، نةعبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفت -١
 ). ٥/١٤٦تاريخ طربی ( -٢
 . ١٥٧، عبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة -٣
 . ٣٨١، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٤
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عامل مهم ديگري كه در تغييرات و تحوالت اجتماعي عهد عثمان بسيار تأثيرگذار بود، 
ساختار فرهنگي جامعه آن روز است. با ورود خيل عظيم اقوام و ملل مختلف به درون 

معه ها به درون اين جا ها، افكار، عقايد و نظام جامعه مسلمان، جريان خروشاني از فرهنگ
 سرازير شد. 

اي  تر شد كه اقليت فاتح، با وجود پيوندها و روابط گسترده گاه وخيم وضعيت، آن
هاي جديد برقرار كردند و به سكونت در كنار آنان، ازدواج با  كه با ساكنان سرزمين

هاي آن ديار و رعايت آداب و رسومشان  ايشان، فراگيري زبان آن مردمان، پوشيدن لباس
تحت كامال ها را  دند، باز نتوانستند در آن برهه از زمان، مردمان آن سرزمينمبادرت ورزي

تاثير فرهنگ اسالم قرار دهند و از چشمه جوشان اخالق و تربيت واالي اين شريعت ناب، 
1286Fسيراب سازند

نشين عرب نيز به همين سرنوشت دچار شدند و اگر چه اسالم  . قبايل باديه1
، اين قبايل را تحت تأثير تربيت و تزكيه خود قرار دهد توانست براي مدت زماني مشخص

ها، به دليل عدم توازن تعداد اين مردمان و تعداد محدود  اما با وجود تمام اين تالش
بزرگان مهاجرين و انصار كه پرچم نهضت تربيت و تزكيه را در دست داشتند امكان 

اليان نتوانستند از آن افكار و تحت پوشش قرار دادن همگان ميسر نشد و به اين ترتيب، مو
ها و رفتارهاي پيشين خود ماندند. امر  باورهاي جاهليت دست بكشند و بر همان بينش

مسلم آن است كه همگام با حركت جهاد و نبرد با دشمنان دين، نهضت تربيت و آموزش 
گونه خلل و تزلزلي  نيز واجب است تا هيچ صمفاهيم و معارف قرآن و سنت رسول خدا

ر ميان صفوف و مسلمانان از يك طرف و از طرف ديگر شكافي ميان فاتحان و مردمان د
ها پديد نيايد كه در غير اين صورت صفوف مستحكم مسلمانان از هم  آن سرزمين

رود و اين وظيفه خطير تعليم  پاشد و آن وحدت سياسي و فكري و عقيدتي از ميان مي مي
اه و خردمند، دوشادوش مجاهدان و رزمندگان سپاه و تربيت را بايد مبلغان و معلمان آگ

هاي زميني و نظامي و حركت فكري و اخالقي  اسالم انجام دهند تا توازن ميان پيشروي
1287Fبرقرار شود

ها، به  ها و از خود گذشتگي . اما همانطور كه بيان شد با وجود تمام تالش2
ز، بسيار سريع بود به كه سرعت روند فتوحات در مشرق و مغرب جهان آن رو دليل اين

                                           
 . ٣٨١، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -١
 ). ١/٣٥٨حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٢
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كه در عرض چند سال سر تا سر بالد عراق و ايران و ماوراءالنهر و هند و شامات و  نحوي
شمال آفريقا به تصرف مسلمانان در آمد توان محدود مبلغان و صحابه قادر نبود در ميدان 

1288Fتعليم و تربيت پا به پاي فتوحات جلو برود

ود كه . مهمترين دليل اين عدم توازن اين ب1
بيشتر صحابه در ميان كارزار كشته شده و تنها جماعتي اندك شمار از ايشان به جاي 

مند به فراگيري و درك  مانده بودند كه گرد ايشان را افرادي انگشت شمار را كه عالقه
مفاهيم و معارف شريعت بودند فراگرفتند و به اين ترتيب طبقه تابعين تشكيل شد. خود 

دليل خلوص نيت و شوق شديدي كه به جهاد در راه خدا داشتند در  اين تابعين نيز به
پرداختند و طبيعتاً بسياري از ايشان نيز  صف مقدم سپاهيان اسالم به نبرد با دشمنان مي

1289Fرسيدند چونان صحابه به شهادت مي

. عالوه بر اين مسأله، نبود زمان كافي جهت نهادينه 2
ميان مردم، در كنار عوامل ديگر، موجب شد تا كردن مفاهيم و معارف شريعت اسالم در 

ها و  بحراني فكري و عقيدتي در جامعه ظهور پيدا نمايد كه اين، خود باعث گرديد تا پايه
هاي اواخر خالفت  ها و فتنه اركان نظام و دولت متزلزل شوند كه نتايج آن را در آشوب

1290Fتوان مشاهده نمود. عثمان مي

3 

 ظهور نسل جديد -3
هاي جديدي به قلمرو دولت اسالمي، نسل  ترش فتوحات و انضمام سرزمينپس از گس

نوي در جامعه به وجود آمد كه از نظر اعتقادات و اخالق با نسل صحابه كامالً متفاوت 
نمود در دنيايي  بودند. اين نسل كه آرام آرام قدرت سياسي و اجتماعي را تصاحب مي

1291Fهاي متمايزي برخوردار بود ت و ويژگيزيست و از خصوصيا غير از دنياي صحابه مي

4 .
اگر مهمترين خصوصيات صحابه را، قدرت ايمان، فهم درست از معارف شريعت و تسليم 

ها در  بودن در برابر نظام و دولت برخاسته از دستورات قرآن و سنت دانست اين ويژگي
ه در خود آمد. اين نسل جديد ك تر از نسل نخستين به چشم مي نسل جديد بسيار كمرنگ

پروراند، به  آرزوهاي دور و دراز بسياري را جهت به دست آوردن ثروت و مكنت مي
                                           

 ). ١/٣٥٨(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة  -١
 . ٣٣٤، اليمن فی صدر اإلسالم -٢
 ). ١/٣٥٩حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٣
 . ١٣٢، يوسف العش، الدولة األموية -٤
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دليل دور ماندن از تعليم و تربيت صحيح اسالمي، همچنان گرفتار تعصبات نژادي و قومي 
ها و باورهاي جاهليت بود. شايد به دليل زياد بودن اين نسل و نيز سرگرم  و تأثير فرهنگ

1292Fه نبردها و فتوحات، سبب شد تا فرهنگ اصيل اسالم به آنان نرسدبودن فاتحان ب

. در واقع 1
هاي تفرقه و  شدند، عوامل و زمينه دورتر مي صجامعه مسلمانان، هر چه از عهد رسول

1293Fشد اختالف در ميان ايشان، بيشتر و بيشتر مي

و احتمال هر نوع فتنه و آشوب، افزايش پيدا  2
 كرد.  مي

هايي برخوردار بود كه تضاد بسيار با بينش و  كرات و نگرشاين نسل جديد از تف
نگريستند  هاي آن مي نگرش صحابه داشت. اينان، با ديدي ديگر به دنيا و لذائذ و نعمت

كه با نگرش صحابه كه بر گرفته از قرآن و سنت بود تفاوت داشت. از طرف ديگر اين 
دار اسالمي، قادر به  ت صحيح و ريشهنسل جديد، به دليل همان دور ماندن از تعليم و تربي
1294Fها را بپذيرد شد آن هضم ديدگاه و تفكرات صحابه نبود و حاضر نمي

و به همين دليل  3
انگيزان و  هاي منحرف و دنيا طلب اين نسل جديد، به سرعت جذب فتنه افراد و گروه

 غوغا ساالران شدند.

 بمهيا شدن فضاي جامعه براي پذيرفتن شايعات و اكاذي -4 
با شناخت اين بافت ناهمگون و نامتوازن اجتماعي و فرهنگي، جاي تعجبي نيست كه به 

انگيزان و  دليل نبود يك هويت واحد و انسجام محكم در ميان آحاد اين جامعه، فتنه
هاي باطل خويش و  منافقان و دشمنان اسالم، بستر مناسبي را براي اشاعه افكار و نگرش

1295Fاگون بيابندنيز شايعات و جعليات گون

له، أابن تيميه نيز با تاكيد بر اين مسشيخ اإلسالم . 4
 صگويد: در دوران ابوبكر و عمر، به اين دليل كه مردم هنوز عهد رسول خدا چنين مي

 صرا به ياد داشتند و از ايمان و تقواي بيشتري برخوردار بودند و هنوز دستور رسول خدا
 )؛خلفاي راشديندو فرد (از « »بعدي أيب بكر وعمر ين مناقتدوا باللذَ « ند:كه فرموده بود

                                           
 ). ١/٣٥٦حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( -١
 . ٩٩، مال اهللا، ذوالنورين عثمان بن عفان -٢
 . ١٣٣، يوسف العش، الدولة األموية -٣
 . ٣٨٢، هد النبوة و اخلالفة الراشدةدراسات فی ع -٤
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انداز بود و در عين  در گوششان طنين »آيند اطاعت كنيد كه بعد از من مي عمر،ابوبكر، 
كردند اوضاع آرام بود و  تر عمل مي حال خلفاي مسلمين نيز در اجراي دستورات، قاطعانه

هاي  د. اين دوران، عهد غلبه انساناي مصون مان با ثبات و امت از هر نوع اختالف و فتنه
طلبان و افراد سست ايمان بود اما اين تفوق و برتري در اواخر  مؤمن و با اخالص بر دنيا

خالفت عثمان و سر تا سر دوران علي بن ابي طالب، عكس شد و شهوت و هوا و هوس و 
ص ايشان را تحت شبهات، ايمان و يقينِ هم واليان و امرا و هم مردم را بيالود و آن اخال

الشعاع خود قرار داد. هر چند در اين ايام، مردم و دولتمردان، خود را پايبند ايمان و 
دانستند اما شائبه هوي و هوس و شك و شبهات، به تدريج از  اطاعت از اولواالمر مي

ميزان اين اعتقاد و اطاعت كاسته و ايشان را به راهي پر لغزشگاه سوق داد كه پس هر 
1296Fي دهان باز كرده بودا بوته

توان در اين سخن اميرالمومنين علي بن  . اين واقعيت تلخ را مي1
، ديد كه چون مردي از او پرسيد چرا مردم عليه ابوبكر و عمر نشوريدند اما س ابي طالب
اند، ايشان به او چنين پاسخي داد: ابوبكر و عمر بر  هر يك به راهي رفته شمادر مورد 

1297Fرانم كردند اما من بر امثال شما حكم مي مت ميافرادي چون من حكو

. عثمان نيز با 2
شناخت دقيق از اوضاع و احوال جامعه آن روز، خطاب به واليان و امراي خويش چنين 
نوشت: هوشيار باشيد كه مردم دچار تفرقه شده و به سوي پرتگاه هوي و هوس گام 

ه چيز بايد جستجو نمود. ثروت و رفاه، اند. بدانيد كه علت اين تغييرات را نيز در س برداشته
هايي كه هر  ها و دشمني اند و كينه ها و لذائذ شده شهوات و اميالي كه شيفته آن ثروت

ل دارد كه مردم لحظه ممكن است طغيان كنند. بهوش باشيد كه اين عوامل هر آن، احتما
1298Fد.ان را نسبت به حكومت خويش بشوراند و آنرا به عصيان كشان

3 

 به خالفت رسيد سبعد از عمر سثمانسوم: ع
تر  گيرانه و شديد عمر را تغيير و سياستي ماليم با روي كار آمدن عثمان، او سياست سخت

تر را در قبال مردم در پيش گرفت، او هرگز چون عمر كه به شدت و دقت  و مهربانانه

                                           
 ). ١٤٩-٢٨/١٤٨جمموع الفتاوی ابن تيميه ( -١
 . ١٨٩، مقدمه ابن خلدون -٢
 . ٦٤، التمهيد و البيان -٣
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نمود،  را محاسبه ميداد و آنان  بين قرار مي بسيار، نفس خود و نيز ديگر مردمان را زير ذره
جا كه حاللي حرام و حرامي حالل نشود و حق  نمود آن كرد بلكه تالش مي رفتار نمي

تر، نسبت به محاسبه و باز خواست مردم رفتار  هيچ كس ضايع نگردد. تا با روش ماليم
كرد. اين تفاوت تا بدان حد بود كه خود  نمود و با عطوفت و رحمت با ايشان برخورد مي

تواند  خداوند عمر را بيامرزد، هيچ كس نمي«راجع به روش عمر چنين گفته است: عثمان 
هاي نخستين خالفت عثمان، مردم از اين شرايط  . هر چند در سال1299F1»چونان او رفتار نمايد

دانستند، اما  فت و محبت ميأجا كه عثمان را مثل ر نمودند تا آن جديد ابراز رضايت مي
كه جريان حوادث و  كو و واالي او سوء استفاده نمودند به نحويبه تدريج از اين اخالق ني

پيشامدهاي عصر عثمان با روند رويدادهاي عهد عمر كامالً متفاوت بود و ميزان برش 
توان در ماجراي  دستورات و اوامر دستگاه خالفت، كاهش يافت. اين تفاوت اقتدار را مي

ستغالت خود به دولت كه قصد داشت باز داشت مردماني ديد كه از فروش ما يملك و م
جا كه  كردند، مشاهده نمود، آن مسجد الحرام و مسجد النبي را توسعه دهد امتناع مي

عثمان خطاب به اين افراد و در نكوهش مخالفت آنان با تصميم خليفه چنين گفت: تنها 
1300Fگذشت و آرامش من شما را چنين جسور و نافرمان كرده است.

2 
ان، نيات شوم خود را آشكار كردند و آن فتنه بزرگ را ايگر لباطچون شورشيان و 

به راه انداختند عثمان با داليل قاطع و دندان شكن آشكارا و نزد همگان، پاسخ افتراها و 
انتقادات تند و نادرست آنان داد اما اين بد طينتان ناپاك، جز رسيدن به هدف خويش كه 

انديشيدند و دراين شرايط است كه خليفه  ي نميهمانا قتل خليفه بود. به هيچ چيز ديگر
رود. او در پاسخ  دهد كه هرگز از يادها نمي امت، درسي ديگر به مردم تاريخ مي

توز در كمال گذشت و رأفت چنين  درخواست اطرافيان براي سركوب آن شورشيان كينه
را انجام نداده  كه كار در خور مجازاتي دهيم و تا زماني گفت: آنان را مورد عفو قرار مي

كنيم و به انتقادات ايشان پاسخ  اند در برابر اعتراضاتشان صبر پيشه مي و كفر راعيان ننموده
1301Fدهيم. مي

3 
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 از مدينه شچهارم: خروج بزرگان صحابه
شد كه بزرگان قريش و مهاجرين از حجاز  تا زمان وفات، مانع آن مي سعمر بن خطاب

دار. چون اعتراض و گاليه  ورت محدود و مدتهم به ص خارج شوند مگر با اذن او آن
رسيد آنان را فراخواند و خطاب به ايشان چنين گفت:  سفاروق ايشان به گوش عمر
دانم چه مراحلي را گذرانده و  ام و مي هاي نخستين اسالم با آن بوده بدانيد كه من از سال

دارد و خطر  اي خطرناك و حساس قرار به كجا رسيده است. امروز اسالم در مرحله
كند. آيا قريشيان انتظار دارند كه  ضعف و احتمال و تفرقه و نزاع امت آن را تهديد مي

المال را به روي ايشان بگشايد تا آنان آن را تصاحب نمايند و ديگر  عمر درهاي بيت
بندگان خد را از سهم خويش محروم سازند؟. اما قريشيان بدانند كه عمر زنده است و تا 

المال، به ناحق از گلوي ايشان  گذارم يك مثقال از بيت من خليفه هستم نمي زماني كه
 پايين برود. عمر اينجا است تا نگذارد قريشيان خود را در آتش غضب و انتقام خداوند

1302Fگرفتار سازند

. عمر از آن بيم داشت كه بزرگان صحابه، با خروج از حجاز، در بالد 1
و ثروت و به دست آوردن امالك و زمين مشغول  مختلف پراكنده شوند و به جمع مال

نمود تا  آيد و از او درخواست مي كنند كه چون يكي از ايشان نزد عمر مي گردند. نقل مي
داد: تو در  هاي فتوحات را به او بدهد عمر به او چنين جواب مي اذن حضور در جنگ

تو در آن است كه تو  اي اما امروز صالح وظيفه خود را انجام داده صغزوات رسول اهللا
1303Fو دنيا يكديگر را نبينيد

. اما عثمان، سياستي برخالف عمر در پيش گرفت و به بزرگان 2
صحابه اجازه داد تا به ديگر نقاط عزيمت كنند. شعبي در اين رابطه چنين گفته است: با به 

ها  ، او به قريشيان و صحابه اذن داد تا به ديگر بالد و سرزمينسخالفت رسيدن عثمان
ها، مردمان بسياري گرد ايشان جمع شدند. در  عزيمت كنند. با ورود آنان بدان سرزمين

دوست  سهاي ماليم خويش، بيشتر از عمر واقع، مردم عثمان را به خاطر آن سياست
1304Fداشتند مي

اي از قريشيان در بالد مختلف، ما يملك  . نتيجه اين سياست آن شد كه دسته3
و همين عامل، سبب گرديد مردمان زيادي گرد آنان جمع  فراواني را به دست آورند

                                           
 ). ٥/٤١٣تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٤١٤ی (تاريخ طرب  -٢
 ). ٥/٤١٤تاريخ طربی ( -٣



     491داليل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمان 
 

 

 

1305Fشوند

كنند كه چون عثمان اذن خروج از حجاز را به قريشيان و بزرگان داد،  . روايت مي1
هاي دور و نزديك عزيمت نمودند. با حضور ايشان در آن  اي از آنان به سرزمين دسته

كه در اسالم از   اين ميان آناني ها مردمان بسياري گرد ايشان را فرا گرفتند. در سرزمين
سابقه و اعتبار و منزلت بااليي برخوردار نبودند به اين بزرگان ملحق شدند و آنان را به 

هاي متعدد تشويق و ترغيب كردند. اين قبيل افراد چنين اعتقاد  كسب امالك و زمين
ت آورند مردم ها و مايملك بسياري به دس داشتند كه چون اين مردان بزرگ و بنام، زمين

شوند تا از مزاياي مال و  آنان را بهتر خواهند شناخت و از همين رو گرد ايشان جمع مي
اي بود كه بر پيكر اسالم وارد شد و  مند شوند و اين نخستين خدشه ثروت آنان بهره

1306Fدانند. اي را كه در ميان مردمان ظهور كرد همين مسأله مي نخستين فتنه

2 

 پنجم: تعصبات جاهليت
 اي جاهليت چنين گفته است:  ابن خلدون در تاريخ خويش در مورد تأثير تعصبات قبيله

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 جزيره  را فتح كند، عرب
شدند سكني گزيدند. در ميان  مده محسوب ميهاي به تصرف در آ با ديگر سرزمين

ايشان، تنها مهاجرين و انصار و ديگر صحابه و نيز قريش و مردمان حجاز بودند كه پيامبر 
ها چون قبايل  را درك نموده و به راه و روش او اقتدا مي كردند اما ديگر عرب صخدا

ديگران از اين نعمت،  بني بكر بن وائل، عبدالقيس، ربيعه، ازد، كنده، تميم، قضاعه و
را حق  هاي فتوحات، نقش فعال ايفا نمودند نتايج آن بهره بودند. اينان كه در جنگ بي

دانستند. از طرف ديگر ايشان، چون از تعليم و تربيت ژرف اسالمي و درستي  خود مي
، قرآن و ديگر صبرخوردار نبودند، همچنان نسبت به حقانيت رسالت حضرت محمد

دچار ترديد و حيرت بودند و چون حركت خروشان فتوحات، متوقف  معارف شريعت،
ها گرديد، اين قبايل  ها و لشكركشي شد و سلطه همه جانبه حكومت، جايگزين آن جنگ

نشين، احساس كردند كه رياست و مديريت حكومت، در انحصار مهاجرين و انصار  باديه

                                           
 ). ٥/٤١٤تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٤١٤تاريخ طربی ( -٢
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، اند. اين احساسات جاهلي هره ماندهب بيها و مناصب،  و قريش قرار گرفته و آنان از مقام
هاي اين مردمان را از اطاعت كارگزارن حكومت باز داشت و به اين ترتيب، اولين  جان

انگيز در ميان مسلمانان بروز پيدا كرد. اين رويدادها و حوادث كه با دوران  گرايشات فتنه
عدم اطاعت از آنان و خالفت عثمان مصادف بود در ابتدا با انتقاد و ايراد از واليان و 

ض عليه خود عثمان و آغاز شد اما به تدريج به اعترادرخواست عزل و بركناري ايشان 
جا كه از عثمان خواستند تا از مقام خويش استعفا دهد و واليان و  خالفت او انجاميد تا آن

د هاي تحقيق و تفحصي را به بال ، هيأتس امراي خود را بر كنار سازد. اما چون عثمان
مختلف فرستاد تا از حقيقت اين جريانات اطالع حاصل نمايند روشن شد كه تمام اين 

جو و غوغا ساالر  هاي ستيزه انتقادات و اعتراضات، تنها هياهو و جاروجنجال افراد و گروه
1307Fباشد. مي

1 

 ششم: توقف روند فتوحات
وند فتوحات در به دليل وجود موانع انساني و طبيعي متعدد، ر سدر اواخر خالفت عثمان

اقصي نقاط قلمرو خالفت، متوقف شد. اين مسأله باعث بروز شايعات و اكاذيب بسياري 
كردند كه عثمان  نشين گرديد. آنان چنين شايع مي خص اعراب باديهدر ميان مردم و باأل

هاي فتوحات را در ميان اطرافيان تقسيم نموده و ديگران  بنا به ميل و خواست خود، زمين
1308Fها محروم ساخته است آنرا از 

ها و افتراها، تأثير شگرفي بر روحيه اعراب  . اين دروغ2
ها و فتوحات، اوقات خود را به خوردن و  نشين گذاشت كه به دليل توقف جنگ باديه

هاي مربوط به  گذراندند و يا به گوش دادن به شايعات و حرف و حديث خوابيدن مي
مان، از بزرگان صحابه و واليان و امراي خود كردند. عث عثمان و واليان او سپري مي

عبد اهللا بن درخواست نمود كه براي حل اين مسايل، راهكارهايي ارائه دهند. در اين ميان 
جنگ نگه دارد تا ديگر دست عامر كه مردي دانا و از بزرگان و اهل رأي بود پيشنهاد داد 

1309Fهاي ناروا بكشند از اين هياهو و جاروجنجال

زيرا از  ؛تنها راه حل نيز همين بود . در واقع،3

                                           
 ). ٢/٤٧٧تاريخ ابن خلدون ( -١
 ). ١/٣٤٤حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٢
 ). ٢/٣٤٠تاريخ طربی ( -٣
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اين قبيل افراد كه شناخت درست و عميقي از دين نداشتند و از تزكيه و تربيت ديني و 
توان داشت و تنها  بهره بودند انتظار هر نوع رفتار نادرست و ناپسندي را مي اسالمي بي

هاي بسياري  و آشوبها  يك تلنگر كافي بود تا اين اعراب، سر به شورش بر آورند و فتنه
انگيزان و منافقان، با ترفندهاي زيركانه، از اين  را ايجاد نمايند و عمالً نيز چنين شد و فتنه

هاي  ها و آشوب برداري را نموده و آنان را درگير فتنه خصلت ناپسند اعراب نهايت بهره
1310Fعظيمي ساختند.

1 
 
 

 هفتم: برداشت نادرست از مفهوم ورع 
ي است خوب و پسنديده و آن عبارت است از امتناع از امور حالل و ورع، در شريعت امر

باشد از  مباح تا از خطر هر نوع حرام و گناهي در امان ماند. در واقع، ورع عبارت مي
كه در راه خداوند و به خاطر او از امور جائز اجتناب ورزيد. اين مسأله، مربوط به خود  اين

دان مجبور نمود. اما خود ورع، انواع و اقسامي دارد كه توان ديگران را ب افراد است و نمي
باشد كه امري حالل و واجب را حرام  ها ورع افراد نادان و جاهلي مي ترين آن خطرناك

1311Fاي از اصحاب فتنه در آن گرفتار آمدند كنند؛ و اين همان ورعي است كه دسته مي

2 .
در راستاي اهداف خويش به كار دشمنان دين نيز با سوء استفاده از اين افراد آنان را 

بستند. اين قبيل افراد كه ورعي جاهالنه و خالف شريعت را در پيش گرفته بودند اقدامات 
و  صآميز عثمان را خروج از دين و سنت رسول خدا جائز و مطابق شريعت و يا مصلحت

ن را دانستند. آنان چنان در اين تفكرات خود پيش رفتند كه خون عثما خلفاي پيشين مي
مباح دانسته و در قتل او مشاركت نمودند. اين ورع خطرناك و جاهالنه را امروز نيز 

توان در ميان مسلماني ديد كه احكام و قوانين شريعت را بر اساس اميال و تفكرات  مي
1312Fسنجند. ي آداب و رسوم خويش مي باطل خود و يا از دريچه

3 

                                           
 ). ١/٣٥٣حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 ). ٤/١٤٧٦األساس فی السنة ( -٢
 . ٥١٧، احداث و احاديث فتنة اهلرج -٣
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 هاي افراد هشتم: جاه طلبي
دند خود را اليق و درخور كسب مي شفرزندان صحابه  شاملن كه نسل دوم مسلمانادر 

دانستند اما درهاي ورود به اين جايگاه را به روي  مقامات و مناصب عاليه حكومتي مي
هاي مناسب، در هر  ديدند و به همين دليل و براي به دست آوردن فرصت خويش بسته مي

نمودند. بدون  كرد مشاركت مي ميپذير  جرياني كه احتمال تغيير آن وضعيت را امكان
هاي اين نسل در حوادث مختلف، در  ها و فعاليت گيري شك مطالعه و پژوهش در موضع

1313Fشناخت بهتر حقايق، بسيار حائز اهميت است.

1 
 

 توز نهم: توطئه دشمنان كينه
، منافقاني به ظاهر، اسالم آوردند كه هميشه و در هر صاز همان دوران رسول خدا

پي ضربه زدن به تنه اين درخت مبارك بودند. اينان كه از هوش و ذكاوت  موقعيتي در
كردند با شناخت نقاط ضعف امت اسالم، آن را نقطه  بااليي نيز برخوردار بودند تالش مي

آغازين يك فتنه و آشوب سازند و در اين راه نيز، هميشه بودند جاهالن و افراد سست 
دادند و سخنان ايشان را باور  هاي آنان مي روغها و د گويي ايماني كه گوش به ياوه

1314Fكردند مي

ي خطرناك ديگري متشكل از يهوديان،  . در كنار اين منافقان، به تدريج، جبهه2
هايي شكل گرفت كه خصومت و كينه آنان نسبت به اسالم و  مسيحيان و غير عرب

رصتي براي ضربه كردند تا از هر ف ها هميشه تالش مي حكومت آن، آشكار بود. اين گروه
زدن 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  نبودند. بهترين اين فرصت
مناطق مهمي چون بصره، كوفه، مصر و مدينه را به دليل انجام رفتاري در خور حد و 

ها و ديگر دشمنان، در بوق و كرنا  نمود. در اين هنگام اين گروه جازات ميتعزير، م
ها و آشوبي به پا كنند و مشروعيت  بستند تا فتنه زدند و تمام توان خود را به كار مي مي

ها مردماني چونان به غوغا ساالري و  نظام خالفت را زير سؤال برند. در ميان اين گروه

                                           
 ). ٤/١٦٧٦األساس فی السنة ( -١
 ). ٤/١٦٧٦األساس فی السنة ( -٢
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كه هر كس با ايشان برخوردي داشت آنان را غوغاساالر، انگيزي شهرت يافتند  فتنه
1315Fخو  طلب، گرگان درنده جنگ

1316F، سفله و پست1

، جاهالن و ناداناني كه از دين شناختي 2
1317Fاراذل و اوباش، ندارند

 1318F4.نمودند قلمداد ميهرج و مرج،  3
1319Fآنان بد طينتاني بودند كه كامالً در اختيار شياطين روزگار قرار داشتند

و در جهت  5
نهادند. در اسناد و مدارك تاريخي به هنگام سخن گفتن  تأمين منافع شوم آنان گام مي

از فردي بنام عبداهللا بن سبأ به  الران، بارها و بارها سخنراجع به اين شورشيان و غوغاسا
ميان آمده است. اين مرد از يهوديان يمن بود كه بنا به داليلي اسالم آورد. در آن زمان، 

كرد. او در بيشتر شهرهاي مهم قلمرو اسالمي به  اين مرد را احساس نميهيچ كس خطر 
1320Fپرداخت و در صدد بود تا مقدمات نيات شوم خويش را فراهم آورد سياست مي

. ما در 6
 صفحات بعد، راجع به اين شيطان مجسم، صحبت خواهيم نمود. 

 سانگيزان عليه عثمان ها و تدابير زيركانه فتنه دهم: نقشه
اي بود كه مردم ر كه گفتيم، در اواخر عهد عثمان، اوضاع و احوال جامعه به گونهطو همان

ي  انگيزان و غوغاساالران نيز كه در ابتدا به بهانه پذيراي هر نوع افترا و دروغي بودند. فتنه
امر به معروف و نهي از منكر، واليان و امراي دستگاه خالفت را مورد انتقادات شديد و 

ناروا قرار داده بودند به تدريج نوك پيكان حمالت ناجوانمردانه خود را به گاه اتهامات 
بستند. مهمترين انتقادات و  سوي شخص خليفه مسلمين گرفته و به او افترا و دروغ مي

 بندي نمود:  توان در پنج حوزه زير خالصه و طبقه اتهاماتي كه متوجه خليفه بود مي
فت رسيدن انجام داده بود، مانند عدم حضور اقداماتي كه عثمان، پيش از به خال -1

 هاي حساسي چون حديبيه. در تعدادي از غزوات و موقعيت
 هاي مالي عثمان، چون شيوه پرداخت دستمزدها.  سياست -2

                                           
 . ٣٩٢ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -١
 . ٣٩٢ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٢
 . ٣٩٢ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٣
 ). ٣/٧١سعد (طبقات ابن  -٤
 ). ٥/٣٢٧تاريخ طربی ( -٥
 . ٣٩٤ص، دراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشدة -٦
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هاي اداري او چون به كار گماشتن خويشان و نزديكان و نيز شيوه او در  سياست -3
 انتصاب واليان و امرا.

خصوص قصر نماز چهار ركعت، توسعه مسجد الحرام اجتهادات و فتاواي او در  -4
 و مسجد النبي و تدوين مصحف واحد قرآن. 

1321Fاي چون عمار، ابوذر و ابن مسعود نوع رفتار او با صحابه -5

1 
در مورد هر يك از مسايل فوق، در جاي خود سخني گفتيم و تنها حقيقت رابطه 

اهيم نمود. با وجودي كه موج را در فرصتي مناسب تبين خو ماند كه آن 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 مرگ  البه
 او را توجيه نمايد. 

اند و در منابع  يف نقل شدهبا اسناد ضع تمام روايات و اخباري كه از افراد مجهول و
اند حقايق و واقعيات تاريخ خلفا و پيشوايان  كتب تاريخي چون تاريخ طبري ثبت گرديده

اند كه  اي از ابهام فرو برده ها و اختالفات را چنان در هاله دين، به خصوص جريان فتنه
در راستاي نماياند. در واقع اين جعل روايات،  درك درست از آن تاريخ را بس دشوار مي

اهداف غاليان و منحرفان از دين قرار دارد كه تالش دارند چهره درخشان صحابه را مشوه 
هاي بروز آن، در نامه خود خطاب  و زشت نشان دهند. عثمان نيز با درك اين فتنه و زمينه

به امرا و واليان، رفاه و وفور نعمت، رواج و تبعيت از هوي و هوس و وجود كينه و نفرت 
داند. ابن عربي نيز در مورد  يان مردم را مهمترين عوامل گرايش آنان به شر و فتنه ميدر م

كنند  پردازان بيان مي گويد: مؤرخان با استناد به روايت دروغ ها چنين مي اين نوع روايت
ها و كارهاي زشت شد؛ اما بايد دانست كه  كه عثمان در دوران خالفت خود، دچار ظلم

 باشند.  ن سخنان، باطل و نادرست ميسند و متن تمام اي
، صگويد: ما، بعد از نبي اكرم ابن تيميه در تبيين اين مسأله چنين ميشيخ اإلسالم 

ي خلفا و غير ايشان، ممكن است مرتكب اشتباه و  دانيم؛ همه هيچ كس را معصوم نمي
يا با انجام توانند از گناهان خود توبه كنند و  گناه شوند؛ اما بايد دانست كه آنان مي

                                           
 . ٤٠٠ص، مهان -١
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كارهاي نيك و پسند، اشتباهات گذشته خود را جبران كنند. از طرف ديگر، خداوند 
كند،  متعال با مصائب و دردهاي متعدد و نيز موارد ديگري كه بر سر مردمان نازل مي

 گرداند.  هاي آنان را پاك مي گناهان و بدي
و او را ستمكار و  ي اين شايعات را نيز بپذيريم حال اگر در قضيه عثمان همه

كار تصور كنيم، مگر نه اين است كه او از نخستين مسلمانان و پيشگامان اسالم بود  گناه
او را  صكه در بسياري از ميادين كارزار حضور يافت، مگر نه اين است كه رسول خدا

به خاطر مصيبتي كه بر او نازل خواهد شد به بهشت بشارت داد و مگر همو نبود كه در مأل 
دادند اظهار توبه و استغفار  ام از تمامي كارهايي كه انجام نداده بود و يا به او نسبت ميع

نمود، همانا او در برابر آن فتنه بزرگ صبر پيشه نمود تا سرانجام مظلومانه جان به جان 
 ترين كفاره گناهان و اشتباهات اوست.  آفرين تسليم نمود و اين، خود، بزرگ

 هاي مختلف براي تحريك مردم وسايل و روشيازدهم: به كارگيري 
ها و ابزارها عبارت بودند از: اشاعه شايعات و رواج آن در ميان مردم،  مهمترين اين شيوه

مناظره و مجادله با خليفه در مقابل ديدگان مردم، تهمت زدن به واليان و امرا، جعل نامه 
و  س، زبيرس، طلحهلئشهآميز عليه عثمان و انتساب آن به بزرگاني چون عا اعتراض

كه او  تر از عثمان است و اين ، اعالم اين مطلب كه علي در امر خالفت، شايستهسعلي
هاي  باشد، تشكيل و سازماندهي دسته و گروه بعد از وفات او مي صجانشين رسول خدا

هاي مهم كوفه، بصره و مصر و اعزام چهار كاروان از هر يك از مناطق  متعدد در سرزمين
ها تنها بنا به دعوت صحابه به مدينه  ر به مدينه و رواج اين شايعه كه اين كاروانمذكو
و ابزارها، غوغاساالران شعارهايي چون گفتن تكبير را وضع   اند. در كنار اين شيوه آمده

كردند كه آنان تنها به خاطر اقامه امر به معروف و  نمودند و در ميان مردم چنين وانمود مي
، مبارزه با ظلم و ستم، درخواست عزل و تغيير واليان به شهر مدينه نهي از معروف

اند. هر چند كه اين درخواست، بعدها به درخواست عزل خود عثمان از مقام خالفت  آمده
منجر شد. شورشيان چنان پا را فراتر نهادند كه خواهان مجازات و مرگ خليفه شدند و 

د اسالمي به آنان رسيد كه براي ياري و هاي بال چون خبر حركت مردمان ديگر سرزمين
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كمك خليفه به جانب مدينه روانه شده بودند، تنها راه نجات خود را در ترور و قتل 
1322Fعثمان ديدند كه توانستند به اين نيت شوم خود دست يابند

1. 

 دوازدهم: تاثير سبئيت بر روند ماجراي فتنه

 سبئيت ميان حقيقت و خيال -1
اند كه شخصيتي بنام عبداهللا بن سبأ وجود  اقعيت اجماع نظر داشتهعلماي قديم بر اين و

اند. دليل اين  داشته است و در اين ميان تنها تعدادي از معاصرين در وجود او شك نموده
تعداد از افراد اين است كه شخصيت عبداهللا بن سبأ، زاييده ذهن فردي بنام سيف بن عمر 

باشد.  اي حديث، چندان مورد اعتماد و اطمينان نميباشد كه خود او از نظر علم تميمي مي
اما بايد دانست كه در تاريخي چون آثار ابن عساكر، بارها و بارها از عبداهللا بن سبأ نام 

كه در هيچ يك از اين روايات و اخبار نامي از سيف بن عمر  برده شده است بدون اين
عدادي از روايات را تأييد نموده ذكر شود و خود شيخ ناصر الدين آلباني نيز صحت سند ت

هاي رجال و حديث شيعه، به كرّات، از عبداهللا بن  است. از طرف ديگر، در خود كتاب
 كه اثري از سيف بن عمر را در اين روايات و اخبار ديد.  شود بدون اين سبأ نام برده مي

 بن همانطور كه بيان شد تعدادي از محققان معاصر در وجود شخصيتي بنام عبداهللا
1323Fسبأ

و آن را بدون هيچ دليل و برهاني محكم، زاييده توهمات  هتشكيك ايجاد نمود 2
باشند كه  اند. غالب اين دسته از محققان يا شيعه هستند و يا خاورشناس مي مؤرخان دانسته

شرمي است، و در حالي  بايد افراد غرب زده را نيز بدانان افزود. اين در كمال پررويي و بي
كنند كه زندگينامه و اقدامات او در كتب تاريخ به ثبت  شخصيت را انكار ميوجود اين 

رسيده، راويان بسياري كارها و اقدامات او را نقل كرده و مؤرخان، محدثان، نويسندگان 
كتابهاي تاريخ، فرق، ملل و نحل، طبقات، انساب و ادبيات كه در مورد سبئيت صحبت 

اند. از طرف ديگر نام اين شخصيت هم در  كرده اند بر وجود اين شخصيت تأكيد كرده

                                           
 از يهوديان صنعاء بود که پس از مسلمان شدن در دوران خالفت عثمان، ملقب به ابن السوداء، عبداهللا بن سبأ -١

وانست افکار خمربی را در ميان مسلمانان اشاعه دهد های وسيعی در شام و عراق مصر دست زد و ت به فعاليت، س
 ). ١/٢٨٤و آنان را از دين راستني منحرف ساخته و ميان ايشان تفرقه افکند. حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة (

 ). ١/٧٠حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( -٢
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توان ماجراي فتنه قتل  كتب اهل سنت موجود است و هم در كتاب شيعه، بنابراين نمي
عثمان و نقش عبداهللا بن سبأ در آن جريان را تنها به روايات تاريخ طبري و سيف بن عمر 

ين شخصيت هستند در تميمي محدود بدانيم، بلكه اخبار و رواياتي كه در رابطه با ا
هاي تاريخ اسالم و تاريخ فرق و نحل وجود دارند و تاريخ طبري تنها به  الي كتاب البه

ها به اين مساله شهرت يافته كه بيشتر از ديگران به تفصيل و بسط  اين دليل از ديگر كتاب
در واقع  آن پرداخته است. بنابراين، انكار بدون دليل و برهان قاطع اين حوادث و اتفاقات،

زير سؤال بردن همه رويدادهاي آن برهه از زمان و تخريب شخصيت بدون دليل راويان و 
1324Fمؤرخان و علما و نيز وارونه نشان دادن حقايق تاريخ است

جا به ذكر چندي از  . در اين1
 ها يافت:  توان نام عبداهللا بن سبأ را در آن كنيم كه مي هاي اهل سنت اشاره مي كتاب

1325Fاعشي همدان -

) در شعري كه پس از فرار از كوفه به بصره در   ه 83 متوفي( 2
 برد:  هجو مختار ثقفي و ياران او سروده است از سبئيت نام مي

1326Fالكفر عارف ةنی بكم يا رشطأو   ةشهدت عليكم انكم سبئي

3 
دهم كه شما از سبئيان هستيد كه اي گروه كافران من شما را خوب  (شهادت مي

 شناسم). مي
1327Fابن حبيب همچنين

1328Fداند ) ابن سبأ را فرزند يك زن حبشي مي  ه 245 متوفي( 4

و ابو  5
كند كه علي بن  نقل مي» االستقامه«) در كتاب 253متوفيعاصم خشيش بن اصدم (

) نيز من جمله افراديست 255 متوفياي از ياران ابن سبأ را سوزانيد حافظ ( طالب دسته ابي
1329Fده استكه در مورد عبداهللا بن سبأ صحبت كر

6. 

                                           
م دوران خويش بود و چون شب کور بود و از قراء و فضالتی بنا، فقها، عبدالرمحن بن عبداهللا بن حارث از شعرا -١

 به قتل رسيد. ) ه ٨٣مهدان شهره شد. او در سال ( یقبيله مهدان با اعش
 . ١٤٨ص، ديوان اعشی مهدان -٢
 ). ٢/٢٧٧لغت و شعر بود. تاريخ بغداد (، اخبار، حممد بن حبيب بن اميه هامشی از علمای انساب -٣
 . ٣٠٨ص، ابن حبيب، احملرب -٤
 ). ٢/١٢٩شذرات الذهب (، )٢/٥٥١ذهبی (، کرة احلفاظتذ  -٥
 ). ٣/٨١( نيالتبيالبيان و -٦
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اي است  مسأله ساي زنادقه در دوران خالفت علي بن ابي طالب قضيه سوزاندن دسته
1330Fكنند كه روايات صحيحي در كتب صحاح، سنن و مسانيد آن را تاييد مي

. خود لفظ 1
ابن شيه اإلسالم اي است كه با نام عبداهللا بن سبأ پيوندي عميق يافته است.  زندقه، كلمه

گذار آن، زنديق  گويد: منشأ رفض (لعن و تكفير صحابه) و بنيان ميتيميه در اين رابطه 
1331Fباشد مشهور، عبداهللا بن سبأ مي

. ذهبي نيز عبداهللا بن سبأ را از غاليان زندقه و فردي گمراه 2
1332Fداند و منحرف از دين مي

دارد كه  پندارد و بيان مي . ابن حجر نيز او را از غاليان زندقه مي3
يرواني بود كه به سبئيت شهرت داشتند. اينان بر اين باور غلط بودند ابن سبأ را ياران و پ

كه علي بن ابي طالب از مقام الوهيت برخوردار است. علي نيز در دوران خالفت خود 
1333Fتعدادي از اين گمراهان را سوزانيد

توان در ميان كتب  . همچنين نام عبداهللا بن سبأ را مي4
) در مورد محمد بن   ه 354 (متوفيمثال، ابن حبان  جرح و تعديل محدثان يافت. به عنوان

گويد: او از سبئيان بود كه اعتقاد داشتند علي بن  ) چنين مي  ه 146 متوفيسائب كلبي (
1334Fابي طالب نمرده است و پيش از فرا رسيدن روز قيامت به دنيا باز خواهد گشت

. در ميان 5
ود عبداهللا بن سبأ را يافت. به عنوان توان به وضوح انتساب سبئيت به خ كتب انساب نيز مي

1335F) در كتاب األنساب  ه 562 متوفينمونه، عبدالكريم بن محمد سمعاني (

خود به اين قضيه  6
گويد:  در مورد عبداهللا بن سبأ چنين مي )   ه 571 متوفياشاره نموده است. نيز ابن عساكر (

سازند. او از يهوديان يمن  سب ميعبداهللا بن سبأ از رافضيان غالي بود كه سبئيت را بدو منت
1336Fبود كه بعدها به دين اسالم گرويد

. نكته مهم در آثار ابن عساكر اين است كه سيف بن 7
باشد و او روايات ديگري را  عمر تميمي، تنها منابع ابن عساكر در مورد اخبار ابن سبأ نمي

1337Fكند از ساير راويان نقل مي

صوص معتقد است كه ) در اين خ  ه 728 متوفي. ابن تيميه (8

                                           
 ). ١/٢٩٠حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( -١
 ). ٢٨/٤٨٣جمموع الفتاوی ( -٢
 ). ٢/٤٢٦ميزان اإلعتدال ( -٣
 ). ٣/٢٩٠لسان امليزان ( -٤
 ). ٢/٢٥٣الروحني ( -٥
 ). ٧/٢٤األنساب ( -٦
 ). ٩/٣٢٨ق (تاريخ دمش -٧
 ). ١/٢٩٨حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٨
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رافضيه را منافقان زنديق ايجاد نمودند و عبداهللا بن سبأ نيز خود زندقه را بنيان نهاد. او در 
كرد كه علي بن  راه مبالغه را در پيش گرفت و چنين وانمود مي سشأن علي بن ابي طالب

امام و جانشين پس از اوست. همچنين  صابي طالب براساس قرآن و سفارش نبي اكرم
1338Fباشد كرد كه علي از مقام عصمت برخوردار مي ابن سبأ ادعا مي

 ( ه 79 متوفي. شاطبي (1
» اهللا«نيز در خصوص سبئيت چنين معتقد است: سبئيت، بدعتي است كه باور دارد در كنار 

1339Fباشد تبارك و تعالي، الهي ديگر موجود مي

 ( ه 845 متوفيمقريزي (» خطط«. در كتاب 2
كرد   بن سبأ در دوران خالفت علي بن ابي طالب چنين تبليغ مينيز آمده است كه عبداهللا

پيش از وفات، علي را وصي و جانشين خود اعالم نمودند. همچنين ابن سبأ  صكه پيامبر
مسايل رجعت و بازگشت مجدد به دنيا و پيش از وقوع قيامت و نيز تناسخ را به علي بن 

1340Fداد. ابي طالب نسبت مي

3 
توان موارد زير را ذكر نمود:  اند مي از ابن سبأ ياد كرده در مورد كتب شيعي كه

كند كه سعد بن عبداهللا  كشي در كتاب رجال خود به نقل از محمد بن قولويه روايت مي
از يعقوب بن يزيد و او از محمد بن عيسي و او از علي بن مهزيار و او از فضاله بن ايوب و 

بو عبداهللا گفت: خداوند عبداهللا بن سبأ را لعن و كند كه أ او نيز از أبان بن عثمان نقل مي
اي بود فرمانبردار  كرد. امير المؤمنين بنده نفرين كند كه ادعاي ربوبيت اميرالمؤمنين مي

حق تعالي. هر كه بر ما دروغي بندد خداوند او را به آتش دوزخ گرفتار آورد. مردماني 
خود را از ايشان و سخنان نادرست  گويند كه ما هستند كه در شأن ما سخناني ناروا مي

1341Fدانيم آنان مبرا مي

1342Fباشد . الزم به ذكر است كه سند اين روايت صحيح و درست مي4

قمي . 5
كند. مؤلف  خود همين خبر را البته با ذكر سندي ديگري نقل مي» الخصال«نيز در كتاب 

طر دروغ و كند كه عبداهللا بن سبأ به خا نيز در اين كتاب بيان مي» روضات الجنات«
تزويري كه در شأن علي بن ابي طالب به كار بست و نيز تأويالتي كه در رابطه با آن 

                                           
 ). ٤/٤٣٥جمموع الفتاوی ( -١
 ). ٢/١٩٧االعتصام ( -٢
 ). ٢/٢٥٦وا االعتبار ( املواعظ -٣
 ). ١/٣٢٤کشی (رجال   -٤
 . ٣٠ص، حممد علی املعلم، ةعبداهللا بن سبأ احلقيقة الهول -٥
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1343Fحضرت جعل نمود مورد لعن و نفرين امامان مذهب قرار دارد

. دكتر سليمان بن حمد 1
هاي  روايت» في صدر االسالم ةالفتنعبداهللا بن سبأ و اثره في احداث «عوده در كتاب خود 

رابطه با عبداهللا بن سبأ از كتب و منابع شيعي استخراج كرده است كه در بسياري را در 
واقع هر كس را كه بخواهد بدون دليل و برهان و يا از روي منابع ضعيف، وجود اين 

1344Fكند شخصيت را انكار نمايد، محكوم مي

. در واقع، شخصيت عبداهللا بن سبأ، هم در منابع 2
حقيقي و واقعي، از طرف ديگر، خاورشناساني  سني و هم در منابع شيعي، شخصيتي است

1345Fچون يوليس فلهاوزن

1346F، فان فولتن3

1347Fيداو، ديال4

1348Fهر، گولدز5

1349F، رينولد نيكلسون6

و دوايت  7
1350Fرونلدسن

هر چند در اين  اند،  نيز بر وجود چنين شخصيتي در صدر اسالم تاكيد نموده 8
1351Fميان، معدودي از خاورشناسان مانند كيتاني، برنارد لوئيس

1352Fد لندرو فري 9

وجود عبداهللا  10
هاي آنان در نگارش  اند اما به دليل تزلزل داليل و شيوه بن سبأ را مورد شك قرار داده

 توان كرد.  تاريخ اسالم، چندان به ديدگاه اين قبيل افراد اعتنايي نمي
بيند  هر كس در منابع و كتب شيعي و سني، چه قديم و چه متأخر، نظري بيافكند مي

ها اعم از كتب عقايد، حديث، رجال، أنساب و  بن سبأ در سرتاسر اين كتابوجود عبداهللا 
گران  ادبيات، به عنوان شخصيتي حقيقي و واقعي به ثبت رسيده و محققان و پژوهش

اند. واضح است كه مستشرقين  بسياري در اين مسأله هيچ گونه شكي به خود راه نداده
اهللا بن سبأ تشكيك ايجاد كردند كه نخستين افرادي بودند كه در وجود شخصيت عبد

بعدها محققان شيعه و اعرابي كه شيفته نظريات خاورشناسان بودند، ديدگاه آنان را در اين 
بيند  گري كه در مورد داليل اين قبيل افراد تحقيق نمايد مي زمينه پذيرفتند. اما هر پژوهش

                                           
  .٦٢سليمان العودة ص ، عبداهللا بن سبأ -١
 . ٦٢سليمان العودة ص ، عبداهللا بن سبأ -٢
 . ١٧٠ص ،، يوليوس فلهاوزناخلوارج و الشيعة -٣
 . ٨٠ص ، فان فولنت، السيادة العربية و الشيعة و اإلسرائيليات -٤
 ). ١/٣١٢حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٥
 . ٢٢٩ص، گولدزيهر،  العقيدة و الشريعة اإلسالمية -٦
 . ٢٣٥ص، لعربی فی اجلاهلية و صدراإلسالمتاريخ االدب ا -٧
 . ٥٨ص، عقيدة الشيعة -٨
 . ٨٦ص ، أصول اإلمساعيلية -٩

 ). ١/٣١٢حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١٠
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س بيان حدس و گمان و كه تنها دليل ايشان در انكار شخصيت ابن سبأ ايجاد شك و سپ
1353Fباشد فرضيات در اين رابطه مي

شود جهت مطالعه بيشتر در زمينه منابع سني،  . پيشنهاد مي1
تحقيق مواقف الصحابه في «شيعي و نيز آثار خاورشناسان در مورد عبداهللا بن سبأ به كتاب 

ات نوشته دكتر سليمان بن حمد عوده مراجعه شود تا اطالع» الفتنه في صدر االسالم
 تر و مبسوطي در اختيار محققان قرار گيرد.  عميق

 نقش عبداهللا بن سبأ در ماجراي فتنه -2
اوضاع و احوال بالد  سهمانطور كه در مباحث پيشين بيان شد در اواخر خالفت عثمان

هاي فتنه و  اسالمي به سرعت در حال تغيير و دگرگوني بود. يهوديان نيز كه زمزمه
دست به كار شدند و با تظاهر به اسالم و سوء استفاده از عوامل و شنيدند  اختالف را مي

هاي اين فتنه، منتظر فرصتي بودند تا زهر خود را به پيكره اسالم وارد كنند. از  زمينه
اي كه در اين ميان بايد در نظر داشت اين  ي اين يهوديان، عبداهللا بن سبأ بود. نكته جمله

ي حوادث و  را چنان برجسته نمود كه همه است كه از يك طرف، نبايد نقش او
 چنان رويدادهاي فتنه را از او بدانيم و از ديگر سو نبايد نقش او در جريانات فتنه را آن

كوچك شمرد كه گاه در وجود او شك نمود. اما بايد دانست كه اين مرد، جزو 
فضاي موجود آن ترين افرادي بود كه توانست با سوء استفاده از  ترين و برجسته خطرناك

روزگار و عواملي ديگر، تأثيري بس شگرف در روند اتفاقات آن ايام به جا گذارد. او 
توانست با نشر باورها و افكار باطلي كه از ذهن بيمار خود جعل كرده بود بدان هدف 

1354Fشوم و منحوس خود كه همانا ايجاد تفرقه و اختالف ميان امت اسالم بود نائل آيد

. در 2
كار او بدين صورت بود كه آن افكار و باورهاي غلط و نادرست خود را  واقع، روش

گرا و  گذاشت و به اين ترتيب توانست افراد نادان، افراط براساس مسايلي درست بنيان مي
يا دنياپرستان را گرد خود جمع كند. همچنين او در اين روند، از روشي بغرنج و پيچيده 

اطل از حقايق دين، افكار نادرست خود را به ديگران برد و با تأويالت دور و ب سود مي
 داشت. به عنوان مثال، او با استناد به اين آيه:  عرضه مي

                                           
 مهان.  -١
 ). ١/٣١٢حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٢
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ِي �ِنّ ﴿ َّ  .]٨٥القصص: [ ﴾لََرآّدَك �َِ�ٰ َمَعادٖ  �ۡلُقۡرَءانَ فََرَض َعلَۡيَك  �
ازگشت همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ ب(

نمايد و به مقام  كنندگانت داوري مي گرداند (و ميان تو و تكذيب بزرگ (قيامت) برمي
 ). رساند محمود و بهشت موعودت مي

به دنيا بيشتر است تا  صچنين استنباط كرد كه طبق اين آيه، امكان بازگشت محمد
1355Fبه دنيا امكان بازگشت عيسي

ن رسول وصي و جانشي سكرد كه علي . يا او ادعاي مي1
 ساست. به اعتقاد ابن سبأ، هر پيامبري را وصي و جانشين بوده است و چون علي صخدا

 صبوده، بنابراين بايد او را جانشين نبي اكرم صهميشه همراه و همگام نبي خدا
1356Fدانست

. چون اين قضيه در ميان پيروان او جا افتاد، او گام بعدي را برداشت و آن اين بود 2
ستم روا داشته و او را از حق خالفت محروم  سابه در حق عليكه اعالم نمايد صح

هاي بعدي ادعا كرد كه عثمان خالفت را به ناحق غصب نموده،  اند. سپس در گام كرده
پس بايد مسلمانان قيام كنند و با اقامه امر به معروف و نهي از منكر و بازخواست و 

نشان داده و آنان را در اين قيام، با خود محاسبه امر او و واليان عثمان، حقايق را به مردم 
1357Fهمراه ساخت

. او در اين مرحله، با تمام افرادي كه از افكار فاسد و باطل او تأثير پذيرفته 3
كرد و آنان نيز مردم را به آن عقايد باطل خويش فرا  بودند، به طور مخفيانه، مكاتبه مي

ول مكاتباتي كه با هم داشتند تالش جا پيش رفتند كه در ط خواندند. اين افراد تا آن مي
كردند اشتباهات و عيوب واليان و امراي سرزمين خود را به هم بازگو كنند و به اين  مي

ي مسلمانان را دچار شك و ترديد نسبت به لياقت دستگاه خالفت  ترتيب، بتوانند همه
هم، هدفي ديگر را ها و ادعاهاي م عثمان نمايند. اما اينان، بدون ترديد در وراي اين گفته

 پروراندند. در سر مي
شود؛ او از يك طرف،  به اين ترتيب، شيوه پليد اما زيركانه ابن سبأ بر ما آشكار مي

كند كه گويا ميان دو صحابي جليل القدر، بر سر قدرت و حكومت،  چنان وانمود مي
 سنمظلوم است و عثما سخصومت و اختالفي بزرگ وجود دارد كه در اين ميان، علي

                                           
 ). ٥/٣٤٧تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٣٤٧مهان ( -٢
 ). ٥/٣٤٨تاريخ طربی ( -٣
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كند تا مردمان، باالخص مردم كوفه را تحريك  غاصب و ستمكار و از ديگر سو تالش مي
نشين،  بشوراند. او در اين برنامه شوم، از اعراب باديه سنمايد و عليه واليان و امراي عثمان

برد. او نه تنها توانست اعراب زاهد و مؤمن اما نادان و كم خرد را به  نهايت استفاده را مي
ه امر به معروف و نهي از منكر با خود همراه سازد، بلكه موفق شد تا اعراب دنياپرست بهان

در مسايل مختلفي نسبت به آنان ظلم روا  سو جاه طلب را متقاعد سازد كه عثمان
كرد كه عثمان به شدت به خويشاوندان خود تمايل دارد به  دارد. مثالً چنين شايع مي مي

كرد  مسلمين را در اختيار آنان قرار داده است و چنين تبليغ ميالمال بيت كه اموال نحوي
داند. در كنار اشاعه  ها و مايملك حكومت را حق خود مي كه عثمان منافع حاصل از زمين

آميز از  هاي اعتراض ها، او به پيروان خود دستور داد تا با نوشتن نامه ها و تهمت اين دروغ
م، چنان فضا را مسموم كنند كه مردم واقعاً در اين ها براي ه وضعيت موجود و ارسال آن

مورد دچار شك و ترديد شوند و باور كنند كه اوضاع و احوال مملكت به شدت وخيم 
بردند، زيرا اگر مردم اسير اين  باشد و در اين ميان، اين سبئيان بودند كه سود مي مي

توانستند به  و سبئيان مي شد هاي فتنه و آشوب برداشته مي شدند اولين گام تبليغات مي
اهداف شوم خود كه همانا كاشتن بذر نامبارك نفاق و تفرقه بود در ميان امت اسالم 

1358Fبكارند

نمود، خطاب به امت  گر را احساس مي نيز كه زمزمه اين فتنه ويران س. عثمان1
هاي آسياب فتنه و آشوب به گردش در  بينيم چرخ چنين گفت: به خداوند سوگند كه مي

1359Fكنم كه بميرم اما آب به اين آسياب منحوس نريزم. اند. آرزو مي هآمد

2 
هاي پليد خود، بنا به داليلي مختلف، مصر را برگزيد. او  اما ابن سبأ، براي انجام نقشه

جا قيام خود را سازماندهي كرد و مردم را تشويق نمود تا به جانب مدينه حركت  در آن
لي و غصب خالفت از جانب او را اساس اين كنند. او ادعاي باطل ظلم عثمان به ع

1360Fحركت مخرب خود قرار داد

هايي پرداخت كه  . در كنار اين تهمت ناروا، او به جعل نامه3
شوند تا به مدينه بيايند. اما چون مردم  ها از زبان بزرگان صحابه، مردم تشويق مي در آن

از آنان استقبال ننمود و  فريب خورده قدم به مدينه گذاشتند ديدند كه هيچ يك از صحابه

                                           
 . ٦٨ص ، يوسف العش، لدولة األمويةا -١
 ). ٥/٣٥٠تاريخ طربی ( -٢
 ). ٥/٣٤٨تاريخ طربی (، )١/٣٣٠حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنه ( -٣
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1361Fها مبرا اعالم كردند خود را از حقيقت آن نامه

. از طرف ديگر، عثمان به گفتگو و مناظره 1
نمود. ذهبي بر اين باور است كه عبداهللا  پرداخت و حقايق را بر آنان آشكار مي با آنان مي

نسبت به واليان و بن سبأ عامل آشوب و بلوا در مصر بود و همو بود كه بذر كينه و نفرت 
به عصيان و  سامراي عثمان را در دل مردم كاشت و سپس مردم را عليه خود عثمان

1362Fشورش واداشت

. اما بايد دانست كه ابن سبأ اين سلسله كارها و اقدامات را به كمك 2
هاي بسيار توانست  ها و دسيسه گران انجام داد و با نيرنگ اي از منافقان و توطئه شبكه

هاي  منان متحجر و كم خرد را با خود همراه سازد و در راستاي تحقق نقشهاعراب و مؤ
خود به كار گيرد. ابن كثير در اين رابطه معتقد است كه وجود شخصيتي بنام ابن سبأ و 

داد از مهمترين عوامل  حضور او در مصر و عقايد باطلي كه او در ميان مردم رواج مي
انگيز توانست مردمان  ا كه اين مرد شرور و فتنهج بود تا آن سشورش مردم عليه عثمان

1363Fبسياري را در مصر فريب دهد و با خود همراه سازد.

3 
تمامي علما و مؤرخان بنام امت بر اين مسأله اتفاق نظر دارند كه شخصيتي بنام 
عبداهللا بن سبأ در ميان مسلمانان ظهور كرد و توانست با نشر افكار و عقايد خود در بين 

شان را از دين راستين و اطاعت امام عصر خويش منحرف ساخته و بذر تفرقه و آنان، اي
اختالف را در ميان آنان بكارد. در اين ميان، آشوب طلبان و افراد فرصت طلب نيز گرد 
او جمع آمدند و فرقه سبئيت را شكل دادند كه خود، از مهمترين عوامل قتل امام عصر 

توان فهيمد اين  مطالعه در مورد اين فرقه گمراه ميامت بود، به طور خالصه، آنچه از 
كردند و دليل اين ادعا مهارت و قدرت  است كه آنان كامالً منظم و سازمان يافته عمل مي

آنان در تفهيم و تبليغ عقايد و افكار خود به ديگران است. همچنين آنان توانستند به طور 
المي و شهرهاي مهمي چون بصره، كوفه وسيعي، دامنه فعاليت خود را به سرتاسر بالد اس

نشين و  اي اعراب باديه و سرزمين مصر گسترش دهند و با سوء استفاده از تعصباب قبيله
هاي بردگان  حس عدم تمكين آنان در برابر حكومت و نيز استفاده از احساسات و خواسته

                                           
 ). ٥/٣٦٥تاريخ طربی (، )١/٣٣٠حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 ). ١/٣٣٨حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -٢
 ). ١٦٨-٧/١٦٧البداية و النهاية ( -٣
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ا در ميان پيكر هاي نو مسلمان، توانستند آتش فتنه و آشوب و تفرقه و جنگ ر و غير عرب
1364Fور سازند اسالم شعله

1. 
 

                                           
 ). ١/٣٣٩حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هفتمفصل 

 قتل عثمان بن عفان 

 
 باشد: اين فصل داراي چهار گفتار زير مي

 گفتار اول: آغاز فتنه

 در برخورد با فتنه سگفتار دوم: روش عثمان

 گفتار سوم: اشغال مدينه به دست شورشيان

 عثمان شهادتدر قبال  شگفتار چهارم: مواضع صحابه



 



 
 گفتار نخست

 آغاز فتنه

، ستوزان دروغگو در عزل وليد بن عقبه از واليت كوفه، عثمان پس از موفقيت كينه
سعيد بن عاص را به واليت اين شهر منصوب نمود. چون سعيد به كوفه رسيد، بر منبر 

رغم ميل خود و فقط به خاطر اجراي دستور  اعالم نمود كه او علي رفت و خطاب به مردم
عثمان اين منصب را پذيرفته است. او همچنين خطاب به آنان گفت: كه زمزمه فتنه و 

شنود اما مردم بايد بدانند كه او با شدت به مقابله با آن بر خواهد  تمرد را در اين شهر مي
كنم و يا  ز ميان خواهم برد و آن را در نطفه خفه ميرا ا خواست و در اين مبارزه يا من آن

انگيزان خواهند توانست او را شكست دهند اما هرگز با ايشان مدارا و مصالحه نخواهد  فتنه
1365Fنمود

. سعيد پس از مدت زماني كوتاه دانست كه اوضاع كوفه بسيار نابسامان است و 1
ن خشن و سنگدل بر اوضاع شهر نشي توزان و سفلگان و بد طينتان و اعراب باديه كينه

1366Fمسلط هستند

2. 
  مؤمنين نگاشت و ضمن آن از اوضاع نابسامان كوفهلاميرا  اي به رو سعيد نامه از اين

افراد شريف و   برند، چنان است كه در وضعيتي ناهنجار بسر مي  اهل كوفه  اطالع داد كه
اند و بر ديگران غالب  تهدست گرف  اند و پسينيان فرمان را به سابقين مغلوب واقع شده

گران  گران و دعوت تالش  توجهي به  گونه هيچ  كه  اند و و وضعيت طوري شده آمده
 ... . شود و واقعي نمي

نيز در جواب آن نامه، به او نوشت كه بايد تمام تالش خود را در جهت  سعثمان
مجاهدان به صحنه سروسامان دادن به اوضاع آن شهر و باز گرداندن پيشگامان در اسالم و 

د. از جمله در اين نامه آمده بود كه: به كار برقدرت و مقدم كردن آنان بر ديگران 
مردماني داراي پيشينه پرافتخاري در اسالم هستند، آنان را بر ديگران مقدم بدار، زيرا كه 

ها را به دست ايشان فتح نمود و آناني را كه پس از ايشان در آن  خداوند آن سرزمين
كه سابقين در  اند در مرتبه پس از آنان قرار بده و تنها در صورتي ها سكني گزيده زمينسر

                                           
 ). ٥/٣٨٠تاريخ طربی ( -١
 . ١٢٢ص، اخلالدی، اخللفاء الراشدون -٢
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گاه اين  اسالم از جهاد امتناع كردند و ديگران در ميادين كارزار حضور يافتند، آن
مجاهدين را بر آن سابقين در دين مقدم گردان. منزلت و جايگاه هر انساني را بشناس و 

م هر يك را براساس حق و عدالت به ايشان واگذار كن؛ بدان كه آن را رعايت كن و سه
1367Fسازد شناخت مردم امكان اجراي عدالت در مورد آنان را ميسر مي

.سعيد بن عاص مو به 1
داد. در  كرد و روند كار را به او اطالع مي را اجرا مي سمو دستورات و سفارشات عثمان

گرد هم آورد  -از بزرگان صحابه بود كه متشكل-اهل حل و عقد را  سمدينه نيز عثمان
و وخامت اوضاع كوفه و شرايط بغرنج و خطرناك آن سامان و نيز اقدامات پيشگيرانه 
سعيد در آن ديار را به اطالع ايشان رسانيد؛ آنان نيز با تأييد اقدامات او و سعيد، خواستار 

كوتاه كردن دست انگيزان و طرد آنان از صحنه قدرت و  برخورد قاطع حكومت با فتنه
هايي كه شايسته  المال شدند و از عثمان خواستند تا آنان را از مناصب و مقام ايشان از بيت

ها نيستند، دور نگاه دارد، زيرا سپردن امور به افراد نااليق، موجب فساد و تباه شدن  آن
مردم گردد. همچنين عثمان خطاب به مردم مدينه اعالم نمود كه: اي  منافع و مصالح مي

انگيزي در ميان امت را دارند، پس خود را براي مقابله با  مدينه! بدانيد افرادي قصد فتنه
اين قبيل افراد آماده سازيد. بدانيد كه من اخبار و اقدامات آنان را جزء به جزء و به طور 

1368Fمبسوط به شما اطالع خواهم داد

2. 

 كنند خطر مي : دنياخواهان و هواپرستان از اصالحات سعيد، احساسنخست
پس از انجام اصالحاتي كه سعيد در نظر داشت و طي آن افراد پيشگام در اسالم و 

مختلف را بر   ها و مديريت مجاهدين و فرزانگان و فرهيختگان جامعه كوفه، مسئوليت
نشين احساس كردند كه در اين مسايل، نسبت به  عهده گرفتند، افراد پست و اعراب باديه

حافي صورت گرفته است و بنابراين شروع به ايراد گرفتن از واليان و آنان تبعيض و اج
توزان و دشمنان نيز فرصت را غنيمت شمرده و تالش كردند با نشر  امرا نمودند. كينه

اكاذيب و شايعات، بذر كينه و نفرت نسبت به خليفه و دولت او را در دل مردم بكارند اما 
رو شدند، در ظاهر سكوت اختيار كردند اما در  وبهچون با مخالفت و مقابله عموم مردم ر
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خفا همچنان به تحت تأثير قرار دادن اعراب و غوغاساالران و افرادي كه بنا به داليل 
1369Fمتعدد از جانب حكومت مجازات شده بودند، ادامه دادند

. يهوديان و مسيحيان و 1
بودند دست به كار  توز نيز كه هميشه در پي توطئه چيني براي مسلمين زردشتيان كينه

افيان او پرداختند. آنان اطرپايه و اساس عليه خليفه و  شدند و به نشر شايعات بي
شمردند و با دميدن در بوق و كرنا  ترين اشتباه و لغزش واليان و امرا را غنيمت مي كوچك

كردند مردم را بر ضد حكومت تحريك نمايند  و جعل دروغ و افترا عليه ايشان، تالش مي
به اين ترتيب بذر آشوب و تفرقه را در ميان ايشان بيافشانند. در واقع آنان كينه ديني را و 

هاي فاسد و  در دل داشتند كه اديان باطل ايشان را به چالش كشيده و حكومت
ستمكارشان را از ميان برداشته بود، آنان در راه ضربه زدن به وحدت مسلمانان و متزلزل 

الم، افراد پست و نادان را آلت دست خود ساختند و توانستند هاي حكومت اس كردن پايه
اي به دل داشت، گرد خود جمع كنند  كه را كه نسبت به خليفه و حكومت او كينه هر آن

و جمعيتي پنهان را تشكيل دهند. آنان همچنين پا را فراتر گذاشتند و تالش كردند تا امثال 
1370Fت سلطه خالفت تشكيل دهندهاي تح اين جمعيت پليد را در ديگر سرزمين

. مهمترين 2
هاي اين جمعيت خبيث در كوفه و بصره و مصر قرار داشت كه بعدها توانستند  شكبه

1371Fعناصري را نيز در مدينه و شام با خود همراه سازند.

3 

 انگيزان گروه فتنه يهودي، رئيسدوم: عبداهللا بن سبأ 
ايد اين فتنه را گسترش داد و براي كرد كه ب ابن سبأ به پيروان و همفكران خود توصيه مي

اين كار نخست بايد امرا و واليان حكومت را مورد طعن و انتقاد شديد قرار داد. اما در 
بايست چنين وانمود كنيد كه قصد امر به معروف و نهي از منكر را داريد تا  ظاهر مي

1372Fبتوانيد مردم را با خود همراه سازيد

نقشه شوم،  . عبداهللا بن سبأ جهت اجراي اين4
دعوتگران خود را به سرتاسر بالد اسالمي گسيل داشت و به مكاتبه با پيروان خود در آن 
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ها پرداخت و به آنان اعالم نمود كه بايد به پا خيزند و در جهت برانگيختن قيامي  سرزمين
فراگير عليه حكوت تمام تالش خود را مبذول دارند. اين مردمان ناپاك، به ظاهر ادعاي 

مه امر به معروف و نهي از منكر داشتند اما در نهان، قصد داشتند مردم را فريب دهند و اقا
آنان را گرد خود جمع كنند. آنان در اين راه به نشر اكاذيب و افترا عليه امرا و واليان 

هاي مختلف، اين  زدند و با مكاتبه با همفكران خود در سرزمين حكومت دست مي
گستراندند تا بتوانند مردم ديگر بالد را تحت تأثير  د اسالمي ميشايعات را در سرتاسر بال

ها و تبليغات سوء خود قرار دهند. به اين ترتيب اين بد طينتان و اين  پردازي اين دروغ
دار كردند و مردم را عليه واليان و امراي خود  سبئيان ناپاك، وحدت مسلمانان را خدشه

را به فساد كشانند. آنان در اين دعوت خود چنان  شوراندند و توانستند زمين خداوند
اي داشتند كه كمتر كسي را توان آن بود تا باطن زشت و خطرناك اين  مهارت استادانه

ظاهر فريبنده سخنان و اقدامات آنان را ببيند و هدف شوم آنان را كه همانا عزل عثمان و 
1373Fنابود كردن حكومت اسالم بود، تشخيص دهد.

1 
، س معاويهاميراجراي نقشه پليد خود، نخست قصد شام نمود اما ابن سبأ جهت 

1374Fبالفاصله پي به نيات او برد و او را از شام اخراج كرد

. ابن سبأ پس از اين ماجرا به بصره 2
1375Fرفت و نزد حكيم بن جبله كه فردي دزد و جنايتكار بود سكني گزيد

. چون به عبداهللا بن 3
حكيم بن جبله اقامت كرده است او را فرا خواند.  عامر خبر دادند كه مردي ناشناس نزد

گفتن اين نكته الزم است كه حكيم بن جبله، همراه سپاهيان اسالم به ميادين فتوحات 
كرد و به  گشت او خود را از سپاه جدا مي رفت و چون سپاه به جانب بصره باز مي مي

سلمانان قضيه را نزد پرداخت. اهل ذمه و م 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  سعثمان

كه اصالح شود و دست از اين اقدامات  دارد و نگذارد كه از شهر خارج شود مگر اين
خود بر دارد. ابن سبأ نيز از اين خوي زشت حكيم سود جست و او را در جهت منافع 

ران را به ابن سبأ ملحق كند و  ا نمود. حكيم نيز توانست افرادي منحرف و هوسخود مهي
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طور  گردد. همان به اين ترتيب جمعيت پنهان در راستاي اهداف شوم ابن سبأ تشكيل مي
كه گفتيم ابن عامر، با شنيدن خبر ورود ابن سبأ به شهر و اقامت او در خانه حكيم، او را 

ت او و قصد او از سفر به بصره سؤال نمود. ابن سبأ نيز وانمود احضار نمود و در مورد هوي
كرد كه او پيشتر از اهل كتاب بوده اما پس از شناخت اسالم، با رغبت به اين دين  مي

  گفت: اين چهگرويده است و قصد دارد در بصره سكني گزيند. عبداهللا بن عامر 
جا خارج شو و چيزي از  ر از اينزودت  شنوم؟ هرچه در مورد شما مي  هايي است كه حرف

در آن شهر اقامت   بيرون راند و نگذاشت كه  خود باقي نگذار. ابن عامر وي را از بصره
  وجود آورده  پيرواني را براي خود به  گفت كه را وداع مي  گزيند. اما ابن سبأ زماني بصره

 بود.  جا كاشته اي از حزب سبئي يهودي را در آن بود و شاخه
جا بود كه فضا را مناسب افكار و عقايد باطل  سبأ سپس عزم كوفه كرد و در آنابن 

كه سعيد بن عاص خبر ورود ابن سبأ به كوفه را شنيد دستور داد  خود ديد اما به محض اين
تا او را از شهر بيرون كنند. پس از اخراج ابن سبأ از كوفه، او قصد سرزمين مصر كرد و 

ي شوم خود را اجرا كند و افراد بسياري را گرد خود جمع ها جا توانست نقشه در آن
جا با پيروان خود در ديگر شهرها مكاتبات پنهاني داشت و دستورات الزم  نمايد. او در آن

1376Fكرد را به آنان ابالغ مي

هاي ابن سبأ و پيروان او شش سال به طول انجاميد تا  . تالش1
انگيزان شورش خود  ، غوغاساالران و فتنهكه سرانجام در سال سي و پنج بعد از هجرت اين

را به منتها اليه وقاحت رسانيدند و در دوران  آن سرا از كوفه آغاز كردند و با قتل عثمان
1377Fنيز همچنان به شيطنت و خباثت خود ادامه دادند. سخالفت علي بن ابي طالب

2 

 كشند انگيزان، مجلس سعيد بن عاص را به آشوب مي سوم: فتنه
اي ميان عموم مردم  روزهاي سال سي و سوم بعد از هجرت كه سعيد در جلسهدر يكي از 

اي از منحرفان و  كرد عده هاي مختلف گفتگو و بحث مي حضور يافته و با آنان در زمينه
 را به آشوب كشاندند.  گران وارد اين جلسه شده و آن افراط
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خنيس بن حبيش اسدي در واقع، ماجرا از اين قرار بود كه ميان سعيد و فردي بنام 
گراياني چون جندب ازدي كه فرزندش به  اي در گرفت؛ در مجلس نيز افراط مجادله

خاطر ارتكاب قتل، قصاص شده بود و نيز افرادي مانند مالك اشتر نخعي، ابن كواء و 
صعصعه بن صوحان حضور داشتند، آنان اين فرصت را غنيمت شمردند و براي بر 

ور شدند. پدر خنيس  اهر و براي حمايت از سعيد، به خنيس حملهانگيختن آتش فتنه، به ظ
نيز كه براي دفاع از فرزندش وارد معركه شده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار 

كه پدر و پسر از شدت ضربات، بيهوش شدند، سعيد نيز هر چه كوشيد  گرفت به نحوي
ر همدستانشان شود. اين اقدام نتوانست مانع اين اقدام وحشيانه جندب و مالك اشتر و ديگ

اي قرار گيرد كه با درايت و عملكرد بموقع سعيد،  باعث شد، كوفه در آستانه جنگي قبيله
واقعه را براي او  ساي خطاب به عثمان آتش آن فتنه در نطفه خفه شد. سعيد طي نامه

را به بازگو نمود و عثمان نيز به او سفارش نمود كه تا حد امكان سعي نمايد مسأله 
1378Fصورتي آرام و بدور از هر نوع تشنج حل و فصل كند

پس از اين ماجرا منحرفان از . 1
و مردم و بزرگان كوفه  سدين، اقدام به نشر شايعات و اكاذيب بر ضد سعيد و عثمان

كردند و به همين دليل، مردم از سعيد خواستند تا آنان را مجازات نمايد. سعيد به آنان 
را از ايجاد تشنج و بحران در شهر منع كرده است اما اگر در تصميم پاسخ داد كه عثمان م

را در  سكسب تكليف نماييد. مردم نيز عثمان امير المؤمنينورزيد از خود  خود اصرار مي
جريان اوضاع و احوال شهر قرار دادند و از او خواستند تا به سعيد فرمان دهد كه اين 

ه اخراج كند و عثمان نيز درخواست آنان را پذيرفت انگيزان و آشوب طلبان را از كوف فتنه
و به سعيد دستور داد تا آن آشوب طلبان را از شهر تبعيد نمايد. سعيد نيز اين عده را كه 

اي به معاويه به او  شدند به شام و نزد معاويه فرستاد و طي نامه حدود ده تا پانزده نفر مي
كه اهل فتنه و آشوب هستند. آنان را از فرستم  اي را نزد تو مي چنين نوشت: من عده

اند  مجازات بترسان و تالش كن تا اصالح شوند و اگر احساس كردي به راه راست آمده
1379Fبار ديگر به ايشان فرصت جبران مافات را بده

كه به شام تبعيد شدند اين   . از جمله افرادي2
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بن زياد، عمير  عده بودند: مالك اشتر نخعي، جندب ازدي، صعصعه بن صوحان، كميل
1380Fبن ضابيء و ابن كواء

1. 

 شوند انگيزان به شام تبعيد مي چهارم: فتنه
با ورد اين افراد به شام، معاويه آنان را در مكاني بنام كليساي مريم سكني داد و طبق 

. او روز بودند  در عراق با آن مواجه  نمود كه احكام را بر آنان اجرا ميدستور عثمان همان 
خورد تا بتواند شناخت درستي از آنان به دست آورد. يك روز  ن غذا ميو شب با آنا

با  د و شجاع و فصيح كه خداونديمعاويه خطاب به اين جماعت گفت: شما عرب هست
ها غلبه نماييد و  دين اسالم به شما عزت و شرف داد و با اين دين توانستيد بر ديگر ملت

بينم كه نسبت به قريشيان احساس كينه و نفرت  هاي آنان را در دست گيريد، اما مي ثروت
دانيد اگر قريشيان نباشند شما به همان دوران ذلت و ضعف پيش از اسالم  كنيد. آيا مي مي

1381Fباز خواهيد گشت.

2 
دانست معاويه با آن فصاحت و بالغت، ذكاوت و هوش و  در واقع، عثمان مي

را حل و فصل نمايد و به تواند هر مشكلي  گذشت و آرامش و صبر كم نظير خود مي
اي، آن را به پسر ابوسفيان محول  همين خاطر، به محض وقوع هر نوع آشوب و فتنه

نيز در رابطه با اين مسأله، تمام توان خود را به  سكرد تا گره آن را بگشايد. معاويه  مي
شام  بست تا بتواند اين افراد آشوب طلب را سر راه آورد. او نخست ورود آنان به كار مي

را 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 
مورد آنان شنيده بود را به دست آورد. به اين ترتيب كوشيد ترس و خوفي را كه در دل 

د و ديوار عدم اعتمادي را كه ميانشان بود از ميان بردارد، او پس از اين آنان بود از ميان بر
انگيز اين قبيل افراد همانا تعصبات قبيله و  مدت، فهميده بود كه علت اين اقدامات فتنه

حس جاه طلبي و قدرت طلبي است. بنابراين براي اصالح كردن آنان دو مساله را مطرح 
 نمود. 
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 .زت و قدرت عربنخست: تأثير اسالم در ع

 دوم: نقش قريشيان در نظر اسالم و حل و فصل مشكالت و معضالت مسلمانان.
اين آشوب طلبان با شنيدن اين سخن و تأثير بسزاي اسالم در وضعيت عزتمندانه 
خود و مقايسه اين وضعيت با آن شرايط نابسامان و قتل و غارت پيش از اسالم قاعدتاً بايد 

1382Fداشتند ود دست بر مياز آن اقدامات مخرب خ

1. 
معاويه در ادامه گفتگو با آنان چنين گفت: رهبران امروز شما بسان سپر شما هستند 
پس سپرهاي خود را از خود نرانيد. رهبران امروز شما در برابر عصيان و ظلم و ستم شما 

شما را مجازات خواهد كرد و حاكماني را بر شما  صبور هستند اما بدانيد كه خداوند
گرداند كه با وجود صبر شما در برابر ظلم و جورشان باز هم شما را سركوب  سلط ميم

كنند و آن وقت است كه شما نيز با اين صبر نابجا در ظلم و ستم آنان نسبت به مردم  مي
شريك هستيد. يك نفر از آن جمع به معاويه گفت: اما قريش كه جمعيت اندكي دارد و 

قدرتمند نبود. حال بر ما حاكم شده است؟ حال اگر ما اين در دوران جاهليت نيز چندان 
توانيم حكومت را به دست آوريم، معاويه به او  سپر خود را از هم بدريم مي -به قول تو-

دانم كه شما تنها از روي جهالت و ناداني دست به چنين كارهايي  پاسخ داد: حال مي
ديشي چه برسد به ديگر افراد ان ايد، تو كه سخنگوي قومت هستي اين گونه مي زده
ات؛ دوران جاهليت را به ياد آوريد و ببينيد اسالم شما را به كجا رسانيده است، من از  قبيله

كنم، اما شما دوران جاهليت را به  عزت و مكنتي كه اسالم به شما داده است صحبت مي
توانيد  ما ميكنيد اگر سپر حكومت از هم دريده شود آنگاه ش كشيد. فكر مي روي من مي

آيد. بدانيد كه خداوند مردماني  صاحب آن شويد اما سپري شكسته باشد ديگر به كار نمي
1383Fگرداند رو شما باشند و عليه خليفه خود قيام كنند خوار و ذليل مي را كه دنباله

2. 
تواند آن افراد را قانع كند پس در ادامه چنين  دانست كه اين سخنان نمي معاويه مي

عزت  ميد كه قريش در جاهليت و اسالم تنها و تنها به خاطر الطاف خداوندفرمود: بفه
ترين، مهمترين،  ترين، نجيب ترين اعراب نبود اما با اصل و نسب يافت. قريش قوي
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جوانمردترين قبايل بود؛ تنها و تنها به خاطر عنايت خداوند توانست در دوراني كه قبايل 
هر كه را عزيز  ند در امان بماند كه خداوندكرد عرب، يكديگر را قتل و غارت مي

گرداند، او هرگز ذلتي نبيند و به هر كه رفعت و منزلت واال دهد، هرگز حقير نشود. 
اند و سرزمين و  تمامي ملل عرب و عجم، هر يك به بال و مصيبتي بزرگ گرفتار آمده

قصدي را در مورد  اند اما به خاطر فضل خداوند، هر كه چنين حكومتشان را از دست داده
قريش نمايد خوار و ذليل گردد و چون خداوند چنين اراده نمود كه ايشان را از ذلت دنيا 

را كه بهترين خلق اوست از ميان ايشان برگزيد و  هو عذاب آخرت برهاند محمد 
ياراني را گرد او جمع آورد كه بهترين ايشان، از قريش بودند. اين حكومت نيز به خاطر 

يشان استوار است و به همين خاطر، خالفت در ميان قريشيان قرار دارد. خداوند درايت ا
آنان را در جاهليت از شر سالطيني كه به دين شما بودند حفظ نمود و امروز نيز كه بر 
دين حق هستند. مطمئناً از ايشان حمايت و حفاظت خواهد نمود. از شما و دار و دستتان 

تو بدترين قبيله عرب است. بدترين نوع گياهان در سرزمينتان  بيزارم. تو اي صعصعه! قبيله
رويد، در دورترين نقطه ساكن هستيد، شرورترين قبايليد، بدترين رفتار را با قبايل  مي

ترين  همجوارتان داريد، هر كه را كه نزديك شما باشد خوار كنيد و دشنام دهيد، پست
ر داريد هميشه ذليل و خوار ايشان اصالت را داريد و چون در مرز مملكت فارس قرا

ات رسيد، شما را رفيع گردانيد و بر ديگر  به قبيله صايد اما چون دعوت رسول اهللا بوده
ات و آن هم از روي ناچاري  ها فضيلت داد. هر چند كه تو اي صعصعه! بعد از قبيله ملت

ا بار ديگر به اي حال قصد داريد اين دين عزيز را منحرف سازيد و خود ر ايمان آورده
توايند قريش را ذليل گردانيد و به او آسيبي رسانيد.  ذلت افكنيد. بدانيد كه هرگز نمي

شيطان بر شما مسلط است و راه شر و فتنه را به شما نشان داده و توانسته است شما را 
تواند شما را از خواست  بفريبد. اما او باعث مرگ و هالكت شما خواهد شد. او نمي

برهاند پس اگر شري ايجاد كرديد بدانيد كه خداوند نيز در مقابل شري بدتر را خداوند 
كند تا در  گرداند و آنگاه شيطان شما را رها مي نصيب شما خواهد نمود و شما را خوار مي
1384Fضعف و ذلت نتوانيد كاري از پيش ببريد.
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را سر عقل  به اين ترتيب، معاويه تمام تالش خود را نمود تا اين افراد آشوب طلب
 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 اوضاع را با 
 ، مقايسه كرد. عزت و كرامتي كه اسالم به آنان عطا نمود

او صعصعه بن صوحان را كه سخنگوي دوستانش بود مورد خطاب قرار داد و به  -
كه به ميان قبيله خود  اش ايمان آوردند، او امتناع كرد تا اين آور شد كه چون قبيله  او ياد

 بازگشت و به ناچار اسالم آورد. 
ب در ميان هاي شوم صعصعه و همدستانش را كه قصد ايجاد آشو معاويه نقشه -

امت و منحرف كردن ايشان از دين داشتند بر مال ساخت، به آنان گوشزد نمود كه سر 
ي آنان را رسوا  كند همه ها شيطان است كه آنان را فريب داده و تحريك مي منشأ اين فتنه

ها و افتراها مردم را از دين خدا منحرف ساخته و به همان  نمود كه قصد دارند با اين دروغ
1385Fو باورهاي باطل جاهليت باز گردانند. عقايد

1 

 اي ديگر ميان معاويه و آشوب طلبان جلسه
بار ديگر معاويه نزد آن آشوب طلبان رفت و به آنان چنين گفت: يا پاسخي درست 
به من بدهيد و يا ساكت باشيد و بيشتر بيانديشيد. بنگريد كه خير و صالح خود و خانواده 

در چه چيزي است، پس به دبنال به دست آوردن آن باشيد  تان و همه امت اسالمو قبيله
 تا بتوانيم در صلح و صفا در كنار هم زندگي كنيم. 

صعصعه جواب داد كه: هرگز در عصيان و گناه از تو اطاعت نخواهيم كرد. معاويه 
و تقواي او و حفظ وحدت  صپاسخ گفت: من كه شما را به اطاعت از خدا و رسولش

خوانم. اما صعصعه جواب داد كه: تو بر خالف ادعايت ما را به تفرقه و  ميان امت فرا مي
اي. معاويه در پاسخ به او گفت: بر فرض  دعوت كرده صعدم اطاعت از خدا و رسولش

كنم و شما را به اطاعت از  هايم توبه مي كه ادعاي تو درست باشد، حال من از آن حرف
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ناب از تفرقه، اطاعت و احترام نسبت و تقواي او، حفظ وحدت و اجت صخدا و رسولش
خوانم. صعصعه جواب داد: حال ما  به رهبران خويش، مساعدت ايشان و ارشاد آنان فرا مي

تر از تو به اين منصب برسد. معاويه  خواهيم از مقام كنار رفته تا فردي اليق نيز از تو مي
كه سابقه هم خود و  گفت: موافقم اما آن فرد اليق كيست؟ ايشان گفتند: او مردي است

گفت: سوگند   معاويهتر است.  هم پدرش در اسالم از سابقه تو و پدرت بيشتر و درخشان
اما اي بهتر از من دارند،  اي در اسالم دارم و ديگران نيز پيشنه من پيشينه  خداوند كه  به

مر تواند بر اين اوضاع مسلط شود. ع مطمئن هستم در اين دوران، هيچ كس چون من نمي
نيز همين ديدگاه را نسبت به من داشت و اگر فردي تواناتر از مرا سراغ  سبن خطاب 

داد كه عمر را در امر دين و حكومت با هيچ كس سرسازش  داشت او را بر من ترجيح مي
ام كه مستحق عزل و بر كناري  و مسامحه نداشت. از طرف ديگر، من هيچ خطايي نكرده

ديد بيقين مرا از  شوراي امت چنين اشتباهي بزرگ را از من مي باشم و اگر امير المؤمنين و
خواهم كه اگر امير المؤمنين روزي بخواهد مرا  كرد. از خداوند نيز مي اين منصب عزل مي

دانم كه اين سخنان،  عزل نمايد اين كار كامالً به صالح اسالم و مسلمين باشد، اما مي
دتان است و اگر قرار بود امور حكومت و هاي شيطان و هوا و هوس خو براساس وسوسه

دوام  ستتوان هاي نفس شما استوار باشد يك روز هم نمي دين براساس اميال و خواهش
امور دين و حكومت اسالم را براساس خواست خويش استوار  بياورد، اما خداوند

سخنان گردانيده است؛ بنابراين شما نيز خود را به امور خير و نيك عادت دهيد و تنها 
شايسته و بايسته يك مسلمان را بر زبان آوريد. ايشان گفتند: ما مطمئن هستيم كه تو لياقت 

هاي شيطان تبعيت  نيز به آنان هشدار داد كه مبادا از وسوسه ساين مقام را نداري. معاويه 
كنند و به عصيان پروردگار بپردازند كه عذاب و ذلت اين كار در دنيا و آخرت، دامنگير 

ان خواهد بود. ايشان به معاويه حمله كردند و ريش و موي سر او را گرفتند اما او به آن
آنان گفت: اينجا سرزمين كوفه نيست، به خداوند سوگند اگر مردم شام با خبر شوند كه با 

ايد شما را خواهند كشت و در آن صورت نيز من نخواهم توانست  من چه رفتاري داشته
1386Fند شد و گفت كه هرگز نزد آنان نخواهد رفتمانع آنان شوم. سپس بل

امير بينيم كه  . مي1
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تمام توان و نيروي خود را به كار بست تا بتواند اين قوم آشوب طلب را از آن  سمعاويه 
راه نادرست خود باز گرداند و به تقوا و اطاعت خداوند و حفظ وحدت امت اسالم فرا 

گز در عصيان و گناهان معاويه از او اطاعت خواند اما آنان در مقابل پاسخ دادند كه هر
1387Fنخواهيم كرد

دانست ايشان تنها قصد سفسطه و مجادله دارند و  . معاويه با وجودي كه مي1
خواهند از راه باطل خويش باز گردند باز صبر پيشه كرد و با آرامش و متانت به آنان  نمي

 صز دستورات خدا و رسولاعالم نمود كه اگر ادعاي آنان در مورد عصيان و تمرد او ا
كند و خود آنان را به تقوا و اطاعت خدا و  درست باشد كه نيست، باز او توبه مي

دارد تا شايد بتواند به قلب  و اجتناب از تفرقه و آشوب در ميان امت بر حذر مي صرسول
 نفوذ كند و آنان را تحت تاثير قرار دهد و اما آنان در مقابل روش نرم و آنانچون سنگ 

ماليم معاويه و سخنان زيبا و خيرخواهانه او چنان جسور شدند كه صراحتاً راز درون را 
تا فردي  خواهند تا از مقام خود كنار برود هويدا كردند و اعالم كردند كه از معاويه مي

تر جاي او را بگيرد. معاويه نيز كه نيت و قصد آنان را شناخته بود اصرار داشت تا  اليق
انگيزان منافق، هرگز نام اين  بينيم كه اين فتنه د اليق را به او نيز بشناسانند اما ميآنان اين فر

فرد را آشكار نكردند و تنها به يك مشت شعار دهن پركن اكتفا كردند. آنان ادعا 
كردند كه اگر معاويه كنار برود فردي جايگزين او خواهد شد كه هم خود او و هم  مي

تري نسبت به معاويه و پدر او برخوردار است.  بيشتر و درخشانپدرش در اسالم از سوابق 
معاويه با وجود جسارت و رفتارها و سخنان ناشايست ايشان باز در قبال آنان آرامش و 

هاي  گفت. پاسخ صبر خود را حفظ نمود و با داليل محكم به ادعاهاي آنان پاسخ مي
توان در چند مورد زير خالصه  را ميپايه و اساس آن آشوب طلبان  معاويه به ادعاهاي بي

 بندي نمود:  و جمع
اي در خور توجه در اسالم است و  معاويه به آن افراد بيان نمود كه او را نيز سابقه -1

هموست كه از زمان وفات بردارش، يزيد بن ابي سفيان، در برابر روميان از مرزهاي قلمرو 
 كند.  اسالمي دفاع مي
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تري نسبت به  ر اسالم از سابقه بيشتر و درخشانبدون شك هستند افرادي كه د -2
تواند  معاويه برخوردارند اما با اين وجود معاويه معتقد بود او تواناترين فردي است كه مي

از مرزهاي شام حفاظت به عمل آورد. او از بدو به قدرت رسيدن در شام، چنان اوضاع 
 ست و حامي خود ساخته بود. آن ديار را سروسامان بخشيد كه مردمان آن سرزمين را دو

در تعيين واليان و كارگزاران دولت خويش بسيار  سبيقين روش عمر بن خطاب -3
ديد هرگز يك روز نيز  سختگيرانه و دقيق بود. حال اگر او در معاويه انحراف و ضعفي مي

 كرد. اما با وجود آن سياست موشكافانه و ريزبينانه عمر او را به واليت شام منصوب نمي
در امر حكومت، معاويه توانست در دوران خالفت او، والي شام بماند. هر چند  روقفا

نيز مشاغل را بر عهده داشت و اين بيانگر  سو ابوبكر صپيشتر و در دوران رسول خدا
او را  صجا كه رسول اهللا به او بود تا آن سو ابوبكر صديق صميزان اعتماد رسول خدا

 كاتب خويش نمود. 
ي از هر سمت و منصبي، بايد بنا به عواملي صورت پذيرد كه بر عزل و بركنار -4

انگيزان را  كناري يك نفر از مقام خود را عادالنه و درست جلوه دهد. حال عاملي كه فتنه
 گيري معاويه شدند چه بود؟!  بر آن داشت تا خواستار استعفا و كناره

امير المؤمنين  تنها فردي كه حق عزل و نصب واليان و امراي دولت را داشت -5
بود و هيچ كس ديگر، از جمله آن آشوب طلبان، را حق دخالت در اين مسأله  سعثمان
 نبود. 

تصميم بگيرد كه معاويه را عزل نمايد،  سكه امير المؤمنين عثمان در صورتي -6
بدون شك بايد پذيرفت كه اين تصميم كامالً به صالح اسالم و مسلمين است و معاويه 

1388Fيري فرمانبردار بايد به اين خواست خليفه گردن نهد.نيز به عنوان ام

1 
نتيجه اين جلسات و گفتگوها ميان معاويه و آشوب طلبان بسيار تأسف برانگيز بود. 
معاويه كه بارها و بارها آنان را از خشم و عقاب پروردگار بيم داد و به آنان هشدار نمود 

تفرقه و آشوب ميان صفوف  هاي شيطان تبعيت كنند و موجبات تا مبادا از وسوسه
مسلمانان را فراهم آورند، باز اين قوم لجوج و خودسر، در مقابل اين نصايح دلسوزانه به 
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او حمله بردند و ريش و موي سر او را كشيدند و ازآن پس بود كه معاويه آنان را از خود 
ديگري را  راند و با خشونت و تهديد با اين قبيل افرادي كه جز زبان زور هيچ زبان مي

كند. معاويه پس از چند جلسه گفتگو و مجادله با اين بد طينتان  فهمند برخورد مي نمي
دانست كه آنان را با حق كاري نيست و هرگز در راه حق گام نخواهد نهاد. پس برخود 
الزم ديد تا حقيقت وجودي اين نابكاران و خطري را كه از جانب ايشان كيان وحدت 

1389Fاطالع دهد. سكند به امير المؤمنين عثمان مي مسلمانان را تهديد

1 

 در رابطه با آشوب طلبان كوفه سنامه معاويه به عثمان -
بسم اهللا الرحمن الرحيم: از معاويه بن ابي سفيان به امير المومنين عثمان بن عفان: اي 

به  گويند. آنان امير المومنين! شما قومي را نزد من فرستاديد كه با زبان شيطان سخن مي
كنند اما در واقع، مردم را دچار شبهات  زعم خود با زبان قرآن با مردم صحبت مي

برند و ادعاهاي ايشان را  ي مردم نيز به كنه سخنان آنان پي نمي سازند. متأسفانه همه مي
خواهند اسالم و مسلمين  كنند. آنان تنها قصد دارند امت را دچار تفرقه كنند و مي باور مي

ضعف و ذلت بفرستند. آنان بسياري از مردم كوفه را چنان خود از راه بدر را به محاق 
اند و حال از آن بيم دارم كه مردم شام را نيز بدان راه ضاللت بكشانند، پس از شما  برده
1390Fخواهم كه آنان را به سرزمينشان باز گردانيد. مي

2 

  جزيره شان بهتبعيدو  بازگشت آشوب طلبان به كوفه سپنجم: عثمان
عثمان دستور داد تا آشوب طلبان را نزد سعيد بن عاص باز گردانند. اما چون آنان به كوفه 
بازگشتند بار ديگر زبان عليه سعيد و عثمان گشودند و به دروغ و افترا پرداختند. سعيد بار 
ديگر از دست آنان به عثمان شكايت برد و عثمان اين بار فرمان داد تا آنان را به حمص و 

1391Fبدالرحمن بن خالد بن وليد تبعيد كنندنزد ع

. چون آنان به حضور عبدالرحمن رسيدند، او 3
دست  هايبا ايشان با خشونت و پرخاش سخن گفت و از آنان چنين استقبال نمود: اي آلت

شويد و  شيطان! در اينجا هيچ كس از حضور شما خوشحال نيست. شما اصالح نمي
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كار  ن نتواند شما را رام كند و به ذلت كشاند زيانهمچنان در باطل هستيد. اگر عبدالرحم
دانم شما از چه قوم و ملتي هستند، عربيد يا عجم كه اين چنين اصالح  خواهد بود. نمي

ناپذيريد. مراقب باشيد با من همچون سعيد و معاويه برخورد نكنيد. من فرزند خالد بن 
د و همو بود كه مرتدين را قلع نظيري را از خود نشان دا هاي بي هستم كه رشادت سوليد

و قمع نمود. آنان يك ماه نزد عبدالرحمن ماندند و او در طول اين مدت با درايت و 
نمود و هرگز چون سعيد و معاويه در قبال آنان از خود نرمش  قاطعيت با ايشان رفتار مي

صلح نزد برد و آنان را در جنگ و  رفت آنان را با خود مي نشان نداد. او هر جا كه مي
داشت تا كامالً مراقب رفتار و كردارشان باشد و در هر شرايطي كه اقتضا  خود نگاه مي

گردانيد و هر وقت كه سر دستشان، صعصعه بن صوحان  نمود آنان را خوار و ذليل مي مي
گفت: اي فرزند گناه! بدان هر كه را خير و صالح، به راه راست نياورد،  ديد به او مي را مي

كند و هر كه با نرمش و ماليمت اصالح نگردد بايد با خشونت و   او را اصالح ميشر و بال
گونه كه با سعيد و معاويه  گفت: چرا همان شدت او را سر عقل آورد. نيز به آنان مي

 دهيد؟!  هاي مرا نمي كنيد و جواب حرف كنيد با من صحبت نمي مجادله مي
واقع شد و باعث گرديد تا آشوب  اين شدت و برخورد قاطعانه عبدالرحمن مفيد

تر  طلبان اظهار ندامت كنند و از عبدالرحمن بخواهند كه آنان را ببخشايد و رفتاري ماليم
فرستاد تا  سبا ايشان در پيش بگيرد. عبدالرحمن نيز از ميان آنان مالك اشتر را نزد عثمان

نيز  ساند. عثمان ن شدهبه او اطالع دهد كه آنان از كردار سابق خود توبه كرده و پشيما
آنان را بخشود و به آنان اجازه داد تا به شهر خويش باز گردند. اما مالك اشتر از 

درخواست كرد تا عثمان به آنان اجازه دهد در جزيره و نزد عبدالرحمن بمانند  سعثمان
1392Fكه او با اين تقاضاي آنان موافقت كرد

. پس از اين اتفاقات بود كه شعله فتنه كوفه 1
انگيزان   روكش كرد. در واقع، در حوادث سال سي و سوم بعد از هجرت، منافقان و فتنهف

1393Fكه شاهد تبعيد رؤساي خود بودند سكوت را بهترين راه حل نجات خود دانستند.

2 
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 چينند توطئه مي» اشج عبدالقيس«ه يانگيزان بصره عل فتنه -1
جبله بر ضد فضال و صلحاي شهر انگيزان آن شهر به رهبري حكيم بن  در بصره نيز فتنه

دادند. از جمله اين  هاي بسياري را به آنان نسبت مي ها و تهمت چيدند و دروغ توطئه مي
عبدالقيس بود كه همراه هيأت نمايندگان قبيله  فضال، عامر بن عبدالقيس ملقب به اشج

. اين فرد رفته و مدتي را نزد ايشان معارف دين را فراگرفته بود صخود نزد رسول خدا
 قرار داشت كه ايشان در مورد او چنين فرمودند:  صچنان مورد احترام رسول خدا

 ».إن فيك خصلتين يحبهما اهللا ورسوله: الحلم واألناة«
پسندند و آن دو  ها را مي آن صتو را دو خصلت نيكوست كه خدا و رسولش«

 1394F1»خصلت عقل و صبر و آرامش و متانت توست
فرماندهان قادسيه و ديگر نبردهاي فتوحات بود كه در بصره عامر بن عبدالقيس از 

شد. اما منحرفان از دين و منافقان در  جزو صلحا و پرهيزكاران آن ديار محسوب مي
راستاي تخريب شخصيت و اعتبار بزرگان و معتمدان شهر، اتهاماتي ناروا را بر او وارد 

د و چون معاويه با او به گفتگو نشست كردند. عثمان نيز او را به شام و نزد معاويه فرستا
ها را به  دانست كه او از تمام آن اتهامات مبرا است. اما سر دسته افرادي كه اين تهمت

دين و شرور به حساب  ان بود كه جزو افراد بيبعامر بن قيس نسبت دادند حمران بن ا
ون عثمان از اين او به عقد خود در آورد و چ  جا كه زني را در ايام عده آمد تا آن مي

ماجرا با خبر شد، آن زن را به او طالق داد و امر نمود تا حمران را تازيانه زنند و به بصره 
جا بود كه با حكيم بن جبله، سر دسته سبئيان بصره آشنا شد و به  تبعيد كنند و در آن
1395Fجرگه آنان پيوست.

2 

و قيـام اعـالم    ابن سبأ سال سي و چهارم بعد از هجرت را زمان آغاز شـورش  -2 
 كند مي

هاي شورش و قيام عليه نظام خالفت  در اين سال بود كه ابن سبأ تصميم گرفت اولين گام
را بر دارد. او از زماني كه در مصر مستقر شده بود به طور دائم با پيروان خود در كوفه و 
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يك نقشه واحد كه سرانجام به  كرد تا اين بصره و مدينه در ارتباط بود و با آنان مكاتبه مي
دست يافتند. پس از تبعيد آن آشوب طلبان به شام و سپس به جزيره، سردسته سبئيان 

1396Fكوفه مردي به نام يزيد بن قيس بود

. در سال سي و چهارم، اوضاع كوفه كامالً به نفع 1
خورد، زيرا در اين سال مؤمنان راستين و بزرگان شهر به قصد جهاد  آشوب طلبان رقم مي

هاي سست ايمان و  رج شده بودند و بيشتر افرادي كه در شهر ماندند، انساناز كوفه خا
آشوب طلب بودند كه تحت تأثير سبئيان و منافقان قرار داشتند و توانستند آنان را بر ضد 

1397Fسعيد بن عاص تحريك كنند

2. 

 اوضاع و شرايط كوفه هنگام شورش آشوب طلبان -3
نويسد: در اين سال  ي و چهارم چنين ميطبري در تاريخ خود راجع به حوادث سال س

سرداران خود را به مناطق  سسعيد بن عاص به مدينه رفت. اما پيش از رفتن نزد عثمان
مختلف فرستاد. او اشعث بن قيس را به آذربايجان، سعيد بن قيس را به ري، نسير عجلي را 

كيم بن سالمه را به به همدان، سائب بن اقرع را به اصفهان، مالك بن حبيب را به ماه، ح
موصل، جرير بن عبداهللا را به گرجستان، سلمان بن ربيعه را به باب االبواب (نخجوان)، 
عتيبه بن نهاس را به حلوان اعزام كرد. او قعقاع بن عمرو تميمي را به عنوان امير لشكر 

م بيني كوفه گماشت و عمير بن حريث را جانشين خود در كوفه نمود. به اين ترتيب، مي
كه با خروج بزرگان و سرداران كوفه اين شهر، عمالً بدون محافظ، در اختيار آشوب 

1398Fگيرد انگيزان قرار مي طلبان و فتنه

. در اين شرايط يزيد بن قيس، رهبر سبئيان اين شهر، 3
دهد تا عليه حكومت  پس از توافق با عبداهللا بن سبأ، به پيروان و همدستان خود دستور مي

1399Fقيام كنند.

4 
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 كند قعقاع بن عمرو اولين تحركات شورشيان را سركوب مي -4 
جا بود كه  چون يزيد بن قيس عليه حكومت اعالم خروج كرد، به مسجد رفت و در آن

كه قعقاع بن عمرو از اين  ديگر سبئيان و شورشيان گرد او تجمع كردند. به محض اين
ت نمود. يزيد چون قاطعيت و اقدام آنان با خبر شد، به مسجد رفت و آنان را باز داش

بصيرت قعقاع را در يافته بود، نيت پليد خويش را پنهان نمود و ادعا كرد تنها خواستار 
طغيان كند. قعقاع نيز  سعزل سعيد بن عاص است و قصد نداشته عليه حكومت و عثمان

نكنند  آنان را آزاد كرد اما بديشان دستور داد به منازل خويش باز گردند و هيچ جا تجمع
1400Fو اگر خواستار عزل سعيد هستند آن را از خود خليفه درخواست بكنند

1. 

هسـتند  (نزد عبدالرحمن بـن خالـد)   يزيد بن قيس با آشوب طلباني كه در تبعيد  -5
 كند مكاتبه مي

چون قعقاع توانست اولين حركت سبئيان در كوفه را سركوب كند، يزيد بن قيس تصميم 
اعتدال را رعايت كند. به همين دليل، او فردي را مأمور گرفت در تحركات خود جانب 

اي را به شورشياني كه در تبعيد هستند برساند. او در آن نامه خطاب به آنان  كرد تا نامه
گفته بود كه به محض دريافت اين نامه، گريخته و خود را به كوفه رسانند، چرا كه با 

يام عليه عثمان را آغاز كنند. چون مالك ام كه ق دوستانمان در مصر به اين توافق رسيده
اشتر اين نامه را دريافت كرد، به سرعت خود را به كوفه رسانيد و بار ديگر به يزيد بن 

گاه همه با هم در مسجد تجمع كردند و در اين ميان، مالك اشتر  قيس پيوست، آن
ود كرد كه او از توانست افراد سست ايمان و ساده لوح را بفريبد. او به آنان چنين وانم
اند تا سرانه مردم  مدينه به كوفه آمده است و اطالع يافته كه سعيد و عثمان تصميم گرفته

المال را از دويست درهم به يكصد درهم كاهش دهند. واقعيت اين است كه  كوفه از بيت
سعيد و عثمان، هرگز در اين زمينه با هم صحبت نكردند اما مالك اشتر توانست با جعل 

ن دروغ، مردمان ساده لوح و سست ايمان و افراد آشوب طلب بسياري را با خود همراه اي
سازد. چون مسجد به آشوب كشيده شد، يزيد بن قيس آنان را فراخواند تا راه ورود سعيد 
به كوفه را بر او ببندند و خواستار عزل او شوند و به اين ترتيب، توانست جمعيتي قريب به 
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1401Fاين كار تشويق كنند يك هزار نفر را به

در اين ميان، هر چقدر بزرگان و صلحاي شهر  1
و ديگران كوشيدند تا آن  وچون ابوموسي اشعري، عبداهللا بن مسعود، قعقاع بن عمر

1402Fمردمان را از اين اقدام نادرست منصرف كنند نتوانستند توفيقي به دست آورند.

2 

 داند ه حل ميقعقاع بن عمرو، كشتن رؤساي اين آشوب را تنها را -6
پس از آغاز اين آشوب و بلوا، عمير بن حريث بر منبر رفت و از مردم خواست تا وحدت 

1403Fانگيزان بپرهيزند خود را حفظ كنند و از تفرقه و تبعيت فتنه

. در اين اثنا، قعقاع بن عمرو 3
خواهيد، در مسير جريان سيل بايستيد و جلوي آن را بگيرد.  خطاب به او گفت: آيا مي

د جلوي آن را از سرچشمه و سر منشأ آن گرفت. من اطمينان دارم كه شمشير، تنها راه باي
حل خاموش كردن آتش اين فتنه است، بايد برق شمشير را به آنان نشان داد تا ديگر 

دهيد صبر كنيد و ببينيد  دست به چنين كارهايي نزنند. حال اگر به حرف من گوش نمي
1404Fانجامد. ا ميكه سرانجام اين قصور ما به كج

4 

 شوند آشوبگران مانع ورود سعيد بن عاص به كوفه مي -7 
يزيد بن قيس و مالك اشتر همراه يك هزار نفر از كوفه خارج شده و در راه كوفه به 

توقف كرده و منتظر بازگشت سعيد از مدينه شدند، چون » جرعه«مدينه در محلي بنام 
و به او گفتند: كه به مدينه باز گردد، چرا كه سعيد از مدينه بازگشت راه را بر او بستند 

آنان مانع ورود او به كوفه خواهند شد و به او اعالم كردند كه به عثمان اطالع دهد تا 
ابوموسي اشعري را به جاي او به واليت كوفه منصوب كند. سعيد به آنان گفت: كه اگر 

ت يك هزار مرد عاقل به اي ديگر به جاي من انتخاب شود لزومي نداشخواهيد والي مي
ارسال  ساي به عثمان جا بيايند تا اين مطلب را به من اطالع دهند كافي بود نامه اين

                                           
 ). ٥/٣٣٨تاريخ طربی ( -١
 ). ٥/٣٣٨تاريخ طربی ( -٢
 . ١٣٩ص، اخللفاء الراشدون -٣
 ). ٥/٣٣٨تاريخ طربی ( -٤
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نموديد و يك نفر نيز اين مطلب را به من  كرديد و درخواست خود را در آن مطرح مي مي
1405Fداد. خبر مي

1 
ن ديد در واقع سعيد چون آن وضعيت را مشاهده نمود، صالح و خير امت را در آ

1406Fور نگردد كه ديگر با آنان وارد جروبحث نشود تا آتش آن فتنه بيشتر از قبل، شعله

. پس 2
از بازگشت سعيد به مدينه، او عثمان را در جريان ما وقع قرار داد، عثمان از او پرسيد كه 
آيا قصد طغيان عليه خالفت را دارند؟ و سعيد پاسخ داد كه به ظاهر، تنها خواهان عزل من 

باشند، عثمان از او سؤال كرد كه چه كسي را مد نظر دارند و  اي ديگر ميعيين واليو ت
اند خواهان واليت ابوموسي اشعري هستند، عثمان نيز  سعيد بيان داشت كه آنان گفته

موافقت كرد تا ابوموسي اشعري را به جاي سعيد به واليت كوفه انتخاب كند اما هشدار 
اي  كنيم اما از اين به بعد ديگر هيچ بهانه دام كوفيان صبر پيشه ميداد كه ما در برابر اين اق

1407Fشود. از آنان پذيرفته نمي

3 
كه نامه عثمان مبني بر عزل سعيد و تعيين ابوموسي اشعري به واليت  پيش از اين

اي كه در شهر بودند تالش كردند تا اوضاع را آرام و سر  كوفه به اين شهر برسد، صحابه
انگيزان چنان بر شهر حاكم شده بودند كه اصالح اوضاع،  اما منافقان و فتنهو سامان دهند 

در مسجد حضور  صنمود؛ در آن زمان دو نفر از صحابه رسول خدا چندان آسان نمي
داشتند؛ آن دو حذيفه بن يمان و ابو مسعود عقبه بن عمرو انصاري بودند. ابو مسعود كه 

ه بود معتقد بود كه عثمان سپاهي را به جانب سخت از اين اقدام شورشيان به خشم آمد
كند؛ اما حذيفه بن يمان بر خالف  ي شورشيان را سركوب مي كوفه خواهد فرستاد و همه

انديشيد و اطمينان داشت كه عثمان چنين كاري را نخواهد كرد، در واقع،  ابو مسعود مي
اي را شنيده بود و  فتنه احتمال وقوع چنين صها پيش و از زبان خود رسول اهللا حذيفه سال

به ما  صاند؛ او گفت: كه رسول خدا تحقق يافته صديد كه سخنان رسول خدا حال مي
 فرمودند: 

                                           
 ). ٥/٣٣٨تاريخ طربی ( -١
 . ١٤٠ص، اخللفاء الراشدون -٢
 ). ٥/٣٣٩تاريخ طربی ( -٣
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أن الرجل يصبح عىل اإلسالم ثم يميس وليس معه من اإلسالم يشء، ثم يقاتل «

 ».اهللا غدا، وسيكون هذا فيام بعد وينكص قلبه ويقتلهاملسلمني، فريتد 
رسد كه فرد مسلمان چون شب كند بر اسالم باشد و چون روز  يروزگاري فرا م«

گاه با ديگر مسلمانان به كارزار بپردازد. او قبالً از دين  بعد فرا رسد بر كفر باشد؛ آن
كند و او را به هالكت  برگشته است اما خداوند شر او را از سر مسلمانان كم مي

 1408F1»رساند مي
كرد با مدارا، فتنه را آرام كند  ا آشنا بود تالش ميه حذيفه كه كامالً به جريانات فتنه

1409Fاي متعجب نشد. هرگز از وقوع چنين فتنه صو با عنايت به سخنان رسول خدا

2 

 كند ابو موسي اشعري، اوضاع را آرام مي -8 
پس از اين ماجرا، ابوموسي اشعري بر منبر رفت و به مردم چنين گفت: اي مردم! ديگر 

كنيد و از عصيان و تمرد بپرهيزيد؛ وحدت خود را حفظ كنيد و از اقدام به چنين كاري ن
رهبران خود اطاعت نماييد. از شتاب و تعجيل در مسايلتان اجتناب ورزيد و بدانيد كه 
بزودي عثمان اميري را بر شما تعيين خواهد نمود. مردم از او خواستند كه امام جماعت 

ط گذاشت كه مردم اعالم كنند از دستورات آنان را بر عهده گيرد اما او نپذيرفت و شر
اطاعت خواهند كرد. مردم نيز چنين كردند و اعالم نمودند عثمان هر چه  اميرالمؤمنين

1410Fبگويد از او اطاعت كنند.

3 
انگيزان به دروغ و براي فريب مردم چنين عهدي  اما حقيقت چيز ديگري بود و فتنه

ثمان او را به واليت كوفه تعيين نمود امامت بستند. به اين ترتيب ابوموسي تا زماني كه ع
جماعت مردم شهر را بر عهده داشت و چون نامه عثمان مبني بر انتصاب او به واليت آن 
ديار به او رسيد توانست اوضاع و احوال شهر را سر و سامان دهد. پس از آرامش اوضاع 

                                           
 ). ٥/٣٤٢يخ طربی (تار  -١
 . ١٤١ص، و اخللفاء الراشدون ٨٦ص ، ابراهيم العلی، حذيفة بن اليمان -٢
 ). ٥/٣٣٩تاريخ طربی ( -٣
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يابد. همچنين ديگر  نيز حذيفه بن يمان به آذربايجان بازگشت تا روند فتوحات ادامه
1411Fواليان و امرا نيز هر يك به مناطق تحت امر خود در ايران مراجعت نمودند.

1 

 به شورشيان كوفه سنامه عثمان -9 
اي خطاب به آنان نوشت كه بيانگر  انگيزان كوفه، عثمان نامه پس از شورش منافقان و فتنه

. همچنين در اين نامه ميزان درك باالي او از مسايل و رويدادهاي آن روزگار است
ها را مشاهده نمود. هر چند او  ها و آشوب در مهار فتنه ستوان به روش حكيمانه عثمان مي

ها  ور شدن آن ها در راه است و او قادر نخواهد بود مانع شعله يقين داشت كه طغيان فتنه
ديد، به من فردي را كه خود به جاي سعيد بر گزي«گويد:  شود. او در اين نامه چنين مي

اندازم و در برابر شما صبر  امارت بر شما تعيين نمودم، بدانيد كه من آبرويم را به خطر مي
كنم تا بتوانم شما را اصالح كنم، شما هر چه را كه دوست داريد از من بخواهيد  پيشه مي

نباشد به شما خواهم داد و هر  و من نيز آن را تا زماني كه مخالف دستورات خداوند
پسنديد به من بگوييد تا آن را مادام كه گناهي در آن نباشد از شما دور  كه نمي چه را

عثمان، عالو بر كوفه، ». گويم تا ديگر شما را بر من حجتي نباشد سازم. اين را مي
1412Fهايي با اين مضمون را به ديگر مناطق ارسال نمود تا بر مردم قرائت شوند نامه

 . خداوند2
ها و افتراهاي سبئيان  ه اين چنين نيكوكار بود و در برابر دروغخشنود باشد ك ساز عثمان

 به چه ميزان سعه صدر داشت. 

                                           
 . ١٤٢ص، اخللفاء الراشدون -١
 ). ٥/٣٤٣تاريخ طربی ( -٢



 
 گفتار دوم

 در مواجهه با فتنه و آشوب سروش عثمان

 
توان دريافت كه عثمان براي مواجهه با اين فتنه و  از مطالعه اسناد و مدارك تاريخي مي

 د از: آشوب، چندين روش را در پيش گرفت كه عبارتن

هاي تحقيق و تفحص را به مناطق  هيأت شبه پيشنهاد صحابه سنخست: عثمان
 كند مختلف اعزام مي

با شيوع شايعات و اكاذيبي كه سبئيان در اقصي نقاط بالد اسالمي پراكنده بودند محمد بن 
نزد عثمان آمدند و از او سؤال كردند كه آيا آن شايعات را  سمسلمه و طلحه بن عبيداهللا

يده است؟ عثمان نيز كه تا آن زمان آن شايعات به گوشش نرسيده بود از ايشان شن
ها را براي او بازگو كنند. چون عثمان از آن مسايل باخبر شد با صحابه  خواست تا آن

ها بيابد. صحابه به او پيشنهاد كردند تا او  مشورت نمود تا راه حلي را براي مقابله با آن
ق و تفحص و تشخيص صحت و سقم اين اخبار و شايعات به هايي را براي تحقي هيأت

اي را كه كامالً مورد اعتماد و  مناطق مختلف اعزام نمايد. عثمان نيز چنين كرد و صحابه
 سرا كه در عهد عمر سها فرستاد. او محمد بن مسلمه اطمينان او بود به آن سرزمين

فه اعزام نمود. أسامه بن زيد بن مسئول محاسبه و بازخواست از واليان و امرا بود به كو
داشت و بدو  هم خود او و هم پدرش را بسيار دوست مي صحارثه را كه رسول خدا

جا كه پيش از وفات، او را امير لشكري نمود كه قصد داشت به  اعتماد كامل داشت تا آن
ه را جانب روم بفرستد و در هنگام وفات نيز، به صحابه سفارش فرمود كه حتماً لشكر اسام

اعزام كنند، به بصره فرستاد. عمار بن ياسر را كه از سابقين در اسالم بود و جزو مجاهدين 
آمد به مصر گسيل داشت و عبداهللا بن عمر را كه مردي صالح و  در راه خدا به حساب مي

با تقوا بود به شام اعزام نمود. تمامي اين صحابه، كار مهم و طاقت فرساي خود را با 
ام دادند و همزمان با هم به مدينه بازگشتند و تنها عمار بود كه پس از تأخيري موفقيت انج
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ها و  وجو از ساكنان آن سرزمين كوتاه، بعد از آنان نزد عثمان برگشت. آنان پس از پرس
1413Fتحقيق و تفحص از عملكرد واليان و امرا، اجماعاً به يك نتيجه واحد رسيده بودند.

1 
ها هيچ  نين گفتند: اي مردم! بدانيد ما در آن سرزمينآنان خطاب به مردم مدينه چ

اي نيافتيم كه خالف دين و مصالح امت باشد. امرا و واليان، عدالت را در حق مردم  مسأله
نمايند و به طور  رعايت كرده و به طور تمام و كمال حق و حقوقشان را پرداخت مي

يان، رواياتي وجود دارند كه ادعا كنند هر چند در اين م شايسته امور ايشان را اداره مي
قيام كرد، اما بايد دانست كه سند و متن اين روايات  سكنند عمار بن ياسر عليه عثمان مي

1414Fباشند. ضعيف است و از اشكاالت بسياري برخوردار مي

2 
بازگشتند به او اطالع دادند كه هيچ مورد خاصي را  اميرالمؤمنينچون بازرسان نزد 

ان مشاهده نكردند تا خليفه آنان را عزل نمايند. آنان اعالم كردند كه در ارتباط با والي
برند و بذر اين شايعات و شبهات را تنها  مردم در امنيت و رفاه و آرامش و عدالت بسر مي

افشانند تا نتوان آنان را  توزان و دشمنان اسالم و مسلمين در خفا و در ميان مردم مي كينه
هايي  به اعزام اين بازرسان اكتفا ننمود و نامه سكرد. اما عثمان شناخت و با ايشان برخورد

1415Fهاي مختلف ارسال كرد. را به سرزمين

3 

 هاي مختلف دوم: ارسال نامه به سرزمين
اي «اي خطاب به عموم مسلمانان بود چنين نوشت:  ها كه به مثابه اعالميه عثمان در اين نامه

آيند آنان را مورد بازخواست قرار  حج مي مردم! بدانيد كه هر وقت كارگزاران من به
ام براساس  ام. من از زماني كه خليفه امت شده خبر نبوده ام و هرگز از عملكرد آنان بي داده

ام و چون فردي از من يا كارگزاران حكومتم  امر به معروف و نهي از منكر حكومت كرده
وق مردم را بر حقوق درخواستي نموده است به خواست خود دست يافته. من حق و حق

ام. اما حال  ام و هرگز در خصوص حقوق آنان ظلمي ننموده ام ترجيح داده خود و خانواده
زنند و شايعاتي را در مورد من بر زبان  هاي ناروا مي بينم كه افرادي به من تهمت مي

                                           
 ). ٥/٣٤٨تاريخ طربی ( -١
 ). ١/١١٧فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ). ٥/٣٤٩تاريخ طربی ( -٣
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كند كه  كنم كه هر كس از من شكايتي دارد و گمان مي رانند. از همين جا اعالم مي مي
ام به حج امسال بيايد و آن را از من و يا كارگزاران دولتم بگيرد و  حق او را پايمان كرده

». اگر هم خواست آن را بر من ببخشد كه خداوند نيكوكاران را پاداش نيك عطا فرمايد
ها با خبر شدند بسيار گريستند و عثمان را دعا  نقل است چون مردم از محتواي اين نامه

1416Fنمودند.

1 
ايد نگريست كه آيا دنيا چنين گذشت، صبر، درايت و شجاعتي را به خود حال ب

توان  ديده است كه اين پيرمرد هشتاد و دو ساله از خود به نمايش گذاشت؟! آيا مي
تا ريشه ظلم و ستم را بخشكاند؟! آيا مردم تا به  ورزدحاكمي را يافت كه چنين تالش 

اند؟! اين عدالت تا بدان حد عظيم بود كه  دهحال، چنين عدالت وااليي را به چشم خود دي
اش نيز  دارد كه در راه احقاق حقوق مردم، از حق و حقوق خود و خانواده خليفه اعالم مي

داند كه نبايد پا را  گذرد و تنها حد و مرز اين عدالت را حدود شريعت پاك اسالم مي مي
بازرساني امين و قابل اعتماد را به فراتر از آن گذاشت. عثمان به اين مسأله اكتفا نكرد كه 

ي مردم  ميان مردم بفرستد تا از اوضاع و احوال ايشان خبردار شود، بلكه رسماً به همه
دارد كه هر كس را عليه او و كارگزارانش شكايتي است به حج آن سال بيايد و  اعالم مي

ا در قلمرو خود همين ي واليان و امر آن را در مألعام مطرح نمايد. نيز دستور داد تا همه
را به خود خليفه   گاه آن رويه را در پيش گيرند و به شكايت مردم گوش فرا داده و آن

1417Fگشاي خود را در اين مسايل بر خليفه عرضه دارد هاي راه اطالع دهند و ديدگاه

2. 

 شهرهابا واليان و امراي  سسوم: مشورت عثمان
خود، واليان بصره، شام و مصر را كه همچنين عثمان در راستاي اقدامات پيشگيرانه 

عبارت بودند از عبداهللا بن عامر، معاويه بن ابي سفيان و عبداهللا بن سعد بن ابي سرح و نيز 
سعيد بن عاص و عمرو بن عاص، واليان پيشين، را فراخواند و در رابطه با مسايل مهم 

ان به مشورت پرداخت كند با آن جامعه مسلمانان و خطراتي كه وحدت ايشان را تهديد مي

                                           
 ). ٥/٣٤٩مهان ( -١
 . ٢١٢، عثمان بن عفان اخلليفة الشاکر الصابر -٢
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1418Fتا بتوانند راهكاري اساسي براي حل آن بحران بيابند

نخست خطاب به واليان  س. عثمان 1
اعالم نمود كه نگران آن است كه اين اخبار و شايعات درست باشد و واليان او در حق 

ند كه مردم ظلم و ستمي روا داشته باشند. واليان نيز با استناد به گزارش بازرسان، بيان داشت
باشند و نبايد  پايه و اساس مي بدون شك اين شايعات دروغ محض است و كامالً بي

ها اعتنايي نمود. پس از اين گفتگو، عثمان نظر و پيشنهاد هر يك از آنان را خواست.  بدان
سعيد بن عاص به او چنين گفت: كه اين شايعات در خفا و پنهان جعل شده و در ميان 

ها و مجالس  را در مكان خبرند آن گاه ايشان كه از همه جا بي د و آنشون مردم پراكنده مي
كنند؛ او اعالم نمود كه به اعتقاد او تنها راه حل اين معضل اين است  مختلف بازگو مي

كنند دستگير و سپس كشته شود تا ديگر مردم دست  كه هر كس اين شايعات را جعل مي
عبداهللا بن سعد نيز بيان نمود كه بايد در قبال هاي دروغين بردارند.  از اين حرف و حديث

شود از آنان خواست تا به وظايف خويش نسبت به حكومت  حقوقي كه به مردم اعطا مي
عمل كنند و نبايد آنان را به حال خود رها نمود. معاويه هم در مقام سخني بر آمد و 

ها اخبار نيك از ايشان گفت: كه مردم شام مردماني مطيع و فرمانبردار هستند و عثمان تن
كند و علت آن را رفتار خوب و عملكرد پسنديده حكومت در قبال آنان  دريافت مي

انتقاد كرد و به او  سداند. عمرو بن عاص نيز چون به سخن آمد از عملكرد عثمان مي
كند و بايد  گفت: كه او نسبت به مردم بسيار مهربانانه و با رأفت زياده از حد برخورد مي

باز گردد كه در هنگام لزوم، قاطعيت و شدت از خود  سهمان شيوه حكومت عمربه 
نمود. بايد با افراد  كرد با نرمي و ماليمت رفتار مي داد و چون شرايط اقتضا مي نشان مي

شرور و بد ذات با خشونت و شدت بر خورد نمود و در مقابل مردماني كه خير و صالح 
يمت برخورد شود؛ اما تو نسبت به همه به يك صورت خواهند با عطوفت و مال امت را مي

اي. در اين هنگام، عثمان شروع به سخن  اي و هيچ فرقي ميان ايشان قائل نشده رفتار نموده
تمام «گفتن نمود و پس از حمد و ثناي پروردگار، خطاب به حاضرين چنين گفت: 

حلي است و راه حل اين معضلي  اي را راه پيشنهادات شما را شنيدم. اما بدانيد كه هر مسأله
باشد اما نبايد اين مدارا و  گير امت شده است ماليمت و مدارا با ايشان مي كه گريبان
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مسامحه از چارچوب حدود خداوند بزرگ فراتر روند و آن مرزها را زير پا بگذارد، چرا 
 كه هيچ كس را چنين حقي نيست كه در اجراي حدود پروردگار خللي ايجاد نمايد.

، درِ سعادت امت را بسته است، محبت و مدارا و مسامحه با خلق خدا مشاجرهبدانيد اگر 
گشايد. يقين دارم كه هيچ كس را بر من حقي نيست كه آن را  اين در را به روي ايشان مي

، خود، شاهد است كه در راه خير حجت و دليل شورش خود گرداند، چرا كه خداوند
هاي  ام. اما بدانيد اگر چرخ ز هيچ كوششي فرو گذار نبودهو صالح خود و امت اسالم ا

آسياب فتنه و آشوب به حركت در آيد، هيچ كس را توان آن نيست كه آن را از حركت 
كه آتش اين فتنه سر تا سر جهان  خواهانم كه پيش از اين باز ايستاند. من از خداوند

كش اين  ه اين بال گرفتار نيايد كه هيزماسالم را فراگيرد، جان مرا بستاند تا عثمان، هرگز ب
آتش ويرانگر باشد. شما نيز با ماليمت و محبت، تالش كنيد كه مردم از اين فتنه دور 
بمانند، حق و حقوق ايشان را تمام و كمال به آنان پرداخت نماييد، از اشتباهات ايشان در 

كس مصالحه  گذريد اما به هوش باشد كه در مورد حدود شريعت خداوند با هيچ
1419F».ننماييد

1 
هر چند عثمان پيشنهاد عمرو بن عاص را نپذيرفت اما در واقع، او همان روش ابوبكر 

بايست از  و عمر را در پيش گرفت، چرا كه در هنگام بروز فتنه و آشوب ميان امت، مي
در محبت و مدارا و عفو و گذشت به مقابله با آن پرداخت و نبايد با اعمال خشونت و 

عمل، بر شدت آن فتنه افزود. عثمان آرزو داشت كه بميرد اما عامل شدت يافتن شدت 
آن فتنه ميان امت نباشد. اما در عين حال، تأكيد داشت كه نبايد از چارچوب دستورات 

ها را زير پا گذاشت. او معتقد بود كه ماليمت و مدارا بهترين  خارج شد و آن خداوند
عفو و گذشت، بهترين پاسخ به آن است و در طول اين  و باشد ميروش مقابله با فتنه 

1420Fها نبايد مردم را از حق و حقوق خود محروم ساخت و آنان را تحت فشار قرار داد. بحران

2 
توزان و دروغگويان به كار افتاد و  الزم به ذكر است كه در اين ميان، باز دستان كينه

ر هستند و يا گمنام و نامعلوم، تالش ها يا غير معتب با جعل رواياتي ضعيف كه راويان آن
جا كه عمرو  را بد جلوه دهند تا آن سو عمرو بن عاص ساند تا روابط ميان عثمان كرده
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او فرصت را غنيمت شمرده و  سرا به قتل رساند اما با ترور عثمان سقصد داشته عثمان
ه مقتول را طلبانه خود، ادعاي خونخواهي خليف در راه رسيدن به آمال و آرزوهاي جاه

1421Fكند مي

1422Fدانند . اين روايت را مؤرخان و محدثان رد كرده و آن را نادرست مي1

. همچنين 2
در روايتي ديگر كه راويان آن افرادي غير معتبر و يا گمنام هستند آمده است كه عمرو به 

ها  اي و در طول اين سال عثمان گفت: تو از طريق خاندان بني اميه بر مردم حكومت رانده
اي قدم  راهه كه گام نهاده اند و به هر بي اي از تو مبرا كرده اري كه تو انجام دادههرك

اند. حال و در اين شرايط، يا شيوه حكومت خود را اصالح كن و يا از اين مقام  گذاشته
1423Fصورت تصميمي قاطع بگير و آن را اجرا كن كنار رو، در غير اين

. در همان روايت نيز 3
پيشنهاد كرد تا مردم را به ميادين كارزار  سبن عامر به عثمان آمده است كه عبداهللا

هايي كه راجع به  بفرستد تا به مسايل ديگر مشغول شوند و از اين حرف و حديث
1424Fگويند، دست بر دارند. حكومت تو مي

4 
، واليان و امراي خود را فرمان داد تا با پيشنهادهااما عثمان بر خالف تمام اين 

1425Fا مردم رفتار كنند و از بازداشت يا قتل آشوب طلبان بپرهيزندماليمت و مدارا ب

. در واقع، 5
دانست كه دير يا زود آتش  در آن شرايط حساس، هر فرد با بصيرت و خردمندي مي

1426Fگيرد. ور خواهد شد و سر تا سر جهان اسالم را در بر مي اي بزرگ شعله فتنه

6 

 دمعاويه را نمي پذيرامير پيشنهادهاي  سعثمان -1 
پيشنهاد كرد  سكه مانند ديگر واليان به قلمرو خود باز گردد به عثمان معاويه پيش از اين

تا او را همراه خود به شام ببرد اما عثمان اين پيشنهاد را رد نمود و بدو گفت: من هرگز 
را ترك نخواهم كرد هرچند اين كار به قيمت جانم تمام شود.  صسرزمين رسول خدا
شنيد از او خواست تا به او اجازه دهد لشكري را  سپاسخي را از عثمانچون معاويه چنين 
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جهت دفاع از خليفه و ديگر ساكنان مدينه بدان ديار گسيل دارد. اما عثمان بار ديگر اين 
هاي مردماني  درخواست را نپذيرفت و به معاويه چنين فرمود: من هرگز ارزاق و نيازمندي

اند كم نخواهم كرد و هرگز در پرداخت  ي گزيدهسكن صرا كه در سرزمين رسول اهللا
گيرم. معاويه كه  سخت نمي صالمال بر مهاجرين و انصار رسول اهللا حقوق و سهم بيت

گفت كه: اي  سرسد، به عثمان هايش براي قانع كردن خليفه به جايي نمي ديد تالش مي
سرانجام يا شما را ترور انگيزان  دانم با اين اوضاع و احوال، اين فتنه امير المومنين! مي

د. عثمان اين بار نيز با صالبت و قاطعيت چنين پاسخ لشكر مي كشنشما بر كنند و يا به  مي
1427Fمرا در برابر ايشان بس است كه او بهترين كار ساز مشكل گشا است. داد: خداوند

1 
در واقع، معاويه نيز چون ديگر بزرگان صحابه مطمئن بود كه در پشت تمام اين 

ها، دستان پليدي نهفته است كه قصد دارد وحدت امت اسالم و بنيان به  ات و دروغشائع
يافته، فكري ديگر در سر داشت؛  ي ره حق خالفت را از ميان بردارد. اما عثمان، اين خليفه

انگيزان به مدارا و مسامحه بپردازد تا  خواست تا آخر راه با آن آشوب طلبان و فتنه او مي
اي نباشد و به اين ترتيب، اين بد طينتان گمراه را  ر او هيچ حجت و بهانهديگر ايشان را ب

نمود و اين تصميمي بود  در دنيا و آخرت و نزد خداوند و مردمان خوار و رسوا مي
1428Fآمد. شجاعانه كه تنها از چنين مرد دادگر و بزرگواري بر مي

2 

 سازد گران را برمال مي نقشه توطئه سعثمان -2 
گران در مدينه حضور دارند و در حال تحريك مردم عليه او  ست كه توطئهدان عثمان مي

هاي آنان اطالع يابد مردي  كه بتواند از جزئيات نقشه باشند. به همين دليل براي اين مي
گر فرستاد تا در بين ايشان نفوذ كنند. اين  مخزومي و مردي زهري را به ميان منافقان توطئه

كه نزد عثمان يافته بودند هيچ كينه و نفرتي از خليفه به دل  دو مرد بر اثر تربيت خاصي
ها پيش، به  نداشتند و كامالً مورد اعتماد عثمان بودند. در واقع، عثمان آن دو مرد را سال

تواند در  دانست همين سابقه مي خاطر ارتكاب گناه، مجازات و محاكمه نموده بود و مي
قع شود. آن دو مرد نيز در اين مأموريت خود سربلند جلب اعتماد منافقان به آن دو مؤثر وا
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بيرون آمدند و توانستند با جلب اعتماد منافقان، تعداد آنان و جزئيات نقشه ايشان را به 
خبر دهند. منافقان به آن دو گفته بودند كه قصد دارند نزد عثمان بروند و  سعثمان

گاه به نزد مردم باز گردند و به  نهاست به او منتقل كنند، آ شايعاتي را كه بر سر زبان
ايشان بگويند آنان حقايق را به عثمان بازگو كردند اما عثمان قصد ندارد از اقدامات 

كه توانستيم ذهن مردم  پيشين خود دست بر دارد و اشتباهاتش را جبران نمايد. پس از اين
ر اين مرحله، در كنيم. د ي دوم نقشه را آغاز مي را تحت تاثير خود قرار دهيم، مرحله

كنيم كه علناً از مقام خالفت  رسانيم و او را وادار مي هيأت حجاج، خود را به عثمان مي
استعفا دهد و در صورت مقاومت او را خواهيم كشت، همچنين آنان نزد آن دو مرد 
اعتراف كردند كه آنان در حال حاضر، تنها سه نفر هستند. چون عثمان از اين نقشه با خبر 

تقاضا نمود تا آن منافقان را  بخندي زد و آنگاه دست به دعا برداشت و از خداوندشد ل
هدايت كند و از شقاوت دنيا و آخرت برهاند. سپس به مسجد رفت و كوفيان و بصريان 

گوش فرا  سرا فراخواند، صحابه نيز گرداگرد آن جمعيت جمع شدند تا به سخنان عثمان
ا به آن مردمان گفت، همه فرياد زنان از او خواستند تا دهند. چون عثمان حقيقت ماجرا ر

آن چند نفر را به قتل برسانند. اما عثمان با اين درخواست مخالفت نمود و به ايشان پاسخ 
خواهم كه ديگران در مورد اين اقدام من  داد كه آن منافقان به ظاهر مسلمان هستند و نمي
خالفت با او به قتل رسانيد. ما آنان را بگويند كه عثمان چند مسلمان را به خاطر م

بخشانيم و تالش  كنيم و آنان را مي پوشي مي كشيم، بلكه از اين اقدام آنان چشم نمي
خواهيم كرد تا آنان را به راه راست آوريم و چشمانش را به حقيقت ناب روشن سازيم. 

و يا ارتداد و  كه مرتكب قتل شود هيچ كس حق ندارد مسلماني را به قتل برساند جز آن
1429Fكفر خويش راعيان نمايد.

1 

 گران چهارم: اقامه حجت و برهان بر ضد توطئه
ي صحابه و ديگر  گاه عثمان، سبئيان را دعوت نمود تا در مسجد و جلوي ديدگان همه آن

مسلمانان ادعاهاي خود را اثبات كنند و گناهان و اشتباهات و ظلم و فساد او و دستگاه 
ن نشان دهند. چون آن منافقان چنين نمودند، عثمان نيز با ارائه داليل خالفتش را به همگا
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گرانه پاسخ آنان و اتهامات ايشان را داد. او تك تك اتهامات سبئيان  و توضيحات روشن
ها داد و تمامي صحابه و بزرگان  هاي محكمي را به آن عليه او را تبيين نمود و جواب

ها دروغ  ضيحات خود گرفت كه هيچ كدام از آناسالم را گواه و شاهد آن ادله و تو
1430Fباشند. نمي

1 
كنند كه من نماز در سفر را برخالف سنت رسول  او گفت از من انتقاد مي -1

ام. بايد بگويم من نماز را هنگام مسافرت به مكه  و ابوبكر و عمر كامل خوانده صخدا
جا ساكن هستند و  ندانند اقوام و خويشان من در آ كامل خواندم و همانطور كه همه مي

شدم. صحابه  در واقع من در ميان اقوام و نزديكان خود اقامت داشتم و مسافر محسوب نمي
 نيز سخنان او را تأييد كردند. 

هاي وسيعي را به شتران  كنند كه چراگاه او بيان داشت كه او را متهم مي -2
يد گفت: كه حكومت اختصاص داده و ديگر مردمان را در تنگنا قرار داده است. با

ها را  و ابوبكر و عمر نيز وجود داشتند و من تنها آن صچراگاه شتران در عهد رسول خدا
توسعه دادم؛ چرا كه شتران زكات و جهاد به ميزان بسيار زيادي افزايش يافته بودند. از 

ها استفاده كنند.  طرف ديگر من هرگز فقرا و مساكين را منع نكردم كه نبايد از آن چراگاه
دانيد قبل  ها به چرا نفرستادم و همانطور كه مي ود من هرگز حيواناتم را در آن چراگاهخ

ي مسلمانان شتر و گوسفند داشتم اما حاال فقط گوسفند  از به خالفت رسيدن بيشتر از همه
ها را نيز براي رفتن به مكه و اداي  دارم و از آن همه شتر، تنها دو شتر برايم مانده كه آن

 ام. پس از گفتن اين سخنان، صحابه كالم او را تصديق نمودند.  داشته نگه مراسم حج
ام و تنها يك نسخه از  هاي قرآن را سوزانده ي نسخه كنند كه همه مرا متهم مي -3

ام. مگر نه اين است كه قرآن، كالم خدا و از جانب او بر پيامبر  ها را باقي گذاشته آن
باشد. تنها كاري كه من كردم  چند چيز نمينازل شد. اين كتاب واحد است و  صخدا

ي مسلمانان را بر يك نسخه گرد آوردم و مانع تفرقه و اختالف آنان  اين بود كه همه
ي قرآن را در يك مصحف جمع  همين كار را كرد و همه سشدم. پيش از من نيز ابوبكر

 نمود. 

                                           
 . ١٥٥-١٥٤ص، اخللفاء الراشدون -١
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تبعيد  از مكه به طائف صگويند كه من حكم بن ابي العاص را كه رسول خدا -4
كرده بودند به مدينه آوردم. مگر نه اين است كه حكم اهل مكه است و از مردمان مدينه 

كه مورد ستايش  از ايناو را از مكه به طائف تبعيد نمود اما بعد  صنيست. رسول خدا
 او را به مكه باز گردانيد. صحابه نيز سخنان او را تصديق كردند. واقع شد،  صپيامبر

كه من افراد جوان و كم و سن و سال را در مقامات و مناصب  گيرند ايراد مي -5
ام. من تنها افراد خردمند، صبور و مقاوم و مورد اعتماد را به اين  مختلف به كار گماشته

اند،  توانيد لياقت آنان را از افرادي كه زير دست آنان بوده ام و مي ها گماشته مسئوليت
نيز افراد جوان را در  سو ابوبكر و عمر صسؤال كنيد. از طرف ديگر خود رسول خدا

اسامه بن زيد را كه از  صهاي مختلفي به كار گرفتند، مثالً خود حضرت رسول مسئوليت
تر بود امير لشكر نمود و انتقاداتي به  ي جواناني كه من استخدام كردم كم سن و سال همه

روا داشتند. صحابه نيز با  كنند در حق ايشان مراتب شديدتر از اين انتقاداتي كه از من مي
توانند درك كنند به باد  گفتند كه اين مردمان هر آنچه را كه نمي ستاييد سخنان عثمان

 گيرند.  انتقاد مي
گويند كه من خمس غنايم فتح آفريقا را به عبداهللا بن سعد بن ابي سرح بخشيدم.  -6

دم و اين مبلغ را به شد به او دا اما من تنها يك پنجم خمس را كه يكصد هزار درهم مي
چنين  سعنوان پاداش تالش او در فتح آفريقا به او بخشديم. پيش از من نيز ابوبكر و عمر

كردند. هر چند هنگامي كه سربازان از اين پاداش با خبر شدند به  پاداشهايي را تعيين مي
ر اين اقدام من اعتراض كردند و حال آنكه آنان را چنين حقي نبود. من نيز به خاط

ها و اعتراضات آنان، آن پاداش را در ميان خودشان تقسيم كردم و به ابن سعد  گاليه
 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 ضايع كنم  كنم. بدانيد كه اين محبت به خانواده مي

خود بدهم، بلكه بالعكس گاه حق و حقوق   تم روا دارم و آن را به خانوادهو به آنان س
دهم از ثروت خود  ام ميام. پولي را نيز كه به خانواده ام را به ديگر مسلمين داده خانواده

المال  ام، چرا كه اموال بيت خود نداده  المال چيزي به خانواده كنم و هرگز از بيت تأمين مي
باشد، من در دوران رسول  رام است بلكه بر ديگر مسلمانان نيز حرام مينه تنها بر من ح
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كردم و امروز نسبت به آن دوران  هاي بسياري مي بخشش سو ابوبكر و عمر صخدا
ام و قصد دارم اموالم را ميان خانواده و نزديكانم  ام. امروز كه پير شده بسيار خسيس شده

اي؟!  ات داده يرند كه چرا اموالت را به خانوادهگ تقسيم كنم اين مردمان از من ايراد مي
آمد به  ها به مدينه مي سوگند به خدا جز خمس غنايم، همة اموالي را كه از ديگر سرزمين

جا باز گردانم تا در همان ديار هزينه شود و خمس غنايم را نيز خود مسلمانان،  همان
ارزش  انيد كه من يك فلس بينمودند. بد كردند و به مستحقان آن پرداخت مي تقسيم مي

ام تنها و تنها از ثروت خود استفاده  ام. من و خانواده ها دريافت نكرده نيز از آن خمس
 ايم.  المال اخذ ننموده ايم و هيچگاه پولي از بيت كرده

ام و ديگر مهاجرين و انصار  ها را به افرادي خاص بخشيده گويند كه من زمين مي -8
گاه كه  ام. من آن  اند محروم نموده ها شركت داشته ح آن سرزمينو مهاجريني را كه در فت

اي  مند ساختم. اما در اين ميان دسته ها بهره ها را تقسيم كردم همه فاتحان را از آن آن زمين
اي ديگر به شهرهاي خود بازگشتند. همچنين از ميان  جا ماندند و دسته از ايشان در همان

1431Fها را فروختند. آن زمين اين دسته هم هستند افرادي كه

1 
شود و  مطرح مي ساين مسايل، مهمترين انتقاداتي بود كه عليه عثمان بن عفان

ي اراجيف  ها پاسخ گفت و همه ي آن عثمان با داليلي محكم و توضيحاتي روشن به همه
هاي حق طلبي نبودند كه  هاي سبئيان را برمال ساخت. اما چه سود كه سبئيان انسان و دروغ

ديدن داليل و شواهد روشن آن را بپذيرند و به راه راست آيند. آنان تنها و تنها قصد با 
را از ميان ببرند و در راستاي اين هدف، تمام تالش خود را مبذول  سداشتند عثمان

1432Fداشتند تا مردم از او رويگردان شوند مي

. حقا كه هر كس را خداوند به راه ضاللت برد 2
 راست هدايت كند.  كس نتواند او را به راه

ي مردم اعم از صحابه و مسلمانان و رؤساي نفاق و سبئيت، سخنان عثمان بن  همه
را شنيدند و همگي نيز صدق گفتار او را تاييد كردند. سخنان عثمان چنان محكم  سعفان

ي حضار در مسجد را تحت تاثير خود قرار داد. اما سران نفاق و سبئيت  و نافذ بود كه همه

                                           
، امحد عرموش، الفتنة ١٥٨ص، ) اخللفاء الراشدون٥/٣٥٥تاريخ الطربی ( ١١١-٦١ص ، العواصم من القواصم -١

 . ١٤-١٠ص
 . ٩٩-٩٨ص ، حممد أبو زهرة، تاريخ اجلدل -٢
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ز به دنبال حقايق نبودند و تنها قصد داشتند ميان امت تفرقه ايجاد كنند و آنان را كه هرگ
به دام مهلكه اختالف و شكاف سوق دهند با اين سخنان نيز دست از شرارت خود بر 

خواهان آن  سها و افتراهاي آنان، مسلمانان از عثمان نداشتند. پس از افشا شدن دروغ
سبئيت را به قتل رساند تا امت اسالم از شر آنان در امان بماند انگيز  شدند كه او سران فتنه

با درخواست مكررا عثمان  نگ آرامش و امنيت به خود ببيند.و بالد مسلمين بار ديگر، ر
انگيز، فتنه  نمود. او باور داشت كه در صورت قتل آن افراد منافق و فتنه آنان مخالفت مي

گيرد و ايشان به اهداف خود دست  ا در بر ميآنان به سرعت سر تا سر جهان اسالم ر
كه  هاي خود باز گردند حال آن خواهند يافت. او به آنان اجازه داد تا به سرزمين

هاي خود را در راستاي ضربه زدن به بدنه وحدت امت اسالم  دانست كه ايشان نقشه مي
1433Fدنبال خواهند كرد.

1 

 هاي معترضان پنجم: اجابت تعدادي از درخواست
هاي معترضان چون تقاضاي عزل واليان و انتصاب افرادي  ان به تعدادي از درخواستعثم

توانست در راه اقامه عدل و  ديگر به جاي آنان پاسخ مثبت داد. در واقع اين اقدام، مي
ها اهدافي  قسط و رعايت حقوق مردم مفيد واقع شود اما متأسفانه در وراي اين درخواست

ور كردن آتش فتنه و  ايجاد شكاف ميان صفوف مسلمين و شعلهپليد وجود داشت كه تنها 
ها قبل،  سال صاي بود كه رسول خدا جنگ ميان ايشان را مد نظر داشت و اين همان فتنه

1434Fدر جريان آن را داده بودند. سخبر از وقوع آن و شهادت حضرت عثمان

2 
 
 
 

 كرد ها با فتنه برخورد مي بر اساس آن سششم: اصولي كه عثمان

                                           
 . ١٥٩-١٥٨ص، اخللفاء الراشدون -١
 . ٧٨ص ، د. السلمی، خلفاه عثمان -٢
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توان اصولي را استنباط نمود كه او  در جريان وقوع فتنه مي سا دقت در عملكرد عثمانب
 كرد. اين اصول عبارتند از: ها عمل مي ي برخورد با آن فتنه، براساس آن در نحوه

 درست است؟ شايعات و اتهامات آيا واقعا -1
ستاد تا در هاي گوناگون فر هاي تحقيق و تفحص متعددي را به سرزمين عثمان، هيأت

ها به  مورد صحت و سقم اين شايعات تحقيق نمايند. همچنين شخصاً با مردم آن سرزمين
هاي شوم سبئيان ببرد و حقيقت  گفتگو پرداخت و توانست به شكلي زيركانه پي به نقشه

وجودي آنان را بشناسد. اما هرگز در صدور حكم عليه آنان شتاب نكرد و منتظر اقدامات 
 آنان ماند. 

 عدل و انصاف بايد رعايت شود -2
هاي مختلف اعالم نمود كه هر كس ادعا  هاي خود خطاب به مردمان سرزمين او در نامه

اند به حج آن سال بيايد و آن حق را  كند عثمان يا واليان او در حق او ظلمي روا داشته مي
1435Fاز او و يا واليان او بگيرد.

1 

 صبر و گذشت و آرامش -3 
توان به وضوح در نامه او به مردم كوفه كه خواستار عزل سعيد بن عاص و  اين اصل را مي

گويد:  انتصاب ابوموسي اشعري به جاي او بودند، مشاهده نمود. او در آن نامه چنين مي
كنم شايد بتوانم شما را  اندازم و در برابر شما صبر پيشه مي من آبرويم را به خطر مي«

دوست داريد تا آن زمان كه خالف دستورات خداوند  اصالح نمايم. من آنچه را كه شما
پسنديد تا آن هنگام كه گناهي در آن  نباشد به شما خواهم داد و آنچه را كه شما نمي

1436F».نباشد از شما دريغ نخواهم نمود

2 
 
 

                                           
 ). ٥/٣٤٩تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٣٤٣تاريخ الطربی ( -٢
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 تالش براي حفظ وحدت و اجتناب از عوامل اختالف برانگيز -4 
دستور داد يك مصحف واحد از قرآن عثمان به خاطر حفظ وحدت امت اسالمي بود كه 

هاي قرآن از ميان بروند. همچنين در  تدوين و در اختيار مسلمانان قرار بگيرد و بقيه نسخه
بدانيد من هيچ كاري كه قتل ما را روا دارد «جريان فتنه و خطاب به مردم چنين گفت: 

د، همديگر را دوست رو ام. اگر مرا به قتل رسانيد وحدت ميانتان از بين مي انجام نداده
1437F».توانيد در يك صف واحد عليه دشمنانتان بجنگيد نخواهيد داشت و نمي

1 

 سكوت و اجتناب از اطاله كالم در اين نوع مسايل -5 
جز هنگام رد اتهامات و در مسايلي كه موجب معرفت و هدايت مردم شود  سعثمان

  عادت داشت سكوت اختيار كند و از سخن گفتن بسيار بپرهيزد.

 مشورت با افراد صالح و پرهيزگار -6
در مسايل مختلف با علماي صالح و پرهيزكاري چون علي بن ابي طالب، زبير بن  ساو

مشورت  شم عوام، طلحه بن عبيداهللا، محمد بن مسلمه، عبداهللا بن عمر و عبداهللا بن سال
علم و معرفت و شد. در واقع، علما به اين دليل كه از  كرد و نظر ايشان را جويا مي مي

توانند هر كه را كه  بصيرت و شناخت بيشتري نسبت به امور و قضايا برخوردار هستند مي
1438Fتري از آن مسايل سوق دهند. با آنان مشورت نمايد به فهم و درك بهتر و درست

2 

 ها ايراد كرده بودند در مورد وقوع فتنه صتبعيت از احاديثي كه رسول خدا -7
انگيزان در پيش گرفت نه بر  هاي فتنه ها و آشوب مواجهه با فتنهروشي را كه عثمان در 

براساس رهنمودهاي رسول   ، بلكهاساس روند حوادث و فشارهاي اوضاع و احوال
صبر را پيشه خود نمود و رضوان الهي  صبود. عثمان طبق فرمايشات رسول خدا صخدا

جنگ بپردازد و منتظر فرا  كرد و هرگز حاضر نشد با آشوب طلبان به را در آن جستجو مي

                                           
 ). ٧/١٨٤البداية و النهاية)  -١
 . ٧٢٨ص ، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٢
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بسته بود  صرسيدن تقرير الهي ماند. به حقيقت كه عثمان به پيماني كه با رسول خدا
1439Fكه سرانجام در همين راه در خون پاك و مطهر خويش غلتيد. پايبند ماند تا اين

1 
دهد: از مجموع اخبار و  محب الدين خطيب در همين رابطه چنين توضيح مي

ين برداشت نمود كه او تالش نمود از هر نوع فتنه و آشوبي ميان توان چن روايات مي
مسلمين اجتناب ورزد، هر چند كه در اواخر دوران خالفت خويش دوست داشت از 

انگيزان و آشوب طلبان را از آن اقدامات   شد كه فتنهچنان ابهت و اقتداري برخوردار مي
رگز حاضر نشد كه از نيروي اسلحه مخرب خود باز دارد. او با وجود تمام آن خطرات، ه

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 عرصه را بر ساكنان 

اي انگشت  عده برد جسارت و جهالت تنگ گرداند. اما او گمان نمي صشهر رسول خدا
 تا بدان حد برسد كه خون اولين مهاجر الي اهللا را به ناحق بريزند.  اهل هويشمار از 

كه اگر قصد دفاع از خويش را  چون باغيان بر ايشان هجوم بردند و به يقين دانست
بنمايد، جنگي خونين ميان مدافعان او و شورشيان در خواهد گرفت و به همين دليل به 

كامالً فرمانبردار او بودند دستور داد تا از هر نوع درگيري با معترضان  مدافعاني كه
 بپرهيزند. 

بدون شك اگر در آن روزگار، نيرويي قدرتمند و خوفناك در برابر عصيان و 
آميز آنان را سر   توانست به طور مسالمت داشت و مي شورش آشوب طلبان وجود مي

نمود هر چند كه او مطمئن بود سرانجام او در  از آن استقبال مي سجايشان بنشاند عثمان
1440Fاين بحبوبه فتنه و آشوب، شهيد خواهد شد.

2 

                                           
 . ١١٦ص، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -١
 . ١٣٨ص، العواصم من القواصم -٢



 
 
 



 
 گفتار سوم

 كنند شورشيان، مدينه را اشغال مي

 هاي خود انگيزان از سرزمين نخست: حركت فتنه
انگيزان بر آغاز قيام عليه حكومت، بر اين اصل متفق القول شدند كه   پس از توافق فتنه

را به هر شكل ممكن وادار كنند كه از مقام خود استعفا  سز ورود به مدينه، عثمانپس ا
دهد و در صورت امتناع، او را به قتل رسانند. نقشه آنان به اين صورت بود كه حركت آن 
به سوي مدينه از سه نقطه كوفه، بصره و مصر آغاز شود و خود را همراه ديگر حجاج به 

اج و اكثريت ساكنان مدينه به قصد اداي مناسك حج، عزم آن شهر برسانند و چون حج
را به محاصره خود در آورند و  ستوانند در نبود بيشتر مردان شهر، عثمان مكه نمودند مي

1441Fاو را مجبور كنند تا از مقام خالفت استعفا دهد

. در شوال سال سي و پنجم بعد از 1
1442Fانندانگيزان توانستند خود را به مدينه برس  هجرت، فتنه

طلبان مصر در قالب چهار  . آشوب2
حركت كردند كه هر كاروان را اميري واحد بود. در ميان اين  مدينهكاروان به جانب 

نيز حضور داشت. امراي اين چهار كاروان  ؛ شيطان بزرگكاروانيان، خود عبداهللا بن سبأ
ن حرمان عبارت بودند از عبدالرحمن بن عديس بلوي، كنانه بن بشر نجيبي، سودان ب

كردند.  سكوني و قتيره بن فالن سكوني كه تحت نظر غافقي بن حرب عكي عمل مي
آشوب طلبان كوفه نيز چونان مصريان در قالب چهار كاروان كه هر يك زير نظر اميري 
بود به جانب مدينه رهسپار شدند. اين امرا عبارت بودند از زيد بن صوحان عبدي، مالك 

ي آن  حارثي و عبداهللا بن اصم كه عمرو بن اصم، امارت همهاشتر نخعي، زياد بن نضر 
امرا را بر عهده داشت. بصريان نيز چونان ديگر همدستانشان در كوفه و بصره در قالب 
چهار كاروان حركت نمودند، و حكيم بن جبله عبدي، ذريح بن عباد عبدي، بشر بن 

ير سعدي امارت چهار شريح قيسي و ابن محرش بن عبد حنفي تحت نظر حرقوص بن زه
ها  كاروان بصريان را به دست داشتند. مجموع نفرات آشوب طلبان هر يك از اين سرزمين

مد نظر  سشده است كه هر يك را نامزدي جهت جانشيني عثمان قريب به هزار نفر مي

                                           
 . ١٥٩ص، اخللفاء الراشدون -١
 . ١٥٩ص، اخللفاء الراشدون -٢
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كردند و كوفيان و بصريان، هر يك به  حمايت مي سبود. مصريان از علي بن ابي طالب
1443Fرا گرفته بودند سو طلحه بن عبيداهللا سزبير بن عوام ترتيب، جانب

. در واقع، هدف 1
هايي ايجاد اختالفات عميق ميان خود  گردانندگان ابن بلوا و آشوب از چنين موضعگيري

، گويد: خداوند بود. امام آجري در اين رابطه چنين سخن مي سصحابه بزرگوار
ز تمامي آن شايعات مبرا نمود. آن را ا سو طلحه س، زبيرسصحابه بزرگواري چون علي

دادند تا مردم را فريب دهند و  ها را به صحابه نسبت مي منافقان تنها به اين خاطر، آن نامه
را از آن فتنه حفظ  صصحابه را با هم درگير نمايند. اما خداوند كريم، صحابه رسول اهللا

1444Fنمود.

2 
بردار شده بود اما هيچ پيش از ورود معترضان به مدينه، عثمان از حركت آنان خ

اقدامي براي مقابله با آنان انجام نداد. چون معترضان به مدينه رسيدند، عثمان در روستايي 
خارج از شهر حضور داشت و چون نزد او رفتند از آنان استقبال نمود. مؤرخان نام اين 

فتند و با او كرده و اولين گروه معترضان، مصريان بودند. آنان نزد عثمان رنروستا را ذكر 
به مجادله پرداختند. نخست از او خواستند تا مصحفي بياورند و چون مصحف را آوردند 

 گاه اين آيه را بر او خواندند:  به عثمان گفتند: سابعه (يعني سوره يونس) را بگشاي. آن
تَزَل  قُۡل ﴿

َ
ُُ  ّمآ أ ُۡ رََء

َ
ُ أ َّ ُُ  ّمِۡنُه َحرَ  � ذَِن لَُ�  ّمِن ّرِۡزٖ  فََجَعۡل

َ
ُ أ َّ ٓ ٰٗ� قُۡل َءا َٰ اٗما وََح

ۡم َ�َ 
َ
ِ لَُ�ۡ ت أ َّ وَن  � ُ َۡ  .]٥٩یونس: [ ﴾٥ََۡف
بگو: به من بگوئيد: آيا چيزهائي را كه خدا براي شما آفريده و روزي شما كرده (

ايد، بگو: آيا  ها را حالل نموده ها را حرام و بخشي از آن است و (خودسرانه) بخشي از آن
ه شما اجازه داده است (كه از پيش خود چنين كنيد) يا اين كه بر خدا دروغ خدا ب

ها دستور نداده  كنيد كه خدا بدآن گوئيد و مي بنديد (و از زبان خدا چيزهائي مي مي
 ؟) است

هايي را مختص شتران و اسبان حكومت  سپس از او پرسيدند بر چه اساس چراگاه
روم نموده است؟ آيا خداوند چنين مجوزي را به تو ها مح قرار داده و ديگران را از آن

                                           
 ). ٥/٣٥٧تاريخ الطربی ( -١
 ١١٨ص، خالد الغيث، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٢
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اي؟ عثمان در مقام پاسخ بر آمد و شأن نزول و مصاديق  داده و يا بر خداوند دروغ بسته
 هاو پيامبر گرامي  اين آيه را براي ايشان تبيين نمود و به ايشان گفت: كه پيش از

د و چون در عهد او تعداد آن هايي را ايجاد كرده بودن نيز چنين چراگاه سابوبكر و عمر
ها را افزايش دهد. چون قانع  شتران و اسبان بسيار شدند ناچار شد كه وسعت آن چراگاه

شدند عثمان با آنان ميثاقي بست و از آنان قول گرفت تا هرگز عليه او شورش نكنند. پس 
 المروه رسيدند.  ي معترضان به منطقه ذي از اين مالقات، همه

 ابي طالب را براي گفتگو با فتنه انگيزان فرستاد عثمان، علي بن
را نزد  ، عليسو نيم قبل از شهادت عثمان آمدند عثمانماه گروهي از ذومره يك 

آنان فرستاد تا با آنان مذاكره نمايد. او همراه مردي ديگر كه نام او بر ما معلوم نيست نزد 
1445Fو آنان نيز پذيرفتندمعترضان رفت و آنان را به ارشادات قرآن فراخواند 

. در روايتي ديگر 1
آمده است كه او چندين بار با آنان بحث و گفتگو كرد تا توانست آنان را قانع كند كه 

1446Fقرآن را معيار اين رفتارهاي خود قرار دهند.

2 
آنان در پنج مسأله به توافق رسيدند: تبعيد شدگان به ديار خود بازگرداند، سهم 

ها  المال ذخيره شود، در تقسيم ثروت فيء و خمس در بيت محروم شدگان پرداخت شود،
جانب عدالت رعايت شود و تنها افراد امين و توانمند به كار گماشته شوند. سپس اين 
مواد را به روي كاغذ آوردند. همچنين آنان اعالم كردند كه بايد عبداهللا بن عامر در 

1447Fندامارت بصره و ابوموسي اشعري در امارت كوفه ابقا شو

با هر  س. به اين ترتيب، عثمان3
هاي معترض مصالحه نمود و آنان نيز هر يك راه ديار خود را در پيش  يك از گروه

1448Fگرفتند.

4 

 بودمصري اي كه حكم مرگ معترضان  نامه جعلي

                                           
 . ١٦٩ص، . تاريخ خليفه٣٢٨ص، ؛ ترمجة عثمانتاريخ دمشق -١
 ). ١/١٢٩فتنه مقتل عثمان ( -٢
 ). ١/١٢٩فتنه مقتل عثمان ( -٣
 ). ١/١٢٩فتنه مقتل عثمان ( -٤
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ريزي كردند تا  انگيزان نقشه ديگري را طرح پس از بازگشت معترضان به ديار خود، فتنه
اي را  بسته شده بود از ميان ببرند. آنان نامه سرضان و عثمانآن صلحي را كه ميان معت

جعل كردند و به دست مردي سپردند تا آن را به جانب مصر ببرد. او در ميانه راه از كنار 
كرد كه نظر آنان را به خود جلب نمود.  اي رفتار مي كاروان مصريان عبور كرد و به گونه

سد گويا كه نزد او چيزي است كه نبايد مصريان تر كرد كه از مصريان مي او وانمود مي
اي را نزد او يافتند كه در آن عثمان  آن را ببينند؛ چون مصريان او را دستگير كردند نامه

خطاب به عبداهللا بن ابي سرح، حاكم مصر، دستور داده بود تا همه معترضان را كه به مصر 
 گردند يا به قتل رساند و يا مثله نمايد.  باز مي
1449Fعرضه داشتند سرا بر عثمان صريان نيز خشمگين به مدينه بازگشتند و آنم

. عثمان 1
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 و يا  مسلمان را كه شاهد بوده
همتا سوگند ياد كند كه او نه خود، نامه را نوشته و نه دستور نوشتن  ا و بيبه خداوند يكت

اي خبر نداشته است و هيچ  آن را داده است. او به آنان اعالم نمود كه از وجود چنين نامه
اند و سپس مهر خاتم او را  بعيد نيست كه ديگران اين نامه نوشته و به عثمان نسبت داده

باز معترضان قانع نشدند و سخنان او را  سوجود توضيحات عثماناند. اما با  جعل كرده
1450Fباور نكردند.

2 
مهمترين داليل مجعول بودن اين نامه كه عثمان در آن حكم مرگ معترضان مصري 

را به دست عبداهللا بن ابن سرح  را امضا نموده و سپس آن را به غالم خود داده كه آن
 عبارتند از: برساند تا او نيز آن حكم را اجرا كند، 

نمود كه عثمان بارفتارهاي خود شك مصريان را بر نامه وانمود ميحامل   -1
هراسد. در واقع، اين رفتار  كرد كه گويا او از مصريان مي اي وانمود مي انگيخته و به گونه

كرده كه نزد او چيزي است كه نبايد مصريان از آن  او اين گمان را نزد مردم تقويت مي
داد از راهي  نوشته بود به حامل آن دستور مي ساگر واقعاً اين نامه را عثماناطالع يابند. 

                                           
 ). ٥/٣٧٩تاريخ الطربی ( -١
 ). ٧/١٩١). البداية و النهاية (١/١٣٢فتنه مقتل عثمان ( -٢
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برود كه به مصريان برخورد نكند و در اسرع وقت آن را دست عبداهللا بن ابي سرح برساند 
 تا آن را اجرا كند. 

بايد اين سؤال را مطرح كرد كه عراقيان كه فاصله بسياري با مصريان داشتند  -2
آن نامه با خبر شدند. آنان كه در شرق بودند چگونه اطالع يافتند كه چگونه از وجود 

تر آنكه هر دو گروه همزمان و در آن واحد به  اند؟ عجيب اي را يافته مصريان چنين نامه
را به  كه اين نامه را جعل كرده و آن توان چنين جواب داد كه آنان مدينه رسيدند. تنها مي

د، مردي ديگر را اجير نموده تا خبر اين ماجرا را به عراقيان دست فردي داده تا به مصر ببر
از كوفيان و بصريان پرسيد  ساطالع دهد!! اين همان سؤالي است كه علي بن ابي طالب

1451F؟!از وجود آن نامه با خبر شديد هكه شما با وجود آن فاصله بسيار با مصريان چگون

1. 
ريزي  اين ماجرا در مدينه طرح خود، پاسخ اين پرسش را چنين بيان داشت كه سعلي

1452Fشده بود تا بار ديگر، مردم دچار فتنه و آشوب شوند.

2 
دهد تا  اين سؤال مطرح است كه عثمان چگونه به عبداهللا بن ابي سرح دستور مي -3

كه خود عبداهللا پس از عزيمت معترضان به  معترضان مصري را به قتل برساند حال آن
حذيفه، مصر را ترك گفته و قصد مدينه نموده بود. مدينه و پس از شورش محمد بن ابي 

 او در عقبه فلسطين منتظر بود تا عثمان به نامه او مبني بر اذن ورود به مدينه پاسخ دهد. 
در نامه خود به عبداهللا بن ابي سرح، فرمان قتل  سچگونه ممكن است كه عثمان -4

ان را به محاصره خود در كه در طول مدتي كه آنان، عثم معترضان را داده باشد حال آن
آورده بودند، او همه صحابه و ديگر مسلمانان را از جنگ با معترضان و سركوب آنان منع 

 نمود.  مي
شود اين است كه حكيم بن جبله و مالك  جا مطرح مي ال ديگري كه اين سو -5

 اشتر چرا و بدون هيچ دليل روشني در مدينه ماندند و با ديگر عراقيان به سرزمين خود
برنگشتند. شايد بتوان چنين ادعا نمود كه آنان با پيشنهاد ابن سبأ آن نامه دروغين را جعل 

                                           
 . ٢٢٧ص، عثمان بن عفان اخلليفة الشاکر الصابر -١
 ). ١/٣٣٤حتقيق مواقف الصحابة ( -٢
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كردند و سپس آن سناريوي ننگين را به راه انداختند. در واقع، اين سبئيان بودند كه از 
1453Fتوانستند از طريق آن به اهداف پليد خود دست يابند. بردند و مي وجود اين نامه، سود مي

1 
ديگر، آنان با انتساب آن به مروان بن حكم قصد داشتند تا عثمان را فردي  از طرف

خبر از حكومت خود و طبيعتاً نااليق جلوه دهند و چنين وانمود كنند كه فساد، دستگاه  بي
اي را نوشته بود به حامل آن  را فراگرفته است. اگر مروان چنين نامه سحكومت عثمان

د كه به مصريان بر نخورد و در غير اين صورت، اگر كرد از راهي حركت كن توصيه مي
رسان گفته باشد تا مصريا را به شك اندازد، بايد  او عمداً چنين شيوه رفتاري را به نامه

گفت كه خود مروان نيز همدست آشوب طلبان بوده است كه اين احتمال، براساس 
 ند. نمايا شواهد و قراين و اقدامات بعدي او، كامالً غير ممكن مي

كرد بلكه  اين نامه، اولين نامه مجعولي نبود كه مسلمانان را دچار فتنه مي -6
و  س، طلحهساي چون علي و صحابه لام المؤمنين عائشهانگيزان پيشتر از قول فتنه
ها آن بزرگواران، مردم را به شورش  هاي را جعل كرده بودند كه در آن چنين نامه سزبير

در رد اين اتهام چنين گفت:  لبعدها خود عائشه كردند. تشويق مي سعليه عثمان
كنند من  سوگند به پروردگاري كه مؤمنان به او ايمان دارند و كافران او را انكار مي

1454Fام  اي را ننوشته هرگز چنين نامه

 سهاي ديگري را به ساير صحابه . همچنين آنان نامه2
اند كه دين محمد در خطر  تهها چنين گف منتسب كرده بودند كه آن بزرگواران در آن نامه

تر از  ي مردم به مدينه بيايند كه در اين شرايط، جهاد در مدينه واجب است و بايد همه
1455Fجهاد در مرزهاست

انگيزان  ابن كثير نيز در اين رابطه چنين گفته است: فتنهحافظ . 3
 كردند و منتسب مي ساي چون علي، زبير و طلحه هايي را جعل و سپس به صحابه نامه

اند، اما صحابه با انكار و  ها را آن صحابه به آنان نوشته كردند كه اين نامه چنين وانمود مي
اي را از  رد اين اتهام، خود را از اين افترا مبرا نمودند. منافقان چنان گستاخ بودند كه نامه

قول خليفه جعل كردند كه در آن حكم مجازات معترضان مصري به حاكم مصر ابالغ 

                                           
 . ١٦٩ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
 ). ١/٣٣٥حتقيق مواقف الصحابه ( -٢
 ). ١/٣٣٥حتقيق مواقف الصحابه ( -٣
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1456Fاي نيز خبر نداشت از وجود چنين نامه سكه عثمان ، حال آنشده بود

. در واقع، اين 1
اند كه  هاي ابن كثير تأكيدي است بر روايتي كه طبري و خليفه بن خياط نقل كرده گفته

1457Fها مبرا اعالم نمودند ، زبير و طلحه خود را از آن نامهلطبق آن، علي، عائشه

. بيقين 2
ير بسيار مهمي در آغاز و انجام آن فتنه بزرگ داشت. هاي دروغين تاث وجود اين نامه

ها توانستند اذهان مردم را فريب دهند و افرادي ساده لوح و  منافقان از طريق جعل آن نامه
شهيد شد و فداي كج  سنادان را با خود همراه سازند. بايد دانست كه در اين ميان عثمان

ها و شايعات، خود  قربانيان حقيقي اين نامه هاي مسلمانان گرديد، اما كار ها و ندانم فهمي
اند،  هايي است كه فريب اين روايات نادرست و مجعول را خورده اسالم، تاريخ آن و نسل

اما امروز ديگر نبايد چنين اسير و دربند اين تاريخ مشكوك شد، بايد دست به كار شد و 
و مسلمين را يافت؛ بايد با ها و هوي و هوس دشمنان اسالم  تاريخ واقعي و بدور از كينه

تحقيق و كاوش موشكافانه به مطالعه اين تاريخ پرداخت تا بار ديگر چون پيشينيان، زبان و 
هايي كه به ناحق در مورد بزرگ مردان پاك سيرت  ها و دروغ دست خود را به تهمت

1458Fاند نياالييم و در پيشگاه پروردگارمان سربلند باشيم. تاريخ اين امت جعل شده

3 

 در مورد اقامه نماز به امامت رؤساي فتنه سدوم: آغاز محاصره و موضع عثمان
اند اما شايد بتوان با  رابيان نكرده سروايات معتبر كيفيت دقيق آغاز محاصره خانه خليفه

مطالعه حوادثي كه خواهيم ديد، تا حدودي به اين مطلب دست يافت. در روايت نقل 
در مسجد، مشغول ايراد  سان به شهر، روزي عثماناند كه پس از بازگشت شورشي كرده

سخنان او را قطع كرد و به حنظلي خطبه بود كه ناگهان مردي بنام اعين بن ضبعيه تميمي 
1459Fنعثلاو گفت: اي 

، عثمان گفت: اين چه كسي بود؟ عرض تو تغييراتي به وجود آوردي!  4
ور شدند  سمت او حمله كردند: اعين بود، فرمود: بلكه خودت اين هستي، سپس مردم به

                                           
 ). ٧/١٧٥البداية و النهاية ( -١
 ). ١/٣٣٥حتقيق مواقف الصحابة ( -٢
 . ٢٢٨ص، عثمان بن عفان اخلليفة الشاکر الصابر -٣
 ه آشوب گران كينه توز به ذي النورين اين داماد و خليفه ي رسول خدا داده بودند.لقبي بود ك - 4
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1460Fاما در اين ميان مردي از بني ليث او را از ميان جمعيت نجات داد و به خانه خود برد

. قبل 1
توانست به مسجد برود و نماز گذارد و هر كس را كه با او  از آغاز محاصره، عثمان مي

توانست  توانست نزد او برود اما با شروع ما جراي محاصره ديگر او نمي بود مي كاري مي
1461Fحتي براي اداي نمازهاي پنجگانه نيز از خانه خود خارج شود

. در طول اين مدت، يكي 2
كنند كه مردي بنام عبيداهللا  از سران فتنه، امامت جماعت مردم را بر عهده داشت. نقل مي

بن عدي بن خيار نزد عثمان آمد و به او گفت: كه حاضر نيست پشت سر آن مرد نماز 
او را از اين كار منع نمود و به او گفت: كه نماز بهترين كارهاست و  گذارد اما عثمان

چون مردم كار نيكي انجام دادند، تو نيز در انجام آن كار نيك با ايشان سهيم باش اما اگر 
1462Fدست به انجام كار ناشايستي زدند، تو از آن اجتناب كن

. در رواياتي ضعيف چنين بيان 3
1463Fدار بود  مت جماعت را عهدهشده است كه غافقي بن حرب، اما

. واقدي نيز در روايتي 4
كند در طول محاصره بيت خليفه، علي بن ابي  باشد ادعا مي كه سند آن ضعيف مي

، ابو ايوب انصاري را مأمور نمود تا امامت جماعت را به عهده بگيرد و خود نيز سطالب
1464Fدار شد امامت نماز عيد را عهده

سند روايت آن، با  . اما اين روايت عالوه بر ضعف5
 سو يا ابو ايوب انصاري سروست و آن اين است كه اگر علي مشكلي ديگر نيز روبه

دار امر امامت جماعت مسجد بودند، عبيداهللا بن عدي بن خيار، هرگز از حضور در  عهده
1465Fكرد. دو امتناع نمي نماز جماعت و اقامه نماز پشت سر آن

6 

 گانكنند با محاصره سسوم: مذاكرات عثمان
را به محاصره خود در آوردند او را تهديد كردند  سكه معترضان، بيت عثمان پس از اين

كه بايد از مقام خود استعفا دهد و در صورت امتناع از اين كار، آنان او را خواهند 

                                           
 . ٢٤٧عثمان ص ةترمج، ) و تاريخ دمشق١/١٤٣فتنه مقتل عثمان ( -١
 . ١٤١ص، عثمان ةترمج، تاريخ دمشق -٢
 ). ١٩٢کتاب الصالة (حديث،  صحيح البخاری -٣
 ). ١/١٤٥فتنه مقتل عثمان ( -٤
 ). ٥/٤٤٤تاريخ طربی ( -٥
 ). ١/١٤٥فتنه مقتل عثمان ( -٦
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1466Fكشت

. اما عثمان به آنان پاسخ داد كه او هرگز لباسي را كه خداوند بر تن او كرده است 1
1467Fاهد آورداز تن بيرون نخو

به اوست كه  ص. اين كالم، يادآور همان سفارش رسول خدا2
اي از  ها پيش او را به صبر و مقاومت در برابر آن فتنه فراخوانده بود. در اين ميان، عده سال

چنين ديدگاهي نداشتند و معتقد بودند كه عثمان بايد از  سصحابه چون مغيره بن اخنس
1468Fر امان بماند.مقام خود استعفا دهد تا جان او د

3 

 گيري نكند خواند تا از مقام خود كناره عبداهللا بن عمر، عثمان را فرا مي -1
نزد او رفت تا با او مالقاتي داشته باشد.  شر ي عثمان، ابن عم در جريان محاصره خانه

شرم هستند كه  چون عثمان او را ديد به او گفت: ببين اين مردمان چقدر گستاخ و بي
كنند كه يا استعفا دهد و يا خود را براي مرگ آماده كند.  مت را تهديد ميخليفه منتخب ا

ابن عمر به عثمان گفت: اگر تو به درخواست نامشروع آنان تن داده و استعفا بدهي، آيا 
اين شورشيان در به بهشت رفتن و يا به جهنم رفتن تو نقش دارند؟ عثمان هم پاسخ داد: 

گفت: پس اين خلعتي را كه خداوند بر تو پوشانيده است  گاه ابن عمر به عثمان خير، آن
از تنت بيرون نياور و با استعفاي خود، سنتي ناپسند را در ميان مردم رواج مده كه چون از 

1469Fامام و خليفه خود بيزار شدند، به ناحق او را بكشند.

4 
واست خ خداوند از عبداهللا بن عمر خشنود باشد كه اين قدر دور انديش بود. او نمي

گذار سنتي شوم باشد. عثمان اگر در برابر خواست نامشروع شورشيان  پايه سكه 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
بود. اما عثمان  ديگر ايشان را نزد امت هيچ اعتبار و منزلتي نمي يافتند و طينتان، تنزل مي

راهي نيك را در پيش گرفت و با صبر و استقامت در برابر تهديدات شورشيان، از مقام 
1470Fخالفت كناره نگرفت و در عين حال نگذاشت خون مسلماني نيز بر زمين ريزد.

5 

                                           
 ). ٣/٦٦طبقات ابن سعد ( -١
 . ٤٧-٤٦ص، التمهيد -٢
 ). ١/١٤٧فتنه مقتل عثمان ( -٣
 باشد.  ). سند اين روايت صحيح می١/٤٧٣فضائل الصحابه ( -٤
 . ١٧٩ص، اخللفاء الراشدون -٥
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ي امت سخني  ز جانب همهدر واقع، اجابت خواسته نامشروع آن شورشيان كه نه ا
آمدند،  گفتند و نه جزو شوراي حل و عقد و از بزرگان و فرزانگان امت به حساب مي مي

رو  سرنوشت امت اسالم و خالفت برخاسته از خود آنان را با خطري بسيار بزرگ روبه
اين ساخت و تنها راه مقابله با اين خطر، ريخته شدن خون خليفه بود و او نيز با علم به  مي

دهد و خود را فداي  سرنوشت محتوم، مصالح اسالم و مسلمين را بر خود ترجيح مي
آيد كه از قدرت اراده و  كند. بيقين اين تصميم جسورانه از افرادي بر مي سعادت امت مي

ي آن  نظيري برخوردار باشند و اين، خود، بهترين پاسخي است براي همه شجاعت كم
بستند و او را مردي ناتوان، ترسو وسست  راه حقيقت مي هايي كه به آن راد مرد تهمت

خواندند. بدون شك، او از چنان قدرتي برخوردار بود تا به يك اشاره، آن فتنه و  اراده مي
گردانندگان آن را سركوب نمايد و اوضاع را تحت كنترل خويش در آورد، اما او خوب 

معه مسلمانان رسوخ خواهد كرد و دانست كه اگر چنين كند ريشه آن فتنه در بطن جا مي
زند و به همين دليل از سركوب آن اجتناب ورزيد. با اين  هاي ديگري از آن جوانه مي فتنه

بريم،  اد از موضعگيري عثمان در قبال آن فتنه پي ميتوضيح، به برداشت نادرست عقّ
 سمانجا كه در كتاب خود، در توصيف اين فتنه چنين گفته است: ماجراي قتل عث آن

1471Fاي بود عظيم كه هيچ كس را ياراي مهار آن نبود بيقين، فتنه

. اين تعبير، خود، اهانتي 1
است به ساحت پاك آن مرد راستين. هر چند آن ماجرا، فتنه عظيمي بود اما عدم سركوب 

توانست آن را مهار كند اما  است. او با وجودي كه مي سآن از افتخارات عثمان بن عفان
الح امت و دور نگه داشتن آنان از اختالفات و آشوب و نيز عمل به به خاطر حفظ مص

1472Fدر اين نوع مسايل از سركوب آن بلوا اجتناب كرد. صسفارشات رسول خدا

2 

 كنند را به قتل تهديد مي سكنندگان، عثمان محاصره -2
يك روز كه عثمان وارد داالن خانه خود شده بود صداي تهديدآميز شورشيان را شنيد 

كردند، او با غم بسيار نزد ساكنان منزل رفت و ماجرا را براي  را تهديد به قتل ميكه او
ما را در برابر اين ستمكاران  ايشان تعريف نمود، آنان نيز به او گفتند: كه خداوند

                                           
 . ١٢٢ص، ذوالنورين عثمان بن عفان -١
 ). ١/١٤٩فتنه مقتل عثمان ( -٢
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خواهند مرا بكشند؟! من از خود رسول  كفايت است؛ عثمان به آنان گفت: آنان چرا مي
 فرمود:شنيدم كه  صخدا

يحل دم امرئ مسلم إال في إحدى ثالث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه،  ال«
 ».أو قتل نفسا بغير نفس

نخستين خون فرد مسلمان تنها در صورتي جائز است كه يا بعد از ايمان آوردن «
كافر شود يا بعد از ازدواجش، مرتكب زنا گردد و يا فرد ديگري را به ناحق به قتل 

 ». رساند
ام و نه در عهد  گند به خداوند كه من نه در دوران جاهليت مرتكب زنا شدهسو

گاه دستم را به خون فردي  ام و هيچ اسالم، هرگز ديني به غير از اسالم را آرزو نداشته
1473Fخواهند مرا بكشند؟! ام؛ پس به چه دليل مي گناه آغشته نكرده بي

1 
مود با مذكره با ايشان، آنان به گفتگو با شورشيان پرداخت و تالش ن سسپس عثمان

گاه از آنان خواست تا يك  را آرام كند و حقايق را بر آن مردمان نادان روشن نمايد، آن
نفر از جانب ايشان نزد او بيايد تا با او گفتگو كند. آن مردمان نيز جواني بنام صعصعه بن 

ل شورش و نيز از آن جوان خواست تا عل سصوحان را نزد عثمان فرستادند. عثمان
1474Fاعتراض اين مردمان را به او بازگو كند.

2 

 دهد به استدالل نادرست و دروغ صعصعه پاسخ مي سعثمان -3 
صعصعه به عثمان گفت: شما ما را تنها به اين دليل از سرزمين خود اخراج و تبعيد 

گاه به اين آيه  گفتيم و خواستار اقامه شريعت ناب بوديم. آن ايد كه سخن حق مي كرده
 استناد كرد: 

ذِنَ ﴿
ُ
ْۚ �ّن  أ لُِموا ُُ ُهۡ   َّ

َ
َُلُوَن بَِ ِيَن يَُ�ٰ َّ ِ َ ل َّ ٰ تَۡ�ِهِۡ  لََقِدير   �  .]٣٩الحج: [ ﴾٣َ�َ

دليل او و همدستانش را رد نمود و اثبات كرد كه مصداق اين آيه او و  ساما عثمان
ستم آن شورشيان قرار گرفته  ديگر مسلمانان راستين است كه چنين به ناحق مورد افترا و

                                           
 ). ١/٦٣مسند امحد ( -١
 ). ١/١٥٠فتنه مقتل عثمان ( -٢
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است، سپس به تبيين آيه پرداخت تا اين دروغ صعصعه بر مردمان آشكار شود. او اين آيه 
 و آيات بعد از آن را كه با هم در ارتباط بودند قرائت نمود: 

ذِنَ ﴿
ُ
ْۚ �ّن  أ لُِموا ُُ ُهۡ   َّ

َ
َُلُوَن بَِ ِيَن يَُ�ٰ َّ ِ َ ل َّ ٰ تَۡ�ِهِۡ  لَقَ  � ِينَ  ٣ِدير  َ�َ َّ ۡخرُِجواْ  �

ُ
أ

ْ َرّ�َنا  ُقولُوا َُ ن 
َ
ٍَّ �ِّ�ٓ أ ۗ ِمن دَِ�ٰرِهِ  بَِغۡ�ِ َح ُ َّ ِ َولَۡوَ� َدۡ�ُع  � َّ َِۡعَضُه  بَِبۡعٖض  �َّاَس  �

ِٰجُد يُۡذَكُر �ِيَها  ََ َمۡت َصَ�ِٰمُع َو�َِيٞع َوَصلََ�ٰٞت َوَم ِ  �ۡس ُ لُّهّدِ َّ نّ َكثِٗ��ۗ َوَ�َ  � ُ  نُ�َ َّ َمن  �
هُ  َ �ِّن  ۥٓۚ يَنُ�ُ َّ َقوِّي َعزِ�ز   �

 .]٤١ -٣٩الحج: [ ﴾٤لَ
گردد،  شود كه به آنان جنگ (تحميل) مي اجازه (دفاع از خود) به كساني داده مي(

چرا كه بديشان ستم رفته است (و آنان مدتهاي طوالني در برابر ظلم ظالمان شكيبائي 
  . اند) و خداوند توانا است بر اين كه ايشان را پيروز كند دل خورده اند و خون ورزيده

اند (و از مكّه وادار به هجرت  همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده
اند پروردگار ما خدا است! اصالً اگر  گفته اند) و تنها گناهشان اين بوده است كه مي گشته

ه وسيله بعضي دفع نكند (و با دست مصلحان از مفسدان خداوند بعضي از مردم را ب
كند، و آن  گردد و صداي حق را در گلو خفه مي جاگير مي جلوگيري ننمايد، باطل همه

وقت) ديرهاي (راهبان و تاركان دنيا) و كليساهاي (مسيحيان) و كنشتهاي (يهوديان)، و 
گردد. (اما  تخريب و ويران مي شود، ها خدا بسيار ياد مي مسجدهاي (مسلمانان) كه در آن

كند) و به طور مسلم خدا  خداوند بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي
دهد كساني را كه (با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و  ياري مي

چيزي  گرداند، و چيره است (و با قدرت نامحدودي كه دارد ياران خود را پيروز مي
(آن مؤمناني كه   هايش جلوگيري نمايد).  تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده نمي

خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را 
پردازند، و امر به معروف، و نهي از  دارند و زكات را مي قدرت بخشيم، نماز را برپا مي

ها رسيدگي و درباره  گردد (و بدآن مايند، و سرانجام همه كارها به خدا برمين منكر مي
 . ها داوري خواهد كرد، همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است)) آن

اي تبيين نمود تا مردم را از  عثمان شأن نزول و مصاديق اين آيات را به نحو شايسته
هاي باطل خويش را  با استناد به آيات قرآن، برداشت انگيزان آگاه نمايد كه هاي فتنه دروغ
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1475Fكردند توجيه مي

. او بيان نمود كه صعصعه و ديگر همدستانش را براساس همين آيه و 1
داشتن امت از  و نصرت آن و دور نگه ديگر آيات قرآن و جهت حفظ دين خداوند

ين آيه صراحتاً آشوب و بلوا، تبعيد كرده است اگر صعصعه به اين آيه استناد كرد ا
خواند و عثمان نيز به عنوان  حاكمان زمين را به اقامه امر به معروف و نهي از منكر فرا مي

خليفه مسلمين، صعصعه و همفكرانش را به خاطر تجاوز به حقوق ديگر مسلمانان و تالش 
1476Fدر جهت ايجاد فتنه و آشوب در ميان امت از سرزمين خود تبعيد نموده است.

2 

 شود فضائل و سوابق خود در اسالم را به مردم يادآور مي سعثمان -4
ها و  انگيزان پاسخ گفت، در برابر اهانت به ادعاهاي دروغين فتنه سچون عثمان

هاي آنان، فضائل و سوابق خود در اسالم را به مردم يادآور شد. او گفت: كه چون  تهمت
م كوه يبر كوه حراء رفت س، ابوبكر، عمر، علي، طلحه و زبيرصروزي همراه رسول خدا

 با پاي مبارك خود بر كوه زد و بدو گفت:  صبه لرزه افتاد؛ پيامبر
 ».اسكن حراء، ليس عليك إال نبي أو صدِّيق أو شهيد«
 1477F3»اند و صديق او و شهيد راه خدا ايستاده صاي حراء! آرام گير كه بر تو پيامبر خدا«

الرضوان] گفت: كه چون روز  ةبيع گاه [در برابر اتهاماتي چون حضور نيافتن در آن
مرا براي مذاكره با مشركان مكه نزد ايشان فرستاده بود به  صبيعه الرضوان رسول خدا

كه اين دست «فرمودند:  سجاي دست من با دست مبارك خود بيعت نمودند و به صحابه
و را به انگيزان كه ا هاي فتنه سپس [در برابر تهمت». كند من به جاي دست عثمان بيعت مي

 صكردند] بيان داشت كه چون رسول خدا المال و بخيل بودن متهم مي اختالس از بيت
را بخرد و به مسجد اضافه  فرمود هر كس در توسعه مسجد كمكي نمايد و خانه كنار آن

اي در بهشت براي او خواهد ساخت، من نيز آن خانه را خريدم و به  كند خداوند نيز خانه
، چون رسول )تبوك(غزوه ي سپس ادامه داد كه در يوم العسره  مسجد بخشيدم. عثمان

را  اي پرداخت كند خداوند آن ندا بر آورد كه هر كه امروز در راه خدا صدقه صخدا

                                           
 ). ١/١٥١فتنه مقتل عثمان ( -١
 ). ١/١٥٢مهان ( -٢
 ). ٢٤١٧کتاب فضائل الصحابة (حديث،  به روايت مسلم -٣
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هاي تجهيز سپاه را متقبل شدم. سپس اضافه نمود  قبول نمايد، من از مال خود، نصف هزينه
را در راه خدا در اختيار  دم و آب آنخري صكه من چاه رومه را بنا به سفارش رسول خدا

1478Fمسلمانان گذاشتم.

1 
گشتم ديدم كه معترضان  كند كه چون از پيش عثمان باز مي ابو ثور فهمي نقل مي

مصري به مدينه باز گشتند. سريعاً نزد عثمان رفتم و ماجرا را براي او بازگو كردم. او به 
م: كه شر را در صورت آنان من گفت كه آنان را چگونه يافتم؛ من نيز به او گفت

توانستم ببينم. رهبر ايشان ابن عديس بلوي بود و چون روز جمعه فرا رسيد، اين مرد بر  مي
سخنان بسياري  سبراي مردم خطبه خواند، او در خطبه عليه عثمان صمنبر رسول خدا

داشت  نيز به من و ديگران بيان سها را براي عثمان بازگو نمودم؛ عثمان گفت. من نيز آن
كه تمام ادعاهاي ابن عديس دروغ است و خداوند او را به خاطر اين اكاذيب، عذاب 

دو  صگاه به ما گفت: كه من چهارمين فردي بودم كه اسالم آوردم؛ رسول خدا دهد. آن
دختر خويش را يكي پس از ديگري به نكاح من در آورد. چه در دوران جاهليت و چه 

كه با دست راستم، با رسول  ت آن شك ننمودم. از زمانيدر عهد اسالم، هرگز در حقاني
ام. براساس نسخه معتبر دوران  بيعت نمودم، هرگز شرمگاهم را با آن لمس نكرده صخدا

قرآن را در يك مصحف جمع نمودم و از هنگامي كه اسالم آوردم هر  صرسول خدا
اي را آزاد  ك جمعه بردهتوانستم در ي اي را در راه خدا آزاد نمودم و اگر نمي جمعه برده

گويم چون ابن عديس آن  كردم. اين را مي نمايم در جمعه بعد دو برده را آزاد مي
1479Fبندد. هاي ناروا و دروغ را به من مي تهمت

2 
ديد كه تمام اين سخنان، سودي به حال آن شورشان ندارد  مي سچون عثمان 

من حذر كنيد كه به از كشتن «خطاب به آن مردمان كج فهم و گمراه چنين گفت: 
توانيد در كنار هم به جنگ با دشمنان رويد و با هم به  خداوند سوگند با قتل من ديگر نمي

شويد كه اين  جهاد با كفار بپردازيد. بدانيد كه پس از قتل من چنان با هم درگير مي
اي : «گونه نقل شده است . در روايتي ديگر اين مطلب اين1480F3»اند انگشتان من در هم فرو رفته

                                           
 ). ١/٥٩مسند امحد ( -١
 . ٩١ص ، ). خالفة عثمان بن عفان٢/٤٨٨املعرفة و التاريخ ( -٢
 . ١٧١ص، . تاريخ ابن خياط)٣/٧١طبقات ابن سعد ( -٣
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مردم! مرا نكشيد كه من حاكم و برادر مسلمان شما هستم. به خداوند سوگند كه در طول 
اند. بدانيد  ام در راه خير و صالح اسالم و مسلمين تالش نموده  جا كه توانسته خالفتم، تا آن

توانيد در يك صف، با هم نماز بخوانيد و در كنار هم  كه اگر مرا به قتل رسانيد ديگر نمي
». ه جنگ با دشمنان بپردازيد و غنايم حاصل از فتوحاتتان را ميان هم تقسيم كنيدب

اگر مرا به قتل رسانيد ديگر «رو چنين گفت:  همچنين خطاب به آن مردمان ناسپاس و كج
». توانيد در كنار هم با دشمنانتان به نبرد بپردازيد يكديگر را دوست نخواهيد داشت و نمي

مرد بزرگ، تمام آن هشدارهاي او به وقوع پيوست و امت اسالم همانا پس از قتل آن 
ديگر نتوانست به آن وحدت يكپارچه و عظيم خويش دست يابد. حسن بصري نيز در 
همين رابطه چنين گفته است: به خداوند سوگند كه اگر مردم با هم نماز گذارند باز هم 

 هايشان از هم دور است و هر يك به راه خود رود.  قلب

از نبرد با معترضـان منـع   با وجود درخواست آنان صحابه را  سهارم: عثمانچ
 كند مي

به مشورت پرداخت و در اين  سدر طول جريان محاصره خانه خود با صحابه سعثمان
رابطه، نظر ايشان را جويا شد و هر يك از آنان نيز نظرات را به او اعالم نمودند كه در زير 

 يم: پرداز به تعدادي از آنان مي

 سعلي بن ابي طالب -1
اعالم نمود كه او  سبه عثمان سكند كه علي روايت مي سابن عساكر از جابر بن عبداهللا

تواند پانصد مرد جنگجو را نزد او بفرستد تا از او در برابر شورشيان دفاع كنند؛ چرا كه  مي
نيز  سعثماناي انجام نداده تا مستحق مرگ باشد.  هيچ كار ناشايست و ظالمانه سعثمان

تشكر كرد و او را دعاي خير نمود اما پيشنهاد او را نپذيرفت تا خون هيچ  ساز علي
1481Fمسلماني به خاطر حفظ جان او ريخته نشود.

1 

 سزبير بن عوام -2

                                           
 . ٤٠٣ص، تاريخ دمشق -١
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كند كه زبير مرا نزد عثمان فرستاد تا پيغامي را به او  ابو حبيبه، موالي زبير بن عوام، نقل مي
دم، ديدم كه حسن بن علي، ابوهريره، عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن برسانم. چون نزد او رسي

دارد  رساند و اعالم مي گفتم: كه زبير به شما سالم مي ساند. به عثمان عمر كنار او نشسته
كه همچنان تحت فرمان شماست و اگر بخواهيد نزد شما آيد و از شما دفاع نمايد. 

رو او  دنباله ساند تا در دفاع از عثمان داده همچنين بني عمرو بن عوف نيز به او قول
خواهند بود؛ عثمان پس از شنيدن اين پيغام گفت: اهللا اكبر سپاس خداوند را كه برادرم 
زبير را از اين مهلكه محفوظ نگه داشته است. سالم مرا به او برسان كه اگر خداوند چنين 

گاه  ه مدافع من زبير باشد. آنتقدير نمود كه صحابه از او دفاع كنند من دوست دارم ك
هاي خود از  ابوهريره از جاي خود برخاست و گفت: به خداوند سوگند كه با گوش

شويد.  شنيدم كه فرمود شما پس از من دچار فتنه و اختالفات بسيار مي صرسول خدا
 ها به ما نشان بدهيد. ايشان در حالي راه نجات از اين فتنه صكرديم يا رسول اهللا عرض مي

كردند. فرمودند كه امين خدا و امت و ياران او را حمايت نماييد.  كه به عثمان اشاره مي
چون ابو هريره اين را بگفت، مردم حاضر در آن مجلس، از جاي برخاستند و از عثمان 

كه  خواستند به آنان اذن جهاد با شورشيان، را بدهد. اما عثمان به آنان گفت: من به هر آن
1482Fگويم كه نبايد با معترضان به جنگ بپردازد. برد مي ياز من فرمان م

1 

 سمغيره بن شعبه -3
در اخبار است كه در جريان محاصره خانه، مغيره بن شعبه نزد عثمان آمد و به او پيشنهاد 
داد كه يا با شورشيان وارد كارزار شود كه او امام امت است و مردان بسياري از او فرمان 

ن شورشيان بر همگان مسلم است يا مخفيانه به جانب مكه رود كه برند. و بطالن كار آ مي
شورشيان را ياراي قتل او در آن شهر نيست و يا به شام و نزد معاويه بن ابي سفيان رود. اما 

هيچ يك از پيشنهادات او را نپذيرفت و در پاسخ به مغيره چنين گفت: من با  سعثمان
ولين حاكمي باشم كه در ميان امت رسول خواهم ا جنگم؛ چرا كه نمي شورشيان نمي

 صجنگ و خونريزي به راه اندازد. به مكه نيز نخواهم رفت، چون از رسول خدا صاهللا
 فرمود: ميشنيدم كه 

                                           
 باشد.  صحيح می، ) سند اين روايت١/٥١١( ةفضائل الصحاب -١
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 ».يلحد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالم«
م را خواهد شكست و او مستحق عذاب و از ميان قريشيان مردي حرمت حر در مكه«

روم؛ چرا كه  خواهم كه او من باشم. به شام هم نمي و من نمي». ردمان عالم استنصف م
 صرا ترك گويم و سعادت بودن در جوار مرقد او صدوست ندارم سرزمين رسول اهللا

1483Fرا از دست بدهم. 

1 

 سعبداهللا بن زبير -4
دليل، دفاع نمود و به همين  سي اصحاب بر اين اتفاق نظر داشتند كه بايد از عثمان همه
با قاطعيت آنان را از هر نوع درگيري و  ساي از ايشان وارد منزل او شدند. اما عثمان عده

اي كه اصرار داشت تا با شورشيان به  داشت. از جمله اين صحابه جنگ با شورشيان باز مي
گفت كه: خداوند آنان را لعنت كند.  بود. او به عثمان مي سنبرد بپردازد عبداهللا بن زبير

انگيزان را بر تو روا داشته است.  ثمان! خداوند جنگ با آنان و ريختن خون اين فتنهاي ع
گفت: به خداوند سوگند كه هرگز  نمود و مي باز هم او را از اين كار منع مي ساما عثمان

1484Fبا ايشان جنگ نخواهد كرد.

2 
گفت: اي امير المؤمنين،  سبه عثمان سدر جاي ديگر است كه عبداهللا بن زبير

انگيزان  اند كه بيقين خداوند آنان را در برابر آن فتنه عيتي مؤمن و هوشيار نزد تو آمدهجم
گفت:  در جواب او مي سدهد، پس به ما اذن نبرد با آنان را بده. اما عثمان نصرت مي
شود مورد رحمت و غفران خود قرار  كه را كه به خاطر دفاع از من كشته مي خداوند آن

1485Fدهد

را مسئول نگهبانان منزل خويش نمود و به همه اعالم كرد كه هر  . سپس ابن زبير3
1486Fبرد بايد از دستورات ابن زبير نيز اطاعت كند. كس از او فرمان مي

4 

 سو زيد بن ثابت سكعب بن مالك -5 

                                           
 ). ٧/٢١١البداية و النهاية ( -١
 صحيح است. ، ) سند اين روايت٣/٧٠طبقات ابن سعد ( -٢
 ). ٣/٧٠طبقات ابن سعد ( -٣
 گردد.  به عبداهللا بن زبري بر می) اين روايت با سندی صحيح ٣/٧٠طبقات ابن سعد ( -٤
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كرد تا  ، آنان را دعوت مي خانهكعب بن مالك كه از انصار بود، در جريان محاصره 
گفت كه: اي انصار! بار ديگر انصار  ن بشتابند. او به آنان ميسالح بردارند و به ياري عثما

را كه او نيز از  سو يار دين خداوند باشيد. چون ايشان نزد عثمان آمدند، زيد بن ثابت
. اما 1487F1انگيزان را بدهد انصار بود نزد آن حضرت فرستادند تا به آنان اذن جنگ با فتنه

گفت: مرا در برابر اين آزمايش به كسي جز  نمود و مي عثمان ايشان را از جنگ منع مي
1488Fخداوند نيازي نيست

2 

 بحسن بن علي بن ابي طالب -6
آمد كه به او اعالم نمود حاضر است كه  سنزد عثمان سدر اخبار است كه حسن بن علي

با شورشيان بجنگد. اما عثمان پيشنهاد او را نپذيرفت و به او چنين گفت: هرگز حاضر 
ته شدن خون تو باشم، پس شمشيرت را غالف كن و نزد پدرت نيستم كه باعث ريخ

1489Fبازگرد.

3 

 ببعبداهللا بن عمر بن خطا -7
مصلحت را در اين ديدند كه با  اي از اصحاب با شدت يافتن وخامت اوضاع، عده

لباس رزم بپوشند و با شورشيان به نبرد بپردازند. به همين دليل،  سوجود مخالفت عثمان
رسانده و خود را مهياي جنگ نمودند. از جمله  سه داخل منزل عثماناين عده، خود را ب

بود. عثمان با ديدن اين صحنه او را از اين اقدام منع نمود و از  ساين افراد، عبداهللا بن عمر
1490Fاو خواست تا خانه او را ترك گويد مبادا كه در جريان جنگ با شورشيان به قتل برسد.

4 

 سابو هريره -8
نزد عثمان آمد و از او اذن جنگ با  سام محاصره خانه، ابو هريرهگويند كه در اي

ي مردمان را به  شورشيان را خواست. عثمان به او گفت: آيا تو دوست داري كه من و همه
ي  قتل رساني؟ ابو هريره گفت: هرگز، و عثمان گفت: بدان كه با قتل يك نفر، گويا همه

                                           
 ). ١/١٦٢) فتنة مقتل عثمان (٣/٧٠طبقات ابن سعد ( -١
 ). ١/١٦٢فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ). ١٥/٢٢٤ابن ابی شيبة (، ) املصنف١/١٦٢فتنة مقتل عثمان ( -٣
 ). ١/١٦٣فتنة مقتل عثمان ( -٤
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ريره به منزل خود بازگشت و دست به شمشير اي؛ پس از اين سخنان، ابوه مردم را كشته
1491Fنبرد.

1 

 سسليط بن سليط -9
با نبرد بر ضد شورشيان،  ستنها به خاطر مخالفت عثمان كند كه اصحاب او روايت مي

داد بدون شك،  مي دست به شمشير نبردند و اگر عثمان اذن اين كار را به اصحاب
1492Fراندند. تمامي آن ياغيان را از مدينه بيرون مي

2 
قريب به  س، در خانه عثمان ي خانه دارد كه در ايام محاصره ابن سيرين بيان مي

هفتصد مرد جنگجو چون عبداهللا بن عمر، حسن بن علي و عبداهللا بن زبير حضور داشتند 
راندند. او همچنين  كه به محض فرمان عثمان، تمامي شورشيان را از مدينه بيرون مي

، خانه او مملو از جنگجوياني چون ابن عمر و سعثمان كند كه در روز شهادت راويت مي
1493Fخود، خواهان جنگ و خونريزي نبود. سحسن بن علي بود اما عثمان

3 
توان نادرست بودن تمامي تهمتهايي را كه در مورد عدم  با اين توضيحات، مي

اند دانست. اين روايات، بال استثنا، هم در سند  روايت شده سحمايت اصحاب از عثمان
هاي بسياري هستند كه در واقع، از  د و هم در هستي و محتوا دچار اشكاالت و ضعفخو

1494Fها حكايت دارد. دروغ بودن و يا تحريف شدن آن

4 

 كنند كه به مكه عزيمت نمايد پيشنهاد مي سبه عثمان اي از اصحاب عده -10
و ، اسديدند كه با وجود اصرار شورشيان بر عزل يا كشتن عثمان مي چون اصحاب

همچنان حاضر به جنگيدن با آنان نيست، صالح كار را در اين ديدند كه او را متقاعد 
اي چون  كنند كه صحابه سازند كه به مكه برود تا از شر شورشيان در امان بماند. نقل مي

عبداهللا بن زبير، مغيره بن شعبه و اسماء بن زيد، هر يك جداگانه، اين پيشنهاد را مطرح 

                                           
 . ١٦٤ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
 . )١/١٦٥فتنة مقتل عثمان ( -٢
 . ٣٩٥ص، ترمجة عثمان، تاريخ دمشق -٣
 ). ١/١٦٦فتنة مقتل عثمان ( -٤
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نمود و حاضر نبود مدينه، شهر  هر بار با اين پيشنهادها مخالفت مي سنكردند اما عثما
1495Fرا ترك گويد. صرسول اهللا

1 
 
 

 داشت؟  اصحاب را از نبرد با شورشيان باز مي سچرا عثمان
توان پي به اين نكته مهم برد كه چرا  با مطالعه دقيق اخبار و روايات اين فتنه عظيم، مي

 نشد:  حاضر به سركوب شورشيان سعثمان
آن را با  صها 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 نمود و  سعثمان

1496Fرا به فرجام رساند. اعالم كرد كه پيماني است كه او بايد با صبر و ايثار، آن

2 
در ميان امت او  صد كه بعد از رسول اهللاخواست كه اولين حاكمي باش او نمي -2

1497Fفتنه و جنگ و خونريزي به راه اندازد.

3 
گران تنها قصد جان او را دارند و به همين دليل، هيچ  او يقين داشت كه طغيان -3

1498Fمسلمان ديگري را سپر جان خويش قرار نداد.

4 
ايش دانست كه او در اين فتنه كشته خواهد شد و مطمئن بود اين همان آزم او مي -4

او را به خاطر صبر و استقامت در برابر آن و دفاع  صها پيش، رسول خدا است كه مدت
دانست كه  از حق در برابر بطالن اين فتنه، بشارت به بهشت و جنت المأوي دادند. او مي

دير يا زود در اين ماجرا به قتل خواهد رسيد. به ويژه، پس از خوابي كه در آن رسول 
افطار خواهد نمود، عثمان مطمئن  صد كه روز بعد نزد آن حضرتبه او گفته بو صخدا

 شد كه زمان شهادت او بسيار نزديك است. 
دار باشد؛  به او پيشنهاد كرده بود كه در برابر اين فتنه، خويشتن سعبداهللا بن سالم -5

1499Fچرا كه صبر و گذشت او در برابر شورشيان از هر اقدام ديگري مؤثرتر است.

1 
                                           

 ). ١/١٦٦فتنة مقتل عثمان ( -١
 ) سند آن صحيح است. ١/٦٠٥فضائل الصحابة ( -٢
 ). ١/٣٩٦مسند امحد (، )١/١٦٧فتنة مقتل عثمان ( -٣
 ضعيف وجود دارد. ، ) در سند اين روايت١/١٦٧فتنة مقتل عثمان ( -٤
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 كند كه  نقل مي صاز رسول خدا 1500F2سديثي را كه عبداهللا بن حوالهبه اين ترتيب ح
موتي، والدجال، وقتل خليفة مصطبرا بالحق : -ثالث مرات- من نجا من ثالث فقد نجا«
 ».معطيه

اي كه در راه دفاع از  هر كس از آزمايش مرگ من، فتنه دجال و مصيبت خليفه«
 ».رسد، نجات يابد رستگار شده است حق به قتل مي

انگيزان به شهادت  تحقق يافت و عثمان در راه دفاع از حق و مقابله با فتنه و فتنه
1501Fرسيد.

3 
ها،  بينيم كه با وجود تمام غوغاها و آشوب در طول جريانات اين فاجعه شوم، مي

دهد و در كمال حلم و گذشت به  همچنان آرامش و صبر خود را از دست نمي سعثمان 
1502Fانديشد ور شدن آتش اين فتنه مي ا شعلهيافتن بهترين راه مقابله ب

ابن تيميه شيخ اإلسالم . 4
ي مسلمانان  گويد: همه در توصيف اين حلم و آرامش و صبر و مقاومت عثمان چنين مي

شد و  توانست مانع جنگ و خونريزي مي جا كه مي بر اين اتفاق نظر دارند كه عثمان تا آن
خواستند كه او  ي او را داشته و آشكار ميكه قصد تخريب شخصيت و آبرو در برابر آنان

نمود. او با وجود اعالم حمايت صحابه  نظيري صبر پيشه مي را به قتل رسانند به صورت كم
كند و تالش  و مسلمانان از او در برابر شورشيان، هرگز اقدام به سركوب آنان نمي

ر مقابل اصرار نمايد تا از هر نوع جنگ و خونريزي جلوگيري به عمل آورد. او د مي
دهد كه حاضر نيست باعث شكسته  صحابه كه معتقد بودند او بايد به مكه برود، پاسخ مي

دارد  كنند كه به شام عزيمت كند، بيان مي شدن حرمت حرم شود. چون به او پيشنهاد مي
گاه كه ديگران تنها  گويد و آن كه تحت هيچ شرايطي سرزمين هجرت را ترك نمي

كند كه او  دانند اعالم مي ها از مدينه مي ا شورشيان و بيرون راندن آنحل را جنگ ب راه
جنگ و خونريزي به راه  صهرگز نخستين حاكمي نخواهد بود كه در ميان امت محمد

گيرد تا آن هنگام كه مظلومانه و ناجوانمردانه به  بياندازد. و عثمان صبر در پيش مي

                                                                                                         
 حسن است. ، ) سند آن٣/٧١ت ابن سعد (طبقا -١
 حسن است و طبق قولی ديگر صحيح. ، ) سند آن طبق يک قول١/١٦٨فتنة مقتل عثمان ( -٢
 ). ٥/٣٤٦) (٤/٤١٩مسند امحد ( -٣
 ). ١/١٦٨فتنة مقتل عثمان ( -٤
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ل كم نظير اوست كه قاطبه مسلمانان بدان رسد و اين خود از بزرگترين فضائ شهادت مي
1503Fاعتراف دارند.

1 
 
 

 پنجم: موضع امهات المؤمنين و زنان صحابه

 ام حبيبه دختر ابو سفيان -1
ند او پسر همسايه خود، عمرو بن حزم كردچون شورشيان آب را بر منزل عثمان قطع 

ان رسول و ديگر همسر لانصاري را نزد علي بن ابي طالب، طلحه، زبير، عائشه
فرستاد تا شايد آنان بتوانند به خانه او آب برسانند. در اين ميان علي و ام حبيبه  مي صخدا

كنند. چون ام حبيبه قصد داشت  زودتر از ديگران اقدام به آوردن آب به خانه عثمان مي
آب را به داخل منزل عثمان برد بر اثر مخالفت و مقاومت شورشيان در برابر اين اقدام، 

يك بود كه جان خود را نيز به خاطر اين مسأله از دست بدهد. ماجرا از اين قرار بود نزد
كه چون ام حبيبه سوار بر استر خود به ميان شورشيان رفت و توانست كه خود را به خانه 

اي مختصر با او طناب پاالن  عثمان برساند، شورشيان جلوي او را گرفتند و پس از مجادله
قطع كردند و سپس استر را رم دادند؛ ديگر مردمان كه اين صحنه را استر را با شمشير 

هاي استر خود بيافتد  ديدند به كمك ام حبيبه شتافتند و او را كه نزديك بود زير سم
1504Fنجات دادند

. او پس از مراجعت به منزل خود به مواليش ابن جراح دستور داد تا به خانه 2
و  سفرد خود، از شاهدان ماجراي قتل عثمان عثمان برود و او را تنها نگذارد و اين

1505Fدر منزل او روي داد. سحوادث ناگواري بود كه پس از شهادت عثمان

3 

 صصفيه همسر رسول خدا -2

                                           
 ). ٣/٢٠٢منهاج السنة ( -١
 . ٣٤٠ص، أمساء حممد، دور املرأة السياسی -٢
 ). ٢/٢٩٨(تاريخ املدينه  -٣
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صفيه نيز چون ام حبيبه تالش نمود كه خود را به خانه عثمان رساند اما شورشيان باز هم 
عبد شمس بن عبد مناف نقل مانع او شدند. كنانه بن عدي بن ربيعه بن عبدالعزي بن 

كند كه چون افسار مركب صفيه را گرفتم تا او را به خانه عثمان برم مالك اشتر جلوي  مي
و مانع نزديك شدن صفيه به منزل عمثان شد. صفيه نيز كه شرايط را اين  1506F1ما را گرفت

ود غذا و آب را از منزل خ يچوب نردبان گونه ديد به خانه خود برگشت و از طريق نصب
1507Fفرستاد. به خانه عثمان مي

2 

 لام المؤمنين عائشه -3
با حالتي خشمگين از مدينه  لپس از اتفاقي كه براي بانو ام حبيبه رخ داد، عائشه

خارج شده و عزم مكه نمود، در ميانه راه، مروان بن حكم از او خواست تا در مدينه بماند 
ست را نپذيرفت و پاسخ اين درخوا لحمايت كند، اما عائشه سو 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

1508Fخواهند رفت

آميز، در  قصد داشت تا با اين هجرت اعتراض ل. در واقع، عائشه3
 شكاف ايجاد كند. صفوف معترضان 

ديگر امهات المؤمنين نيز قصد عزيمت به جانب مكه را نمودند تا با ترك 
آميز مدينه دامن خويش را از اين فتنه پاك نگه دارند. از طرف ديگر، اين اقدام  اعتراض

انگيزان نجات يابد. به عنوان نمونه،  از شر اين فتنه سامهات المؤمنين راهي بود تا عثمان
بكر را كه از شورشيان حمايت  الش بسيار نمود تا برادرش، محمد بن ابيت لعائشه

كرد متقاعد سازد تا با او به مكه آيد اما محمد پيشنهاد او را نپذيرفت. حنظله كاتب كه  مي
از كاتبان وحي نيز بود، با ديدن اين صحنه، خطاب به محمد گفت: كه آيا او دعوت 

انگيزان و گرگ صفتان لبيك  جنجال آن فتنه پذيرد اما به جار و خواهرش را نمي
1509Fگويد مي

توانستم اين  به برادرش گفت: به خداوند سوگند اگر مي لگاه عائشه . آن4
                                           

 . ٣٤٠ص، دور املرأة السياسی -١
 ). ٢/٢٣٧سري اعالم النبالء ( -٢
 ). ٥/٤٠١تاريخ الطربی ( -٣
 ). ٥/٤٠١تاريخ الطربی ( -٤
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1510Fدادم حركت شما را حرام گردانم بيقين آن را انجام مي

. اين سخن، خود بيانگر موضع 1
هات در محكوميت اين حركت باطل شورشيان است. در واقع او و ديگر ام لعائشه

توانستند صفوف معترضان را دچار  المؤمنين به خاطر اعتباري كه ميان مردم داشتند مي
آميز خود قصد داشتند مردمان را  شكاف نمايند. آن زنان بزرگوار با اين هجرت اعتراض

بار ديگر به جانب مادران خويش فرا خوانند و آنان را به رعايت حرمت نواميس پيامبرشان 
يد با شنيدن سخنان ايشان و ارشادات و رهنمودهاي الزم از طرف آنان، دعوت كنند تا شا

1511Fاين مردمان حقايق را ببينند و دست از آن اقدامات جاهالنه بر دارند

اي  و اين همان نكته 2
1512Fاست كه امام ابن عربي نيز در كتاب خود بدان پرداخته است.

3 
پنداشتند  ند و هرگز نميبدون شك آن بانوان بزرگوار از فرجام آن فتنه آگاه نبود

كه آن مردمان دستان خود را به خون خليفه بر حق خويش بيااليند. در حقيقت، همانطور 
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 ها تبعيت مي شدند و از آن مي
1513Fسران فتنه دست بردارند.

4 

 موضع زنان صحابه -4
تالش نمود به مقابله با فتنه بپردازد و به همين  لالف: اسماء بنت عميس نيز چون عائشه

محمد بن ابي بكر و محمد بن جعفر بن ابي طالب را فرا خواند و به آنان  ؛دليل، پسرانش
نور برساند. شما نيز بر حذر باشيد  سوزد تا به مردم چنين گفت: بدانيد كه چراغ، خود مي

در حق مردي كه به شما ستم روا نداشته مرتكب گناه و ظلمي نشويد؛ چرا كه اين 
خواهد بود. پس مراقب باشيد كه اين  اناقدامات نادرست امروز شما، فردا به سود ديگر

د كارهاي امروزتان، باعث حسرت و ندامت فردايتان نشود. اما آن دو، بر تصميم خو
ورزيدند و به همين دليل، خشمگين از نزد اسماء رفتند. اما پيش از رفتن به مادر  اصرار مي

برند. اسماء به  خود گفتند: كه هرگز ستمي را كه عثمان به آنان كرده است از ياد نمي
                                           

 ). ٥/٤٠١تاريخ الطربی ( -١
 . ١٥٦ص، العواصم من القواصم -٢
 . ٣٤٢ص، دور املرأة السياسی -٣
 . ٣٤٣ص، مهان -٤
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تنها كاري كه با شما انجام داد اين بود كه شما را در راه حق  سآنان پاسخ داد كه عثمان
1514Fو از انحراف شما جلوگيري نمودنگه داشت 

. در روايتي ديگر آمده است كه اين ليلي 1
1515Fدختر أسماء بود كه با برادران خود به مجادله پرداخت.

2 
در واقع پس از حضور معترضان در مدينه و گفتگو با خود عثمان و مجادله با او و 

 سآن به عثمانعزيمت آنان به جانب شهر و ديار خود، جعل آن نامه دروغين و انتساب 
كردند كه عثمان قصد داشته قاصداني  بار ديگر آنان را به مدينه باز گرداند. آنان ادعا مي

1516Fها بوده است را كه محمد بن ابي بكر نيز جزو آن

. به جانب امرا و واليان بفرستد تا هنگام 3
 اي بازگشت معترضان به سرزمين خود، دستگير و مجازات شوند. شايد اين همان مسأله

شد و محمد نيز خطاب به  ساست كه باعث كدورت روابط محمد بن ابي بكر و عثمان
مادر خود با اين عبارت كه ما هرگز ستمي را كه عثمان به ما روا داشت فراموش 

نيز  سكنيم، بدان اشاره كرد. اما حقيقت چيز ديگري بود و همانطور كه خود عثمان نمي
ه خبر نداشته است و اگر مردم در اثبات ادعاي خود، اعالم نمود او هرگز از جريان آن نام

شاهداني دارند آنان را بياورند تا عليه او شهادت دهند، در غير اين صورت بدانند كه او نه 
توان از  آن نامه را نوشته و نه دستور نوشتن آن را داده است. او به مردم اعالم كرد كه مي

و مهر او را جعل نمود و سپس آن نامه را  اي نوشت قول يك نفر و با دست خط او نامه
1517Fبدو منتسب كرد.

4 
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 

رفتن رابطه مادر و فرزندي، پسرانش را و از آن خبر دارد و به همين دليل، بدون در نظر گ
ايستد تا شايد آنان را بار  دارد و در برابر آنان مي از افتادن در دام آن مهلكه بر حذر مي

اي  ديگر به راه راست آورد. در واقع، نزد او تنها حق و حقيقت اهميت داشت و اين مسأله
در حقيقت، اين نوع ارزش نيست كه بتوان راحت با آن برخورد نمود.  كوچك و بي

                                           
 ). ٥/٢٠٢تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٢٠٢ريخ الطربی (تا -٢
 . ٣٤٣ص، دور املرأة السياسی -٣
 . ١٢٠ص، العواصم من القواصم -٤



     574بن عفان  عثمانل قتشهادت و  
 

 

 

مواضع و برخوردهاي صحابه بزرگوار، خود دليلي ديگر است بر عدالت ايشان و گناهكار 
1518Fنبودن آن بزرگواران.

1 
 
 

 صعبه دختر حضرمي –ب 
، صعبه بنت حضرمي، فرزندش، سبا شدت يافتن بحران و تنگ شدن محاصره خانه عثمان

رود و او را قانع نمايد تا  سا نزد عثمانرا فراخواند و از او خواست ت سطلحه بن عبيداهللا
به صحابه و ديگر مسلمانان اذن دهد كه از او و شهر مدينه در برابر آن شورشيان دفاع 

1519Fكنند

است كه  س. در واقع، اين روايت، بيانگر ميزان ترس و نگراني صعبه براي عثمان2
ا نگهبانان و محافظاني كند تا از طريق فرزند خود عثمان را قانع كند ت اين چنين تالش مي

دهد كه ام عبداهللا بن رافع كه اين  را براي خود اختيار كند. همچنين اين روايت نشان مي
1520Fخبر را نقل كرده است

داده  ، خود، تا چه حد به اخبار و رويدادهاي آن فتنه اهميت مي3
ر وجو از افرادي چون صعبه بنت حضري از جزئيات آن رويداد با خب است كه با پرس

1521Fشده است.

4 
در حقيقت، اين مواضعي كه در صفحات قبل ديديم، موضع تمام صحابه در قبال آن 

توانستند خورشيد  فتنه بود. آنان با وجود تمام ابرهاي شايعات و اكاذيب، باز هم مي
1522Fها ببينند و جانب آن را بگيرند. حقيقت را از وراي آن

5 

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

 در آن سال، امير حج كه بود؟ -1

                                           
 . ٣٤٤ص، دور املرأة السياسی -١
 . ٣٤٥ص، دور املرأة السياسی -٢
 . ٣٤٥ص، دور املرأة السياسی -٣
 . ٣٤٥ص، دور املرأة السياسی -٤
 . ٣٤٦-٣٤٥ص، مهان -٥
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خواست تا امير حج آن سال باشد. هر چند در ابتدا ابن عباس  سعثمان از عبداهللا بن عباس
خواست تا بگذارد او در كنارش بماند و از او در  زد و از عثمان مي از اين كار سر باز مي

ع نمايد اما عثمان بدو گفت: كه اصرار دارد كه برابر آن شورشيان منحرف از دين دفا
حتماً مراسم حج آن سال را بر مردم به جاي آورد. ابن عباس نيز كه اصرار عثمان را ديد 

اي را  آن در خواست را پذيرفت و قصد مكه نمود، عثمان پيش از عزيمت ابن عباس، نامه
عثمان در برابر معترضان و نيز به او داد تا آن را كه بيانگر ما وقع آن ماجرا و مواضع 

ها و اقدامات آنان بود بر حجاج بخواند تا آنان از آن رويداد و حقايق آن آگاه  خواست
1523Fباشند

 . مشروح نامه بدين قرار است: 1
بسم اهللا الرحمن الرحيم. حمد و سپاس پروردگاري را كه جز او هيچ معبود و 

د را ت اسالم، من نعمت بزرگ خداونفرمانرواي ديگري نيست. سالم و درود بر شما ام
شود كه به ياد داشته باشيم كه  به شما يادآور مي كه همانا اين شريعت پاك است

پروردگارمان ما را از آن ضاللت رهانيد و از گرداب كفر و شرك نجات داد، آيات 
 خويش را به شما تعليم داد و قدرت خويش را به شما نماياند. رزق شما را فزوني داد و
شما را بر دشمنانتان پيروز گردانيد. اين آيات را به ياد بياوريم كه خداوند خطاب به ما 

 گويد:  بندگان خويش چنين مي
ْ تِۡعَمَت  َوَءاتَٮُٰ� ﴿ ََُعّدوا ۚ �ن  ُُموهُ َۡ

َ
ِ َما َسَ

ِ ّمِن ُ�ّ َّ ۗ �ِّن  � ٓ ٰنَ َ� ُ�ُۡصوَها ََ � ِ�ۡ� 
 .]٣٤ ابراهیم:[ ﴾٣لََظلُومٞ َكّفارٞ 

و به شما داده است هر آنچه كه خواسته باشيد، و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را (
ها را شمارش كنيد. واقعاً انسانْ ستمگرِ ناسپاسي  توانيد آن بشماريد (از بس كه زيادند) نمي

است (اگر نعمتهاي خدا را ناديده بگيرد و به جاي پرستشِ دهنده نعمتها، چيز ديگري را 
 . و سر از خطّ فرمان آفريدگار برتابد)) پرستش بكند

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ ََُقاتِهِ  �  َّ ُُ  ّمۡسلُِموَن  ۦَح ت

َ
َُّن �ِّ� َوأ ََُمو  ١َوَ� 

 ْ َُِصُموا ِ ِ�َۡبِل  َو�ۡ� َّ ْۚ وَ  � َفّرقُوا ََ ْ َ�ِيٗعا َوَ�  ِ تِۡعَمَت  �ۡذُكُروا َّ ۡعَداٗٓء َعلَيۡ  �
َ
ُُۡ  أ ُ�ۡ  �ِۡذ ُكن

ُُ  بِنِۡعَمُِهِ  ۡصَبۡح
َ
َِۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡ  فَأ لَّف 

َ
َفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ فََ َِ  ٰ َ�َ  ُُۡ  �َّارِ �ِۡخَ�ٰٗتا َوُ�ن

                                           
 . ١٦٨و ١٦٧ص، اخللفاء الراشدون -١
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تَقَذُ� 
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ َّ َُُدوَن  ۦلَُ�ۡ  َءاَ�ُِٰهِ  � ََۡه َُ�ن ١لََعّلُ�ۡ   َۡ نُ�ۡ  مِّ  َو

ّمةٞ يَۡدُعوَن �َِ� 
ُ
ِ  �ۡ�َۡ�ِ أ ُمُروَن ب

ۡ
ِۡ َوَ�أ � َوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ٱلَۡمۡعُرو رِ

َُ ��َِك ُهُ   �لُۡمن ََ ْو
ُ
 �لُۡمۡفلُِحونَ َوأ

ْ كَ  َوَ�  ١ ِينَ تَُ�وتُوا َّ ْ وَ  ٱ ْ َََفّرقُوا َُلَُفوا َِۡعِد َما َجآَءُهُ   �ۡخ ُٰتۚ ِمۢن  ََ ِ ��َِك لَهُ  �ۡ�َّي ََ ْو
ُ
ۡ  َوأ

 .]١٠٥ -١٠٢آل عمران: [ ﴾١َعَذاب  َعِظيٞ  
ايد آن چنان كه بايد از خدا ترسيد از خدا بترسيد (و با  اي كساني كه ايمان آورده(

انجام واجبات و دوري از منهيات گوهر تقوا را به دامان گيريد) و شما (سعي كنيد غافل 
و همگي به   . كه مسلمان باشيد نباشيد تا چون مرگتان به ناگاه در رسد) نميريد مگر آن

رشته (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود به ياد 
آوريد كه بدان گاه كه (براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان دلهايتان (انس و الفت 

ادراني شديد، و ها را به هم) پيوند داد، پس (در پرتو نعمت او براي هم) بر برقرار و آن
پرستي و شركي كه داشتيد) بر لبه گودالي از آتش (دوزخ) بوديد (و  (همچنين شما با بت

رفت) ولي شما را از آن رهانيد (و  هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو افتادنتان در آن مي
د سازد، شاي به ساحل ايمان رسانيد)، خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار مي

بايد از ميان شما گروهي باشند كه (تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت  كه هدايت شويد. 
و احكام شريعت را بياموزند و مردمان را) دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از 

و مانند كساني نشويد كه (با ترك امر به معروف و     منكر نمايند، و آنان خود رستگارند. 
هاي روشن  ز منكر) پراكنده شدند و اختالف ورزيدند (آن هم) پس از آن كه نشانهنهي ا

  ت). (پروردگارشان) به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي اس

﴿ ْ ِ تِۡعَمَة  َو�ۡذُكُروا َّ ِيَعلَۡيُ�ۡ  َوِميَ�َٰقُه  � َّ ََُقُ�  بِهِ  � ت  ۦٓ َوا َطۡعنَا
َ
ُُۡ  َسِمۡعَنا َوأ �ِۡذ قُۡل

َّقُ وَ  � ْ ۚ  وا َ َّ َ �ِّن  � َّ  .]٧: ةالمائد[ ﴾٧ �لّصُدورِ َعلِيُ ۢ بَِذاِت  �
و (اي مؤمنان!) به ياد آوريد نعمت (هدايت دين) خداي را بر خود، و به ياد آوريد (

پيماني را كه (توسط پيغمبر در عقَبه دوم) با شما بست، بدان گاه كه گفتيد : شنيديم و 
و ناخوشي و گنج و رنج، اي پيغمبر با تو همراهيم!). و از اطاعت كرديم (و در خوشي 

 ). ها آگاه است خدا بترسيد كه خدا از درون سينه

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ  � ن تُِصيُبوا

َ
ْ أ ۢ بِنََبِٖ َ�َُبَّيُنٓوا َُ  �ِن َجآَءُ�ۡ  فَاِس

ْ َءاَمُنٓوا
 ۡ ُُ ٰ َما َ�َعۡل ُُۡصبُِحواْ َ�َ ْ  ٦َ�ِٰدمَِ�  َ� ّن �ِيُ�ۡ  رَُسوَل  َو�ۡعلَُمٓوا

َ
ِۚ أ َّ لَۡو يُِطيُعُ�ۡ  ِ� َكثِ�ٖ  �
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ۡمرِ ّمَِن 
َ
ِٰ�ّن  �ۡ� ََ ُّۡ  َو َ لََعنِ َّ يَ�ٰنَ َحّبَب �َِ�ُۡ�ُ   � ِ� قُلُو�ُِ�ۡ  َوَ�ّرهَ �َِ�ُۡ�ُ   ۥَوَزّ�نَهُ  �ۡ�ِ
  �ۡلعِۡصَيانَۚ وَ  �لُۡفُسوَ  وَ  �ۡلُ�ۡفرَ 

ُ
��َِك هُ أ ََ ُدونَ   ُ ْو ِِ ٰ َّ ِ ّمَِن  فَۡضٗ�  ٧ �ل َّ ُ َوتِۡعَمٗةۚ وَ  � َّ َعلِي    �

ُِيٞ    .]٨ -٦الحجرات: [ ﴾٨َح
ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره  اي كساني كه ايمان آورده(

راستين بدون آگاهي (از حال و احوالشان و شناخت  -آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي 
بدانيد كه پيغمبر خدا در ميان   . ) آسيب برسانيد، و از كرده خود پشيمان شويد-  ايشان

شما است (قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد). هرگاه در بسياري از كارها از شما 
اطاعت كند، به مشقت خواهيد افتاد. اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و 

در دلهايتان آراسته است، و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند  آن را
جلوه داده است، فقط آنان (كه داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب 

اين،   . و مزين، و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است) راهيابند و بس
ست (كه بدانان ارزاني داشته است) و خداوند داراي آگاهي لطف و نعمتي از سوي خدا ا

داند چه كسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و  فراوان و فرزانگي بيشمار است (و مي
 . نعمت است))

ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ وَن بَِعۡهِد  � ُ َۡ ِ �َۡش َّ ََ لَُهۡ  ِ�  � ٰ َٰ ��َِك َ� َخ ََ ْو
ُ
ََُمٗنا قَلِيً� أ يَۡ�ٰنِِهۡ  

َ
ِ  َو�  ��ِخَرة

ُ َوَ� يَُ�ّلُِمُهُ   َّ ِ�ٞ   �لۡقَِ�َٰمةِ َوَ� يَنُظُر �َِ�ِۡهۡ  يَۡوَم  �
َ
آل [ ﴾٧َوَ� يَُزّ�ِيِهۡ  َولَُهۡ  َعَذاب  أ

 .]٧٧عمران: 
كساني كه پيمان خدا و سوگندهاي خود را به بهاي كمي (از ماديات و مقامات (

اي در  گر شود) بفروشند، بهره سترگ جلوه دنيوي هر اندازه هم در نظرشان بزرگ و
گويد، و به  آخرت نخواهند داشت و خداوند با ايشان در آخرت (با مرحمت) سخن نمي

سازد، و  نگرد، و ايشان را (از كثافات گناه) پاك نمي آنان در قيامت (با محبت) نمي
 ). عذاب دردناكي دارند

﴿ ْ َُّقوا َ  فَٱ َّ ُُ ۡ َما  � ََُطۡع ْ �وَ  �ۡس ّح  ۡسَمُعوا ُِ تُفِسُ�ۡ ۗ َوَمن يُوَ  
َ
ِ�ّ � تفُِقواْ َخۡ�ٗ

َ
ِطيُعواْ َوأ

َ
َوأ

��َِك ُهُ   ۦََۡفِسهِ  ََ ْو
ُ
 .]١٦التغابن: [ ﴾١ �لُۡمۡفلُِحونَ فَأ

پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد، و (درسها و (
هاي خدا) اطاعت كنيد. و  ز قوانين و فرمآناندرزهاي آسماني را) بشنويد و بپذيريد، و (ا
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(در راه خدا، صدقه و احسان و) بذل و بخشش كنيد،  (انجام اين كارها) به سود شما 
خواهد بود. كساني كه از بخل و حرص نفس خويش، مصون داشته شوند، آنان قطعاً 

 ). رستگارند

﴿ ْ ۡوفُوا
َ
ِ بَِعۡهِد  َوأ َّ َّۡ  َوَ� تَن � ْ �ِذَا َ�َٰهد يَۡ�ٰنَ ُقُضوا

َ
�ۡ�   ُُُ َ َِۡعَد تَۡوكِيِدَها َوقَۡد َجَعۡل َّ � 

َ َعلَۡيُ�ۡ  َكفِيً�ۚ �ِّن  َّ ََۡفَعلُوَن  � ۡعلَُ  َما  َِۡعِد  ٱلِّ� تَُ�وتُواْ كَ  َوَ�  ٩َُ َََقَضۡت َغۡزلََها مِۢن 
ن
َ
يَۡ�َٰنُ�ۡ  َدَخَ�ۢ بَنۡنَُ�ۡ  أ

َ
ُِّخُذوَن � ََ تَ�ٰٗثا 

َ
َما  قُّوٍ� أ َّ ّمٍة� �ِ

ُ
ۡرَ�ٰ ِمۡن أ

َ
ّمة  ِ�َ أ

ُ
تَُ�وَن أ

ۡبلُوُ�ُ   َُ ُ َّ ّ لَُ�ۡ  يَۡوَم  ۦۚ بِهِ  � ََ ِ ُُ ۡ  َما �لۡقَِ�َٰمةِ َوَ�ُبَّي َُلُِفوَن  ُكن آَء  َولَوۡ  ٩�ِيهِ َ�ۡ َِ ُ َّ � 
ِٰ�ن يُِضّل َمن �ََشآُء َو�َۡهِدي َمن ََ ّمٗة َ�ِٰحَدٗة َو

ُ
ۚ َولَتُۡ�  َ�ََعلَُ�ۡ  أ ُُۡ   َٔ �ََشآُء لُّن َ�ّما ُكن
ْ  َوَ�  ٩ََۡعَملُوَن  ُُبُوتَِها َوتَُذوقُوا َِۡعَد   ۢ ِّل قََدُم ََ يَۡ�ٰنَُ�ۡ  َدَخَ�ۢ بَۡنَنُ�ۡ  َ�

َ
� ْ ُِّخُذٓوا  �لّسوٓءَ ََ
َّۡ  َعن َسبِيِل  ِ بَِما َصَدد َّ ِ  َوَ�  ٩َولَُ�ۡ  َعَذاب  َعِظيٞ   �  ب

ْ وا ُ َۡ ِ َعۡهِد �َۡش َّ ََُمٗنا قَلِيً�ۚ  �

َما ِعنَد  َّ ِ� ِ َّ ََۡعلَُموَن  �   ُُۡ ِ ِعنَدُ�ۡ  يَنَفُد َوَما ِعنَد  َما ٩ُهَو َخۡ�ٞ لُّ�ۡ  �ِن ُكن َّ بَاٖ �  �
َۡجزَِ�ّن 

ََ ِينَ َو َّ ۡعَملُوَن  � َُ ۡحَسِن َما َ�تُواْ 
َ
ۡجرَُه  بِأ

َ
ٓواْ أ  .]٩٦ -٩١النحل: [ ﴾٩َصَ�ُ

بنديد) وفا كنيد هرگاه كه بستيد، و سوگندها را  به پيمان خدا (كه با همديگر مي(
ها با قَسمِ به نام و ذات خدا) نشكنيد، در حالي كه خداي را آگاه و گواه  پس از تأكيد (آن

كنيد (و  داند آنچه را كه مي گمان خدا مي ايد. بي (بر معامله و وفاي به عهد) خود گرفته
شما (كه با پيمان بستن به نام خدا تعهدي را     دهد).  فره كردارتان را ميپاداش و پادا

پذيريد، به عهد خود وفا كنيد و) همانند آن زني نباشيد كه (به سبب ديوانگي،  مي
كرد. شما نبايد به خاطر (مالحظه اين و  پشمهاي) رشته خود را بعد از تابيدن، از هم وا مي

ها و) سوگندهاي  تشان از گروه ديگري بيشتر است،  (پيمآنآن و) اين كه گروهي، جمعي
خود را (بشكنيد و آن را) وسيله خيانت و تقلب و فساد قرار دهيد.  (آگاه باشيد كه) 

دهد. و (خداوند نتيجه اين  خداوند با امر به وفاي به عهد، شما را مورد آزمايش قرار مي
د در روز قيامت براي شما آشكار اي ورزيده آزمايش و) آنچه را در آن اختالف مي

خواست شما را ملّت واحدي  اگر خدا مي  دارد). سازد (و پرده از اسرار دلها برمي مي
داشتيد و همچون فرشتگان  كرد (و در جنس و رنگ و استعداد و ايمان فرقي نمي مي

ست كه داشتيد. اما خدا خوا گرفتيد و از خود اختياري نمي راهي را به اجبار در پيش مي
شما را متفاوت بيافريند و آزاد بگذارد تا با اختيار خود كارهاي نيك يا بد بكنيد و 
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مستوجب بهشت يا دوزخ بشويد). ليكن (بدانيد كه در هر حال از حيطه قدرت خدا خارج 
فرمايد،   نمايد و هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي نيستيد، و) هر كه را بخواهد گمراه مي

قوانين و سنن الهي، لذا اين هدايت و اضالل، هرگز سلب مسؤوليت از شما (اما برابر 
كنيد (مسؤوليد و) از شما بازخواست  كند) و به طور قطع در برابر كارهائي كه مي نمي
سوگندهايتان را در ميان خود وسيله نيرنگ و فساد نسازيد (و مردمان را با     شود.  مي

راست به در نكنيد. اگر سوگند و قسم ياد كنيد و بدان  قسمهاي دروغ گول نزنيد و از راه
شود كه گامهاي ثابت (بر ايمان و گذارده در جاده مستقيم  وفا نكنيد، اين امر) سبب مي

ورزيد،  مردمان) از جاي بلغزد، و به سبب جلوگيري از راه خدا (با رفتار ناهنجاري كه مي
پيمان يزدان را     اب بزرگي داشته باشيد. در دنيا) دچار بال و بدي بشويد، و در آخرت عذ

گمان  به بهاي اندك (جهان) نفروشيد (و به خاطر منافع ناچيز مادي، عهدشكني نكنيد). بي
شكني  آنچه نزد خدا براي شما (محافظين عهود) است، بهتر است (از آنچه براي آن پيمان

    و خوب و بد خود را بدانيد. كنيد)، اگر از حقيقت كار و واقعيت روزگار آگاه باشيد  مي
آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است ناپايدار و فاني است، و آنچه نزد خدا است 

دهيم (كه ايستادگي بر  ماندگار و باقي است. و ما پاداش زيباترين اعمال شكيبايان را مي
 . پيمان و وفاي به عهد است))

َها﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ �  

َ
َ ِطيُعواْ َءاَمُنوٓاْ أ َّ ِطيُعواْ  �

َ
ْوِ�  �لّرُسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
�ۡ�   ُُۡ ٰزَۡ� ََ ِمنُ�ۡ ت فَِِن تَ

ءٖ فَُرّدوهُ �َِ�  ۡ�َ �ِ ِ َّ ِ  �لرُّسولِ وَ  � ِمُنوَن ب ۡۡ ُُۡ  تُ ِ �ِن ُكن َّ �  �ۡ�َۡومِ وَ  ٱ ۡحسَ  ��ِخرِ
َ
 نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

وِ�ً� 
ۡ
 .]٥٩النساء: [ ﴾٥تَأ

ايد! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيغمبر (خدا محمد  كساني كه ايمان آوردهاي (
مصطفي با تمسك به سنّت او) اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود 
فرمانبرداري نمائيد (مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند) 

تيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا و اگر در چيزي اختالف داش
(با عرضه به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و 
سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته 

روز رستاخيز ايمان داريد. اين كار (يعني است. بايد چنين عمل كنيد) اگر به خدا و 
 ). تر است رجوع به قرآن و سنّت) براي شما بهتر و خوش فرجام
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ُ  وََعدَ ﴿ َّ ِينَ  � َّ �  ْ ْ مِنُ�ۡ  وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت َءاَمُنوا َّ َُۡخلَِفّنُهۡ  ِ�  �ل �ِض لَنَۡس
َ
َكَما  �ۡ�

َُۡخلََف  ِينَ  �ۡس َّ �  ُِّ ّ لَُهۡ  دِيَنُهُ  مِن َ�ۡبلِِهۡ  َوَ�َُم ِيََ َّ َِۡعِد  �ۡرتََ�ٰ  � ُّه  ّمِۢن  ََ لَُهۡ  َوَ�َُبّدِ
 �ۡ َِ  ِِ ۡعبُُدوتَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن  َُ ۡمٗناۚ 

َ
��َِك ُهُ   ٔٗ َخۡوفِِهۡ  أ ََ ْو

ُ
َِۡعَد َ�ٰلَِك فَأ  �لَۡ�ِٰسُقونَ اۚ َوَمن َ�َفَر 

 .]٥٥النور: [ ﴾٥

اند، وعده  اند و كارهاي شايسته انجام داده ان آوردهخداوند به كساني از شما كه ايم(
دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در  مي

زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
ه) را جايگزين (طاغيان و ياغيان همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشت

ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و 
قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسالم نام) ايشان را كه براي آنان 

ا به پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان ر مي
سازد،  (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا  امنيت و آرامش مبدل مي

گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر  پرستند و چيزي را انبازم نمي مي
شوند، آنان كامالً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسالم) بشمارند (و متمرّدان و مرتدان 

 . باشند)) يقي ميحق

ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ بَايُِعوَن  � ُُ َما  َّ َبايُِعوتََك �ِ ُُ َ َّ ِ يَُد  � َّ َما  � َّ ِ ََ فَِ يِۡديِهۡ ۚ َ�َمن تَّ�
َ
فَۡوَ  �

ََۡفِسهِ   ٰ َ�َ َُ ُُ ٰ بَِما َ�َٰهَد َعلَۡيُه  ۦت يَن ََ ۡو
َ
َ َوَمۡن أ َّ ۡجًرا َعِظيٗما  �

َ
َِيهِ أ ۡۡ  .]١٠الفتح: [ ﴾١فََسُي

بندند، در  الرضوانِ حديبيه) با تو پيمان (جان) مي گمان كساني كه (در بيعة بي(
بندند، و در اصل (دست خود را كه در دست پيشوا و رهبرشان  حقيقت با خدا پيمان مي

گيرد، اين دست به منزله  گذارند، و دست رسول باالي دست ايشان قرار مي پيغمبر مي
شكني كند به زيان  ي دست آنان است! هر كس پيماندست خدا است و) دست خدا باال

كند، و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند  شكني مي خود پيمان
 ). كند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي

از طغيان ، شما را امر به طاعت و حفظ وحدت نموده و شما را بدانيد كه خداوند
و تفرقه و اختالف نهي كرده است. آن ذات اقدس، سرنوشت اقوام پيشين و سرانجام 
عصيان و نافرماني آنان را به شما نشان داده است تا شايد شما را از نافرماني و طغيان باز 
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دارد. پس دستورات خداوند را با جان و دل بپذيريد و از خشم و عذاب او بترسيد. بدانيد 
اند كه دچار اختالف شدند و تا آن زمان كه  اقوام، تنها آن هنگام از ميان رفته ها و امت

توانيد در كنار هم نماز را به جماعت گذاريد و  ها هستند نمي دچار آن اختالفات و نزاع
توانيد دين راستين را بر پا داريد و هميشه فرقه فرقه و  در آن هنگام كه چنين هستيد، نمي

 گويد:  بود. خداوند در نكوهش اين امت در حال تفرقه و نزاع چنين ميچند دسته خواهيد 
ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ ۡمُرُهۡ  �َِ�  �

َ
ٓ أ َما َّ ِ� � ٍء َيٗعا ّلۡسَت ِمۡنُهۡ  ِ� َ�ۡ ِِ  ْ تُوا ََ ْ دِيَنُهۡ  َو ِ فَّرقُوا َّ �   ُُّ

ۡفَعلُوَن  َُ  .]١٥٩األنعام: [ ﴾١يُنَّبُِئُه  بَِما َ�تُواْ 
دارند (و آن را با  مان كساني كه آئين (يكتاپرستي راستين) خود را پراكنده ميبيگ(

شوند (و  آميزند) و دسته دسته و گروه گروه مي عقائد منحرف و معتقدات باطل به هم مي
كنند) تو به هيچ وجه از آنان نيستي و  هر دسته و گروهي از مكتبي و مذهبي پيروي مي

كنند  وكارشان با خدا است و خدا ايشان را از آنچه مي(حساب تو از آنان جدا و) سر
 . سازد (و سزاي آنان را خواهد داد)) باخبر مي

خوانم و شما را از خشم و  من شما را به اجراي دستورات خداوند متعال فرا مي
كه خطاب به قوم  دارم و شما را به اين كالم حضرت شعيب عذاب او بر حذر مي
 كنم:  خود گفت دعوت مي

ۡو  َوَ�َٰقۡومِ ﴿
َ
ۡو قَۡوَم ُهوٍ� أ

َ
َصاَب قَۡوَم تُوٍح أ

َ
ن يُِصيَبُ�  ّمِۡثُل َمآ أ

َ
َقاِ�ٓ أ ِِ ۡرَِمّنُ�ۡ   ََ  �َ

ٖٖ ّمِنُ�  بَِبعِيٖد  ْ  ٨قَۡوَم َ�ٰلِٖح� َوَما قَۡوُم لُو َُۡغفُِروا ّ  تُو�ُٓواْ �َِ�ۡهِ� �ِّن َرّ�ِ رَِحيٞ   َو�ۡس
ُُ َرّ�ُ�ۡ  

 .]٩٠ -٨٩هود: [ ﴾٩َوُدودٞ 
اي قوم من! مخالفت (موجود ميان شما و) من، شما را بر آن ندارد كه بر عناد با حق (

و اصرار بر كفر خود بيفزائيد و سبب شود كه همان بالئي به شما برسد كه به قوم نوح يا 
قوم هود و يا قوم صالح رسيد، و (مكان و زمان وقوع هالك) قوم لوط از شما چندان دور 

 . كم از ايشان عبرت بگيريد و خويشتن را بپائيد)) يست (و دستن

اند كه خود را حق  اي مردم! بدانيد افرادي كه مصداق اين آيه هستند نزد من آمده
كنند كه خواستار اجراي دستورات قرآن هستند  اند و ادعا مي طلب و خيرخواه نشان داده

دهيم  د. اما چون حق را به آنان نشان ميو در اين راه هيچ چشم داشتي به مال دنيا ندارن
اي ديگر در  پذيرند اما دسته اي از ايشان آن را مي شوند؛ دسته بينيم كه دو دسته مي مي
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خواهند حرف خود را به زور و به ناحق به اثبات  گيرد، گويا مي مقابل آن جبهه مي
رت را در سر شناسم، اين افراد آرزوي رسيدن به قد رسانند. من اينان را خوب مي

كنند تا به هر شكل ممكن به اين هدف خود دست  پرورانند و به همين دليل تالش مي مي
كه به ياد ندارم كه هيچ كدام از بندهاي  خوانند، حال آن شكن مي يابند. آنان مرا پيمان

گويند كه خواستار اجراي حد و  عهدنامه خود با ايشان را زير پا گذاشته باشم. مي
هستند. من به آنان پاسخ دادم شما آزاد  كاران ان و ستملماو ظپيشه گان يم مجازات جرا

كه از چارچوب شريعت خارج شده و ظلم و ستمي را در  هستيد كه آن را در مورد هر آن
خواهد طبق آيات قرآن رفتار  گويند كه مي حق بندگان روا داشته است اجرا كنيد. مي

ن را خوب و بدون افراط و تفريط و مبالغه در آن شود و من به آنان جواب داد آيات قرآ
كنند كه در هزينه  بخوانيد و فهم كنيد آنگاه خواهان اجراي دستورات آن باشيد. ادعا مي

اند و بايد از اين به بعد به همگان سهمي از  المال، جانب عدالت رعايت نشده بيت
يم گردد، زكات و خمس اي در ميان مردم تقس المال برسد و ثروت به نحو شايسته بيت

غنايم نبايد حيف و ميل شود، تنها افراد توانا و امين بايد به قدرت برسند و حق و حقوق 
ستمديدگان احقاق شود. من نيز با وجودي كه اين ادعاي آنان را قبول نداشتم اما باز به 

ن به درخواست آنان تن دادم. اما بدانيد كه همين افراد به ظاهر حق طلب، مرا از رفت
اند، امور شهر مدينه را به زور در اختيار خود  مسجد و حضور در نماز جماعت منع كرده

نويسم كه بدانيد اين افراد سه  اند. حال من اين نامه را خطاب به شما امت اسالم مي گرفته
ها را انتخاب كنم؛ آنان به  كنند تا يكي از آن اند و مرا مجبور مي راه پيش پاي من گذاشته

هاي درست و يا به اشتباه خاطيان، قصاص پس بدهم و  اند يا بايد در قبال مجازات گفتهمن 
خوانند تا عليه  مرا بكشند، يا از مقام خالفت كناره گيرم و يا تمام همفكران خود را فرا مي

من سر به طغيان بر دارند. اما من به آنان اعالم كردم كه خلفاي قبل از من نيز به اشتباه و يا 
دانم كه  اند اما هيچ كس از آنان انتقام نگرفت و من مي ست خاطيان را مجازت كردهدر

اين افراد با اين سخنان قصد جان مرا دارند، نيز به آنان گفتم كه هرگز از مسئوليتي كه بر 
عهده من است شانه خالي نخواهم نمود ولو مرا مورد آزار و اذيت قرار دهند و اگر 

ه طغيان و شورش عليه من فرا خوانند بدانند كه من هيچ كس را خواهند مرادم را ب مي
مجبور نكردم تا از من اطاعت كند. آنان خود، داوطلبانه با من بيعت كردند تا شايد در راه 
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ها براساس تقدير خداوند به  دين خدا و اصالح امت حركت كنند. بدانيد كه تمامي انسان
بيش از نصيب خود چيزي به دست آورند. و هر  توانند رسند و نمي سهم خود از دنيا مي

كس بخواهد رضاي خداوند و سعادت آخرت را به دست آورد و اصالح امت و تبعيت 
و ابوبكر و عمر را سرلوحه كار خويش قرار دهد بداند كه پاداش  صاز سنت رسول خدا

يد كه تمام مال دنيا دهد، بدان داند و تنها او جزاي اين كار را به او مي او را تنها خداوند مي
هاي كالن در برابر اين دين، ارزش ندارد و سعادت  را به شما ببخشم باز هم اين ثروت
بترسيد و به رحمت او نيز  كند. پس از خداوند دنيا و آخرت شما را تضمين نمي

خواهيد كه پيمان خود با من را بشكنيد بدانيد كه اين كار شما نزد  اميدوار باشيد. اگر مي
ا و خلق او ناپسند است و بدانيد كه من در دوران خالفتم دستورات خداوند را مد نظر خد

ام و از هر نوع رفتار ناپسند و ايجاد اختالف و تفرقه و جنگ و خونريزي ميان امت  داشته
ام. شما را به رعايت دستورات خداوند و تبعيت از دستورات شريعت فرا  حذر نموده

واهم كه جانب حق را بگيرد و از ستم روا داشتن بپرهيزيد، خ خوانم و از شما مي مي
عدالت ميان يكديگر را از ياد نبريم و به عهد و پيمان ميانمان پايبند باشيم كه خداوند 

 فرمايد:  مي
ْ َماَل  َوَ� ﴿ ۡقَرُ�وا ِ  �ۡ�َتِي ِ ََ ّدهُ  ٱّلِ� �ِّ� ب ُِ

َ
ََ أ ۡبلُ َُ ۡحَسُن َحّ�ٰ 

َ
ْ  ۥۚ ِ�َ أ ۡوفُوا

َ
ِ َوأ �ِّن  ٱۡلَعۡهدِ� ب

 .]٣٤اإلسراء: [ ﴾٣وٗ�  ُٔ َ�َن َمۡ�  �ۡلَعۡهدَ 
وري آن مفيدتر و)  اي كه (در حفظ و بهره و در مال يتيم تصرّف نكنيد مگر به شيوه(

تواند در  رسد (و مي بهتر باشد.  (بدين كار ادامه دهيد) تا اين كه يتيم به سنّ بلوغ مي
برداري قرار دهد). و به عهد و  احسن آن را مورد بهرهدارائي خود تصرّف كند و به نحو 

ايد) وفا كنيد، چرا كه از (شما روز رستاخيز درباره)  پيمان (خود كه با خدا يا مردم بسته
 ). شود عهد و پيمان پرسيده مي

ام همانطور كه قرآن  من هرگز خود را از اشتباه و گناه معصوم و پاك ندانسته
 فرمايد:  مي

﴿ 
ُ
� �ِّن قَوَمآ � ََۡفِ ٓ  ُُ ِ  �َّۡفَس بَّرِ ّماَرةُۢ ب

َ
� �ِّن َرّ�ِ َ�ُفورٞ رِّحيٞ   ٱلّسوٓءِ َ� ٓ �ِّ� َما رَِحَ  َرّ�ِ

 .]٥٣یوسف: [ ﴾٥
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دانم) چرا كه نفس  كنم (و خويشتن را بيگناه نمي من نفس خود را تبرئه نمي(
نمايد و مردمان را) به بديها و  گرايد و زشتيها را تزيين مي (سركش طبيعةً به شهوات مي

خواند، مگر نفس كسي كه پروردگارم بدو رحم نمايد (و او را در كنف  نابكاريها مي
گمان پروردگارم داراي مغفرت و مرحمت  حمايت خود مصون و محفوظ فرمايد). بي

 ). فراواني است

بوده است كه ام تنها به اين دليل  در دوران خالفتم نيز اگر افرادي را مجازات كرده
ام. حال و  دستورات خداوند را اجرا نموده باشم و تنها خير و صالح امت را در نظر داشته

خواهم كه مرا مورد عفو و بخشايش خود قرار دهد و مرا  در اين سن و سال از خداوند مي
منتهاي خود محروم نسازد؛ تنها افراد گمراه هستند كه از درگاه خداوند و  از رحمت بي

پذيرد و  شوند و تنها اوست كه توبه بندگانش را مي و رحمت او مأيوس و نااميد ميعفو 
كند. او داناي به اعمال و گفتار ماست و از او  پوشي مي هاي آنان چشم از گناهان و بدي

خواهم كه گناهان من و شما را ببخشايد و ما را به راه راست هدايت فرمايد و ما را از  مي
 وعصيان در امان دارد. والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته.  فسق و فجور و گناه

(يك روز قبل از كند كه من اين نامه را در مكه و قبل از مراسم ابن عباس نقل مي
جا قرائت نمودم و آنان را از محتواي  حجاج و ديگر مسلمانان حاضر در آنبراي ، ترويه)

1524Fآن آگاه ساختم.

1 

 درخواست كمك نمود؟  از واليان خود سآيا عثمان -2
هايي  بيت عثمان آغاز شد او نامهكند كه چون محاصره  طبري از سيف بن عمر روايت مي

را خطاب به واليان خود نوشت و در آن از ايشان خواست به او كمك كنند. معاويه نيز 
حبيب بن مسلمه فهري را با سپاهي به جانب مدينه اعزام نمود. همچنين عبداهللا بن سعد، 

عاويه بن حديج را با سپاهي به كمك عثمان فرستاد و قعقاع بن عمرو نيز در رأس سپاهي م
1525Fاز كوفه عازم مدينه شد

. بايد دانست كه اين خبر به هيچ عنوان با روش و سيره عثمان كه 2
باشد،  بر پايه صبر، گذشت، اجتناب از جنگ و حفظ جان و مال مسلمانان بود منطبق نمي

                                           
 ). ٤٣١-٥/٤٢٥تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٣٧٩تاريخ الطربی ( -٢
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ه در اين فتنه به قتل خواهد رسيد و به همين دليل تمامي صحابه و عثمان يقين داشت ك
فرزندان ايشان و نيز غالمان و مواليان خود را از هر نوع درگيري و زد و خورد با 

اي از  توان گفت كه عده داشت. در واقع، در تبيين اين خبر، تنها مي شورشيان بر حذر مي
دست به كار شده و  ست و يا اذن عثمانصحابه با ديدن وخامت اوضاع، بدون درخواس
كه از  ستوان تصور نمود معاويه  نمي .تالش نمودند تا از خليفه خويش دفاع كنند

خويشاوندان نزديك عثمان بود با وجود درخواست كمك خليفه از او در اعزام نيرو تعلل 
او لبيك  داران، عثمان در مصر به نداي توان باور كرد كه ياران و دوست كند؛ آيا مي

نگويند و او را در برابر شورشيان تنها گذارند اما پس از شهادت او، دست به شمشير برند 
توان گفت كه  و در اين راه جان خويش را به خطر بياندازند. همانطور كه بيان شد تنها مي

اين مردمان، خودجوش و بدون درخواست عثمان به جانب مدينه حركت كردند تا شايد 
1526Fرا از چنگال ياغيان و شورشيان برهانند. بتوانند او

1 

 سآخرين خطبه عثمان -3
خانه، روزي عثمان مردم را فرا خواند تا با آنان  پس از گذشت چند هفته از آغاز محاصره

سخني بگويد. مردم اعم از شورشيان و ساكنان شهر گرد او جمع شدند تا سخنان او را 
حضور داشتند، سپس  سون علي، طلحه و زبيربشنوند؛ در پيشاپيش آنان نيز بزرگاني چ

هاي آن را  دنيا و نعمت عثمان خطاب به آنان چنين گفت: اي مردم! بدانيد كه خداوند
به شما عطا فرمود تا بدان، آخرتتان را آباد كنيد، آگاه باشيد تا به آن دل نبنديد؛ چرا كه 

را به گناه نكشاند و شما را از دنيا فناپذير است و آخرت جاودان، پس اين دنياي فاني شما 
آخرتتان غافل نكند، آخرت جاودان را بر اين دنياي فناپذير ارجحيت دهيد كه دنيا از 

گرديد؛ از خداوند بترسيد و بدانيد كه  ي شما نزد پروردگارتان باز مي رود و همه ميان مي
و از تفرقه را حفظ كنيد  و اتحادتتانتقواي او سپري است در برابر خشم و عذاب او 

 فرمايد:  بپرهيزيد كه خداوند مي

                                           
 . ٢٧٨ص، الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين -١
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﴿ ْ َُِصُموا ِ ِ�َۡبِل  َو�ۡ� َّ ْۚ وَ  � َفّرقُوا ََ ْ َ�ِيٗعا َوَ�  ِ تِۡعَمَت  �ۡذُكُروا َّ َعلَۡيُ�ۡ  �ِۡذ ُكنُُۡ   �
ُُ  بِنِۡعَمُِهِ  ۡصَبۡح

َ
َِۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡ  فَأ ّلَف 

َ
ۡعَداٗٓء فََ

َ
َِ  ۦٓ أ  ٰ َ�َ  ُُۡ  �َّارِ َفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن �ِۡخَ�ٰٗتا َوُ�ن

تَقَذُ� 
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ َّ َُُدوَن  ۦلَُ�ۡ  َءاَ�ُِٰهِ  � ََۡه  .]١٠٣آل عمران: [ ﴾١لََعّلُ�ۡ  

و همگي به رشته (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا (
براي همديگر) دشمناني بوديد و خدا ميان را بر خود به ياد آوريد كه بدان گاه كه (

ها را به هم) پيوند داد، پس (در پرتو نعمت او براي هم)  دلهايتان (انس و الفت برقرار و آن
پرستي و شركي كه داشتيد) بر لبه گودالي از آتش  برادراني شديد، و (همچنين شما با بت

رفت) ولي شما  تادنتان در آن مي(دوزخ) بوديد (و هر آن با فرا رسيدن مرگتان بيم فرو اف
را از آن رهانيد (و به ساحل ايمان رسانيد)، خداوند اين چنين برايتان آيات خود را آشكار 

 ). سازد، شايد كه هدايت شويد مي

گاه خطاب به مردم چنين ادامه داد: اي مردم مدينه! من شما را به خداوند  آن
اي را بر شما گمارد؛ من از  شايسته  من خليفهكنم كه بعد از  سپارم و از او مسألت مي مي

امروز ديگر نزد هيچ يك از شما نخواهم آمد و منتظر فرا رسيدن تقدير و سرنوشت خود 
كنم و  خواهم ماند؛ بدانيد كه من اين شورشيان را پشت در منزلم به حال خودشان رها مي

در ضربه زدن به دين و را ا ه دهم تا آن هاي نامشروعشان تن در نمي به هيچ يك از خواسته
مانم كه خداوند براي من رقم زده  و در انتظار سرنوشتي مي اعانت كرده باشمدنيايتان 

گاه مردم به منازل خود بازگشتند و تنها جواناني چون حسن بن علي، محمد بن  است، آن
مردمان  به تدريجسپس طلحه، عبداهللا بن زبير، به امر پدرانشان بر در خانه او ماندند. 

بسياري به منزل عثمان بازگشتند و بر در خانه او تجمع نمودند تا از او در برابر متجاوزان 
1527Fدفاع كنند.

1 

 سهفتم: شهادت عثمان
عالوه بر حركت سپاهيان مختلف از اقصي نقاط بالد اسالمي به سمت مدينه، با پايان يافتن 

كه  گرفت؛ به ويژه آنمناسك حج، احتمال عزيمت حجاج به جانب مدينه نيز قوت 

                                           
 ). ٥/٤٠٠تاريخ الطربی ( -١
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و ديگر صحابه مردمان را از وخامت اوضاع مدينه  لبزرگاني چون ابن عباس و عائشه
نمودند. در اين شرايط شياطين  آگاه كرده و آنان را به عزيمت به جانب مدينه تشويق مي

ان دانستند، زيرا با مرگ خليفه، مسلمان و رؤساي فتنه، تنها راه نجات خود را قتل خليفه مي
1528Fگشتند. به اين قضيه سرگرم شده و از درگير شدن با سران فتنه غافل مي

1 

 سي عثمان خانه آخرين روز محاصره -1 
را همراه ابوبكر و  ص، عثمان در خواب رسول خدا ي خانه محاصرهدر شب آخرين روز 

اطرافيان فرمايد تا نزد آنان افطار كند. چون عثمان قضيه را براي  بيند كه به او مي عمر مي
1529Fباشد بازگو نمود به آنان گفت: او مطمئن است كه مرگ او بسيار نزديك مي

و به همين  2
افطار نمايد و همين طور  صدليل، امروز را روزه گرفته تا پس از مرگ نزد رسول خدا

1530Fنيز شد و او همان روز به شهادت رسيد.

3 

 سماجراي شهادت او -2 
صميم گرفتند به خانه عثمان هجوم برند و خليفه را ، شورشيان ت خانه در روز آخر محاصره

به شهادت رسانند اما جواناني چون حسن بن علي، عبداهللا بن زبير، محمد بن طلحه، مروان 
بن حكم، سعيد بن عاص و تني چند از فرزندان صحابه در مقابل آنان مقاومت كردند. 

آنان گفت: كه هيچ كس نبايد  عثمان چون اين صحنه نبرد را ديد آنان را فرا خواند و به
خود را موظف به دفاع از من بداند و جان خود را به خطر اندازد. او حتي از مقاومت 
غالمان خود در برابر شورشيان جلوگيري به عمل آورد و آنان را از درگير شدن با 

1531Fمعترضان منع نمود

 دانست كه او در اين ماجرا كشته خواهد شد و مي س. در واقع، عثمان4
اي  خواست كه به خاطر دفاع از او كسي كشته شود و در اين ميان، فتنه به همين دليل نمي

1532Fديگر بر پا شود

اي ديگر،  نيز مغيره بن اخنس همراه عده  خانه . در روزهاي آخر محاصره5

                                           
 ). ٥/٤٠٢مهان ( -١
 ). ١/١٧٢) فتنة مقتل عثمان (٣/٧٥طبقات ابن سعد ( -٢
 ). ٣/٧٥سعد ( طبقات ابن -٣
 ). ٧/١٩٠البداية و النهاية ( ٢٨٢ص، لفاء الراشدينالدولة اإلسالمية فی عصر اخل -٤
 . ٢٨٣ص، الدولة االسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين -٥
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پس از انجام مناسك حج، خود را به سرعت به مدينه رساندند تا از خليفه دفاع كنند. پس 
يد و با شورشيان درگير شد و ديگر انمدينه، خود را به خانه عثمان رساز رسيدن به 

گفت: ما كه امروز  نمود و به آنان مي مسلمانان را به مقاومت در برابر ياغيان تشويق مي
قدرت و توان دفاع از خليفه مسلمين را داريم اگر در اين حركت، كوتاهي نماييم، فردا و 

شود. چون شورشيان  اي از جانب ما پذيرفته نمي بهانه در دادگاه عدل الهي، هيچ عذر و
ديدند با وجود مقاومت مدافعان، قدرت نفوذ به داخل خانه را ندارند قصد آتش زدن در 

ي  هم با يورش مدافعان از اين كار منصرف شدند. در آن روز همه زرا كردند كه با
خليفه پرداختند و توانستند مدافعان، با شجاعت كامل و با ايماني خالصانه به دفاع از 

با ديدن اين  سحمالت جسته و گريخته شماري از شورشيان را دفع كنند. اما عثمان
جا را ترك  دهد تا دست از جنگ بردارند و آن وضعيت خطرناك، به آنان دستور مي

سپس دعا  كند. ايستد و سوره مباركه طه را تا به آخر تالوت مي گاه به نماز مي نمايند. آن

ٞ فَِسُ�واْ ِ�  قَدۡ ﴿ مود، نشست و اين قول خداوند متعال را خواند:ن ََ َخلَۡت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡ  ُس
�ِض 
َ
ْ فَ  �ۡ� ِِ�َ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  ٱتُظُروا ّذِ َُ  .]١٣٧آل عمران: [ ﴾١ �لُۡم

ساز چهار نفر از جوانان قريش كه عبارت بودند از حسن بن  در آن روز سرنوشت
1533Fشوند  بن زبير، محمد بن حاطب و مروان بن حكم، در طول نبرد مجروح ميعلي، عبداهللا

1 
و دلير مرداني نيز به شهادت رسيدند. اينان عبارت بودند از مغيره بن اخنس، نيار بن عبداهللا 

1534Fاسلمي و زياد فهري

. چون عثمان توانست مدافعان خود را قانع كند كه بايد معركه را 2
گاه در را به روي معترضان باز كرد و خود و  بيرون روند، آنترك گويند و از خانه به 

1535Fاهل بيتش را بدون محافظ و نگهبان در معرض خطر شورشيان قرار داد

3.  
پس از رفتن مدافعان، عثمان به داخل خانه خود بازگشت، مصحف خود را گشود و 

را بديد به او  به تالوت آن پرداخت، در اين هنگام مردي بر او داخل شد و چون عثمان او
گفت: ميان من و تو قرآن قرار دارد، آن مرد با شنيدن اين سخن اتاق را ترك گفت، پس 

مشهور بود بر عثمان وارد شد و به او » الموت االسود«از او مردي از بني سدوس كه به 

                                           
 ). ٥/٤٠٤) تاريخ الطربی (١/١٦٩فتنة مقتل عثمان ( -١
 ). ٧/١٩٦البداية و النهاية ( ١٨٤ص، اخللفاء الراشدون -٢
 ). ١/١٨٨فتنة مقتل عثمان ( -٣
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ام كشيد و نيحمله كرد، او نخست تالش نمود تا عثمان را خفه كند آنگاه شمشيرش را از 
با دست راستش سعي نمود تا جلوي ضربه ذي النورين كر عثمان فرود آورد، عثمان بر پي

شمشير را بگيرد و همين دليل، دستش قطع شد، او بدان مرد خطاب نمود كه: به خداوند 
1536Fكتابت كرد صسوگند، اين دست، اولين دستي بود كه آيات قرآن را نزد رسول خدا

1 .
به نوشتن آيات قرآن پرداخت و حال نيز در بود كه  صعثمان اولين كاتب رسول خدا

رسد. چون خون آن دست بر صفحه مصحف پاشيد  برابر مصحف قرآن به شهادت مي
 قطرات آن بر اين آيه شريفه نقش بست: 

ُهُ  ﴿ َُ فِي ُۡ ۚ فََسَي ُ َّ  .]١٣٧: ةالبقر[ ﴾١ �ۡلَعلِي ُ  �لّسِميعُ َوُهَو  �
هاي)  را از (اذيت و آزار و نيرنگ و دسيسهو خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو (

شنود و كردار آنان را  ايشان نجات خواهد داد، و او شنوا و بينا است (و گفتار ايشان را مي
 . بيند)) مي

در روايت ديگري آمده است كه نخست مردي بنام رومان يماني او را با چوب زد و 
 سرود:  ن ابيات را ميچون دسته قاتالن بر عثمان وارد شدند، اين مرد اي

 مرتقیلعاد مالذا فی البالد و  ومل يدع اقی عزيزبری املوت اليأ

1537Fتی اجلبال فی شامرخيها العلیأو ي  احلصن مغلقهل احلصن وأيبيت 

2 
تواند از چنگال مرگ رهايي يابد همانطور كه  يقين هيچ فرد مقتدري نميه (ب

يزگاهي را نيافتند تا در پناه آن از شر مردمان عاد [با آن قدرت و هيبت] هيچ مفر و گر
مرگ نجات يابند. اگر مردم خود را در دژهاي بلند و مستحكم پنهان نمايند باز مرگ از 

كند و به جان آن مردمان دست  هاي مرتفع هستند عبور مي آن ديوارهايي كه بسان كوه
 يازد).  مي

، نائله دختر فرافصه بر چون قاتالن پيكر نيمه جان عثمان را احاطه كردند، همسرش
هاي شب، تمام قرآن را در يك ركعت  كشيد كه نيمه آنان فرياد زد كه شما مردي را مي

                                           
 صحيح و بنا به قولی نيز حسن است. ، سند اين خرب ١٧٤ص، تاريخ ابن خياط -١
 ). ٧/١٩٢البداية و النهاية ( -٢
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1538Fكرد نماز تالوت مي

گاه خود را بر جسم شوهر انداخت تا از او دفاع كند اما سودان  ؛ آن1
دفاع فرود آورد و انگشتان دستش را قطع  بن حمران سكوني، شمشير را بر آن زن بي

1539Fرد.ك

2 
نجيح، از غالمان عثمان، با ديدن اين اوضاع، شتابان خود را به سودان رسانيد و با 

اي محكم آن ابليس را به هالك رسانيد؛ قتيره بن فالن سكوني از قاتالن حاضر در  ضربه
گاه صبيح، غالم  آن صحنه، به دفاع از سودان شتافت و نجيح را به شهادت رساند، آن

برداشت و قتيره، آن ناپاك نابكار را از پاي در آورد، چون عثمان ديگر عثمان، شمشيري 
زدند: حال كه خون او بر ما حالل است پس اموال او را  به شهادت رسيد، قاتالن فرياد مي

دانيم، به اين ترتيب، آن ناجوانمردان دست به غارت و چپاول اموال  نيز بر خود حالل مي
ها و زيورآالت زنان را نيز به يغما بردند. گويند  سمنزل عثمان زدند و همه چيز حتي لبا

حمله كرد و چون او را از تن در آورد  سمردي بنام كلثوم تجيبي به نائله، همسر عثمان
ران و لجام گسيخته او  سخنان زشت و ركيكي را به او گفت كه از آن نفس هوس

به نائله رسانيد و در گرفت، صبيح، غالم عثمان، با ديدن اين صحنه، خود را  سرچشمه مي
1540Fدفاع از آن زن، كلثوم ناپاك را به قتل رساند

چون -. از آن طرف، يكي ديگر از سبئيان، 3
: حال نوبت گرفتن سهم خود از ، فرياد زد-عثمان را چپاول كردندغارتگران اموال خانه 

موال جا رويد و همه ا كه ديگران بدان دست يابند به آن بيت المال است، پس قبل از اين
المال نيز كه داد و فرياد آن ياغيان را شنيدند گفتند كه  آن را تصاحب كنيد، نگهبانان بيت

انديشند پس جان خود را برداريد و خويشتن  اين مردمان جز مال دنيا به چيز ديگري نمي
المال رسيدند  را از دست اين خونخواران نجات دهيد. سبئيان دنياپرست چون به بيت

جا وجود دارد اما باز از آن نيز صرف نظر نكردند و هر  ا دو جوال غذا در آنديدند كه تنه
1541Fجا بود چپاول كردند. آنچه را كه در آن

4 

                                           
 ). ١/١٩١). فتنة مقتل عثمان (٣/٧٦طبقات ابن سعد ( -١
 ). ٥/٤٠٦تاريخ الطربی ( -٢
 ). ٥/٤٠٧تاريخ الطربی ( -٣
 ). ٥/٤٠٧تاريخ الطربی ( -٤
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و به اين ترتيب سبئيان منحرف و گمراه به هدف شوم خود كه همانا كشتن امير 
 بود دست يافتند؛ ديگر همراهان آنان كه چنين فرجامي را سعثمان ذي النورين مؤمنان 

بردند كه آلت دست آن ياغيان خونريز قرار بگيرند قتل  شدند و گمان نمي متصور نمي
عثمان را محكوم كردند و خود را از اين ماجرا مبرا دانستند. قضيه اين افراد دقيقاً ماجراي 
گوساله پرستان قوم موسي كه نادانسته فريب گمراهان قوم خويش قرار گرفتند و چون 

 كردند:  ظهار توبه و ندامت ميحقيقت را دانستند ا
ِ  َو�ّ�َذَ ﴿ َِۡعِده ٰ ِمۢن  َِ تّهُ  ۥِمۡن ُحلِّيِِهۡ  ِعۡجٗ� َجَسٗدا ّ�ُ  ۦقَۡوُم ُمو

َ
� ْ لَۡ  يََرۡوا

َ
� ۚ َ�  ۥُخَوار 

ۡهِديِهۡ  َسبِيً�ۘ  َُ تُواْ َ�ٰلِِمَ�  �ّ�َُذوهُ يَُ�ّلُِمُهۡ  َوَ�  ََ يۡدِ  َولَّما ١َو
َ
ُهۡ  ُسقَِط ِ�ٓ � َّ

َ
ۡواْ �
َ
يهِۡ  َوَرأ

ََّن ِمَن  و ُُ َ ََ َا  ََ َۡنا َرّ�َنا َوَ�ۡغفِۡر  ََ َ�ِٰ�ِ�نَ قَۡد َوّلواْ قَالُواْ لَ�ِن لّۡ  يَۡر
 -١٤٨األعراف: [ ﴾١ �لۡ

١٤٩[. 
بعد از (رفتن) موسي (به كوه طور براي مناجات رب غفور)، قوم او از زيورهايشان (

جاني) بود و (تنها با مهارتي  ا معبود خود گرفتند كه پيكر (بياي ساختند و آن ر گوساله
ديدند كه چنين پيكر  كه سامري در آن به كار گرفته بود) صداي گاو داشت. مگر نمي

كند.  (به هر  گويد و به راهي ايشان را راهنمائي نمي اي با آنان سخن نمي گونه گوساله
ن ايشان گُل كرد و غيبت موسي را غنيمت پرستي پسي حال، انديشه گاوپرستي پيشين و بت

هنگامي كه پشيمان و   . شمردند و) گوساله را به خدائي گرفتند و (به خود) ستم كردند
اند، گفتند : اگر پروردگارمان بر ما رحم نكند  سرگردان شدند و دانستند كه گمراه گشته

 ). و ما را نيامرزد، بيگمان از زيانكاران خواهيم بود

ن، خليفه مسلمين، فضاي مدينه را آكنده از غم و اندوه نمود و هر فرد مرگ عثما
حق طلبي را ناگزير كرد تا سر در گريبان خويش برد و بر حال اين خليفه مظلوم اشك 
بريزد. پس از مرگ خليفه بر حق، گروهك منحرف سبئيان امور شهر را در دست گرفتند 

كردند؛  صرا امير شهر رسول خدا» كيي بن حرب عقغاف«و يكي از شياطين خود بنام 
در اين ميان عبداهللا بن سبأ، رهبر و سر سلسله اين حركت ناپاك از اين موفقيت بزرگ 

1542Fديد بسيار شادمان بود و خود را به اهداف شيطاني و اهريمني خود نزديكتر مي

. بزرگان 1

                                           
 ). ٧/١٩٧البداية و النهاية ( ١٩٠ص، اخللفاء الراشدون -١
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عثمان را از  كردند و اين اقدام را محكوم مي سصحابه نيز با شنيدن خبر شهادت عثمان
هاي چند نفر از بزرگان صحابه در  جا گفته كردند ما در اين تمامي آن اتهامات تبرئه مي

 كنيم:  اين رابطه را بازگو مي
ناراحت شد و چنين گفت:  س: او با شنيدن خبر شهادت عثمانسالف: زبير بن عوام

چون به او گفتند كه  خداوند عثمان را قرين رحمت خويش سازد. نا هللا و انا اليه راجعونإ
اند، گفت: آنان در طول اين  معترضان از سرانجام اين كار ناراحت هستند و پشيمان شده

مدت، هميشه مشغول نقشه كشيدن و توطئه عليه عثمان بودند اما سرانجام آنان همين آيه 
 شد: 

َياِعِه   وَِحيَل ﴿ ِۡ
َ
ّكٖ بَۡنَنُهۡ  َو�َۡ�َ َما �َۡشَُُهوَن َكَما فُعَِل بِأ َِ  �ِ ْ ُهۡ  َ�تُوا َّ ِ� ۚ ّمِن َ�ۡبُل

 .]٥٤سبأ: [ ﴾٥ّمرِ�ِب 
ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (كه پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است) (

شود، همان گونه كه با گروههاي همسان و همكيش آنان قبالً چنين  جدائي افكنده مي
اند (و زندگي را پيوسته با ظنّ  شك بودهعمل شده است. آخر ايشان (در جهان) سراپا در 

 . اند و اينك چنين سرنوشتي بايد داشته باشند)) و گمان به سر برده

ناراحت شده و چنين  ساو نيز با شنيدن خبر شهادت عثمان سب: طلحه بن عبيداهللا
و خداوند عثمان را قرين رحمت خويش قرار دهد. و چون به ا انا هللا و انا اليه راجعونگفت: 

اند، گفت: خداوند آنان را هالك كند. سپس  گفتند كه معترضان از كار خود پشيمان شده
 اين آيه را تالوت نمود: 

ُموَن  َما﴿ ُخُذُهۡ  وَُهۡ  َ�ِّصِ
ۡ
َُِطيُعوَن تَوِۡصيَٗة  فََ�  ٤يَنُظُروَن �ِّ� َصۡيَحٗة َ�ِٰحَدٗة تَأ �َۡس

ۡهلِِهۡ  يَرِۡجُعوَن 
َ
 .]٥٠ -٤٩یس: [ ﴾٥َوَ�ٓ �َِ�� أ

كشند مگر صدائي را  (پاسخ استهزاء ايشان، اين است كه آنان، چندان) انتظار نمي(
گيرد (و نابودشان  گردد و موج آن) ايشان را در بر مي انداز مي كه (ناگهان طنين

گرداند) در حالي كه با يكديگر (به معامله و كار و بار روزمرّه زندگي، سرگرم و)  مي
 ). درگيرند

 س: او نيز چون ديگران با شنيدن خبر شهادت عثمانسعلي بن ابي طالب ج:
. خداوند عثمان را قرين رحمت هللا و انا اليه راجعوناندوهگين شده و چنين گفت: انا 
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اند، گفت: مثل  خويش سازد. و چون شنيد كه معترضان از اين حركت خود پشيمان شده
 آنان مثل اين آيه قرآن است كه: 

ِٰن  �لّشۡيَ�ٰنِ  َكَمَثلِ ﴿ ََ � ِ
ۡۡ ِ ٓ  �ۡ�ُفرۡ �ِۡذ قَاَل ل فَلَّما َ�َفَر قَاَل �ِّ�ِ بَرِٓيءٞ ّمِنَك �ِّ�ِ

 ُۡ َخا
َ
َ أ َّ ُهَما ِ�  فََ�نَ  ١ �ۡلَ�ٰلَِم�َ رَّب  � َّ

َ
� ٓ َُُهَما �ُؤاْ  �َّارِ َ�ٰقَِب ََ ۚ َوَ�ٰلَِك َج يِۡن �ِيَها َ�ِٰ�َ

ٰلِِم�َ  َّ  .]١٧ -١٦الحشر: [ ﴾١ �ل
گويد :  (داستان منافقان با يهوديان) همچون داستان اهريمن است كه به انسان مي(

هاي اهريمن) كافر  كافر شو (تا مشكالت تو حل شود). اما هنگامي كه (بر اثر وسوسه
گويد : من از تو بيزار و گريزانم! چرا كه من از خدا، يعني  گردد، اهريمن مي مي

سرانجام كار (اهريمن و كسي كه او گمراهش كرده است)    .ترسم پروردگار جهانيان مي
مانند، و اين سزاي ستمگران  انجامد كه هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي بدانجا مي

 ). است

: او نيز چون ديگر مسلمانان با شنيدن خبر شهادت عثمان سد: سعد بن ابي وقاص
خويش قرار دهد. آنگاه اين آيه  اندوهگين شد و از خداوند خواست تا او را قرين رحمت

 قرآن را تالوت نمود: 
ِ  قُۡل ﴿ ۡخَ�ِ�نَ َهۡل تُنَّبُِئُ�  ب

َ
ۡعَ�ًٰ�  ٱۡ�

َ
ِينَ  ١أ َّ َيا �ۡ�ََيٰوةِ َوّل َسۡعيُُهۡ  ِ�  � َۡ ِّ وَُهۡ   �

ُهۡ  ُ�ِۡسُنوَن ُصۡنًعا  َّ
َ
��َِك  ١َ�َۡسُبوَن � ََ ْو

ُ
ِينَ  أ َّ فََحبَِطۡت  ۦِت َرّ�ِهِۡ  َولَِقآ�ِهِ َ�ٰ َ�َفُرواْ � �

ۡعَ�ٰلُُهۡ  فََ� تُقِيُ  لَُهۡ  يَۡوَم 
َ
ْ وَ  َ�ٰلَِك  ١َوۡزٗتا  �لۡقَِ�َٰمةِ أ ْ َجَزآؤُُهۡ  َجَهّنُ  بَِما َ�َفُروا  �ّ�َُذٓوا

 .]١٠٦ -١٠٣الکهف: [ ﴾١َءاَ�ِٰ� َورُُسِ� ُهُزًوا 
آنان  ؟ از زيانكارترين مردم آگاه سازم را: آيا شما و(اي پيغمبر! به كافران) بگ(

كسانيند كه تالش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا هدر 
كنند (و  برند كه به بهترين وجه كار نيك مي شود) و خود گمان مي رود (و بيسود مي مي

يند كه به آيات آنان كسان شود).  آلودشان موجب رستگاريشان مي طاعت و عبادت شرك
(قرآني و دالئل قدرت) پروردگارشان و مالقات او (در جهان ديگر، براي حساب و 

رود، و در روز رستاخيز  باور و كافرند، و در نتيجه اعمالشان باطل و هدر مي كتاب) بي
(حال   شويم (و قدر و منزلتي در پيشگاه ما نخواهند داشت).  ارزشي براي ايشان قائل نمي
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ايشان) همان گونه است (كه بيان كرديم)، و به سبب كفر ورزيدنشان و به خاطر  و احوال
 ). مسخره كردن آياتم و پيغمبرانم توسط ايشان، سزاي آنان دوزخ است

سپس دست به دعا برداشت و از خداوند درخواست نمود تا قاتالن عثمان را خوار و 
1543Fا از آنان بگيردذليل كند و انتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان ر

. گويند سعد، 1
كرد. خداوند نيز به  مستجاب الدعوه بود و چون او دعا بنمود خداوند آن را اجابت مي

كه تا چند سال  حق، انتقام خون آن خليفه مظلوم را از قاتالن ستم پيشه او گرفت به نحوي
ه عنوان نمونه، ي قاتالن او به انحاي مختلف به هالكت رسيدند. ب بعد از اين واقعه، همه

عبداهللا بن سبأ، غافقي بن حرب، مالك اشتر، حكيم بن جبله و كنانه تجيبي بعدها هر يك 
1544Fبه طرق مختلف، به قتل رسيدند.

2 

، سن ايشان هنگام شهادت و مراسم كفن و دفن سهشتم: تاريخ شهادت عثمان
 آن حضرت

 ستاريخ دقيق شهادت عثمان -1
هاي بزرگاني چون عبداهللا بن عمرو بن  ساس گفتهاكثريت قريب به اتفاق مؤرخان برا

عثمان، عمار بن شر حبيل شعبي، نافع موالي ابن عمر، مخرمه بن سليمان و ديگران بر اين 
1545Fدر سال سي و پنجم بعد از هجرت شهيد شدند سعثمان باورند كه حضرت 

. تنها روايت 3
يشان را سي و ششم بعد شود كه سال شهادت ا شاذ و نادري از مصعب بن عبداهللا نقل مي

1546Fداند از هجرت مي

. نيز مؤرخان متفق القولند، و شهادت آن حضرت را ذي الحجه 4
مطالعه آراي مختلف  ادانند و تنها در روز و ساعت ايشان اختالف نظر دارند. مؤلف ب مي

علما و مؤرخان، معتقد است كه حضرت در هجدهم ماه ذي الحجه سال سي و پنجم بعد 
1547Fاند د شدهاز هجرت شهي

اند، قول جمهور  . در مورد روزي كه ايشان در آن شهيد شده5

                                           
 ). ٧/١٨٩) البداية و النهاية (٥/٤٠٧تاريخ الطربی ( -١
 . ١٩٢ص، اخللفاء الراشدون -٢
 ). ١١٩٣فتنة مقتل عثمان ( -٣
 . ١٩٢ص، اخللفاء الراشدون -٤
 ). ٥/٤٣٥تاريخ الطربی ( -٥
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علما بر آن است كه ايشان در روز جمعه شهيد شدند. هر چند كه در اين رابطه دو قول 
1548Fباشند ديگر نيز وجود دارد اما چندان محكم و مستند نمي

. در ارتباط با ساعت شهادت 1
اتفاق نظر دارند كه ايشان صبحدم به مقام حضرت نيز، جمهور علما و مؤرخان بر اين 

1549Fاند. شهادت دست يافته

2 

 نگام شهادتهسن ايشان  -2
جا  اند تا آن از قديم، مؤرخان و علما در سن حضرت هنگام شهادت دچار اختالف شده

كند كه علماي پيش از او نيز در اين مسأله اختالف نظر  كه خود طبري نيز اذعان مي
1550Fاند داشته

جمهور بر آن است كه سن ايشان هنگام شهادت، هشتاد و دو سال بوده . اما قول 3
 است و بر اين نظر نيز دو دليل وجود دارد: 

توان به اين نتيجه رسيد. ايشان شش  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. 
قول، نظر جمهور علماست و هيچ قول محكم و مستندتر از اين رأي وجود  اين -2
1551Fندارد.

4 

 كفن و دفن آن حضرت -3
اي از صحابه چون حكيم بن حزام،  به شهادت رسيد عده سذي النورين چون عثمان 

ار بن مكرم اسلمي، جبير بن مطعم، زبير بد العزي، ابو الجهم بن حذيفه، نيحويطب بن ع
 بن ابي طالب و زنان و فرزندان و ياران او چون نائله و ام البنين دختر عتبه بن عوام، علي 

كه جبيربن مطعم يا  بن حصين و دو پسر او اقدام به غسل و كفن و دفن او نمودند. در اين
زبير بن عوام يا حكيم بن حزام يا مروان بن حكم و يا مسور بن مخرمه بر جنازة او نماز 

                                           
 ). ٥/٤٣٦تاريخ الطربی ( -١
 ). ٥/٤٣٧تاريخ الطربی ( -٢
 ). ٥/٤٣٨تاريخ الطربی ( -٣
 ). ١/٢٠٤ل عثمان (فتنة مقت -٤
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1552Fدارد گذارد اختالف نظر وجود

. اما به اعتقاد مؤلف و به استناد به روايت امام احمد 1
حنبل، زبير بن عوام نماز ميت را بر جنازه آن حضرت به جاي آورد. در اين روايت بيان 
شده است كه اين زبير بود كه طبق وصيت خود عثمان هم بر او نماز گذارد و هم حضرت 

1553Fرا دفن نمود

ضرت را شامگاه و در فاصله بين مغرب و . بنا به روايت ابن سعد و ذهبي ح2
1554Fعشاء دفن كردند

نمايد كه به بيان روايتي بپردازيم كه كامالً نادرست  . در اين جا الزم مي3
و خالف واقع است. طبراني در معجم خود از طريق عبدالملك بن ماجشون از قول امام 

روز  سه شبانهكند كه پس از شهادت حضرت عثمان، جسد ايشان به مدت  مالك نقل مي
1555Fبني فالن رها شده بود يدر زباله

. بايد گفت كه هم سند اين روايت باطل است و هم متن 4
 باشد:  آن. سند آن به دو دليل غير قابل قبول مي

شناسان، ضعيف  اعتبار خود عبدالملك بن ماجشون از نظر علماي حديث و رجال -1
 باشد.  مي

باشد و بنابراين  مي  ه 93ك متولد سال باشد، زيرا امام مال اين روايت مرسل مي -2
1556Fرا ديده باشد. سامكان ندارد كه ماجراي قتل عثمان

5 
گويد  متن آن نيز كامالً نادرست و باطل است. ابن حزم در رد اين ادعاي غلط مي

ها رها شده بود دروغي  سه شبانه روز در ميان زباله سكه هر كس ادعا نمايد جسد عثمان
گويند كه هيچ شرم و حيايي از  ست. اين سخنان را تنها افرادي ميمحض بر زبان رانده ا

گويند. مگر نه اين است كه پس از جنگ  خدا و امت ندارد و هر چه دلشان بخواهد مي
به صحابه دستور داد تا اجساد كفار را در چاه بياندازند. نيز در جنگ با  صبدر، رسول اهللا

ها دفن  هاي آنان را در آن را حفر كنند و كشته يهوديان بني قريظه امر فرمودند تا زمين
كرد بر  ترين مردمان را دفن مي اجساد بدترين و ناپاك صنمايند. اگر رسول خدا

مسلمانان نيز واجب است كه اجساد مردگان كافر يا مسلمان را دفن نمايند. حال اين سؤال 

                                           
 ). ٧/١٩٩البداية و النهاية ( -١
 باشد اما راويان آن ثقه هستند.  ) اين روايت هر چند منقطع می١/٥٥٥املوسوعة احلديثية مسند اإلمام أمحد ( -٢
 . ٤٨١ص، ) تاريخ اإلسالم (عهده اخللفاء)٣/٧٧طبقات ابن سعد ( -٣
 ). ١/٧٨املعجم الکبري ( -٤
 ). ٦/٤٠٨ر (التهذيب ابن حج -٥
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حاضر در  و ديگر صحابه صشود كه چطور ممكن است علي بن ابي طالب مطرح مي
دانستند، جسد مردي را  مي صمدينه كه خود را كامالً پايبند به قرآن و سنت رسول اهللا

1557Fها رها كرده و آن را دفن نكنند؟ روز در ميان زباله سه شبانه

1 
در توصيفشان  اي كه خداوند توان تصور نمود كه آن صحابه به هيچ عنوان نمي

المت و توهين هيچ كس ترسي به دل راه در راه دين پروردگارشان از م«فرمايد:  مي
ها رها كرده و براي كفن  ، جسد رهبر و امام خود را سه شبانه روز در ميان زباله»دهند نمي

و دفن او هيچ اقدامي ننمايند. قدرت شورشيان و قاتالن نيز هر مقدار كه باشد بدون شك، 
اند. در واقع، رد پاي اين  صحابه بزرگوار، در برابر آنان هيچ هراسي به خود راه نداده

روايات باطل و متناقض را بايد در ميان رافضيان جست كه خصومتشان با صحابه، شهره 
1558Fهمگان است.

2 

 دست نداشته است سمحمد بن ابي بكر صديق در قتل عثمان -4
اند اما بدون شك، او مردي مصري و از  روايات به صراحت نام قاتل عثمان را ذكر نكرده

ملقب » الموت األسود«و » جبله«ده است كه به خاطر سياه پوست بودنش به بني سدوس بو
بود. محب الدين خطيب بر اين باور است كه قاتل عثمان خود عبداهللا بن سبأ بود، او در 

دارد كه بيقين عبداهللا بن سبأ هنگام عزيمت كاروان معترضان  اثبات سخنان خود بيان مي
هاي خود، هميشه  ها بوده است، او در طول فعاليت نمصر از فسطاط به مدينه، همراه آ

را بر » الموت االسود«نمود كه هيچ كس ماهيت او را نشناسد. شايد هم او لقب  تالش مي
هاي ننگين خود  خود نهاد تا با اين نام بتواند به صورتي ناشناس به اهداف پليد و دسيسه

1559Fدست يابد

كند اين مرد  او را توصيف مي نيز س. از طرف ديگر، چون علي بن ابي طالب3
1560Fخواند. را سياه خبيث مي

4 
است و  براساس روايات صحيح نيز محمد بن ابي بكر در قتل عثمان دست نداشته

كنند ضعيف و  قاتل او مردي مصري تبار بود و رواياتي نيز كه او را متهم به قتل عثمان مي
                                           

 ) ٤/٢٠٤املفصل ( -١
 ) ٣/١٠٩١عقيدة اهل السنة ( -٢
 ). ١/٢٠٧فتنه مقتل عثمان ( -٣
 ). ٣/٢٩٠لسان امليزان ( -٤
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1561Fباشند باطل مي

ات اين مدعا كه محمد بن ابي بكر . دكتر يحيي اليحيي داليل زير را در اثب1
 كند:  در قتل عثمان دست نداشته است بيان مي

از رفتن به بصره، اين بود كه تا قاتالن عثمان دستگير و  لالف: هدف عائشه
مجازات شود و اگر محمد بن ابي بكر، به هر نحوي از انحاء، در قتل عثمان دست داشته 

 شد.  داد ناراحت نمياز قتل او كه در مصر روي  لبود، عائشه
را نفرين گفت و از آنان بيزاري جست.  سقاتالن عثمان سب: علي بن ابي طالب

هرگز او را به واليت مصر بر   سحال اگر محمد بن ابي بكر جزو قاتالن عثمان بود علي
1562Fگزيد نمي

2 . 
كند كه: از كنانه موالي صفيه  چ: ابن عساكر از محمد بن طلحه بن مصرف نقل مي

يي شنيدم كه گفت: من در ماجراي قتل عثمان شخصاً حضور داشتم. در آن هنگام بنت ح
نيز چهارده ساله بودم، يك بار صفيه از من پرسيد كه آيا محمد بن ابي بكر در قتل عثمان 
دست داشت، من گفتم: هرگز او در قتل عثمان دستي نداشت، تنها به ياد دارم چون بر 

كشي. چون  ت: اي فرزند برادر! اين تو نيستي كه مرا ميعثمان وارد شد عثمان به او گف
1563Fجا حضور نداشت. جا خارج شد و هنگام قتل عثمان در آن محمد اين را بشنيد از آن

3 
نيز خليفه بن خياط و طبري در روايتي كه رجال آن ثقه هستند از حسن بصري كه 

1564Fبيت را ديده بود خود محاصره

بكر ريش عثمان را  كنند كه چون محمد بن ابي نقل مي 4
كني كه اگر پدرت جاي  اي رفتار مي گويد: تو با من به گونه به او مي س، عثمانگيرد مي

تو بود هرگز چنين برخوردي با من نداشت. چون محمد اين را بشنيد خارج شد و منزل 
1565Fعثمان را ترك گفت.

5 
شتن در واقع بايد گفت كه اتهام محمد در قتل عثمان چونان اتهام گرگ در ك

يوسف است كه برادرانش به آن حيوان وارد كردند. تنها دليل اين تهمت نادرست، اين 

                                           
 ). ١/٢٠٩فتنة مقتل عثمان ( -١
بود و در  يانکه از رؤوس فتنه گران و شورش  یاهللا عنه مالک اشرت خنع یرض یعل يراز  يستن یقو  يادز  يلدل ينا -٢

 مصر گماشت. (مصحح) يتنقش داشت به وال قتل عثمان
 . ٢٤٣ص، مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی -٣
 ). ٦/٩٧تذيب الکمال ( ٢٤٤ص، مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی -٤
 . ٢٤٤ص، مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی -٥
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كند  . ابن كثير بيان مي1566F1است كه محمد اندكي پيش از قتل عثمان بر او داخل شده بود
1567Fخارج شداو از كار خويش پشيمان و از خانة او با محمد سخن گفت  سچون عثمان

2. 

                                           
 ). ١/٢٠٩فتنة مقتل عثمان ( -١
 ). ٧/١٩٣البداية و النهاية ( -٢



 
 گفتار چهارم

 سر قبال شهادت عثماند شمواضع صحابه

را در جريان قضيه قتل  ستعدادي از كتب تاريخ، تصويري كامالً نادرست از صحابه
ها به  دهند كه علت آن را بايد در رواياتي جستجو نمود كه اين كتاب نشان مي سعثمان

العه مطاز خالل  هاي تاريخيتاريخ امام طبري و ساير كتاب  استناد بهاند. با  ها استناد كرده آن
در  اند، چنين تصويري و ديگران گزارش دادهرواياتي كه ابو مخنف، واقدي و ابن اعثم 

توطئه نمودند و شورشيان را  سخود، عليه عثمان اصحاببندد كه  ذهن نقش مي
تشويق بدان طغيان كردند. اما بايد دانست كه امثال اين راويان چون ابو مخنف از طعنه 

اند  اند و او را چنان ستمكار و گناهكار نشان داده ابايي نداشته زدن و توهين به عثمان هيچ
 سكه گويا او را چنين سرنوشتي سزاوار بوده است. به عنوان نمونه، در روايات او، طلحه

كند. روايات واقدي نيز  مردي است كه شورشيان را بر ضد عثمان تشويق و تحريك مي
ثالً، در روايات او، عمرو بن عاص، چون به چندان با روايات ابو مخنف تفاوتي ندارد. م

پردازد. در تمام اين نوع روايات كه  هاي عثمان مي آيد به انتقاد شديد از سياست مدينه مي
كنند و  توطئه مي سخود، عليه عثمان اند صحابه گري نشأت گرفته از تفكر رافضي

1568Fباشند و باطل مي شورانند. بدون شك، تمام اين روايات، دروغ مردم را بر ضد او مي

. اما 1
ها تصويري  اند كه در آن بر خالف اين روايات، محدثان روايات صحيحي را ثبت كرده

 سديگر از صحابه ارائه شده است. در اين روايات، صحابه از حاميان و مدافعان عثمان
كنند و خواهان  رسد از قاتالن او اعالم انزجار مي هستند و چون عثمان به شهادت مي

1569Fات و قصاص قاتالن اويندمجاز

2. 
مبرا هستند و تمام  ساز 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 پدر  باشند. خليفه بن خياط در همين رابطه از عبداالعلي بن هيثم نقل مي نمي

دهد  اند، حسن پاسخ مي سن سؤال كرد كه آيا صحابه در قتل عثمان نقشي داشتهاو از ح

                                           
 ). ١٨-٢/١٤واقف الصحابة (حتقيق م -١
 مهان.  -٢
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اند، بلكه قاتالن عثمان از  كه مهاجرين و انصار به هيچ عنوان در آن ماجرا نقش نداشته
 سگويد كه هيچ يك از صحابه در قتل عثمان مردمان مصر بودند. امام نووي نيز مي

تي اراذل و اوباش بودند كه در مصر گرد هم آمدند و دخالت نداشتند، بلكه قاتالن او مش
توانستند جلوي خيل نجا به جانب مدينه حركت كردند. صحابه موجود در مدينه نيز  از آن

1570Fكه سرانجام خليفه مسلمين را به قتل رسانيدند عظيم آنان را بگيرند تا اين

. نقل است كه 1
ها را  آن لدانست و عائشه ميغوغاگران شهرها آن شورشيان را  سزبير بن عوام

1571Fخواند ميجويان قبايل  تيزهس

گويد كه آنان مردمان پستي  . ابن سعد در توصيف آنان مي2
1572Fبودند كه در شرارت با هم اتفاق نظر داشتند

ابن تيميه نيز آنان را منحرفاني شيخ اإلسالم . 3
1573Fداند كه به حريم امت تجاوز كردند مفسد و گمراه مي

4. 
1574Fخواند سران و رؤساي شرارت ميذهبي نيز آنان را 

و ابن عماد در كتاب شذرات  5
1575Fداند. الذهب، ايشان را اراذل و اوباش مي

6 
، خود، مؤيد سبيت عثمان در واقع، رفتار و عملكرد اين شورشيان در طول محاصره

اين سخنان است. آنان در طول دوران محاصره، از رسيدن آب و غذا به ساكنان خانه 
هميشه از مال خود، آب را به  سكه عثمان  آورند. حال آن ه عمل ميممانعت ب سعثمان

1576Fداد رايگان در اختيار مسلمانان قرار مي

و به مردمان در هنگام قحطي و سختي غذا  7
هاي خود  شد آنان را از بخشش رساند و چون مصيبت و مشكلي بر مردم عارض مي مي

1577Fساخت مند مي بهره

 سآمد كه علي صحابه را ناخونش مي. اين رفتار شورشيان تا بدانجا 8
كنيد هيچ مسلمان و كافري  خطاب به آنان گفت: اي مردم! اين كاري كه شما با عثمان مي

                                           
 . ١٤٨ص، شهيد الدار عثمان بن عفان -١
 ). ١٥/١٤٨شرح النووی علی صحيح مسلم (کتاب فضائل الصحابه -٢
 ). ٣/٧١) طبقات ابن سعد (١/٤٨١حتقيق مواقف الصحابه ( -٣
 ). ٢٠٦-٣/١٨٩منهاج السنه ( -٤
 ). ١/١٢ذهبی (، دول االسالم -٥
). شذرات الذهب ٤/٢٠٢) صحيح البخاری (کتاب مناقب عثمان١/٤٨٢واقف الصحابه (نگا: حتقيق م -٦
)١/٤٠ .( 
). شذرات الذهب ٤/٢٠٢) صحيح البخاری (کتاب مناقب عثمان١/٤٨٢نگا: حتقيق مواقف الصحابه ( -٧
)١/٤٠ .( 
 . ٢٤٢ص، التمهيد و البيان -٨
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از اين مرد و اهل بيتش قطع نكنيد. ايرانيان و روميان را دهد، آب و غذا  آن را انجام نمي
1578Fدهند دهند و آنان را چنين زجر نمي نيز به اسراي خود آب و غذا مي

. با مطالعه دقيق و 1
توان ديد كه حوادث و رويدادهاي تاريخ، خود، بهترين گواه برائت  درست تاريخ، مي

1579Fباشد. صحابه از قتل عثمان و يا هر نوع مشاركت در آن مي

2 
 

 است سدليلي بر برائت آنان از قتل عثمان شموضع صحابه

 سعثمان شهادتاز  سنخست: برائت اهل بيت رسول اهللا

 لعائشه دهسيموضع  -1
رفت و به او  لكند كه مادرش نزد عائشه الف: فاطمه بنت عبدالرحمن يشكري نقل مي

او مرا نزد شما فرستاده تا از شما بپرسم نظر  رساند، يش به ام المؤمنين سالم ميگفت: عمو
 گويند چيست؟  شما در مورد سخنان ناروايي كه مردم در مورد عثمان مي

كه عثمان را نفرين كند از رحمت خويش خداوند هر گفت: لام المؤمنين عائشه
 محروم سازد. 

به من تكيه داده و  صسوگند به خداوند كه به ياد دارم روزي را كه رسول خدا
گاه رسول  نازل شد. آن صعثمان نيز كنار او نشسته بود كه ناگاه جبرئيل بر رسول خدا

لياقت كتابت وحي را تنها به و بدان كه خداوند  ،به عثمان گفت: عثمان! بنويس صخدا
1580Fدهد كه نزد او و رسولش عزيز و محترم باشد. فردي مي

3 
فرمود: او را  لعائشه شهيد شد سروايت شده آنگاه كه عثمان  مسروقاز ب: 

رحمانه و ظالمانه  چون نزد او رفتيد بيمانند لباسي كه كامال پاك شده باشد رها كرديد، و 
گفت: مسروق گويد من نيز به او گفتم: اين  لعائشه .يداو را چون گوسفندي سر بريد

كه به مردم نامه نوشتيد تا عليه عثمان دست به شورش  همان خواست شما بود، مگر نه اين

                                           
 ). ٥/٤٠٠تاريخ الطربی ( -١
 ). ٢/١٨حتقيق مواقف الصحابة ( -٢
 ) ٧/٢١٩البداية و النهاية (، )٢٦١-٦/٢٥٠املسند (، )١/٣٧٨حتقيق مواقف الصحابة ( -٣
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ام  پاسخ داد: به خداوند سوگند كه يك كلمه را نيز در اين رابطه ننوشته لبزنند، عائشه
1581Fام و چنين درخواستي از هيچ كس ننموده

بل، بيان نموديم كه سبئيان، در مباحث ق .1
كردند تا بدين طريق بتوانند  هايي را از قول بزرگان صحابه جعل و به ايشان منتسب مي نامه

 مردم را با خود همراه سازند. 
قصد بازگشت از مكه به مدينه را نمود در ميانه راه خبر شهادت  لج: چون عائشه

بازگشت و خود را به حجراألسود را دريافت نمود، به همين خاطر، به مكه  سعثمان
رسانيد، چون مردم گرد او جمع شدند خطاب به آنان چنين گفت: اي مردم! مردماني از 

ها و غالمان مدينه گرد خليفه مسلمين جمع شدند و او را به باد انتقاد  ديگر سرزمين
د و او را كن گرفتند، از او ايراد گرفتند كه چرا جوانان را به امارت و واليت انتخاب مي

هايي را چراگاه شتران و اسبان حكومت قرار  مورد بازخواست قرار دادند كه چرا زمين
كه تمام اين مسايل، پيش از عهد او نيز وجود داشتند، اما او با اين  داده است، حال آن

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  نيز كه ديگر عذر و بهانهآيند، آنان 

تجاوز را در پيش گرفتند، و دست خود را به خوني حرام آغشته كردند، آنان با اين ستم 
المال را به يغما  و ظلم خود حرمت سرزمين وحي و ماه حرام را شكستند و اموال بيت

ت عثمان از تمامي آنان بهتر بود؛ اي مردم بدانيد بردند. به خداوند سوگند كه يك انگش
كه اگر بر فرض محال، ادعاي آن ياغيان در مورد عثمان راست باشد و او مرتكب 
گناهاني شده بود، با اين جنايتي كه در حق او نمودند آن گناهان پاك شده و از ميان رفته 

1582Fاست.

2 
ز روابط ميان عثمان و در مقابل اين روايات مستدل و درست كه تصويري زيبا ا

گذارند، در تاريخ طبري و ديگر كتب تاريخ به روايات  را به نمايش ميلعائشه
دهند. اين  خوريم كه تصويري كامالً متضاد از روايات قبل را ارائه مي ديگري بر مي

                                           
 . ١٧٦ص، تاريخ خليفه، )١/٣٩١فتنة مقتل عثمان ( -١
 ). ٥/٤٧٣تاريخ الطربی ( -٢
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در دفاع از شعائر دين و  لروايات، آن نقش درخشان و هوشيارانه ام المؤمنين عائشه
1583Fاند. را به شدت مخدوش كرده سنيز حمايت از عثمان ها و حرمت آن

1 
، تاريخ اليعقوبي، تاريخ »االغاني«، »العقد الفريد«هاي  در واقع، رواياتي كه در كتاب

در اوضاع و احوال  لدر مورد نقش ام المؤمنين عائشه» انساب االشراف«المسعودي و 
اند. اما  نقيض به تصوير كشيدهاند، اين نقش را كامالً مشوش و ضد و  آن دوران نقل شده

1584Fباشند بايد دانست اين روايات نادرست و غير معتبر مي

؛ نخست به اين دليل كه اين 2
كه متن و  ها ايراد و ضعفي وجود دارد. دوم آن روايات يا بدون سند هستند و يا در سند آن

جود محتواي اين روايات در تضاد كامل با روايات صحيحي است كه در كتب حديث مو
1585Fباشند. مي

3 
خانم أسماء محمد أحمد زياده، همه رواياتي را كه در رابطه با مواضع و اقدامات ام 

اند گردآوري نموده و سند و متن  در جريان حوادث فتنه نقل شده لالمؤمنين عائشه
اختالفات بسيار عميقي وجود  لو عائشه سكنند ميان عثمان رواياتي را كه ادعا مي

، او در اين ستا رار داده و ضعف و بطالن اين روايات را تبيين نمودهداشته مورد نقد ق
دارد كه شايسته آن است كه هرگز به اين روايات كه راويان آن به داليل  كتاب بيان مي

باشند  مختلف چون گرايش به تشيع و يا شهرت داشتن به رافضي بودن غير قابل اعتماد مي
يم كه اين روايات در بيشتر مطالعات معاصر مورد استناد بين توجهي ننماييم، اما متأسفانه مي

اند. در واقع، اين نوع روايات باطل تالش دارند با ايجاد اين تصور  محققان قرار گرفته
اختالفات شديدي وجود داشته است تاريخي مجعول را به ما   هغلط كه ميان صحاب

1586Fباشند تحميل كنند كه به هيچ عنوان با حقايق منطبق نمي

. حال اگر فرض را بر اين 4
كرد  همدست شورشيان بود و آنان را عليه عثمان تحريك مي لبگيريم كه عائشه

آمد به انحاء مختلف تالش نمايد تا قتل عثمان را موجه جلوه دهد. اما بر  بنابراين الزم مي
 لخالف اين فرضيه، تاريخ درست و صحيح، چنين موضعي را از ام المؤمنين عائشه

                                           
 . ٣٥٢، دور املرأة السياسی فی عهد النبی و اخللفاء الراشدين -١
 . ١٢٤-١١٦ص، العقاد، نگا: الصديقة بنت الصديق -٢
 . ٣٧٠ص، السياسی ةدور املرأ -٣
 . ٣٧٠ص، السياسی ةدور املرأ -٤
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و  لكوشند تا عائشه ندارد. حقيقت امر آن است كه اين روايات مجعول مي به ياد
كه خود قرآن و  ناپرهيزكار و غير قابل اعتماد نشان دهند حال آن ديگر صحابه بزرگوار

اند و همين ما را در رد اين روايات باطل و نادرست  آنان را عادل اعالم داشته صرسول
تمام حقايق و داليل ديني، علمي و تاريخي را در كفايت است. از طرف ديگر، اگر ما 

اين نوع مسايل، كنار هم قرار دهيم، اين حقايق و داليل محكم و مستدل هيچ نوع تضاد و 
تناقضي با هم ندارند و اين خود، دليلي است بر بطالن آن روايات ضد و نقيض و طبيعتاً 

1587Fاند. وايات شكل گرفتههايي كه براساس اين ر نادرست بودند تحقيقات و استدالل

1 

 سعلي بن ابي طالب -2 
قائل بودند و او را خليفه بر  سهم خود علي و هم اهل بيت او احترام بسياري براي عثمان

 دانستند.  حق مسلمين مي
نخستين فردي بود كه با  سبعد از عبدالرحمن بن عوف سالف: علي بن ابي طالب

1588Fبيعت نمود سعثمان

كنند كه چون در مجلس صحبت از عثمان  . از قيس بن عباد نقل مي2
 در شأن او فرمود كه:  صشد علي گفت: عثمان مردي است كه رسول اهللا

 1589F3»ةاال استحيی ممن تستحی منه المالئک«
  ». كنند آيا نبايد در برابر مردي شرم داشت. كه فرشتگان از او حيا مي«

ره نقل است كه دانست. از نزال بن سب را از اهل بهشت مي س، عثمانسب: علي
چون در مورد عثمان از علي پرسيدند او پاسخ داد: او مردي است كه فرشتگان او را 

دو دختر خويش را به عقد او در آورد ثابت  صخوانند. همين كه رسول خدا» ذوالنورين«
1590Fكند كه عثمان از اهل بهشت است. مي

4 
و بود. ابن ابي شيبه كامالً مطيع و فرمانبردار ا سدر دوران خالفت عثمان سج: علي

اعالم نمود: اگر عثمان مرا به طناب كشد  سكه عليكند  نقل مياز طريق محمد بن حنفيه 

                                           
 . ٣٧١ص، دور املرأة السياسی -١
 ). ٣٧٠٠حديث، صحيح البخاری (کتاب فضائل الصحابة -٢
 ). ٢٤٠١: حديث، صحيح مسلم (کتاب فضائل الصحابه -٣
 . ٢٢٧ص، العقيدة فی اهل البيت بني اإلفراط و التفريط -٤
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1591Fباز هم از او اطاعت خواهم نمود و فرمانبردار او خواهم بود.

و اين خود، دليلي است بر  1
 1592F2.سنسبت به عثمان سميزان اطاعت و فرمانبرداري علي

اقدام به تدوين مصحف  سشورت بزرگان صحابهبا م سكه عثمان د: پس از اين
واحدي از قرآن نمود علي در ستايش اين عمل چنين گفت: اگر من به جاي عثمان خليفه 

1593Fدادم. بودم، همين كار را انجام مي

3 
1594F: بر خالف ادعاي رافضيان ه

، علي بارها و بارها قتل عثمان را محكوم نمود. صراحتاً 4
1595Fقتل او دخالت نداشته استبيان داشت كه به هيچ شكلي در 

. حاكم در كتاب خود، پس 5
گويند علي در  دارد كه بر خالف ادعاي اهل بدعت كه مي از ذكر حوادث فتنه بيان مي

قتل عثمان دخالت داشت براساس روايات معتبر، او هيچ نقشي در اين ماجرا نداشته 
1596Fاست

ه هيچ عنوان در جريان قتل گويد: علي ب ابن تيميه نيز در اين رابطه ميشيخ اإلسالم . 6
عثمان دخالتي نداشت و به شدت با اين قضيه مخالف بود و هر كس خالف اين را ادعا 

1597Fباشد نمايد سخن او دروغ محض مي

كنند كه گفت: خداوندا!  روايت مي س. از خود علي7
1598Fدار دستان مرا از آغشته شدن به خون عثمان پاك نگه

. حاكم از طريق قيس بن عباد 8
در روز جنگ خطاب به مردم چنين گفت: خداوندا! دستان مرا  سكند كه علي ميروايت 

دار. در روز شهادت عثمان، اين مردمان نزد  از متهم شدن به ريختن خون عثمان پاك نگه
من آمدند و درخواست كردند تا با من بيعت كنند. و من به آنان گفتم من از خداوند شرم 

 صاند كه رسول خدا نم كه خون مردي را بر زمين ريختهكنم كه با مردماني بيعت نما مي
گاه به آنان  كنند حيا نمود. آن در مورد او فرمود: بايد از مردي كه فرشتگان از او شرم مي

اند با هيچ كس بيعت  گفتم: تا زماني كه جسد عثمان بر زمين است و او را دفن نكرده

                                           
 ). ١/٣٢٥اخلالل (، سنةال -١
 . ٢٢٧، العقيدة فی اهل البيت بني اإلفراط و التفريط -٢
 ). ٢/٤٢سنن البيهقی ( -٣
 . ١٨٩ص، عبداهللا شرب، حق اليقني، ٢٢٩ص، العقيدة فی اهل البيت بني اإلفراط و التفريط -٤
 ) ٧/٢٠٢البداية و النهاية ( -٥
 ). ٣/١٠٣املستدرک ( -٦
 ). ٤/٤٠٦منهاج السنة ( -٧
 ). ٣/٣طبقات ابن سعد (، ٢٣٠ص، العقيدة فی اهل البيت -٨
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من بازگشتند و خواهان بيعت با من نخواهم نمود. و چون او را دفن نموديم مردم نزد 
داني كه من از عاقبت  شدند. من دست به دعا برداشتم و گفتم كه خداوندا! تو خوب مي

1599Fاين بيعت، بيمناكم. اما پس از اصرار مردم با ايشان بيعت نمود

. امام احمد نيز از طريق 1
قاتالن » مربد«در منطقه  لكند كه چون خبر رسيد عائشه محمد بن حنيفه روايت مي

عثمان را لعن و نفرين كرده است او نيز دست به دعا برداشت و دو يا سه بار چنين گفت: 
1600Fد مورد لعن و نفرين خود قرار بدهنخداوندا! قاتالن عثمان را هر جا كه هست

. ابن سعد از 2
كند كه علي اعالم نمود كه او هرگز در قتل عثمان دست  نيز نقل مي سطريق ابن عباس

، بلكه همه را از دست زدن به چنين ه استديگران را نيز بدان كار امر نكرد نداشته و
1601Fكاري منع نمودم اما با اين وجود نتوانستم جلوي آن مردمان را بگيرم

. در اخبار است كه 3
او به مردم اعالم كرد كه هر كس از عثمان و راه و روش او بيزاري جويد، بداند كه از 

. به خداوند سوگند كه هرگز در قتل او نقشي نداشتم و ايمان راستين دور گشته است
1602Fداشتم. مردمان را از اقدام به چنين كاري بر حذر مي

4 
چنين گفت: او بيشتر از همه ما به  سكنند كه در شأن عثمان و: از علي نقل مي

1603Fورزيد و بيشتر از همه ما از خداوند بزرگ و عذاب او بيم داشت. رحم اهتمام مي صله

5 
كند كه از محمد بن حاطب شنيدم كه چون او در مورد عثمان  عون روايت ميز: ابو 

از علي سؤال كرد او پاسخ گفت: عثمان از آن مردماني بود كه چون ايمان آوردند تقوا و 
1604Fترس از خداوند را پيشه خود ساختند.

6 
بر ساحل رود فرات قدم  سكنند كه او روزي با علي ح: از عميره بن سعد نقل مي

گاه علي به همراهان  اي افتاد بادبان بر افراشته، آن د كه ناگاه چشمشان به كشتيز مي
 فرمايد:  گفت: خداوند مي

ٰ ِ كَ  �ۡ�َۡحرِ ِ�  اُت  َٔ �لُۡمنَ�  �ۡ�ََوارِ َوَ�ُ ﴿ َٰ ۡع
َ
 .]٢٤الرحمن: [ ﴾٢ ٱۡ�

                                           
 ). ٣/٩٥املستدرک ( -١
 ). ١/٥٥٥فضائل الصحابه ( -٢
 ). ٧/٢٠٢البداية و النهاية (، )٣/٨٢طبقات ابن سعد ( -٣
 . ٥٤٣ص، الرياض النضرة -٤
 ) ١/٣٠٦صفة الصفوة ( -٥
 شد. با صحيح می، ) سند اين روايت١/٥٨٠فضائل الصحابة ( -٦
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 ها) در درياها دارد خدا كشتيهائي ساخته و پرداخته (آفريدگان خود به نام انسآن(
 ). كه همسان كوهها هستند

ها  ها بر آن تا كشتي  مسخر نمودهسپس چنين ادامه داد: به خداوندي كه درياها را 
خورم كه هرگز دستم را به خون عثمان نيالودم و بدان كار خشنود  روان باشند سوگند مي

1605Fنبودم.

1 
 شنيد كه گفت:  سكند كه او از علي ط: امام احمد از محمد بن حاطب نقل مي

ِينَ  �ِنّ ﴿ َّ ��َِك َ�ۡنَها ُمۡبَعُدوَن  �ۡ�ُۡسَ�� َسَبَقۡت لَُه  ّمِّنا  � ََ ْو
ُ
 .]١٠١األنبیاء: [ ﴾١أ

آنان كه (به خاطر ايمان درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده) قبالً بديشان (
 ). شوند ايم، چنين كساني از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته مي وعده نيك داده

1606Fآنگاه فرمود كه عثمان از جمله اين افراد بود.

2 
نيز نقل است كه علي در مورد قتل عثمان چنين گفته است: آن روز كه عثمان به قتل 

1607Fرسيد كمر من نيز شكست

از قتل  س. حافظ ابن عساكر در رابطه با مبرا بودن علي3
د علي بن ابي سخنان خود او را تدوين نموده است تا اين قضيه را از زبان خو سعثمان
هاي بسياري از  به اثبات رسانيده باشد. علماي حديث نيز در اين زمينه كوشش سطالب

ي خود اين اتهام نادرست را از ساحت پاك  نوبهاند تا آنان نيز به  خود به يادگار گذاشته
1608Fبزدانيد. سعلي بن ابي طالب

4 

 سابن عباس -3
با  سته است اگر همه امت در قتل عثمانكند كه او گف امام احمد از ابن عباس روايت مي

فرمود تا آنان را چون  شدند خداوند، فرشتگان عذاب را بر ايشان نازل مي هم متحد مي
1609Fسنگباران كنند قوم لوط

. نيز از اوست كه در مدح عثمان و ذم قاتالن او چنين گفت: 5
رين مردمان بود، خداوند، ابو عمرو (عثمان) را بيامرزد كه از بزرگوارترين و نيكوكارت

                                           
 ). ١/٥٠٦فضائل الصحابة ( -١
 ). ١/٥٨٠فضائل الصحابة ( -٢
 ). ٥/٦١املنتظم فی تاريخ امللوک و األمم ( -٣
 ). ٧/١٩٣نگا: البداية و النهاية ( -٤
 ). ١/٥٦٣فضائل الصحابة ( -٥
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گريست و از  افتاد بسيار مي كرد، چون به ياد آتش دوزخ مي داري مي بسيار شب زنده
سخاوتمندترين مسلمانان به حساب آمد، بسيار وفادار بود. مناعت طبع وااليي داشت و نزد 
مسلمانان، بسيار مورد احترام بود. او همان مردي بود كه سپاه تبوك را بياراست و رسول 

او را داماد خويش نمود. خداوند هر آن كس را كه لعن عثمان كند تا روز قيامت  صاخد
1610Fاز رحمت خويش بدور دارد.

1 

 سزيد بن علي -4 
گويد: نزد زيد آمدم و او در  و مي  ابن عساكر با سند خويش از سدي روايت نموده

در مورد ابوبكر و  ايشان گفتم: شما از بزرگان و اولياي امور ما هستيد،  به ،بود 1611F2»بارق«
عنوان ولي و سرپرست خود بپذيريد، همچنين   گوييد؟ فرمود: آنان را به مي  عمر چه

تبري  س جويد در واقع او از علي  تبري گفت: هركس از ابوبكر، عمر و عثمان مي
1612Fاست   جسته

3 

 سعلي بن حسين -5
ورد ابوبكر و عمر و نقل است كه علي بن حسين اعالم نمود كه او با سخنان رافضيان در م

كند كه روزي  كامالً مخالف است. ابو نعيم از طريق محمد بن علي روايت مي عثمان
جماعتي از مردمان عراق نزد پدرم، علي بن حسين آمدند، آنان در حضور پدرم آشكارا 

گاه با پدرم به گفتگو پرداختند و نظر او را در مورد  كردند؛ آن به ابوبكر و عمر اهانت مي
حابه، به ويژه عثمان، جويا شدند؛ پدرم به آنان گفت: به من بگوييد آيا شما از نخستين ص

 گويد:  مهاجرين در راه اسالم هستيد كه خداوند در شأن آنان مي
ِينَ  �لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ َّ َُُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  � ۡمَ�ٰلِِهۡ  يَۡب

َ
ْ مِن دَِ�ٰرِهِۡ  َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ أ َّ � 

وَن  َ َورِۡوَ�ٰٗتا َوَ�نُ�ُ َّ ��َِك ُهُ   ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  � ََ ْو
ُ
ِٰدقُونَ أ َّ  .]٨الحشر: [ ﴾٨ �ل

                                           
 ). ٣/٦٤مروج الذهب (، ٢٣٤ص، هل البيتأالعقيدة فی  -١
 .است  های کوفه يکی از باغ -٢
 .٦/١٢و تذيب تأريخ دمشق  ٣٣٥فی اهل البيت. ص  العقيدة -٣



     610بن عفان  عثمانل قتشهادت و  
 

 

 

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود (
خواهند، و خدا و  اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي بيرون رانده شده

 ). دهند. اينان راستانند را ياري ميپيغمبرش 

آن مردمان گفتند كه خير، آنان جزو آن مهاجرين نيستند. سپس از آنان سؤال كرد 
 آيا جزو انصاري هستيد كه اين آيه در مورد آنان است: 

ِينَ ﴿ َّ ارَ َََبوُّءو  َو� ِّ يَ�ٰنَ وَ  � ُِدوَن ِ� ِمن َ�ۡبلِِهۡ  ُ�ِّبوَن َمۡن َهاَجَر �َِ�ِۡهۡ   �ۡ�ِ ََ َوَ� 
ّح  ُِ ۚ َوَمن يُوَ   تُفِسِهۡ  َولَۡو َ�َن بِِهۡ  َخَصاَصةٞ

َ
� أ ثُِروَن َ�َ ۡۡ ْ َو�ُ وتُوا

ُ
ٓ أ ُصُدورِهِۡ  َحاَجٗة ّمِّما

��َِك ُهُ   ۦََۡفِسهِ  ََ ْو
ُ
 .]٩الحشر: [ ﴾٩ �لُۡمۡفلُِحونَ فَأ

) را آماده كردند و آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسالم(
دارند كه به پيش ايشان  ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي

كنند به چيزهائي كه به  اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي مهاجرت كرده
دهند، هرچند كه خود سخت  مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي

ي كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان نيازمند باشند. كسان
 ). قطعاً رستگارند

باشند. چون پدرم اين را  آن مردمان بار ديگر به پدرم گفتند كه جزو انصار نيز نمي
باشيد و نه  كنيد كه نه از مهاجرين مي بشنيد خطاب به آنان گفت: كه شما خود اذعان مي

گويم كه شما جزو آن مؤمناني نيز نيستند كه خداوند در  شما مي حال من نيز به ،از انصار
 گويد:  توصيف آنان چنين مي

ِينَ ﴿ َّ ُقولُوَن َرّ�َنا  َو� َُ َِۡعِدهِۡ   َا َوِ�ِۡخَ�ٰتَِنا  �ۡغفِرۡ َجآُءو ِمۢن 
ِينَ ََ َّ �  ِ يَ�ٰنِ َسبَُقوتَا ب  ٱۡ�ِ

ِينَ  َّ ِ ۡٞ رِّحي    َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لّ  .]١٠الحشر: [ ﴾١َءاَمُنواْ َرّ�َنآ �ِتَّك رَُءو
گويند : پروردگارا! ما را و  آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي(

اي نسبت به مؤمنان در  اند بيامرز. و كينه برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 ). ارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستيدلهايمان جاي مده، پروردگ

ارزش كنيد و به استهزاء  خواهيد اسالم را بي حال از نزد من برويد كه شما تنها مي
 كشيد. 
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 سدوم: موضع عمار بن ياسر
 مابين اين صحابي جليل القدر و عثمان بن عفان نيز چون ديگر صحابهدر مورد روابط في

ها سندي را بر اين  ت ما رسيده است كه گاه جاعالن آنروايات باطل و ضعيفي به دس ش
باشند و  اند و گاه چنان ضعيف هستند كه از هيچ سندي برخوردار نمي روايت ثبت كرده

به همين دليل و وضوح بطالن اين روايات، تنها نگاهي گذرا به اهم اين اتهامات خواهيم 
نين رواياتي را كه ايمان و توان چ داند كه نمي داشت. در واقع، هر فرد منصفي مي
مورد حمله و اتهام  صترين آنان نزد خدا و رسول شخصيت بهترين افراد امت و محبوب

1613Fها اعتماد كرد. دهد باور نمود و به آن قرار مي

1 

 ستازيانه زدن عمار بن ياسر -1 
از جمله مشهورترين و جنجال برانگيزترين اين روايات مجعول، ماجراي دروغين تازيانه 

جاست كه در هر يك از اين روايات روش و شيوه  دن عمار بن ياسر است. جالب آنز
ها بال استثناء، عالوه بر بطالن محتوا و مفهوم  ي آن زدن عمار متفاوت است و همه تازيانه

1614Fباشند خويش، از سند بسيار متزلزل و ضعيفي برخوردار مي

. ابوبكر بن عربي در كتاب 2
كند كه بايد دانست و مطمئن بود كه  نادرست، بيان ميخود، ضمن رد اين اتهامات 

گاه فرمان تازيانه زدن عبداهللا بن  ، هيچسبراساس قراين و شواهد، عثمان بن عفان
باشند.  را صادر نكرده است و اين سخنان كذب محض مي سو عمار بن ياسر سمسعود

عمار شكافته و  اگر طبق اين روايات، ضربات تازيانه چنان سهمگين بوده است كه شكم
ماند.  اند بايد مطمئن بود كه عمار بعد از آن ماجرا زنده نمي امعا و احشاي او بيرون ريخته

اند و به همين دليل،  علما، داليل بسياري را در رد اين اتهامات و اكاذيب ذكر كرده
1615Fپايه و اساس كنيم. چندان لزومي ندارد كه ما نيز خود را درگير اين جعليات بي

3 

واقع، چطور ممكن است عثمان در آن سن و سال باال و با آن درجه از ايمان و به 
شرم و حيا و سابقه درخشان در اسالم چنين رفتار زشت و ناپسندي با بزرگان صحابه 

                                           
اجلامع ألحکام القرآن ، )٩/١١٢البداية و النهاية (، ٢٣٦ص، العقيدة فی اهل البيت بني اإلفراط و التفريط -١
)١٨/٣١ .( 
 . ١٢٢ص، اسامة امحد سلطان، عمار بن ياسر -٢
 . ٨٤-٨٢ص ، العواصم من القواصم -٣
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انجام دهد آيا ممكن است او كه در نرمش و ماليمت و آرامش و متانت  صرسول اهللا
حقير نمايد كه خود، به سابقه درخشان و شهره خاص و عام بود مردي را تازيانه و ت

كه عثمان مانع از آن شد كه  نظير او در راه دين خدا آگاه بود. مگر نه اين زحمات كم
ور نگردد و خون مسلمين بر زمين ريخته  ها شعله معترضان را سركوب كنند تا آتش فتنه

تنها به دليل  نشود، حال چگونه است كه همان مرد، يكي از بزرگان صحابه را تنها و
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
كند. آيا  گاه خود بر روي شكم عمار رود و او را تحقير مي رود، آن ضربات از هوش مي

هاي دوران جاهليت است  اور كرد كه عثمان چنين كاري را كه يادآور شكنجهتوان ب مي
 سمرتكب شود سپس بدان اكتفا ننموده و عمار را به خاطر داشتن مادري چون سميه

دانستند كه  خوب مي سكه هم عثمان و هم ديگر صحابه تحقير و تمسخر كند. حال آن
الم است تا چه ميزان باعث شرف و كه اولين زن شهيد در اس سداشتن مادري چون سميه

 افتخار بود. 
تمام روايات و اخبار مستند و صحيح، هرگز چنين اقدام نادرستي را به شخصيت واال 

اي چون عثمان كه از نظر اخالق و طبع ماليم و صبر و گذشت زبانزد همگان  و بلند مرتبه
 سنظير آن صحابه كرام اند. در حقيقت، با مقايسه اخالق و طبيعت كم بود منتسب نكرده

پايه و اساس را  گونه روايات مجعول و بي توان نادرست بودن و بطالن اين به راحتي مي
1616Fها پي برد. تشخيص داد و به دروغ و اكاذت جاعالن آن

1 

 عمار در تحريك فتنه دخالت نداشت -2
اوم اي كه كامالً باطل و نادرست است متهم نمودن عمار به تحريك و تد دومين مسأله
كنند هم از نظر سند دچار  اي را بيان مي باشد. تمام رواياتي كه چنين مسأله روند فتنه مي

باشند و هم متن و محتواي آن نادرست است. از طرف ديگر، اين  تزلزل و ضعف مي
روايات در نوع و كيفيت دخالت عمار در جريان فتنه با هم اختالف دارند و هر يك، 

ها روايتي است كه طبري  را ساخته و پرداخته است. از جمله آن داستاني مجزا از ديگران

                                           
 . ١٣٧ص، عمار بن ياسر، ٤١-١٤ص، عثمان بن عفاناخلليفة املفرتی عليه  -١
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گويد كه عمار چون از جانب عثمان جهت تحقيق و تفحص اوضاع و  كند. او مي نقل مي
هاي آنان  شود و جذب افكار و ديدگاه جا رفت با سبئيان آشنا مي احوال مصر به آن

1617Fگردد. مي

اين خبر، شعيب بن ابراهيم تميمي  الزم به ذكر است كه در ميان سلسله راويان 1
دانند كه به ضديت با صحابه و سلف  كوفي وجود دارد كه رجال شناسان او را گمنام مي

1618Fمشهور است

خود آورده است كه در » تاريخ المدينه«. همين روايت را عمر بن شبه در 2
، او در ميان راويان آن استاد عمر، علي بن عاصم وجود دارد كه بنا به قول ابن مديني

كردند به اين انتقادات پاسخ  روايات خود اشتباهات بسياري داشته و چون از او انتقاد مي
گفته است و هر چند او در روايت حديث مشهور بود اما او را احاديث و روايات  نمي

1619Fباشد زشت و نادرستي نيز مي

1620Fداند. . يحيي بن معين او را غير قابل اعتماد مي3

4 
1621Fخواند و غير قابل اطمينان مي و مره او را دروغگو

. نسائي نيز معتقد است كه نبايد به 5
1622Fروايات او اطمينان نمود

گويد كه او نزد محدثان  . بخاري هم راجع به علي بن عاصم مي6
1623Fهاي بسياري است باشد و در مورد او حرف و حديث چندان مورد اعتماد نمي

. ابن حجر 7
دهد:  ته است اما در مورد او چنين ادامه مياو را در روايت فرد راستگو و صادقي دانس

ها را اصالح  ورزيد و آن شد بر آن اشتباهات اصرار مي چون در رواياتش دچار اشتباه مي
1624Fاند ع نيز متهم كردهكرد و از طرفي او را به تشي نمي

. غير از ضعف و تزلزل سند و راويان 8
ر با آن ورع و تقواي كم نظيري كه توان قبول كرد كه عما اين روايت، از نظر متن نيز نمي

داشت خود را درگير چونان گرداب مهلكي نمايد كه ريشه در كينه و نفرت دشمنان از 

                                           
 ). ٥/٣٤٨تاريخ الطربی ( -١
  ٣٠ص، وقعة اجلملاستشهاد عثمان و  -٢
 ). ٩/٢٥٣سري اعالم النبالء ( -٣
 ). ٩/٢٥٥سري اعالم النبالء ( -٤
 ). ٩/٢٥٧مهان ( -٥
 ). ٩/٢٥٥مهان ( -٦
 ). ٩/٢٥٥مهان ( -٧
 . ٤٠٣ص، تقريب التهذيب -٨
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گويد كه اين نوع روايات نه تنها با اصل  دين اسالم داشت. خالد غيث در اين رابطه مي
1625Fبرند. عدالت و تقواي صحابه منافات دارد بلكه از ضعف و تزلزل در سند خويش رنج مي

1 
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
عثمان خشمگين و ناراحت بودند كه در ميان آنان خشم و اعتراضات ابن مسعود، ابوذر و 

. بزرگترين ايراد اين روايت آن است كه با حذف نام يكي از 1626F2دعمار تبلور بيشتري يافتن
راويان آن تالش شده است ضعف آن پنهان بماند. اين راوي كه جمهور علما او را جاعل 

دانند اسماعيل بن يحيي بن عبيداهللا است و محدثان به همين دليل،  حديث و دروغگو مي
نامه محمد بن عيسي بن سميع  ان زندگيدانند. آنان در هنگام بي اين روايت را ضعيف مي

كه اين خبر را از ابن ابي ذئب نقل كرده است داليل مجعول بودن اين روايت را توضيح 
گويد: گويند كه ابن سميع اين روايت را نه از ابن  اند. به عنوان مثال، بخاري چنين مي داده

ام اسماعيل بن يحيي ابي ذئب كه از اسماعيل بن يحيي روايت كرده است اما با حذف ن
دارد كه ابن سميع،  سعي نموده كه ضعف اين روايت را پنهان دارد. حاكم نيز بيان مي

روايت عجيبي را در مورد ماجراي قتل عثمان از ابن ابي ذئب نقل كرده است كه علما بر 
اين باورند كه او آن را از اسماعيل بن يحيي روايت نموده اما نام او را كه به اعتقاد 
جمهور علما رواياتش نادرست و غير قابل اعتماد است. از سلسله راويان حذف كرده 

1627Fاست

گويد: بايد دانست اين روايتي كه به  . دكتر يوسف العش در همين رابطه چنين مي3
گاه بدان اعتماد نمود. حاكم  اند مجعول است و نبايد هيچ سعيد بن مسيب منسوب كرده

ست كه يكي از راويان اين خبر كه به جعل روايات نادرست نيشابوري صراحتاً بيان كرده ا
باشد حذف شده است. واقعيت اين است كه اين روايت با باورهاي  و موهن مشهور مي

شخصيت بزرگي چون سعيد بن مسيب و نيز احترام و تكريم خاصي كه نسبت به ساحت 

                                           
 . ٨٦ص ، عثمان و وقعة اجلمل استشهاد -١
 . ١٤٤ص، عمار بن ياسر ،)٣٩/٤١٥تاريخ دمشق ( -٢
تذيب التهذيب ، )٩/٣٩١التهذيب (، )١/٢٠٣التاريخ الکبري (، )١٨-٢/١٦حتقيق مواقف الصحابة ( -٣
)٩/٣٩٢ .( 
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ضاد كامل قائل بود و در سخنان و اخبار او عيان است در ت صصحابه رسول خدا
1628Fباشد. مي

1 

 دخالت نداشت سعمار در قتل عثمان -3
از ديگر روايات مجعولي كه به تخريب روابط ميان عمار و عثمان پرداخته است روايتي 

منسوب شده و طبق آن عمار هنگامي  ساست كه به بزرگاني چون مسروق و ابو موسي
ل عثمان دست داشته است. شود كه در قت كه براي بسيج مردم به كوفه آمده بود متهم مي

باشد و علت آن نقل  همانند چند روايت پيشين اين روايت نيز از حيث سند ضعيف مي
روايت از جانب شعيب بن ابراهيم گمنام و ناشناس است. همچنين در صحيح بخاري نيز 
اين قسمت از روايات وجود ندارد. از طرف ديگر، همانطور كه در سطرهاي باال نيز 

پايه و اساس را در مورد صحابي جليل القدري چون  توان اين اتهامات بي ميتكرار شد ن
1629Fاز خداوند خواسته بود كه او را از شر شيطان حفظ نمايد صعمار ياسر كه رسول خدا

و  2
در وصف اين مرد بزرگ فرموده بود كه عمار سر تا سر پر از ايمان راستين است باور 

1630Fكرد. 

3  
اين نوع رواياتي كه ساحت پاك صحابه را مورد  علما داليل بسياري را در رد

دارد كه به هيچ  اند. ابن كثير بيان مي اند ذكر نموده حمالت ناجوانمردانه خويش قرار داده
دخالت نداشته و از آن حمايت  سدر قتل عثمان صعنوان، هيچ يك از صحابه رسول اهللا

داشته محكوم نموده و مورد  كه را كه در چنين جنايت فجيعي مشاركت اند و هر آن نكرده
1631Fاند لعن و نفرين خود قرار داده

گويد كه هيچ يك از صحابه در  . ابوبكر بن عربي نيز مي4
اند و اگر هم عثمان از آنان  دخالت نداشته و در دفاع از او قصور نكرده سقتل عثمان
ار هزار داشتند و آن هزار يا چه خواستند بدون شك در دفاع از او شمشير بر مي كمك مي

. 1632F5كردند اما عثمان خود خواست تا به آن سرنوشت دچار شود معترض را سركوب مي

                                           
 . ٣٩ص، الدولة األموية -١
 ). ٣٧٤٣صحيح البخاری (حديث -٢
 . ١٤٧ص، عمار بن ياسر -٣
 ). ٧/٢٠٧داية و النهاية (الب -٤
 . ١٢٩ص، العواصم من القواصم -٥
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ي اصحاب  كنند همه اند كه ادعا مي افراد منحرف و نادان تا بدان حد گستاخانه سخن گفته
از او خشمگين و ناراحت بودند و از سرنوشتي كه او دچار آن شد خشنود گشتند. آنان 

اند تا اثبات كنند كه  كرده ساي چون علي جعل و منسوب صحابههايي را  همچنين نامه
هاي طلب كمك و ياري عثمان پاسخ نگفته و او را به حال  علي و ديگر صحابه به اين نامه

اند. بايد دانست كه تمام اين روايات مجعول و دروغين است و هدف از  خود رها كرده
گوار را نزد مسلمانان تخريب كنند. باشد كه شخصيت آن صحابه بزر ها تنها اين مي آن

تنها يك اصل وجود دارد و آن اين است كه عثمان مظلومانه و بدون هيچ دليلي به 
شهادت رسيد و هيچ يك از صحابه نيز در قتل او دخالت نداشتند و تنها به اين خاطر، در 

هاي  نهخواست تا مبادا فت دفاع از او دست به سالح نبردند كه عثمان، خود، چنين مي
1633Fديگري در ميان امت پديد آيد.

1 

 سوم: عمرو بن عاص نيز در قتل عثمان دخالت نداشت
بيت عثمان، عمرو بن عاص همراه دو فرزند خود، عبداهللا و محمد، به  با آغاز محاصره

كنند كه او پيش از رفتن به صحابه چنين گفت: بدانيد هر  جانب شام عزيمت كرد. نقل مي
او را به ذلت خواهد كشاند و هر كس  رد (عثمان) باشد خداوندكس شاهد قتل اين م

نيز قدرت دفاع از او را ندارد، از شهر خارج شود تا از شاهدان اين فاجعه نباشد. حسان بن 
1634Fثابت نيز به دنبال او از مدينه خارج و رهسپار شام شد

. نقل است چون در ميانه راه، خبر 2
را به او رسانيدند به همراهان چنين  سبا عليو ماجراي بيعت مردم  سشهادت عثمان

كه بهبودي يابد  گويم كه چون اين زخم چركين را قبل از آن گفت: من از همين حاال مي
باز كردند بايد منتظر جنگي بزرگ در ميان امت بود. سالمه بن زنباغ جذامي كه از 

اخيزيد و پل همراهان او بود خطاب به حاضرين در آن مجلس گفت: اي مردم عرب! بپ
اتحاد و مودت خود با ديگر اعراب را كه با قتل عثمان ويران شد بار ديگر مرمت كنيد. 
عمرو به او گفت: اين همان چيزي است كه ما نيز خواهان آنيم اما تنها راه آن قدرتي 

                                           
 . ١٣٢ص، مهان -١
 . ٤٦٤ص، الغضبان، عمرو بن العاص -٢
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ه گستراندت را در ميانشان و عدال شتهاست كه حق را بار ديگر در ميان مردمان بر پا دا
 گاه اين ابيات را بر زبان راند:  . آنشود

يرصف مالک حفظ وهل   فيا هلف نفسی علی مالک 

 القدر

 م بقومی سكرأفاعذرهم   انزع من احلر اودی هبم
توانست سر نوشت خويش  (بايد بر مرگ مالك آه و ناله سر داد. اما مگر مالك مي

ما را در بر گرفت تا او را ها چشم ش پرسم] آيا تاريكي را تغيير دهد. [از همراهان او مي
[در صحنه نبرد] نبينيد [و از او دفاع نكنيد] يا در آن هنگام مست بوديد. [به من بگوييد] 

 تان چيست).  عذر و بهانه
گفت: بايد براي دين و شرم و  سپس به راه خويش ادامه داد و با اندوه و حسرت مي

 1635F1.تا  به دمشق رسيد حيا گريست
رد بزرگ و سردار دلير اسالم است. اما آن رواياتي كه اين حقيقت حال اين م

اند كه گويا او مردي بود فرصت طلب، آزمند و  گونه ترسيم كرده شخصيت او را به اين
توان به  انديشيد كه در اين ميان مي جاه طلب كه تنها به دنيا و كسب قدرت و ثروت مي

1636Fروايت واقدي از موسي بن يعقوب اشاره نمود

خان نيز از اين دست روايات . ديگر مؤر2
ضعيف و نادرست را در آثار خود نقل كرده و شخصيت اين مرد را تا حضيض ذلت به 

1637Fاند. نويسندگان معاصري نيز چون محمود شيث خطاب زير كشيده

، عبدالخالق سيد ابو 3
1638Fرابيه

و عباس محمود عقاد، بدون تحقيق در ضعف سند اين نوع روايات، تصويري زشت  4
هاي اين  اند كه مخاطب با مطالعه كتاب ز معاويه و عمرو را به نمايش گذاشتهو كريه ا

برد كه معاويه و عمرو افراد جاه طلب و فرصت طلبي بودند كه چنان  افراد، گمان مي
مواضعي را اتخاذ نمودند. هر چند در اين ميان هستند نويسندگاني چون عقاد كه به قول 

مع شوند و اثبات كنند كه اين رواياتي كه او در خود اگر تمام مورخان و محققان ج

                                           
 . ٤٨١ص، الغضيان، عمرو بن العاص -١
 مهان.  -٢
 . ٥٠٨ص، سفراء النبی -٣
 . ٣١٦ص، عبداخلالق سيد أبورابيه، عمرو بن العاص -٤



     618بن عفان  عثمانل قتشهادت و  
 

 

 

اند هم از نظر سند و هم از نظر  كتاب خود در مورد عمرو بن عاص و معاويه ذكر كرده
متن ضعيف و غير قابل اعتماد هستند باز هم بر اين اعتقاد است كه اين دو مرد تنها و تنها 

ارت رسيدن عمرو با هم بسته بودن براساس پيماني كه بر سر به خالفت رسيدن معاويه به ام
آن چنان متحد در كنار هم ايستادند و در غير اين صورت چرا بايد معاويه و عمرو 

1639Fدوشادوش هم چنان مواضعي را اتخاذ نمايند.

1 
تواند از  واقعيت اين است كه عمرو همان مرد پاك طينتي بود كه چون دانست نمي

خبر قتل او را شنيد براي او اشك ريخت. او عثمان دفاع كند مدينه را ترك گفت و چون 
شد و با  همان مردي است كه از نزديكترين افراد به عثمان و از مشاوران او محسوب مي

وجودي كه واليت هيچ كجا را بر عهده نداشت. به خاطر اعتبار و تجارب و هوش باال، 
ها به اين دليل به جست. او تن در جلسات مهم عثمان با واليان و بزرگان صحابه شركت مي

را از  سانتقام خون به ناحق ريخته شده عثمان  سشام رفت تا بتواند با كمك معاويه 
1640Fرحم او بگيرد قاتالن بي

دانست كه در مدينه قادر به چنين كاري نخواهد بود و  . او مي2
جا قاتالن سفاك و جنايتكار را كه حرمت شهر رسول اهللا را شكستند و  تواند در آن نمي
اي مظلوم را به ناحق و جلوي ديدگان مردم بر زمين ريختند، مجازات كند. هر  ن خليفهخو

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 عمرو 

1641Fطلب و فرصتطلب، دنياپرست  اند جاه مردي را ساخته

3. 

 در محكوميت فتنه شچهارم: گفتار صحابه

 سانس بن مالك -1
توان هم علي را دوست داشت و هم عثمان را، او در  نقل است چون به او گفتند كه نمي

1642Fپاسخ گفت كه اين دروغ است كه ما صحابه هم علي را دوست داريم و هم عثمان را.

4 

                                           
 . ٢٣٢-٢٣١ص، عقاد، عمرو بن العاص -١
 . ٤٩٠-٤٨٩ص، الغضبان، عمرو بن العاص -٢
 . ٤٩٢ص، الغضبان، عمرو بن العاص -٣
 ). ٧/١٤١تذيب ابن حجر (، )٢/٢٥حتقيق مواقف الصحابة ( -٤
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 سحذيفه بن يمان -2
كنند كه چون حذيفه در بستر مرگ افتاد، ابو مسعود انصاري  از خالد بن ربيع 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 دخالت داشته، نه 

1643Fاز آن حمايت كرده است در طول جريان، در مدينه حضور داشته و نه

. احمد بن حنبل از 1
داني كه من در  كند كه حذيفه گفته بود: خداوندا! تو خوب مي طريق ابن سيرين نقل مي

قتل عثمان نقش نداشتم، اگر قاتالن او، اين مرد را به حق كشتند من جزو آنان نبودم و 
م. مردمان، در آينده اگر او را به ناحق به قتل رساندند من در كشتن او دخالت نداشت

بينند و اگر قتل او ناحق بوده  خواهند ديد كه اگر قتل او درست بوده باشد منافع آن را مي
بينند و به خاطر آن، هميشه در جنگ با يكديگر خواهند  باشد ضرر و زيان اين كار را مي

1644Fبود

عثمان كند كه چون در مورد سرنوشت  . ابن عساكر نيز از جندب بن عبداهللا نقل مي2
از حذيفه سؤال نمود او در پاسخ گفت: آن مردمان او را خواهند كشت اما بيقين او به 

1645Fرود و قاتالن او به دوزخ. بهشت مي

3 

 لبانو ام سليم انصاري -3
نقل است چون خبر شهادت عثمان را به او دادند، بسي ناراحت شد و گفت: اين امت پس 

1646Fخون يكديگر را بر زمين خواهند ريختافتند و  از شهادت اين مرد به جان هم مي

4. 

 سابوهريره -4
از ابو مريم نقل است كه او در روز قتل عثمان، ابو هريره را ديد كه ناراحت و خشمگين 

1647Fگفت: به خداوند سوگند كه اين مردمان عثمان را به ناحق كشتند. چنين مي

5 

 سابو بكره -5

                                           
 ). ٢/٢٧حتقيق مواقف الصحابة ( -١
 ). ٢/٢٨مهان ( -٢
 . ٣٨٨ص، تاريخ دمشق: عثمان بن عفان، )٢/٢٨حتقيق مواقف الصحابة ( -٣
 ). ٧/١٩٥نهاية (البداية و ال -٤
 . ٤٩٣ص، تاريخ دمشق: عثمان بن عفان، )٢/٣١حتقيق مواقف الصحابة ( -٥
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كند كه در جريان فتنه قتل عثمان چنين  مي از ابوبكره نقل» البدايه و النهايه«ابن كثير در 
مردم بهتر از آن است كه در قتل عثمان  افتادم و مي گفت: اگر از آسمان بر زمين مي مي

1648Fدخالت داشته باشم.

1 

 سابو موسي اشعري -6
پس از شهادت عثمان چنين  سكنند كه ابوموسي اشعري از ابو عثمان نهدي روايت مي

ن را به حق كشته باشند منافع آن را خواهند ديد اما اگر او را گفت: اگر اين مردمان، عثما
ها  بينند كه جز جنگ و خونريزي ميان آن به ناحق به قتل رسانده باشند ضرر آن را مي

1649Fنيست.

2 

 سسمره بن جندب -7
كند كه گويند سمره بن جندب پس از قتل عثمان اين چنين لب به  ابن عساكر نقل مي

ي مستحكم قرار داشت اما اين مردمان با قتل عثمان، در ديوار سخن گشود: اسالم در دژ
توان آن را ترميم نمود.  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 
1650Fهيچ نقشي نخواهند داشت.

3 

 بو بن عاصعبداهللا بن عمر -8
كند كه او  روايت مي ساز عبداهللا بن عمرو بن عاص» الصحابه ةمعرف«ابو نعيم در كتاب 

گفت: آن مردمان، عثمان را مظلومانه و به ناحق كشتند و او را به همين دليل، دو چندان 
1651Fپاداش شهادت است.

4 

  سعبداهللا بن سالم -9

                                           
 . ٤٩٣ص، تاريخ دمشق: عثمان بن عفان، )٢/٣١حتقيق مواقف الصحابة ( -١
 ). ٤/١٢٤٥تاريخ املدينه ( -٢
 . ٣٨٨ص، تاريخ دمشق: عثمان بن عفان، )٢/٣١حتقيق مواقف الصحابة ( -٣
 ). ١/٢٤٥(معرفة الصحابه  -٤
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را نكشيد كه پس از قتل او ديگر كنند كه خطاب به مردمان گفت: عثمان  از او نقل مي
1652Fتوانيد در كنار هم و در يك صف، نماز گذاريد نمي

. در روايت ديگري نيز آمده است 1
1653Fشويد كه او گفت: بدانيد كه با ريختن خون عثمان از دين راستين خداوند دورتر مي

2. 
 
 
 

 سحسن بن علي -10
جانب مدينه رهسپار شد؛  از طلق بن خشاف نقل است كه چون او همراه قرط بن خيثمه به

به حسن برخورد كردند و هنگامي كه قرط در مورد عثمان از او سؤال كرد، او پاسخ داد 
1654Fكه عثمان مظلومانه به شهادت رسيد.

3 

 سسلمه بن اكوع -11
از يزيد بن ابي عبيده نقل است كه چون عثمان به شهادت رسيد، سلمه بن اكوع، به نشانه 

ساكن شد و تا مدتي پيش از مرگش »ربذ«و در منطقه نزديك  اعتراض از مدينه خارج شد
1655Fجا ماند. در آن

4 

 سعبداهللا بن عمر -12
كنند كه چون از عبداهللا بن عمر در مورد عثمان سؤال شد، او فضايل و  از ابو حازم نقل مي

هاي او را بر شمرد و چون از او در مورد علي پرسيدند، باز به بيان فضايل و  خوبي
خواهد در مورد اين دو تن سخني  گاه گفت: هر كس مي او پرداخت، آن هاي خوبي

ها را ذكر كند و در غير اين صورت، در مورد آنان چيزي  بگويد تنها فضايل و مناقب آن

                                           
 ). ٢/٣٤حتقيق مواقف الصحابة ( -١
 ). ٣/٨١طبقات ابن سعد ( -٢
 ). ٤/١٢٤تاريخ املدينة ( -٣
 ). ٤/١٢٤مهان ( -٤
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1656Fبر زبان نياورد

گفت: عثمان را دشنام و ناسزا ندهيد  س. در جاي ديگر است كه ابن عمر1
1657Fدانستيم. كه ما صحابه او را از بهترين افراد مي

2 

 هاي ديگر پنجم: تأثير قتل عثمان در ايجاد فتنه
هاي پس از آن داشت. اين رويداد  ها و جنگ تأثير زيادي بر فتنه سبدون شك قتل عثمان

1658Fباعث تضعيف ايمان مردمان و رواج دروغ و نفاق در ميان ايشان شد

. به واقع، گزاف 3
افي در ميان امت پديد آمد كه تا اختالف و شك سايم اگر بگوييم با مرگ عثمان نگفته

1659Fامروز نيز ادامه دارد

گير اين امت  . پس از اين فاجعه دلخراش، مصائب بسياري گريبان4
شد و به طبع بد طينتان و مردمان پست فطرت توانستند ذات ناپاك خويش را به همگان 

چه مردمان با  بنمايانند و زهر خود را بر دين و دنياي امت بريزند. پس از اين واقعه، اگر
كه در آن شرايط، بهترين گزينه خالفت و امامت - سطالب  امير المؤمنين علي بن ابي

توانست  بيعت نمودند اما اوضاع و احوال آنچنان نابسامان بود كه هيچ كس نمي -امت بود
هاي موجود در صفوف وحدت  هاي سوزان فتنه و آشوب را كه از ميان شكاف آن شعله

كشيد خاموش كند و امت را بار ديگر به همان شاه راه ايمان و اتحاد  ه ميامت اسالم زبان
1660Fباز گرداند.

5 

 ششم: ظلم و تجاوز به حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت است
كه  شود، كما اين بيقين، ظلم و تجاوز به حقوق ديگران باعث هالك در دنيا و آخرت مي

قوم و ملتي كه به ستم و تجاوز رو آورند فرجامشان دارد كه هر  قرآن نيز صراحتاً بيان مي
 هالك و نابودي است: 

ُِِه  ّموِۡعٗدا  �ۡلُقَرى�  َوتِۡلَك ﴿ لَُمواْ وََجَعۡلَنا لَِمۡهلِ َُ ُٰهۡ  لَّما  ََ ُۡ ۡهلَ
َ
 .]٥٩الکهف: [ ﴾٥أ

                                           
 ). ١/٣٩٧حتقيق مواقف الصحابة ( -١
 صحيح است. ، سند اين روايت» فضائل الصحابه«). در کتاب ٢/٣٩٧مهان ( -٢
 . ٥٩٠ص، احداث و احاديث فتنة اهلرج -٣
 ). ٢٥/١٦٢وعة الفتاوی (جمم -٤
 ). ٢٥/١٦٢جمموعة الفتاوی ( -٥
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و اينها شهرها و آباديهائي است (از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ايشان) كه ما (در (
ايم و زماني  ايم و بلكه) موعدي براي هالكشان تعيين كرده رساندن عذابشان شتاب ننموده

 ). اند ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه كرده ها را نابود ساخته آن

آنان هم كه ظالمانه و به ناحق، آن ظلم و ستم را بر عثمان، آن خليفه مظلوم، روا 
او آلودند نتوانستند از اين سنت الهي، خود را  داشتند و سرانجام، دستان خويش را به خون

نجات دهند و به خاطر آن جنايت هولناك، به ذلت و خواري در دنيا گرفتار آمدند و هر 
1661Fيك به طريقي قصاص آن كار را پس دادند.

1 
كند  خليفه بن خياط در روايتي كه سند آن صحيح است از عمران بن حدير نقل مي

گفته است كه چون اولين ضربه بر پيكر عثمان وارد آمد، اولين  كه عبداهللا بن شقيق به او
 قطرات خون او بر مصحف و آيه: 

ُهُ  ﴿ َُ فِي ُۡ ُ فََسَي َّ  .]١٣٧: ةالبقر[ ﴾�
 ).بود خواهد بسنده را تو خدا و(

چكيده؛ گويند اين قطرات خون تا امروز نيز بر آن مصحف است و آن را پاك 
كند: هنگامي كه من مشغول  محمد بن سيرين روايت مياند. ابن عساكر نيز از  نكرده

كرد و از خدا طلب آمرزش  طواف بيت بودم ناگاه صداي مردي را شنيدم كه دعا مي
برم كه او مرا عفو كند؛ اين سخن مرا  گفت: گمان نمي خواست اما پس از لحظاتي مي مي

و جويا شدم، او شگفت آمد، پس به او نزديك شدم و علت اين گفتار نادرست را از ا
اي بر صورت عثمان بزنم و چون او به قتل  گفت: من با خدايم پيمان بسته بودم كه سيلي

اش را در منزلش بر تختي گذاشتند تا مردم بر او نماز ميت گذارند، من نيز به  رسيد جنازه
گشتم تا به عهد خود وفا كنم و چون اين فرصت فراهم آمد بر جنازه  دنبال فرصتي مي

اي بر صورت او زدم، اما  ان رفتم و ملحفه را از روي صورت او برداشتم و آنگاه سيليعثم
كند: چون به دست او  خداوند به مجازات اين كار دست مرا فلج كرد. ابن سيرين نقل مي

1662Fنگاه كردم، ديدم مثل چوب خشك شده بود

ها و اختالفاتي را  . به واقع، اگر آن جنگ2

                                           
 ). ١/٤٨٣حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 ). ١/٤٨٥حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة ( ٦٧ص ، سري الشهداء دروس و عرب -٢
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اند تنها آثار و تبعات اين فتنه عظيم باشد، اين، خود، بهترين  شتهكه تا امروز نيز ادامه دا
 است.  سدليل در محكوميت قتل عثمان

به دو  سكند كه چند روز پس از شهادت عثمان، علي قاسم بن محمد روايت مي
گفتند با قتل عثمان، تا دنيا دنياست، امت اسالم به  كند كه به همديگر مي مرد برخورد مي

گويد: همين  كند و مي ف با هم دچار خواهند شد؛ علي نيز رو به آنان ميجنگ و اختال
طور است. به خداوند سوگند اين امت تا ظهور مسيح نسل اندر نسل به روي هم شمشير 

1663Fكشند و به جنگ و نزاع با يكديگر مشغول خواهند بود مي

1. 

 منينؤي اصحاب براي شهادت اميرالم مرثيههفتم: 
ي اصحاب و مؤمنان راستين و بيدار دل را در  همه سالمؤمنين عثمانفاجعه شهادت امير 

هاي ايشان را ماالمال از اندوه و حسرت نمود. در اين ميان،  غمي جانكاه فرو برد و دل
دستي در شعر و ادبيات داشتند به  سو كعب بن مالك سكه چون حسان بن ثابت آنان

رداخته و در مالمت و سرزنش قاتالن ذكر مناقب و فضايل اين راد مرد تاريخ اسالم پ
1664Fناجوانمرد او شعرها سرودند

2. 
1665Fگويد است كه مي سبن ثابت * از حسان 

3 : 
ـــــــــدروب و أ  ـــــــــرکتم غـــــــــزو ال  راءکـــــــــمت

ـــــــئس هـــــــدی المســـــــلمين هـــــــديتم  فلب
ــــــل قــــــری ســــــرواتکم  ان تقــــــدموا نجع
 او تـــــــــــــــدبروا فلبـــــــــــــــئس ماســـــــــــــــافرتم

ـــــــــــی عشـــــــــــيو   ةکـــــــــــان اصـــــــــــحاب النب
 ابکــــــــی ابــــــــا عمــــــــرو لحســــــــن بالئــــــــه

 

 مونــــــــــا عنــــــــــد قبــــــــــر محمــــــــــدغزوتو  
 لبـــــــــئس امـــــــــر الفـــــــــاجر المتعمـــــــــدو 

 کـــــــل لـــــــين مـــــــذود  ةحـــــــول المدينـــــــ
 و لمثـــــل امـــــر اميـــــر کـــــم لـــــم يرشـــــد

ـــــاب المســـــجد  ـــــد ب ـــــذبح عن ـــــدن ت  ب
ــــــع الغرقــــــد  امســــــی مقيمــــــا فــــــی بقي

 

 
 
 
 
 

([اي ناكسان روزگار] آيا نبرد با دشمنان اسالم را رها كرديد و در كنار قبر محمد 
تازيد. حقا كه ارمغاني بس زشت را به مسلمين داديد؛ چرا كه از  بر ما مي ]ص[رسول اهللا

رهبران فاسد و منحرفي اطاعت كرديد. [اما بدانيد] اگر به مدينه باز آييد با شمشيرهايي تيز 
                                           

 ). ١/٤٨٥حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ( -١
 . ٦٢ص ، سر الشهداء دروس و عرب -٢
 ). ٥/٤٤٥ی (تاريخ الطرب  -٣
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و بران از شما استقبال خواهيم نمود و اگر پا به فرار بگذاريد خواهيد فهميد كه اين [ذلت 
 صعت از رهبران گمراهتان بود. [خداوندا]! ياران [با وفاي] رسول خدافرار] به خاطر اطا

كشند. [خداوندا]! بر أبا عمرو (كنيه عثمان)  را در جلوي در مسجدش، چونان شتران، مي
بايد گريست. آن مرد [بزرگي] بود كه در آن آزمايش سربلند بيرون آمد و سرانجام در 

 قبرستان بقيع، آرام گرفت). 
 اوست كه گفت: * نيز از 

 مــاذا اردتــم مــن اخــی الــدين بارکــت
 قتلـــــــتم ولـــــــی اهللا فـــــــی جـــــــوف داره

 اهللا بيــــــــــنکم ةفهــــــــــال رعيــــــــــتم ذمــــــــــ
 لـــم يـــک فـــيکم ذا بـــالء و مصـــدقأ

ــــــايعواأفــــــال ظفــــــرت   يمــــــان قــــــوم تب
 

ــم المقــدداهللا فــی ذيــدُ    لــک االدي
 مر جــــابر غيــــر مهتــــدأو جئــــتم بــــ

 فيـــــتم بالعهـــــد عهـــــد محمـــــدو او 
 شـهدی کـل مدکم عهـدًا لـا و اوف

 علی قتل عثمان الرشيد المسدد
 

 
 
 

 
(چرا [عثمان] اين مرد دين را كشتيد كه به حقيقت، بركت خداوند بر زمين بود، چرا 

اش به  آن مرد مؤمن و خدا ترس را تنها به خاطر اميال مردماني ستمكار و گمراه، در خانه
خدا و رسولش را شكستيد و به آن  قتل رسانديد. بدانيد كه با اين جنايت پيمان خود با

پشت نموديد. شما خون مردي را بر زمين ريختيد كه از آزمايشات بسياري سربلند بيرون 
آمده بود و در هر شرايطي به عهده و پيمان خود [با خدا و رسولش] پايبند بود. خداوند 

يافته و با ايمان،  نابود كند آن مردمان [ستم كاري] را كه بر سر كشتن عثمان، آن خليفه ره
 با هم پيماني [شوم] بستند). 

1666Fچنين گفته است سباز حسان در رثاي عثمان •

1 : 
 مـــــن ســـــره المـــــوت صـــــرفا ال مـــــزاج لـــــه
ـــق المـــاذی قـــد شـــفعت  مستشـــعری حل
 صـــــبرا فـــــدی لکـــــم امـــــی و مـــــا ولـــــدت

ـــــــــافرةأينا بضـــــــــفقـــــــــد ر   هـــــــــل الشـــــــــام ن
 ن غـــــابوا و ان شـــــهدواإنـــــی لمـــــنهم و إ

ــــــــــــارهملتســــــــــــمعی و   شــــــــــــيکا فــــــــــــی دي
 

ــــــــأت مأليــــــــف   اســــــــدة فــــــــی دار عثمان
 اطم بــــــــيض زان ابــــــــداناغــــــــقبــــــــل الم

 قــد ينفــع الصــبر فــی المکــروه احيانــا
ـــــــــــاالخوان اخوانـــــــــــا ـــــــــــاالمير و ب  و ب

 ا و مــــا ســــميت حســــانايــــمادمــــت ح
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــارات عثمان ـــــــــــــــــر ياث  اهللا اکب

 

 
 
 
 
 

                                           
 ). ٥/٤٤٦تاريخ الطربی ( -١
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(هر آن كس را كه دوست دارد [شجاعانه] و يا مرگي افتخارآميز بميرد به خانه 
باك شده است. اين [مدافعان]  عثمان آيد كه [با وجود مدافعان] چون بيشه شيران بي

اند. مدافعان عثمان صبور  اند و تن خويش را به سالح رزم بياراسته شمشيرها به دست گرفته
باشيد و استقامت كنيد كه صبر در باليا و مصائب، به كار آيد. اميدمان [پس از خدا] 

ع] شام است كه برادروار به جانب ما در حركتند. چه شاميان به موقع سپاهيان و امير [شجا
ام خود  جا رسانند، در هر حال تا زماني كه زنده برسند و چه نتوانند خود را سر وقت به اين

ايشان را كه به » اهللا اكبر«دانم. بدانيد كه به زودي صداي  را عضو اين مردمان [دلير] مي
 انداز خواهد شد).  در مدينه طنينآيند،  خونخواهي عثمان مي

 * همچنين از اوست كه چنين گفته است: 
ــسإ ــة ن مت ــه خاوي ــن اروی من  دار اب

ــد ــه فق ــري حاجت ــاغی اخل ــادف ب  يص

ــا  ــدوا ذات أهيــا النــاس أي  نفســكمأب

 قومــوا بحــق مليــک النــاس تعرتفــوا

 فــيهم حبيــب شــها بــاملوت يقــدمهم
 

 باب رصيـع و بـاب حمـرق خـرب 

 الذكر و احلسب ليهاإفيها و هيوی 

 اليستوی الصدق عنداهللا و الكذب

 صـب مـن خلفهـا عصـببغرة عُ 

 مستلئام قدبدا فی وجهـه الغضـب
 

 
 
 
 

، يك دروازه ي آن بينم (خانه پسر اروي (نام مادر عثمان) را ويران و بدون سكنه مي
جا هر  . اين خانه، جايي بود كه در آنافتاده است و ديگري سوخته و خراب شده

اي بود كه ايمان سرتاسر آن را فراگرفته و اصالت  رسيد. خانه نيازمندي به خواسته خود مي
گر] درون [ناپاك] خود را به  باريد. اي مردمان [عصيان و افتخار از سر روي آن مي

داند. [اي  همگان بنامييد، هر چند كه خداوند حق و باطل را ولو پنهان باشند، خوب مي
مان] بپاخيزيد و همگام با سپاهيان [حق] كه پيشاپيش آنان، [دلير مردي] چون مردمان با اي

 حبيب [بن مسلمه] است، انتقام آن اميرالمؤمنين مظلوم را [از ناكسان] بگيريد). 
1667Fگويد است كه مي سهمچنين از كعب بن مالك* 

1 : 
ـــــــــــح ألمـــــــــــر قـــــــــــد  ـــــــــــعأوي ـــــــــــانی رائ  ت

 مـــــــام لـــــــه النجـــــــوم خواضـــــــعقتـــــــل اإل
ـــــال فا   نغضـــــت برجـــــوفهـــــد الجب

  والشــــــمس بازغـــــــة لــــــه بکســـــــوف

                                           
 . ٢١١ص، التمهيد و البيان -١
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 لــــــــــوا غــــــــــدوةذ تو إيــــــــــالهف نفســــــــــی 
 و لـــــوا و دلـــــوا فـــــی الضـــــريح اخـــــاهم
 ةمـــــــــــن نائـــــــــــل او ســـــــــــؤدد و حمالـــــــــــ

 کــــــم مــــــن يتــــــيم کــــــان يجبــــــر عظمــــــه
ــــــــافرجت ــــــــه برحمــــــــک بعــــــــد م  هــــــــا عن

ــــــــراب ظلمهــــــــم ــــــــازال يقــــــــبلهم و ي  م
 صـــــــبحواأمســـــــی مقيمـــــــا بـــــــالبقيع و أ

 مـــــــــــامهمإالنـــــــــــار موعـــــــــــدهم بقتـــــــــــل 
 حبعــــــد حلــــــم راجـــــــ ةجمــــــع الحمالــــــ

 يــــــا کعــــــب ال تنفــــــک تبکــــــی هالکـــــــاً 
 

 بــــــالنعش فــــــوق عواتــــــق و کتــــــوف 
 مــــــاذا اجــــــن ضــــــريحه المســــــتوف
 ســـبقت لـــه فـــی النـــاس او معـــروف
ــــــه الضــــــياع يطــــــوف  امســــــی بمنزل
 کـــــادت و ايقـــــن بعـــــدها بحتـــــوف
 حتــــــــی ســــــــمعت برنــــــــة التلهيــــــــف
 متفــــــرقين قــــــد اجمعــــــوا بحفــــــوف
 عثمــــان صــــهر فــــی الــــبالد عفيــــف
ــــــــين معــــــــروف ــــــــه مب ــــــــر في  و الخي

 ا فــــی الــــبالد تطــــوفمادمــــت حيــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايمان  ([خداوندا!] قتل امام و پيشوايي كه ستارگان و خورشيد درخشان در برابر [نور
مصيبتي بس عظيم بود تا بدان حد كه [از شدت غم] گويا  و علو درجه] او هيچ بودند

برم كه آن مرد و برادر  ن روز را هرگز از ياد نميها نيز به رعشه افتادند. [خداوندا!] آ كوه
هاي خود به آرامگاهش بردند و اين انسان بزرگ را در آن آرامگاه  خويش را بر شانه

سكني دادند. او همان مردي بود كه در كمك و احسان به مردم و كرم و بزرگي، از 
ها نزد خود  از ميان خرابههمگان پيشتر بود. چه بسيار يتيمان را كه نوازش نمود و آنان را 

گرفت و دست  گاه دست ايشان را مي هايشان گوش داد و آن پناه داد و به دردها و رنج
گاه كه به دست مردمان [گمراهي] شهيد  كشيد. اما همين مرد، آن نوازش بر سرشان مي

وا و ، خود در بقيع، تنها، آرميد. آن مردمان بدانند كه به خاطر اين جنايت و كشتن پيششد
رهبر امت، سرانجامي جز دوزخ در انتظارشان نخواهد بود. صبر و استقامت و آرامش و 

هاي او را  فضايل و خوبي دتوان گذشت را با هم در خود يكجا داشت و هيچ كس نيز نمي
اي بر مرگ اين [خليفه] مظلوم گريه كن و  انكار كند. اي كعب! تا آن زماني كه زنده

  اشك بريز).
1668Fاو است كه گفته* نيز از 

1 : 
ـــــــــــــيس بغافـــــــــــــلو ايقـــــــــــــن ان اهللا  يديـــــــــــه ثـــــــــــم اغلـــــــــــق بابـــــــــــه فکـــــــــــفّ    ل

                                           
 ). ٧/٢٠٥البداية و النهاية ( -١



     628بن عفان  عثمانل قتشهادت و  
 

 

 

ـــــــــدار التقتلـــــــــوهم  و قـــــــــال ألهـــــــــل ال
ــــــــف ر  ــــــــيهمأفکي ــــــــت اهللا صــــــــب عل  ي
ــــــت الخيــــــر أو کيــــــف ر  ــــــر بعــــــدهأي  دب

 

 لــــم يقاتــــل ئعفــــا اهللا عــــن کــــل امــــر  
 العــــداوة و البغضــــاء بعــــد التواصــــل
 عــــن النــــاس ادبــــار النعــــام الجوافــــل

 

 
 

] در برابر آنان دست به شمشير نبرد، چرا كه يقين داشت خداوند از حال او ([عثمان
و حقانيت او آگاه است. نيز به يارانش امر كرد كه با شورشيان پيكار نكنند. كه چون به 
امر او عمل كنند، خداوند ايشان را مورد عفو و رحمت خويش قرار خواهد داد. حال 

يگانه، بذر عداوت و كينه را در ميان امت كاشته بينم كه پس از كشتن او خداوند  مي
 است و خير و بركت را پس از آن دوران خوش، از ايشان باز گرفته است). 

1669Fچنين گفته است سدر رثاي عثمان» راعي االبل«* همچنين شاعري ملقب به 

1 : 
ـــــــــــــــر إذنع ـــــــــــــــدخلون بغي  شـــــــــــــــية ي

ـــــــــــل محمـــــــــــد  ـــــــــــوز خلي  ر صـــــــــــدقي
 

 علــــــــــی متوکــــــــــل اوفــــــــــی و طابــــــــــا 
 وطـــــیء الترابـــــا و رابـــــع خيـــــر مـــــن

 

 
برند كه تنها بر خدا توكل  (در شبانگاه، ناگهان و بدون اذن بر مردي هجوم مي

داشت و تا زنده بود به عهد و پيمانش با خدا و رسولش پايبند ماند و خود را از گناه پاك 
نگه داشت. آنان مردي را كشتند كه دوست محمد بود و وزير و مشاور ابوبكر صديق و 

 و ابوبكر و عمر، بهترين انسان روي زمين بود).  صرسول خداپس از 

                                           
 ). ٧/٢٠٦البداية و النهاية ( -١



 
 



 
 چكيده كتاب

در عهد جاهليت نيز از بزرگان قريش بود و به دليل منزلت واال، ثروت،  سعثمان  -1
شرم و حياي بسيار و گفتار نيك و رفتار شايسته، بسيار مورد محبت و احترام 

يت، نه در برابر هيچ بتي سر مردمان قرار داشت؛ خود او گفته است كه در جاهل
 بر خاك نهاد، نه مرتكب فحشايي شد و نه لب به شراب زد. 

و بدون تأمل  سگذشت كه با دعوت ابوبكر صديق سي و چهار سال از عمرش مي  -2
و درنگي به اسالم ايمان آورد و به اين ترتيب، افتخار آن را يافت كه جزو 

 باشد. » سابقين اولين«
ثمان، پيوندي محكم و ناگسستني ميان او و ديگر برادران و با اسالم آوردن ع   -3

رقيه، دختر بزرگوار  صجا كه رسول خدا خواهران مسلمانش به وجود آمد تا آن
 خويش، را به عقد او درآورد. 

نيز از  سهمه اقوام و ملل بايد سنت آزمايش الهي را بگذرانند و صحابه بزرگوار  -4
هايي را به  ها و سختي ر راه اقامه دين حق، رنجاين قانون مستثني نبودند. آنان د

ها را ندارند. اين  هاي سر به فلك كشيده نيز توان تحمل آن جان خريدند كه كوه
مردان و زنان با ايمان و مخلص در اين راه طاقت فرسا از جان و مال خويش 
 دست شستند و براي اعتالي لواي اسالم از هيچ كوششي فروگذار نبودند. در اين

ها و مصائب مستثني نبودند و همه اعم از فقرا و  راه هيچ يك از آنان از آن رنج
ثروتمنداني چون عثمان بن عفان كه عمويش، حكم بن ابي العاص، او را به خاطر 

 هاي بسيار بردند.  داد، رنج دين جديدش شكنجه مي
همراه و و  صعثمان از همان زماني كه به اسالم ايمان آورد در كنار رسول خدا  -5

يافت مأموريتي را به  همگام او بود و جز هنگام هجرت و يا زماني كه دستور مي
 را تنها نگذاشت.  صانجام رساند، هرگز حضرت رسول
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عثمان از همان روزهاي نخستين ظهور اسالم، ارتباط دائم و تنگاتنگي با رسول   -6
روند رو  و ديگر بزرگان صحابه داشت و اين باعث شد كه او در جريان صخدا

 ها و اركان شريعت اسالم قرار داشته باشد.  به رشد تأسيس و تحكيم پايه
از همان چشمه نبوت پرورش و تزكيه و  سعثمان همچون ديگر صحابه بزرگوار  -7

 و در محضر خود ايشان تربيت يافت.  صسيراب شد و در مكتب رسول خدا
همراه و همگام پيامبر  همانطور كه بيان شد عثمان از همان بدو اسالم آوردن،   -8

ي شرايط و لحظات حساس، چه در مكه و چه در مدينه،  بود و در همه صخدا
حضوري فعال داشت و اين باعث آن شد كه در مدرسه  صدر كنار رسول خدا

پرورش يابد كه خود، مهمترين عامل در شكوفا شدن استعدادها و  صرسول خدا
 شخصيت او بود.  هاي او و پرورش و تزكيه كم نظير توانمندي

بر خالف اتهامات منحرفان و گمراهان، عثمان تنها به اين دليل در جنگ بدر    -9
وظيفه داشت از رقيه، دختر بزرگوار  صحضور نيافت كه به امر خود رسول خدا

بود مراقبت به عمل آورد. در واقع، او چون   ، كه در بستر بيماريصرسول خدا
ضور در اين جنگ، نزد خدا و دانست فضل و اجر ح ديگر صحابه مي

تا چه ميزان است و به همين دليل، او نيز همراه سپاه اسالم به راه افتاد  صرسولش
 صبه مدينه بازگشت تا از دختر رسول خدا صاما بنا به دستور رسول خدا

به مدينه  صمراقبت كند. مهمترين دليل اين ادعا آن است كه چون رسول خدا
 و غنايم آن جنگ سرنوشت ساز سهيم نمود.  بازگشت عثمان را در ثواب

در جريان صلح حديبيه، عثمان از چند جنبه نسبت به ديگر صحابه فضيلت يافت:   -10
هنگام  صبه مكه رفت رسول خدا صكه چون از طرف رسول خدا نخست آن

كه او  بيعت با صحابه، به جاي دست عثمان با دست خويش بيعت نمود. دوم آن
ام رسول خدا را به مسلمانان حاضر در مكه برساند. از طرف مأموريت يافت تا پيغ

 صاعالم نمودند كه عثمان هرگز بدون رضايت رسول خدا صديگر، نبي اكرم
حج را بجاي آورد  صطواف نخواهد كرد و تنها آن هنگام كه رسول خدا

 دهد.  عثمان نيز آن فريضه را انجام مي
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ن سعد بن ابي سرح را پذيرفت ، شفاعت عثمان در مورد عبداهللا بصرسول خدا -11
 و او را مورد بخشايش خود قرار دادند. 

، آن حضرت ام كلثوم، دختر ديگرشان صبعد از وفات رقيه، دختر رسول خدا -12
 را به عقد عثمان در آوردند. 

به قيمت بيست » رومه«توان خريد چاه  از مهمترين اقدامات اقتصادي عثمان مي -13
ده همگان، توسعه مسجد النبي و پرداخت هزار درهم و وقف آن براي استفا

 هاي تجهيز سپاه تبوك را نام برد.  هزينه
احاديث معتبر بسياري در بيان فضيلت عثمان به دست ما رسيده است كه از مقام  -14

دهد. نيز مسلم است كه رسول  خبر مي صو منزلت او نزد خدا و رسولش
از حوادث آن مطلع نموده وقوع آن فتنه بزرگ را به او خبر داده و او را  صخدا
 بود. 

و هم در دوران  صاي بود كه هم در دوران رسول خدا عثمان جزو صحابه -15
جا كه  آمد تا آن خالفت ابوبكر و عمر از رجال مهم و صاحب نظر به حساب مي

شدند. نقل است كه او در عهد  در بيشتر مسايل مهم، رأي و نظر او را جويا مي
يمت بسيار پس از عمر كه به سختگير و قاطع بودن ابوبكر به دليل عطوفت و مال

از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود به نحوي كه اگر عمر را  ت داشت،شهر
ابوبكر و كاتب اول او  گفتند، عثمان را معتمد و صاحب سرّ وزير ابوبكر مي

 دانستند.  مي
فه برخوردار عثمان همچنين در دوران خالفت عمر نيز از اعتبار خاصي نزد خلي -16

خواستند مسأله مهمي را نزد عمر مطرح كنند.  بود به نحوي كه مردمان چون مي
نمودند. اين اعتبار تا بدانجا  نخست عثمان يا عبدالرحمن بن عوف را پيشقدم مي

 خواندند. در لغت، رديف به فردي مي» رديف«بود كه ديگر مسلمانان، عثمان را 
كه را كه  نشيند و عرب، هر آن مركب مي بر شود كه پشت سر سواركار گفته مي

بعد از رؤسا از اعتبار و نفوذ بسياري برخوردار بود و به تعبير امروز، مرد شماره 
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گاه چون از طريق آن دو به هدفشان  گفتند. آن شد، رديف مي محسوب مي مدو
 فرستادند.  ، را نزد عمر ميصرسيدند عباس، عموي پيامبر خدا نمي

رات شوراي خالفت، از مهمترين اقدامات عبدالرحمن بن عوف در جريان مذاك -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. 
اي وجود دارند كه بدون  ذاكرات شوراي خالفت، روايات جعليدر ارتباط با م -18

توز هستند. متأسفانه هم  شك، ساخته و پرداخته توهمات رافضيان كينه
نويسان معاصر نيز، اين روايات باطل و  خاورشناسان و هم نويسندگان و تاريخ

يه و باشند، پا دروغين را كه هم از نظر سند و هم از نظر متن ضعيف و متزلزل مي
 اند.  هاي خود قرار داده اساس مطالعات و پژوهش

ترين افراد براي امر  اليق س، عثمانسبنا به داليل متعدد، بعد از شهادت عمر -19
كنند بر اين  كه از راه و روش ايشان تبعيت مي خالفت بود. تمام صحابه و آنان

 نكته، اتفاق نظر دارند. 
او برخاست و به مردم اعالم نمود  چون عثمان، به خالفت رسيد، خطيبي از جانب -20

كه عثمان در حكومت خويش، براساس قرآن، سنت و راه و روش ابوبكر و عمر 
راند. جز در موارد اجراي حدود، صبر و گذشت و عطوفت و حكمت  حكم مي

الي  داد؛ سپس خود او برخاست و در البه را اساس رفتار و كردار خويش قرار مي
ش به دنيا و شيفته آن شدن بر حذر داشت تا مبادا بر سخنانش، مردم را از گراي

سر جيفه آن، دچار رقابت ناسالم و بغض و حسد و نفرت نسبت به يكديگر شوند 
 رود.  دهند و قدرت و هيبتشان از ميان مي گاه اتحاد خويش را از دست مي كه آن

داشتن صفات و خصوصياتي چون، ايمان، علم، قدرت هدايت و مديريت، صبر  -21
آرامش، گذشت، ماليمت، سخاوت، تواضع، شرم و حيا، عفت، كرم و مروت،  و

و دورانديش بودن، عدالت، عابد و زاهد و شاكر بودن،  يشجاعت، خردمند
خوف خدا را در دل داشتن، نظارت دائم بر اوضاع و احوال مردم و انتصاب افراد 
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اد كه رهبر و پيشوايي د اليق و توانا در مناصب مختلف، اين امتياز را به عثمان مي
 توانا و كارآمد باشد. 

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. 
نمودن  هاي مالي و اقتصادي عثمان بر اين اصول استوار بود: اجرا سياست -23

هاي كلي اسالم در زمينه پول و اقتصاد، تعيين آن مقدار از ماليات و  سياست
المال از مردم، گرفتن  اي بر مردم نزند، گرفتن حق و حقوق بيت خراجي كه لطمه

اي كه بر اهل ذمه واجب است، اعطاي حق وحقوق مردم از  خراج و جزيه
كن كردن  دار و وفادار باشند و ريشه المال، كارگزاران امور مالياتي بايد امانت بيت

 آيد.  هر نوع انحرافي كه بر اثر رفاه و ثروت در ميان مردم پديد مي
هاي دولت عثمان نيز عبارت بودند از: پرداخت حقوق و پاداش واليان و  هزينه -24

سربازان، تأمين بودجه حج، بازسازي و گسترش مسجد النبي و مسجد الحرام، 
يايي سپاه اسالم، انتقال بندر حجاز از شعيبه به جده، حفر تأسيس اولين ناوگان در

هاي متعدد براي ساكنان شهرها و روستاها و مسافران، تعيين حقوقي براي  چاه
 مؤذنان و بسياري موارد ديگر. 

در جريان شورش معترضان، آنان براساس شايعات و اكاذيب سبئيان، عثمان را  -25
ها را در  زند و آن المال مي بذير اموال بيتمتهم نمودند كه او دست به اسراف و ت

ها را در  دهد. بعدها رافضيان اين دروغ 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 و پژوهش نگريستهها را به چشم حقايق  محققان و نويسندگان آن
 كنند.  ها تدوين مي براساس آن

است  شدوران خالفت عثمان در امتداد عصر خلفاي راشدين از ابوبكر تا علي -26
و ارتباط تنگاتنگ با آن عهد و  صكه به دليل نزديك بودن به دوران رسول خدا
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اجراي كامل و دقيق سنت رسول اهللا، از اهميت خاصي نزد مسلمانان برخوردار 
 است. 

توان اين موارد دانست: سركوب  را مي سهاي نظامي عهد عثمان  مهمترين برنامه -27
شورش ايرانيان و روميان بر ضد حكومت اسالمي و بازگرداندن آرامش و امنيت 

ها، ادامه روند فتوحات تا از اين طريق بتوان حمالت مكرر دشمنان  به آن سرزمين
ثابتي كه مسلمانان از ها و مراكز نظامي مهم و  اسالم را خنثي نمود، تأسيس پايگاه

ها بتوانند از مرزهاي حكومت اسالمي محافظت و پاسداري نمايند و  طريق آن
 ي تا بتواند نيازهاي نظامي سپاه اسالم را تأمين كند. يتشكيل نيروي دريا

ها و مراكز نظامي در اين عهد، همان مراكز واليات بودند كه مسئوليت  پادگان -28
اشتند. اين مراكز عبارت بودند از كوفه و بصره در محافظت از مرزها را برعهده د

ي اين شهر، موظف بودند شرايط  عراق، دمشق در شام و فسطاط در مصر كه همه
و امكانات دفاع از قلمرو اسالمي و استمرار روند فتوحات و نشر و گسترش اسالم 

 به ديگر مناطق را تأمين نمايند. 
توان، حبيب بن  عهد عثمان، ميهاي فتوحات  از مشهورترين سرداران جنگ -29

 مسلمه، احنف بن قيس، سلمان بن ربيعه و عبدالرحمن بن ربيعه را نام برد. 
هاي  از بزرگترين مظاهر و جلوه» ذات الصواري«نبرد بزرگ و سرنوشت ساز  -30

ها تجربه و انبوه  پيروزي حق بر باطل و برتري ايمان راستين و خلل ناپذير بر قرن
مجرب و ورزيده سپاه روم بود كه چندين قرن، تجربه امكانات و نفرات، 

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
آوردند عبارت بودند از: تحقق وعده خداوند به مؤمنان بر نصرت ايشان در  دست

هاي جنگ و  برابر كفار و مشركان قدرتمند، پيشرفت در فنون و تاكتيك
سياست، قدم گذاشتن بر پهنه درياها، لزوم به دست آوردن اطالعات اوضاع و 
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واجهه با شرايط سپاهيان دشمن و شناخت اهميت و نقش حفظ وحدت كلمه در م
 دشمنان. 

توان ميزان فهم و درك  مي ساز جريان تدوين مصحف واحد در عهد عثمان -32
دارد، دريافت.  را از آياتي كه مؤمنان را از تفرقه و اختالف بر حذر مي سصحابه

بود كه چون  اي چون حذيفه بن يمان عميق صحابيبه خاطر فهم درست و 
قرآن را در ميان عراقيان و شاميان اختالفات به وجود آمده بر سر نحوه قرائت 

ديد، بالفاصله خود را به مدينه و نزد عثمان رسانيد و خطر اين 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. 
بزرگترين جهادهاست و اين فراهم نمودن مقدمات وحدت ميان امت اسالم از  -33

مسأله، گامي بسيار مهم در احياي عزت و كرامت مسلمانان و حاكم گردانيدن 
توان به وضوح در رفتار و كردار خلفاي  باشد. اين مهم را مي شريعت خداوند مي

راشدين، به خصوص، آن هنگام كه عثمان، جهت حفظ وحدت ميان مسلمانان، 
 ود، مشاهده كرد. اقدام به تدوين مصحفي واحد نم

عبارت بودند از: مكه، مدينه، بحرين، يمامه،  سهاي عهد عثمان مهمترين سرزمين -34
 يمن، حضرموت، شام، ارمنستان، مصر، بصره و كوفه. 

براي مطلع شدن از شيوه حكومت و عملكرد  سهاي عثمان از مهمترين روش -35
و با حجاجي كه در توان اين موارد را نام برد: گفتگ واليان و كارگزاران خود مي

آمدند، گفتگو با مسافران و بازرگاناني  موسم حج، از مناطق مختلف به حجاز مي
شدند، اعزام بازرساني معتمد به  ها به مدينه وارد مي كه از ديگر واليات و سرزمين

 . ...  واليات، احضار خود واليان و كارگزاران و صحبت با خود ايشان و
عهد خلفاي راشدين در قبال واليان، موظف به حقوقي كه مردم و خلفا در  -36

ها بودند، عبارتند از: اطاعت از واليان تا آن هنگام كه ايشان در  رعايت آن
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 احترام و 
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ال ولو از مقام خود عزل شوند و پرداخت بموقع وحاي  يشان در همهكرامت ا
 حقوق و تأمين نيازهاي ايشان. 

ها  وظايفي كه واليان در اين عهد در قبال خلفا و امت، موظف به رعايت آن -37
بودند عبارتند از: اقامه و اجراي دستورات شريعت، حفظ امنيت و جان و مال و 

، تالش در جهت تأمين مايحتاج مردم، تعيين و نواميس مردم، جهاد در راه خدا
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 

 مسايل اجتماعي و فرهنگي مردم. به عنايت داشتن 
ه چون ديگر صحابه، لياقت اقتدا نمودن به او را يافته ك اي است ره عثمان، خليفه -38

ها تبعيت نمود و  توان از آن دارد. بنابراين اقدامات او، سنتي است حسنه كه مي
ها اقتدا كرد همانطور كه عمر، بنا به داليلي خاص، خويشان و نزديكان خود  بدان

ن خود را از حكومت دور نگه داشت، بر خالف او، عثمان، آن خويشان و نزديكا
گماشت تا بتواند بهترين نتايج را  را كه توان و لياقت منصبي را داشتند به كار مي

از اين اقدام، به نفع اسالم و مسلمين به دست آورد. بنابراين اوصاف، تمام حرف 
هايي كه به ناحق در مورد او و روابطش با خويشان و نزديكان خود  و حديث

يد دانست تمام اقدامات او در چارچوب داشت نادرست و ناعادالنه است و با
 باشند.  شريعت و قابل پذيرفتن مي

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 و 

هاي تحت امر  وها بود كه توانستند قلمر ها و شايستگي براساس همين توانايي
هاي بسياري را فتح و به قلمرو  خويش را به نحو احسن اداره كنند، سرزمين

اسالمي ضميمه نمايند، عدل و احساس را در ميان مردمان تحت حكومت خويش 
مقامات نيز  سو عمر سدر عهد ابوبكر برخي از آنانبگسترانند. از طرف ديگر، 

 ي به ايشان محول شده بود. هاي متعدد و مأموريت و مناصب مهمي داشته
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اي، به مطالعه عميق و ژرف تاريخ اسالم و  كه بدون هيچ نوع غرض يا كينه هر آن -40
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 گسترش و 

ر آن شرايط، از خود به نمايش گذاشتند، بدون شك، مديريت كم نظيري كه د
 شود.  دچار فخر و مباهات نسبت به اين تاريخ و اين مردان بزرگ مي

گاه از شر اتهامات و اكاذيبي كه محققان  سفانه، شخصيتي چونان عثمان، هيچأمت -41
ها را براساس روايات ضعيف رافضيان  و نويسندگان، ناعادالنه و غير منصفانه، آن

آثار خويش به اين شخصيت منتسب كرده در امان نبوده است. نويسندگاني  در

النظم «، راضي عبدالرحيم در كتاب »الكبري ةالفتن«چون طه حسين در كتاب 

، علي حسين خربوطلي در »النظريات السياسيه«، محمد الريس در كتاب »االسالميه
و » الملك و الخالفه«ب ، ابو االعلي المودودي در كتا»االسالم و الخالفه«كتاب 

اند و احكامي غير  چنين رفتار كرده» االجتماعيه ةالعدال«سيد قطب در كتاب 

اند و او را  مسئوالنه و ناعادالنه را در مورد اين شخصيت بواقع مظلوم صادر كرده
 اند.  به باد افترا و انتقادات شديد گرفته

ن هرگز اقدام به تبعيد براساس اسناد و مدارك معتبر تاريخي و حديثي، عثما -42
ابوذر ننمود بلكه اين خود ابوذر بود كه در آن شرايط حساس، مصلحت را در 
اين ديد كه از مدينه خارج شود و در اطراف آن سكني گزيند و به همين دليل، 

اي به  از عثمان اذن خواست تا چنين كند و عثمان نيز در همين راستا چنين اجازه
مورد نيز، دشمنان عثمان، دست به شيطنت زدند و چنان  او داد. اما باز در اين

 اند كه اين عثمان بود كه ابوذر را تبعيد نمود.  وانمود كرده
بدون شك، ابوذر به هيچ عنوان، تحت تأثير افكار و عقايد عبداهللا بن سبأ قرار  -43

نگرفت و به هيچ نحوي از انحاء در جريانات فتنه نقش نداشت تا سرانجام در 
 دار فاني را وداع گفت و به جانب دوست شتافت.   ربذهمنطقه 
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توان در موارد ذيل گفت: رفاه و ثروت  مهمترين داليل و علل بروز فتنه را مي -44
موجود در جامعه آن روز، تغيير وتحول اجتماعي درعهد عثمان، به خالفت 

نظير عمر بن  رسيدن عثمان با آن خصوصيات منحصر به فرد بعد از خالفت بي
ب، خارج شدن بزرگان صحابه از مدينه و متفرق شدن ايشان در بالد مختلف خطا

داد تا در پايتخت دولت، جوالن دهند]،  [كه طبيعتاً اين مجال را به ديگران مي
گسترش مجدد تعصبات عصر جاهليت، توقف روند فتوحات [كه قاعدتاً بيكار 

رواج فهم  شدن آن خيل عظيم سربازان و كاهش غنايم را در پي داشت]،
طلبان و  هاي جاه ها و آزمندي نادرستي از ورع و زهد در جامعه، جاه طلبي

هاي دقيق و حساب شده  توزان اسالم، نقشه آزمندان، توطئه دشمنان و كينه
ها و  هاي حكومت و به كار گرفتن شيوه دشمنان و منافقان جهت تضعيف پايه

را بر ضد حكومت تهييج و  ها مردم هاي متعدد كه بتوان از طريق آن تاكتيك
تحريك نمود و وجود مرد مكار و شيطان 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، 
موقت، آرام شد اما با مكاتبه يزيد بن قيس، از سران فتنه، با  اوضاع، به طور

 تبعيديان، آنان به كوفه گريخته و علناً فتنه را آغاز كردند. 
سياست عثمان در مواجهه با جريان فتنه براساس صبر و آرامش و گذشت استوار  -46

 ها را در جهت حل و فصل اين ماجرا در پيش بود، او بر همين اساس، اين شيوه
هايي  هاي تحقيق و تفحص به واليت مختلف، ارسال نامه گرفت: اعزام هيأت

ي واليات، كه به مثابه بيانيه از جانب خليفه به امت بود، مشورت با  متعدد به همه
واليان، گفتگو با معترضان و پاسخ به انتقادات آنان و نيز تأمين تعدادي از 

 ها و مطالبات ايشان.  خواسته
هايي از آن آموخت تا  توان درس ه برخورد عثمان با آن فتنه، ميبا دقت در نحو -47

ها را به كار بست. مهترين اين نكات، عبارتند  در مواقع بروز چنين جرياناتي، آن
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از: استقامت، رعايت عدالت، حفظ آرامش و متانت، تالش در جهت حفظ 
ورت با وحدت كلمه، اجتناب از تبليغات و به راه انداختن جار و جنجال، مش

ها  بزرگان و فرزانگان خدا ترس و با ايمان، رجوع به احاديثي كه در مورد فتنه
 هستند. 

مهمترين داليلي كه عثمان را واداشت تا مانع شود صحابه و مردم مدينه و ديگر  -48
بالد به جنگ و نبرد با معترضان بشتابند، عبارتند از: عمل به وصيتي كه رسول 

فارش فرموده بود كه نزد عثمان، چون پيماني بود او را به رعايت آن س صخدا
بايست تا پاي جان نيز به آن پايبند باشد، عثمان  كه مي صميان او و رسول خدا

جنگ و  صخواست اولين حاكمي باشد كه در ميان امت رسول اهللا نمي
خواهند  دانست كه معترضان، تنها او را مي اندازد، او خوب مي خونريزي به راه مي

ديد كه جان ديگر  دارند او را از ميان ببرند و به همين دليل، جائز نمي و قصد
مسلمانان را فداي جان خويش گرداند، عثمان يقين داشت كه براساس حديث 

كه او را به خاطر صبر و استقامت در برابر مصيبتي كه به آن دچار  صرسول خدا
خواهد شد و او همان شود، به بهشت بشارت داده بود، او در آن ماجرا كشته  مي

دهد، و عمل  اي است كه به خاطر دفاع از حق، جان خويش را از دست مي خليفه
به نظر و نصيحت عبداهللا بن سالم كه به او گفته بود كه با معترضان درگير مشو 
كه صبر و استقامت تو بهترين حجت و برهان در رد ادعاهاي دروغين ايشان 

 است. 
بود كه دانيم كه او مردي  اند اما مي عثمان را ذكر نكرده هر چند روايات، نام قاتل

بكر صديق، به  . نكته مهم ديگر اين است كه محمد بن ابياز مصري آمده بود
ي رواياتي كه چنين مطلبي را بيان  هيچ عنوان، در قتل عثمان، نقش نداشت و همه

رئه او در كنند، ضعيف و مخالف با روايات صحيح و مستندي هستند كه بر تب مي
 كنند.  اين جريان تأكيد مي
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طبق روايات معتبر و مستند، هيچ يك از صحابه در قتل عثمان، نقشي نداشتند و  -49
باشند و به هيچ عنوان، مردم را عليه او  ي ايشان از اين جنايت مبرا مي همه

 تحريك ننمودند. 
شجاعتي مردي هوشيار و روشن ضمير بود و به همين دليل، توانست با  سعثمان  -50

هاي شورشيان را نقش بر آب و خود آنان  نظير و اتخاذ سياستي مناسب، توطئه كم
كه آتش خواست اولين فردي باشد  را نزد مسلمانان رسوا كند. او چون نمي

سازد، تصميم گرفت با ايثار جان خود، كيان امت را  ور  جنگ را ميان امت شعله
 اي نجات بخشد.  از چنان مهلكه

داري را در ميان امت  اي بود كه تأثيرات بزرگ و دامنه ، حادثهسثمانفتنه قتل ع -51
هاي متعدد ديگري روي  ها و جنگ به جاي گذاشت، پس از اين فاجعه، فتنه

ها، تضعيف ايمان مردم و شيوع وسيع دروغ و نفاق و  دادند كه حاصل تمامي آن
 خيانت در ميان ايشان و انحراف از شريعت راستين بود. 

 فرمايد:  ر كه خداوند در قرآن ميهمانطو -52

ُِِه  ّموِۡعٗدا  �ۡلُقَرى�  َوتِۡلَك ﴿ لَُمواْ وََجَعۡلَنا لَِمۡهلِ َُ ُٰهۡ  لَّما  ََ ُۡ ۡهلَ
َ
 .]٥٩الکهف: [ ﴾٥أ

و اينها شهرها و آباديهائي است (از عاد و ثمود و قوم لوط و امثال ايشان) كه ما (
كه) موعدي براي هالكشان تعيين ايم و بل (در رساندن عذابشان شتاب ننموده

 ). اند ايم كه ايشان ظلم و ستم پيشه كرده ها را نابود ساخته ايم و زماني آن كرده

هر آن كس را كه به ديگري ظلم و ستم روا دارد و به ناحق به حقوق او تجاوز 
خواهد بود و چون به سرنوشت  كند هم در دنيا و هم در آخرت، عذابي دردناك

نگريم  ان شورشيان و آنكه مستقيماً در قتل عثمان دخالت داشتند ميو رهبر رؤسا
بينيم كه خداوند آنان را در دنيايشان ذليل گردانيد و انتقام خون به ناحق  مي

 ريخته عثمان را از يكا يك آنان گرفت. 
ي صحابه و ديگر مسلمانان را چنان متاثر و اندوهگين  همه سفاجعه قتل عثمان -53

ثر و اندوه عميق خويش أنتوانستند آن را از ياد ببرند شده اين ت ها نمود كه مدت
حسان بن ثابت، از  صند. شاعر رسول خداكرد بازگو ميبه هر نحوي كه شده را 
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بود و با سرودن قطعات سوزناكي در رثاي عثمان و هجو ناين قاعده مستثني 
ه از وراي قاتالن او در اين ماتم و حزن شركت جست تا همچنان عمق اين فاجع

 انداز باشد.  ها طنين هاي بسيار در گوش گذشت قرن
گويم كه اين توان و فرصت را به من داده تا كتابي   در آخر، خداوند را سپاس مي -54

كنم آنچه را  به رشته تحرير در آوردم. اعتراف مي سذي النوريندر مورد عثمان 
مورد هر آنچه از  درو ام،  كه از مطالب آن، درست است به فضل خداوند نوشته

كنم. تنها مرا اين  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 

مند شوند. از خوانندگان عزيز خواهشمندم كه مرا  خواهران مسلمانم از آن بهره
ند، و از خداوند متعال براي اين برادر خود، هنگام دعا و عبادت خويش از ياد نبر

فرمود: هر كس برادر مسلمان  صطلب آمرزش و رحمت كنند كه رسول خدا
خويش را در نهان و بدور از چشم خود او دعا كند، دعايش مستجاب شود. 

 رسانم:  آميز به پايان مي كتاب را با اين آيه از قرآن و چند بيت شعر حكمت

ِينَ ﴿ َّ ُقولُوَن َرّ�َنا َجآءُ  َو� َُ َِۡعِدهِۡ   َا َوِ�ِۡخَ�ٰتَِنا  �ۡغفِرۡ و ِمۢن 
ِينَ ََ َّ �  ِ يَ�ٰنِ َسبَُقوتَا ب  ٱۡ�ِ

ۡٞ رِّحي    ِيَن َءاَمُنواْ َرّ�َنآ �ِتَّك رَُءو َّ ِ  .]١٠الحشر: [ ﴾١َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لّ
گويند : پروردگارا! ما را و  آيند، مي مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا(

اي نسبت به مؤمنان در  اند بيامرز. و كينه برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
 ). دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي

ــــالإ ــــد اخلل ــــا فس ــــد عيب  ن جت

 اطلــب العلــم و ال تكســل، فــام

ـــدين و ال احتفـــل للفقـــه ـــی ال  ف

 و اهجـــر النـــوم و حصـــله فمـــن

ــــت  ــــد ذهب ــــل ق ــــهأال تق  رباب
 

ـــه و  ـــب في ـــن ال عي ـــل م ـــالج  ع

 هـــل الكســـلأبعـــد اخلـــري علـــی أ

ــــ ــــامل و حَ ــــه ب ــــتغل عن  لوَ تش

 يعــرف املطلـــوب حيقـــر مـــا بـــذل

 كــل مــن ســار علــی الــدرب وصــل
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بيني آن را برطرف كن؛ چرا كه هيچ كس و هيچ  (اگر [در اين كتاب] عيبي را مي
 توان كامل و بدون عيب يافت.  يزي را نميچ

رسد. در راه  به كسب علم و معرفت بپرداز و بدان كه خير و بركت به افراد تنبل نمي
فرا گرفتن علوم دين و معارف آن تالش كن و عمر خويش را صرف جمع كردن مال و 

س كه از خواب [غفلت و آرزو] بپرهيز و بدان هر آن ك مگذران،به دست آوردن قدرت 
دهد. مگوي كه  كند بها نمي ارزش هدف خويش را بداند، به آنچه در اين راه صرف مي

اند، چرا كه هر كس در شاهراه هدايت و دين راستين گام بردارد به  بزرگان دين رفته
 رسد).  سعادت [دنيا و آخرت] مي



 
  نامبرده در كتاب طقاتوضيح من

ر و با مركزيت شهر همدان. نام اين در جنوب درياي خز هاي بود طبرستان: منطقه -1
 تشكيل شده است. » زنان«به معناي تبر و » طبر«منطقه از دو كلمه 

اي است در غرب  آذربايجان: اين كلمه به معناي سرزمين آتش است و نام منطقه -۲
 درياي خزر و با مركزيت اردبيل.

ن سرزمين اي بود در شرق آسياي صغير و جنوب درياي سياه، اي ارمنستان: منطقه -۳
دادند، اين  را از آن جهت ارمنستان نام نهادند كه بيشتر ساكنان آن را ارامنه تشكيل مي

قوم، نژادي هندي و اروپايي بود كه در قرن اول بعد از ميالد به دين مسيحيت گرويد اما 
بر را داراي يك طبيعت مي دانستند)  ؛(گروهي كه عيسي بعدها تفكر منوفيست 

لبه يافت. در دوران فتوحات، ساكنان اين منطقه به شدت در برابر سپاهيان اعتقادات آنان غ
 ورزيدند.  كردند و بر مسيحيت خويش اصرار فراوان مي اسالم مقاومت مي

ارستان: سرزميني بود واقع در جنوب غرب منطقه ماوراءالنهر و با مركزيت خط -4
مترين مراكز آن شهرهاي و مههم اكنون اين منطقه جزو خاك افغانستان است  .شهر بلخ

 باشند.  مي وز و خوستقند
خراسان: به معناي محل طلوع خورشيد است، و آن سرزميني بود در شرق فالت  -5

 ايران و با مركزيت شهر مرو. 
اي بود در جنوب خراسان و با مركزيت شهر بست. اين  سجستان يا سيستان: منطقه -6

تشكيل شده است اما ظاهراً اين  به معناي منطقه» آستان«و » سگ«كلمه از دو بخش 
» ساكا«ناميدند چرا كه ساكنان آن ديار را  سرزمين را به اين خاطر سجستان مي

 خواندند.  مي
است ما بين دو رود بزرگ جيحون (آمو دريا) و سيحون  اي ماوراءالنهر: منطقه -7

، هم باشد. اين سرزمين مهمترين شهرهاي آن بخارا، سمرقند و تاشكند مي .)(سر دريا
 اكنون جزو قلمرو كشورهاي تركمنستان، ازبكستان و تاجيكستان است. 
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اي است در شرق درياي خزر، ظاهراً نام آن سرزمين در  جرجان يا گرگان: منطقه -8
بوده است و بنا به قولي، زردشت، دعوت خويش را از اين سرزمين » باكتريا«عهد باستان، 
 آغاز نمود. 

وب غرب فالت ايران و هم مرز با كشور عراق خوزستان: سرزميني است در جن -9
باشد و به داشتن ذخاير عظيم نفت مشهور است. اعراب، آن را  مركز آن شهر اهواز مي

م و بر كنار كردن  1925نامند و بر اين باورند كه رضاشاه با اشغال آن در سال عربستان مي
 ن ضميمه كرد. جا، آن سرزمين را به سرزمين ايرا از حكومت آنكعبي شيخ خزعل 
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مود شلتوت، نشر سيد حبيب حممود تاريخ املدينة، أبو زيد بن شبه منريي بصري، حتقيق حم -٤٥

 هـ. ١٣٩٣أمحد، مدينة، 
 م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠تاريخ اليعقويب، دار بريوت للطباعة والنشر، چاپ  -٤٦
 م. ١٩٦٩تاريخ اليمن السياسي يف العصر اإلسالمي، حسن سليمان حممود، بغداد  -٤٧
رم ضياء عمري، تاريخ خليفة بن خياط، أبو عمر خليفة بن خياط بن أيب هبرية ليثي، حتقيق أك -٤٨

 م. ١٣٩٧مؤسسة الرسالة، ودار القلم، بريوت، 
شهايب، نشر اللس العلمي   ، حتقيق، سكينهساز: عثمان   تاريخ دمشق، ابن عساكر، ترمجه -٤٩

 م. ١٩٨٤در دمشق، 
تبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي، على صاليب، دار الصحابة، چاپ اول،  -٥٠

 هـ. ١٤٢١
 يف أنساب القرشيني، موفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة التبيني -٥١

 مقدسي، حتقيق: حممد نايف دليمي، عامل الكتب. 
بد احلكيم ع  جتريد أمساء الصحابة، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، تصحيح صاحله -٥٢

 هـ. ١٣٨٩اهلند، : شرف الدين كتيب وأوالده، مببئي، ی خانه شرف الدين، چاپ
حتفة األحوذي بشرح سنن الرتمذي، حممد عبد الرمحن مباركپوري، تصحيح عبد الرمحن حممد  -٥٣

 ی: االعتماد، نشر حممد عبد احملسن كتيب.  خانه عثمان، چاپ
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حتقيق مواقف الصحابة يف الفتنة من روايات الطربي واحملدثني، تأليف د. حممد أحمزون، دار  -٥٤
 م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥كوثر، الرياض فروشی: ال طيبة، کتاب

 تذكرة احلفاظ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، دار إحياء الرتاث، بريوت.  -٥٥
 م. ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الرتبية القيادية، منري غضبان، دار الوفاء، املنصورة، مصر  -٥٦
يب، بريوت، تفسري القرطيب، أيب عبد اهللا حممد بن أمحد أنصار، قرطيب، دار إحياء الرتاث العر  -٥٧

 م. ١٩٦٥لبنان 
فروشی: العبيكان،  التفوق والنجابة على �ج الصحابة، محد بن بيله بن مرهان عجمي، کتاب -٥٨

 رياض، چاپ اول. 
 تقريب التهذيب، ابن حجر.  -٥٩
ق د. يالتمهيد والبيان يف مقتل الشهيد عثمان، حممد بن حيىي بن أيب بكر مالقي أندلسي، حتق -٦٠

 م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ثقافة، الدوحة، چاپ اول، حممود يوسف زايد، دار ال
التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصرة يف القرن األول اهلجري، صاحل علي، چاپ دوم،   -٦١

 م. ١٩٦٩دار الطليعة، بريوت 
 م. ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧تذيب ابن عساكر، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،  -٦٢
 صادر، بريوت.  تذيب التهذيب، أمحد بن علي بن حجر، دار -٦٣
فروشی: طيبة، مدينة منورة، مؤسسة الكتب  : ابن رجب حنبلي، کتابجامع العلوم واحلكم -٦٤

 م. ١٩٩٠ -هـ١٤١٠الثقافية، بريوت، چاپ دوم، 
ی: جملس دائرة املعارف  خانه اجلرح والتعديل، أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت رازي، چاپ -٦٥

 هـ. ١٣٧٢، العثمانية در حيدر آباد، الدكن، اهلند
مجهرة أنساب العرب، علي بن أمحد بن حزم أندلسي، حتقيق عبد السالم هارون، قاهرة،  -٦٦

 هـ. ١٣٨٢
جولة تارخيية يف عصر اخللفاء الراشدين، د. حممد سيد وكيل، دار التمع، چاپ پنجم،  -٦٧

 م. ١٩٩٥ -هـ١٤١٦
 م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٧حذيفة بن اليمان، إبراهيم علي، دار القلم، دمشق،  -٦٨
روب اإلسالم يف الشام يف عهود اخللفاء الراشدين، حممد أمحد بامشيل، چاپ اول، ح -٦٩

 م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠
 حروب الردة وبناء الدولة اإلسالمية، أمحد سعيد بن سامل، دار املنار.  -٧٠
 احلضارة العربية يف اإلسالم، د. واضح صمد، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.  -٧١
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 .  ثمان اخلميس، دار اإلميان، اسكندريهحقبة من التاريخ، ع -٧٢
 احلكمة يف الدعوة إىل اهللا، سعيد قحطاين، مؤسسة جريسي، رياض.  -٧٣
حلية األولياء وطبقات األصفياء، أيب نعيم أمحد بن عبد اهللا أصفهاين، دار الكتب العلمية،  -٧٤

 بريوت. 
  فروشی: الرياض احلديثة، بی تا. أيب يوسف، منشورات کتابقاضی : اخلراج -٧٥
بن زياد بغدادي، شرح وحتقيق د.   بن جعفر بن قدامه  اخلراج وصناعة الكتابة، أبو الفتوح قدامه -٧٦

 م. ١٩٨١حممد حسني زبيدي، دار الرشيد، بغداد، 
 اخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري، حيىي بن إبراهيم حيىي، دار اهلجرة.  -٧٧
 م. ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣اوي، اخلالفة بني التنظري والتطبيق، حممود مرد -٧٨
، دانشگاه: أم  فروشی: سامل، عزيزيه خالفة عثمان بن عفان، د. حممد بن صامل سلمي، کتاب -٧٩

 هـ. ١٤١٩القرى، چاپ اول، 
فروشی:  اخلالفة واخللفاء الراشدون بني الشورى والدميقراطية، مستشار سامل بنساوي، کتاب -٨٠

 م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٨املنار اإلسالمية، چاپ دوم، 
 خللفاء الراشدون أعمال وأحداث، د. أمني قضاة، دار الفرقان، أردن. ا -٨١
اخللفاء الراشدون بني االستخالف واالستشهاد، صالح عبد الفتاح خالدي، دار القلم،  -٨٢

 م. ١٩٩٥ -هـ١٤١٦دمشق، الدار الشامية، بريوت، چاپ اول 
 م. ١٩٩٧ -ـه١٤١٨اخللفاء الراشدون، حسن أيوب، دار التوزيع والنشر اإلسالمية،  -٨٣
 م. ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦اخللفاء الراشدون، عبد الوهاب جنار، دار القلم، بريوت، لبنان.  -٨٤
اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب، عبد الرمحن عبد الكرمي عاين، د. حسن فاضل زغني، دار  -٨٥

 م. ١٩٨٩الشئون الثقافية العامة، بغداد، چاپ 
 اخلوارج والشيعة، يوليوس فلهاوزن.  -٨٦
ألهواء والفرق والبدع، وموقف السلف منها، د. ناصر بن عبد الكرمي، مركز دار دراسات يف ا -٨٧

 م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٨إشبليا، چاپ اول، 
 -هـ١٤١٩دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشدة، د. عبد الرمحن شجاع، چاپ اول،  -٨٨

 م، دار الفكر املعاصر، صنعاء. ١٩٩٩
مسكوكات،   فاء الراشدين يف املتحف العراقي، جملهالدراهم املضروبة على الطراز الساساين للخل -٨٩

 م، وداد على قزاز. ١٩٦٩مديرية اآلثار العامة بغداد، 
 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢١دماء على قميص عثمان بن عفان، دار البشري،  -٩٠
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 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠الدوحة النبوية، د. فاروق محادة، دار القلم، دمشق،  -٩١
خللفاء الراشدين، تأليف أمساء حممد أمحد زيادة، دار وا هدور املرأة السياسي يف عهد النيب  -٩٢

 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢١السالم در مصر، چاپ اول، 
دراسة الشبهات ورد املفرتيات، د. محدي شاهني، دار القاهرة  الدولة األموية املفرتى عليها. -٩٣

 م. ٢٠٠١للكتاب، 
 م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦الدولة األموية، يوسف العش، دار الفكر، چاپ دوم  -٩٤
 دولة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين، د. محدي شاهني، دار القاهرة.ال -٩٥
 م. ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤فروشی: وهبة، مصر،  الدولة والسيادة، د. فتحي عبد الكرمي، کتاب -٩٦
فروشی:  الدين اخلالص، حممد صديق حسن قنوجي خباري، حتقيق حممد زهري خبار، کتاب -٩٧

 الفرقان. 
ن بن عبد اهللا بن احلارث، حتقيق د. حسن عيسى أبو ياسني، ديوان أعشى مهدان، عبد الرمح -٩٨

 م. ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣رياض، دار العلوم، 
 م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ذات الصواري، شوقي أبو خليل، دار الفكر،  -٩٩

 -هـ١٤٠٢ذو النورين عثمان بن عفان، حممد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، چاپ دوم،  -١٠٠
 م، بريوت، لبنان. ١٩٨٢

 م. ١٩٨٩ -هـ١٤١٠فروشی: ابن تيمية،  ان بن عفان، حممد مال اهللا، کتابذو النورين عثم -١٠١
الرد على الرافضة، أيب حامد حممد مقدسي، حتقيق عبد الوهاب خليل الرمحن، الدار السلفية،  -١٠٢

 هـ. ١٤٠٣مببئي، هند، چاپ اول 
لشامية، الرقة والبكاء، موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، دار القلم، دمشق، الدار ا -١٠٣

 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢بريوت، چاپ دوم، 
الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام، أبو قاسم سهيلي، حتقيق عبد الرمحن وكيل،  -١٠٤

 هـ. ١٣٨٧دار الكتب احلديثة، ط
فروشی:  حمب  طربي، الکتاب  الرياض النضرة يف مناقب العشرة، أبو جعفر أمحد مشهور به -١٠٥

 .  القيمة، قاهره
عاد يف هدي خري العباد، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر ابن قيم، حتقيق شعيب أرناؤوط، زاد امل -١٠٦

 هـ. ١٤٠٦، ١٣: الرسالة، بريوت، ط مؤسسه
الزهد، إمام أمحد بن حنبل، حتقيق حممد سعيد بسيوين زغلول، دار الكتاب العريب، بريوت،  -١٠٧

 م. ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩



 653      مراجع 
 

 

 

لريان، ودار األندلس اخلضراء در جدة، ، حممود شيت خطاب، مؤسسة اهسفراء النيب  -١٠٨
 م. ١٩٩٦ -هـ١٤٠٧چاپ أول، 

 سنن أيب داود، إمام أبو داود، حتقيق وتعليق عزت دعاس، سوريا.  -١٠٩
 زيد قزويين، دار الفكر. ي، حافظ أبو عبد اهللا حممد بن  سنن ابن ماجه -١١٠
 هـ. ١٣٩٨سنن الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى ترمذي، دار الفكر،  -١١١
ی دار املعارف، بريوت، لبنان،  خانه لكربى، حافظ أمحد بن احلسني بيهقي، چاپالسنن ا -١١٢

 فروشی: املعارف، الرياض.  توزيع کتاب
السنة والبدعة، عبد اهللا باعلوي حضرمي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت،  -١١٣

 م. ١٩٩٢ -هـ١٤١٣ی دار القلم، چاپ اول،  خانه چاپ
، ١مد خالل، حتقيق د. عطية زهراين، دار الراية، الرياض، طالسنة، أبو بكر أمحد بن حم -١١٤

 هـ. ١٤١٠
از حسن إبراهيم حسن، وحممد زكي   السيادة العربية والشيعة واإلسرائيليات، فان فولنت، ترمجه -١١٥

 م. ١٩٦٥، ٢فروشی: النهضة املصرية، ط إبراهيم، قاهرة، کتاب
ين أمحد بن تيمية، دار املعرفة، بريوت، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، تقي الد -١١٦

 م. ١٩٦٩چاپ چهارم، 
 م. ١٩٨٦السياسة املالية لعثمان بن عفان، قطب إبراهيم حممد، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -١١٧
سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ذهيب، چاپ دوم، مؤسسة الرسالة،  -١١٨

 هـ. ١٤٠٢بريوت، 
 وس وعرب، عبد احلميد بن عبد الرمحن سحيباين، دار الوطن. در  سري الشهداء -١١٩
 السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة، د. حممد أبو شهبة، دار القلم، دمشق.  -١٢٠
السرية النبوية يف ضوء املصادر األصلية، د. مهدي رزق اهللا أمحد، مركز ملك فيصل برای  -١٢١

 م. ١٩٩٩ -هـ١٤١٢، ١های اسالمی، رياض، ط حتقيق و پژوهش
 م. ١٩٩٧ -هـ١٤١٧: ابن هشام، دار إحياء الرتاث، السرية النبوية -١٢٢
السرية النبوية دروس وعرب، مصطفى سباعي، املكتب اإلسالمي، بريوت لبنان، چاپ �م،  -١٢٣

 م. ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث، د. علي حممد صاليب، دار الصحابة، الشارقة،  -١٢٤

 م. ٢٠٠١چاپ اول، 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، أبو فالح عبد احلي بن أمحد بن محد حنبلي، بريوت،  -١٢٥
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 املكتب التجاري للطباعة والنشر. 
 م. ١٩٨١شرح صحيح مسلم، إمام نووي، بريوت، دار الفكر، ط  -١٢٦
فروشی: الصحابة،  الشرف والتسامي حبركة الفتح اإلسالمي، د. علي حممد صاليب، کتاب -١٢٧

 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ الشارقة، چاپ اول،
 شعراء اخللفاء، نبال تيسري مخاش.  -١٢٨
 شهيد الدار.. عثمان بن عفان، أمحد خروف، دار البيارق، دار عمار. -١٢٩
 الصارم املسلول على شامت الرسول، تقي الدين ابن تيمية.  -١٣٠
و  گصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أبو العباس أمحد بن علي قلقشندي، وزارت فرهن -١٣١

 ی: األمريية.  خانه ای تصويری از چاپ ، بی تا، نسخهارشاد ملی، قاهرة
 صحيح خباري، أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل خباري، دار الفكر.  -١٣٢
 صحيح التوثيق يف سرية وحياة ذي النورين، جمدي فتحي سيد، دار الصحابة در طنطا، مصر.  -١٣٣
  م.١٩٩٨ -هـ١٤٠٨، ٣صحيح السرية النبوية، إبراهيم علي، دار النفائس، ط -١٣٤
 : ألباين، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، رياض. صحيح النسائي -١٣٥
 صحيح سنن ابن ماجه، ألباين، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، رياض.  -١٣٦
فروشی: الرتبية العريب لدول اخلليج،  صحيح سنن الرتمذي، حممد ناصر الدين ألباين، کتاب -١٣٧

 هـ. ١٤٠٨، ١رياض، ط
اد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، چاپ صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤ  -١٣٨

 م. ١٩٧٢دوم، 
 م. ١٩٤٣ی: املعارف، مصر،  خانه الصديقة بنت الصديق، عقاد، چاپ -١٣٩
 : إمام أيب الفرج ابن جوزي، دار املعرفة، بريوت. صفة الصفوة -١٤٠
 صالح األمة يف علو اهلمة، د. سيد بن حسني عفاين، دار الرسالة.  -١٤١
ق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة، شهاب الدين أبو عباس أمحد بن حجر الصواع -١٤٢

 هيثمي، دار الكتب العلمية، بريوت. 
 الطبقات الكربى، حممد سعيد بن منيع هامشي، دار صادر، بريوت.  -١٤٣
 م. ١٩٧١ -هـ١٣٩١عائشة والسياسة، سعيد أفغاين، دار الفكر، بريوت،  -١٤٤
حداث الفتنة يف صدر اإلسالم، سليمان بن محد العودة، دار طيبة، عبد اهللا بن سبأ وأثره يف أ -١٤٥

 هـ. ١٤١٢رياض، چاپ دوم، 
 م. ١٩٩٠ -هـ١٤١٠عبد اهللا بن مسعود، عبد الستار شيخ، دار القلم، دمشق،  -١٤٦
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عبد امللك بن مروان والدولة األموية، ضياء الدين ريس، مطابع سجل العرب، چاپ دوم،  -١٤٧
 م. ١٩٦٩سال

 م. ١٩٩١ -هـ١٤١٢اخلليفة الشاكر الصابر، عبد الستار شيخ،  عثمان بن عفان.. -١٤٨
 م. ١٩٩٠ -هـ١٤١٠عثمان بن عفان، صادق عرجون، الدار السعودية،  -١٤٩
 عثمان بن عفان، حممد حسنني هيكل.  -١٥٠
 العشرة املبشرون باجلنة، حممد صاحل عوض، مؤسسة املختار، القاهرة.  -١٥١
 فروشی: العلوم واحلكم. کتاب  عصر اخلالفة الراشدة، الدكتور أكرم ضياء عمري، -١٥٢
 عصر اخللفاء الراشدين، د. عبد احلميد خبيت، دار املعارف در مصر.  -١٥٣
 -هـ١٣٦٥فروشی: خاجني،  عقائد الشيعة، رونلدسن دوايت، تعريب (ع.م) قاهرة، کتاب -١٥٤

 م. ١٩٤٦
 العقد الفريد، أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب، دار الفكر، بريوت.  -١٥٥
سلف وأصحاب احلديث ضمن الرسائل املنربية، شيخ إمساعيل صابوين، نشر حممد عقيدة ال -١٥٦

 م. ١٩٧٠أمني دمج، بريوت 
عقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحابة الكرام، دكرت ناصر بن علي عايض حسن شيخ،   -١٥٧

 فروشی: الرشد، رياض.  کتاب
ن رجاء سحيمي،  العقيدة يف أهل البيت بني اإلفراط والتفريط، د. سليمان بن سامل ب -١٥٨

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠فروشی: إمام خباري، چاپ اول  کتاب
از، د. حممد يوسف موسى و...،   العقيدة والشريعة اإلسالمية، جولد تسيهر، أجناس ترمجه -١٥٩

 قاهرة، دار الكتب احلديثة. 
فروشی: املكية، مكة  کتابزان الفتنة، أسامة حممد سلطان،  عمار بن ياسر.. رجل احملنة ومي -١٦٠

 م. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠كرمة، چاپ اول، امل
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري.  -١٦١
 ی: أم القرى.  خانه عمرو بن العاص.. األمري الاهد، د. منري حممد غضبان، چاپ -١٦٢
 م. ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨،  عمرو بن العاص، عبد اخلالق سيد أبو رابيه -١٦٣
 نان. عمرو بن العاص، حممود عقاد، ناشر: دار الكتاب العريب، بريوت، لب -١٦٤
سازی از: حممد   بكر بن العريب، حتقيق: حمب الدين خطيب، آمادهالعواصم من القواصم، أبو  -١٦٥

 م. ١٩٨٩سعيد مبيض، دار الثقافة، قطر، دوحه، چاپ دوم، 
 : أيب فارس، دار الفرقان، عمان، أردن. غزوة احلديبية -١٦٦
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ريان، قاهرة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حتقيق: استاد حمب الدين خطيب، دار ال -١٦٧
 هـ. ١٤٠٧، ١ط

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حممد علي شوكاين، دار الفكر  -١٦٨
 م. ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣للطباعة والنشر، 

 م. ١٩٤٧الفتنة الكربى، عثمان، طه حسني، دار املعارف در مصر،  -١٦٩
 م. ١٩٦٦، الفتنة الكربى، علس وبنوه، طه حسني، دار املعارف در مصر -١٧٠
 م. ١٩٩٩ -هـ١٤١٩فروشی: العبيكان،  فتنة مقتل عثمان، د. حممد عبد اهللا غبان، کتاب -١٧١
 الفتنة، أمحد عرموش.  -١٧٢
 -هـ١٤٠٧املعارف بريوت، لبنان،   ةفتوح البلدان، أبو عباس، أمحد بن حيىي بالذري، مؤسس -١٧٣

 م. ١٩٨٧
ن عبد اهللا بن عبد احلكم، فتوح مصر وأخبارها، ابن عبد احلكم، أبو القاسم عبد الرمحن ب -١٧٤

 فروشی: املثىن بغداد.  م، ناشر کتاب١٩٢٠ -هـ١٣٣٩ی لندن،  خانه ای از چاپ نسخه
 م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٩فرائد الكالم للخلفاء الكرام، قاسم عاشور، چاپ اول  -١٧٥
 فصل اخلطاب يف مواقف األصحاب، حممد صاحل غرسي، دار السالم، مصر.  -١٧٦
 فروشی: اخلاجني، مصر.  حل، أيب حممد بن حزم ظاهري، کتابالفصل يف امللل واألهواء والن -١٧٧
فضائل الصحابة، أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل، دار ابن اجلوزي، سعودية، چاپ  -١٧٨

 م. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠دوم، 
 -هـ١٤١٦فقه األولويات، حممد وكيلي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، هريندن، فريجينيا،  -١٧٩

 م، چاپ اول. ١٩٩٧
:  ه اخلالفة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، د. عبد الرزاق أمحد سنهوري، مؤسسهفق -١٨٠

 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الرسالة، چاپ اول، 
 الفكر اإلسالمي بني املثالية والتطبيق، كامل شريف.  -١٨١
 فيض القدير: مناوي.  -١٨٢
حزم، قادة الفتح اإلسالمي يف أرمينية، حممود شيت خطاب، دار األندلس اخلضراء، دار ابن  -١٨٣

 م. ١٩٩٨ -هـ١٤١٩چاپ اول: 
قادة فتح السند وأفغانستان، حممود شيت خطاب، دار األندلس اخلضراء، دار ابن حزم،  -١٨٤

 م. ١٩٨٨ -هـ١٤١٩چاپ اول، 
 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤قادة فتح بالد املغرب، حممود شيت خطاب، دار الفكر،  -١٨٥
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 : الرسالة، بريوت، لبنان.  القاموس احمليط، فريوز آبادي، مؤسسه -١٨٦
القواعد الفقهية.. مفهومها تطورها، دراسة مؤلفاتا، أدلتها، تطبيقها، على حممد ندوي،  -١٨٧

 م. ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١بريوت، دار القلم، ط
 : الرسالة.  القيود الواردة على سلطة الدولة، عبد اهللا گيالين، دار البشري، عمان، مؤسسه -١٨٨
ابن األثري، حتقيق علي   ين معروف بهالكامل يف التاريخ، أبو احلسن علي بن أيب مكارم شيبا -١٨٩

 م. ١٩٨٩ -هـ١٤٠٨شريي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
الكامل يف اللغة واآلداب، أيب العباس حممد بن يزيد، ناشر: البايب احلليب، مصر، ط  -١٩٠

 : الرسالة.  م، مؤسسه١٩٣٧ -هـ١٣٥٦
  فروشی: العلوم واحلكم، مدينه كتاب اإلمامة والرد على الرافضة أليب نعيم األصبهاين، کتاب -١٩١

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢منوره، چاپ دوم، 
 الكفاءة اإلدارية يف السياسة الشرعية، د. عبد اهللا قادري، دار التمع، جدة.  -١٩٢
 كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ حممد قطب، دار الوطن السعودية.  -١٩٣
 لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت.  -١٩٤
ی: دائرة املعارف  خانه يزان، أمحد بن علي بن حجر، حيدر آباد دكن، چاپلسان امل -١٩٥

 م. ١٩١٢ -هـ١٣٣١العثمانية، 
ليبيا من الفتح العريب حىت انتقال اخلالفة الفاطمية إىل مصر، د. صاحل مصطفى مفتاح مزيين،  -١٩٦

 م. ١٩٩٤منشورات جامعة قاريونس، ببغازي، چاپ دوم، 
 د إبراهيم صاحل، دار عامل الكتب، رياض. مبادئ االقتصاد اإلسالمي، سعا -١٩٧
الروحون من احملدثني، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد متيمي، حتقيق إبراهيم حممود زايد،  -١٩٨

 حلب دار الوعي. 
 . ١٠البحوث اإلسالمية، ش  : جمله -١٩٩
 . ٢١جمله: املؤرخ العريب، ش  -٢٠٠
 -هـ١٣٧٤دار املعرفة، بريوت،  جممع األمثال: ميداين، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، -٢٠١

 م. ١٩٥٥
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر هيثمي، بتحرير احلافظني العراقي وابن  -٢٠٢

 هـ. ١٤٠٢, ٣حجر، دار الكتاب العريب، بريوت، ط
 هـ. ١٤١٨جمموعة الفتاوى، تقي الدين أمحد بن تيمية حراين، دار الوفاء،  -٢٠٣
ياسية يف العهد النبوي واخلالفة الراشدة، حممد محيد اهللا، دار النفائس، جمموعة الوثائق الس -٢٠٤
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 م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥چاپ پنجم، 
املدينة املنورة.. فجر اإلسالم والعصر الراشدي، حممد حممد حسن شراب، دار القلم، دمشق،  -٢٠٥

 م. ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الدار الشامية، بريوت، چاپ اول، 
، حيىي إبراهيم حيىي، دار العاصمة، رياض، چاپ اول، مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي -٢٠٦

 هـ. ١٤١٠
 مرويات العهد املكي، عادل عبد الغفور. -٢٠٧
 مرويات خالفة معاوية يف تاريخ الطربي، خالد غيث، دار األندلس اخلضراء، جدة.  -٢٠٨
املستدرك على الصحيحني، أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا نيسابوري، دار الكتب العلمية،  -٢٠٩

 م. ١٩٩٠ -هـ١٤١١، لبنان، چاپ اول، بريوت
 مسند اإلمام أمحد، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.  -٢١٠
 . املعارف : ابن قتيبه -٢١١
معاوية بن أيب سفيان صحايب كبري وملك جماهد، منري حممد غضبان، دار القلم، دمشق،  -٢١٢

 م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٧چاپ سوم، 
 م. ١٩٧٧ -ـه١٣٩٧معجم البلدان، ياقوت محوي، دار صادر، بريوت،  -٢١٣
فروشی: العلوم واحلكم،  معجم الطرباين الكبري، أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، کتاب -٢١٤

 م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦چاپ دوم، 
هـ، حتقيق حممد راضي ابن حاج عثمان،  ٤٣٠: أيب نعيم متوفی سال: معرفة الصحابة -٢١٥

 هـ. ١٤٠٨الرياض، فروشی: احلرمني يف  فروشی: الدار يف املدينة النبوية، وکتاب کتاب
ی:  خانه يب يوسف فسوي، حتقيق: أكرم ضياء العمري، چاپأاملعرفة والتاريخ للفسوي،  -٢١٦

 هـ. ١٣٩٤اإلرشاد، بغداد، 
 -هـ١٤٠٤، ٣املغازي، حممد عمر واقدي، د. مارسدن جونس، عامل الكتب، بريوت، ط -٢١٧

 م. ١٩٨٤
د. عبد اهللا الرتكي، د. عبد  قيقاملغين، موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة، حت -٢١٨

 هـ. ١٤١٢، ١الفتاح احللو، دار هجر، القاهرة، ط
 : السنة احملمدية. ی خانه يح والضعيف، القاهرة، چاپاملنار املنيف يف الصح -٢١٩
 هـ. ١٣٩١فروشی: دار الرتاث،  : بيهقي، حتقيق: أمحد صقر، کتابمناقب الشافعي -٢٢٠
لفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن جوزي، دار الكتب املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، أيب ا -٢٢١

 العلمية، بريوت. 
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 منهج السنة النبوية، ابن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، مؤسسه: قرطبة.  -٢٢٢
 م. ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٥منهج الرتبية اإلسالمية، حممد قطب، دار الشروق، ط -٢٢٣
د حممد نوح، انتشارات: منهج الرسول يف غرس الروح اجلهادية يف نفوس أصحابه، د. سي -٢٢٤

 م. ١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١اإلمارات العربية املتحدة، ط
موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان، حتقيق حسني داراين، عبده كوشك، دار الثقافة العربية،  -٢٢٥

 هـ. ١٤١١، ١دمشق، ط
مقريزي، أمحد بن علي بن عبد  اخلطط واآلثار، املعروف باخلطط املواعظ واالعتبار بذكر -٢٢٦

 ر تقي الدين أبو العباس مقريزي. القاد
 م. ١٩٩٦فروشی: النهضة املصرية،  موسوعة التاريخ اإلسالمي، أمحد شليب، کتاب -٢٢٧
إسالمي وأوقاف و دعوت و ارشاد در  ، مسند اإلمام أمحد، وزارت شئوناملوسوعة احلديثية -٢٢٨

 م. ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠سعوديه، چاپ دوم، 
 -هـ١٤٠٤س قلعجي، دار النفائس، طبعة موسوعة فقه عثمان بن عفان، دكرت حممد روا -٢٢٩

 م. ١٩٨٣
ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن عثمان الذهيب، حتقيق: علي البجاوي، دار إحياء  -٢٣٠

 هـ. ١٣٨٢الكتب العربية، قاهره، چاپ اول، 
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بردي، وزارت  -٢٣١

 و ارشاد ملی، قاهرة، بی تا.فرهنگ 
 نساء أهل البيت، أمحد خليل مجعه، دار ابن كثري، دمشق، سوريا.  -٢٣٢
م، ١٩٦٧ -هـ١٣٨٧ی: األزهر،  خانه نشأة الفقه االجتهادي وأطواره، حممد سايس، چاپ -٢٣٣

 جممع البحوث باألزهر، جملس چهارم. 
 ر عمار، عمان.نظام األراضي يف صدر الدولة اإلسالمية، حممد حسن أبو حيىي، دا -٢٣٤
 م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٦نظام احلكم يف اإلسالم، عارف أبو عبيد، دار النفائس، اردن،  -٢٣٥
نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ اإلسالمي، ظافر قامسي، دار النفائس، بريوت، چاپ دوم،  -٢٣٦

 م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
اسات نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين، محد حممد صمد، املؤسسه: اجلماعية للدر  -٢٣٧

 هـ. ١٤١٤والنشر والتوزيع، بريوت، چاپ اول، 
 نظام اخلالفة يف الفكر اإلسالمي، دكرت مصطفى حلمي، دار الدعوة، اسكندريه.  -٢٣٨
 النظم اإلسالمية، صبحي صاحل، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. -٢٣٩
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 ظيب، مكتب الرتاث العريب لدول اخلليج. النظم اإلسالمية، وقائع ندوة أبو  -٢٤٠
األرب يف فنون األدب، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب نويري، اهليئة املصرية العامة �اية  -٢٤١

 هـ. ١٣٩٥للكتاب، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، قاهره 
، ١فروشی: الرشد، الرياض، ط اهلجرة يف القرآن الكرمي، أحزمي سامعون جزويل، کتاب -٢٤٢

 م. ١٩٩٦ -هـ١٤١٧
 هـ. ١٤٠٢، دار املعارف، رياض، ط  : سعديوجوب التعاون بني املسلمني -٢٤٣
 الوحدة اإلسالمية، حممد أبو زهرة.  -٢٤٤
ابن خلكان أبو العباس مشس الدين أمحد، حتقيق: إحسان  وفيات األعيان وأنباء الزمان، -٢٤٥

 عباس، دار صادر، بريوت. 
كندي، حتقيق د. حسن نصار، دار صادر، بريوت، بی   والة مصر، أبو يوسف حممد يوسف -٢٤٦

 تا. 
 لشرطة يف اإلسالم، د. منر محيداين، دار عامل الكتب، رياض. والية ا -٢٤٧
 الوالية على البلدان، يف عصر اخللفاء الراشدين، د. عبد العزيز إبراهيم عمري.  -٢٤٨
 اليمن يف صدر اإلسالم، د. عبد الرمحن شجاع، دار الفكر، دمشق. -٢٤٩

* * * 

 


	تقدیم به
	عالمان اهل عمل، دعوتگران با تقوی، دانشجویان زحمتکش و فرزندان برومند این امت اسلامی، خداوند بزرگ را با اسماء وصفات والایش مورد استدعا قرار می دهم که این اثر را در پیشگاه ملکوتیش مورد قبول قرار دهد.
	فهرست مطالب
	مقدمه
	فصل اول عثمان بن عفّان از مکّه تا مدینه
	گفتار نخست اسم، نسب، کنیه، القاب، صفات، خاندان و جایگاه ایشان در عصر جاهلیت
	گفتار دوم رابطهي حضرت عثمانس با قرآن کریم
	گفتار سوم ملازمت و مصاحبت با نبی اکرمص در مدینه
	گفتار چهارم احادیثی که در فضیلت عثمان بن عفّانس بیان شده اند
	گفتار پنجم ذیالنورینس در دوران خلافت صدّیق و فاروقب
	فصل دوم به خلافت رسیدن عثمانس، راه و روش او در حکومت و مهمترین ویژگیهای شخصیتی ايشان
	گفتار سوم: مهمترین صفات ذیالنورینس
	گفتار اول به خلافت رسیدن عثمان
	گفتار دوم روش حکومت داری عثمان بن عفّانس
	گفتار سوم مهمترین صفات ذیالنورینس
	فصل سوم سیاستهای مالی و قضائی عثمان بن عفّانس
	گفتار اول سیاستهای مالی
	گفتار دوم سیستم قضایی عهد عثمانس و مهمترین اجتهادات ایشان
	فصل چهارم فتوحات عهد عثمان بن عفّانس
	مقدمه
	گفتار اول فتوحات عثمانس در فلات ایران و ماوراءالنهر
	گفتار دوم فتوحات شام
	گفتار سوم فتوحات جبهه مصر و آفریقا
	گفتار چهارم تدوین مصحف واحد، بزرگترین افتخارات عثمان بن عفان است
	فصل پنجم نظام اداری و تقسیمات کشوری عهد عثمان س
	گفتار نخست سرزمینهای تحت سلطه دولت عثمانس و سیاست او در رابطه با والیان
	گفتار دوم سیاست عثمانس در قبال والیان و وظایف و حقوق آنان در این دوران
	گفتار سوم واقعیّات و حقایق مربوط به والیان عثمانس
	گفتار چهارم واقعیت رابطه ابوذر و عثمانب
	فصل ششم دلایل و مقدمات بروز فتنه شهادت عثمانس
	گفتار نخست اهمیت مطالعه حوادثی که در جریان فتنه شهادت عثمانس و پس از آن روی میدادند و بررسی احادیثی که خبر از وقوع این فتنه بزرگ دادهاند
	گفتار دوم عوامل و زمینههای بروز فتنه شهادت عثمانس
	فصل هفتم قتل عثمان بن عفان (
	گفتار نخست آغاز فتنه
	گفتار دوم روش عثمانس در مواجهه با فتنه و آشوب
	گفتار سوم شورشیان، مدینه را اشغال میکنند
	گفتار چهارم مواضع صحابهش در قبال شهادت عثمانس
	موضع صحابهش دلیلی بر برائت آنان از قتل عثمانس است
	چکیده کتاب
	توضیح مناطق نامبرده در کتاب
	فهرست منابع

