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 :به عنوان مقدمه
  شهادت حضرت عثمان ذي النورین

 الخالديدکتر صالح عبدالفتاح 
 اشاره:

خالفت عثمان بن عفان رضی اهللا عنه حدود دوازده سال ادامه داشت، از ابتـداي سـال   
 هجري پایان یافت.  35شروع و در پایان سال   هـ 24

عثمان بن عفان مدت دوازده سال پیشـواي مسـلمانان بـود، و در     ید:گو می امام زهري
اي نداشـتند، و در میـان    یه و شـکایه شش سال اول خالفتش اکثریت قاطع مردم از او گال

مردم قریش محبوبیتش از عمر بن خطاب رضی اهللا عنه بیشتر بود. زیرا عمر بـن خطـاب   
داد، و  از خـود نـرمش نشـان مـی    ها  آن گرفت. اما عثمان در برابر گاهی بر آنان سخت می

کـم   داشـت، و پـس از آن شـش سـال بـود کـه کـم        حقوق خویشاوندي آنان را پاس می
 ها آغاز گردید!  گري ها و فتنه تراضات و مخالفتاع

 سرآغاز فتنه و آشوب بزرگ  

ام هجري و هفت سال پس از آغاز خالفت عثمان بن عفان بود که آشوب  در سال سی
سر و سامانی گردید و دامنه اختالف و تفرقه گسترش  و بال سر برآورد، و جامعه دچار بی

هـاي   ره و کوفه و مصر سازماندهی شدند، و فعالیتیافت و دشمنان اسالم مخفیانه در بص
 خویش را آغاز نمودند. 

خرد مسلمانان اثر  آنان به وسیله تبلیغات خویش بر روي مردم عوام و افراد ناآگاه و کم
هاي بسیاري پدید آوردند، و همه توان و  گذاشتند و در مصر و کوفه و بصره از آنان دسته

امنۀ تفرقه و اشاعه دروغ و افتراء به کـار گرفتنـد، تـا در    امکانات خود را براي گسترش د
 نهایت به محاصره منزل عثمان بن عفان در مدینه در دوازدهمین سال خدمت او انجامید! 
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ترین جنایت در تاریخ اسالم دست زدند و سومین  در پی آن بود که به بدترین و زشت
دانه به قتل رسانیدند. از طرف دیگر خلیفه از خلفاي راشدین را به صورتی بسیار ناجوانمر

طلبی در میان مسلمانان ریشه دوانید و در میـان آنـان اختالفـات مـذهبی و      فتنه و آشوب
سیاسی و دینی فراگیر شد. پس از به شهادت رسیدن عثمان بن عفـان در مـورد خلیفـه و    

خدا صـلی   امامی واحد اجماع و اتفاق نظر پیدا نکردند و (چنانچه به قرآن و سنت رسول
در اعتقاد و عمل متوسل نشوند) تا قیامت هم اتحاد و اتفاق پیدا نخواهند  اهللا علیه و سلم

 کرد. 
 35تـا   30نگاران مسلمان بخش دوم از خالفت حضرت عثمان را یعنی از سـال   تاریخ

اند که در نهایت به شهادت حضرت  گري نامیده و فتنه  هاي پیدایش و رشد آشوب را سال
 عثمان انجامید! 

انـد، و از ثبـت و    هـا را نوشـته   ها و آشوب هاي مربوط به آن فتنه نویسان گزارش تاریخ
هاي آن مانند: جنگ میان حضرت علی بن ابیطالب و طلحه و زبیر در بصره،  نوشتن پیامد

خـوارج و شـهادت     و جنگ صفین میان حضرت علی و معاویه و بـه دنبـال آن شـورش   
 اند!  حضرت علی غفلت نکرده

هـاي   اخبار و روایات مربوط به آن رویـدادها را بـه تفصـیل نوشـته و گـاهی روایـت      
مـراه بـا منـابع و سـندهاي صـحیح و ناصـحیح آورده و       تکراري و متضـاد و متفـاوت ه  

ي خود گنجانیده و معجونی ها کتاب هاي باطل و دروغ و غیرقابل قبول بسیاري را در گفته
 اند!  عجیب و غریب از راست و دروغ و حق و باطل را باهم درآمیخته

ـ   »الطبقات الکبري«ابن سعد در کتاب  همه مورخینی مانند: اب ، سیف بـن عمـر در کت
» صـفین «، نصر بن مزاحم در کتـاب  »الطبقات الکبري«خلیفه بن خیاط در کتاب » الجمل«

همچنین محمدبن اسحاق و بالذري، در مورد آن فتنه و آشوبها سخن گفته و حـوادث آن  
 اند!  را نقل کرده
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هاي همراه با  امام المورخین محمد بن جریر طبري، از طریق روایتها  آن بیش از همه
آورده و مورخین » تاریخ األمم و الملوك«ها را در کتاب  و فتنه ویدادها، آن آشوب اسناد ر

و ابن الجـوزي  » البدایه والنهایه«و ابن کثیر در » الکامل«ابن اثیر در  مسلمان دیگري مانند:
و ابن خلدون در تاریخ خود، از کتاب تاریخ امـام  » تاریخ اسالم«و ذهبی در » المنتظم«در 

 اند!  بري استفاده کردهابن جریر ط
 انـد کـه   و آشوب کتابی جداگانه نوشته  برخی از مورخین در مورد رویدادهاي آن فتنه

الـدین   نوشته ابن العربی مـالکی، کـه محـب   » العواصم من القواصم«ي ها کتاب از توان می
التمهیـد و  «از کتـاب   تـوان  مـی  خطیب کار تحقیق و بررسی آن را انجام داده. و همچنین

 نوشته قاضی محمد االشعري، نام برد. » بیات فی مقتل الشهید عثمانال
که نظـرات   اند، بسیاري از نویسندگان معاصر نیز در مورد آن حوادث اظهار نظر نموده

الفتنـه  «آلود و تحت تأثیر القائات دشـمنان بـوده اسـت، ماننـد کتـاب       ایشان گاهی غرض
 نوشته طه حسین! » الکبري
هاي نادرست  اند، اما تحت تأثیر روایت ت حق و انصاف تالش کردهاي براي مراعا عده

اي غیر شایسته در مورد اصحاب  ي تاریخ گذشته قرار گرفته و به شیوهها کتاب موجود در
 ». عائشه و السیاسه«مانند استاد سعید األفغانی در کتاب  اند: رسول خدا سخن گفته

انـد   برخی از گذشتگان را گردآوري کردههاي  اي از گفته بعضی دیگر از ایشان خالصه
که روایـات نقـل شـده    » الفتنه و وقعه الجمل«استاد احمد راتب عرموش در کتاب  مانند:

را در ارتباط بـا بلـواي قتـل عثمـان و     » سیف بن عمر ضبی تمیمی«توسط مورخ مشهور 
بـا نقـل   واقعه جمل را از کتاب تاریخ طبري بیرون آورده است! استاد عرموش در رابطـه  

مطالب دقت و امانت را مراعات کرده و به صورتی شایسته و امانتدارانه اخباري که سیف 
 عمر در رابطه با آن حوادث آورده نقـل نمـوده و در کتـاب او در ایـن رابطـه از بهتـرین      

 د. شو می ي شمردهها کتاب
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آشـوب علیـه   ي فتنـه و   هاي خود را به حادثه اي دیگر از ایشان تحقیقات و نوشته عده
انـد! از   اختصـاص داده ها  آن هاي ها و داللت آوري اخبار و روایت عثمان بن عفان و جمع

عثمان بن «اهللا در کتاب  از استاد محمد صادق عرجون رحمه توان می ها این نمونه نویسنده
 نام برد! » عفان الخلیفه المفتري علیه

ترین و بهتـرین   ترین، دقیق عمیقمن بر این باورم که کتاب او در مورد حضرت عثمان 
 کتاب در دفاع از این شخصیت مظلوم است. 

اهنـد در مـورد مـاجراي    خو مـی  من به همه مسلمانان اهل انصاف و تمام کسـانی کـه  
کنم کتاب اسـتاد عرجـون مطالعـه     آشوب علیه حضرت عثمان تحقیق نمایند، سفارش می

 نمایند و از تحقیقات منصفانه آن استفاده کنند! 
هاي صحیحی که امام مورخین طبـري   در این بخش تاریخی به آوردن برخی از روایت

ها صحیحی که از نظر زمانی ترتیب داده به  از سیف بن عمر ضبی و دیگر اخبار و روایت
 30نمایم و رویدادها را از ابتداي آشوب علیـه عثمـان در سـال     صورت خالصه اکتفاء می

هجـري یعنـی سـال     35او تا پایان رویداد در سال  هجري یعنی در هفتمین سال خالفت
 نماییم! شهادت او پیگیري می

رویدادها را به طور خالصه با هدف ارایه تصویري روشـن بـراي مشـاهده خواننـده      
اهند با واقعیت شورش و بلوایی که در عصر خو می مسلمان و محقق و جویاي حقیقت که

 آوریم! حضرت عثمان پیش آمد آشنا گردد، می
اهند با تفصیل بیشتري با این مرحله آشنایی پیـدا کننـد و صـبر و    خو می اما کسانی که

اهنـد حقیقـت را از زیـر آوار    خو می هاي گسترده را دارند و کاري تحمل تحقیقات و ریزه
 روایات متناقض تاریخی بیرون بکشند! بهتر آن است به منابع خام و اولیه تاریخی ماننـد: 

 ي، ابن عساکر، ابن خلدون و ابن کثیر مراجعه کنند!!تاریخ طبري، ابن جوز
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 سیر زمانی حوادث آشوب بزرگ  

هجري یعنی از هفتمین سال خالفـت   30رویدادهاي مربوط به آشوب بزرگ در سال 
حضرت عثمان آغاز گردید، اولین جرقه آن آتش در شهر کوفه انجام گرفت، شـهري کـه   

 آمد!  گري به شمار می در سرآغاز تاریخ مسلمانان مرکز فتنه و آشوب
مغیـره بـن شـعبه    زمانی که حضرت عثمان زمام امـور خالفـت را در دسـت گرفـت     

از کـار برکنـار و صـحابی بزرگـوار      استاندار کوفه بود، حضرت عثمان طی حکمـی او را 
وقاص یک سال و نیم والـی کوفـه    سعدبن ابی وقاص را جانشین او نمود، و سعد بن ابی

 بود. 
هجري حضرت عثمان، ولید بـن عقبـه بـن معـیط را کـه       25پس از آن یعنی در سال 

آمد که در زمان ابـوبکر و عمـر رضـی اهللا     هد صادقی به شمار میصحابی گرانقدر و مجا
 وقاص نمود.  استاندار بوده، جانشین سعد بن ابی عنهم

بسـیاري را    ولید بن عقبه مدت پنج سال والی کوفه بود، و در طول آن مدت محبوبیت
ف در میان مردم کسب نمود، زیرا او از یک طرف انسانی بردبار و اهـل تسـامح و از طـر   

دیگر در موقع مناسب بسیار قاطع بود، هیچگاه در محل کار و منزل خود را بر روي مردم 
 پرداخت!  رویی به حل و فصل مشکالت مردم می بست و با گشاده نمی

هاي هرزه و خبیث و  ور شده، و آدم در آن هنگام بود که آتش فتنه در شهر کوفه شعله
هاي شوم خود تخم اختالف و تبـاهی را در   تنهبرداري از ف ه ماجراجو و شورشی براي بهر

توز که مخفیانه  زمین زندگی اجتماعی پاشیدند و از تعدادي از جوانان هرزه و فاسد و کینه
 ند! کرد می هاي الزم را به عمل آورده بودند سوء استفاده  با هم در ارتباط و هماهنگی

 و راهـزن از جملـه:   ام هجـري گروهـی از جوانـان دزد    هاي سال سی در یکی از شب
ابـن الحیمـان   «أزدي به منـزل   ازدي، شبیل بن ابی  مورع بن مورع اسدي، زهیر بن جندب

یورش بردند! او در برابرشـان بـه مقاومـت پرداخـت، ولـی آنـان او را بـه قتـل         » خزاعی
 رسانیدند! 
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 با ابن الحیمان همسایه بود، و سر و صـداي دزدان » ابوشریح خزاعی«صحابی بزرگوار 
را که با ابن الحیمان درگیر بودند شنید و شاهد بود که چگونه او را به قتل رسانیدند! او و 
پسرش نزد والی شهر یعنی ولید بن عقبه رفتند و آنچه را که شنیده و دیده بودند، شهادت 

 دادند. 
را دستگیر و زنـدانی  ها  آن دستور بازداشت و زندانی آن دزدان و هرزگان صادر شد و

اي را بـراي حضـرت عثمـان ارسـال      ند، ولید در مورد چگونگی برخورد با آنان نامهنمود
 را صـادر کـرد و ولیـد نیـز    ها  آن کرده و کسب تکیف نمود، حضرت عثمان دستور اعدام

 را در جلو قصر خویش اعدام کرد! ها  آن
عمرو بن عاصم تمیمی اراده و قاطعیت حضرت عثمان و ولید را بـه خـاطر اعـدام آن    

 قاتالن و دزدان ضمن اشعاري ستود! 
 رانکم ســــــــــــــــرفاً يــــــــــــــــتــــــــــــــــأکلوا ابــــــــــــــــداً ج ال

ــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــن عّفــــــــــــــــــان اّل  جــــــــــــــــــّربتم ياّن اب
ــــــــــــــــاب مهيمــــــــــــــــازال  ــــــــــــــــاً يعمــــــــــــــــل بالکت  من

 

 ملــــــــک ابــــــــن عّفــــــــان ياهــــــــل الزعــــــــارة فــــــــ
 فطــــــــــــــم الّلصــــــــــــــوص بمحکــــــــــــــم القــــــــــــــرآن

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــنهم و   يف ــــــــــــــــق م ــــــــــــــــانکــــــــــــــــّل عن  بن
 

هاي هرزه و متجاوز در مملکت عثمان بن عفان همسایگان شـما را   از این به بعد آدم«
ایـد! کـه بـا     مورد تعرض قرار نخواهند داد، عثمان همان کسی است که او را تجربه کـرده 

احکام استوار قرآن دست و دهان دزدها را بسته و همچنان با قوت و تسلط خود ایشان را 
 » ر محاصره گرفته است.د

پس از آنکه ولید حکم خداوند را در مورد آن دزدان و متجاوزان اجرا نمود و آنـان را  
بر او خشم گرفتند و به تحریک قبیله و عشیره خویش علیه ها  آن هاي اعدام کرد، خانواده

 گشتند.  او پرداختند و براي گرفتن انتقام از ولید به دنبال فرصت مناسبی می
والـی منطقـه    ولید در زمـان عمـر بـن خطـاب رضـی اهللا عنـه       همچنان که گفته شد:

که در میان دو رود دجله و فرات در بخش شـمالی عـراق واقـع بـود. در ایـن      » الجزیره«
نـزد او  هـا   آن اي از ند که عـده کرد می منطقه تعدادي از مسیحیان عرب بنی تغلب زندگی
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سلمان شده از بزرگان آن طایفـه بـه نـام ابوزبیـد     مسلمان شده بودند! یکی از کسانی که م
 بود، که میان او و ولید بن عقبه دوستی و محبت بسیاري وجود داشت! 

پس از آنکه عثمان بن عفان، ولید بن عقبه را از استانداري الجزیره بـه کوفـه فرسـتاد،    
 رفت.  ابوزبید گاهی براي دیدار ولید به شهر کوفه می

ابوزبید براي دیدار با ولید به منزل او رفته بود، آن سـه خـانواده   در یکی از این سفرها 
از آمدن او مطلع  –یعنی ابومورع و ابوزهیر و ابوشبیل  –اعدام شده بود ها  آن که فرزندان

 شدند. 
ولید بـن عقبـه والـی     هاي شهر کوفه رفته و به آنان گفتند: آنها نزد برخی از شخصیت
 در منزل او به شرابخواري مشغول هستند!؟ شهر همراه با دوستش ابوزبید

در حـالی بـه طـرف خانـه ولیـد      هـا   آن براي آگاهی از موضوع همراهها  آن تعدادي از
 ند! کرد می آمدند، که او با دوستش ابوزبید با هم داشتند صحبت

اند، چیزي را که جلو دست او قـرار داشـت    ولید وقتی دید چند نفر وارد منزل او شده
ند، گمان بردند که آنچـه را  کرد می پنهان نمود، آنان نیز که از گوشه پنجره نگاهزیر تختی 

 ولید مخفی کرده در واقع شراب بوده است!؟ 
به طرف تخت نزدیک ولید رفت تا به ها  آن آنان داخل منزل شدند و بالفاصله یکی از
ن را بیـرون آورد  نشان دهـد! وقتـی آ  ها  آن گمان خود شرابی را که او پنهان کرده بود، به

 متوجه شدند که چند خوشه انگور است که داخل سینی کوچکی قرار دارند!؟ 
زیرا ولید وقتی آمدن آنان را احساس کرد به خاطر کم بودن آن، شرم نمود که همچنان 

بیـاورد!  ها  آن باقی بماند، و در حالی که انگوري باقی نمانده بود تا برايها  آن جلو دست
 پنهان کرده است! ها  آن وزان شایع کردند که او ظرف شراب را ازت اما آن کینه

توزان را به سختی مورد مالمت قرار دادند  اما آن چند نفر شخصیت شناخته شده، کینه
گر و دروغگـو هسـتند، و از اجـراي     آنان مردمی فتنه و از ولید عذرخواهی کرده و گفتند:
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باشند، به همین خاطر در مورد تـو اقـدام بـه     میحکم الهی در مورد فرزندانشان ناراحت 
 ! کنند می پراکنی شایعه
ولید بن عقبه در ارتباط با این موضوع اقدامی ننمود و راه صبر و تحمـل را در پـیش   «

 گرفت و حضرت عثمان بن عفان را در جریان قرار نداد، و بـا صـبر و بردبـاري خـود از    
  !)1(»درگذشتها  آن

ولید بیشتر شد، یکی از آنان به نام (جندب ازدي، ابوزهیر) همـراه  حقد و کینه آنان بر 
 رفتند و به او گفتنـد:  توزان نزد عبداهللا بن مسعود رضی اهللا عنه با تعدادي دیگر از آن کینه

 کند!؟  در منزل شرابخواري میها  آن ولیدبن عقبه والی
جام دهـد، مـا اجـازه    هر کس در پنهانی کاري را ان ابن مسعود در پاسخ به آنان گفت:

 گذاریم!؟  تجسس در احوال شخصی او را نداریم و حرمت او را زیر پا نمی
توزان اطالع پیـدا کـرد، او را مـورد     وقتی که ولید از شیوه پاسخ ابن مسعود به آن کینه

اي؟ مـن چـه کـار     توز اینگونه پاسخ داده چرا به آن دشمنان کینه مالمت قرار داد و گفت:
 دار داده ام که آن را پنهان کنم؟ این پاسخی است که در مـورد متهمـی سـابقه    کردهخالفی 

 د! و من الحمدهللا به هیچوچه اهل شرابخواري نبوده و نیستم! شو می
اي  به هر صورت در این رابطه میان ولید و ابن مسعود صـحبت و گفتگـوي دوسـتانه   

 انجام گرفت و سوء تفاهم بر طرف گردید. 
هاي خـود در مـورد شـرابخواري     پراکنی توز همچنان در کوفه به شایعه ینهآن آدمهاي ک

هـاي هـرزه و فاسـد و     چیدند، و هر روز آدم ولید ادامه دادند و علیه او طرح و توطئه می
 گرفتند را، بیشتر به دور و بر خود جمـع  مخالف را که توسط ولید مورد مجازات قرار می

 ند. کرد می
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زد ولید آوردند، ولید در مورد حکم مجازات جادوگر از ابـن  روزي آدم جادوگري را ن
 دانید او جادوگر است؟  از کجا می مسعود سؤال کرد، ابن مسعود گفت:

 دهی؟  اي را انجام می چه کارهاي ساحرانه از جادوگر پرسیدند:
 م وارد دهان االغی شوم و از عقب آن بیرون بیایم!؟ توان می گفت:

 مجازات او اعدام است!  ت:ابن مسعود به ولید گف
توز به نام جندب  یکی از آن کینهها  آن اي جلو منزل ولید تجمع نموده که در میان عده

 ازدي وجود داشت! 
او براي ایجاد آشوب و بلوا فرصت را مناسب دید، و بدون اجازه ولید و صدور حکم 

 قطعی به سرعت طرف جادوگر رفت و او را به قتل رسانید! 
بن مسعود کار او را اقدامی علیه اختیارات حکومتی تلقی نمـوده و بـه همـین    ولید و ا

خاطر حکم زندانی شدن او را صادر نمودند. زیرا اقامه حدود شرعی جزو اختیارات مردم 
 باشد.  عادي نیست بلکه جزو اختیارات امام و مسؤلین امور مربوطه می

حضرت عثمـان نوشـت، حضـرت     اي براي در مورد نوع اقدام علیه جندب، ولید نامه
عثمان دستور داد او را تعزیر کننـد و پـس از پایـان تعزیـر او را آزاد نماینـد! و از مـردم       
خواست بر پایه گمان خویش اقدام نکنند و بدون اجازه اولیاي امـور حـدود الهـی را بـه     

 اجرا نگذارند. 
  !)1(علیه ولید افزودندگري خود  توزي و توطئه جندب و گروه هواداران او بر دامنه کینه

برخی از شورشیان که کینه ولید را بر دل داشتند، براي مالقات با حضـرت عثمـان بـه    
، و از حضـرت  کـرد  مـی  سوي مدینه حرکت کردند، که جندب ازدي نیز آنان را همراهی

 اند، او را از استانداري کوفه برکنار کند!  عثمان خواستند به سبب آنکه مردم از ولید آزرده
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شما داریـد بـر    گفت:ها  آن حضرت عثمان چندان آنان را تحویل نگرفت و خطاب به
کنید و چنین چیزي از نظر اسالم پذیرفتنی نیسـت، از   اساس ظن و گمان عمل و اقدام می

  !)1(اید طرفی بدون اجازه از کوفه خارج شده
نسبت به ولید و حضرت عثمـان بیشـتر   ها  آن وقتی که به کوفه بازگشتند، حقد و کینه

 گردید! 

 گران کوفه  باند توطئه

طلبان، و کسانی که زندان رفتـه و آزاد   توزان به همراهی تمامی آشوب آن دسته از کینه
ها و مخالفان دست به دست هم داده و بانـدي را بـراي شـورش     شده شده بودند مجازات

پـردازي   و دروغ  پراکنـی  عصیان و براندازي دولت اسالمی تشکیل دادند و بر دامنه شـایعه 
 افزودند. علیه ولید و حضرت عثمان 

اي زشـت و   تري را برداشتند، به این صورت که از طریق توطئـه  آنان گام شیطانی بلند
مهر حکومتی ولید بن مغیره را دزدیدند!  –که طبري آن را به تفصیل نقل کرده  –خبیثانه 
اي از آنان همراه با آن مهر به مدینه رفتند، تا علیه او به جرم شُرب خمـر شـهادت    و عده
 دهند! 

به مدینه باخبر شد، متوجه گردید کـه توطئـه   ها  آن وقتی ولید از گم شدن مهر و رفتن
اند! او بالفاصله راه مدینه رادر پیش گرفـت، تـا قبـل از     خطرناکی را براي او تدراك دیده

 زودتر از او وارد مدینه شده بودند! ها  آن وارد مدینه شود، اماها  آن آنان یا همزمان با
کـه ولیـد    –گران به رهبري ابومـورع اسـدي و ابوزینـب ازدي     و توطئهغوغاساالران 

به مالقات حضرت عثمان رفتند  –را به جرم قتل و سرقت اعدام کرده بودند ها  آن پسران
 و به شرابخواري ولید بن عقبه شهادت دادند. 

 اید!؟  چه چیزي را از او مشاهده کرده حضرت عثمان خطاب به آنان گفت:
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مـا وارد منـزل ولیـد شـدیم و او را مسـت       دروغ شهادت دادند و گفتند که:آن دو به 
 آورد!؟ و محاسنش را با آن آلوده کرده بود!؟  مشاهده کردیم و داشت شراب باز می

بدین ترتیب در مورد شرب خمر ولید دو نفر بـه دروغ گـواهی دادنـد، در حـالی کـه      
 د! شو یم حکم مجازات شرب خمر از طریق شهادت دو نفر ثابت

وقتی ولید به مالقات عثمان بن عفان رفت، به خداوند سوگند یـاد کـرد کـه هیچگـاه     
تـوز هسـتند دروغ    گران و دشـمنان کینـه   شراب ننوشیده و شهادت آن دو نفر که از توطئه

 محض است! 
کنیم و بـر   ما بر اساس معیارهاي موجود عمل می حضرت عثمان بن عفان به او گفت:

نماییم، کسی که به دروغ چیزي را گواهی دهـد و بـه    حکم را اجرا می پایه شهادت شهود
دیگران ستم ورزد، آتش جهنم را بـراي خـود مهیـا کـرده اسـت، و خداونـد از او انتقـام        

 دهـد و بهتـرین پـاداش را بـه او عطـا      گیرد و مظلوم را مورد حمایت خویش قرار می می
 ید. فرما می

 –انـد   و عثمان بن عفان با هم برادر شـیري بـوده   الزم به تذکر است که ولید –برادر 
 نمایم، اما بردبار باش!  اي نیست، حد شرعی شرابخواري را بر تو اجرا می چاره

هر چند دو نفـر بـه    –پس از آن حضرت عثمان دستور داد حد شرعی شرب خمر را 
 اجرا کنند!  –دروغ آن را گواهی کرده بودند 

است که او را از استانداري کوفه برکنار کنـد، و   سپس متوجه شد که مصلحت در این
به پنج سال کار او در منطقه پایان دهد! و سعیدبن عاص را بالفاصله بر جـاي او گمـارد.   

  .)1(»ام هجري روي داد این عزل و نصب در سال سی
توز پـس از آن شـهادت دروغ علیـه ولیـد، بـراي ادامـه        گر و کینه غوغاساالران تهمت

 لیه والی جدید به کوفه بازگشتند! گري ع توطئه
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پس از آنکه سعید بن عاص به کوفه رسید، در جمع مردم به سخنرانی پرداخت و پس 
  از حمد و ثناي خداوند گفت:

اند! اما زمانی که عثمان  سوگند به خداوند علیرغم ناخشنودیم مرا به میان شما فرستاده«
غیر از اطاعت چاره دیگر نداشـتم! بـه شـما    براي قبول این مسئولیت به من امر فرمود، به 

گري و غوغاساالري در میانتان سر بـر آورده، امـا بـه خداونـد      دهم که دیو فتنه هشدار می
کنم که به سختی با آن به رویارویی خواهم پرداخت تا آن را سرکوب کـنم   سوگند یاد می

  !)1(ر دست دارمیا آنان بر من چیره شوند! اما من امروزه تنها اختیار خویش را د
پس از آن سعید بن عاص در مورد اوضاع و احوال کوفه اطالعات الزم را کسب کـرد  

دار بـودن فتنـه و دسـت     هاي مختلف آشنایی پیدا نمود و به ریشـه  ها و گروه و با گرایش
گري و فریبکاري  توز و دشمنان دین در توطئه اي از شورشیان ماجراجو و کینه داشتن عده

هـاي جاهـل و    شد که عامه مردم عـادي از غوغـاگران و آدم  گري پی برد و متوجه  و فتنه
 نمایند!  روي می نادان دنباله

پس از مدتی سعید ضمن گزارشـی کتبـی حضـرت عثمـان را از اوضـاع نابسـامان و       
  غیرعادي کوفه باخبر نمود! در نامه او آمده بود:

هاي محترم  دماوضاع و احوال اجتماعی مردم کوفه بسیار نابسامان و متشنج است. و آ«
انـد! زمـام اوضـاع در دسـت      و با کرامـت و باسـابقه خـدمت و دیانـت منـزوي گردیـده      

اي  ماجراجویان مزدور و مردم جاهل و ساده عربی است و متأسفانه امروز، وضع به گونـه 
 » ند!؟شو نمی درآمده که براي اهل دین و شرف هیچگونه احترامی قایل

اي را براي سعید نوشت و از او خواسـت کـه همـه     نامه عثمان بن عفان رضی اهللا عنه
سعی و تالش خود را براي سر و سـامان دادن بـه اوضـاع و احـوال اجتمـاعی و تـرویج       
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ارزشهاي دینی و جهادي و حرمت نهادن به دانـش و درسـتکاري و جهـاد و در اولویـت     
 قرار دادن این امور بر دیگر امور به کار گیرد! 

 اش آورده است:  مهحضرت عثمان از جمله در نا
افراد خوشنام و باسابقه را گرامی بدار! آنانی که ممالک بسیاري را با جهاد و مقاومت «

انـد تـابع آن    اند، و آنانی را کـه پـس از فـتح آن ممالـک وارد آن گردیـده      خود فتح کرده
 ناپذیري و ترك پروري و حق پیشگامان و مجاهدان بگردان! مگر آنکه آن پیشگامان راه تن

انـد، راه جهـاد را در پـیش     جهاد را در پیش گرفته باشند! و آنهایی که پس از ایشان آمـده 
 گرفته باشند! 

به هر انسانی در جاي خود حرمت بگذار! و حق هر یک را آنگونه که شایسته است به 
ها  آن آنان عطا کن! زیرا به وسیله شناخت صحیح مردم است که عدالت و دادگري در بین

 کند!  ا میتحقق پید
بـن عمـر    سعید توجیهات عثمان بن عفان را به کار بسـت و مجاهـدینی ماننـد قعقـاع    

 گفـت: ها  آن مشارکت داشته بودند، فراخواند و خطاب به» قادسیه«تمیمی را که در جنگ 
گیرند، و سـر و صـورت    شما بزرگان و پیشگامانی هستید که مردم پشت سر شما قرار می

اهم که مرا به درستی از نیاز نیازمندانی خو می و پیکرند، از شما همیشه مظهر و نماد جسم
  .)1(»انگاران باخبر نمایید انگاري سهل که پشت سر شمایند مطلع کنید و از سهل

سعید اقدام به تشکیل هیئتی مجلس مانند متشکل از اهل حل و عقد کوفه نمود که در 
آن اهل علم و اصحاب و مجاهدین و اهل دین وتقوا و قاریان قرآن و اهل فضـل وجـود   

 داشتند، او آن مجلس را طرف مشورت خود نمود و جزو اطرافیان خویش گردانید! 
هـاي جاهـل و نـادان     تـوزان و آدم  بع آن کینهاما این اقدامات سعید به هیچوجه باب ط
پراکنی و تهمت پرداختند و او را بـه گمراهـی    نبود، بالفاصله علیه سعید به شایعه و دروغ
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 هـاي آنـان بـاور کـرده و از     اندیش به دروغ خرد و ساده هاي کم اي از آدم متهم کردند عده
 ند! کرد می داري جانبها  آن

ود را براي خلیفه مسلمانان عثمان بن عفان فرستاد، سعیدبن عاص گزارش اقدامات خ
حضرت عثمان نیز براي بررسی اوضاع کوفه صاحبنظران و بزرگان اصحاب را به نشستی 

انگیـزان   فراخواند و آنان را در جریان اقدامات سعید بن عاص و ریشه دوانیدن فتنه و فتنه
 پرداخت! پراکنی  توزان براي شایعه آمیز کینه هاي توطئه و تالش

توجیهـات تـو و اقـدامات او بجـا و حکیمانـه       آنان خطاب به حضرت عثمان گفتنـد: 
را بر مردم مقدم مدارید! و آنان ها  آن گران کوتاه نیایید! اند، و به هیچوجه در برابر فتنه بوده

را به کارهایی که شایستگی آن را ندارند مگمارید! زیرا اگر زمام امور در اختیـار نـااهالن   
سـر و   را دچـار بـی  هـا   آن دهند بلکـه  ار گیرد، نه اینکه آن امور را به درستی انجام نمیقر

 نمایند!  سامانی می
اي براي ایجاد آشوب  عده عثمان بن عفان به مجلس مشورتی بزرگان مدینه فرمودند:«

، خود را براي مقابله با آن آماده کنید! و به حق متمسک شـوید! مـن   کنند می و بلوا تالش
  !)1(»رسانم هاي مربوط به تحرکات آنان را بالفاصله به اطالع شما می گزارش
ي شـریف و خـوش   ها انسان خرد از گماشته شدن هاي هرزه و اعراب جاهل و بی آدم

هاي اداري و اجتماعی خشمگین شده  سابقه و اهل علم و جهاد و تقوا در مجالس و پست
راکنی در مورد مسئولین امور پرداختند، زیرا آن پ و به خاطر آن اقدام به عیبجویی و شایعه

 آوردند!  اختیارات را نوعی ستم و تبعیض به شمار می
تـوزي   ها را بـراي حـق و کینـه    گر و ماجراجویان و مخالفان، آن اقدام توزان توطئه کینه

ي مسلمانان و اولیاي امـور و عـدم اطاعـت از تصـمیمات و دسـتورات       بیشتر علیه خلیفه
 سعیدبن عاص و ترویج شایعات علیه او در میان مردم، بهانه قرار دادند. 
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توزان نبودند، آنان  هاي آن کینه گري ها و تهمت پردازي اکثریت مردم کوفه پذیراي دروغ
طلبی بودنـد   گري و آشوب مدتی راه سکوت را در پیش گرفتند، اما همچنان در پی توطئه

گشتند! و به خاطر مخالفت مردم راه پنهانکاري را در پـیش   و به دنبال فرصت مناسبی می
ها مخفیانه ارتباط  شده و مجازاتها  رفته گرفتند! و با غوغاساالران و جاهالن عرب و زندان

 پیدا کردند! 

 مثلث توطئه  

توز اسالم، اعم از یهـود و مسـیحیان و مجوسـیان مرتـب علیـه اسـالم و        دشمنان کینه
پراکنـی   ند و علیه خلیفـه و اولیـاي امـور بـه دروغ و تهمـت     کرد می چینی مسلمانان توطئه

 مردم علیه آنان حـداکثر اسـتفاده را   براي تحریکها  آن پرداختند! و از اشتباهات اندك می
 ورزیدند!  کوتاهی نمیها  آن ند، و از جعل هیچ نوع افتراء و تهمتی علیهکرد می

هاي تفرقـه در   ها و اقدامات، گسترش نابسامانی و تقویت پایه هدف آنان از این تالش
باطل آنـان   ور کردن آتش کینه و حقدشان علیه اسالم بود که ادیان میان مسلمانان، و شعله

هاي آنان را سرنگون  را منزوي نموده و در واقع در پی براندازي نظام اسالمی که حکومت
 و ارتشهایشان را تار و مار نموده بود، بودند! 

توز گمراه و سـاده   هاي کینه آن دشمنان قسم خورده براي تحقق اهداف خود از آن آدم
خالفکاري توسط خلیفه و مسؤلین امـور   و ابله استفاده کرده و همه کسانی را که به سبب

 مجازات شده بودند، بسیج نموده بودند! 
آن دشمنان از هواداران خود سازمانی سـرّي تشـکیل دادنـد و در شـهرهاي بـزرگ و      

و آنـان را سـازماندهی نمـوده و      مناطق مختلف هوادارانی را براي خود دست و پا کـرده 
 در ارتباط بودند! ها  آن مرتب با

کوفه، بصره و مصر قـرار داشـتند و    هاي این گروه خبیث در شهرهاي: ین هستهمهمتر
 بودند!  –هر چند اندك  –در شهرهاي مدینه و شام نیز داراي اعضا و هوادارانی 
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االصل قرار داشـت کـه در    گر و برانداز، آدمی یهودي در رأس این سازمان سري توطئه
ر نمـوده و خـود را جـزو مسـلمانان     زمان خالفت حضرت عثمان به مسلمان شدن تظـاه 

 دانست! 
، و اتباع و هواداران خود را با یکدیگر کرد می او پنهانی به ممالک مختلف اسالمی سفر

 ! کرد می نمود، و در آن مناطق حزب و سازمانش را پنهانی تأسیس هماهنگ می
پوست  و سیاهمعروف به ابن سوداء بود، زیرا ظاهراً مادر ا» عبداهللا بن وهب بن سبأ«او 

شهرت یافتند، و مهمتـرین نقـش را در سـازماندهی    » سبأیه«کم اتباع او به نام  بوده که کم
شورش علیه عثمان بن عفان و به شهادت رسانیدن او و پس از آن قیام علیه حضرت علی 

 و شهید گردانیدنش ایفا نمودند! 
  نماید که: یت میامام ابن جریر طبري از طریق اسنادهاي مورد قبول مورخین روا

پوست بود، در زمان عثمـان اسـالم    عبداهللا بن سبا یهودي و اهل مدینه و مادرش سیاه«
و بـراي گمـراه    کرد می نشین سفر آورد، پس از مدتی او ممالک و مناطق مختلف مسلمان

نمود. او کار خود را از حجاز آغاز کرد، سپس به بصره و کوفه، و  گردانیدن آنان تالش می
رفت! او در شام به اهداف خود دست نیافت و مردم مسلمان او را از آن کشور بیرون شام 

 کردند! 
عبداهللا بن سبا به مصر رفت و در آنجا اقامت گزید و سخنان او بـر تعـدادي از مـردم    

کننده خویش جرأت بیشتر  هاي گمراه کم براي ترویج کفرگویی و حرف اثر گذاشت، و کم
 پیدا نمود! 
برند. عیسی در آخـر الزمـان بـاز     من از باور آنهایی درشگفتم که گمان می :گفت او می

 گردد!؟ در حالی کـه خداونـد در قـرآن    محمد در آخر الزمان باز نمی گردد، اما گویند: می
 ید:فرما می
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﴿                               

        ﴾ ]:85 القصص.[ 

همان کسی که (تبلیغ) قـرآن را بـر تـو واجـب کـرد، تـو را بـه میعادگـاه (قیامـت)          «
 .»گرداند بازمی

تر است، زیرا محمد  محمد براي ظهور و (رجعت = بازگشت مجدد) از عیسی شایسته
 بر او فضل و برتري دارد! 

را اصلی مسلم قرارداد و آنان نیز عقیده او پذیرفتـه  » رجعت«او براي اتباع خود عقیده 
 گفتند!  و راجع به آن سخن می

او پس از مدتی براي تحریک مردم علیه خلیفه گام دیگري برداشت و خطاب به آنان  
 داراي وصی و جانشـینی بـوده اسـت،   ها  آن هزار پیامبر مبعوث شده و هر یک از« گفت:

علی بن ابیطالب نیز وصی حضرت محمد است و از آنجا که آخرین پیامبر است، علی نیز 
 آخرین وصی است! 

چه کسی ستمکارتر از آنی است که وصـیت   گفت: پس از مدتی در بین اتباع خود می
عملى ننمود،  و سفارش رسول خدا را در مورد تعیین علی بن ابیطالب به عنوان جانشینی

 غصب، و به جاي او خود بر مردم فرمانروایی کرد؟!و حق او را 
عثمان از روي ستم و ناروا خلیفه شده و این حق علی بن ابیطالب است زیرا  او گفت:

او از طرف رسول خدا به عنوان جانشین تعیین گردیده و عثمان باید آن مقـام را بـراي او   
 » رها کند؟!

در سـازمان سـري و خبیـث خـود در     پیشه و تبهکـار خـود را    ابن سبأ پیروان جنایت
براي گسترش این عقیده به پاخیزیـد! و   گفت: و به آنان می کرد می ممالک اسالمی توجیه

آن را در جامعه به حرکت درآورید! و از ترور، و تخریب شخصیت افراد و ایجاد تهمـت  
کنید! کـار  اند، آغاز  و افترا علیه مسؤلین امور حاکم بر خود که از طرف عثمان تعیین شده
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خود را در پوشش اندرز و اصالحات و امر به معروف و نهی از منکر قرار دهید. تا مـردم  
 به شما روي بیاورند و سپس آنان را بر این باور فرا بخوانید! 

عبداهللا بن سبأ پیروان خود را در ممالک اسالمی به ویژه بصره، کوفه و مدینه پراکنـده  
امت خویش برگزید! او مرتب به اتباع فاسد و گمراه شـده  نمود و خود او مصر را براي اق

نمود، آنان نیز  نوشت و ایشان را بیشتر به خود وابسته می خود در ممالک مختلف نامه می
 فرستادند!  مرتب گزارش کار خود را براي او می

افزودنـد و مخفیانـه    هـاي خـود مـی    ي فعالیـت  اتباع او در مناطق روز به روز بر دامنه
 اران خود را به شورش علیه خلیفه و اولیایی امور و عزل عثمان فراخواندند! هواد

آنان در پوشش امر به معروف و نهی از منکر باورها و نظرات خود را در میـان مـردم   
تأثیر گذاشـته و بیشـتر آنـان را بـه خـود جـذب کـرده و        ها  آن ند، تا بر رويکرد می بیان

 فریبشان دهند! 
پرداختنـد و در   عیبجویی و ایـراد تهمـت از امـرا و اولیـاي امـور مـی      اتباع او مدام به 

ند! اتباع او در هـر یـک از   کرد می را منتشرها  آن فرستادند هایی که براي یکدیگر می جزوه
نـد و بـه   کرد می هایی را در مورد مسؤلین امور سرهم ها و تهمت شهرهاي و مناطق دروغ

فرسـتادند، و آنـان نیـز آن     صورت مکتوب براي اتباع و هواداران خود در دیگر مناطق می
 نمودند!  دروغ و افترائات را در میان مردم شایع می

شـنیدند، و بـه مـردم     عیب و نقص اولیـاي امـور آن منطقـه را مـی    ها  آن مردم از زبان
سر مردم مسلمان فالن شهر و دیـار   ما در این منطقه شریک ظلم و ستمی که بر گفتند: می

 ند! کرد می شنیدند باور آمده نیستیم. در نتیجه آنچه را می
هـاي   به این صورت باند سازمان یافته سبأیه، بـه ایجـاد و فسـاد و تبـاهی در عرصـه     

مختلف پرداختند و همه تالش و توان خود را براي گسترش اختالف و چنددستگی و بر 
می به کار گرفتند و مـردم را علیـه اسـتانداران و اولیـاي امـور      هم زدن اصل اخوت اسال
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و نشـر اکاذیـب    پراکنـی   بـه دروغ  ند و علیه عثمان بن عفان رضی اهللا عنهکرد می تحریک
 پرداختند!  می

ها و جرایم سازمان یافته خود بر خالف ظاهر، اهداف دیگري  از طریق این خالفکاري
ان بسیار متفاوت بود و هـدف اصـلی خـود را حـذف     ند و ظاهر و باطنشکرد می را دنبال

اسـتند بـه   خو مـی  عثمان بن عفان و براندازي نظام اسالمی قرار داده بودند و با ایـن کـار  
اهداف شیطانی پیشواي خود عبداهللا بن سبأ و یهودیان و مجوسیان و مسیحیان حـامی او  

  !)1(»جامه عمل بپوشانند
مدتی پس از ادعاهاي مسـلمان شـدن بـا هـدف      عبداهللا بن سبأ همچنان که گفته شد:

به شام رفت، اما نتوانست به آن ها  آن و تأثیرگذاري بر روي ترویج گمراهی در میان مردم
 هدف شیطانی خود دست پیدا کند! 

وقتـی عبـداهللا   « نماید که: ي اسناد مورد قبول خود نقل می امام ابن جریر طبري بر پایه
  ر غفاري مالقات کرد، و خطاب به او گفت:بن سبأ به شام رفت، با ابوذ

هـا از آن   ثروت و دارایـی  ید:گو می کنی که از این سخن معاویه والی شام تعجب نمی«
اهـد  خو مـی  خداوند هستند! این صحیح است که همه چیـز از آن خداونـد اسـت، امـا او    

نان را از روي که در اختیار دارد محروم کند و نـام مسـلما    مسلمانان را از ثروت و دارایی
 آن بردارد!؟ 

به خاطر حسن نیت و خلوص قلبی و پاکی سیره  حضرت ابوذر غفاري رضی اهللا عنه
خویش، تحت تأثیر کالم او قرار گرفت و گمان برد کـه سـخن معاویـه سـخنی ناسـره و      

 کند!  اشتباه می
ه بـر اسـاس چـ    ابوذر غفاري نزد معاویه رفت و او را مورد مالمت قرار داد و گفـت: 

 اي؟!  الهی نامیده  المال مسلمانان را، دارایی اي بیت انگیزه

                                           
 با تصرف در ساختار 341 – 340ص  4تاریخ طبري : ج  -1
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ابوذر! خداوند تو را ببخشاید، مگـر همـه مـا بنـده خـدا       معاویه در پاسخ به او گفت:
 نیستیم و دارایی و ثروت و آفرینش و امر مگر از آن او نیست؟! 

 این اموال خداوند است!  مگو: ابوذر گفت:
یم کـه متعلـق بـه    گـو  مـی  این اموال از آن خداوند نیست، امـا گویم  معاویه گفت: نمی

 مسلمانان است! 
بدین ترتیب معاویه به مناقشه پایان داد و بـه درخواسـت ابـوذر پاسـخ مثبـت داد. در      
حالی کالم معاویه کالم نادرستی نبود. و این ابـوذر غفـاري بـود کـه بـر اثـر صـداقت و        

 گري ابن سبا قرار گرفته بود!  دلسوزي خود تحت تأثیر فریبکاري و توطئه
 اما در ارتباط با اینگونه مسایل دامنه اختالف نظر میان معاویه و ابـوذر رضـی اهللا عنـه   

اي محترمانـه از ابـوذر    گسترش یافت، تا جایی که عثمان را بر آن داشـت کـه طـی نامـه    
 خواست که به مدینه بازگردد! 

انـدیش   ي سادهها انسان ان بود که برخیپس از آمدن به مدینه ابوذر غفاري از این نگر
براي اهداف خاص خود بهره ها  آن خرد از نظرات انتقادي او سوء استفاده کرده و از و کم

» ربـذه «گران اقامت در  بگیرند، به همین سبب و به خاطر پرهیز از بازیچه قرار گرفتن فتنه
پایان عمر در آنجا مانـد و  هجري و  32در حوالی مدینه بود) را ترجیح داد و تا سال  (که

 قبل وقوع حوادث ناگوار و گسترش آشوب و فتنه وفات یافت! 
عبداهللا بن سبا نزد صحابی بزرگوار ابودرداء که در شام بود رفت همان سخنانی را کـه  
با ابوذر در میان نهاده بود با او هم نهاد. و خواست او تحت تـأثیر القائـات خـویش قـرار     

تحریک کند! اما ابودرداء سخنان او را بـا هوشـیاري ذکـاوت مؤمنانـه     دهد و علیه معاویه 
مورد تأمل قرار داد و بوي یهودیت و شیطنت را از آن استثشـمام نمـود و خطـاب بـه او     

 توزي بیش نیستی!  ابن سوداء تو کیستی؟ سوگند به خداوند یهودي کینه گفت:
همـان مسـایلی را کـه بـا      پس از مدتی عبداهللا بن سبأ نزد عباده بن صـامت رفـت، و  

ابودرداء در میان گذاشته بود با او نیـز در میـان نهـاد. عبـاده بـن صـامت نیـز خباثـت و         



  27 شهادت حضرت عثمان ذي النورین
 

بند به دستهاي او زد و همراه با یـک سـرباز نـزد معاویـه      یهودیگري او را دریافت، دست
اي معاویـه!   رفتند، هنگامی که نزد معاویه رسیدند، عباده بن صامت خطاب بـه او گفـت:  

ین آدم یهودي را بازخواست کن! و مواظب او باش! این شخص بوده که ابـوذر را علیـه   ا
 تو تحریک کرده است! 

اي را بـه حضـرت    معاویه در ارتباط با قضیه عبداهللا بن سبأ و شیوه برخورد با او نامـه 
 عثمان نوشت و از او کسب تکلیف نمود. 
دیو فتنه چشم و بینی خویش را بیـرون آورده و   حضرت عثمان در پاسخ به او نوشت:

ور شود! در  سربلند کرده، و تنها چیزي که باقی مانده آن است که از جاي برخیزد و حمله
 » زخم چرکین نیشتر فرو مکن و خود و مردم را از زیان آن مصون بدار!

ان خود ام هجري عبداهللا بن سبأ از شام به طرف بصره حرکت کرد، تا پیرو در سال سی
خـرد بودنـد سـازماندهی     توزان و افراد جاهل و بی را که معجونی فاسد از مخالفان و کینه

کند! در آن زمان عبداهللا بن عامر کریز والی بصره بود، او مردمی عـادل و پرهیزکـار و در   
 آمد!  عین حال با اراده و قاطع به شمار می

بـن جبلـه کـه آدمـی خبیـث و       ابن سبأ پس از ورود به بصره یکراست به منزل حکیم
 آمد، رفت.  شکن به شمار می حرمت

پس از ورود ابن سبأ به بصره به عبداهللا بن عـامر خبـر    ید:گو می امام ابن جریر طبري
 دادند که مردي غریب و مرموز وارد شهر شده و مهمان حکیم بن جبله است! 

و زمـانی کـه سـپاه    همچنان که گفته شد، حکیم بن جبله دزد و راهزن مشهوري بود، 
گشتند، او مخفیانه از آمدن به  اسالم و مجاهدین از ممالک اطراف بصره به این شهر بازمی

تا به کار دزدي و راهزنی خود بپردازد و اموال و دارایی اهل ذمـه   کرد می بصره خودداري
 و مسلمانان را مورد دستبرد قرار دهد! و به هر کار خالفی دست زد. 
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اي را براي  مردم اهل کتاب و مسلمانان از او نزد عثمان بن عفان شکایت بردند، او نامه
عبداهللا بن عامر نوشت و از او خواست حکیم بن جبله را بازداشت و زنـدانی کنـد و تـا    

 زمانی که به خوبی تنبیه نشده او را آزاد ننماید! 
اجـازه خـروج از بصـره را بـه او     اش زندانی کنند و  ابن عامر دستور داد او را در خانه

 ندهند! 
اش تحت نظر قرار داشت، عبداهللا بن سبأ یهودي مهمان او شد و  زمانی که او در خانه

توزي او براي دستیابی به اهداف خود اسـتفاده   خواست از خباثت و شرارت حکیم و کینه
 کند و عمالً او را نمایندة خویش در بصره بگرداند! 

تـوز هـم کـیش خـود را نـزد ابـن سـبأ         هاي هـرزه و کینـه   ی آدمحکیم بن جبله تمام
را عمـالً  ها  آن و کرد می هاي خود را به آنان القاء خواند و او با مهارت بسیار اندیشه فرامی

گرفت! هنگامی که عبـداهللا بـن عـامر از ایـن      در جماعت و سازمان سري خود به کار می
 د احضار کرد و به او گفت تو کی هستی؟ عبداهللا ابن سبأ را نزد خو –موضوع مطلع شد 

مردي از اهل کتابم! که به اسالم رغبت پیدا کرده و مسلمان شده  عبداهللا بن سبأ گفت:
 و اکنون دوست دارم که در پناه حمایت والی در این شهر زندگی کنم!؟ 

در مورد تو گزارشهاي زیادي به من رسیده و فریب ایـن سـخنانت را    ابن عامر گفت:
 خوردم! هر چه زودتر از این شهرخارج شو!  نمی

عبداهللا بن عامر استاندار بصره، عبداهللا بن سبأ را از آن شهر بیرون راند! اما او کار خود 
را کرد و بذر فساد و نفاق را در آن شهر پاشیده و براي خود اتباع و هوادارانی را دست و 

 در آن تشکیل داده بود!  اي از تشکیالت سبأي یهودي خود را پا نموده و شاخه
پیشه بسـیاري در   ابن سبأ به شهر کوفه رفت، و متوجه آن شد که افراد فاسد و شرارت

تمـاس  هـا   آن آن شهر وجود دارند و آمادگی پذیرش القائـات او را دارنـد و مخفیانـه بـا    
را سـازماندهی نمـود و جـزو حـزب     هـا   آن گرفت و پس از توجیهات و القائـات بسـیار  

 انید! خویش گرد
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پس از آنکه سعید بن عاص والی کوفه از حضور چنان شخصـی مطلـع شـد، او را از    
 شهر کوفه اخراج نمود! 

عبداهللا بن سبأ به طرف مصر رفت و در آنجا ساکن شد و در آن سرزمین هم بذر فساد 
توز و ماجراجوي بسیار را دور و بر خـود جمـع    و تباهی پاشید و افراد ابله و فاسد و کینه

 رد! ک
متأسفانه در میان آنان دو نفر از فرزندان اصحاب وجود داشتند، یکی از آنان محمد بن 

 ابوحذیفه بن عتبه، پسر همسر حضرت عثمان بود، که در خانه او بزرگ شده بود. 
المـؤمنین عایشـه از او نگرانـی    ام  بکر صدیق بود، کـه خـواهرش   دیگري محمدبن ابی

 نامید!  می» مذموم» «مذمم«وده) او را بسیار داشت و به جاي محمد (ست
عبداهللا بن سبأ به طور دایم و مرتب ارتباطش را از مرکز اصلی خود در مصر با اتباع و 

، و افراد او کرد می هاي سازمان سري و برانداز خود در مدینه و کوفه و بصره برقرار شاخه
  .)1(»در شهرها و مناطق مختلف با هم در رفت و آمد بودند

هاي زیرزمینی عبداهللا بن سبأ و دار دسته او شش سال ادامه داشت که از سـال   فعالیت
سی هجري کار خود را آغاز کردند و در پایان سال سی و پنجم هجري توانستند حضرت 

بـه جـرم و    عثمان را به شهادت برسانند و در طول خالفت حضرت علی رضـی اهللا عنـه  
 جنایت و کارشکنی خود ادامه دهند! 

 اولین جرقه آشوب بزرگ  

طلبـی   گري و آشـوب  رهبران سازمان سري و برانداز سبأیه، تصمیم گرفتند که کار فتنه
آغاز کننـد!   –شهرت داشت  –که به شهر آشوب و فتنه و توطئه  –خود را از شهر کوفه 

و سال سی و سه هجري را براي روشن کردن اولین آتش آشوب و هرج و مـرج در ایـام   
 د بن عاص انتخاب کردند که در آن زمان سعید بن عاص والی کوفه بود. والیت سعی
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در یکی از روزهاي سال سی و سه هجري، سعید بن عاص در مجلسی عمومی نشسته 
و بسیاري از بزرگان و صاحبنظران و مردم عادي حضور داشتند، و در مورد مختلـف بـه   

به آن مجلس مشورتی نفوذ کرده و  مخفیانه» سبأئیه«بحث و بررسی پرداختند. افراد گروه 
 ور نمودن آتش فتنه تالش کردند!  براي برهم زدن آن و شعله

» خُنـیس بـن حبـیش اسـدي    «بین سعیدبن عاص و یکی از حاضران در مجلس به نام 
اي پیش آمد که در مورد موضوعی با یکدیگر اختالف نظر پیدا کردنـد! و   گفتگو و مناقشه
گران از جمله (جندب ازدي که پسر قاتل و سارق او قبالً اعدام شده بود  هفت نفر از فتنه

 صعه بن صوحان) در مجلس حضور داشتند! و اشتر نخعی ابن الکواء و صع
ور نمودن آتـش آشـوب مناسـب دیدنـد و      گري و شعله گران فرصت را براي فتنه فتنه

، پرداختنـد،  کـرد  می کاري خنیس اسدي که با سعید بن عاص مناقشه برخاستند و به کتک
 وقتی پدر او به حمایت از پسرش برخاست او را نیز زیر مشت و لگد گرفتند! 

گران دست بردار  کاري آنان جلوگیري کند، اما فتنه تالش کرد که از نزاع و کتک سعید
 نبودند و بر اثر شدت ضرب و جرح خنیس اسدي و پدرش بیهوش نقش زمین شدند! 

طایفه بنی اسد وقتی ماجرا باخبر شدند، براي گرفتن انتقام دست بـه شمشـیر زدنـد و    
شود، اما سعید توانست اوضاع را کنترل کنـد و  ور  چیزي نمانده بود که آتش جنگ شعله

  .)1(»به غائله پایان دهد
وقتی حضرت عثمان بن عفـان را در جریـان مـاجرا قـرار دادنـد، از سـعیدبن عـاص        
خواست با حکمت و دوراندیشی با موضوع برخورد کند و تا جایی که امکان دارد، دست 

 گري ببندد!  گران را براي جلوگیري از فتنه فتنه
گـري و   خـورده بـه منـازل خـود بازگشـتند و از فـرداي آن روز فتنـه        شورشیان فریب

 پراکنی خود را علیه سعیدبن عاص و حضرت عثمان و بزرگان کوفه بیشتر کردند!  شایعه
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بسیاري از مردم کوفه بر ایشان بیشتر خشم گرفتند و از سعید بن عاص خواستند، آنان 
 را تنبیه کند! 

 عثمان مرا از این کار برحذر داشته اسـت، اگـر شـما ایـن چنـین      سعید به آنان گفت:
 اهید، خودتان او را باخبر کنید! خو می

اي را بـراي حضـرت عثمـان     تعدادي از عالمان و بزرگان کوفه در مورد آن عده نامـه 
گران و مفسدان را از کوفه اخـراج و بـه    فرستادند و از او خواستند، اجازه دهد، آن توطئه

 ر تبعید کنند! جایی دیگ
را که ده دوازده نفر بیشـتر  ها  آن حضرت عثمان به والی خود سعیدبن عاص اجازه داد

 نبودند، از کوفه اخراج و به شام نزد معاویه تبعید کند! 
هائی را براي معاویـه نوشـت و    گران نام راجع به آن فتنه حضرت عثمان رضی اهللا عنه

  خطاب به او فرمود:
را ها  آن اند! مراعات جو را به نزد تو تبعید کرده طلب و فتنه دم آشوبکوفیان تعدادي آ«

بکن! و با آنان سخت مگیر! در صورت لزوم آنان را تنبیه کرده و حدود شرعی را بر آنـان  
 اند به ما خبر بده!  جاري نما، اگر دیدي سر راه آمده

برخی از آنهایی که به شام تبعید شدند عبارت بودنـد از اشـتر نخعـی، جنـدب ازدي،     
 بن زیاد، عمیر بن ضابیء و ابن الکواء!  صعصعه بن صوحان، کمیل 

هاي  ها و گفتگو و معاویه مناقشهها  آن آنان چند روزي را نزد معاویه بودند، که در میان
آمدنـد   ن گفتند، آنان به هیچوجه کوتاه نمیسختی انجام گرفت و با او به تندي بسیار سخ

 ورزیدند!  و بر سر کارهاي خود اصرار می
تـوزي و اخاللگـري، بـودن و     تجدید نظرشان در کارها و اهداف خود به خـاطر کینـه  

  .)1(»گر و برانداز عبداهللا بن سبأ تقریباً بعید بود عضویت در باند توطئه
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ضرت عثمان ارسال نمود، حضرت عثمـان در  معاویه در مورد آنان گزارشی را براي ح
اهنـد آزاد بگـذارد، زیـرا    خو می را براي اقامت در هر کجا کهها  آن پاسخ به او اجازه داد،

 آمدند!  تعداد اندکی بودند و خطري جدي به شمار نمی
  اي به عثمان راجع به آنان نوشته بود، این بود که: از جمله مطالبی که معاویه در نامه

دي نزد من آمدند که نه دین درستی دارنـد و نـه خردمنـدي کـه بشـود روي آن      افرا«
تابند و  شمارند، و اجراي عدالت را برنمی حساب کرد، اسالم را باري بر دوش خویش می

آورند، و همه هـم   جویند، براي سخن خود دلیلی نمی به هیچوجه رضایت خداوند را نمی
ذمه بوده است، به راستی خداوند آنان را در بوته  جویی و چپاول اموال اهل و غمشان فتنه

اند، و در نهایت خوار و رسوایشان  آزمایش سختی قرار داده و به بالي بزرگی گرفتار آمده
 خواهد نمود! 

اي نیستند که تحت تأثیر دیگران قرار گیرنـد، و تنهـا بـه پیوسـتن و هـواداري       به گونه
یدبن عـاص یـادآوري کـن! کـه بـه شـدت       ند و بس! به سـع شو می دیگران ازخود راضی

طلب بیش نیستند، که بر روي دیگران تأثیر چندانی  باشد، آنان مشتی آشوبها  آن مواظب
 » آیند! ندارند و خطري جدي به شمار نمی

 را نزد خود فراخواند و با آنان سخن گفت:ها  آن معاویه قبل از اینکه آنان را آزاد کند،
مـن شـما را آزاد   « وارد شـد، از جملـه بـه آنـان گفـت:     ها  آن و از در اندرز و نصیحت با

اهید بروید، اما بدانید که سود و زیانی را براي هیچ کـس بـه   خو می گذارم هر کجا که می
طلـب   اي آشـوب  آیید! و به جز عـده  همراه ندارید، چون اهل منفعت و ضرر به شمار نمی

 هیچی نیستید! 
در پیش گیرید! با مسلمانان همراه شـوید! و بـه    اهید راه هدایت و نجات راخو می اگر

آنچه که دیگران از آن خوشنودند، خوشنود باشید، و کثرت مال و ثـروت مایـه غفلـت و    
 گمراهی شما نشود! 
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گـران دام خواهـد نهـاد!     خداوند داراي قدرت و دست انتقام سختی است، براي توطئه
کنید، آگاهی داریـد!   آن تظاهر می موضوعی را مطرح نکنید که خود از خالف آنچه که به

هایتان را براي مردم بـرمال   بدانید! خداوند تا شما را نیازماید، رها نخواهد فرمود، و پنهانی
 ید:فرما می خواهد کرد! زیرا خداوند متعال

﴿                    ﴾ ]:1،2 العنکبوت[ 

ند شو می ایم. به حال خود رها همین که بگویند، ایمان آورده اند: آیا مردم گمان نموده«
 .»ندشو نمی و آنان آزمایش

عراق و شام را تـرك کنیـد و    طلب وقتی از دمشق خارج شدند، گفتند: آن عده آشوب
براي اینکه مورد شماتت و مالمت قرار نگیرید بـه کوفـه بازنگردیـد، در نهایـت تصـمیم      

 واقع در میان دو رود دجله و فرات در شمال عراق بروند! » الجزیره«گرفتند به منطقه 
بر باخها  آن عبدالرحمن بن خالد بن ولید استاندار الجزیره و حمص بود، وقتی از آمدن

  برخورد کرد و از جمله به آنان گفت:ها  آن شد، آنان را فرا خواند. و با سخن تندي با
اي آلت دست شده شیطان! قدومتان مبارك نباد و خوش نیامدید! شیطان سرافکنده و «

کنیـد! خداونـد    نشینی نمود اما شما همچنان در راه گمراهی تالش و تکاپو می خوار عقب
دانـم کـی هسـتید،     تنبیه نکنم و خوار نگردانم! اي کسانی کـه نمـی  مرگم دهد اگر شما را 

 اید، با من در میان نگذارید!  عربید یا عجم؟ آنچه را که با سعید بن عاص و معاویه گفته
من پسر خالد بن ولیدم، من فرزند کسی هستم که در موارد سخت سربلند بیرون آمد، 

 » خداوند خوارتان خواهم گردانید!کننده مرتدین هستم، سوگند به  من پسر سرکوب
عبدالرحمن بن خالد بن ولید، یک ماه تمام آنان را تحت نظر قرار داد و با منتهاي عزم 

برخورد نمود و همچون سعیدبن عاص و معاویه با ایشان به نرمی برخورد ها  آن و اراده با
 نکرد! 
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ر جایی براي رویارویی بـا  برد، و اگر د رفت آنان را همراه با خود می او هر کجا که می
اي بـراي تحقیرشـان    برد و از هر بهانه رفت آنان را نیز ناچار به همراه خود می دشمنان می
 نمود!  استفاده می

نامید! و  او را خیانتکار می گفت: هر گاه با سردسته آنان صعصعه بن صوحان سخن می
ر و بـدي او را تنبیـه و   دانی که هر کس از راه خیر اصـالح نشـود، شـ    می گفت: به او می

گیـري او را   ! و اگر کسی با تسامح و نرمی سرراه نیاید، با تشدد و سـخت کنند می اصالح
 سر راه خواهند آورد!؟ 

هایی که در کوفـه بـا سـعید و در شـام بـا       چرا در اینجا از بلبل زبانی گفت: به آنان می
دادیـد جـواب    پاسـخ مـی  ا هـ  آن معاویه داشتید، خبري نیست؟! چرا آنگونه که به سخنان

 دهید؟!  سخنان مرا نمی
 او،  گیري و قاطعیـت  نوع برخورد عبدالرحمن با آنان مفید واقع شد، و تندي و سخت

را محدود نموده بود، و پس از مدتی نزد او رفته و از گذشته خویش اظهـار توبـه و   ها  آن
 ندامت کردند! 

اهیم مـا را مـورد بخشـایش    خـو  مـی  او کنیم و از ما در پیشگاه خداوند توبه می گفتند:
خویش قرار دهد، بیش از این ما را آزار مده! خداوند تو را آزار ندهد! و از ما درگذر کـه  

 امیدواریم خداوند از تو درگذرد!؟ 
آنان همچنان در الجزیره و نزد عبدالرحمن باقی ماندند، او تصمیم گرفت یکی از آنان 

بن عفان بفرستد تا او را از توبه و اصـالح خـود و دسـت    را به نام اشتر نخعی نزد عثمان 
 هاي گذشته در جریان قرار دهد!  گري برداشتن از فتنه

 تـو و دوسـتانت هـر کجـا کـه      به اشـتر نخعـی گفـت:    حضرت عثمان رضی اهللا عنه
 اهید بروید، من شما را مورد عفو قرار دادم! خو می

ن ولید باقی بمانیم. او انسان فاضـل  قصد داریم نزد عبدالرحمن بن خالد ب اشتر گفت:
 و بااراده و قاطعی است. 
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آنان مدتی را در الجزیره نزد عبدالرحمن ماندند، و در ظاهر، راه توبه و اصـالح را در  
  .)1(»پیش گرفته بودند

 طلبان در کوفه براي مدتی مهر سکوت بر لب نهادند، زیـرا سـران   جویان و آشوب فتنه
در ماههاي سال سی و سه هجري به شام نزد معاویه و سپس به نزد عبـدالرحمن در  ها  آن
 تبعید شده بودند. » الجزیره«

جویان تا فرارسیدن فرصت مناسـب مصـلحت را    به همین خاطر بقیه خرابکاران و فتنه
 در سکوت دیدند! 

، همچنان اما سازمان سري و باند عبداهللا بن سبا در بصره به سرکردگی حکیم بن جبله
گري مشغول بودند و اتهامات و ناروایی را بـه آنـان نسـبت     علیه اهل علم و فضل به فتنه

 دادند!  می
هاي فاضل و پرهیزگار بصره شخصی بود بنام اشبح عبدالقیس که نام  یکی از شخصیت

آمـد، و در   دیگر او عاصربن عبدالقیس بود، او پیشواي عشیره بزرگ خویش به شمار مـی 
اش نزد رسول خدا رفـت و مسـایلی    حیات رسول خدا به نمایندگی از طرف عشیرهزمان 

  او را اینگونه مدح فرموده است: را از او آموخت، رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
دارند، بردبـاري   را دوست میها  آن در تو دو صفت وجود دارند، که خداوند و پیامبر«

 » و آرامش
ان نظامی در جنگ قادسیه و دیگر جنگها بود! در بصره عاصربن قیس یکی از فرمانده

 آمد!  اقامت داشت و انسان بسیار صالح و پرهیزکاري به شمار می
مخالفان گرد آمده در باند عبداهللا بن سبأ دروغ و افتراهایی را علیـه او سـرهم کردنـد!    

عاویه بـا او  وقتی حضرت عثمان از موضوع اطالع یافت، او را نزد معاویه فرستاد، وقتی م
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سخن گفت و مدتی او را نزد خود نگاه داشت و به برائت و صداقت او پی برد و دریافت 
 اند!  گران بر او تهمت بسته که مخالفان و فتنه

کسی که بیشتر علیه عامر بن عبدالقیس تهمت بسته بود، حمران بن أبان بود، او آدمی «
آن بود که قبل از پایـان عـده بـا زنـی      آمد و یکی از کارهایش فاسد و مجرم به شمار می

 ازدواج کرده بود. 
وقتی حضرت عثمان از موضوع آن ازدواج نامشروع او اطـالع یافـت دسـتور جـدایی     
آنان را صادر نمود، و او را به خاطر آن اقدام ناروا مجازات و به بصره تبعید کرده بـود. و  

سبأیه در بصـره حکـیم بـن جبلـه      در آنجا بود که با دزد و راهزن مشهور و سرکرده باند
  !)1(»آشنایی پیدا کرد

یعنی در یازدهمین سال از خالفت حضرت عثمان، عبداهللا بـن   –هجري  34در سال «
بندي و کار شورش علیـه   اش را مرحله سبا مراحل اقدامات خود را طراحی نمود و توطئه

 ریزي نمود!  خلیفه و استانداران و کارگزاران او را برنامه
هاي سـازمان سـري خـویش در     داهللا بن سبا از مرکز شیطنت خود در مصر با شاخهعب

بصره و کوفه و مدینه تماس و در مورد جزئیات قیام علیه نظام اسالمی پس از چندین بار 
 مکاتبات و فرستادن افراد مورد اعتماد خود به توافق رسیدند. 

کـه   –ضاي باند او در کوفـه بودنـد   اند، اع از جمله افرادي که با ابن سبأ مکاتبه نموده
به شام و سپس الجزیره تبعید شده بودنـد،   –همچنان که گفته شد  –تعدادي از سران آن 

 را بر دوش گرفته بود! » سبأیه«توز  و پس از تبعید آنان یزید بن قیس سرکردگی باند کینه
هـا و بزرگـان کوفـه     در یکی از ماههاي سال سی و چهار هجري تقریباً همه شخصیت

طلـب،   هـاي فرومایـه کـه آشـوب     راهی جهاد در راه دین خداوند شده و در شهر تنها آدم
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هاي انحرافی سبأیه و اهل فسق و فجور باقیمانده بودند، که آنان را با افکار  متأثر از اندیشه
 علیه سعید بن عاص والی عثمان در کوفه تحریک نموده بودند! خبیث خود تغذیه کرده و 

سـعیدبن عـاص در یـازدهمین سـال      یـد: گو مـی  طبري در مورد اوضاع آن سال کوفه
 خالفت عثمان همراه با هیئتی براي مالقات با او در مدینه رفته بودند! 

، »ري« سعید قبل از رفتن خود اشعث بن قیس را به آذربایجان، سـعیدبن قـیس را بـه   
نُسیر عجلی را به همدان، سائب بن اقرع را به اصفهان، مالـک بـن حبیـب را بـه کرمـان،      
حکیم بن سالمه را به موصل، جریر بن عبداهللا را به قرقیزستان و سلمان بن ربیعـه را بـه   

 فرستاد! » سرپل ذهاب کرمانشاه«و عتبه بن نهاس را به حلوان » حلب«باب 
تمیمی را فرمانـده نظـامی، و عمـرو بـن حریـث را نایـب       او همچنان قعقاع بن عمرو 

 خویش گردانیده بود. 
هاي فرومایـه و یـا    بدین ترتیب کوفه از افراد برجسته و شایسته خالی شده و تنها آدم

  !)1(»خورده باقیمانده بودند افراد فریب

 اولین تحرکات باند عبداهللا بن سبا 

در چنان اوضاع و احوالی یزیدبن قیس سردسته باند سبأیه در کوفه در مـورد مناسـب   
صفت خود عبداهللا بن سـبا در مصـر بـه     بودن زمان براي قیام و شورش با پیشواي شیطان

ها و تبلیغات سـبأیه قـرار گرفتـه و     توافق رسیدند، و تمامی کسانی که تحت تأثیر اندیشه
 هوادار آنان، شورش خویش را آغاز کردند.  هاي شرور و هرزه همچنین آدم

 امام ابن جریر طبري در مورد اولین شورش سـبأیان در سـالی سـی و چهـار هجـري     
  ید:گو می

یزیدبن قیس در کوفه با هدف خلع عثمان بن عفان قیام کرد، او ابتدا به مسجد رفـت  «
و اتباع باند سبأیه که از طریق مکاتبات با سرکرده خود در مصر در ارتباط بودند، نیـز بـه   
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در مسجد جمع شـدند، قعقـاع بـن عمـر فرمانـده      ها  آن مسجد رفتند و پس از آنکه همۀ
ع یافت و دستور محاصره مسجد را داد و همه آنان از جملـه  نظامی کوفه از موضوع اطال

 سرکرده آنان یزیدبن قیس را بازداشت نمود. 
وقتی یزید هوشیاري و سرعت عمل و قاطعیت قعقاع بن عمرو را دید، جـرأت نکـرد   
در مورد قصد خود مبنی بر خلع عثمان بن عفان چیزي بگوید و تنها این موضوع را براي 

ود که قیام و اعتراض ایشان صرفاً علیه سعیدبن عاص والی کوفـه اسـت و   قعقاع برمال نم
 باشند!  خواستار عزل و تعیین والی دیگري بر جاي او می
کسانی دیگري هم همین موضوع ها  آن این خواست خواست مهمی نبود، زیرا پیش از

کـرد و  را مطرح نموده و به درخواست آنان توجه شـده بـود، قعقـاع سـخنان او را بـاور      
 دستور داد او و همه کسانی را که در مسجد بازداشت شده بودند، آزاد کنند! 

براي این مقصـد بـه مسـجد مـرو! و اجـازه مـده افـرادي         قعقاع سپس به یزید گفت:
اي داري آن  شورشی و خرابکار، گرد تو جمع شوند! و در خانه خود بنشین! و هر خواسته

بگـذار! اگـر حـق و روا باشـد آن را بـرآورده      را با حضـرت عثمـان بـن عفـان در میـان      
  !)1(»نماید می

اما قعقاع بن عمرو فرمانده نظامی کوفه از وجود تشکیالت سري خبیـث و خطرنـاك   
سبأیه و اینکه آن عده در واقع اعضا و اتباع عبداهللا بن سبا به شمار آمده و با هدف آغـاز  

، اطالع نداشت! چنانچه اگر او در شورش علیه خلیفه و خلع او در مسجد گرد آمده بودند
و به سختی آنان را  کرد می نگاهها  آن اي دیگر به داشت، به گونه جریان آن مسایل قرار می

 نمود!  مجازاتشان می
گـري و شـورش    نشین شد و ناچار گردید در مورد طرح قیام و فتنه یزیدبن قیس خانه

 علیه خلیفه تجدیدنظر نمایند! 
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که بسیار مخفیانه  د و اسبی و مقداري درهم به او داد و به او گفت:او آدمی را فراخوان
اي را که براي پیروان سبأیه کوفه که عثمان آنان را بـه شـام و سـپس الجزیـره تبعیـد       نامه

نموده و آن زمان نزد عبدالرحمن بن خالد اقامت داشته و به توبه و ندامت تظاهر نموده و 
نـزد عثمـان رفتـه و توبـه و      –ک بن حـارث نخعـی   مال –حتی بزرگ ایشان اشتر نخعی 

 ندامت خود و دوستانش را به او اطالع کرده، به همراه ببرد و تحویل آنان دهد! 
وقتی این نامه مـن بـه دسـت شـما     « پیشه خود نوشته بود که: یزید به دوستان شیطنت

ها  آن ام و با نمودهرسید بالفاصله نزد من بیایید! با برادران سبأي خود در مصر هم مکاتبه 
 ام!  در مورد قیام علیه خلیفه به توافق رسیده

وقتی نامه یزید به دست اشتر رسید و از مضمون آن مطلع گردید بالفاصله بـه همـراه   
 دوستانش مخفیانه به سوي کوفه حرکت کردند! 

 وقتی عبدالرحمن متوجه شد که آنان مخفی شده و نیستند، دستور داد که براي یافتن و
 تالش کنند اما مأمورین نتوانستند آنان را پیدا کنند. ها  آن پیدا کردن

 دومین شورش سبأیان  

یزیدبن قیس سرکرده سبأییان کوفه بار دیگر با اتباع و هواداران بانـد برانـداز خـود و    
طلب در کوفه تماس گرفت و آنان را به تجمع در مسجد فراخوانـد!   افراد شرور و آشوب

ملحـق گردیـده و آنـان را بـه عصـیان و شـورش و       هـا   آن همراهان نیز بـه اشتر نخعی و 
 مخالفت ترغیب نمود! 

او خطاب به اعضا و هواداران باند سبأیه که در مسجد کوفه گرد هم آمده بودنـد، بـه   
  دروغ گفت:

ام و سعیدبن عاص را در حضور او  اکنون من از نزد عثمان بن عفان به میان شما آمده«
اند، بودجه این منطقه  ام! من خود آنجا بودم که هر دوي آنان تصمیم گرفته تهبرجاي گذاش

 » و حقوق شما را کم کنند و از دویست درهم به صد درهم کاهش دهند!
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و از الجزیره آمده بود و عثمان و سـعید بـن عـاص در     گفت: در حالی که او دروغ می
ته بودند! اما اسـاس اهـداف و   هیچگونه تصمیمی نگرفها  آن مورد کاهش بودجه و حقوق

 پراکنی قرار گرفته بود!  گر سبأیه بر دروغ و شایعه هاي باند برانداز و فتنه برنامه
خرد یافت، و آنان را به  اي کودن و بی اشتر آنانی را که در مسجد گرد آمده بودند، عده

نجـال  سختی تحت تأثیر قرار داد. و به شدت احساساتشان را تحریک کـرد و غوغـا و ج  
 سختی در مسجد پدید آمد! 

وقتی بزرگان و اهل فضل و پرهیزکارانی مانند ابوموسی اشعري و عبداهللا بن مسعود و 
هـا   آن قعقاع بن عمرو از موضوع مطلع شدند، با او وارد گفتگو شدند، امـا بـه انـدرزهاي   

 توجهی ننمود و دست رد بر سینه آنان نهاد! 
طلبـان داخـل و خـارج مسـجد فریـاد زده و       و آشوبگران  یزید بن قیس در میان فتنه

م و شـو  می من براي جلوگیري از وارد شدن سعید بن عاص به کوفه از شهر خارج گفت:
اهد از بازگشت سعید جلوگیري کند، و خواهان آمدن خو می بندم! هر کس راه را بر او می

 والی جدید باشد، مرا همراهی کند! 
اتباع باند سبأیه حمایت خود را از او اعـالم کردنـد و    طلبان و گران و آشوب همه فتنه

  !)1(»حدود هزار نفر با او از شهر خارج شدند
گران با هدف شـورش و آشـوبگري از مسـجد خـارج شـدند تنهـا        وقتی اشرار و فتنه
 هاي جاافتاده و بزرگان اهل علم و خرد باقی ماندند!  تعدادي از شخصیت

روي منبر رفت و مسلمانان را بـه وحـدت و بـرادري    نائب والی بر » بن حریث عمرو«
طلبـی برحـذر داشـت و از آنـان      فراخواند و آنان را از تفرقه و پراکندگی و فتنه و آشوب
 خواست که از حمایت شورشیان سرکش دست بردازند! 
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مقابله کنی! زیرا جلو سیالب ها  آن انی اینگونه باتو نمی تو قعقاع بن عمرو به او گفت:
هـا   آن اند رود فرات را از جریان بینـدازد، تو نمی ان گرفت و هیچکستو نمی سادگیرا به 

فتنۀ ایجـاد   توان می اند و تنها به وسیله گردن زدن و کشتن آنان هاي هرج و مرج طلب آدم
 شده را سرکوب کرد! 

هر چند فتنه و خونریزي، خونریزي را به دنبال خواهد داشت، اما آنان باید بهاي تمرد 
 و شورش خود را بپردازند، صبر کن تا والی از راه برسد! 

 کنم تا سعید برسد و سپس به منزل خود رفت!  صبر می عمروبن حریث گفت:
» جرعـه «لی به نام یزیدبن قیس به همراهی هزار نفر از اشرار و سبأیان شورشی به مح

در خارج از شهر کوفه و بر سر راه مدینه رفته و مدتی را منتظر رسیدن سعید بن عاص از 
 مدینه بودند! 

اي  از همان راهی که آمـده  پس از مدتی سعید از رسید! آنان جلو او را گرفته و گفتند:
برو به عثمان بگو! کنیم و  برگرد ما نیازي به تو نداریم و از ورود تو به شهر جلوگیري می

اهیم ابوموسـی  خـو  مـی  خواهیم کسی دیگر را به عنوان اسـتاندار بفرسـتد، و از او   ما نمی
 اشعري را بر جاي تو بنشاند!! 

اید، براي مطرح نمودن ایـن   هزار نفر از شهر بیرون آمده سعید خطاب به ایشان گفت:
فرسـتادید و ایـن    ن مـی موضوع؟! کافی بود یکـی از خودتـان را نـزد امیرالمـؤمنین عثمـا     

گذاشتید! و یک نفر را هم براي جلوگیري از آمـدن مـن    درخواست خود را با او میان می
د هزار نفر آدم با درك شو می دادید! تا مرا از این موضوع مطلع کند! مگر سر راهم قرار می

  ؟!)1(»و شعور براي مقابله با یک نفر سر راه بر او بگیرند
را دید تا از ها  آن ه حکمت و مصلحت در پرهیز از درگیري باسعیدبن عاص خردمندان

ور شدن بیشتر آتش فتنه، و خاموش کردن یا دست کم به تأخیر انـدختن آن تـالش    شعله
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شود! و این درست همان اسلوبی بود که عمروبن حریث و ابوموسی اشعري و قعقاع بـن  
 عمرو در کوفه در پی آن بودند! 

سعیدبن عاص به مدینه بازگشت و حضرت عثمـان را در جریـان قضـیه تظـاهرات و     
 شورش مخالفان قرار داد! 

اي دارند؟ آیا قصد شکستن پیمان اطاعت  چه خواسته به او گفت: عثمان رضی اهللا عنه
اند که حاضر به پیروي از  اند؟ و اعالم کرده و التزام را دارند؟ آیا علیه خلیفه شورش کرده

 نیستند؟! او 
نه! اما در ظاهر با استانداري من مخالفند و خواهان انتصاب کسی دیگري  سعید گفت:

 هستند! 
 چه کسی را براي والیت و استانداري کوفه در نظر دارند؟  عثمان گفت:
 خواهان انتصاب ابوموسی اشعري هستیم!  یند:گو می سعید گفت:

وموسی اشعري را به عنوان والـی آنـان   مانعی ندارد، اب عثمان پس از مدتی تأمل گفت:
اي براي کسی نخواهم گذاشت، و  کنم! سوگند به خداوند هیچگونه عذر و بهانه تعیین می

 اهند پی ببریم! خو می کنیم، تا به اهدافی که مدارا میها  آن همانگونه که شایسته است با
نوشت و براي او پس ازآن عثمان حکم تعیین ابوموسی اشعري را به عنوان والی کوفه 

 . )1(فرستاد
پیش از آنکه ابوموسی حکم استانداري خـود را دریافـت کنـد، تعـدادي از اصـحاب      

همراه او در مسجد کوفه جمع شده بودند و همه تالش  رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
اي برسـند،   خود را براي آرام کردن اوضاع عمومی به کار گرفتند! اما نتوانستند بـه نتیجـه  

ها  آن زیرا دار و دستۀ عبداهللا بن سبأ و اشرار و هرج و مرج طلبان بر مردم تأثیر گذاشته و
 کردند!  را تحریک و به هیجان آورده بودند و به هیچوجه به نداي عقل و منطق توجه نمی
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در آن اوضاع و زمان شورش و تمرد دو نفر از اصحاب رسول خدا صـلی اهللا علیـه و   
یعنی حذیفه بن یمان و ابومسعود عقبه بن عمرو انصاري که بدري بودند، در بصـره   سلم

 حضور داشتند! 
ابومسعود از تمرد و شورش فرومایگان و خروجشان از شهر و رفتن به جرعه و عـزل  
سعید به شدت خشمگین بود، و چنـین تمـرد و شورشـی را بـدعتی زشـت و خطرنـاك       

 دانست!  می
 ! کرد می دوراندیشی با موضوع برخورداما حذیفه با تأمل و 

سالم برنخواهند گشت، زیرا خلیفه سـپاهی  » جرَعه«آنان از  ابومسعود به حذیفه گفت:
کنم خونهاي زیادي بر زمین خواهد  را براي سرکوبی و تنبیه آنان خواهد فرستاد و فکر می

 ریخت! 
به کوفه باز خواهند  نه این چنین نخواهد شد و سالم حذیفه ضمن رد دیدگاه او گفت:

 گشت و درگیري و جنگ و خونریزي هم در میان نخواهد بود. 
دانـم، همـان چیـزي     کنم و می هاي امروزه برداشت می آنچه را که از این فتنه و آشوب

ام زیـرا   است که در زمان حیات رسول از ایشان در این موارد چیزهایی زیادي را آموختـه 
 اند!  ها و بلواها و آشوبها ما را مطلع فرموده این گونه فتنه او قبل از وفات، در مورد وقوع

گاهی انسان مسلمانی روز را بـه  « فرمود که: به ما می رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
ماند، سپس علیه  رسد، چیزي از اسالم او باقی نمی گذراند، اما شب که فرا می مسلمانی می
د، و در نهایـت خداونـد او را   شـو  مـی  تاریـک  د، قلبششو می جنگد و مرتد مسلمانان می

  !)1(»گرداند! این وضع در آینده پیش خواهد آمد هالك می
گـري   به درستی حذیفه بن یمان در شیوه برخورد شرعی و حکیمانه با آشـوب و فتنـه  

هـاي خـود از رسـول خـدا و احـادیثی کـه از        استاد و متخصص بود، و بر اساس آمـوزه 
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دانست که در دور و  نمود. و به خوبی می باند سبأیه برخورد میبرداشت با پدیده شورش 
گذرد، و آن حوادث براي او دور از انتظار و عجیـب نبـود، و در حـد تـوان      بر او چه می

 . کرد می براي کنترل و خاموش کردن آن تالش
از هـا   آن نیز براي آرام کـردن مـردم و برحـذر داشـتن     ابوموسی اشعري رضی اهللا عنه

  و شورش، همۀ سعی و تالش خود را به کار گرفت و خطاب به مردم گفت:عصیان 
هـا   در اینگونه تجمعات مخالفان شرکت نکنید! و بار دیگـر بـه ایـن گونـه سرکشـی     «

بازنگردید! همراهی با جماعت مسلمانان را اساس کار خود قـرار دهیـد! از اولیـاي امـور     
حذر باشید! و راه صبر و بردباري را خویش اطاعت نمایید و از احساسات و شتابزدگی بر

 » در پیش گیرید!
خوردگـان در کوفـه    از آنجا که در ایام شورش و فتنـه بانـد سـبأیه و اشـرار و فریـب     

اي از سرکردگان سبأیه نزد ابوموسی اشـعري آمـده و از او    استانداري وجود نداشت، عده
 خواستند براي اقامه و امامت نماز به مسجد بیاید! 

گیرم کـه از عثمـان    تنها با این شرط امامت نماز را بر عهده می به آنان گفت: ابوموسی
 بن عفان خلیفه مسلمانان اطاعت کنید و از سرکشی دست برداید! 

کنـیم!   نماییم از عثمان بن عفان فرمـانبرداري مـی   ما با این شرط تو موافقت می گفتند:
گفتند، اما روش کارشان این بود که حقیقت اهداف خود را از  آنان در این مورد دروغ می

 دیگران پنهان دارند! 
ابوموسی امامت نماز را بر عهده داشت تا اینکه حکم عثمان مبنی بر تعیین او به عنوان 

 ی کوفه به دست او رسید. وال
براي مدتی وضع کوفه که آرامش پیدا کرد، در سال سی و چهار هجري بود که حذیفه 
بن یمان به آذربایجان و حلب بازگشت تا زمام فرماندهی سپاه اسالم را در آن منطقـه بـه   
دست گیرد و دیگر والیان و کارگزاران مناطق مختلف سرزمین ایران نیز بر سر کـار خـود   

 ازگشتند! ب
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اي را براي شورشیان کوفه نوشت و در آن هدف خود از  حضرت عثمان بن عفان نامه
پذیرش درخواست آنان در مورد عزل سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعري به عنـوان  

 والی کوفه توضیح داد! 
نامۀ او داراي پیام و اهداف مهمی بود، و بیانگر روش حضرت عثمان در رویارویی بـا  

ور شـدن آن در حـد    ه و آشوبگري و تالش براي به تأخیر انداختن هر چه بیشتر شعلهفتن
آموختـه بـود، و اطمینـان     امکان بود. در حالی که او از رسول خدا صلی اهللا علیه و سـلم 

 داشت که آتش فتنه روشن خواهد گردید و او از خاموش کردن آن ناتوان خواهد بود. 
  ه آنان گفته بود:اش خطاب ب حضرت عثمان در نامه

استید، امیر شما نمودم، و سعید را از اسـتانداري بـر شـما عـزل     خو می کسی را که«... 
کردم، سوگند به خداوند، آبروي خود را براي شما گرو خواهم نهاد و به تمام معنی و در 
هر شرایطی در برابر شما شکیبا خواهم بود و همۀ تالش خود را براي اصالح امـور شـما   

گیرم! هر چه را که دوست دارید از من بخواهید! به شرطی که موجب معصـیت   ار میبه ک
دارم، و در  نمایم، و بار آن را از دوشتان برمی ناخشنودي خداوند نباشد، آن را برآورده می

 » آیم، تا اینکه شما را بر من حجتی نباشد! برابر هر چیزي که دوست دارید من کوتاه می
ان را مشمول رحمت و رضایت خویش فرماید که چقـدر در راه  خداوند عثمان بن عف

اصالح و آرامش گام نهاده و از خود سعه صدر نشان داد، چقـدر از دسـت بانـد برانـداز     
 توز مظلوم واقع شد و به او تهمت و افترا بسته شد!؟  سبأیه و شورشیان کینه

 نشست مشورتی حضرت عثمان با کارگزاران خالفت  

دتی در بصره و کوفه آرامش برقرار گردید، عثمان بن عفـان رضـی اهللا   پس از آن که م
بارزترین استانداران و کارگزاران خود را در مناطق مختلف براي نشستی مشورتی بـه   عنه

 مدینه فراخواند! از جمله کسانی که در آن اجتماع حضور پیـدا کردنـد عبـارت بودنـد از:    
 عبداهللا بن سعد، سعید بن عاص و عمروبن عاص عبداهللا بن عامر، معاویه بن ابی سفیان،
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 ... پس از آنکه اجتماع آنان نشست رسمی خود را آغازکرد، حضرت عثمان خطاب به
  گفت:ها  آن

هر انسانی را یاوران و خیرخواهانی است، و شما وزرا و خیرخواهان و ناصحان مـن  «
اید! آنان از من درخواست عـزل   اي سرزده که خود شاهد آن بوده هستید! کارهایی از عده

بعضی از کارگزارانم را نمودند، و در پـی آن هسـتند کـه همـۀ آنچـه را کـه بـراي آنـان         
ام که این امور را  شان تغییر دهم! اینک شما را فراخواندهنامطلوب است به امور مورد نظر

 مورد بحث و بررسی قرار دهید و با هم مشورت کنید و رأي خود را به من بگویید! 
کـار و هیچگونـه مشـغولیتی     آنان به این دلیل که بی عبداهللا بن عامر والی بصره گفت:

ین خدا و تأمین خیر و مصلحت نداشته و هیچ توجه و اهمیتی به جهاد و خدمت در راه د
اند و همـۀ تـوان و وقـت خـود را      آن هیاهو و سر و صداها را راه انداخته اند، مردم نداده
و  کنند می انگیزي اختصاص داده، و وقت خود را با آن مسایل پر پراکنی و فتنه براي شایعه

 نمایند!  خود را سرگرم می
را به جهاد در برابـر دشـمنان اسـالم دسـتور     اي امیرالمؤمنین من بر این باورم که آنان 

را در منـاطق  هـا   آن هاي طـوالنی  نمایی، و مدت  دهی و آنان را داخل سپاه اسالم پراکنده
دوردست و مرزهاي مملکت اسالمی نگاهداري! تا هیچ فرصت و وقتی غیـر از پـرداختن   

اري و اسـلحه و  به مسایل شخصی خود را نداشته باشند و یا اینکه تنها در مـورد سـوارک  
 جنگ بیندیشند!؟ 

رأي  پس از پایان سخنان ابن عامر، عثمان بن عفان به سعیدبن عاص رو کرد و گفـت: 
 تو چیست؟  

کَن کُن آن چه را که در موردش هراس  یا امیرالمؤمنین آن بیماري را ریشه سعید گفت:
عمـل کنـی راه    کنم اگر بـه نظـر مـن    اش را قطع کرده و نابود گردان! فکر می داري ریشه

 اي!  صواب را در پیش گرفته
 منظورت چیست؟  عثمان گفت:
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هر دسته و گروهی و حزبی بـراي خـود داراي رئـیس و رهبرانـی اسـت       سعید گفت:
از بین بروند آن حزب و یـا دسـته و جماعـت متالشـی     ها  آن چنانچه رئیس و یا رهبران

گـران جـدا    ن شورشـیان و فتنـه  خواهد شد، بنابراین من نظرم این است که سر از تن سرا
گردند و پس از آن سـر و   کنی! زیرا چنانچه اگر رهبران آنان کشته شوند، بقیه پراکنده می

 یابند!  سامان نمی
این هم براي خود نظري است، اما  عثمان بن عفان در مورد نظر سعیدبن عاص گفت:

 در این مورد آزادي عمل الزم را نداریم. 
کـن   ن بود که این رأي رأي صـحیح و قـاطع و باعـث ریشـه    منظور حضرت عثمان ای

نمودن فتنه است، اما مشکل جدي و حساس در مورد آن، اقدام به کشتن کسانی است که 
در ظاهر مسلمانند! و چگونه خلیفه مسلمانان به خود اجازه دهد کـه مـردم و زیردسـتان    

 خود را به قتل برساند!؟ 
ص مشابه پاسخی بود که رسول خـدا صـلی   این پاسخ حضرت عثمان بن سعیدبن عا

به رسول  به پیشنهاد حضرت عمر فاروق داد؟ حضرت عمر رضی اهللا عنه اهللا علیه و سلم
خدا پیشنهاد نمود که عبداهللا بن ابی را به خاطر ایجاد تفرقه در میان مسـلمانان در غـزوه   

 بنی المصطلق به قتل برساند! 
 فرما گردن او را بزنم! اهللا اجازه ب یا رسول حضرت عمر گفت:

محمد  یند:گو می آن وقت مردم در پاسخ به او فرمود: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
 رساند!  اصحاب خود را به قتل می

خلیفـه اسـالم، مسـلمانان زیـر      مردم خواهند گفت: گفت: حضرت عثمان نیز انگار می
 کشد!  دست خود را می

  سفیان را جویا شد: بن ابی پس از آن که حضرت عثمان رأي معاویه
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رأي من این است که همۀ والیان و کارگزاران، پس از بازگشت به منطقۀ  معاویه گفت:
دهم که در شـام   مسئولیت خود، با قاطعیت تمام امور را سر و سامان دهند! و من قول می

 کنم!  مشکلی پیش نیاید و آرامش آنجا را تضمین می
المـال هـدایایی را    اند، از بیت بسیاري از مردم اهل طمع سرح گفت: بن سعد ابی عبداهللا

 به ایشان بدهید، تا با خلیفه مسلمانان و کارگزاران او الفت و محبت پیدا کنند! 
 اما عمروبن عاص پیشنهاد عجیبی را مطرح نمود او خطاب به حضرت عثمـان گفـت:  

کـه برایشـان ناخوشـایند    اي  من بر این باورم که در مورد مردم تصمیماتی را اتخاذ کـرده 
کنی اراده کن و استعفا ده! اگر  است! سعی کن راه اعتدال را در پیش گیري! اگر چنین نمی

 نه، با قوت و قاطعیت برخورد کن و استوار و ثابت قدم باش! 
دانسـت کـه او در بیـان آن     حضرت عثمان از سخنان عمروبن عاص تعجب کرد، نمی

یرکی و هوشیاري خاصی آن را بیان نموده، تا پیامی سخنان جدي نیست بلکه بر اساس ز
 را به گوش دیگران برساند! 

کنندگان، عمروبن عاص نزد  به همین خاطر پس از پایان اجتماع و متفرق شدن اجتماع
  حضرت عثمان آمد و به او گفت:

 دانسـتم افـرادي   تـري! امـا مـی    برایم گرامـی ها  این یا امیرالمؤمنین! تو خیلی بیشتر از«
شـنوند! و آن سـخنان را بـه مـردم      هاي ما را در حضور تـو مـی   بسیاري سخنان و دیدگاه

رسانند! دوست داشتم سخنانی را که نسـبت بـه تـو گفتـه بـه آنـان ابـالغ نماینـد! تـا           می
اعتمادشان نسبت به من جلب شده، و فکر کنند که من با تو سر مخالفت دارم، و اگر آنان 

هاي آنان پی خواهم برد، و در نتیجه بـراي   یاري از طرح و توطئهبه من اعتماد کنند، به بس
تو و مسلمانان خیر و منـافعی را جلـب خـواهم کـرد و شـر و مضـاري را دفـع خـواهم         

  !)1(»نمود
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و از خداوند براي او  در اینجا به هوشیاري و دوراندیشی عمروعاص آفرین باید گفت:
 آرزوي رضایت و مغفرت نمود! 

پس از پایان اجتماع حضـرت عثمـان والیـان و کـارگزاران و اسـتانداران خـود را بـه        
هاي آنان را مورد مالحظه قـرار داد. الزم بـه    محلهاي مأموریتشان روانه گردانید، و دیدگاه

 هجري برگزار گردیده بود.  34یادآوري است آن اجتماع در سال 

 تحرکات مجدد مخالفان  

پراکنـی و بسـتن تهمـت و دروغ بـه      اما پیروان سازمان برانداز سبأیه همچنان به شایعه
 دادند و از طریق نامه و پیک با هم در ارتباط بودند.  اولیاي امور ادامه می

در سه مملکت مصر (که خود عبداهللا ها  آن مراکز قدرت همچنان که قبالً نیز گفته شد:
) و کوفه که سرکردگی آن را یزیدبن قیس و اشتر نخعی بن سبا در آن جا مستقر شده بود

برعهده داشتند و شهر بصره که سرکرده آن حکیم بن جبله از دو راهزن مشهور بر عهـده  
 گرفته بود. 

هـایی بـراي    ها و فعالیتهاي باند برانداز سـبأیه شـکایت و گـزارش    در مورد کارشکنی
عضاي شوراي حل وعقد را در مدینه به عثمان بن عفان فرستاده شد. او مشاوران خود و ا

شما دوستان و شرکاي من در اداره امـور  « فرمود:ها  آن اجتماعی دعوت کرد و خطاب به
نظام اسالمی و بزرگان اهل ایمان هستید و شما را به خاطر اطالع از دیدگاههایتان به این 

 ام.  اجتماع دعوت نموده
عدادي از افراد مورد اعتمـاد خـود را بـراي    نظر ما این است که ت برخی از آنان گفتند:

اطالع از اوضاع و احوال مردم مسلمان به مناطق مختلف بفرستی! تا از نزدیـک بـا وضـع    
فرستند و سخنان و روایـاتی   آنان آشنا شوند و از حقیقت گزارشهایی که کارگزاران تو می

 مطمئن شوند! ا ه آن ، اطالع پیدا کنند! و از صحت و سقمکنند می که از مردم نقل
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مشاوران حضرت عثمان هدفشان این بود که او به گزارشهایی که از طرف اسـتانداران  
د، اکتفا ننماید، بلکه با عامـۀ مـردم منـاطق مختلـف از طریـق      شو می و اولیاي امور ارسال

ارسال افراد مورد اعتماد براي تحقیق و بررسی اوضاع، از نزدیک و به طور مستقیم ارتباط 
 کند! پیدا 

 هاي تحقیق به ممالک اسالمی  ارسال هیئت 

عثمان این پیشنهاد و دیدگاه موجه و خردمندانه را پذیرفت و افراد مورد اعتمادي را به 
شهرها و مناطق مختلف در شام و مصر و عراق و ایران گسیل داشت تا اطالعات الزم را 

 ردم آشنایی پید کنند! آوري نمایند و از نزدیک با اوضاع واحوال م براي او جمع
هایی بـه منـاطق مختلـف بـراي ایـن مأموریـت        برخی از افرادي را که در رأس هیئت

  تحقیقی ارسال شدند، عبارت بودند از:
 به کوفه!  محمدبن مسلمه انصاري رضی اهللا عنه

 به بصره!  اسامه بن زید رضی اهللا عنه
 به مصر!  عماربن یاسر رضی اهللا عنه

 ! )1(به شام رضی اهللا عنهعبداهللا بن عمر 
هاي تجسس و تحقیق، به غیر از عماربن یاسر همـه بـه مدینـه     پس از پایان کار هیئت

 بازگشتند و گزارش مأموریت خود را تقدیم عثمان بن عفان و مشاوران او نمودند. 
مـا چیـز ناپسـندي را مشـاهده      هاي خود گفته بودنـد کـه:   آنان در مجموع در گزارش

از مالقات با بزرگـان و افـراد برجسـتۀ مردمـی، در آن ممالـک از اظهـار        ننمودیم و پس
از والیان و کارگزاران اطالع پیدا نمـودیم! والیـان و کـارگزاران    ها  آن رضایت و خرسندي

و در آن ممالک  کنند می هاي خود عمل اکثراً افراد پرهیزکار و عادل هستند و به مسئولیت
 مسلمانان مشکلی جدي ندارند! 
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تیجۀ تحقیق و بررسیهاي که اصحاب بزرگوار فرستاده شده به ممالک مختلـف ارایـه   ن
هـا و تهمـت و افتراهـاي سـاخته و پرداختـۀ بانـد سـبأیه را تکـذیب          پراکنی دادند، شایعه

ند که کارگزاران عثمـان بـن عفـان مـردم     کرد می پراکنی نمود، زیرا آنان به دروغ شایعه می
 ند و امـور مـردم را مـورد اهمـال قـرار     شـو  مـی  معصـیت و مرتکب جرم و  کنند می ستم
 !!  دهند می

بـه مدینـه    –همچنان که گفتـه شـد    –هاي ارسالی به غیر از عماربن یاسر  همۀ هیئت
بازگشتند و تأخیر عمار نگرانی کشته شدن او را در نـزد حضـرت عثمـان و مشـاوران او     

 ایجاد نموده بود. 
اي بـه دسـت عثمـان بـن عفـان       پس از مدتی از طرف عبداهللا بن سعد والی مصر نامه

طلبان و مخالفان، عمار  رسید و او را از این موضوع مطلع نموده بود که گروهی از آشوب
 اند!  را به خود متمایل نموده و او را تحت تأثیر سخنان خود قرار داده

خالدبن ملجم، سودان  –ابن سوداء  –عبداهللا بن سبا  تعدادي از آنان عبارت بودند از:
  !)1(»بشر

حضرت عثمان و مشاورانش از کار عماربن یاسر و تحت تأثیر شورشـیان و مخالفـان   
 قرار گرفتن او بسیار متأثر شدند! 

عمار به خاطر کار ناروایی که قبالً انجام داده بود توسط حضرت عثمان تأدیـب شـده   
فراموش نکرده، اما عثمان اصالً آن را به دست فراموشـی سـپرده و بـه    بود و ظاهراً آن را 

آورد، و او را به آن مأموریـت   همین خاطر عمار را شخصی مورد اعتماد خود به شمار می
مهم و حساس به مصر فرستاده بود. اما باند سبأیه او را تحت تأثیر قرار داده و آن نگرانی 

ادآور و زنده کرده و امور را بر او مشتبه نمودند و را که از حضرت عثمان در دل داشت ی
 به همین خاطر سخنان آنان در آن شخصیت بزرگوار مؤثر واقع شده بود! 
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علت شالق خوردن عمار به دستور حضرت عثمان این بود که میـان او و عبـاس بـن    
ه و اي روي داده بود و آنان به ضرب و شتم یکدیگر پرداخت عتبه بر سر موضوعی مشاجره

هایی را به یکدیگر نسبت دادند، و همدیگر را بـه فسـاد اخالقـی مـتهم      پس از آن تهمت
 را داده بود! ها  آن نموده بودند! به همین خاطر حضرت عثمان دستور مجازات هر دوي

اجرا شـود!  ها  آن بر هر دوي» حد قذف«دستور داد  آري حضرت عثمان رضی اهللا عنه
پس از مدتی خود، موضوع را به دست فراموشی سپرد، و با این تصور که عمار نیز آن را 

 فراموش نموده او را به عنوان شخصیت مورد اعتماد خود براي تحقیق به مصر فرستاد! 
گر سبأیه به سرکردگی عبداهللا بن سبا آمدن او را به مصر غنمیت شـمرده و   باند توطئه

حضرت عماربن یاسر رضی اهللا عنه ، مـاجراي شـالق خـوردنش را بـه      ضمن مالقات با
 دستور عثمان به او یادآور شده و او را به خود جذب کردند! 

اي فرسـتاد و از او   سعد والی مصـر نامـه   براي عبداهللا بن حضرت عثمان رضی اهللا عنه
اد حضـرت عمـار   خواست که با اکرام و احترام عمار را به مدینه بفرستد! او نیز دسـتور د 

 را با احترام به مدینه روانه کنند!  رضی اهللا عنه
وقتی عماربن یاسر به مالقات حضرت عثمان رفت، حضـرت عثمـان او را بـه خـاطر     

ابویقظـان!  « آنچه در مصر از او روي داده بود، مورد عتاب قرار داد و از جمله به او گفت:
ف) قرار داد تو نیز همـان اتهـام را بـه او    پس از آنکه عباس بن عتبه تو را مورد اتهام (قذ
را بر هر دوي شما صادر کردم! آیا » قذف«وارد نمودي، من نیز دستور اجراي حد شرعی 

 از اقدام من که حق تو را از او گرفتم و حق او را از تو ایفاد نمودم، ناراحت شده بودي؟! 
دارند، به خاطر  روا می خداوندا! هر ستمی را که دیگران بر من پس از آن عثمان گفت:

 بخشم!  تو آن را بر آنان می
جـویم!   خداوندا! من به وسیله اقامۀ حدود شرعی به هر کسی که باشد به تو تقرب می

 دهم!  و به پیامدهاي آن اهمیتی نمی
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  !)1(»ی از نزد من برويتوان می عمار! من کاري به کار تو ندارم،
هـر چنـد شخصـیت بزرگـوار و      –به خاطر تأدیب اشخاصی از مسلمانان  توان می آیا

 حضرت عثمان را مورد مالمت قرارداد؟  –صحابی گرانقدري مانند عماربن یاسر باشد 
ها و اصحاب بزرگوار را مانند عمروبن عـاص   مگر حضرت عمر تعدادي از شخصیت

  بن کعب را تعزیر و تنبیه ننمود؟! و سعدبن ابی وقاص و ابی
انتظار داریم  مگر ما از عمار و دیگراصحاب بزرگوار رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم

که از خطا و اشتباه مصون و مصمم باشند، در حالی که ما بر این باوریم تنها رسول خـدا  
 از عصمت و مصونیت برخوردار است و بس! صلی اهللا علیه و سلم

اصحاب بزرگـوار خطـائی را مرتکـب    ممکن است افرادي مانند عماربن یاسر و دیگر 
شوند و این حق امیرالمؤمنین است که مخطی و خطاکـار را بـر اسـاس مـوازین شـرعی      
 مجازات نماید و مخالفان را تأدیب کند و در این مورد عمر و عثمان با هم تفاوتی ندارند. 

ي بـه سـخنان دروغ و ادعاهـا    اما تحت تأثیر قرار گرفتن عماربن یاسر رضی اهللا عنـه 
اطالع نداشته و با تأمل و ها  آن پایه باند سبأیه به این علت بوده که او از ماهیت اهداف بی

ها و ادعاهاي کفرآمیز آنان برخورد نکرده، بلکه بـا   افکنی دوراندیشی و نگاه درست به شبه
 تعامل نموده بود. ها  آن حسن ظن با سخنان

در شام تحت تأثیر  ضی اهللا عنههمچنان که صحابی بزرگوار و مخلص ابوذر غفاري ر
 سخنان عبداهللا بن سبأ یهودي قرار گرفت، و آن را با حسن ظن پذیرفت! 

در زمینه بصیرت و تعمق فکـري و   اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
میزان وسعت نظر و فراست و هوشیاري با هم متفاوت بودند، و چنین چیزي به هیچوجه 

 کاهد!  آید و از قدر و منزلت آنان نمی نقص به شمار نمی براي آنان عیب و
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گیري ابـودرداء   میان دیدگاه ابوذر غفاري و عمار یاسر از یک طرف و دیدگاه و موضع
هاي عبداهللا بن سباي یهودي تفاوت   بن صامت از طرف دیگر در رابطه با سمپاشی و عباده

گـري او بـه    خیـر بـه ماهیـت یهـودي    از آسمان تا به زمین است. در واقع آن دو صحابی ا
درستی پی برده بودند! اما از خداوند بزرگوار خواستاریم که همۀ اصحاب رسول خـدا را  

 مورد رحمت و مشمول رضایت خویش قرار دهد! 
پس از آنکه حضرت عثمان از حقیقت اوضاع و احـوال منـاطق و شـهرهاي مختلـف     

به شرکت در اجتماعی دیگر پـس از مراسـم   اطالع پیدا نمود، والیان و کارگزاران خود را 
 هجري دعوت نمود.  34حج سال 

بـن ابـی    معاویه برخی از آنانی که در آن اجتماع حضور پیدا نمودند، عبارت بودند از:
 اي دیگر.  سفیان والی شام، عبداهللا بن عامر والی بصره و عبداهللا بن سعد والی مصر و عده

حضرت عثمان با آنانی که در آن اجتماع شـرکت کـرده بودنـد، و همچنـین عمـروبن      
 عاص والی سابق مصر و سعیدبن عاص والی قبل کوفه مشاوره و تبادل نظر نمود. 

شما را چه شده است؟! چرا  پس از آغاز اجتماع حضرت عثمان خطاب به آنان گفت:
چیسـت کـه علیـه شـما شـایع      د؟ و ایـن همـه سـخن    شو می این همه علیه شما شکایت

گـردد؟! مـن از ایـن نگـرانم کـه نکنـد آنـان راسـت بگوینـد و شـما در مـورد اداي             می
 هاي خود کوتاهی نموده باشید! مسئولیت

مگر شما اشخاصی را براي تحقیق و بررسی اوضاع به آن مناطق  در پاسخ به او گفتند:
و  پرس -بدون دخالت ما –ز آنان ارسال ننمودي؟ مگر مستقیماً با مردم تماس نگرفتند و ا

جو نکردند؟ مگر آنان به شما گزارش ندادند که عامه مردم در آسایش و امنیت قرار دارند 
 اي نداشتند؟!  و مردم از ما شکوایه
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رهبران و بزرگان فتنه و آشوب هیچگاه سخنی به صداقت نگفته و  آنان در ادامه گفتند:
پراکنـی و   نشـان اصـل و اساسـی نـدارد. تنهـا شـایعه      انـد! سخنا  خیرخواه ما و مردم نبوده

  !)1(»ان داوري نمودتو نمی و بس و بر پایۀ دروغ و افتراء که کنند می گري فتنه
  گفت:ها  آن به پس از آن عثمان بن عفان رضی اهللا عنه

 اکنون رأي شما چیست؟ 
هـا   آن شـکایات و تبلیغـات   سعیدبن عاص ضمن سخنانی سنجیده و حکیمانه گفـت: 

را در پنهانی سرهم کرده و ها  آن الحال معلوم  اي آدم دروغ و افتراهایی بیش نیست که عده
اي از  پردازنـد کـه تنهـا عـده     سپس به خورد مردم داده و به تبلیغ و ترویج آن دروغها می

 پذیرند، کسانی که اهل درك و معرفت نیستند. را میها  آن هاي ساده دل و خوش باور آدم
و در نتیجه  کنند می را بازگوها  آن و در مجالس و محافل مختلف کنند می را تصدیق ها آن

 رسند!  دهان به دهان به همۀ مردم می
 چاره چیست؟ چگونه این مشکل را باید حل کرد؟  حضرت عثمان فرمود:

سـازان و   بهتـرین راه حـل شناسـایی سردسـته و رهبـران فتنـه و شـایعه        سعید گفت:
 معرفی و محاکمه و اعدام آنهاست!  پردازان و دروغ

حق هر کسی را باید رعایت نمود و او را در برابر اقداماتش  عبداهللا بن سعد نیز گفت:
 نیز باید مورد مؤاخذه قرار داد! 

اي و از  شما اداره امور سرزمین شـام را بـه مـن سـپرده     سفیان نیز گفت: معاویه بن ابی
نت جز اظهار رضایت چیزي به شما گزارش نشـده  مردم آن در مورد من و دیگر کارگزارا

خود، بهتر از اوضاع و احوال خبر  ها، آن است و در مورد دیگر مناطق والیان و کارگزاران
 دارند!

 رأي تو چیست؟  حضرت عثمان خطاب به عمروبن عاص فرمود:
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من بر این باورم که تو بیش از حد در برابر سران فتنـه از خـود    عمروبن عاص گفت:
هـا   آن اي! آنگونه که عمر فاروق با اي و در مورد مجازاتشان درنگ کرده رمش نشان دادهن

ي  کنی، و بیش از حد در مقابل آنان از خود نرمش و سعۀ ، تو برخورد نمیکرد می برخورد
 اي!  صدر نشان داده

من بر این باورم که بهتر این است، تو همان راه و رسم ابوبکر صدیق و عمـر فـاروق   
را در پیش بگیري و در جـایی کـه شـدت عمـل الزم باشـد بـا قاطعیـت         رضی اهللا عنهم

برخورد کرده و جایی هم که نرمش و مدارا الزم است با عقل و منطق و خرد و اندیشه و 
اند الزم است با شدت عمـل   مهربانی و با حکمت برخورد کنی! با آنهایی که بدخواه مردم

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و نصـیحت صـداقت         برخورد کنی و با آنهایی کـه در 
 وخلوصی دارند، با عفو و تسامح برخورد نمایی!

 گران  طرح مقابله با فتنه

حضرت عثمان مطالبی را بیان داشت و طرح خـود را بـراي   ها  آن پس از پایان سخنان
سـت  توان مـی  تمام آنچه که او –اي که بدون تردید در راه بود  گران، فتنه رویارویی با فتنه

 ارایه داد!  –انجام دهد به تأخیر انداختن هر چه بیشتر آن فتنه بود 
هاي شـما بـا دقـت توجـه      من به همه نظرات و پیشنهادها و دیدگاه او از جمله گفت:

کردم! اما این مطلب را باید یادآوري نمایم، که براي هر مشکلی راه حلی وجود دارد کـه  
و آشوبی را که درمورد آن نسبت بـه مـردم احسـاس نگرانـی     از آن باید وارد شد، و فتنه 

نمایم، بدون تردید روي خواهد داد، اما ما باید همۀ تالش خود را براي پیشگیري و به  می
 گام و کنترل و محدود نمودن آن به کار گیریم.  به تأخیر انداختن و تعامل گام

خواهیم کـرد مگـر جـایی کـه      ما با مردم از در گفتگو و با تسامح و مهربانی، برخورد
اند مانع اجراي آن شده و یا نقد و اعتـراض بـر آن   تو نمی حدود الهی باشد، که هیچ کس

 گرفته و یا اینکه ما را به دلیل اجراي آن مورد مالمت و سرزنش قرار دهد!
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در اجراي احکام الهی هیچکس را بر مـن حقـی و حجتـی نیسـت، و خداونـد خـود       
 ام!  با تأمین خیر و مصلحت مردم کوتاهی نکرده داند که در ارتباط می

سوگند به خداوند که چرخ آسیاب فتنه و آشوب آمـاده چرخیـدن اسـت، خوشـا بـه      
 سعادت عثمان اگر بتواند قبل از مرگ از حرکت آن جلوگیري نماید! 

با مردم مدارا کنید و حقوقشان را مراعات نمایید و با آنـان از در عفـو و تسـامح وارد    
حرمتـی شـد، در    و با آنان مهربان باشید، اما هر گاه به حدود و احکام خداونـد بـی   شوید

  !)1(»مورد آن از خود سستی و کوتاهی نشان ندهید
حضرت عثمان در پایان اجتماع از استانداران و کـارگزاران خـود خواسـت بـه محـل      

گـري و   خدمت و مأموریتشان بازگردنـد! و بـر اسـاس تصـمیمات گرفتـه شـده بـا فتنـه        
اي که همۀ آنان بر این باور بودنـد کـه در    هاي مخالفان برخورد نمایند، توطئه چینی توطئه

 راه است و دیر یا زود خواهد رسید. 
بن ابی سفیان قبل از آنکه به طـرف شـام حرکـت کنـد بـار دیگـر بـه خـدمت          معاویه

  حضرت عثمان رسید و خطاب به او گفت:
یا امیرالمؤمنین! پیش از آنکه سیل فتنه و حوادث به سوي تو حرکـت کننـد، و بـراي    «

ه آنجا رویارویی با آن کاري از تو ساخته نباشد، همراه من به شام بیا! و محل خالفت را ب
 منتقل کن!

کـنم،   من همسایگی با رسول خدا را با هیچ چیزي عوض نمـی  حضرت عثمان فرمود:
 اگر چه به قطع شاهرگ گردنم بیانجامد! 

در این صورت من سپاهی از مـردم شـام را بـراي مقابلـه بـا خطرهـاي        معاویه گفت:
 نمایم!  احتمالی و دفاع از تو و مردم به مدینه ارسال می
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پذیرم و حاضر نیستم اسباب فشار و  نه! این پیشنهاد را هم نمی ن فرمود:حضرت عثما
 ایجاد کمبود را براي همسایگان رسول خدا و مهاجرین انصار فراهم نمایم! 

چینان یا تو را تـرور   گران و توطئه یا امیرالمؤمنین! سوگند به خداوند فتنه معاویه گفت:
 عرض قرار خواهند داد. کند، یا موقعیت و رهبري تو را مورد ت می

خداوند بـرایم کـافی    .)1(»اهللا و نعم الوکیل حسبی« گفت: عثمان بن عفان رضی اهللا عنه
 است و بهترین وکیل و محافظم است. 

 بن ابی سفیان راه شام را در پیش گرفت.  پس از آن بود که معاویه

 آشوب بزرگ 

اي افسارگسیخته روي داد و باند  سال سی و پنج هجري فرارسید، سالی که در آن فتنه
هاي خود را علیه حضـرت عثمـان بـن عفـان و      گر و برانداز سبأیه توانستند، توطئه توطئه

 نظام اسالمی خالفت عملی نمایند! 
دي پس از بازگشت استانداران به مناطق محل خدمت خود گروه عبداهللا بن سباي یهو

اوضاع و احوال جدید را مورد بررسی قرار دادند، و به ناچار در طرح خویش تجدیـدنظر  
 نمودند! 

 طرح قبلی آنان بر پایه آغاز شورش و فتنه در مناطق مختلـف علیـه عثمـان و جـذب    
 خرد و ایجاد بلوا و فساد، قرار داشت!  ي ساده و بیها انسان

و نتیجه مطلوبی را از آن نگرفته بودند، براي اما آنان چند بار این طرح را عملی نموده 
مثال شورشی را که در کوفه به رهبري یزیدبن قیس آغاز کردند و سر راه را بـر سـعیدبن   

جامـۀ  هـا   آن عاص سد نموده و از بازگشت او به کوفه جلوگیري کردند! به اهداف اصلی
سعیدبن عـاص و تعیـین   اي را که از آن حرکت گرفتند، عزل  عمل نپوشانید! و تنها نتیجه

 ابوموسی اشعري توسط عثمان بن عفان به عنوان والی و استاندار کوفه بود. 
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پیشۀ باند سبأیه در مصر و کوفه و بصره به این نتیجه رسـیدند کـه    سرکردگان شیطنت
براي رویارویی علنی و مناقشه و نزاع و محاکمۀ عثمان بـن عفـان در حضـور مسـلمانان     

 شوند و به مدینه مرکز خالفت اسالمی بروند! مستقیماً وارد عمل 
اي از آنان از ممالک مصر و کوفـه و بصـره، در ظـاهر     در سال سی و پنج هجري عده

براي مالقات با عثمان و امر به معروف و نهی از منکر و تالش براي ایجـاد اصـالحات و   
رف مدینـه  جلوگیري از اشتباهات خلیفه و بازخواست او در رابطه بـا عملکـردش بـه طـ    

 حرکت کردند! 
ها و ایراد و انتقادهاي خود را از حضرت عثمـان یادداشـت    آنان هم اعتراضات و شبه

کردند تا در حضور مردم او را مورد بازخواست قرار دهند و خود او بـه آن اشـتباهات و   
در  اي از مردم را شاهد بر قضیه بنمایند تا که آن اعترافات را انحرافات اعتراف کند و عده

  !)1(»مناطق مختلف منتشر کنند
اي از غوغاساالران باند عبداهللا بـن سـبأ یهـودي وارد مدینـه شـدند،       بعد از آنکه عده

را نزد » زهر«و دیگري از طایفۀ » محزوم بنی«حضرت عثمان دو نفر مسلمان یکی از طایفه 
 هایی دارند و رهبر و سردستۀ آنان کیست.  گفت ببینید چه خواستهها  آن آنان فرستاد، و به

حضرت عثمان بن عفان قبالً آن دو مرد را به خاطر خطاهایی کـه انجـام داده بودنـد،    
 اي در دل نداشتند!  مجازات نموده و آنان به حق تن داده و نسبت به حضرت عثمان کینه

کـه آن دو نفـر از طـرف     –طالع داشتند گر سبأیه از این موضوع به خوبی ا باند توطئه
استند از آن موضوع سوء اسـتفاده کننـد و   خو می و –حضرت عثمان مجازات شده بودند 

 را به خود جلب نمایند! ها  آن حمایت
سبأیان تازه به مدینه رسیده به خاطر طمعی که به آن دو نفر داشتند، آنـان را بـه طـور    

 شفاف از قصد خود باخبر نمودند! 
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 در شهر مدینه همکارانی دارید؟  دو نفر به آنان گفتند:آن 
 آري، سه نفر را داریم!  گفتند:

 اهید چه کار کنید؟ خو می به آنان گفتند:
اهیم در مورد کارهایی که عثمان انجام داده با او صـحبت  خو می قبل از هر چیز گفتند:

دل مردم مناطق مختلـف جـاي   را از او تبلیغ نموده و در ها  آن کنیم! کارهایی که ما وقوع
اهیم، به میـان آنـان برگـردیم و بگـوییم کـه      خو می ایم! ایم! و در همه جا شایع نموده داده

و اظهـار  هـا   آن عثمان به آن خطاهاي خود اعتراف نموده است! اما حاضر به کنـار نهـادن  
 ندامت نشده است! 

انه خدا وارد مدینه شویم اهیم در ایام حج سال آینده به عنوان حجاج خخو می در واقع
گیـري   و پس از آن عثمان و نزدیکان او را محاصره و خلع کنیم، اگر هم حاضر بـه کنـاره  

 کنیم!  نگردید، او را به این کار ناچار می
آن دو نفر نزد حضرت عثمان بازگشتند و او را در جریان حقیقت مقصد و اهداف باند 

 ف اصلی آنان برکناري و یا کشتن توست!؟ که هد سبأیه قرار دادند، و به او گفتند:
تر و کمتر از آنند که بتوانند چنان کـاري   حضرت عثمان بر این باور بود که آنان ناتوان

را انجام دهند، و آن طرح آنان تنها افکار و خیاالتی است که در سر دارند، به همین خاطر 
خداونـدا آنـان را هـدایت     ت:باخبر گردید، خندید و گفها  آن  وقتی از این طرح و توطئه

 » ند!شو می فرما! زیرا اگر آنان را هدایت نفرمایی، بدبخت
کسی را دنبال آنانی که از مصـر و کوفـه و بصـره آمـده      حضرت عثمان رضی اهللا عنه

 مالقات کند! ها  آن بودند فرستاد تا در مسجد با
 سپس مردم را به مسجد فراخواند! 

به مسجد آمدند، و اعضاي باند سبأیه در دو  ه و سلماصحاب رسول خدا صلی اهللا علی
 طرف منبر نشستند و مسلمانان در اطراف آنان قرار گرفته و حضرت عثمان رضی اهللا عنه

 بر روي منبر رفت!  



  61 شهادت حضرت عثمان ذي النورین
 

در آن اجتماع بزرگ که حضرت عثمان پس از حمد و ثناي خداوند مردم را در جریان 
انـد تـا او را وادار بـه     داد و گفت که آنان آمدهقرار ها  آن آمدن گروهی از سبأیه و اهداف

اند بنمایند تا زمینه را براي خلع  آن را ساخته و پرداختهها  آن اعتراف و اشتباهاتی که خود
 او از خالفت فراهم کنند! یا او را به قتل برسانند! 

سپس آن دو نفر که با آنان مالقات کرده بودند، از جاي خود برخاستند و بـه صـحت   
 خنان حضرت عثمان شهادت دادند! س

همۀ مردم حاضر در مسجد یکصـدا از حضـرت عثمـان خواسـتند، بـه خـاطر قصـد        
گري و شورش علیـه خلیفـه و ایجـاد تفرقـه در میـان مسـلمانان آنـان را محاکمـه و          فتنه

 مجازات کند! 
به ایـن دلیـل کـه آنـان در ظـاهر مسـلمانند و جـزو         اما حضرت عثمان رضی اهللا عنه
با این درخواست مردم موافقت ننمود، همچنـان   –آیند  شهروند نظام اسالمی به شمار می

که در مواردي مشابه از این اقدام خودداري کرده بود! او حاضر نشد که دیگران در مـورد  
 د! رسان عثمان مسلمانان مخالفان خود را به قتل می او بگویند:

مـا آنـان را    به همین خاطر حضرت عثمان با پیشنهاد مـردم مخالفـت نمـود و گفـت:    
دهـیم و آنـان را بـا خـدمات و      را مورد عفـو و بخشـش قـرار مـی    ها  آن کشیم، بلکه نمی

گردانیم! مـا هیچگـاه مسـلمانی را کـه مرتکـب کـاري کـه         هاي خود آشنا می خیرخواهی
  !)1(»اري از او صورت نگرفته، نخواهیم کشتمستوجب قتل باشد، یا کفر و ارتداد آشک

 مناظرة حضرت عثمان با هیئت گروه سبأیه  

هـاي خـود    افکنـی  ها و انتقاد و شـبه  را به بیان اعتراضها  آن بعد از آن حضرت عثمان
هر گونه اشتباهات و زیر پانهادن احکام شرعی و تضییع حقوق  فراخواند و به آنان گفت:
 اید در حضور مردم بگویید!  دیگران را که از من دیده
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در واقع آن اجتماع که در آن اصحاب رسول خدا و بسیاري از مـردم حضـور داشـتند    
 ! شد می اي صریح و گفتگویی آزاد تبدیل داشت به مناظره

 د و خطاهـا و اشـتباهات حضـرت عثمـان رامطـرح     نشـد  می اعضاي گروه سبأیه بلند
داد و حقیقـت   توضیح میها  آن خاست و در مورد ند و سپس حضرت عثمان برمیکرد می

پـرده   ، و مسلمانان اهل انصاف هم به این گفتگوهاي صریح و بیکرد می موضوع را معلوم
 ند! کرد می و در واقع محاکمه و محاسبه توجه نموده و داوري

داد و حقیقـت موضـوع را    به تک تک ایراد و انتقادهاي آنان پاسخ مـی  حضرت عثمان
و اصحاب و مردم عادي را حکَـم   کرد می نمود و از عملکرد صحیح خویش دفاع بیان می

داد. اکنون ما همراه آن مردم مسلمان و مخـالفین و مـوافقین جهـت     شاهد و گواه قرار می
المی امیرالمؤمنین حضرت عثمـان کـه   شرکت در جلسه محاکمه علنی رئیس حکومت اس

به درخواست خود او برگزار شده لبیک گفته و در شهر رسول خدا مدینه منوره بـه خانـه   
رویم و در کنار شاهدان حاضـر در جلسـه بـه عنـوان یکـی از       خدا مسجد پیامبر اکرم می
ـ  نشینیم تا به حقانیت دفاعیاتش پی بـرده درس انتقـاد   شهود پاي دفاعیات او می ذیري و پ

احترام به آراء و نظر دیگران و شفافیت و جوابگویی در برابر مردم را بیاموزیم. اینـک بـا   
  نشینیم: د میشو می هم پاي دفاعیات آن شهید مظلوم که از زبان خود ایشان بیان

آنان از من در مورد کامل خواندن نماز بـه هنگـام سـفر از مدینـه بـه مکـه ایـراد         -1
 وابوبکر و عمـر رضـی اهللا عـنهم    رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم ند:یگو می گیرند، و می

 اند!  چنین نکرده
ام که مکه  من به این علت نماز را در سفر از مدینه به مکه کامل خوانده و کوتاه نکرده

ام اقامت داشـته و خـود را مسـافر     شهر محل سکونت من است و در میان اهل و خانواده
 ام! نپنداشته

 رسول خدا! اي مردم آیا چنین نیست؟اي اصحاب 
 همه یکصدا پاسخ دادند، آري خداوند شاهد است که چنین است! 



  63 شهادت حضرت عثمان ذي النورین
 

اي و مسلمانان را در تنگنا قـرار   هاي بسیاري را در اختیار گرفته تو زمین یند:گو می -2
 اي؟! هاي وسیعی به چراگاه اشترانت اختصاص داده اي؟ و زمین داده

ها پیش از من به چراگاه شترانی که از محـل زکـات    محلالزم به توضیح است که آن 
 اسـتفاده هـا   آن انـد و همچنـین شـترانی کـه مجاهـدین بـراي جهـاد از        آوري شـده  جمع

و ابوبکر و عمـر   اند! و این رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم اند، اختصاص داشته هکرد می
ام  اند، تنها کاري که من کـرده  هها را به این کار اختصاص داد اند، که در اصل آن زمین بوده

ام! و ما چهارپایـان   ها افزوده این بود که به خاطر بیشتر شدن شتران مقداري را بر آن زمین
ایم، و به هیچوجه  ها و چراگاهها جلوگیري نکرده مردم مستمند را از چرانیدن در آن زمین

 ام! ها وارد ننموده چهارپایان خودم را براي چرا به آن زمین
مانی که زمام امور خالفت را در دست گرفتم، بیش از همه مسلمانان شتر و گوسفند ز

را در راه خیر و مصلحت اسالم و مردم هزینه و انفاق نمودم، و اکنون ها  آن داشتم و همۀ
نه ثروتی دارم و نه از شتر و گوسفند خبري هست و تنها دو شتر براي من باقی مانده کـه  

 نمایم.  ه سفر حج استفاده میبراي رفتن بها  آن از
 اي مردم مدینه! آیا این چنین نیست؟  !اب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلماي اصح

 آري خدا شاهد است که چنین است!  اصحاب رسول خدا و مردم یکصدا گفتند:
هاي متفرقه قرآن و باقی گذاشتن یـک نسـخه    آنان از من به خاطر سوزانیدن نسخه -3

 نمایند!  از آن و مردم را بر حول محور یک نسخه گرد آوردن انتقاد می
بدانید که قرآن کالم خداوند است! و از جانب او فرود آمده و یک قـرآن بـیش نبـوده    

و برحـذر داشـتن آنـان از تفرقـه و      است! و من به غیر از گرد آوردن مردم بر یک قـرآن 
آوي  ام، و در این کارم از ابـوبکر کـه قـرآن را جمـع     پراکندگی، کار دیگري را انجام نداده

 ام!  نمود تبعیت کرده
 آیا این چنین نیست؟ 

 گیریم که این چنین بوده است!  خداوند را شاهد می اصحاب رسول خدا و مردم گفتند:
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بن ابـی العـاص را بـه شـهر      حکم صلی اهللا علیه و سلم رسول خدا یند:گو می آنان -4
 طائف تبعید کرد، اما تو او را به مدینه بازگردانیدي! 

العاص اهل مکه است نه مدینه و رسـول خـدا    الزم به یادآوري است که حکم بن ابی
او را از مکه به طائف تبعید فرمود و پس از آنکه از او راضـی شـد،    صلی اهللا علیه و سلم

 شهر مکه بازش گردانید در واقع این رسول خدا بود که او را از تبعیدگاه بازگردانید! به 
 اي اصحاب رسول خدا و اي مردم! آیا این چنین نبوده است؟ 

 گیریم که همین گونه بوده است!  خدا را شاهد می همه اصحاب و مردم گفتند:
سـال و سـپردن مسـئولیت    اینان از من به خاطر دادن مسئولیت به افراد کم سـن و   -5

 ! کنند می استانداري به جوانان انتقاد
اما من به غیر افراد فاضل و شایسته و مورد اعتماد کس دیگري را بـه عنـوان والـی و    

ام، آنان همه در کار خود داراي تجربه و پختگی هستند! اگـر بـاور    کارگزار خود برنگزیده
 ندارید در موردشان تحقیق کنید! 

تر از کسانی را کـه مـن بـه کـار      اند جوانتر و کم سن و سال قبل از من بودهآنهایی که 
هاي مهم مأموریت داده بودند، به عنوان مثال رسـول خـدا    ام، به کارها و مسئولیت گمارده

تـر   که از بسیاري از کارگزاران جوان مـن جـوان   –بن زید را  اسامه صلی اهللا علیه و سلم
یند، آن گو می اي تندتر از آنچه را که امروزه به من انید، و عدهبوده فرماندة سپاه اسالم گرد

 روز به رسول خدا گفتند! 
 اي اصحاب رسول خدا و اي مردم آیا این چنین نبوده است؟ 

آري صحیح است! ظاهراً این عده بدون دلیل و بدون توضـیح   اصحاب و مردم گفتند:
 گیرند!  از دیگران عیب و ایراد می

ام، بـر مـن    سـرح داده  این عده در مورد بخششهایی که از غنایم به عبداهللا بـن ابـی   -6
 گیرند!  خرده می
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اما من خمسِ خمس آن را که یکصد هزار درهم بوده، به عنوان پاداش جهاد و تـالش  
 ام!  براي فتح آفریقا به او داده

خمسِ خمس غنیمت  اگر خداوند تو را به فتح آفریقا توفیق دهد، من به او گفته بودم:
 دهم!  آنجا را به تو می

 نیز این چنین کرده بودند!  قبل از من ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهم
ما راضی نیستیم خمـسِ خمـس غنـایم را بـه او      با این وصف سربازان به من گفتنند:

من آن مقداري را که به  –در عین اینکه حق این اعتراض و مخالفت را نداشتند  –بدهی! 
اهللا بن سعد داده بودم از او پس گرفتم و در میان سربازان تقسیم نمودم! بدین صورت عبد

 عمالً به عبداهللا بن سعد چیزي از آن غنایم داده نشد! 
 اي اصحاب رسول خدا و اي مردم! آیا این چنین نبوده است! 

 گیریم که این چنین بوده است!  آري خداوند را شاهد می همه یکصدا گفتند:
ام به خویشاوندانم و عطایایی که به آنـان   همچنین این عده در مورد عشق و عالقه -7

 نمایند!  دهم از من انتقاد می می
ام به خـانواده و خویشـاوندانم    عشق و عالقه در این مورد الزم است توضیح دهم که:

ال هیچگاه مرا بر آن نداشته که به دیگران ستم کنم و به خـاطر آنـان حـق مـردم را پایمـ     
را هـا   آن هایشـان  نمایم، بلکه همیشه حق دیگران را از آنان گرفتـه و در برابـر مسـئولیت   

 ام!  کرده بازخواست نموده و همچون دیگر مردم حقوق آنان را نیز مراعات 
المال  ام از اموال شخصی خودم بوده و به هیچوجه از بیت اگر چیزي را به آنان بخشیده

زیرا من استفاده از اموال عمومی مسلمانان را نه بـراي   ،ام دادهمسلمانان چیزي را به آنان ن
 شمارم!  خود و نه براي هیچکس دیگر روا نمی

 و ابوبکر و عمر رضـی اهللا عـنهم   من در زمان حیات رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم

م و بسیار دسـتم بـاز بـود و در انجـام     کرد می هاي بزرگی از ثروت و دارایی خود بخشش
ام، اگر  کردم! اما اکنون که به سالهاي پایانی عمرم نزدیک شده و نیکی کوتاهی نمی احسان
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ام که در نهایت به ایشان  بیشتر به وضع خانواده و خویشاوندانم برسم و از اموال و دارایی
 ؟!کنند می ناپذیران اینگونه داوري د، بذل و بخشش نمایم! چرا حقشو می داده

ام  نشین ثروت و زکاتی را گرد نیاورده سوگند به خداوند از هیچ شهر و دیاري مسلمان
ایم و به غیر از خمـس غنـایم چیـزي را بـه      مگر آنکه براي خود آنان خرج و هزینه کرده

اند! و خود مسلمانان و اصحاب کار تقسیم خمس غنایم را در میان آنهایی  مدینه نفرستاده
 اند!  اند، بر عهده گرفته که استحقاقش را داشته

سوگند به خداوند من یک فلس و بیشتر از آن را از غنایم براي خود و خویشـاوندانم  
ام و به جـز از   خودم چیزي را از جایی دیگر نگرفته  ام و به غیر از اموال و دارایی برنداشته

 ام!  اموال شخصی چیزي را به خویشاوندانم نداده
هاي فتح شـده را در میـان اشـخاص معینـی      که زمین کنند می این عده از من انتقاد -8

 ام!  تقسیم کرده
هـا   الزم به یادآوري است که مهاجرین و انصار و دیگـر مجاهـدین در فـتح آن زمـین    

ها را در میان فاتحین تقسیم نمودم، تعدادي از آنـان   اند! زمانی که آن زمین مشارکت داشته
اي دیگـر هـم بـه مدینـه و دیگـر منـاطق        شدند و عدهدر آن مناطق باقی ماندند و مستقر 

ها را به دیگران  آن زمین ها، آن اي از ها همچنان ملک آنان بود و عده بازگشتند، و آن زمین
 استفاده نمودند!!ها  آن فروختند و خود از وجه

به مهمترین ایرادها و انتقادهاي افراد بانـد   بدین صورت حضرت عثمان رضی اهللا عنه
که علیه او شایع کرده بودند، پاسخ داد و حقیقت مطلـب را بـراي همـه روشـن      –سبأیه 
  .)1(»نمود

سرکردگان باند عبداهللا بن سبا که در کنار منبر نشسته بودند همچون دیگر اصـحاب و  
 ند! کرد می مردم صالح و متدین، به سخنان او توجه

                                           
 ابن العربی مراجعه شود.» : العواصم من القواصم«براي تفصیل بیشتر به کتاب  -1
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قـرار گرفتنـد و تمـامی    همۀ مسلمانان تحت تأثیر توضیحات و بیانات حضرت عثمان 
 براو افزوده شد!  توضیحات او را تصدیق کردند و بر میزان محبتشان

اما سرکردگان سازمان سبأیه و پرچمداران فتنه و آشوب تحت تـأثیر سـخنان او قـرار    
نگرفتند و کوتاه نیامدند، زیرا در پی کشف حـق و حقیقـت نبودنـد و در جهـت خیـر و      

چینی   ، بلکه هدف اصلی آنان ایجاد آشوب و بلوا و توطئهداشتند مصلحت مردم گام برنمی
 علیه اسالم و مسلمانان بود و بس! 

اي دیگر از مسلمانان به حضرت عثمان پیشنهاد کردند که به  تعدادي از اصحاب و عده
گري، آن عده از سران سبأیه را به قتل  توزي و توطئه خاطر دروغگویی و فریبکاري و کینه

م و مسلمانان را از شر آنان در امان قرار دهد! تا مناطق و ممالـک مختلـف   برساند! و اسال
اسالمی سر و سامان بیابند و در واقع آتش فتنه و آشوبی که آنان و پیروانشان بر پا کـرده  

 بودند خاموش شود! 
اما حضرت عثمان بر باور دیگري بود و تحلیل دیگري از موضوع داشت، او مجازات 

داد، تا به این وسیله وقوع فتنه را هر چه بیشـتر بـه    ردن آنان را ترجیح میننمودن و رها ک
 تأخیر بیندازد. 

گرانه از مصر و کوفه به بصره بـه   حضرت عثمان علیه آنانی که با مقاصد شوم و توطئه
اقدامی را انجام نداد، و  ها، آن مدینه آمده بودند، علیرغم آگاهی از طرح و توطئه و مقاصد

 براي ترك مدینه و بازگشت به محل سکونت خود آزاد گذاشت! آنان را 
اما باند سبأیه در مورد وارد شدن به اقدام عملی نهایی با هم اتفاق نظر پیـدا کردنـد و   
تصمیم گرفتند حضرت عثمان را مورد تهاجم قرار داده و او را بر سر دو راهـی اسـتعفا و   

 یا کشته شدن قرار دهند! 
گانه مصر و کوفـه و بصـره بـه همـراه       طرح آنان این بود که در ایام حج از مناطق سه

دیگر حجاج و در لباس حاجی به مدینه بیایند. و باالتفاق بگویند که قصد حج و زیـارت  
دارند. و هنگامی که مردم شهر مدینه به قصد اداي مراسم حج در مکه حرکـت کردنـد و   
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رگرم اداي مناسک حج در مکه شدند از این فضاي خالی شهر نسبتاً خلوت شد و مردم س
مناسب به وجود آمده استفاده کرده و براي تحت فشار قـرار دادن عثمـان بـه اسـتعفا یـا      

  !)1(»کشتن، خانۀ او را محاصره نمایند
باند برانداز عبداهللا بن سبأ در پنهانی این نقشۀ شیطانی خود را کشـیدند امـا بـا کمـال     

 خبر بودند!  تأسف مسلمانان از این توطئه شوم آنان بی

 آغاز عملیات اجراي توطئه  

در ماه شوال سال سی و پنج هجري پیروان و هواداران این گروه همراه با حجاج و در 
 ر حرکت کرده و به نزدیکی مدینه رسیده بودند! لباس حاجیان از مملکت مص

آنها به چهار گروه تقسیم شده و براي هر گروه امیر و رئیسی را تعیین نموده بودنـد و  
 آن چهار امیر نیز داراي امیر بودند، و عبداهللا بن سبأ شیطان بزرگشان نیز آنان را همراهـی 

 . کرد می
بـن بشـر    بـن عـدیس البلـوي، و کنانـه     چهار رئیس آنان عبارت بودند از عبدالرحمن

 سکونی!  تجیبی، سودان بن حمران سکونی و قتیره بن فالن
 العکّی بود!  امیر همۀ آنان نیز غافقی بن حرب

 تعداد افراد هر چهار گروه آنان یک هزار نفر بود!
باند عبداهللا بن سبأ در کوفه نیز در چهار گروه و در مجموع در تعداد یک هزار نفر بـه  

زیـدبن صـوحان عبـدي،     ها عبارت بودنـد از:  رف مدینه حرکت کردند و رؤساي گروهط
 را عمربن اصم بود. ها  آن اشتر نخعی، زیادبن نضرحادثی و عبداهللا بن اصم. و امیر همۀ

سبأیان بصره نیز به چهار گروه تقسیم شده و آنان نیز یک هزار نفر بودنـد و رؤسـاي   
ن جبله عبدي، دریح بن عباد عبدي، بشر بن شریح قیسی ب ها عبارت بودند از حکیم گروه

 و ابن المخرّش ابن عبدحنفی. 

                                           
 348ص  4تاریخ طبري : ج  -1
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 بر عهدة حرقوص بن زهیر سعدي بود. ها  آن ریاست همۀ
برزگی توسط سـبأیان تـدارك دیـده شـده بـود، امـا مسـلمانان از          بدین ترتیب توطئه
 خبر بودند!  حقیقت هدف آنان بی

بیش از سه هزار نفر از اتباع و هواداران این گروه برانداز در ظاهر براي اداي مناسـک  
 حج، اما در واقع با هدف برکناري ویا کشتن خلیفه روانۀ مدینه شدند! 

یهـودي    هاي خود و نزدیکی اجراي توطئه عبداهللا بن سبأ براي نظارت بر اجراي طرح
 گنجید!  از شادمانی در پوست نمی و کرد می را همراهیها  آن اش و ابلیسی

اسـتند زبیـربن   خو مـی  سبأیان مصر (در ظاهر) طرفدار خالفت حضرت علی، کوفیـان 
  !)1(»استند طلحه بن عبیداهللا را در مقام خالفت ببینندخو می عوام و سبأیان بصره

بـا آنـان هـیچ ارتبـاطی      –علی و طلحه و زبیر  –در حالی که آن سه صحابی بزرگوار 
اطالع  علیه حضرت عثمان و حقیقت اهداف آنان کامالً بیها  آن ند و در مورد توطئۀنداشت

 بودند! 
اما سران باند فریبکار سبأیه به آن بزرگواران دروغ بسته بودند و هواداران سـاده دل و  

خبر و آشوب طلب خود را فریب داده و گفته بودند که ما با آنان در ارتباط قرار داریم  بی
 ایم!  و مکاتبه نموده و به دستور آنان به این حرکت دست زده

هـا و   ما به دستور علی ایـن تـالش   گفتند: می هاي مصر به دروغ به پیروان خود سبأیی
 دهیم!؟  تحرکات را انجام می

ما با هماهنگی و اطالح زبیربن عوام بـه   گفتند: هاي کوفه نیز به پیروان خود می سبأیی
 ایم!  این اقدامات دست زده

ما این اقدام را به علم و  هاي بصره به پیروان ساده دل خود گفته بودند: همچنین سبأي
 دهیم!  اطالح طلحه بن عبیداهللا انجام می
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از  دامن اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی اهللا علیـه و سـلم   اما همچنان که گفته شد:
 این اتهامات پاك بوده است. 

و » األعوص«، سبأیان کوفه در »ذالخشب«اتباع و هواداران گروه سبأیه در محلی به نام 
 اردو زدند! » ذالمروه«ر سبأیان مصر د

هاي الزم را رعایت کنند و براي  خواستند که همۀ احتیاطها  آن رهبران و امراي آنان از
نشـوند و  هـا   آن ورود به مدینه از خود شتاب به خرج ندهند! تا مردم مدینه متوجه هدف

 دستشان رو نشود! 
هـاي زیـادبن نضـر و     نـام  رؤسا و امراي باند سبأیه دو نفر از رهبران شاخه کوفه را به

عبداهللا بن اصم را مخفیانه به داخل مدینه فرستادند، تـا از اوضـاع و احـوال داخـل شـهر      
 اطالعات الزم را کسب کنند، و از آنچه که مردم مدینه در اختیار دارند، مطلع شوند! 

آنان وارد مدینه شدند و با برخی از مردم در لباس حجاج تماس گرفتند و با حضـرت  
و تعدادي از همسران رسول خـدا صـلی اهللا علیـه و     ی و طلحه و زبیر رضی اهللا عنهمعل

 مالقات نمودند!  سلم
اهللا الحـرام از کوفـه و مصـر و     ما به قصد حج بیت گفتند: هاي خود می آنان در مالقات

ایـم، هـدف مـا از آمـدن بـه       ایم و در فاصله سه شبانه روزي مدینه مستقر شده بصره آمده
چیزي به غیر از مالقات با عثمان و اظهار شکایت از تعدادي از والیان و کارگزاران مدینه 

 نیست! ها  آن و تقاضاي عزل
 جمعی به مدینه اجـازه  مالقات کرده بودند، براي ورود دستهها  آن آنان از کسانی که با

 استند! خو می
انستند، با ورود آنان د به خاطر آنکه سرکردگان فتنه و آشوبشان میها  آن اما هیچیک از

اي کـه بـر زمـین پاشـیده بودنـد، آمـده        به مدینه موافقت نکردند! که براي چیدن ثمر فتنه
! و کننـد  نمی اهللا الحرام دارند چرا به طرف مکه حرکت باشند! زیرا اگر آنان قصد حج بیت

 اهند وارد شهر مدینه شوند!؟خو می در حالی که در ماه شوال قرار دارند، چرا
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 بردند!  اطالعی به سرمی  در عین حال مردم مدینه از حقیقت اهداف آنان در بی
آن دو نفر به میان جمع اتباع سبأیه در اطراف مدینـه بازگشـتند و آنـان را در جریـان     

هـا   آن که اهل مدینه از حقیقت قصـد و هـدف   گفتند:ها  آن اقدامات خود قرار دادند و به
 نان دچار شک و تردید شده و مراقبشان هستند! اطالعی ندارند، اما در مورد آ

رهبران گروه عبداهللا بن سباي یهودي، اوضـاع و احـوال جدیـد را در نشسـتی مـورد      
گرفتند، از هر یک از شهرهاي کوفه، بصره و مملکت  برسی قرار دادند و در نهایت تصمیم

 مکـن اسـت بـا   ند مکرد می مصر چند نفر را براي تماس و هماهنگی با اصحابی که گمان
 همکاري کنند، تماس بگیرند! ها  آن

آن چند نفري که اهل مصر بودند به مالقات حضرت علی و کوفیان به مالقات زبیر و 
 بصریان به مالقات طلحه رفتند! 

گفتند اگر اهل مدینه با فرد مورد نظر ما بیعت کنند، مـا بـه    با خود میها  آن هر یک از
آنان نخواهیم داشت و در صـورتی کـه از بیعـت بـا او      هدف خود رسیده و کاري به کار

تفرقـه و  هـا   آن نمـاییم و در میـان   هـاي خـود را عملـی مـی     سرباز زدند، طـرح و توطئـه  
بـریم و   یورش میها  آن آوریم وبه دنبال آن در فرصت مناسبی بر چنددستگی به وجود می

 یم! شو می با آنان وارد جنگ
اي  بود و عمامه» احجارالزیت«رفتند که او در  هیئت مصري در حالی نزد حضرت علی

قرمز بر سر نموده و ردایی یمنی پوشیده و شمشیرش را بر کمر بسته بود، از طرف دیگـر  
 فرزندش حسن را نزد حضرت عثمان فرستاده بود تا که او تنها نباشد! 

با گفتگو کردند و پیشنهاد خویش را  هیئت سبأیان مصر با حضرت علی رضی اهللا عنه
 او در میان گذاشتند و از او خواستند که مقام خالفت را بپذیرد! 

ي هـا  انسان بر سرشان فریاد کشید و خطاب به آنان گفت: حضرت علی رضی اهللا عنه
گـرد  » اعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«دانند که لشکري را که در  پاك و پرهیزکار می
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انـد،   مورد لعـن و نفـرین قـرار گرفتـه     سلماند، از طرف رسول خدا صلی اهللا علیه و  آمده
 برگردید که خداوند حافظتان نباشد و همراهیتان نکند!! او سپس آنان را از خود راند!

هیئت متشکل از تعدادي از اتباع عبداهللا بن سباي یهودي به مالقات طلحه رفتنـد، کـه   
د، آنان با او نیز او نیز پسرش محمد را براي محافظت از حضرت عثمان نزد او فرستاده بو

همـۀ   سخن گفتند و پیشنهادشان را مطرح نمودند! حضرت طلحه خطاب به آنـان گفـت:  
» األعوص«و » المروه ذي«و » خشب ذي«دانند که سپاهی را که شما در  پاکان و صالحان می

انـد،   مورد لعن و نفرین قرار گرفته اید، از زبان رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم گرد آمده
 پس او نیز آنان را از خود راند! و س

هیئت سبأیان کوفی نیز پس از مالقات با زبیر بن عوام پاسخی مشابه سخنان حضـرت  
  .)1(»را شنیدند علی و طلحه رضی اهللا عنهم

والی مصر عبدالرحمن بن سعد بن ابی اسرح بـود، سـبأیانی کـه در مصـر بودنـد، بـه       
عثمان و کسی که در خانـه او بـزرگ   پسر همسر حضرت  –رهبري محمدبن ابی حذیفه 

علیه او شوریده و جار و جنجال راه انداخته که سرانجام والی مصر را از شهر  –شده بود 
حذیفه زمام امور مصر را در دست گرفت و والی معزول راه  بیرون نمودند و محمد بن ابی

 مدینه را در پیش گرفت! 
 ب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلمسرکردگان باند سبأیه در حضور تعدادي از اصحا

هاي آنان  افکنی ها و شبه با حضرت عایشه به مناقشه و منازعه پرداختند و او به همه تهمت
 پایگی همه اتهامات آنان را بر مال نمود!  پاسخ داد و بی

سرح و تعیین کسی دیگر  هیئت سبأیان مصري خواستار برکناري عبداهللا بن سعدبن ابی
 د! بر جاي او شدن

 اهید چه کسی را جانشین او کنم؟ خو می حضرت عثمان فرمود:
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 بکر را جانشین او نمایی!  اهیم محمد بن ابیخو می گفتند:
موافقت نمود، و عبـداهللا بـن سـعد عـزل و محمـدبن      ها  آن حضرت عثمان با پیشنهاد

 بکر را به جانشینی او تعیین نمود!  ابی
او درست همان کاري را انجام داد که قبالً در ارتباط با درخواست شورشیان و سبأیان 

 کوفه مبنی برعزل سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعري انجام داده بود. 
هاي سبأیه اینگونه وانمود کردند که با عزل عبداهللا بن سـعد و تعیـین محمـدبن     هیئت

 د دارند به ممالک خود بازگردند! بکر به اهداف خویش دست یافته و قص ابی
 تبلیغـات و افکـار    کـه فریـب   –بکر والی جدید  سبأیان مصر به همراهی محمدبن ابی

به مصر بازگشتند و سبأیان کوفه و بصره نیـز   – کرد می حمایتها  آن را خورده و ازها  آن
 !)1(ظاهراً راهی عراق گردیدند

ند قضیه فیصله پیدا نموده و مشـکل حـل شـده اسـت! و     کرد می مسلمانان مدینه فکر
کردند که این بازگشت در واقـع بخشـی از    خطر بحران پایان یافته! و هیچ وقت فکر نمی

 آید!  یهودي و ابلیسی باند سبأیه به شمار می  توطئه
هاي اشتر نخعی اهل کوفه و حکیم بن جبله دزد  دو نفر از سرکردگان باند سبأیه به نام

هزن مشهور بصري پس از حرکت اتباع و همفکران خـود بـه سـوي مصـر وکوفـه و      و را
 بصر، براي عملی کردن بخشی از توطئه در مدینه باقی ماندند! 

اتباع عبداهللا بن سبا در دو راه دور از هم راهی سرزمین خود شدند، مصریان از طـرف  
 یدند! ها از راه شمال غربی عراق گرد شمال غربی به سوي مصر و عراقی

 ي مرموز  نامه 
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در شرایطی که مصریان سبأیه در ظاهر راه مصر را در پـیش گرفتـه و در فاصـله سـه     
پوستی را دیدند که سـوار بـر شـتر بـه      روزي مدینه قرار داشتند، ناگهان جوان سیاه شبانه 

 آید!  سرعت طرف آنان می
ما کار داري، یا فراري چه شده؟ یا با  پوست سر رسید، از او پرسید: وقتی نوجوان سیاه

 هستی؟!  
من پیش خدمت امیرالمؤمنین عثمان هستم و مرا براي انجـام کـاري بـه سـوي      گفت:

 والی مصر فرستاده و اکنون عازم مصر هستم!؟ 
 بکر است و اینک همراه ماست!  والی مصر محمدبن ابی گفتند:

روم و با او کـار   می من با او کاري ندارم، نزد عبداهللا بن سعد پوست گفت: جوان سیاه
 دارم!؟ 

 اي را که به همراه داري به من بده!  نامه محمدبن ابی بکر گفت:
او در ظاهر از دادن نامه امتناع کرد، ولی نهایتاً نامه را که با مهر حضرت عثمـان بـراي   

 عبداهللا بن سعد نوشته شده بود از او گرفتند که در آن نوشته شده بود! 
بکر و فالن و فالن را به قتل برسان! و  د تو آمدند، محمدبن ابیهر گاه آن جماعت نز«

ام پاره کرده  بکر نوشته اي را که در مورد تعیین محمدبن ابی بقیه آنان را زندانی کن! و نامه
 » رسد! هاي بعدي من به تو می و خود زمام امور مصر را به دست بگیر! تا پیام

هـا   آن متوقف شـوند، و سـپس نامـه را بـراي    بکر دستور داد گروه سبأیه  محمدبن ابی
اهیـد  خو مـی  چگونـه  خواند و آنان را علیه حضرت عثمان تحریک نمود و به آنان گفت:

عثمان را اینگونه به حال خود رها کنید و به مصر بازگردید؟! بـا او در مـورد امـوري بـه     
ی نمودن ما دستور داده ها را زیر پا گذاشته و به قتل و زندان توافق رسیدیم اما او آن توافق

اي به غیر از عزل او نداریم، و اگر حاضر به استعفا نشد او را بـه   است؟! اکنون هیچ چاره
 قتل خواهیم رسانید! 



  75 شهادت حضرت عثمان ذي النورین
 

 بازگشت باند برانداز به مدینه 

القعده، با دل پر از خشم و کینه نسـبت بـه حضـرت     گروه سبأیه مصر در آغاز ماه ذي
 زم خود را براي عزل او جزم نمودند! عثمان به مدینه بازگشتند و ع

گر باند عبداهللا بن سبا که اهل کوفه و بصـره بودنـد، بـه همـان بهانـه       شورشیان توطئه
دوباره راه بازگشت به مدینه را در پیش گرفته و همۀ آنان قصد داشتند کار را یکسره کنند 

 و عثمان بن عفان را به هر صورتی که شده از میان بردارند!
هاي مدینه را بسـته   ها و راه مدینه با دیدن هزاران نفر از سپاهیان سبأیه که خیابانمردم 

مطرح شده بود که آنان چرا ها  آن و اشغال نموده بودند، یکه خوردند! و این پرسش براي
هایی نرسیده و مشـکل حـل و فصـل     به مدینه بازگشتند!؟ مگر با حضرت عثمان به توافق

ها به سوي ممالک خود به راه نیافتاده بودند؟! اکنون  ت از آن توافقنشده بود؟! آیا با رضای
 اند؟!  چرا برگشته

سرکردگان باند فریبکار سبأیه نامۀ منسوب به حضرت عثمان را نزد بزرگان اصـحاب  
برده و ضمن شکایت از اقدام حضرت عثمان دلیل بازگشت و شورش آنان را مضمون آن 

 نامه بیان کردند! 
پوسـت و شـتر بـه     ه همراه با نامه و جوان سـیا  بن ابیطالب رضی اهللا عنه علیحضرت 

 آیا این جوان پیشخدمت توست؟  خانه حضرت عثمان رفت و خطاب به او فرمود:
 آري!  حضرت عثمان فرمود:

 آیا این شتر متعلق به توست؟  حضرت علی فرمود:
 آري شتر هم مال من است!  حضرت عثمان فرمود:

 اي؟  آیا این نامه را تو نوشته فرمود:حضرت علی 
ام! و بـه   اي را ننوشـته  نه اصالً من چنین نامـه  حضرت عثمان پس از رؤیت نامه گفت:

خداوند متعال سوگند یاد نمود که نه خود این نامه را نوشته و نه به کسی دستور داده کـه  
 ه اطالعی ندارم!!آنرا بنویسید و از اعزام آن جوان و کسی که نامه را نوشته هیچگون
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دانستند حضرت عثمان هیچگاه بـه دروغ   حضرت علی و دیگر اصحاب از آنجا که می
خورد، به صحت سخنان او پی بردند! اما متوجه شدند که کسی  به نام خداوند سوگند نمی

آن نامه را جعل نموده و از طرف عثمان آن را نوشته و با اسـتفاده از پیشـخدمت و شـتر    
را فرستاده و جوان بطور عمدي دنبال مصریان سبأیه عازم مصر به راه  حضرت عثمان آن

 افتاده تا با دیدن نامه حضرت عثمان آنرا بهانه کنند و دست به شورش و طغیان بزنند! 
اي روي داده بود که توجه اصحاب رسول خدا را به خود جلب نمود  در این جا قضیه

 سبأي ابلیسی قرار بگیرند!   طئهو آنان را ناچار نمود که در مقابل این تو
 حضرت علی بن ابیطالب و محمد بن مسلمه انصاري و طلحه و زبیر رضی اهللا عـنهم 

با شورشان گروه سبأیه وارد گفتگو و مذاکره شدند! و از ایشان پرسیدند چـرا بـه مدینـه    
اید؟شما با رضایت به سوي ممالک خود حرکت کردید و مشکلی که به خاطر آن  بازگشته

ید حل و فصل شد، چه چیزي باعث شد از بازگشت بـه شـهر و دیـار خـود     کرد می ادعا
 منصرف شوید؟ 

اي  پیشخدمت عثمان را در راه سوار بر شتر و در حالی کـه نامـه   مصریان سبأي گفتند:
را از طرف عثمان به همراه داشت بازداشت کردیم، به همین دلیل اکنون براي خلع او بـاز  

 ایم!  گشته
شما چـرا بـه مدینـه     به سبأیان کوفه گفتند: رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم اصحاب

 اید؟  برگشته
 ایم!  گفتند براي یاري از برادران مصري خود و حمایت از آنان برگشته

شما از کجا خبـر   حضرت علی و محمدبن مسلمه خطاب به بصریان و کوفیان گفتند:
اید؟ آنان که از جهـت غـرب    با آن نامه گرفتهپیدا کردید که مصریان چنین کسی را همراه 

به طرف مصر و شما از طرف شرق به سوي عراق حرکـت کـرده بودیـد!؟ و میـان شـما      
اي بـوده کـه در مدینـه     فاصلۀ بسیار زیادي بود چگونه از ماجرا مطلع شدید؟! این قضـیه 

 گیري شده است!  پیش آمده و در پنهانی راجع به آن تصمیم
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اهید فکر کنید و هر چه را خو می در مورد موضوع هر گونه که فتند:شورشیان سبأیه گ
اهیم عثمان از خالفت برکنار شود! ما به خو می که دوست دارید بگویید! ما به هر صورت

  !)1(»او نیازي نداریم دست از سر ما بردارد و مقام خالفت را رها کند

 نامه مرموز را چه کسی نوشته بود؟! 

حضرت علی بن ابیطالب و محمدبن مسلمه با هوشیاري و فراسـت ایمـانی خـود آن    
توطئه ابلهانه را کشف کردند و دریافتند که آن نامه جعلی هم بخشـی از توطئـه و طـرح    

پیشه سبأیان بوده و به دروغ آن را بـه عثمـان نسـبت داده و سـران      باند فریبکار و خیانت
 ر کرده بودند! خوارج بصره و کوفه را از آن باخب

در برابر ذکاوت و هوشیاري و دوراندیشی حضرت علی و محمدبن مسلمه شورشیان 
سبأیه حرفی و پاسخی براي گفتن نداشتند، و به هیچوجـه نتوانسـتند نمایشـنامه موهـوم     

 خود را توجیه کنند، در واقع حقیقت اهداف و نیات آنان بیشتر کشف گردید! 
هاي اشتر نخعی و حکیم بن جبلـه   ران باند سبأیه به نامفراموش نکنیم که دو نفر از س

در مدینه باقی مانده بودند و نقش اساسی را در جعل ماجراي نامه و بازگردانیدن سـبأیان  
 مصري و کوفی و بصري در مدینه بر عهده گرفته بودند!

 محاصره و اشغال مدینه 

، و مردم نیـز بـراي درگیـر    سپاهیان باند سبأي مدینه را محاصره و اشغال نموده بودند
آمدند! تنها تعـداد انـدکی از مـردان در شـهر      هاي خویش بیرون نمی نشدن با آنان از خانه

سربازان و مجاهدانی بودند که به مناطق مختلف اعـزام  ها  آن باقی مانده بودند، زیرا بیشتر
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ـ     راي اداي شده یا براي تبلیغ و دعوت به ممالک فتح شده رفته بودنـد و بسـیاري دیگـر ب
 بردند!  مناسک حج در مکه به سر می

تعداد مردانی که در شهر باقی مانده بودند، به مراتب از تعداد سه هزار نفـري عبـداهللا   
 بن سبأ کمتر بودند! 
الحجه حضرت عثمان نتوانست به عادت همیشگی که سالیانه به حج  در اواخر ماه ذي

رفت از مدینه خارج شود زیرا اگر سبأیه مدینه را اشغال و خانۀ او را محاصـره کـرده    می
 بودند! 

اي به غیر از تغییر سرپرستی و ریاست حجاج  هیچ چاره حضرت عثمان رضی اهللا عنه
نداشت، به همین خاطر کسی را دنبال عبداهللا بن عباس فرستاد و او را مکلـف نمـود کـه    

 سرپرستی حجاج آن سال را بر عهده بگیرد! 
گفت یا امیرالمؤمنین! اجازه بده! در کنـار تـو بـاقی بمـانم و      ابن عباس رضی اهللا عنه

با شورشیان در مدینه باشم! سوگند به خداوند جنـگ بـا ایـن خـوارج و      براي رویارویی
 دهم!  شورشیان را بر رفتن به حج ترجیح می

ام که تو امسال سرپرستی حجاج را بـر عهـده    تصمیم گرفته اما حضرت عثمان فرمود:
 بگیري! 

و عبداهللا بن عباس چاره اي به غیر از اطاعت امیرالمؤمنین عثمان بـن عفـان نداشـت    
 سرپرستی حجاج را پذیرفت! 

اي را خطاب به حجاج آن سال نوشت تا عبداهللا بن عباس آن را با  حضرت عثمان نامه
خود ببرد و در میان آنان قرائت کند! او در آن نامه اوضاع و احوال پـیش آمـده از طـرف    

اده هایشـان را توضـیح د   خوارج باند سبأیه و موضعگیري خود او در برابر آنان و خواسته
 ! )1(بود

                                           
 نامه حضرت عثمان را مطالعه کنید! نص 411ص  407ص  4در تاریخ طبري : ج  -1



  79 شهادت حضرت عثمان ذي النورین
 

الحجه فرارسید و شورشیان طرفدار عبداهللا بن سبا همچنـان شـهر مدینـه را در     ماه ذي
حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند! امـا در عـین حـال     ۀاشغال خود داشته و خان

داد! و آن  امامت نماز آنان و دیگـر مسـلمانان را انجـام مـی     حضرت عثمان رضی اهللا عنه
 ایستادند!؟ ت سر او به نماز میشورشیان نیز پش

زمانی که حضرت عثمان متوجه گردید، آنـان قصـد ندارنـد از اشـغال مدینـه دسـت       
هایی را نوشت و به ممالک مختلف شام و مصر و کوفـه   بردارند و شهر را ترك کنند! نامه

و بصره فرستاد و از مردم براي بیرون راندن سپاه سبأیان از مدینه کمک و یاري خواست! ا
  ها نوشته بود که: در آن نامه

 مياهللا الّرحمن الّرح بسم
  اما بعد:

دهنده و بشـارتگر   خداوند پیامبرش محمد را بر اساس حق و راستی فرستاد تا هشدار«
باشد، هر چه را که خداوند بر او فرو فرستاده تبلیغ نمود و به درستی به مسـئولیت خـود   

کتابی را که در آن حالل و حـرام و امـوري کـه    عمل کرده و سپس از این جهان رفت، و 
را علیرغم خوشایند و ناخوشایند بودن بـراي  ها  آن اند را از خود برجاي نهاد، و الزم بوده

 مردم به اجرا گذاشت! 
زمام امور مسلمانان را در دست  پس از او ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اهللا عنهم

 گرفتند! 
دانم و بدون پرسش از من و در حضور مردم به عضـویت  بعد از آن بدون آنکه خود ب

شوراي حل و عقد انتخاب شدم!سپس بـدون درخواسـت و عالقمنـدیم شـورا در مـورد      
 خالفت من در حضور مردم به اتفاق آرا رأي به خالفت من داد! 

دانستند  اي در میان مسلمانان عمل کردم که آن را معروف و مورد پسند می من به گونه
شمردند، و روش من روش تبعیت بود، نه انحراف و اهل التزام بودم  و ناپسند نمی و منکر

 م! کرد می نمودم و بدون تکلف به آنان اقتداء و از ابتداع پرهیز می
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هـاي   هـاي و کشـمش   تـوزي  وقتی قضیه به پایان رسید، شرارة شر زبانه کشید و کینـه 
اي از در  یانتی را مرتکب شوم، عـده نارواي نفسانی آغاز گردید، و بدون آنکه جرمی و خ

 دشمنی با من وارد شدند! 
 نمودند، اما بدون دلیل و بهانه چیـز دیگـري را اظهـار    اي و هدفی را دنبال می  خواسته

هایی که به من بسته بودند مـرا در حضـور مـردم مدینـه مـورد       ند، به خاطر تهمتکرد می
گرفتند که غیر آن را به مصـلحت   ده میمالمت قرار دادند، و در مورد چیزهایی بر من خر

 دانستم!  نمی
ام و خـود همـه    هاست که با آنان مدارا نموده من در مورد آنان شکیبایی نمودم و سال

ام، و در مورد زیر پـا نهـادن احکـام شـریعت      را دیده و شنیدهها  آن هاي اقدامات و توطئه
 اند!  خداوند اینک به خود جرأت و جسارت بیشتري داده

کارشان به جایی کشیده شده که در جوار رسول خدا و حرم او در سرزمین هجرت ما 
! کننـد  مـی  حمایـت ها  آن اي از مردم عادي عرب نیز از اند! و عده را مورد تهاجم قرار داده

اند، یا همچون آنـانی هسـتند    شده» روز احزاب«هاي  ها و قبیله آنان درست همچون دسته
 تظاهري است کـه ها  آن رد تهاجم قرار دادند، و تنها تفاوتشان باکه در غزوه احد ما را مو

 دارند! ها  این
  .)1(»د به ما ملحق شود، از این کار کوتاهی ننمایدتوان می هر کس

وقتی نامۀ حضرت عثمان به مسلمانان مناطق مختلف رسید، به شدت تحـت تـأثیر آن   
خوارج سبأیه در شگفت شدند، قرار گرفتند و به سختی از جرأت و جسارت شورشیان و 

و براي حمایت از خلیفه مسلمانان و رهـایی او و اهـل مدینـه از محاصـره و اشـغالگري      
صورت گرفت. همچنان که از ها  آن تر از اقدام مهاجمان بسیج شدند، اما تقدیر الهی سریع

 الي سیر حوادث آن را ذکر خواهیم نمود.  البه
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فرماندهی حبیب بن مسلمه فهري براي حمایت نظـام   سفیان سپاهی را به بن ابی معاویه
 اسالمی به سوي مدینه فرستاد. 

عبداهللا بن سعد نیز سپاهی را به فرماندهی معاویه بن خدیج سکوتی از مصر به طـرف  
 مدینه گسیل داشت! 

کـه در بصـره و کوفـه سـکونت      تعدادي از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
داشتند مردم را بـراي حمایـت از حضـرت عثمـان و نظـام خالفـت و نجـات مدینـه از         

بـن   طلبان ترغیب کردند، برخی از آن اصحاب عبارت بودنـد از عقبـه   شورشیان و آشوب
 بن ربیع.  اوفی، و حنظله عمرو، عبداهللا بن ابی

بـراي بسـیج مـردم بـه کـار بردنـد،       تعدادي از تابعینی که در کوفه همه سعی خود را 
دوستان حضرت عبداهللا بن مسعود بودند، مانند مسروق بن اجدع، اسودبن یزیـد، شـریح   

 بن الحارث و عبداهللا بن حکیم. 
گشـتند و در مجـالس مختلـف     هاي کوفـه مـی   آن عده از اصحاب و تابعین در خیابان

  گفتند: ند و خطاب به مردم میکرد می حضور پیدا
گیري امروز مطلوب است نه روزي  م! امروز روز اقدام است نه فردا، و تصمیماي مرد«

دیگر! جنگ و رویارویی با آشوبگران امروز روا و فـردا نارواسـت، بـراي نجـات خلیفـه      
 مسلمین و مصون ماندن نظام و امور خود قیام کنید! 

یـت از نظـام   اي از نیکمردان کوفه به نداي آنان پاسخ مثبـت دادنـد، و بـراي حما    عده
 خالفت و حضرت عثمان به فرماندهی قعقاع بن عمرو تمیمی راهی مدینه شدند! 

بن  کعب بن عامر، و تابعینی مانند: بن مالک، هشام بن حصین، انس عمران اصحابی مانند:
 ند! کرد می سور و هرم بن حیان عبدي نیز مردم بصره را براي رفتن به مدینه تشویق
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بن صامت، ابوامامه باهلی، ابودرداء، و تـابعینی همچـون    عباده همچنین اصحابی مانند:
ابومسلم خوالنی و شُریک نمیري و عبدالرحمن بن غنم مـردم شـام را بـراي حمایـت از     

  !)1(»ندکرد می نظام اسالمی و حضرت عثمان تشویق
سپاهیان بسیاري از شام و مصر و کوفه و بصره براي حمایت از حضرت عثمان و نظام 

ت اسالمی راهی مدینه شدند، وقتی پیروان عبداهللا بن سـباي یهـودي کـه مدینـه را     خالف
اشغال و خانه حضرت عثمان را محاصره کرده بودند، متوجـه حرکـت سـپاهیان بسـیاري     

خود را   توطئه ها، آن شدند، دچار هراس و دلهره گردیده و تصمیم گرفتند، قبل از رسیدن
 !)2(عملی نمایند

القعده سال سی و پنج هجري بود که سپاه سبأیه وارد مدینه شـده و   روز هشتم ماه ذي
 خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند! 

اولین روز جمعه پس از اشغال مدینه، حضرت عثمان براي اقامه نماز جمعه و سـخن  
 گفتن با مردم راهی مسجد شد! 

 –او همراه با مردم نماز جمعه را اقامه نموده پس از پایان نمـاز بـر روي منبـر رفـت     
 شورشیان باند سبأیه و تعدادي از اصحاب و دیگر مسلمانان در مسجد حضور داشتند! 

گـران!   شما اي دشمنان و توطئه« حضرت عثمان بعد از آنکه بر روي منبر رفت، گفت:
داننـد کـه    اید؟! سوگند به خداوند مردم مدینه می پردهچرا خداوند را به دست فراموشی س

ایـد! بیاییـد    مورد لعن و نفرین قرار گرفتـه  شما از طرف رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
خطاهاي خود را با خوبی و اصالحگري پاك کنید! زیرا خداوند تنها به وسیله نیکی بدي 

 گرداند!  را پاك می
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است و خطاب بـه شورشـیان گفـت مـن شـهادت      برخ محمدبن مسلمه رضی اهللا عنه
شـنیدم کـه شـما خـوارج و شورشـیان را       دهم که از رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم می

 داد!  مورد لعن قرار می
حکیم بن جبله دزد و قاتل مشهو و از سرکردگان باند سبأیه در بصره برخاسـت و بـه   

 ! طرف محمدبن مسلمه رفت و او را با زور بر زمین نشانید
اي را کـه   نامـه  گفت:ها  آن برخاست و خطاب به پس از آن زیدبن ثابت رضی اهللا عنه

 کنید، عثمان براي والی خود در مصر نوشته به من نشان دهید!  فکر می
بندان باند سبأیه برخاست و او را نیز بـا زور سـاکت نمـود و بـر زمـین       یکی از قداره

 نشانید! 
پس از آن همه سبأیان حاضر در مسجد به ایجاد جار و جنجال پرداختنـد و اصـحاب   

هـاي زشـت و    رسول خدا را مورد ضرب و شـتم قـرار دادنـد و آنـان همـراه بـا حـرف       
 آمیز از مسجد بیرون کردند!  توهین

سپس حضرت عثمان را که بر باالي منبر بود با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند. 
منبر بر زمین افتاد و بیهوش گردید!؟ در همان حالت بیهوشـی و بیمـاري او را   او از روي 

 بر دوش گرفته به منزل بردند! 
خود را براي جنـگ بـا خـوارج     تعدادي از اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم

هر چند که خود تعدادشان انـدك بـود، آمـاده کردنـد! از      –باند عبداهللا بن سباي یهودي 
سـعدبن   نمودنـد! عبـارت بودنـد از:   هـا   آن ی که خود را آمـاده رویـارویی بـا   جمله کسان

بن علی و عبـداهللا بـن زبیـر و     وقاص، ابوهریره، محمدبن مسلمه، زیدبن ثابت، حسین ابی
 بسیاري دیگر. 

را فراخواند و بـه آنـان امـر    ها  آن وقتی حضرت عثمان از این موضوع اطالع پیدا کرد،
خـودداري کننـد و شمشـیرهاي خـود را در نیـام کننـد و بـه        هـا   آن فرمود که از جنگ با
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هاي خویش بازگردند! آنان نیز علیرغم نارضایتی درونی، دستور حضـرت عثمـان را    خانه
 عملی کردند! 

بـراي عیـادت    حضرت علی بن ابیطالب و حضـرت طلحـه و زبیـر رضـی اهللا عـنهم     
آمده نـزد او انـدوه و نگرانـی     حضرت عثمان به منزل او رفتند و از اوضاع و احوال پیش

 هاي خویش بازگشتند!  خود را ابراز نمودند! پس از آن به خانه

 برخورد حضرت علی با باند عبداهللا بن سبأ

رفتند و به  تعدادي از اتباع سازمان برانداز سبأیه مصر نزد حضرت علی رضی اهللا عنه
م، به راستی خداوند ریختن خون او همراه ما بیا تا او را از مقام خالفت خلع کنی او گفتند:

 را براي ما روا نموده است!؟ 
به سختی خشـمگین شـد و آنـان را مـورد لعـن و      ها  آن حضرت علی از این پیشنهاد

 سوگند به خداوند هیچگاه با شما همراه نخواهم شد!  نفرین قرار داد و فرمود:
اي، چرا پیشتر به ما  بودهاگر حاضر به این کار ن تعدادي از آنان به حضرت علی گفتند:

نامه نوشته و ما را به آمدن بـه مدینـه و شـورش علیـه عثمـان و مخالفـت بـا او دعـوت         
 ایم!  اي؟! ما فقط به خاطر نامۀ تو بوده که به مدینه آمده کرده

سوگند به خداوند به هیچوجه  تعجب کرد و فرمود:ها  آن حضرت علی از این سخنان
 ام!  اي را برایتان نفرستاده و شما را به شورش علیه عثمان بن عفان فرا نخوانده نامه

اگر بـه خـاطر علـی بـوده کـه       آنان با شگفتی و تعجب به یکدیگر نگاه کرده و گفتند:
 خبرم؟! من از این کار بی ید:گو می ایم، چرا او آمده

طریقه کار و شیطنت اتباع عبـداهللا بـن سـبأ یهـودي در بـه      این قضیه بیشتري ما را به 
کارگیري و سوء استفاده از مسلمانان ساده دل و جذب آنان به طرف خود و تأثیرگـذاري  

و جلب حمایت و بـه کارگیریشـان در ایجـاد فسـاد در امـور مسـلمانان و       ها  آن بر روي
 گرداند! براندازي نظام خالفت، آشنا می
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و هـا   آن هـا بـه   نامه از زبان اصحاب بزرگوار و نسبت دادن آن نامهطریقه جعل پیام و 
انـد کـه مـردم را بـه      ایجاد این گمان و ذهنیت در اتباع خود که آن اصحاب بزرگوار بوده
 اند!؟ مخالفت و شورش و خلع عثمان و یا به قتل رسانیدن او فراخوانده

نامه از طرف حضـرت علـی    آري این اتباع عبداهللا بن سباي یهودي بودند که به جعل
انـد،   دالن و ماجراجویان خود را دچار گمان و توهم نمـوده  پرداخته و ساده رضی اهللا عنه

که آنان تنها پس از تماس و دعوت حضرت علی بوده که علیه عثمان دست بـه شـورش   
وقتی سوگند خوردن حضرت علی را مبنی ها  آن اند، به همین خاطر بود که بسیاري از زده
 اي شنیدند، دچار تعجب شدند!  اطالعی از چنان نامه بیبر 

نیز نوشتن نامه به سبأیان بصره و دعوت آنان بـه قیـام    بن عبیداهللا رضی اهللا عنه طلحه
علیه حضرت عثمان را به شدت تکذیب نمود. و زبیربن عوام نیز در حضور سبأیان کوفه 

 اطالعی نمود!  بی اي و دعوت ایشان به مدینه اظهار از نوشتن چنان نامه
المؤمنین عایشـه رضـی   ام  پس از کشته شدن حضرت عثمان مسروق تابعی در حضور

عثمان را مظلومانـه بـه شـهادت     گفت: بود که عایشه در مورد حضرت عثمان می اهللا عنه
غـل و غـش    اي نوپـاك و بـی   رسانیدند، خداوند قاتالن او را لعنت کند! او همچون پارچه

 بر روي زمین انداخته و همچون گوسفند سرش را از تن جدا کردند!؟  بود، و آنان او را
این نتیجه کار تو بود مگر تو نبودي که براي  مسروق خطاب به حضرت عایشه گفت:

 ي! کرد می مردم نامه نوشته و آنان را به شورش علیه عثمان تحریک
ورند و کـافران  آ سوگند به خداوندي که مؤمنان به او ایمان می حضرت عایشه فرمود:

ام، یک کلمـه در ایـن مـورد بـراي کسـی       ورزند، تاکنون که در اینجا نشسته به او کفر می
 ام!!  چیزي ننوشته و نفرستاده
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بردنـد کـه از    برخی گمان می ید:گو می کند اعمش که این روایت را از مسروق نقل می
 ! )1(اي نوشته شده است طرف حضرت عایشه نیز چنان نامه

تـرین   تـرین و خبیـث   از زبان اصحاب بزرگوار رسول خـدا یکـی از زشـت   جعل نامه 
وسایل شیطانی بود که سرکردگان باند عبداهللا بن سباي یهودي، براي تأثیرگذاري بر روي 

هایی را از  ند! آنان نامهکرد می دالن و تحریک آنان علیه حضرت عثمان از آن استفاده  ساده
ن عایشه و طلحه و زبیر و حتی از طرف خـود حضـرت   المؤمنیام  بن ابیطالب و زبان علی

 عثمان جعل کرده بودند! 
القعـده روي داد و بـه افتـادن     پس از آن درگیر و ضرب و شتمی که در اواسط ماه ذي

حضرت عثمان از روي منبر و بیهوش شدنش انجامید، حضرت عثمـان همچنـان امامـت    
بر عهده داشـت و مسـلمانان مدینـه و     اهللا صلی اهللا علیه و سلم  نماز را در مسجد رسول

 اندند! خو می حتی خود خوارج فریب خورده پشت سر او نماز

 محاصره منزل حضرت عثمان  

اش محاصره و زندانی نموده و  چند روز پس از آن بود که خوارج او را در داخل خانه
از بزرگـان  از خروج او براي اقامه نماز جلوگیري کردند و حتی اجازه ندادند که هیچیک 

 اصحاب امامت نماز را بر عهده بگیرند!
هاي آن را در  ها و خیابان آنان عمالً زمام قدرت را در مدینه به دست گرفتند و همۀ راه

کنترل خود درآورده و از تجمع مسلمانان جلوگیري کـرده و بـه حضـرت عثمـان اجـازه      
 دادند!  خروج از منزلش را نمی

نام غافقی بن حرب عکی که در ایام محاصـره عمـالً   سرکردة شورشیان سبأي مصر به 
و تنها اتباع عبداهللا بن سبأ که از مصر و کوفـه و   شد می حاکم مدینه گردیده بود، پیشنماز

 اندند!خو می بصره آمده بودند پشت سر او نماز
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هاي خود ماندند و هیچکس از ترس آنان بدون همـراه داشـتن    اما مردم مدینه در خانه
  .»)1(بسیار کم بودها  آن ، زیرا تعدادشان در مقایسه باشد نمی از منزل خارج اسلحه خود

در روزهاي آخر محاصرة مدینه تعدادي از بزرگان اصحاب همچون علی، طلحه، زبیر 
 و سعد و ... از شهر مدینه خارج شدند. 

وقتی که باند برانداز عبداهللا بن سباي یهودي حضرت عثمان را در منزل خود به وسیلۀ 
اي از اصحاب از جملـه عبـداهللا بـن     حدود هفتصد نفر در محاصره گرفته بودند، مجموعه

عمر، عبداهللا بن زبیر، ابوهریره، حسن و حسین فرزندان حضرت علی، و مروان بن حکـم  
 عثمان بوده و کار محافظت از او را در برعهده داشتند!  اي دیگر در خانۀ حضرت و عده

داد، آنـان بـا شورشـیان برانـداز بـه مقابلـه        چنانچه حضرت عثمان به ایشان اجازه می
داد که اصحاب با آنـان وارد جنـگ نشـوند! و خطـاب بـه       خاستند، اما او ترجیح می برمی

دهـم کـه    یـد! سـوگند مـی   ا تمامی شما را کـه بـا مـن تعهـد اطاعـت بسـته       ایشان فرمود:
 شمشیرهاي خود را غالف کنید و به منازل خویش بازگردید! 

حدود هفتصد نفـر از اصـحاب در شـهر     زیدبن ثابت نزد حضرت عثمان آمد و گفت:
اهیم بار دیگر حـامی دیـن خداونـد    خو می اگر اجازه بدهی، ما یند:گو می حضور دارند و

 باشیم! 
 جنگ نیازي نیست و دست بردارید و جنگ نکنید!  مرا به حضرت عثمان به او فرمود:

حضرت ابوهریره نیز در حالی که شمشیرش را بر کمر بسته بود نزد او آمده و گفـت:  
 یا امیرالمؤمنین امروزه در حمایت از تو شمشیرزدن شیرین است! 

من تصمیم دارم با آنان وارد جنگ نشویم و هر چـه زودتـر بـه     حضرت عثمان گفت:
 بازگرد! و با کسی درگیر مشو!  منزل خویش
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نیز نزد حضرت عثمان آمد و براي جنگ با خوارج خود  عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه
در  برخیز و از طـرف مـن بـه مـردم بگـو:      را آماده کرده بود. حضرت عثمان به او فرمود:

 هاي خود بمانند و با این خوارج شورشی درگیر نشوند!  خانه
مـا را از   حضرت عثمان رضـی اهللا عنـه   ید:گو می رضی اهللا عنهسلیط  سلَیط بن ابی

داد بـا آنـان    داشت، اگر او اجازه چنین کاري را می درگیر شدن با اتباع ابن سبا برحذر می
 یم. کرد می از مدینه تالشها  آن یم و براي اخراجکرد می رویارویی

کنار او بودم، او به مـا   در منزل حضرت عثمان و در ید:گو می عبداهللا بن عامربن ربیعه
ام که به همۀ کسانی کـه بـه مـن تعهـد      من در این مورد عزم خویش را جزم کرده فرمود:

تـرین و   اند، توصیه نمایم که با آنـان وارد جنـگ نشـوند! و گرامـی     التزام و اطاعت سپرده
 ترین شما نزد من کسی است که امروز دست به اسلحه نبرد!  قهرمان

د گروهی از فرزندان اصحاب از جمله حسـن و حسـین فرزنـدان    همچنان که گفته ش
حضرت علی، عبداهللا بن زبیر، محمدبن طلحه، مروان بن حکم، عبداهللا بن عمر رضـی اهللا  

 در خانه حضرت عثمان و در کنار او بودند!  عنهم
هـاي خـویش    کـنم کـه بـه خانـه     من به شما توصیه می حضرت عثمان به آنان فرمود:

 ! )1(هایتان را بر زمین بگذارید و در خانه بمانید اسلحهبرگردید و 
بـن   مالک –شورشیان باند عبداهللا بن سبا یکی از سرکردگان خود را به نام اشتر نخعی 

نزد حضرت عثمان فرستادند تا او را براي استعفا از مقام خالفت تحت فشـار   –الحارث 
 قرار دهد!  

 اهید؟ خو می شما چی حضرت عثمان بن او فرمود:
چـارة  هـا   آن اهیم و جـز قبـول یکـی از   خو می یکی از این سه راه را از تو اشتر گفت:

 دیگري نداري! 
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 چیستند؟ها  آن حضرت عثمان گفت:
اول اینکه از مقام خالفت استعفا بدهی و به مردم بگویی، این شـما   اشتر نخعی گفت:

 اهید انتخاب کنید! خو می و این قضیه خالفت، هر کسی را که
 کنی، خود حکم مجازات و حد شرعی را بر خویش صادر کن!؟ اگر چنین نمی دوم:
 کنیم!  اگر این کار را هم نکنی، بدون تردید، ما با تو برخورد می سوم:

حضرت عثمان به او گفت من هیچگاه قضیه خالفت را براي بازیچه قـرار گـرفتن آن   
کـام دیـن خداونـد (اهـل حـل و      به دست شما رها نخواهم نمود، و ردایی را که طبق اح

اند، از دوش خود برنخواهم داشت و امت محمد را دچار تفرقه و  عقد) بر دوش من نهاده
 نزاع نخواهم نمود! 

ام تـا   اما در مورد اینکه حکم قصاص و مجازات خود را صادر کنم! من کـاري نکـرده  
انـد! و از طـرف    دهچنان نکر مستحق چنان مجازاتی باشم و ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهم

 دیگري بدن من تحمل چنان مجازاتی را ندارد! 
اگر مرا به قتل برسانید، به خاطر آنکه کاري را که سـبب کشـته شـدنم باشـد، انجـام      

ام، شما ظالم و من مظلوم خواهم بود، سوگند به خداوند اگر چنین کاري را بکنیـد،   نداده
د آمد، و خود شما هیچگاه با هم وحدت براي همیشه همۀ اهل ایمان از شما بدشان خواه

  !)1(»پیدا نخواهید کرد و به هیچوجه در برابر دشمن صف واحدي نخواهید داشت
حضرت عثمان با تعدادي از بزرگان اصحاب در این مورد مشورت نمـود و از ایشـان   

  نظرخواهی کرد:
بازگشـت بـه   عبداهللا بن زبیر که قبل از دستور حضرت عثمان به محافظـان مبنـی بـر    

من سه راه را به تو  هاي خود، امیر آنهایی بود که در منزل بودند، خطاب به او گفت: خانه
  کنم: پیشنهاد می

                                           
 184ص  7البدایۀ و النهایۀ : ابن کثیر ج  -1



 جنگ جمل   90
 

یا اینکه براي حج عمره لباس احرام بپوشی، زیرا در چنین حالتی کشتن تو حـرام و   -
 ممنوع خواهد بود! 

 یی! یا اینکه از مدینه خارج شوي و به شام نزد معاویه برو -
دست به شمشـیر ببـریم و سرهایشـان را از    ها  آن یا اینکه به ما اجاره بدهی که علیه -

ایم و یا ایشان، که خداوند خـود داوري   تن جدا کنیم، و در نهایت اینکه یا ما بر حق بوده
  خواهد فرمود:

بستن احرام حج مانع از آن نخواهد شد که آنـان مـرا بـه قتـل      حضرت عثمان فرمود:
نند! زیرا آنان چه در حال احرام باشم یا نباشم ریختن خون مرا براي خـود حـالل و   برسا

 شمارند!  روا می
به چند دلیل ایـن کـار را نخـواهم کـرد، اول      در مورد رفتن به شام نیز باید بگویم که:

دهـم از   خواهم بودن در جوار رسول خدا را ترك کنم و دوم به خود اجازه نمی اینکه نمی
از مدینه فرار کنم و پس از آن کافران و دشمنان با شنیدن آن شادمان شوند! و ا ه آن ترس

 مرا مورد مالمت و تمسخر قرار دهند! 
اما راجع به جنگ با ایشان، امیدوارم در حالی به حضور خداوند بروم که به خاطر من 

 !!؟ )1(یک قطره خون از کسی بر زمین ریخته نشده باشد
در ایـن مـورد نظرخـواهی نمـود و      عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنهمحضرت عثمان از 

 اهند یا استعفا بدهم، بیا خود رابراي کشته شدن آماده کنم!خو می از منها  آن گفت:
یا امیرالمؤمنین! آیا تو در این دنیا بـراي همیشـه زنـده خـواهی      عبداهللا بن عمر گفت:

 ماند؟
 حضرت عثمان فرمود، نه! 

 ند انجام دهند؟ توان می به غیر از کشتن تو چکاري گفت: عبداهللا بن عمر
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 هیچ کاري دیگري از دستشان ساخته نیست!  حضرت عثمان فرمود:
 بهشت و یا جهنم رفتن تو در اختیار آنان است؟  عبداهللا بن عمر گفت:

 نیست!ها  آن نه به دست حضرت عثمان فرمود:
خویش برمدار زیرا اگـر چنـین کنـی!    عباي خالفت را از دوش  عبداهللا بن عمر گفت:

اي از خلیفـه ناراضـی    رسم و عادت بدي را از خود برجاي خواهی نهاد و هـر گـاه عـده   
  !)1(»باشند، اقدام به خلع و یا قتل او خواهند کرد

خواسـت   به حکمت و دوراندیشی حضرت عبداهللا بن عمر آفرین باید گفـت! او نمـی  
هـر چنـد    –خلفاي بعد از خود برجاي بگذارد براي  –حضرت عثمان روش ناپسندي را 

هـاي شورشـیان پیـرو     زیرا اگر حضرت عثمان تسلیم خواسـته  –محال بود او چنین کند 
داد، مقـام خالفـت بازیچـه دسـت      و از مقام خالفت استعفا مـی  شد می عبداهللا بن یهودي

 داد! ز دست میگردید، و در نظر مردم منزلت و ابهت خود را ا توزان می ورزان و کینه طمع
پس از مشورت با ابن عمر و دیگر اصحاب رسول خـدا   حضرت عثمان رضی اهللا عنه

سنت دیگري را ترسـیم نمـود و راه صـبر و شـکیبایی را در پـیش       صلی اهللا علیه و سلم
گرفت که نه از مقام خالفت استعفا داد و نه کاري کرد که قطـرة خـونی از مسـلمانی بـر     

 زمین ریخته شود!
چند هفته پس از محاصره منـزل   مالقات عمومی حضرت عثمان رضی اهللا عنهآخرین 

را به اجتماعی عمومی دعوت  او بود، او مردم و اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
قـرار داشـتند، و    حضرت علی و طلحه و زبیر رضی اهللا عنهمها  آن نمود، که در پیشاپیش

أیانی که مدینه را در محاصره و اشغال خـود  همه مردم صلح طلب مقیم مدینه و حتی سب
 داشتند، در آن شرکت نمودند. 
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برخاست  وقتی همه جمع شده و بر روي زمین نشستند، حضرت عثمان رضی اهللا عنه
خداوند به این سبب دنیا را در اختیار شما قرار داده تـا بـه وسـیله آن سـعادت     « و گفت:

هاده تا دو دستی به آن بچسبید! زیرا به درسـتی  آخرت را بجویید! و آن را در اختیارتان نن
ی و ابدي است، دنیاي فانی شـما  این جهان رفتنی و تمام شدنی است و جهان دیگر ماندن

را فریب ندهد و خوار نکند! و آنگونه به خود مشغول ندارد که دنیاي دیگري را به دست 
است برتري دهید! زیـرا بـه   فراموشی بسپارید! آنچه را که ماندنی است بر آنچه که رفتنی 

 راستی از دنیا خواهید برید و به سوي خداي متعال خواهید رفت. 
تقوا و پرهیزکاري را پیشۀ خویش کنید، زیرا تقـوا و پرهیزکـاري شـما را از خشـم و     

هـاي   انتقام او مصون خواهد داشت! با جماعت اهل ایمان همراه باشید و به صورت دسته
 ید:فرما می ا خداوند متعالپراکنده درنیایید! زیر

 ...﴿                               

                                ﴾ 

 ]103 آل عمران:[
... نعمت خداوند را بر خود به یاد آورید، آنگاه که دشمن یکدیگر بودید، و خداوند «

هاي شما را بهم پیوند داد و الفت بخشید و در پرتو نعمت او بـه صـورت بـرادر هـم      دل
 .!»درآمدید

  گفت:حضرت عثمان در ادامه سخنان خود 
اهم که خلیفـۀ پـس از مـن را    خو می سپارم و از او مردم مدینه! شما را به خداوند می«

توفیق عطا فرماید که به بهترین وجه کار خود را انجـام دهـد! مـن از امـروز نـزد کسـی       
نخواهم رفت و در خانۀ خویش خواهم ماند، تا خداوند خود سرنوشت مرا رقم بزنـد! و  

هاي  نان در جلو منزل خود ناامید خواهم نمود و هیچ خواستهاین خوارج شورشی را همچ
هـایی کـه بـه ضـرر دیـن و       را برآورده نخواهم کرد. خواستهها  آن اي نامشروع  از خواسته
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اش  دارد، اراده دنیاي شما تمام خواهند شد، تا اینکه خداوند بر اساس آنچه که دوست می
  !)1(»را عملی نماید

خوردة پیرو عبداهللا بن سباي یهودي متوجه شدند که عثمان  زمانی که شورشیان فریب
تـر   آید، محاصرة خانـه او را سـخت   د و کوتاه نمیشو نمی وارد معاملهها  آن به هیچوجه با

دادند حتـی از رسـانیدن آب و غـذا بـه      کردند، و به هیچکس اجازة ورود به آنجا را نمی
 ند؟ کرد می منزل حضرت عثمان جلوگیري

ل حزم در همسایگی حضرت عثمان بودند، او کسی را به منزل ایشان فرستاد خانوادة آ
بن ابیطالب و طلحه و زبیر و همسران رسول خدا بفرسـتید و   پسرتان را نزد علی و گفت:

یـد و  توان مـی  دهنـد، اگـر   بگویید! خوارج شورشی اجازة آوردن آب را به ما نمـی ها  آن به
 برایتان ممکن است مقداري آب براي ما بفرستید! 
به طرف شورشیانی کـه منـزل حضـرت     پس از نماز صبح حضرت علی رضی اهللا عنه

  فرمود:ها  آن عثمان را محاصره کرده بودند آمد و خطاب به
دهید هیچ شباهتی با کار اهل ایمـان نـدارد! و بـا     به راستی کاري که شما انجام می«... 
خواند! آب و غذا را از او قطع نکنید! ایرانیـان و رومیـان وقتـی     د اهل کفر هم نمیعملکر

، شما به چه دلیل محاصـره  دهند می آوردند، به آنان آب و غذا دیگران را به اسارت در می
 » شمارید!؟ و کشتن عثمان را بر خود روا می

سوگند بـه   و گفتند: ادبی تمام حضرت علی را از آنجا دور کردند آنان با وقاحت و بی
 دهیم!  نزل او نمیخداوند، اجازه ورود آب و غذا را به داخل م
خوردگان عبـداهللا بـن سـباي یهـودي اجـازه       حضرت علی وقتی متوجه شد که فریب

دهند آب و غذا به ساکنین منزل حضرت عثمان برسد، بار دیگر به منزل نزدیک شـد   نمی
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اش را برداشت و   سود خود بنماید، عمامه بی و براي آنکه حضرت عثمان را متوجه تالش
 آن را به داخل حیاط منزل پرتاب کرد! 

سفیان) هم براي کمک بـه سـاکنین منـزل حضـرت      حبیبه (رمله بنت ابیام  ام المؤمنین
 عثمان و رسانیدن آب به ایشان تالش نمود! 

مان آمد، او سوار بر استري که بر آن مشک آبی قرار داشت، به طرف منزل حضرت عث
 طلب سبأي جلوي او را گرفته و مانع از ورودش به منزل شدند!  اما شورشیان آشوب
 حبیبه همسر رسول خداست! ام  این خانم به آنان گفته شد:

 دهیم!  به هیچوجه به او هم اجازه ورود به منزل را نمی گفتند:
 حبیبه بر آن سوار بود زدند! ام  سپس بر سر و روي استري که

زد حضرت عثمان است هاي خانوادگی که ن من در مورد اموال و ودیعه حبیبه گفت:ام 
زنان و یتیمـان الزم اسـت او را مالقـات      با او کار دارم و به خاطر ضایع نشدن اموال بیوه

 کنم! 
 اهی براي آنان آب ببري! خو می یی! فقطگو می تو داري دروغ گفتند:

انجـام   ه همسر رسول خدا صلی اهللا علیه و سلمآنان بدون توجه به کاري که داشتند ب
حبیبه بر روي زمین ام  المؤمنینام  افسار استر او را بریدند و چیزي نمانده بود که دادند، می

شـتافتند، او بـر زمـین     بیافتد!؟ و اگر مسلمانانی که در نزدیکی او بودند، به کمک او نمـی 
 افتاد.  می

حبیبه نموده ام  رخوردي که باند برانداز سبأیه بااز ب وقتی حضرت عایشه رضی اهللا عنه
ند، باخبر شد، به شدت از خوارج سبأیه خشمگین شد و از آنجا کـه از او هـم کـاري    بود

ساخته نبود و تحمل دیدن آن وضع را نداشت تصمیم گرفت براي اداي مراسـم حـج بـه    
 مکه برود. 
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المؤمنین! اگر در مدینه بمـانی بهتـر   ام  یا مروان بن حکم با شتاب نزد او رفت و گفت:
سبأي ممکن است از تـو حسـاب ببرنـد و بـراي حضـرت عثمـان       است! زیرا اشغالگران 

 مشکلی را به وجود نیاورند! 
حبیبه داشتند با من ام  اهی آن رفتاري را که باخو می مروان! مگر حضرت عایشه فرمود:

ه، سوگند به خداوند خود را بـه ایـن   هم تکرار کنند!؟ کسی هم نباشد از من دفاع کند!؟ ن
د؟ شـو  مـی  دانم سرانجام کار خوارج شورشی به کجـا کشـیده   نمیکنم!  خواري دچار نمی

سوگند به خداوند اگر براي ناامیدن نمودن آن عده جهت دستیابی به اهدافشـان کـاري از   
 کردم!  من ساخته بوداز انجام به آن کوتاهی نمی

بکر که فریـب عبـداهللا بـن سـباي یهـودي را       ن ابیحضرت عایشه از برادرش محمدب
خواست براي رفـتن بـه سـفر     –آمد  خورده و اکنون از سرکردگان شورشیان به شمار می

حج او را همراهی کند! اما محمد از همراهی با خواهرش خودداري نمود و بـاقی مانـدن   
 جیح داد!؟ در مدینه را براي همراهی با شورشیان در محاصره منزل حضرت عثمان تر

بکـر بـاخبر    گیـري محمـدبن ابـی    وضـع از م وقتی حنظله بن ربیع کاتب رضی اهللا عنه
اي محمد! خواهرات از تو خواست براي رفتن بـه حـج او را    گردید، خطاب به او گفت:

هـاي درنـدة عـرب و     همراهی کنی اما تو به او پاسخ منفی دادى! از طـرف دیگـر گـرگ   
تو  حرام و نارواي شورش علیه خلیفه مسلمین فراخواندند، و ناپرهیزکاران، تو را به اقدام

 دهی؟!  به دعوت آنان پاسخ مثبت می
تو را چکار به این کارها! تو حق دخالـت   بکر بر او خشم گرفت و گفت: محمدبن ابی

 در کار مرا نداري! 
 انـد، خو می ابن حنظله در حالی که این اشعار را که در اوج حکمت و خرد قرار دارند

  بازگشت:
 هيــــــــــــخــــــــــــوض النــــــــــــاس فيعجبــــــــــــت لمــــــــــــا 

 ر عــــــــــــــنهميـــــــــــــزالـــــــــــــت لـــــــــــــزال الخ ولـــــــــــــو
 رومــــــــــــــــــــــــــون الخالفــــــــــــــــــــــــــة أن تــــــــــــــــــــــــــزوالي

ـــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــوا وال ـــــــــــــــــــــــــــدها ذال ذل  الً يبع
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 هود أو الّنصـــــــــــــــــــــــاریيوکـــــــــــــــــــــــانوا کـــــــــــــــــــــــال
 

ــــــــــــــــب  )١(اليســــــــــــــــواًء کّلهــــــــــــــــم ضــــــــــــــــّلوا الّس
 

انـد، در شـگفتم، آنـان درصـدند تـا خالفتـرا        از کاري که این مردم به آن دسـت زده «
براندازند. اگر خالفت از بین برود، مردم همۀ خیر و منافعشان را از دست خواهنـد داد و  
پس از آن به خواري و درماندگی دچـار خواهنـد شـد و بـه سـان یهودیـان و مسـیحیان        

 » اند. را در پیش گرفتهدرخواهند آمد که همه راه گمراهی 
بینی کـرد، بـه وقـوع پیوسـت و      همان چیزي را که حنظله با فراست ایمانی خود پیش

 سقوط خالفت و تفرقه میان مسلمانان به گمراهی و خواري مسلمانان انجامید! 
نگري و دوراندیشی خود به درستی دریافته بـود کـه هـدف شورشـیان      حنظله با ژرف

یهودي شخص حضرت عثمان نیست، بلکه مقصد نهایی سرکردگان پیرو عبداهللا بن سباي 
 پیشۀ آن باند، براندازي نظام سیاسی اسالم و از بین بردن نظام خالفت است!  شیطنت

بکر و خـواهر پـدر و مـادري محمـدبن      لیلی دختر عمیس خواهر مادري محمدبن ابی
بـود کـه پـس از    زیرا اسماء بنت عمیس همسر جعفـر بـن ابوطالـب     –جعفربن ابیطالب 

لیلـی بـه آنـان     –حضرت ابوبکر با او ازدواج نموده بـود  » مؤته«شهادت جعفر در جنگ 
  گفت:
سوزاند ولی نور و روشنائیش براي دیگران است، در ارتباط با کسی  شمع خود را می«

کاري که » که نسبت به شما جرمی و ظلمی را مرتکب نشده خود را دچار معصیت نکنید.
اهید عثمان را از میان بردارید، سودش را دیگـران  خو می کنید و آن تالش میامروزه براي 

خواهند برد، و حسرتش را شما خواهید خورد، مواظب باشـید کـاري کـه امـروزه انجـام      
 دهید مایۀ حسرت و شرمندگی فردایتان نشود!  می

بـر  ن کاري را که عثمـا  آنان از لیلی بنت عمیس خواهر خود خشمگین شدند و گفتند:
 کنیم!  سر ما آورده هیچگاه فراموش نمی
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عثمان با شما چکارکرده بود؟ مگر به جز این بوده که شما را به التـزام بـه    لیلی گفت:
  ؟)1(احکام شریعت فراخوانده و به خاطر مخالفت با اوامر الهی شما را ادب نموده بود

گذشت. زیرا این محاصـره از روز   بیش از یک ماه از محاصره منزل حضرت عثمان می
 القعده آغاز شده بود.  هشتم ماه ذي

از طرف دیگر سپاهیانی از مصر و شـام و بصـره و کوفـه بـراي حمایـت از حضـرت       
عثمان در برابر شورشیان پیرو عبداهللا بن سباي یهودي راهی مدینه شده بودنـد. همچنـان   

 شورشیان از حرکت سـپاهیان مسـلمان بـه سـوي مدینـه اطـالع داشـتند و        فته شد:که گ
استند، قبل از رسیدن آنان با کشتن عثمان او را از میـان بردارنـد، و زمینـه را بـراي     خو می

 ایجاد تفرقه میان مسلمانان و عدم اتفاق آنان علیه ایشان فراهم سازند. 
مراسم حج بـه پایـان رسـیده و حجـاج     دانستند که  از طرف دیگر خوارج شورشی می

 اند!  خانه خدا براي حمایت از حضرت عثمان و سرکوب آنان راه مدینه را در پیش گرفته
نامۀ حضرت عثمان را خطاب به حجاج در جمع آنـان   عبداهللا بن عباس رضی اهللا عنه

ي سـک حـج بـرا   پس از پایـان منا  خواند و به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند و گفتند:
جنگ با شورشیان مصري و همدستان آنان که مدینه و خانه حضرت عثمـان را محاصـره   

آوریـم و بـر عبـادت حـج      یم و آن را عبـادتی بـه شـمار مـی    شو می اند راهی مدینه کرده
 افزاییم!  می

عمالً پیشقراوالن حجاج به مدینه نزدیک شده و اولـین کسـی کـه وارد مدینـه شـد و      
 بن اخنس بود.  کنندگان منزل حضرت عثمان رفت مغیره محاصره بالفاصله به رویارویی با

حضـرت   اي از فرزندان اصحاب ماننـد:  که مجموعه –میان شورشیان و ساکنین منزل 
حسن و حسین و محمدبن طلحه و عبداهللا بن زبیر و عبداهللا بن عمر وابـن الحکـم بـراي    
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مختصـر روي داد. شورشـیان بـراي     محافظت از او در منزل بودند، درگیري و کشمکشی
 وارد شدن به داخل منزل و برخورد نهایی دنبال بهانه بودند! 

چند روز قبل از به شهادت رسیدن حضرت عثمان، عبداهللا بن سالم صحابی بزرگـوار  
که قبل از مسلمان شدن رئیس و بزرگ همـۀ علمـا و    - رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم

خورده  منزل حضرت عثمان رفت و خطاب به شورشیان فریب وجل -دانشمندان یهود بود
  گفت:
شما اي شورشیان امام و خلیفه مسلمین را به قتل نرسانید! و با این کار خود زمینه را «

براي آنکه خداوند بر رویتان شمشیر بکشد فراهم نکنید! سوگند بـه خداونـد اگـر کـاري     
شود، هیچگاه در نیام نخواهد رفت. واي  کنید که شمشیر الهی بر روي شما از نیام کشیده

بر شما! امروزه سلطۀ شما از طریق چماق و تازیانه است، اما اگر او را بـه قتـل برسـانید،    
 ید سلطه خویش برپا دارید! توان می تنها از طریق نیزه و شمشیر

 محافظتها  آن واي بر شما! امروزه شهر مدینه مملو از فرشتگان الهی است و از طرف
 » د، سوگند به خداوند اگر او را بکشید، آن مالیک شهر مدینه را ترك خواهند کرد!شو می

شورشیان باند برانداز از سخنان عبـداهللا بـن سـالم برآشـفتند و همـراه بـا مالمـت و        
  ؟)1(»ها! تو کجا و این حرفها کجا زاده، تو و این حرف اي یهودي سرزنش به او گفتند:

سخنان عبداهللا بن سالم در اوج خردمندي و دوراندیشی و زیبـایی قـرار داشـت و بـا     
 سخنان ابن حنظله که پیش از او با شورشیان در میان نهاده بود بسیار شباهت داشت. 

خورده را از آن برحذر داشـته   در واقع عمالً آنچه که عبداهللا بن سالم، شورشیان فریب
 مان را بر زمین ریختند، به وقوع پیوست! بود، پس از آنکه خون حضرت عث
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 خونی که ناروا بر زمین ریخته شد  

دانستند که زمان زیادي تا رسیدن سـپاهیان   شورشیان سبأیه می همچنان که گفته شده:
پیش گرفته باقی نمانده است! و در مورد خود  اسالم که از مناطق مختلف راه مدینه را در

 دانستند!  دچار دلهره شدند و تنها راه حل را در کشتن هر چه زودتر حضرت عثمان می
هایشان بر این باور بودند که تنها راه نجات آنان از آن مخمصه کشـتن عثمـان    سرکرده

است، و اگر او را نکُشتند، آنان به دست مردم مسلمان کشته خواهند شـد، امـا اگـر او را    
 بکشند، کشته شدن او مردم را به خود مشغول خواهد داشت! 

بداهللا بن سباي یهودي در آخرین پیشه باند برانداز ع به همین سبب سرکردگان شیطنت
 روزهاي محاصره تصمیم گرفتند حضرت عثمان را به قتل برسانند! 

ضرت عثمان بالفاصـله پـس   مغیره بن اخنس براي حمایت از ح همچنان که گفته شد:
از پایان مراسم حج و رسیدن به مدینه به هر طریق بود خود را به داخل منزل رسانید و به 

 عثمان بن عفان پیوست!  دیگر اصحاب مدافع
اگر امیرالمؤمنین  مغیره از درون منزل پشت در ایستاده و مراقب اوضاع بود، وي گفت:

را چگونـه بـدهیم؟ بایـد تـا پـاي جـان بـا آنـان          عثمان را تنها بگذاریم، جواب خداونـد 
  !)1(»جنگید

و قرائت در روزهاي پایانی محاصره حضرت عثمان بیشتر اوقات خود را به اقامه نماز 
بـه قرائـت قـرآن     شـد  مـی  اند و وقتـی خسـته  خو می ست نمازتوان می گذارند، تا قرآن می

 پرداخت.  می
اولین حمله خود را به داخل منزل آغاز کنند، آنان اقـدام بـه    شورشیان تصمیم گرفتند:

آتش زدن درب و قسمتی از سقف نمودند، مدافعین داخل براي خاموش کردن آن تالشی 
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هـاي سـقف    درب و قسمتی از منزل به شدت آسیب دیدند و تعدادي از چوب کردند، اما
 و شکستند! منزل سوخته

علـی،   بن اخـنس، حسـن بـن    عبارت بودند از مغیرهها  آن مدافعین منزل که تعدادي از
محمدبن طلحه، سعیدبن عاص، مروان بن حکم، عبداهللا بن زبیر، زیـادبن نعـیم فهـري و    

 ابوهریره با مهاجمان شورشی به رویارویی پرداختند! نیازبن عبداهللا اسلمی و 
در جنگ با اینـان   گفت: جنگید، خطاب به مدافعین می ابوهریره در حالی که با آنان می

از من بیاموزید و مرا سرمشق خویش نمایید! این روز روزي است که شمشیر زدن در آن 
 گفت: ارج سبأي میلذتبخش و جنگیدن در آن رواست! و در همان حال خطاب به خو

﴿                      ﴾ ]:41 غافر[ 

کنم، اما شما مرا  اي قوم من! چرا؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري دعوت می«
 .»انیدخو می به سوي آتش دوزخ فرا

جنگیدند، حضرت عثمان همچنان به نماز مشغول  میدر حالی که مدافعین با شورشیان 
! و به درسـتی متوجـه نبـود کـه در     کرد می را در نمازش قرائت» طه«بود، و داشت سوره 

بیرون منزل چه خبر است! او به هیچوجه در قرائتش دچار اضطراب و پریشانی نگردید و 
رفت و پـس از پایـان   به رکوع و سجود » طه«نمازش را قطع ننمود و پس از پایان سوره 
 نماز شروع به قرائت سوره آل عمران نمود!

اولین کسی که در جلو منزل حضرت عثمان کشته شد مغیره بـن اخـنس بـود کـه بـه      
دست یکی از مردان شورشی از قبیلۀ لیث به شهادت رسید و قاتل لحظـاتی بعـد از کـار    

  .»ه راجعونيإنّا إلنّا هللا و إ« خود نادم شد و گفت:
 چی شده؟  حمن بن عدیس یکی از سرکردگان خوارج سبأي به مرد لیثی گفت:عبدالر
اي قاتـل   من پیشتر در خواب یک نفر را دیده بودم که خطـاب بـه مـن گفـت:     گفت:

 مغیره! خود را براي آتش جهنم آماده کن!! و اینک او را کشتم!؟
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درب منزل حضرت  یکی از مردان طایفه کنانی نیز نیازبن عبداهللا بن اسلمی را در کنار
 کشت، و او دومین کسی بود که به شهادت رسید!  عثمان رضی اهللا عنه

حضرت عثمان متوجه درگیري میان مدافعین و شورشیان شـد و بـه جلـو منـزل آمـد      
وقتی با جنازه دو نفر از آنان روبرو گردید به شدت اندوهگین شـد و بـا تأکیـد بسـیار از     
مدافعین خواست با آنان درگیر نشوند و شمشیرهاي خویش را در نیام کنند! و بـار دیگـر   

 به منازل خود بازگردند! دستور داد که از منزل خارج شده 
آنان به جز اطاعت از امر او چاره دیگري نداشتند و همه آنان منزل او را ترك کـرده و  

 هاي خویش رفتند! به سوي خانه
به این ترتیب درگیري میان مسلمانان مدافع و شورشیان باند عبداهللا بن سبأي یهـودي  

 به دستور حضرت پایان پذیرفت!
بـود کـه حضـرت     ترك کرد، عبداهللا بن زبیر رضـی اهللا عنـه   آخرین کسی که منزل را

  .)1(»عثمان وصیت نامه خود را در اختیار او گذاشت تا به پدرش زبیربن عوام بدهد
حضرت عثمان همراه با خانواده و چنـد پـیش خـدمت در داخـل منـزل در محاصـره       

 صدها مرد سبأي باقی ماندند! 
روز  رسید و تا آن زمان چهل شـبانه  جري فراه 35الحجه سال  روز جمعه هشتم ماه ذي

 گذشت! از محاصره منزل می
دانست که بـه پایـان عمـر او چیـزي بـاقی       آن روز را حضرت عثمان روزه بود، و می

نمانده است و این شورشیان او را خواهند کشت! و همچـون همیشـه بـه نمـاز و قرائـت      
 قرآن مشغول شد! 

ل شده و به تخریب منزل و ضرب و شتم ساکنین خورده یهودي وارد منز سبأیان فریب
 آن پرداختند! 
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یکی از سبأیان در حالی که شمشیرش را از نیام کشیده بود، به حضرت عثمان نزدیک 
 اگر از خالفت استعفا بدهی کاري به کار تو نخواهیم داشت!  شد و گفت:

و نه در زمان واي بر تو! سوگند به خداوند! نه در زمان جاهلیت  حضرت عثمان گفت:
، ام مسلمان شدن، مرتکب زنا نشده و هیچگاه آرزوي آن را نداشته و در اندیشه آن نبـوده 

سوگند به خداوند از زمانی که دست راست خود را در دست رسول خدا گذاشته و بـا او  
 ام!  ام آن دستم را بر روي عورتم نگذاشته بیعت کرده

اند  اساس احکام) خداوند بر من پوشانیده به هیچوچه ردایی را که (اهل حل و عقد بر
از تن بیرون نخواهم آورد، و تا خداوند اهل سعادت را سعادتمند و اهل شقاوت را دچار 

 شقاوت گرداند، از این مسئولیت استعفا نخواهم داد! 
آن مرد حضرت عثمان را تنهـا گذاشـت و از منـزل خـارج شـد و بـه میـان دوسـتان         

 چکار کردى؟ او را کشتی؟  او گفتند: شورشی خود رفت، آنان به
و به خدا سـوگند تنهـا   ایم  اي شده به خدا سوگند دچار مشکلی بزرگ و پیچیده گفت:

راه نجات ما از دست مردم و سپاهیانی که در راهند کشتن عثمان است که کشـتن او هـم   
 دانم چکار کنم؟ براي ما روا نیست! من نمی

ن سباي یهودي مرد دیگري را بـراي کشـتن حضـرت    سرکردگان باند برانداز عبداهللا ب
 عثمان به اطاق او فرستادند! 

 اي؟  و از کدام قبیلهت حضرت عثمان فرمود:
 من از طایفه لیث هستم!  گفت:

 بیرون برو! تو کسی نیستی که مرا به قتل برسانی.  حضرت عثمان گفت:
 چرا؟ گفت:

بـا چنـد نفـر از دوسـتانت      مگر تو فالنی نیستی کـه فـالن روز   حضرت عثمان گفت:
 بودي، رسول خدا برایت دعا فرمود؟ 

 آري من بودم!  گفت:
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برادر عزیز! برو بیرون و دعاي رسـول خـدا را تبـاه مگـردان و      حضرت عثمان فرمود:
 خود را از آن محروم مکن! 

آن مرد به خود آمد و از کار خویش پشیمان شـد و از اطـاق حضـرت عثمـان بیـرون      
 ن را رها کرد و رفت. رفت، سپس سبأیا

سرکردگان باند برانداز مردي قریشی را براي کشتن حضرت عثمـان بـه داخـل منـزل     
 فرستادند. 

 ي!شو می اي عثمان امروز به دست من کشته آن مرد داخل شد و گفت:
 خیر فالنی، تو مرا نخواهی کشت!  حضرت عثمان فرمود:

 چگونه تو را نخواهم کشت!؟  گفت:
من خود شاهد بودم که فالن و فالن روز رسول خدا براي تو از  گفت:حضرت عثمان 

 د! شو نمی غفرت فرمود، به همین خاطر دست تو به خون کسی آلودهخداوند طلب م
آن مرد نیز به خود آمد و از اقدام خویش نادم شد، از خداوند آمرزش طلبید و از خانه 

 !خارج شد، بعد از همکاري با شورشیان خودداري کرد
بکـر بـود، او ریـش     آخرین کسی که وارد اطاق حضرت عثمـان شـد، محمـدبن ابـی    

 حضرت عثمان را گرفت و به طرف خود کشید!؟
ام برخیر! تـو چیـزي را    محمد! ریشم را رها کن و از روي سینه حضرت عثمان گفت:
دیـد بـه    اي که اگر پدرت ابوبکر صدیق تو را در ایـن حـال مـی    گرفته و بر جایی نشسته

 ! کرد می تی تو را مجازاتسخ
کنـی؟ مگـر تـو بـر خداونـد خشـم        اي که چکـار داري مـی   برادرزاده! هیچ فکر کرده

ام؟ مگر غیر از این بوده که جرمی را مرتکب شدي و مـن   اي؟ من با تو چکار کرده گرفته
 نیز دستور دادم طبق احکام الهی مجازات شوي؟! 
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سینۀ حضرت عثمان برخاست و با حالـت  بکر نیز به خود آمد و از روي  محمدبن ابی
 !)1(پشیمانی از منزل خارج شد

سرکردگان خوارج از خودداري آن چهـار نفـر از کشـتن حضـرت عثمـان درشـگفت       
شدند، که چگونه آنان چهار نفر را مأمور کشتن او کردند. اما عثمان با آنان سخن گفت و 

 ل او خارج شدند!؟ ایشان را منصرف نمود، و با حالت ندامت از اطاق و منز
در چنین اوضاع و احوالی سه نفر از سرکردگان باند عبداهللا بن سبأي یهـودي تصـمیم   

 گرفتند هر سه به اطاقش وارد شوند و با هم او را به قتل برسانند!؟ 
عصر روز جمعه بود، عثمان بر روي زمین نشسته و قرآنی پیش روي او قرار داشت و 

 شغول بود. در حالت روزه به قرائت آن م
بن فالن سـکوتی   بن حرب سرکرده خوارج و سودان بن حمران سکونی و قتیره غافقی

 وارد اطاق حضرت عثمان شدند!؟ 
اي را بر سر حضرت عثمان وارد کـرد و   غافقی با میله آهنی که در دست داشت ضربه

بر قرآنی که پیش روي او بود لگد زد!؟ قرآنـی چرخـی خـورد و دوبـاره جلـو حضـرت       
عثمان قرار گرفت، و خون در سر و صورت حضرت عثمان جاري شد و قطراتی از آن بر 

 روي آیه زیر ریخته شد!

 ...﴿          ﴾ ]137 :ةالبقر[ 

 .»خداوند تو را در برابر آنان کفایت خواهد کرد و او شنوا و آگاه است«
حمران سکوتی به حضرت عثمان نزدیک شـد و شمشـیرش را بـراي وارد    سودان بن 

خود را در میـان او و  » بنت فرافصه  نائله«اي کاري به او باال برد، اما همسرش  کردن ضربه
حضرت عثمان رسانید و شمشیر سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشـتان دسـت او را   

 ، به اطاق دیگر رفت! کرد می انقطع کرد، و در حالی که خون از انگشتانش فور
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اي با نائله برخورد نمـود کـه تنهـا از     سودان با کلمات و رفتار بسیار زشت و جاهالنه
 هاي فاسد و هرزه ساخته بود! آدم

پس از آن سودان چندین ضربۀ شمشیر را بر پیکر حضرت عثمان وارد کرد و او را به 
 شهادت رسانید!؟ 

یکی از پیشخدمتان حضرت عثمان به نام نجیح وقتی دید کـه حضـرت عثمـان را بـه     
شهادت رسانیدند، برآشفت و به طرف سودان حمله بـرد و بـا یـک ضـربه او را از پـاي      

 درآورد! 
قتیر بن فالن سکوتی نیز وقتی کشته شدن سودان را دید بر نجـیح حملـه بـرد و او را    

 کشت! 
رت عثمان به نام صبیح نیز قتیره را مورد حمله قـرار داد  یکی دیگر از پیشخدمتان حض

 و او را از پاي درآورد!
در این حال دو شهید و دو جانی پیکرشان در منـزل حضـرت عثمـان بـر روي زمـین      

 افتاده بود! 
اندکی پیش از غروب آفتاب روز جمعه بود که حضرت عثمان به شهادت رسید! پـس  

رد که وقتی ریختن خون کسی براي ما روا باشـد، غـارت   از آن یکی از سبأیان فریاد برآو
 اموال او نیز برایمان روا خواهد بود، بیایید هر چه را که در خانه اوست غارت کنید! 

پیشه در منزل به ضرب و شـتم و غـارت پرداختنـد و حتـی از      سبأیان هرزه و شیطنت
 ربودن وسایلی که زنان داشتند خودداري نکردند! 

شورشی به نام کلثوم تجیبی به همسر مجروح حضرت عثمان حمله کرد  یکی از افراد
اي  و چادري را که بر سر او بود از روي او برداشت و به حرکات بسیار زشت و جاهالنـه 

 هاي رکیکی را نثار او نمود!  دست زد و حرف
گـویی را در حـق همسـر     صبیح از خدمتکاران خانه حضرت عثمان وقتـی ایـن هـرزه   

شنید بر کلثوم حمله کرد و او را به قتل رسانید و یکی دیگر از سبأیان نیز  حضرت عثمان
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بر صبیح حمله برد و او را از پاي درآورد! به این ترتیب پـس از کشـته شـدن شـش نفـر      
درب خانه حضرت عثمان بسته شد! و همچنان که پیشتر نیز گفته شـد در جلـو منـزل او    

ن اخنس، زیادبن نعیم فهـري، و نیـازبن عبـداهللا بـن     ب هاي مغیره سه نفر از مدافعین به نام
 اسلمی به شهادت رسیدند!

هـا   آن پس از آنکه جنایتکاران سبأي خانه حضرت عثمان را غـارت نمودنـد، یکـی از   
المال بروید و سعی کنید پیش از دیگران بـه   هر چه زودتر به طرف بیت فریاد زد و گفت:

 ید بردارید! یاب آنجا برسید و هر آنچه را در آن می
المال مشـاهده نمودنـد، و در    را براي غارت بیتها  آن  المال تهاجم وقتی محافظان بیت

آن تنها دو کیسه مواد خوراکی وجود داشت تصمیم گرفتند که براي نجات جـان خـود از   
 سبأیان مجرم و غارتگر و دنیادوست کنار بکشند! 

آنچـه را کـه در آن بـود چپـاول     المـال شـدند و هـر     سبأیان راه گم کرده راهـی بیـت  
  !)1(»کردند

الحجه سی و پنج  پیش از غروب آفتاب روز جمعه هشتم ماه ذي همچنان که گفته شد:
هجري بود که حضرت عثمان توسط جاهالن شورشی و اتباع عبداهللا بن سباي یهودي به 

 شهادت رسید! 
روز محاصره شدن توسط سبأیان مصر و کوفه و بصـره   شهادت او به دنبال چهل شبانه

 الحجه صورت گرفت.  القعده تا هجدهم ذي از هشتم ذي
مدت خالفت حضرت عثمان دوازده سال منهاي دوازده روز به طول انجامید زیـرا در  

 بود! األول سال بیست و چهار هجري با او بیعت صورت گرفته  آغاز ماه ربیع
  .)2(»او به هنگام شهادت هشتاد و سه سال داشت
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 پس از شهادت حضرت عثمان  

شورشیان پیرو عبداهللا بن سباي یهودي به هدف خود دست یافتند و حضـرت عثمـان   
ن و غوغاسـاالران  و بسیاري از فرومایگا بن عفان خلیفه مسلمانان را به شهادت رسانیدند:

هـا   آن بردند که کار ورد دچار ندامت شدند زیرا گمان نمیپس از اقدام به قتل او در این م
پیشۀ سـازمان برانـداز    انجامد! در واقع این سرکردگان شیطنت به کشته حضرت عثمان می

سبأیه بود که از جهل و ناآگاهی و حماقت بسیاري از ایشان سوء استفاده نموده و آنان را 
اینکه او را به قتل رسانیده بودنـد، بـراي   علیه عثمان به شورش تحریک کرده بودند! و از 

 کاري زشت و شنیع به شمار آمد! ها  آن بسیاري از
طلبـان و   اما این یک واقعیت بود که حضرت عثمان بر اثر شورش و عصیان آن آشوب

اسراییلی که  جاهالن به شهادت رسید و از میان برداشته شد، و آنان به همان سرنوشت بنی
از هـا   آن بر پرستش گوساله پرداختند، دچار شده، و بسـیاري از در غیاب حضرت موسی 

 کار خویش اظهار ندامت کردند! 
 ید:فرما می همانگونه که خداوند متعال در مورد ایشان

﴿                               

                           

                              ﴾ ]:األعراف 

148 – 149[ 
اي ساختند و آن را  بعد از (رفتن) موسی (به کوه طور) قوم او از زیورهایشان گوساله«

دیدنـد   خاست، مگر نمـی  جانی) بود و صداي گاو از آن برمی معبود خود کردند، پیکر (بی
 گوید و ایشان را به راهی(درست) راهنمـایی  که آن پیکر گوساله مانند با ایشان سخن نمی

ان گوساله را به خدایی گرفتند و بر خود ستم کردنـد هنگـامی کـه پشـیمان     ؟! آنکنند نمی
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اند و گفتند اگر پروردگارمان بـه مـا رحـم نکنـد، و مـا را       شدند دریافتند که گمراه گشته
 .»گمان از زیانکاران خواهیم بود نبخشاید، بی

و کـم   مردم مدینه از به شهادت رسیدن پیشواي خویش و ناتوانی خود در دفـاع از او 
بودن تعدادشان در مقایسه با سبأیان شورشی و اینکه حضرت عثمان به آنان اجازه جنـگ  
با ایشان را نداد، به سختی انـدوهگین بـوده و گریـه و زاري سـر داده و انـاهللا و انـا الیـه        

 گفتند.  راجعون می
بـه   پیشه مدینه را در اشغال خـود گرفتـه و   و این در حالی بود که سپاه سبأیان جنایت

 قتل و غارت و چپاول پرداخته، و مردم شهر را از هر اقدامی بازداشته بودند! 
غافقی بن حرب که مستقیماً در قتل حضرت عثمان شرکت داشت خود عمالً حاکم و 

صفت و طـراح اصـلی    فرمانرواي مدینه شد! و سرکرده اصلی ایشان عبداهللا بن سبأ شیطان
گـري خـود از    ابی به اهداف ابلیسی و یهـودي شورش علیه حضرت عثمان به خاطر دستی

 گنجید! شادمانی در پوست نمی

  رأي اصحاب در مورد شهادت حضرت عثمان رضی اهللا عنه

وقتی زبیر بن عوام از شهادت حضرت عثمان به دست باند برانداز سبأیه مطلع گردید 
داریم و بـه  خداوند او را مشمول رحمت خویش گرداند، همه ما به خداوند تعلق « گفت:

 گردیم! سوي او باز می
 اند!؟  آنان از کشتن او نادم شده به او گفتند:

ود را تا پایان کار ادامه دادنـد، امـا همانگونـه کـه     چینی کردند و توطئه خ توطئه گفت:
 ید:فرما می خداوند متعال

﴿          ﴾... ]:54 سبأ[ 

 .»داشتند، مانع پدید آمد و آنچه که دوست میاما میان ایشان «
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 قضیه شهادت حضرت عثمان باخبر شد گفت:از  وقتی طلحه بن عبیداهللا رضی اهللا عنه
 گردیم.  خداوند عثمان را رحمت کند! ما همه از آن خداوندیم و به سوي او باز می

 اند!؟  از کشتن او پشیمان شدهها  آن گفتند:
 و سپس این فرموده خداوند را قرائت نموده که:بدا به حال ایشان!  گفت:

﴿                             

     ﴾ ]:50 - 49 یس[ 

در حالی که با هـم درگیرنـد، در   کشند که ایشان را  تنهاي صداي بلندي را انتظار می«
اي که فرصت وصیت و مراجعـه بـه سـوي خـانواده و فرزندانشـان را       گیرد، به گونه برمی

 .»نخواهند داشت
پس از آنکه حضرت علی بن ابیطالب را از قضیه شهادت حضرت عثمان مطلع کردند، 

خداوند عثمان را رحمت کند! ما همه از آن خـداییم و بـه سـوي او بـاز خـواهیم       فرمود:
 گشت! 

 اند! آنان از کار خود نادم شده به او گفتند:
 حضرت علی این آیه از قرآن را قرائت نمود که:

﴿                               

                           ﴾ ]:الحشر 

16- 17[ 
 کافر شو! اما هنگامی کـه کـافر گـردد، شـیطان     ید:گو می همچون شیطان که به انسان«

هراسـم.   من از تو بیزار و گریزانم؛ زیرا که من از خداي پروردگار جهانیـان مـی   ید:گو می
ماننـد و ایـن    یدان مـی این است که هر دو در آتش دوزخ جاوها  آن سرانجام کار هر دوي
 .»سزاي ستمکاران است
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خداوند  وقاص از شهادت حضرت عثمان باخبر گردید، گفت: پس از آنکه سعدبن ابی
 د! بعد این فرموده خداوند را خواند که:عثمان را رحمت کن

﴿                              

                                 

      ﴾ ]:105 – 103 الکهف[ 

ترین مردم باخبر کنم؟ آنـان کسـانی هسـتند کـه تـالش و       زیانکارآیا شما را از  بگو:«
 وجه کار نیـک  برند که به بهترین رود و خود گمان می تکاپویشان در زندگی دنیا هدر می

. آنان کسانی هستند که به آیـات پروردگارشـان و مالقـات او بـاور ندارنـد، و در      کنند می
 .»رود نتیجه اعمالشان به هدر می

خداونـدا! آنـان را از کـار خـویش نـادم بفرمـا و        وقاص در ادامـه گفـت:   سعدبن ابی
 خوارشان بگردان! و سپس به بدترین شکل آنان را نابود کن!

در پیشـگاه خداونـد    –الـدعوه بـود    از آنجا که مسـتجاب  –دعاي سعدبن ابی وقاص 
عبـداهللا   عثمان مشارکت داشتند مانند:پذیرفته شد، زیرا همه آنهایی که در کشتن حضرت 

  !)1(بن سبا، غافقی، مالک بن اشتر، حکیم بن جبله و کنانه جبلی بعداً به قتل رسیدند
همه کسانی که علیه عثمان دست به شورش زده و او را به شهادت رسانیدند، دیـر یـا   

 زود کشته شدند! 
سوگند به خداوند تا آنجا که  نماید که: بن یزید نقل می مستنربن یزید از برادرش قیس

من خبر دارم همۀ کسانی که علیه حضرت عثمان توطئـه چیدنـد و شـورش کردنـد، بـه      
 رسیده و کشته شدند! مجازات اعمال خود 
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عثمان دست به که چگونه همه کسانی که از کوفه علیه حضرت  ید:گو می قیس سپس
مالک بن اشتر نخعی و کمیل بـن زیـاد و عمیـربن     توطئه و شورش زدند، و در میان آنها:

 ضابی قرار داشتند، به غیر از عمیر و کمیل همه کشته شدند! 
رت عثمان بود که حجاج بن یوسـف ثقفـی   چهل سال پس از به شهادت رسیدند حض

زمام امور عراق را به دست گرفت، و آن دو نفر را نیز که علیه حضرت عثمان به شورش 
 !؟ )1(زده بودند، از دم تیغ گذرانید

حضرت عثمان قبل از غروب روز جمعـه دوازدهـم مـاه     همچنان که پیشتر نیز گفتیم:
 د! الحجه سال سی و پنج هجري به شهادت رسی ذي

یکـی از   –وقتی شب شد، نائله دختر فرافصـه، نـزد عبـدالرحمن بـن عـدیس بلـوي       
ها را از منزل خارج کنند، امـا او را   سرکردگان باند سبأیه رفت، و از او خواست که جنازه

 مورد ضرب و شتم و توهین قرار داد! 
اگر جنازه او تا صبح باقی بماند،  حکم مخفیانه وارد خانه حضرت عثمان شد و گفت:

 او را مثله خواهد کرد. آنان 
بن مالک، زیدبن ثابت، حکیم بن  علی، طلحه، زبیر، کعب تعدادي از اصحاب همچون:

حزام، جبیربن مطعم و زبیر بن عوام، به خانه حضرت عثمـان رفتـه و پیکـر او را بیـرون     
 آورده و غسل و کفن بر آن نماز میت خواندند! 

که حضرت عثمان خود آن را » بقیع الغرقد«نزدیک » حش کوکب«از آن در بستان  پس
هاي بقیع افزوده بود، او را دفن کردند، و او اولین  براي قبرستان خریداري کرده و بر زمین

 کسی بود که در آنجا دفن گردید! 
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را » نجیح و صبیح«هاي  صبح روز شنبه پیکر دو پیشخدمت خانۀ حضرت عثمان به نام
از خانه او بیرون آورده و پس از غسل و کفن و خواندن نماز میـت آنـان را نیـز در کنـار     

 حضرت عثمان به خاك سپردند! 
سودان و قتیـره و کلثـوم    اما پیکر چند نفر از شورشیان کشته شده که عبارت بودند از:

 هاي ولگرد شدند!  سگ  هاي اطراف مدینه انداختند که خوراك را در باغ
امیه از  ز شهادت حضرت عثمان و دفن او مروان بن حکم همراه با افرادي از بنیپس ا

المـؤمنین  ام  ترس تعرض شورشیان سبأیه مدینه را ترك و راهی مکه شدند. آنان در راه به
رسیدند که پس از اداي مناسک حج از مکه عازم مدینه بود، او را از  عایشه رضی اهللا عنه

ثمان طلب مغفرت بر کردند، او از خداوند براي حضرت عکشته شدن حضرت عثمان باخ
نمود و بر قاتلین او لعن و نفرین خداوند را خواستار شد! و از آمدن بـه مدینـه منصـرف    

 گردید و به مکه بازگشت! 
امیــه از مدینــه خــارج شــده و بــه طــرف شــام حرکــت کردنــد و در  تعــدادي از بنــی

اندهی حبیب بن مسلمه براي حمایت از خالفت به سپاهی که از شام به فرم» القري وادي«
و حضرت عثمان راهی مدینه بودند، برخـورد کردنـد، آنـان سـپاهیان را از شـهید شـدن       

اه خود از آمدن به مدینه منصرف شـد و  حضرت عثمان باخبر نمودند، حبیب همراه با سپ
قعقعـاع بـن   اهى که از کوفه بـه فرمانـدهی   سپ نانپیش گرفت, همچدوباره راه شام را در 

از آنکـه از شـهادت   پـس  عمرو تمیمی براي حمایت از نظام خالفت راهی مدینه بودنـد،  
 گشتند.از میانه ي راه به شهر کوفه باز, حضرت عثمان باخبر شدند
و اصـحاب را، در مـورد    هاي رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم در اینجا برخی از گفته

  نماییم: کشته حضرت عثمان نقل می
به قصد حج به راه  نماید که: نقل می نسایی از احنف بن قیس تمیمی رضی اهللا عنه -1

افتادیم و در جریان شورش سبأیان علیه عثمان بود که وارد مدینه شدیم، ما در منازلی که 
آوردیم که ناگهان کسی آمـد   براي استراحت در نظر گرفته بودیم وسایل خود را پایین می
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رسیدند، ما هم بـه مسـجد    و آنان نگران به نظر می اند، مع شدهمردم در مسجد ج و گفت:
بـن   بن ابیطالب، زبیربن عوام، طلحه اند! علی رقتیم دیدیم که مردم در مسجد گرد هم آمده

وقاص نیز در میان ایشان بودند. ما هم بـه ایشـان پیوسـتیم، چیـزي      عبیداهللا و سعدبن ابی
 را بر سر بسته بود، وارد مسجد شد! نگذشت که عثمان در حالی که عمامۀ زردي 

 آیا علی و طلحه و زبیر و سعد اینجا حضور دارند؟  او بر روي منبر رفت و گفت:
 بله.  گفتند:

من شما را بـه خداونـدي کـه هـیچ معبـودي و مسـتعانی بـه غیـر از او          عثمان گفت:
ی هـر کسـ  « اید که رسول خدا فرمودنـد:  دهم، آیا شما نشنیده مشروعیت ندارد سوگند می

من نیز آن » بخشاید.  محل اطراق چهارپایان بنی فالن را خریداري کند و خداوند او را می
را با بیست و پنج هزار دینار خریدم! و خـدمت رسـول خـدا آمـدم و او را از آن بـاخبر      

 آن را به مسجد اضافه کن و اجر آن به تو تعلق خواهد داشت.؟« نمودم او فرمود:
 دهیم!  موضوع خبر داریم و آن را شهادت میاین  آري ما از گفتند:

شما را به خداوندي که هیچ معبـود و مسـتعانی بـه غیـر از او      حضرت عثمان فرمود:
هر کـس چـاه   « دهم، شما خبر ندارید که رسول خدا فرمود: مشروعیت ندارد، سوگند می

 » دهد! رومه را خریداري کند، خداوند او را مورد مغفرت خویش قرار می
من نیز رفتم و آن را به فالن مبلغ خریدم و به حضور رسول خـدا رفـتم و خـدمت او    

آن را براي اسـتفاده عمـومی مسـلمانان     ام! فرمود: عرض کردم، آن را به فالن مبلغ خریده
 » وقف کن و اجرش از آن تو خواهد بود؟

 آري به خداوند سوگند ما از آن خبر داریم!  گفتند:
را به خداوندي که هـیچ معبـود و مسـتعانی بـه غیـر از او       شما حضرت عثمان گفت:

 دانید که رسول خدا رو به مردم نمـود و فرمـود:   دهم، آیا نمی مشروعیت ندارد سوگند می
 بخشاید؟  هر کس سپاه عسره را تجهیز و آماده کند خداوند او را می«



 جنگ جمل   114
 

فسار و لگامی هم من نیز همۀ لوازم و اسلحه و امکانات آن سپاه را مهیا کردم و حتی ا
 آري ما از آن خبر داریم!  کم نداشتند؟ گفتند:

  !)1(»خداوندا! تو نیز شاهد باش حضرت عثمان گفت:
پس ازآنکه خانۀ حضرت « نماید که: ترمذي از ابوعبدالرحمن و مسلّمی روایت می -2

شـما را بـه خـدا، مگـر      حاصره قرار گرفت، او بر باالي منزل رفـت و گفـت:  عثمان در م
اي احد! استوار باش! این پیـامبري و   لرزید، رسول خدا فرمود:» احد«دانید وقتی کوه  نمی

 » صدیقی و شهیدي است که بر باالي تو هستند؟
  !)2(ایم آري! ما آن را شنیده گفتند:

نمایند که گفتـه   روایت می امام بخاري و امام مسلم از انس بن مالک رضی اهللا عنه -3
در حالی که رسول خدا و ابوبکر و عمر و عثمـان بـر بـاالي آن بـود     که کوه احد « است:

وار باش! این پیامبري و صدیقی و دو شـهیدند کـه   اي احد است لرزید، رسول خدا فرمود:
  .)3(»بر باالي تو قرار دارند

همـراه بـا   « گفته اسـت:  نمایند که: بخاري و مسلم بن ابوموسی اشعري روایت می -4
هاي مدینه بودیم، رسول خـدا بـه مـن     در یکی از بستان علیه و سلم رسول خدا صلی اهللا

 تو کیستی؟  فرمود که جلو دروازة آن بایستم! مردي آمد و اجازه ورود خواست، گفتم:
 ابوبکر هستم!   گفت:

بگذار داخل شود و سـپس رسـول خـدا بهشـتی بـودنش را بـه او        رسول خدا فرمود:
 بشارت داد! 
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و به او مژدة رفتن به بهشـت را   بگذار وارد شود، ا فرمود:سپس عمر آمد و رسول خد
 بشارت فرمود. 

به او اجازه بده وارد شود و به خـاطر آشـوبی کـه     بعد عثمان آمد، رسول خدا فرمود:
 دهم!  براي او روي خواهد داد، او را به بهشت بشارت می

صـبر عطـا   اهم بـه مـن   خو می خداوندا! از تو سپس حضرت عثمان وارد شد و گفت:
  !)1(»ري دهیفرمایی و مرا یا

نمایـد کـه گفتـه     روایـت مـی   ترمذي و امام احمد از حضرت عایشه رضی اهللا عنه -5
 من در حضور رسول خدا بودم!  است:

 بـود و بـا هـم صـحبت     اي عایشه! چه خوب بود کسی دیگـري اینجـا مـی    او فرمود:
 یم! کرد می

 دهی، کسی را دنبال پدرم ابوبکر بفرستم؟  اهللا اجاز می یا رسول گفتم:
 او سکوت فرمود و پس از لحظاتی همان سؤال را تکرار فرمود. 

 دهی کسی را دنبال عمربن خطاب بفرستم؟  اجازه می گفتم:
 او چیزي نفرمود. 

 را فراخواند و او را جایی فرستاد و او رفت. » وصیف«سپس 
است، رسول خدا اجازه فرمود و او خو می عثمان آمد و اجازه ورودچیزي نگذشت که 

 داخل منزل شد. 
 مدت زمان زیادي را با او سخن گفت.  رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم

بر  –یعنی پیراهن خالفت  –اي عثمان! خداوند پیراهنی را  پس از خطاب به او فرمود:
ن را از تن بیرون کنـی! آن را از تـن بیـرون    نافقین خواستند آتو خواهد پوشانید، هر گاه م

 میاور، و کرامت احترام آن را حفظ کن! 
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  .)1(»دو یا سه بار رسول خدا این سخن را تکرار فرمود
این حدیث را  ن عایشه پرسیدم:المؤمنیام  از ید:گو می نعمان بن بشیر راوي این حدیث

 اند؟  کی از تو نقل کرده
 آن را به خاطر ندارم!  گفت:

وقتی معاویه از این حدیث مطلع شـد، از حضـرت عایشـه خواسـت، آن را بـراي او      
 . )2(بنویسد، حضرت عایشه آن حدیث را نوشت و براي معاویه در شام فرستاد

پـس از شـهادت حضـرت عثمـان      االشعث صنعانی روایت نموده که: ترمذي از ابی-6
بـر روي منـابر    –که تعدادي از اصحاب رسول خدا در میان ایشان بودنـد   –خطباي شام 

اگر به خاطر حدیثی نبـود   بن کعب، او گفت: مردي بود به نام مرّهها  آن رفتند! آخرین نفر
 خواستم!  از رسول خدا شنیدم، از جاي برنمیکه خود 

ي که نقـاب  فرمود که مرد رسول خدا در مورد نزدیکی وقوع آشوب و فتنه سخن می«
آن روز این مرد است که بر راه هدایت قرار  بر چهره داشت سر رسید! رسول خدا فرمود:

 دارد! 
 من جلو رفتم و دیدم آن مرد عثمان بن عفان است! 

اهللا مقصود تو عثمان بـن عفـان    یا رسول به طرف رسول خدا روي برگردانیدم و گفتم:
 است؟ 

  !)3(»فرمود، آري منظورم اوست
حضـرت   احادیث بیانگر این موضوع است که رسول خدا صلی اهللا علیـه و سـلم  این 

آمد، قرار داد. و اینکه او بر راه هـدایت و حـق    عثمان را در جریان آنچه براي او پیش می
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قرار دارد، و از او خواست که در برابر بال و مصیبت شکیبا باشد و از مقام خالفـت کنـار   
 ادت برسد! نرود، زیرا قرار است او به شه

خوردة عبداهللا بـن سـباي    حضرت عثمان در جریان حوادث شورش و فتنه اتباع فریب
انجامد!  دهد، و سرانجام کار به کجا می دانست که براي او چه حوادثی روي می یهودي می

 شنیده بود!  زیرا آن را از رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم
گران هستند و  عبداهللا بن سبا همان فتنهحضرت عثمان در این مورد که شورشیان پیرو 

ند توان می باطل است و از کار خود دست بردار نخواهد بود و در نهایتها  آن راه و روش
 او را به قتل برسانند، یقین داشت. 

شاید همین علم و اطالع قبلی ایشان بود که باعث گردید به هیچوجه از مقام خالفـت  
گیري از مقامی کـه خداونـد    ول خدا را در مورد عدم کنارهگیري ننماید و توصیه رس ه کنار

(از طریق اهل حل و عقد) او را به آن مفتخر فرموده، مراعات کند! و بـه اصـرار و فشـار    
 خورده یهود تسلیم نشود!  سبأیان منافق و فریب

فرمود کـه در مدینـه بـا ایشـان      شاید به همین علت بوده که حضرت عثمان اصرار می
هایشان را بر زمـین   و به فرزندان اصحاب رسول خدا اکیداً دستور داد اسلحه جنگ نکنند

 هاي خود بازگردند! بگذارند و به خانه
خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دهد، به راستی او راه صبر و اجر و 
استعانت از خداوند را در پیش گرفت و در برابر تقدیر الهی سر تسلیم فرود آورد و کشته 

کشید و ترجیح داد که خود را قربانی امت مسلمان کنـد   شدن و شهادت خود را انتظار می
 ین ریخته نشود! و به خاطر او خونی بر زم

نمایند کـه گفتـه اسـت:     امام بخاري و ترمذي از عثمان بن عبداهللا بن وهب نقل می-7
مردي مصري به قصد حج خانه خدا وارد (مدینه) شـد و جمعـی را دیـد کـه در جـایی      «

 اند! نشسته
 یستند؟آنان ک گفت:
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 آنان جمعی از قریشیان هستند!  گفتند:
 بزرگ آنان کیست؟ گفت:
 بداهللا بن عمر ع گفتند:

اهم بـه آن پاسـخ   خـو  مـی  اي ابن عمر! من از تو سؤالی دارم نزد ایشان رفت و گفت:
اي که در روز جنگ احد حضـرت عثمـان از میـدان جنـگ      اي یا دیده بدهی! آیا تو شنیده

 فرارکند؟ 
 آري! ابن عمر گفت:

 دانی که او در غزوة بدر حضور نداشته؟ آیا می گفت:
 خبر دارم!آري  ابن عمر گفت:

 حاضر نبود!» بیعه الرضوان«دانی که در جریان  می گفت:
 دانم!  آري می ابن عمر گفت:

 اکبر! اهللا مرد گفت:
 را برایت توضیح بدهم!ها  آن بیا همۀ ابن عمر گفت:
دهم که خداوند از او درگذشت و مـورد   نشینی در احد، من شهادت می در مورد عقب

 ست:عفو قرار داده، زیرا فرموده ا

﴿                                

            ﴾ ]:155 آل عمران[ 

گمان شیطان به سبب برخی از آنچـه   بیآنان که در روز رویایی دو گروه فرار کردند «
 .»که کرده بودند، آنان را به لغزش انداخت، اما خداوند آنان را مورد عفو قرار داد

و به این علت در غزوه بدر حضور نداشت که رقیه همسر او و دختر رسـول خـدا در   
ی که در بدر تو نزد او بمان و به اندازة کس آن روزها بیمار بود، و رسول خدا به او فرمود:

 حضور داشته اجر و ثواب خواهی داشت. 
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به خاطر این بود که رسول خدا صـلی  » بیعه الرضوان«اما علت عدم حضور او در روز 
تـر از او در داخـل مکـه     بـود، و اگـر کسـی گرامـی    او را به مکه فرستاده  اهللا علیه و سلم

خطاب به دست راست خـود   فرستاد، رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم یافت او را نمی می
ایـن   این هم دست عثمان است و سپس با آن دست دیگر خود را گرفت و فرمود: گفت:

 هم به جاي عثمان!
اهی ببـر و بـازگو   خـو  مـی  کجا کهآنچه را هم که من گفتم با خود هر  ابن عمر گفت:

  !)1(»کن
بـن  درمورد کشته شدن حضرت عثمان، حذیفه بن یمان سخن عجیبـی دارد، زیـد   -8

اولین فتنه و بلـوا  « نماید که گفته است: روایت می وهب از حذیفه بن یمان رضی اهللا عنه
کشته عثمان بن عفان و آخرین آن آمدن دجال است. سوگند به خداوند که جان  در اسالم

من در اختیار ارادة اوست، هیچ آدمی نیست که در مورد کشته شدن او یـک ذره شـادمان   
باشد، مگر اینکه اگر دجال را دریابد از او تبعیت خواهد کرد، و اگر او را درنیابد، در قبـر  

 » آورد! خود به او ایمان می
خداونـدا! اگـر    نماید کـه:  روایت می محمدبن سیرین از حذیفه بن یمان رضی اهللا عنه

خیري در کشته شدن عثمان بوده، مرا در آن سهمی نبوده است، و اگـر هـم شـرّي در آن    
خداوند اگر در کشتن او خیـري وجـود   نمایم! سوگند به  وجود داشته من از آن برائت می

فراخواهد گرفـت و اگـر کشـته شـدن او بـد بـوده، زمینـه         داشته، خیر و برکت جامعه را
 خونریزي خواهد گردید! 

در بسـتر بیمـاري مـرگ قـرار      وقتی حذیفه رضـی اهللا عنـه   ید:گو می ابوعبداهللا حرانی
  به همسر حذیفه گفت:داشت، یکی از دوستانش در خانۀ او بود و آهسته چیزي را 

 چیزي شده؟  حذیفه گفت:

                                           
 البخاري فی الفضایل و الترمذي فی المناقب هروا -1
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 خیر است!  گفتند:
 کنید؟!  کدام خیر است که شما از من پنهان می فت:گ

 اند!  حضرت عثمان را به شهادت رسانیده مرد گفت:
ما از آن خداوندیم و به سوي او باز خواهیم گشت! خداوندا! تو خـود  « حذیفه گفت:

ام، اگر در کشتن او خیري هسـت، از آن کسـانی    نه دستی نداشتهدانی که من در این فت می
خواهم و اگـر کشـتن او بـد و     اند، و من چیزي را از آن نمی آن حضور داشتهاست که در 

انـد! و مـرا از آن سـهمی     ناروا بوده است، باز از آن کسانی است کـه درآن دسـت داشـته   
اند، خداوند را سپاسگزارم که فتنـه از مـا دور    نیست! اي عثمان! امروز دلها دگرگون شده

 » شدند!هاي احمق در آن پیشگام  ماند، آدم

 اسباب همکاري برخی از مسلمانان با باند عبداهللا بن سبأ 

در مورد علت همکاري و همراهی  یند:گو می بن ثابت بن سعید بن سعید و عبداهللا یحیی
بـا گـروه    –زرگ شده بـود)  محمدبن حذیفه (پسر همسر حضرت عثمان که در خانه او ب

 بن مسیب سؤال کرد.  سبأیه از سعید
یتیم بود و در خانه حضرت عثمان بزرگ شـد، زیـرا حضـرت عثمـان      او سعید گفت:

سرپرست ایتام خانواده و عشریه خویش بود و همـه مخـارج زنـدگی آنـان را بـر عهـده       
ه از او خواست داشت، وقتی حضرت عثمان به مقام خالفت برگزیده شد، محمدبن حذیف

 او را به مقامی بگمارد!
داشتی آن را  تو توانایی و شایستگی کاري را میپسرم! اگر  حضرت عثمان به او گفت:

 اي!؟  سپردم، اما هنوز این اهلیت و شایستگی را پیدا نکرده به تو می
در این صورت به من اجازه بده دنبال کاري بروم و خود مخارج زندگی  محمد گفت:

 را تأمین کنم!  خویش
 !ی برويتوان می هر کجا که دوست داري آزادي حضرت عثمان گفت:
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حضرت عثمان همه امکانات و پول الزم را از اموال شخصی خود در اختیار محمدبن 
حذیفه گذاشت و او در حالی که از حضرت عثمان به خاطر اینکـه او را در مقـامی قـرار    
نداده بود، بسیار دلخور بود راه مصر را در پیش گرفت، آنجا بود که اتباع عبداهللا بن سباي 

ه که میان او و عثمان گذشته بود، خود را به او نزدیک نمـوده و او  یهودي با اطالع از آنچ
 » را به همکاري با خود دعوت نمودند!

از سعیدبن مسیب در مورد مخالفت عمار بن یاسر با حضرت عثمـان و در حـالی    -9
 سؤال کردند؟  –تحت تأثیر سبأیان قرار گرفته بود  -که او سبأي نبود، 

عمار بن یاسر و عباس بن عتبه نزاعی روي داد و یکدیگر میان  سعیدبن مسیب گفت:
قرار دادند، حضرت عثمان بر اساس موازین شـرعی دسـتور   » قذف«را مورد اتهام نارواي 

تالف و نـزاع میـان   را صادر نمود و همین موضوع سبب ایجاد اخها  آن مجازات هر دوي
عمار از حضرت عثمان نیز  بن عتبه گردید و سبب دلخوري خانوادة عمار و خانوادة عباس

 ! )1(شده بود
بکـر از   مبشّر از سالم بن عبداهللا بن عمر در مورد اسباب حمایـت محمـدبن ابـی    -10

 سبأیان در برابر حضرت عثمان سؤال کرد. 
 ورزي عامل اصلی آن بود.  توزي و طمع کینه سالم گفت:
 ورزي بود؟!  توزي و طمع بکر دچار کینه چرا محمدبن ابی مبشّر گفت:
اي  بکر به خاطر منزلت پدرش حضرت ابوبکر، از منزلت ویژه محمدبن ابی سالم گفت:

 و دچار غرور و خودسري نموده بودند! اي او را فریب داده  برخوردار بود، اما عده
زخواست قرار داد و به او کار خالفی را مرتکب گردید و حضرت عثمان او را مورد با

خوردن شالق محکوم شد، حضرت عثمان حاضر نشد حکم الهی را در مورد او به اجـرا  
 نگذارد!
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این قضیه باعث ایجاد کینه و در دل او شد و در مقابل حضـرت عثمـان موضـعگیري    
 ! )1(بردند نمود، حضرت عایشه او را مذمم یعنی مذموم نام می

اهللا مطـرح نمـوده و    ه مورخ بزرگ امام ابن کثیر رحمهاین سخنان را با پرسشی ک -11
 دهیم.  اي که به آن داده، خاتمه می هاي سنجیده پاسخ
در حالی که جمع زیادي از بزرگـان اصـحاب در مدینـه     اگر کسی بگوید: ید:گو می او

بودند، چگونه بود که از حضرت عثمان حمایت نکردند تا سرانجام سبأیان شورشی او را 
 به قتل رسانیدند؟! 

  پاسخ داد: توان می به این پرسش از چند جهت
کردند که خوارج باند عبـداهللا بـن سـباي یهـودي،      هیچ یک از اصحاب فکر نمی یکم:

انجامد! زیرا آنان در مورد کشتن او چیـزي   کارشان در نهایت به کشتن حضرت عثمان می
 بر زبان نیاورده و حتی بسیاري از آنان در آغاز اساساً در اندیشۀ کشتن او نبودند! 

بن حکم را به  یا استعفا بدهد، یا مروان آنان ابتدا او را بر سر یک سه راهی قرار دادند:
 ! یا او را خواهند کشت!ایشان تحویل بدهد

داده، یـا  ها  آن بسیاري از اصحاب انتظار داشتند که حضرت عثمان یا مروان را تحویل
 خود از مقام خالفت استعفا بدهد! و بدین ترتیب آن بحران را پشت سر بگذارد. 

کردند که کار به کشـته   اصحاب رسول خدا فکر نمی مچنان که گفته شد:ه –در واقع 
مان بیانجامد و آن گروه یاغی تا به آن حد جرأت پیدا کننـد کـه خلیفـه    شدن حضرت عث

 مسلمانان را از پاي درآوردند!
از حضرت عثمان دفاع کرده و در برابر  اصحاب رسول خدا صلی اهللا علیه و سلم دوم:

در نهایـت بـه شـهادت    هـا   آن گر به سختی ایستادگی نموده و تعـدادي از مهاجمان آشوب
 رسیدند! 
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قتی سیر حوادث شکل دیگري پیدا کرد، حضرت عثمان به فرزندان اصحاب کـه  اما و
براي محافظت از او در منزلش مستقر شده بودند، دستور داد به هیچوجه دست به اسلحه 

هاي خویش بازگردند، آنان علیـرغم میـل    نبرند و آنان را به سختی سوگند داد که به خانه
تور حضرت عثمان را اطاعت کردند، زیـرا اجـراي   باطنی به دفاع و از روي نارضایتی دس

 دانستند!  شمردند و مخالفت با او را معصیت می امر امیر و خلیفه را عبادت می
ینـه  سرکردگان و طراحان توطئه براي خـود وقـت مناسـبی را بـراي اشـغال مد      سوم:

و تنهـا  انتخاب کرده بودند، زیرا در آن وقت از سال بسیاري از اهل مدینه بـه حـج رفتـه    
 ستند شمشیر به دست بگیرند، در مدینه باقی مانده بودند. توان می تعداد کمی از کسانی که

خوردة عبداهللا بن سباي یهودي متوجه حرکـت سـپاهیانی    پس از آنکه شورشیان فریب
از مصر و شام و بصره و کوفه براي حمایت از حضرت عثمان شـدند، و زمـان بازگشـت    

دف اصلی خود را که کشـتن حضـرت عثمـان بـود بـه جلـو       حجاج را نزدیک دیدند، ه
 کار را یکسره کنند! ها  آن انداختند! تا قبل از رسیدن

تعداد شورشیان در مقایسه با مردم مدینه بسیار بود، آنان سه هزار نفر بودند، و  چهارم:
ه خاطر آنکه مجاهدین مسلمان اهـل مدینـه در مرزهـاي مختلـف مشـغول پاسـداري و       ب

 در مدینه وجود نداشت. ها  آن ی با دشمنان بودند، افراد کافی براي رویارویی بارویاروی
از طرف دیگر بسیاري از اصحاب خود را از درگیر شدن با بحران کنـار کشـیده و در   

آمد، براي محافظت از جـان خـود    هاي خویش ماندند، هر کس هم که به مسجد می خانه
 آورد.  شمشیرش را به همراه می

استند، شورشـیان را  خو می اگر آن عده از بزرگان اصحاب که در مدینه بودند، چنانچه
 آمدند!  از اطراف خانۀ حضرت عثمان دور کنند از عهدة آن برنمی

فرزنـدان جـوان    از طرفی بزرگانی مانند حضرت علی و طلحه و زبیر رضی اهللا عـنهم 
و آنان به بهتـرین صـورت    خود را براي دفاع از حضرت عثمان به منزل او فرستاده بودند

به مسئولیت خویش عمل کردند و با خوارج شورشی به رویارویی پرداختند، تنهـا زمـانی   
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دست برداشتند که حضرت عثمان از ایشان خواست شمشیرهایشان را در ها  آن از مقابله با
 هاي خویش بازگردند!  م کرده، و به خانهنیا

حضرت علی و طلحـه   ضی از اصحاب مانند:نمایند که بع این ادعا که برخی مطرح می
و زبیر، حضرت عثمان را تنها گذاشتند و به کشته شدن او راضی بودنـد، ادعـاي دروغ و   

 باطلی بیش نیست!
رضایت هیچ یک از اصحاب به کشته شدن حضرت عثمان نه اینکه صـحت نـدارد، بلکـه    

 و نفرین قرار دادند!   همۀ اصحاب از آن به شدت ناراضی بوده و قاتلین او را مورد لعن
کاش حضرت عثمان از مقـام خالفـت    که: کرد می اما کسانی همچون عمار یاسر آرزو

 داد!  استعفا می
خداوند شهید بزرگوار حضرت عثمان و همه اصحاب رسول خدا را مورد رحمـت و  

 .)1(مشمول رضایت خود فرماید
 

                                           
خلفاي راشدین از خالفت تا شهادت (تحقیق و تحلیلی کارشناسانه از رویدادهاي عصـر خلفـاي راشـدین)،    : منبع -1
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 رویدادهاي پیش از جنگ جمل

هاي بعـد از   هاي دیگري گشت و بر فتنه فتنه قتل عثمان رضی اهللا عنه سبب ایجاد فتنه
انداخت. در ایجاد فتنه قتل عثمان عوامل زیادي نقش داشت، از جمله: آسایش  خود سایه 

طبیعت تحول اجتماعی در زمان ایشان، روي کار  و ثروتمندي مردم و تأثیر آن در جامعه،
آمدن عثمان بعد از عمر، خروج بزرگان صحابه از مدینه، تعصب جـاهلی، توقـف مسـیر    
فتوحات، ورع و پرهیزگاري جاهالنه برخی از افراد، بلند پروازي عدهاي از افراد، دسیسه 

عیب و نقصهایی به چینی کینه جویان و مغرضان، ترسیم یک نقشه قوي براي نسبت دادن 
هاي مختلف براي تحریک مردم، نقش مؤثر عبـداهللا بـن    عثمان، بکارگیري وسائل و شیوه

عثمـان بـن    ةتیسیر الکریم المنان فـی سـیر  «سبأ در این فتنه. تفصیل این مطالب در کتاب 
به خاطر سیاست و روش نیکوي عثمـان، جایگـاه او    .)1(تألیف اینجانب آمده است» عفان

رسول خدا، وجود احادیث فـراوان در سـتایش از وي و ازدواج وي بـا دو دختـر     در نزد 
مردم به او عالقه زیادي داشـتند.  » ذي النورین«رسول خدا و در نتیجه ملقب شدن وي به 

بود که مژده بهشت بـه آنـان    -عشره مبشره -او از آن دسته از صحابه بزرگوار رسول خدا
 ز جانب برخی از آشوبگران مورد ظلم قرار گرفـت و داده شده بود. در زمان حیات خود ا

ست که شر آن افراد را کم کند و بر آنان غالب آید، لکن از ترس اینکه اولین فردي توان می
ریزد از این کار امتناع ورزیـد. سیاسـت وي در برخـورد     باشد که خون امت محمد را می

بود و صحابه را نیز از جنگ بـا  بافتنه، بر اساس بردباري و تأنی و عدالت و خویشتنداري 
آن آشوبگران منع کرد و دوست داشت که خود را فداي مسلمانان نماید. به همـین دلیـل   

هـاي بعـد از    هاي زیادي شد و فتنه کشته شدن او بر فتنه  کشته شدن وي سبب ایجاد فتنه
به خاطر انداخت. کشته شدن وي براي مسلمانان بسیار گران آمد، به همین دلیل  خود سایه
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دچار شکاف گشت و بعد از شهادت او مـردم بـه     وقوع این رویداد بزرگ جامعه اسالمی
چند دسته تقسیم شدند. چیزي که بر جایگاه واال و برائت عثمان از اتهامات انتسابی به او 

هاي صحابه در قبال کشته شدن وي است. همه صحابه بر برائت و  افزاید، موضع گیري می
تقام خون او اتفاق نظر داشتند، اما این مواضع از حیث کیفیت با هم تفاوت بی گناهی و ان

 داشتند. این موضوع إن شاء اهللا خواهد آمد.
 



 
 

 نخست:
 تأثیر سبئیه در ایجاد فتنه

 سبئیه، حقیقت یا خیال -1

 عبداهللا بن سبأحقیقت 
قدما بر وجود شخصی به نام عبداهللا بن سبأ اتفاق نظر دارنـد و کسـی در ایـن مـورد     

باشـند بـا ایـن     مخالفت نکرده است و تنها عدهاي از معاصران که بیشتر آنـان شـیعه مـی   
انـد، بـا ایـن اسـتدالل سـاخته و پرداختـه ذهـن سـیف بـن عمـر            موضوع مخالفت کرده

ز علماي علم رجال، او را در بحث روایت حدیث مـورد انتقـاد   است، زیرا برخی ا تمیمی
دانند، زیرا ابن عسـاکر روایـات زیـادي را     اما علما او را در اخبار حجت می اند. قرار داده

و در میـان راویـان آن   انـد   به ذکر احوال عبـداهللا بـن سـبأ پرداختـه    ها  آن نقل کرده که در
را صـحیح  هـا   آن خورد و البـانی سـند برخـی از    نمیروایات، نام سیف بن عمر به چشم 

غیر از روایات بی شماري است که در کتب فرق یا رجال و یا ها  این . البته)1(دانسته است
حدیثی شیعه در مورد عبداهللا بن سبأ آمده است و نام عمر چه از نزدیک(معاصرین) و چه 

ـ  ها  آن از دور (قدما) در ان شـروع بـه تشـکیک در مـورد     وجود ندارد. اولین باري کـه آن
و وجود او کردند در تالشی از جانـب آنـان بـود کـه از یـک       )2(شخصیت عبداهللا بن سبأ

جهت براي نفی نقش عنصر کینه جوي یهـودي در ایجـاد فتنـه در میـان مسـلمانان و از      
جهت دیگر براي متوجه ساختن انگشت اتهام به سوي صحابه رسول خداع و معرفی آنان 

اسباب فتنه و جهت از بین بردن سیماي تابناك آنان در نزد مسلمانان بود. برخی به عنوان 
باشند جهت نیل به هدف اصـلی خـود، یعنـی     شیعه رافضی میها  آن از معاصران که همه

                                           
 دعاوي اإلنقاذ للتأریخ اإلسالمی، عوده. در این کتاب نویسنده طرقی را که البانی ذکر کرده است بیان کرده است. -1
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که مورد اتفـاق   -تالش مذبوحانه آنان براي تبرئه اصل مذهب خود از مؤسس حقیقی آن
الزم به ذکر اسـت کـه آن دسـته از کسـانی کـه از       بود. -قدما و از جمله از شیعیان است
از جمله  اند، و منکر شخصی به نام عبداهللا بن سبأ شدهاند  جمله اهل سنت به حساب آمده

 باشـند. ببینیـد کـه    کسانی هستند که تحت متأثر و دانش آموخته محضر خاورشناسان مـی 
کتب تـاریخی و فـرق پـر از     اینان از بی حیائی و نادانی به کجا رسیده اند؟! حال آنکه در

اند و اخبار او به همه جا رسیده اسـت.   ذکر حال او بوده و راویان کارهاي او را ذکر کرده
مؤرخان و محدثان و نویسندگان در باب فرق و ملل و نحل، طبقـات، ادب و انسـاب بـر    
وجود شخصیت عبداهللا بن سبأ، یعنی کسی که در پشت پرده حوادث فتنـه قـرار داشـت،    

فاق نظر دارند. نقش ابن سبأ در این وقائع تنها در تـاریخ طبـري و مسـتند بـه روایـات      ات
باشد، بلکه شامل اخباري اسـت کـه در روایـات متقـدمان و در      نمی سیف بن عمر تمیمی

و آراء فرق و مذاهب آن دوران را ذکر  یی که حوادث و وقائع تاریخ اسالمیها کتاب خالل
در این اسـت   ها کتاب ویژگی کتاب تاریخ طبري نسبت به سائر اند پراکنده است. اما کرده

باشد. به همین دلیل شک کردن نسـبت   که حاوي تفصیل و نکات بیشتري در مورد او می
اینکه اخبار مربوط به عبداهللا  این وقائع بدون داشتن سند و دلیل و به صرف استدالل به به

و حتـی بعـد از اینکـه در روایـات      بن سبأ فقط از طریق سیف بن عمر روایت شده است
به معنی از بین بردن  اند، صحیحی نام او ثبت شده که از طریق سیف بن عمر روایت نشده

و ابطال همه آن اخبار و نسبت دادن نادانی و کم خردي به آن مخبـران و علمـا و جعلـی    
ی انـواعی  دانستن حقائق تاریخی است. از کی تا حاال چنین بوده که روشمند بودن به معن

از استنتاج عقلی محض و مخالفت با نصوص و روایات منسجم و متحد المضمون است؟ 
و آیا روشمند بودن تحقیق به معنی روي گردانی از منابع فراوان متقدم و متـأخري اسـت   

  )1(اند؟ بأ شخصیتی واقعی به اثبات رساندهکه براي ابن س

                                           
 .1/70اإلنقاذ للتاریخ اإلسالمی، عودة، تحقیق مواقف الصحابۀدعاوي  -1
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بـه مـوارد    توان می ه است که از جملهدر کتب اهل سنت نام عبداهللا سبأ زیاد وارد شد
 زیر اشاره کرد:

در شعري که در هجو مختار بن أبوعبید ثقفی و یـاران او از  ه)  83(م )1(أعشی همدان
این خاطر که همراه با اشراف کوفـه بـه بصـره گریختـه      اهالی کوفه سروده است، او را به

 ید:گو می مورد هجو قرار داده و نام سبئیه را در شعر خود آورده و
 )2(ا شرطة الکفر عارفيبکم  ية وأنيکم أنکم سبئيشهدت عل

دهم که سبئی هستید. اي یاران کفر، من شما را به خوبی  (من علیه شما گواهی می
 شناسم). می

. ابـن  )3(روایتی وجود دارد که مفید کـذب عبـداهللا بـن سـبأ اسـت     ه)  103از شعبی(م
. )5(در مورد ابن سبأ سخن گفته و او را از اهالی حبشه دانسـته اسـت  ه)  245(م )4(حبیب

خبري را روایت کرده مبنی بـر  » مۀاإلستقا«در کتاب ه)  253ابوعاصم، خُشیش بن أصرم(م
 255(م )7(. جـاحظ )6(اینکه علی بن أبی طالب تعدادي از پیروان ابن سبأ را سوزانده است

، لکن چنـان  )8(آید که به عبداهللا بن سبأ اشاره کرده است می از اولین افرادي به حسابه) 
ترین روایت در مورد ابـن سـبأ    که دکتر جواد علی روایت کرده است، روایت وي قدیمی

                                           
 عبدالرحمن بن حارث همدانی، معروف به أعشی همدان. -1

 .148دیوان أعشی همدان، ص -2

 .9/331تاریخ دمشق، ابن عساکر -3

 .2/277تاریخ بغداد -4

 .308؛ المحبر، ابن حبیب، ص53عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -5

 .2/129؛ شذرات الذهب2/551تذکرة الحفاظ -6

 .30/470وفیات األعیان -7

 .3/81البیان و التبیین -8
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. در مورد این ماجرا که علی بن أبی طالب گروهی از زندیقان را سـوزانده اسـت   )1(نیست
در مورد » زندیق«و لفظ  )2(اردروایات صحیحی در کتب صحاح و سنن و مسانید وجود د

 باشد. عبداهللا بن سبأ و پیروان او، لفظی غریب نمی
 .)3(ید: مبدأ و سرمنشأ رافضه، عبداهللا بن سبأ زندیق استگو می ابن تیمیه

 .)4(ید: عبداهللا از غالیان زنادقه و فردي گمراه و گمراهگر بودگو می ذهبی
غالیان زنادقه بود و پیروانی دارد که به آنان سبئیه ید: عبداهللا بن سبأ از گو می ابن حجر

باشـند و علـی در زمـان خالفـت      د و معتقد به الوهیت علی بن أبی طالب میشو می گفته
 .)5(خود آنان را سوزاند

در کتـب جــرح و تعـدیل هــم در مــورد عبـداهللا بــن ســبأ مطـالبی وجــود دارد. ابــن     
سبئی و از طرفداران عبداهللا بن  -إخباريمحمد بن سائب  -ید: کلبیگو می ه) 354حبان(م

سبأ، یعنی کسانی بود که معتقدنـد: علـی از دنیـا نرفتـه اسـت و قبـل از قیامـت بـه دنیـا          
 .)6(یند: امیرالمؤمنین در درون آن قرار داردگو می گردد و اگر ابري را مشاهده نمایند برمی

 سوب به عبداهللا بـن سـبأ  کتب انساب هم بر این امر تأکید دارند که نسبت سبئیه را من
باشند. سبئیه غالت رافضه هسـتند و اصـل    ، یعنی کسی که سبئیه منسوب به او میکنند می

 .)7(باشد و فردي یهودي بود که اظهار اسالم کرد ابن سبأ از یمن می

                                           
 .8/290تحقیق مواقف الصحابۀ -1

 .53عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -2

 .28/483مجموع الفتاوي -3

 .2/426میزان اإلعتدال، ذهبی -4

 .3/360لسان المیزان، ابن حجر -5

 .2/253المجروحون من المحدثین، ابوحاتم -6

 .7/24األنساب -7
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سیف بن عمر تنها منبع در مورد اخبار ابن سبأ نیست، زیرا ابن عساکر در تاریخ خـود  
 وجود ندارد و ابن سبأ و اخبار او را ثابت و تأکیـد ها  آن که نام سیف در روایاتی را آورده

 .)1(کنند می
بر این باور است که اصل رافضـه از منافقـان زنادقـه    ه)  728شیخ اإلسالم ابن تیمیه(م

است، زیرا ابن سبأ زندیق را ابداع کرد و در مورد علی بن أبی طالب دست بـه غلـو زد و   
 .)2(منصوص بودن امامت علی و عصمت او شدمدعی امامت علی و 

ید بدعت سبئیه از بدعتهاي اعتقادي و متعلق بوجود خدایی گو می ه) 790(م )3(شاطبی
 .)4(دیگر در کنار خداي متعال است و با بدعتهاي بحثهاي دیگر متفاوت است

آمده است که عبداهللا بن سبأ در زمان علی بـن أبـی   ه)  845در کتاب خطط مقریزي(م
 .)5(گفت الب در مورد وصیت و رجعت و تناسخ با مردم سخن میط

 بـه آن مـوارد اشـاره کـرد:     توان می اند از مصادر و منابع شیعی که ابن سبأ را ذکر کرده
کشی از محمد بن قولویه روایت کرده که گفت: سعد بـن عبـداهللا بـه مـن روایـت کـرد:       

فضاله بن أیوب أزدي از أبان بـن  یعقوب بن زید و محمد بن عیسی از علی بن مهزیار از 
ید: خداوند عبداهللا بـن سـبأ را   گو می اند که گفت: شنیدم که ابوعبداهللا عثمان روایت کرده

لعنت کند، زیرا او در مورد امیرالمؤمنین علی ادعاي پروردگاري نمود، اما به خدا علی بن 
بنـدد.   مـا دروغ مـی   أبی طالب امیر مؤمنان و بندهاي مطیع خدا بود. واي بر کسی کـه بـر  

گوییم. ما در نـزد   یند که ما خود در مورد خود نمیگو می عدهاي در مورد ما چیزهایی را

                                           
 .54؛ عبداهللا بن سبأ، عودة، ص1/298تحقیق مواقف الصحابۀ -1

 .4/435مجموع الفتاوي، ابن تیمیه -2

 ابراهیم بن موسی، محمد غرناطی. -3

 .2/197اإلعتصام -4

 .257-2/256المواعظ و اإلعتبار بذکر الخطط و اآلثار، مقریزي -5
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. این روایـت در نـزد شـیعه از حیـث سـند صـحیح       )1(جوییم خدا از این چیزها تبري می
 .)2(است

همین خبر را با سند دیگري ذکر کـرده اسـت. امـا نویسـنده     » الخصال«در کتاب   قمی
ایشان ابن سبأ را به خاطر متهم  از زبان رسول خدا نقل کرده که» روضات الجنات« کتاب

. دکتر سلیمان )3(ساختن ایشان به کذب و تزویر و افشاي اسرار و تأویل لعنت کرده است
عوده در کتاب خود مجموعهاي از نصوص را ذکر کرده که کتب و روایات شیعه در مورد 

هایی ثبت شـده اسـت کـه بـا وجـود آن       است و شبیه وثیقه عبداهللا بن سبأ را جمع آورده
دالیل یا ضعف منابع در مورد اخبـار ابـن    افرادي از متأخرین شیعه که با استدالل به کمی

آینـد اقنـاع    سبأ در صدد انکار عبداهللا بن سبأ یا ایجـاد شـک در مـورد اخبـار او بـر مـی      
 .)4(سازد می

حقیقت تاریخی است که در منابع متقدم و به درستی که شخصیت عبداهللا بن سبأ یک 
متأخر شیعی و سنی التباسی در مورد آن وجود ندارد. هم چنین بیشتر خاورشناسان چـون  

و  )9(، رینولـد نیکلسـون  )8(، گلـدزیهر )7(، ولیفی دیالفیـدا )6(، فان فولتن)5(یولیوس فلهاوزن

                                           
 .1/324رجال الکشی -1

 .30الحقیقۀ المجهولۀ للشیعۀ، محمد علی علم، صعبداهللا بن سبأ  -2

 .62عبداهللا بن سبأ، سلیمان عودة، ص -3

 همان. -4

 .170الخوارج و الشیعۀ، یولیوس فلهاوزن، ص -5

 .80السیادة العربیۀ و الشیعۀ و اإلسرائیلیات، ص -6

 .1/321تحقیق مواقف الصحابۀ -7

 .229العقیدة و الشریعۀ اإلسالمیۀ، گلدزیهر، ص -8

 .235تاریخ العرب األدبی فی الجاهلیۀ، ص -9
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با این وجود عـدهاي   .اند او را به عنوان یک شخصیت تاریخی پذیرفته )1(داوید رونلدس
نسبت بـه آن شـک دارنـد یـا آن را      )2(اندك از خاورشناسان چون کیتانی و برنارد لوئیس

. اما باید دانست )3(دانند و فرید لندر مابین نفی و اثبات آن حرکت کرده است خرافات می
 دانیم. که ما در مورد وقائع تاریخ خود اقوال آنان را معتبر نمی

یابد که وجود ابن سـبا   و جدید شیعه و سنی را مطالعه نماید درمیهرکس منابع قدیم 
د و کتـب  شـو  می مورد تأکید روایات تاریخی است و در کتب عقیده نام او به وفور یافت

انـد و بسـیاري از محققـان و     حدیث، رجال، انسـاب، ادب و لغـت نـام او را بیـان کـرده     
رسـد کـه اولـین بـار      ظـر مـی  انـد. بـه ن   پژوهشگران جدید بـر ایـن روش حرکـت کـرده    

خاورشناسان در مورد وجود ابن سبا شک کردند و سپس اکثر معاصران شیعه از این طرح 
پشتیبانی کردند و حتی برخی از آنان وجود او را به صورت قطعی منکر شدند. برخـی از  
پژوهشگران عرب معاصر هم دیدگاههاي معاصران به مذاقشان خوش آمد و برخی تحت 

این افراد چیزي براي پشتیبانی از شک  سندگان معاصر شیعه قرار گرفتند، اما همهتأثیر نوی
. )4(انـد  در وادي شک و گمـان و فرضـیه مانـده   و شبهه خود و تقویت آن ندارند و صرفاً 

براي شناخت منابع و مراجع سنی، شیعی و خاورشناسـی کـه در مـورد ابـن سـبا سـخن       

تألیف دکتر محمد أمحـزون و کتـاب   » الفتنۀفی  بۀتحقیق مواقف الصحا«اند به کتاب  گفته

تألیف دکتر سلیمان بـن حمـد   » فی صدر اإلسالم الفتنۀعبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث «
 العوده مراجعه کنید.

 نقش عبداهللا بن سبأ در تحریک فتنه -2
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در سالهاي پایانی خالفت عثمان بن عفانس در نتیجه عوامل تغییر کـه قـبالً ذکـر شـد     
پدیدار شد. بر ي از یهودیان بـا بهـره    هاي اضطراب و آشوب در افق جامعه اسالمی نشانه

گیري از عوامل فتنه و با تظاهر به اسالم و بکارگیري تقیه فرصت را براي ظهور غنیمـت  
شمردند. یکی از این افراد، عبداهللا بن سبأ ملقب به ابن سـوداء بـود. همـانطور کـه بـزگ      

بأ جایز نیست، آنچنان که برخی براي بزرگ نمودن نقش او در فتنـه  نمایی در مورد ابن س
به همان شکل هم ایجاد شک در مـورد او کوچـک نشـان     )1(اند دست به غلو و افراط زده

چه او از بارزترین و  -دادن نقش او در ایجاد فتنه به عنوان یکی از عامالن آن جایز نیست
اهایی براي برپایی فتنه وجودداشت که مقدمات زیرا در آنجا فض -عوامل آن بودترین  مهم

آن را فراهم آورد و عوامل دیگري دخیل بود که آن را یاري رساند و نهایـت چیـزي کـه    
را داشت و از جانب ها  آن ابن سبأ انجام داد بیان دیدگاهها و اعتقاداتی بود که وي ادعاي

مـین حـس وي را   را درآورده و ساخته حـس یهودیـت مغـرض وي بـود و ه    ها  آن خود
را تـرویج دهـد و آن هـدف    هـا   آن واداشت تا به منظور دستیابی به هدف مورد نظر خود

و هـدف قـرار دادن و    مورد نظر وي چیزي نبود جز ایجاد دسیسه در میان جامعه اسالمی
متالشی ساختن اتحاد و یکپارچگی آن و برافروختن آتش فتنه و کاشت بذرهاي اختالف 

ان افراد آن. همین امر یکی از جمله عواملی بود که منجر به قتـل امیـر   و ناسازگاري در می
. خالصه کاري که ابـن سـبأ   )2(دستگی امت شد المؤمنین عثمان بن عفانس و تفرق و چند

کرد این بود که مقدمات صحیحی را بیـان نمـود و مبـادي و اصـول فاسـدي را بـر ایـن        
اده لوح افراطی و افـرادي کـه تمـایالت و    مقدمات بنا نمود و این چیزها در میان افراد س

هاي پیچیدهاي استفاده کرد کـه   گرایشهایی داشتند شیوع پیدا کرد. وي در این امر از شیوه
براي طرفداران او مبهم و پنهان بود و آنان گرد وي جمع شدند، از جملـه بنـا بـه ادعـاي     
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عیسـی   کننـد  می عاخود دست به تأویل قرآن زد و گفت: باعث تعجب است که افرادي اد
 کنـد، حـال آنکـه خـداي متعـال      گردد، اما رجوع محمد را تکذیب می در آخرالزمان برمی

 ید:فرما می

﴿                  ﴾ ] :85القصص[  

بازگشـت  همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را بـه محـلّ   «
 .»گرداند بزرگ (قیامت) برمی

. همچنین بـه قیـاس فاسـد    )1(از عیسی استتر  بنابراین محمد نسبت به رجوع مستحق
متوسل شد و مدعی وصیت رسول خدا در مورد خالفت علی رضی اهللا عنه شد و گفـت:  

و علـی وصـی و   انـد   هر پیامبري که وجود داشته هر یک از آنان وصی و جانشین داشـته 
. )2(جانشین محمد است. سپس گفت: محمد خاتم األنبیاء و علـی خـاتم األوصـیاء اسـت    

وقتی که پیروان وي این موضوع را پذیرفتند، وي به سراغ اجراي نقشه خود، یعنی خروج 
علیه عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان رفت و این فکر وي موافق میل برخی از مردم قـرار  

از کسـی کـه وصـیت رسـول خـدا را      تـر   آنان گفت: ظالم گرفت. وي براي این منظور به
نپذیرفته و بر وصی رسول خدا ظلم کرده و امر حکومت بر امت را بدست گرفتـه اسـت،   

د باشد؟ سپس به آنان گفت: عثمان خالفت را بـه نـاحق بدسـت گرفتـه     توان می چه کسی
ن را بـه  وصی رسول خدا است. پس بـراي ایـن کـار بپـا خیزیـد و آ      -علی -است و این

حرکت درآورید و این کار را با طعنه زدن به حاکمان خود آغاز کنیـد و اظهـار کنیـد کـه     
قصد امر به معروف و نهی از منکر دارید تا مردم به سوي شما جلب شوند و مردم را بـه  

. وي داعیان خود را در نقاط مختلف پراکنده کرد و به افـراد  )3(سوي این کار دعوت کنید
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نامه نوشت و آنان هم به سـوي وي نامـه نگـاري کردنـد و مـردم را بـه        خود در شهرها
صورت مخفیانه به اعتقاد و دیدگاه خود دعوت نمودند و اظهار امر به معروف و نهـی از  

هایی جعلـی در مـورد عیـب والیـان خـود کردنـد و        منکر نمودند و شروع به نوشتن نامه
د و اهل هر شهر در مورد کارهاي خـود بـه   نوشتن هایی را می طرفداران آنان هم چنین نامه

هـا را در   نوشـتند و آن افـراد آن نامـه    نامـه مـی   -که طرفدار آنان بودند -اهالی شهر دیگر
ند و حتی این کارها را هم به مدینه کشاندند و همه جا را پر کرد می شهرهاي خود قرائت

ـ کرد مـی  از این اخبار کردند. آنان چیزي غیر از آنچه که اظهار اسـتند و هـدف   خو مـی  دن
گفتند: ما از مصیبتی که بر سـر   دادند و اهالی شهرهاي مختلف می اصلی خود را بروز نمی

 .)1(باشیم مردم شهرهاي دیگر آمده است در سالمت می
 شیوهاي را که ابن سبا در پی گرفته بـود مشـاهده نمـود. وي    توان می در این نصوص

بزرگان صحابه دشمنی قرار دهد، زیرا یکی از آن است در نظر مردم میان دو نفر از خو می
دو یعنی علی را چنین نشان داد که حقش ضایع شـده و دیگـري یعنـی عثمـان را چنـین      

را  -خصوصـاً مـردم کوفـه    -نشان داد که غاصب است. بعد از این تالش کـرد تـا مـردم   
بپاخیزنـد. بـه    تشویق نماید تا آنان به اسم امر به معروف و نهی از منکر علیه امراي خـود 

ریدند. الزم بـه  شـو  می حادثهاي علیه والیان خودترین  همین خاطر مردم به خاطر کوچک
که ماده مناسب براي اجراي  کرد می ذکر است که وي در این حمله خود از اعرابی استفاده

نقشهاش در آنان وجود داشت، چه قراء را از طریق امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه      
ب کرد و اهل طمع را با انتشار شایعاتی مغرضـانه در مـورد عثمـان مـورد     سوي خود جل

تشویق قرار داد و مثالً چنین شایعه کرده بود که عثمان خویشـاوندان خـود را بـر کارهـا     
گمارده و از بیت المال مسلمانان اموال فراوانی را به آنان داده است و قرقگاهها را به خود 

اوباش و آشـوبگران را  ها  آن متهاي دیگري که به وسیلهاختصاص داده است و مطاع و ته
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شوراند. سپس شروع به تشـویق پیـروان خـود کـرد تـا در       -که بی گناه بود -علیه عثمان
هایی اخباري کذب و دردناك و فاجعه بار از شهر خود به دیگر شهرها ارسال نماینـد   نامه

ه حد بحرانی رسـیده اسـت.   و بدین ترتیب مردم در همه شهرها فکر کردند که وضعیت ب
 بردند، زیرا با تصدیق این اخبار از جانـب مـردم، آنـان    از این وضعیت تنها سبئیه سود می

. عثمان احسـاس  )1(شعله ور گردانند ستند شراره اشوب را در درون جامعه اسالمیتوان می
د و امت آبستن شر گشته است، پـس گفـت:   شو می کرده بود که در شهرها چیزهایی نقل

به خدا قسم آسیاب فتنه به دوران افتاده است، پس خوشا آن وقت کـه عثمـان در حـالی    
 .)2(مرده باشد که آن را به حرکت درنیاورده باشد

داد. وي در آنجـا   و کارهایش را سر و سامان می کرد می جایی که ابن سبا در آن تغذیه
شروع به تنظیم حمالت خود علیه عثمان کـرد و جهـت ایجـاد فتنـه و آشـوب مـردم را       

تا با ادعاي اینکه عثمان خالفت را به ناحق گرفته است و بر وصی رسـول   کرد می تشویق
 هایی جعلی که ادعـا  ه. وي آنان را با نام)3(خدا یعنی علی حمله برده است به مدینه بروند

از جانب بزرگان صحابه آمده است آنان را فریب داد و چون این افـراد بـه مدینـه     کرد می
آمدند و با بزرگان صحابه دیدار کردند، ندیدند که آن بزرگان ایشان را بر چیـزي تشـویق   

ده هایی که به در تشویق مردم علیه عثمان به آنان منسـوب شـ   نمایند و آن صحابه از نامه
شمارد و حتی در مورد  و دریافتند که عثمان حقوق افراد را محترم می )4(بود تبري جستند

اتهاماتی که به وي منسوب شده بود با آنان بحث و مناظره کرد و اتهامات آنان را رد کرد 
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و درستی اعمالش را براي آنان تبیین کرد و حتی یکی از رهبران آن مخالفان، یعنی مالـک  
 .)1(اید گفت: شاید او و شما فریب خورده اشتر نخعی

و بذرهاي اختالف و  کرد می ذهبی معتقد است عبداهللا بن سبا در مصر فتنه را تحریک
دشمنی و عداوت بـا فرمانـداران و سـپس امیـر المـؤمنین عثمـان بـن عفـان را پراکنـده          

وي در ضـمن یـک    داد، بلکه کار . اما ابن سبا این کار را به تنهایی انجام نمی)2(ساخت می
هاي نیرنگ، حیله، فریب و بسیج اعراب و قاریان و  شبکه دسیسه گر و اختاپوسی از شیوه

کند که سبب شوریدن گروههاي مردم علیه عثمان، ظهور  غیر آنان بود. ابن کثیر روایت می
ابن سبا و رفتن وي به مصر و این امر بود که وي سخنی را که خـود درآورده بـود میـان    

 .)3(نتشر ساخت و بسیاري از مردم مصر فریفته آن سخنان وي شدندمردم م
مؤرخان و علماي مشهور سلف و خلف اتفاق نظر دارند که ابن سبا عقائد و افکـار و  

هایی پلید را در میان مردم منتشر ساخت تا مسلمانان را از دین و اطاعت از امامشان  نقشه
ازد. عدهاي اوباش گـرد وي جمـع شـدند کـه     برگرداند و میان آنان تفرقه و اختالف بیند
یکی از عوامل فتنهاي بودند که به قتل عثمـان   همین افراد طائفه سبئیه را تشکیل دادند که

بن عفان منتهی شد و به خاطر کشته شدن وي در این فتنـه، جنگهـاي جمـل و صـفین و     
دهی دقیـق آن  آیـد سـازمان   هاي سبئیه بر مـی  مواردي دیگر روي دادند. چیزي که از نقشه

است، زیرا در توجیه تبلیغات و نشر افکار آن بسیار با مهـارت عمـل شـده بـود، چهـاین      
حرکت امر تبلیغات را تحت تسلط خود داشت و میان اوباش و افراد جنجال برانگیز تأثیر 

هایی براي آن در بصره و کوفه و مصر با استفاده از تعصبات  نهاد. همچنین در ایجاد شعبه
بسیار فعال عمل نمود و توانست نقاط اعتـراض و شـکایت اعـراب و بنـدگان و      قبیلهاي
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تحریـک   شـد  مـی  هـاي آنـان نامیـده    موالی را که نقاط حساس در زندگی آنان و خواسته
 .)1(نماید
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 دوم:
  شیوه قصاص قاتالن عثماناختالف نظر صحابه در مورد 

منشأ اختالفی که میان امیرالمؤمنین علی از یک طرف و میان طلحه و زبیر و عائشه از 
طرف دیگر و سپس میان علی و معاویه روي داد این نبود کـه آنـان در مـورد خالفـت و     
امامت و برحق بودن علی در خالفت و والیت بر مسلمانان اشکال و ایراد داشـته باشـند،   

 لکه همه در مورد بر حق بودن وي اتفاق نظر و اجماع داشتند.ب
ید: معاویه هیچ گاه فضل و استحقاق علی براي خالفت را انکار نکرد، گو می ابن حزم

حکم رساند که باید قصاص قاتالن عثمـان بـر بیعـت مقـدم     به این  بلکه اجتهاد وي او را
دانسـت(زیرا خویشـاوند وي    یمـ تـر   گردد و خود را در مورد خونخواهی عثمان مستحق

 .)1(بود)
ید: معاویه مدعی خالفت نبود و وقتی که بـا علـی جنگیـد بـه عنـوان      گو می ابن تیمیه

خلیفه با وي بیعت نشد و به عنوان خلیفه در جنگ شرکت نکرد و او نه مستحق خالفت 
 والدانستند و اگر کسی در این مـورد از وي سـ   بود و مردم هم او را مستحق خالفت نمی

خواستند ابتدا وارد جنگ با  نمود و معاویه و افراد وي نمی موضوع اقرار میبه این  کرد می
ید: با این وجود همـه  گو می . هم چنین)2(علی و افراد وي بشوند و این کار را هم نکردند

گروهها اقرار داشتند که معاویه براي بدست گرفتن خالفت در حد علی نیست و با وجود 
د، زیـرا فضـل و سـابقه و علـم و دینـداري و      شـو  نمی خلیفه شدن علی، او خلیفهامکان 
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شجاعت و سائر فضائل علی نزد آنان، به مانند فضائل دیگر برادرانش یعنی ابوبکر و عمر 
 .)1(و عثمان، روشن و معلوم بود

به درستی که منشأ اختالف اشکال و ایراد در مورد خالفت امیرالمـؤمینن علـی رضـی    
عنه نبود، بلکه اختالف آنان در مـورد قصـاص قـاتالن عثمـان رضـی اهللا عنـه بـود و        اهللا 

اختالف آنان در مورد اصل مسأله قصاص هم نبود، بلکه در مورد روش حـل ایـن قضـیه    
بود، زیرا امیر المؤمنین علی با اصل مسأله قصاص شدن قاتالن موافق بود، اما معتقد بـود  

گردند بـه   اوضاع مستقر و آرام شده و مردم یکپارچه می که قصاص این افراد تا زمانی که
ید: بدان که سبب آن جنگها این بود که مسـائل مشـتبه و   گو می . امام نووي)2(تأخیر بیفتد

پیچیده گشته بود و به خاطر شدت پیچیدگی قضایا، اجتهادات آنان نتایج مختلفی در پـی  
حکم منجر شد که حـق بـا   به این  داشت و به سه دسته تقسیم شدند: عدهاي اجتهادشان

باشد. پس بر آنان واجب است کـه وي را   است و مخالف وي باغی می -علی -این طرف
نصرت دهند و بنا به اعتقادي که داشتند جنگ با باغی بر علی واجب بود و همین کـار را  

باشد حالل نیست که در مسـاعدت   هم انجام دادند و براي کسی که داراي این ویژگی می
مام عادل در جنگ با کسانی که به اعتقاد آنان باغی بودند، تأخیر بورزد. عـدهاي عکـس   ا

نتیجه رسیده بودند که حق با طرف دیگر است و به این  این دیدگاه را داشتند و با اجتهاد
باشد. دسته  مساعدت وي بر آنان واجب است و جنگ با باغیان علیه او بر آنان واجب می

نان مشتبه و پیچیده شد و دچار تحیر گشتند و نتوانسـتند یکـی از دو   سوم این مسأله بر آ
گروه را بر دیگري ترجیح دهند. به همین دلیل از هر دو گروه کنـاره گرفتنـد. ایـن کنـاره     
گیري بر آنان واجب بود، زیرا اقدام به قتل مسلمان وقتی حالل است که براي فرد واضح 

گر راجح بودن و بر حق بودن یکی از این دو گـروه  گردد که استحقاق این کار را دارد و ا
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، تأخیر در یاري رسانی به آن دسته در جنـگ بـا باغیـان علیـه او     شد می براي آنان روشن
 .)1(براي آنان جایز نبود
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 :سوم
  دیدگاه خونخواهان عثمان چون طلحه، زبیر، عائشه و معاویه

 االمؤمنین عائشه رضی اهللا عنهام  دیدگاه -الف

وقتی که عائشه در راه بازگشت از مکه به مدینه بود خبر کشـته شـدن عثمـان بـه وي     
رسید. پس به مکه برگشت و داخل مسجد الحرام شد و به سوي حجر اسماعیل رفـت و  
در آنجا جـاي گرفـت و مـردم گـرد وي جمـع شـدند و او گفـت: اي مـردم، اوبـاش و          

 ها و اعراب بادیه نشین و بردگان اهل مدینه اجتماع کردند. خردهـاي کـه  آشوبگران شهر
گرفتند کتک زدن بود و بکار گرفتن جوانـان   می -عثمان -این افراد آشوبگر بر این مقتول

هـا   ایـن  اند و بعضی جاها کـه قـرق کـرده بـود.     گرفته که از پیش مردم مسن را به کار می
به مصلحت نبود. پـس  ها  آن شده بود و چیزي غیر ازاموري بود که قبل از وي نیز انجام 

وي قول آنان را پذیرفت و به خاطر اصالحشان دست از آن موارد کشـید و چـون دیگـر    
اي نیافتند به جنبش آمدند و تعـدي آغـاز کردنـد و کردارشـان از گفتارشـان       عذر و بهانه

زیر پا گذاشتند و  دوري گرفت و خون فردي بیگناه را ریختند و حرمت سرزمین حرام را
مالی حرام را بهیغما بردند و حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند. به خدا قسم یـک انگشـت   

ارزد. باید شما فراهم آیید تا مردم این قـوم را   اندازه پر زمین از امثال آن افراد می عثمان به
ان تاختنـد گنـاه   برانند و پراکنده کنند. به خدا قسم اگر چیزهایی که به دستاویز آن بر عثم

 د و چنان که جامه از چرك پاكشو می بود از آن پاك شد چنان که طال از ناخالصیها پاك
. در روایتی دیگر آمـده  )1(دشو می د که وي را پاك کردند چنان که جامه با آب پاكشو می

نـزد وي   -امیر مکـه  -است که زمانی که عائشه به مکه برگشت، عبداهللا بن عامر حضرمی
المؤمنین چه چیزي شما را بـه مکـه برگردانـده اسـت؟ عائشـه      ام  به وي گفت: ايآمد و 
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ایـن   گفت: علت برگشتن من این است که عثمان مظلومانه کشته شده است و تا وقتی که
یابد. پـس تقـاص خـون عثمـان را      اوباش عهده دار امور باشند، اوضاع سر و سامان نمی

 .)1(درخواست کنید و اسالم را عزیز دارید
با نصوص صریح و صحیح روایت شده که عائشه عثمان را مـورد سـتایش و تمجیـد    
قرار داده و قاتالن او را لعنت کرده است و در مورد فضائل او احادیثی را از رسـول خـدا   
 روایت نموده است. از جمله از فاطمه بنت رحمان یشکریۀ از مادرش روایـت اسـت کـه   

ستاد و از او پرسید: یکی از فرزندان شما بـه شـما   یکی از عموهایش وي را نزد عائشه فر
اهد در مورد عثمان از شما سوال نماید، زیرا مردم در مـورد او  خو می عرض سالم دارد و

یند. پس عائشه گفت: خداوند لعنـت کنـد آن کسـانی را کـه خـود      گو می چیزهاي زیادي
پیامبر پشت خود را به لعنت کرده است. به خدا قسم عثمان نزد رسول خدا نشسته بود و 

فرمـود: اي عثمـان    و پیـامبر مـی   کرد می من تکیه داده بود و جبرئیل قرآن را به وي وحی
و  دهد که نـزد خـدا و رسـولش گرامـی     بنویس. خداوند چنین منزلتی را فقط به کسی می

 .)2(بزرگوار باشد
سـی کـه   از مسروق روایت شده که وقتی عثمان کشته شد عائشه گفت: او را چـون لبا 

پاك از آلودگی باشد رها کردید و سپس آن را به نزدیک آوردید تا به سان یک قوچ ذبـح  
نمایید. پس مسروق به وي گفت: این کار تو بود، تو به مردم نامه نوشـتی و آنـان را امـر    
کردي که علیه او خروج نمایند. عائشه گفت: خیر، سوگند به خـدایی کـه مؤمنـان بـه او     

اي بـه آنـان    ورزند من تاکنون که در اینجا هسـتم نامـه   فران به او کفر میایمان دارند و کا
 .)3(ام ننوشته
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ام در مورد دروغ سـبئیون مطـالبی را بیـان     در کتابی که در مورد عثمان بن عفان نوشته
هایی را به مردم شـهرها نوشـتند و آن را بـه دروغ بـه عائشـه       ام و گفتم که آنان نامه کرده

وایاتی جعلی با سند بسیار ضعیف روایت شده که متأسـفانه برخـی از   منسوب ساختند. ر
اند و این دروغها را علیه آنان رواج داده و رابطه بین عثمان و  معاصران از آن تبعیت نموده

عائشه را متناقض با تمام روایات صحیحی به تصویر کشیده که قبالً بیان شد. این روایـت  
عائشه مردم را علیه عثمـان شـوراند و بیـان گـر وجـود      کاذب بیان گر این امر هستند که 

باشند و به عائشه منسوب کرده که در قتل وي مشـارکت شـبه    اختالف در میان آن دو می
عملی داشته است و طبري هم این روایت مجعول را روایـت کـرده اسـت و بسـیاري از     

 د. طبـري شـو  مـی  اند. حـال در ایـن مـورد مثـالی بیـان      مؤرخان آن را از طبري نقل کرده
ید: علی بن أحمد بن حسن عجلی در نامهاي به من نوشـت کـه حسـین بـن نصـر      گو می

و طلحه بن أعلم حنفی به ما روایـت کـرد:    ةعطار گفت: سیف بن عمر از محمد بن نویر
عمر بن سعد از اسد بن عبداهللا از کسانی از علما که دیده بود روایت کرد که وقتی عائشه 

 -مکانی در نزدیکی مکه و در فاصـله شـش مـایلی آن    -مکه به سرفدر راه بازگشت به 

بـه وي رسـید.    -دشو می که به مادرش منسوب سلمۀعبد بن أبی  -کالبام  رسید عبد بن
رسی؟ عبد گفت: عثمان بن عفان را به قتل  عائشه به وي گفت: چه شده نگران به نظر می

چه کردند؟ عبد گفت: مردم مدینه  رساندند و هشت روز بماندند. عائشه گفت: بعد از آن
نیک یافت و درباره علی بن أبی طالب همسخن شدند.  اتفاق کردند و کارشان سرانجامی

پس عائشه گفت: به خدا قسم اگر کار خالفت بر یار تو قرار گیـرد اي کـاش آسـمان بـر     
 زمین افتد، مرا بر گردانید، مرا برگردانیـد. پـس عائشـه بـه مکـه برگشـت در حـالی کـه        

گفت: به خدا قسم عثمان مظلومانه کشته شده است، به خدا قسم من خونخواهی او را  می
کالب به وي گفت: براي چه؟ به خدا قسم اولین کسی که در مورد ام  کنم. پس عبد بن می

مـردي   -گفتی: نعثل بودي، و در مورد عثمان می -عائشه -عثمان سخنش را تغییر داد، تو
را بکشید که کافر است. عائشه گفـت:   -و شبیه عثمان بود مصري که ریش زیادي داشت
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آنان از او خواستند توبه کند و بعد وي را کشتند و من چیزهایی را گفتم و آنان چیزهایی 
 کالب به وي گفت:ام  را؛ و سخن آخر من بهتر از سخن اول بود. پس پسر

 منک المطراح و يمنک الر ر و يفمنک البداء ومنک الغـ
 بقتل اإلمام وقلــت لنا: إنه قد کفروأنت أمـرت 

(آغاز این کار از جانب تو بود و تغییر از جانب تو شروع شد و باد و بـاران را تـو بـه    
 انداختی. تو فرمان قتل امام را دادي و به ما گفتی که او کافر است). راه

پس عائشه به مکه برگشت و بر در مسجد الحرام پیاده شد و به سوي حجر اسـماعیل  
فت و خود را پنهان نمود و مردم گرد وي اجتماع کردند و عائشه گفت: عثمان مظلومانه ر

 .)1(کنم کشته شده است، به خدا قسم من خونخواهی او را می
چنان که مالحظه شد این روایت در تاریخ طبري از دو طریق نقل شده است. در یـک  

 -با این صفات مـورد جـرح  طریق آن نصر بن مزاحم عطار وجود دارد که در کتب رجال 
. در سند طریق دوم هم نام عمر بـن  )2(قرار گرفته است: شیعی، منکر، ترکوه، جلد -انتقاد

سعد وجود دارد که فرمانده سریهاي بود که با حسین بـن علـی رضـی اهللا عنـه جنگیـد.      
دانند و متهم به جعل بوده و روایات او متروك  رجال حدیث، احادیث وي را صحیح نمی

. در کتب تاریخی و ادبـی  )4(باشد . پس این روایت از هر دو طریق قابل قبول نمی)3(است
آورنـد و در پـی    دوام نمی اي وجوددارد که در مقابل نقد علمی روایات جعلی و ساختگی

 .)5(باشند المؤمنین عائشه میام  مشوه و بد جلوه دادن
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یعقوبی، تاریخ مسعودي، أنساب ي العقد الفرید، األغانی، تاریخ ها کتاب روایاتی که در
ام  یی وارد شده کـه بـه اسـتدالل در مـورد شـأن نقـش سیاسـی       ها کتاب األشراف و دیگر

پردازند، مـورد اعتمـاد نیسـتند، زیـرا      المؤمنین عائشه در زمان خالفت عثمان بن عفان می
ی غیر روایاتها  آن مخالف با روایات صحیح بوده و مبتنی بر روایاتی واهی هستند و غالب

افرادي مجروح وجود دارند ها  آن باشند، در سند باشند و آنهایی هم که مسند می مسند می
 د. البتهاین عالوه بر فسادي است که در صورت مقایسهشو نمی که به روایت آنان استدالل

 .)1(دشو می مشاهدهها  آن به واقعیت، در متنتر  و نزدیکتر  با روایات صحیحها  آن
پژوهشگر، اسماء محمد أحمد زیاده در تحقیقی سندها و متون روایاتی  بانوي فاضل و

یند مورد بررسی قرار داده گو می را که در مورد نقش سیاسی عائشه در حوادث فتنه سخن
 و روایاتی را که بیانگر اختالف سیاسی میان عائشه و عثمان هستند و در تـاریخ طبـري و  

را بیان داشـته  ها  آن انده و کذب و جعلی بودني دیگر وارد شده است به نقد کشها کتاب
روي برگـردانیم، زیـرا از   هـا   آن ید: شایسته ماست کـه از ذکـر همـه   گو می است و سپس

بـه مـا   هـا   آن ایـن روایـات در طـی    اند، بلکه طرقی کـه  طریقی مورد اعتماد به ما نرسیده
روایات در غالـب  باشند، لکن چون این  رسیدند متهم به تشیع و کذب و رافضی بودن می

 ما بـه بیـان   ها، آن رند و نیز جهت استدالل بر ساقط بودنخو می تحقیقات جدید به چشم
باشـند تـا    روایاتی هستند کـه در تـالش مـی    -چنان که روشن شد -پرداختیم. اینهاها  آن

تاریخی را بسازند که در آن روابط میان عائشه و عثمـان و صـحابه تیـره و متشـنج بـوده      
 .)2(آنکه چنین تاریخی اصل و اساس ندارداست، حال 

اگر فرض را بر این بگذاریم که عائشه بـا آن افـراد آشـوبگر در مـورد شـورش علیـه       
عثمان توافق داشته است، در این صورت انتظار این است که عائشه در تالش بـراي ایـن   
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نقـل نشـده   باشد که به نوعی آن افراد آشوبگر را معذور بسازد، اما چنـین چیـزي از وي   
است و اگر هم چیزي از این روایات در مورد موضع عائشه و صـحابه همـراه او صـحیح    

انـد و   را نخواهیم پذیرفت، زیرا خداوند و رسول او آنان را عـادل خوانـده  ها  آن باشد، ما
کند. اما با ایـن وجـود بـه بحـث در مـورد ایـن        همین براي ابطال این روایات کفایت می

باشد تـا بـدین   ها  آن تا تأکیدي بر ابطال این روایات و استدالل مبتنی برروایات پرداختیم 
و تاریخی در یک جا قرار گرفته و همدیگر را مورد تأکید قـرار   صورت ادله دینی و علمی

اند، از سند درستی برخوردار  المؤمنین عائشه شدهام  . به درستی اتهاماتی که متوجه)1(دهند
 لی نیز استواري ندارند.نبوده و در مقابل ادله عق

 طلحه و زبیر رضی اهللا عنهما -ب

طلحه و زبیر و صحابه همراه آنان از امیرالمؤمنین علی خواستند تا در اجراي قصـاص  
بر قاتالن عثمان تعجیل نماید. وي در جواب آنان گفت: اي برادران مـن، مـن نسـبت بـه     

ما سلطه دارند و ما سـلطهاي بـر آنـان    که بر  دانید ناآگاه نیستم، اما با مردمی آنچه شما می
انـد و   انـد و برشـوریده   نداریم چکار کنم. بردگان و اعراب بادیه نشین با آنان همراه شـده 

آورند. پس آیـا دیگـر راهـی بـراي      آنان در میان شمایند و هر چه بخواهند بر سر شما می
: به خـدا هسـتم، إن   بینید؟ آنان گفتند: خیر. علی گفت اهید میخو می اجراي آنچه که شما

شاء اهللا من هم به همان چیزي معتقـدم کـه شـما بـر آن هسـتید. ایـن وضـعیت از امـور         
و ایـن قـوم داراي مـددکار و یـاریگرانی      -یا این کار، کار جاهلیت است -جاهلیت است

، و شیطان هرگاه روشـی پدیـد آرد پیـروان آن از جهـان     -یا اینکه ریشه دارند -باشند می
ند: عدهاي با شو می . اگر این موضوع شروع شود مردم در قبال آن سه دستهمعدوم نباشند

ند و عدهاي به مانند شما فکر نخواهند کرد و گروهی بـه هـیچ یـک از    شو می شما همراه
. صبوري الزم است تا اینکه مردم آرام شـوند و قلبهـا در   کنند نمی این دو نظر اعتقاد پیدا
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گرفته شود و به من فرصت دهیـد و منتظـر دسـتور مـن     جایگاه خود قرار گیرند و حقها 
و آن گـاه   -آیـد  اند: آرام گیرید و بنگرید چه پیش می در جایی در ترجمه آن گفته -باشید

 .)1(نزد من آیید
برخی از آنان این تدبیر حکیمانه را درك نکردند، زیرا مردم در حال خشم و عصبانیت 

انند اوضاع را به صورت واقعـی درك  تو ینم و حرکت از روي عاطفه و احساسات خود،
نمایند تا در نتیجه بتوانند ارزیابی دقیقی داشته باشند و به همـین دلیـل در ارزیـابی آنـان     

بینند. به همین دلیل گفتند: وظیفهـاي   اوضاع وارونه جلوه کرده و امور محال را ممکن می
. منظـور آنـان   )2(انـدازیم  نمـی  رسانیم و آن را به تـأخیر  را که برعهده ما است به انجام می

. این سخن به گوش علی رسید. پس رغبت )3(درخواست اقامه حدود بر قاتالن عثمان بود
یافت تا به آنان نشان دهد که او و آنان در چنین شرایطی نخواهند توانست کاري از پیش 

ـ    ببرند. پس ندا در داد: هر غالمی س که سوي مالکان خود برنگردد خونش هـدر اسـت. پ
سبئیون و اعراب بدوي شروع به غرو لند و شکایت کردند و گفتند: فردا هم چنین چیزي 

. انگار که بـه ذهـن   )4(انیم در مقابل آنان حجتی بیاوریمتو نمی به ما گفته خواهد شد و ما
 حمایـت هـا   آن اهد آنان را از کسانی کـه از خو می رهبران سبئی فتنه رسیده بود که خلیفه

گرداند. به همین دلیل از قبول این امر روي برتافتند و اعراب بدوي را بـر  ند جدا بکرد می
هم از اینان اطاعت کردند و در جاي خـود ماندنـد. در روز   ها  آن ماندن تشویق نمودند و

سوم بعد از بیعت علی از خانه خارج شد و به آنان گفت: به اعراب بدوي بگویید از اینجا 
کنار آبها و محل اسـتقرار خـود برویـد. سـبئیون خـودداري      بروند و گفت: اي اعراب، به 

کردند و اعراب بدوي نیز از سبئیون اطاعت بردند. سپس داخل خانهاش شـد و طلحـه و   
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زبیر همراه با عدهاي از صحابه رسول خدا نزد او رفتند و علی به آنان گفت: بروید انتقام 
یستیم. علی به آنان گفت: به خدا قسـم  خودتان را بگیرید و آنان گفتند: در این قضیه بینا ن

شـده و بیشـتر ابـا    تـر   و بعـد از ایـن کـم بصـیرت     -این شورشیان کورتر و بی خبرترنـد 
 . سپس این بیت را بر زبان آورد:-ورزند می

 ايخ األعاديديسراتهم أمرتهم أمراً  يطاوعتني لو أن قوم
دهم کـه دشـمنان را    ن می(اگر بزرگان قومم از من اطاعت برند، آنان را به چیزي فرما

 .)1( خوار و ذلیل گرداند)
تا این لحظه علی و طلحه و زبیر و همه صحابه اتفاق نظر دارند که اجراي حـدود بـر   

انـد جهـت    کسانی که موجب ایجاد تفرقه در جامعه اسالمیشده و خلیفه را به قتل رسانده
معـاون و همیـار وي وي   باشد و آنان در این امـر   دفع ضرر آنان بر همه دین ضروري می

آید و همه صحابه در این مورد بـا وي متفـق    بودند و تمام کارهاي علی منطقی به نظر می
هستند، اما با این آشوبگرانی که بر امور استیال دارند و بندگان و اعـراب بـدوي بـا آنـان     

آنـان  نـد بـر سـر    توان می اند و در میان مردم مدینه هستند و کاري که بخواهند همراه شده
 ؟!)2(بیاورند، چکار کنند، حال آنکه در آن هنگام توانی براي جنگ با این افراد نداشتند

طلحه و زبیر طرحی را در مورد رویارویی با سبئیان موجود در اطـراف علـی پیشـنهاد    
دادند و طلحه به علی گفت: بگذار تا من به بصره بروم و بـه سـرعت همـراه بـا سـپاهی      

. امـا  )3(ذار تا من به کوفه بروم و به سرعت همراه با سپاهی برگردمبرگردم. زبیر گفت: بگ
 .)4(علی درنگ ورزید و به آن دو گفت: بگذارید در این موضوع اندیشه کنم
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ترسید که به جنگی داخلی در اطراف  احتماالً علی از فتنه و آشوب در هراس بود و می
ه باشد. به همین دلیل به درخواست مدینه تبدیل گردد که نتیجه خوشایندي به دنبال نداشت

. پیشنهاد زبیر و طلحه به علی بر این داللت دارد کـه آنـان در   )1(طلحه و زبیر جواب نداد
آن هنگام آنان به سخن علی راضی بودند که گفته بود این اوباش در درون مدینه هسـتند  

تالش کردند تا بـا   باشند و مسلمانان بر آنان سلطهاي ندارند. پس و بر مسلمانان چیره می
این درخواست وقت تعطیل یکی از حدود را به حداقل رسانده و طرف علـی را تقویـت   
نمایند تا علی قادر به انجام آن باشد. صحابه مدتی منتظر ماندنـد تـا علـی در مـورد ایـن      

آن را حـل و   توان می موضوع بیندیشد، اما علی معتقد بود که فقط با میراندن این موضوع
 .)2(گردد ود و فتنهاي از آتش است که هرگاه روشن شود، زیاد و پنهان میفصل نم

وقتی که طلحه و زبیر و صحابه موافق وي دیدند که چهار ماه از قتل عثمان گذشته و 
سبب که شورشیان داراي قدرت به این  علی هنوز نتوانسته قاتالن عثمان را قصاص نماید

ند، طلحه و زبیر به علی گفتند: به ما اجازه بده تـا  و سلطه هستند و در سپاه علی نفوذ دار
کنیم و یا از ما چشم بپوش. پس علی گفت: تا جایی که  از مدینه خارج شویم، یا غلبه می

دارم و اگر دیگر چارهاي جز جنگ با آنان نیافتم در این صـورت بـا    بتوانم دست نگه می
 .)3(جنگم، زیرا آخرین دوا، داغ کردن است آنان می

دانست که خروج آن دو از مدینه تالشی از جانـب آن دو بـراي دسـت یـابی      ی میعل
بهیک راه حل است، پس مانع رفتن آنان نشد، چه بسا او هم امید آن را داشت که بهیـک  
راه حل دست یابد، بلکه او در تالش براي این امر بود، لکن براي این کـار روش خـاص   

 .)4(خود را داشت
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عاصر در تفسیر متن مربوط به اجازه گرفتن طلحه و زبیر بـراي  برخی از پژوهشگران م
رفتن به بصره و کوفه و آوردن سپاهی از آن دو شهر براي سـرکوب آشـوبگران و امتنـاع    

ترسید و خوف این را داشت که بـا آن   یند: علی از این دو میگو می علی از موافقت با آن
ي بکنند که مردم مصـر در یـوم الـدار بـا     سپاهیان بر او حمله ببرند و همان کاري را با و

و ایـن   )2(. باید گفت که چنین تفسیري مافوق تحمل مـتن اسـت  )1(عثمان بن عفان کردند
 باشد. تفسیر ظلم و تجاوز به حق برگزیدگان صحابه می

طلحه و زبیر به مکه رفتنـد و در راه بـه جماعـت انبـوهی از مسـلمانان رسـیدند کـه        
قاتالن عثمان بودند. بحث در ایـن مـورد إن شـاء بـه تفصـیل      خواهان اجراي قصاص بر 

 خواهد آمد.

 بن أبی سفیان رضی اهللا عنه یۀمعاو -ج

بـر  به این  در گذشته و حال چنین میان مردم شایع شده که اختالف بین علی و معاویه
گردد که معاویه به گرفتن خالفت طمع داشت و خروج معاویه بر علی و امتناع معاویه  می
سبب بود که علی معاویه را از والیت بر شام عزل نمود. در کتـاب  به این  بیعت با علی از
منسوب به ابن قتیبه دینوري روایتی آمده اسـت کـه بیـانگر ایـن امـر      » اإلمامۀ و السیاسۀ«

باشد که معاویه ادعاي خالفت کرده است. این موضوع در خالل روایتی آمـده کـه در    می
ی اشعري گفت: بدان که معاویه آزاد شده اسـالم اسـت و پـدرش    آن ابن کواء به ابوموس

سرکرده احزاب بود و بدون مشورت ادعاي خالفت دارد، پس اگر تـو را تصـدیق نمـود    
زمان خلع وي آمده است و اگر تو را تکذیب نمود سـخن گفـتن بـا او بـراي تـو حـرام       

 .)3(است
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باشد، بلکه از سخنان  یح نمیاینکه چنین سخنی از جانب امیر المؤمنین علی باشد، صح

و کذب و جعلی بودن آن و نقـش  » اإلمامۀ و السیاسۀ«روافض است. بعداً در مورد کتاب 
آن در مکدر ساختن واقعیات تاریخی مواردي بیان خواهد شد. کتب تاریخ و ادب آکنـده  

باشند کـه معاویـه بـراي بدسـت      از روایات جعلی و ضعیفی است که بیانگر این نکته می
 .)1(رفتن حکومت و خالفت و فرمانروایی با علی اختالف داشته استگ

صحیح این است که اختالف میان علی و معاویه بر سر این موضوع بود کهآیـا بیعـت   
باشد یا بعد از  معاویه و افراد وي با علی قبل از اجراي قصاص بر قاتالن عثمان واجب می

ندارد، بلکه رأي معاویه و مردم شام ایـن  آن؟ و این موضوع اصالً ربطی به بحث خالفت 
بود که علی ابتدا از قاتالن عثمان قصاص بگیرد و بعد از اجراي قصاص آنان با وي بیعت 

 .)2(نمایند
 -علـی  -و اهل عـراق  -معاویه -ید: سبب جنگ میان اهل شامگو می قاضی ابن العربی

یعت بـا علـی و وحـدت    گشت، زیرا درخواست اهل عراق ب به اختالف دیدگاه آنان برمی
گفتند:  کلمه در مورد امام بود و اهل شام درخواست قصاص قاتالن عثمان را داشتند و می

 .)3(کنیم دهد بیعت نمی با کسی که قاتالن را پناه می
ید: معاویه گرچه با علـی جنگیـد امـا    گو می »لمع األدلۀ«امام الحرمین جوینی در کتاب 

براي خود نمیخواست، بلکه خواهان قصاص قـاتالن   منکر خالفت علی نبود و خالفت را
این دیدگاه و اجتهاد وي صحیح است، گرچه به واقع اجتهاد  که کرد می عثمان بود و فکر

 .)4(وي خطا بود
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ید: اعتقاد اهل سنت و جماعت این است که جنگهایی کـه میـان علـی و    گو می هیثمی
سر خالفت نبود، زیرا بـر أحـق بـودن    معاویه روي داد به خاطر منازعه معاویه با علی بر 

بـه ایـن    علی نسبت به معاویه براي بدست گرفتن خالفت اجماع وجود دارد و فتنـه هـم  
از  -سبب روي نداد، بلکه سبب وقوع آن این بود که معاویه پسر عموي عثمان بود و علی

 .)1(امتناع کرد -اجراي قصاص
معاویه براي خونخواهی عثمـان ایـن    روایات همه به اتفاق بر این نکتهاشاره دارند که

موضع را اتخاذ کرد و تصریح نمود که اگر علی حد را بر قاتالن عثمـان جـاري سـازد از    
کنـد. اگـر فـرض را بـر ایـن بگـذاریم کـه معاویـه مـاجراي قصـاص و            علی اطاعت می

ن خونخواهی عثمان را بهانه قرار داد تا به طمع دستیابی به حکومت با علی بجنگد، در ای
دهد اگر علی قصاص را بر قاتالن عثمان جاري سازد. در این  صورت چه اتفاقی روي می

کنـد،   صورت نتیجه حتما این خواهد بود که معاویه از علی اطاعت برده و با او بیعت مـی 
امر ملتزم شـده بـود. نیـز همـه     به این  زیرا معاویه در موضعی که در برابر این فتنه گرفت

جنگیدند بر اسـاس اجـراي حـد بـر قـاتالن عثمـان        معاویه با علی میکسانی که همراه با 
جنگیدند. اما اینکه معاویه نیت دیگري داشته و آن را اعالن ننمایـد، در نتیجـه چنـین     می

موضع گیریی حادثه جویی و به خطرانداختن جان خود خواهد بود و ممکن نیست که بـا  
 .)2(وجود داشتن طمعهایی اقدام به انجام آن نماید

تـرین آنـان بـود.     ترین و بردبار معاویهس از کاتبان وحی و فضالي صحابه و از صادق
شود که بـا خلیفـه شـرعی بجنگـد و خـون      به این  بنابراین چگونه ممکن است که معتقد

گفـت:   یابد بریزد، حال آنکه او مـی  مسلمانان را به خاطر دستیابی به حکومتی که زوال می

                                           
. این اجتهاد معاویه بود، گرچه صحیح و درست این بود که معاویه ابتدا با علی بیعت کنـد  2/622الصواعق المحرقۀ -1

 و بعد از آن درخواست قصاص را مطرح نماید.

 .2/150تحقیق مواقف الصحابۀ -2
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دهـم   خدا باشد، خدا را بر دیگري ترجیح میها  آن یکی از که اگر بین دو چیز مخیر شوم
. نیز روایت شده که رسول خدا در مورد وي فرمود: پروردگار او را )1(گزینم و آن را برمی

. نیـز فرمـود:   )2(هدایتگر و هدایت کننده قرار بـده و مـردم را بـه وسـیله او هـدایت کـن      
 .)3(عذاب دورگردان پروردگارا قرآن را به او بیاموز و او را از

علت خطا بودن موضع معاویه در ماجراي قتل عثمان این است که وي بیعت بـا علـی   
قبل از اجراي قصاي بر قاتالن عثمان را نپذیرفت. عالوه بر این معاویه به خاطر مواضـعی  
که قبالً در قبال این اوباش گرفته بود از جانب آنان بر جانب خـود بیمنـاك بـود و آنـان     

نـد تـا او را در   کرد مـی  و از علـی درخواسـت  ÷ به کشتن وي بسیار حریص بودندنسبت 
کنـد   اختیار آنان قرار بدهد. نیز باید در نظر داشت که کسی که خونخـواهی کسـی را مـی   

د و حق را در شو می دیگر ر کند، بلکه داخل در اطاعت حاکمیاند حکم صادتو نمی خود
 .)4(کند نزد وي طلب می

اتفاق نظر دارند جز حاکم یا کسی که از جانب حاکم براي اجراي قصـاص  أئمه فتوي 
منصوب شده باشد براي کسی جایز نیست که کسی دیگر را قصاص نماید، زیرا این امـر  

 .)5(گردد منجر به فتنه و اشاعه هرج و مرج می
توان گفت معاویه مجتهدي بود که براي مخالفت خـود تـأویلی داشـت و بـه ظـن       می

باشد. وي در میان مردم شام به خطبه برخاسـت و بـه    یافته بود که حق با وي میغالب در
عثمان است و عثمان مظلومانه کشته شده است و  -پسر عمویش –آنان گفت که ولی دم 

 ید:فرما می این آیه کریمه را قرائت کرد که

                                           
 .3/151یر أعالم النبالءس -1

 .3/236، 3018صحیح سنن الترمذي، البانی، شماره -2

 . سند آن حسن است.2/913فضائل الصحابۀ -3

 .2/151تحقیق مواقف الصحابۀ -4

 .2/256تفسیر قرطبی -5
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﴿                                 

             ﴾ ] :کس که مظلومانه کشته  هر( .]33اإلسراء

ایم (که  شود، به صاحب خون او (که نزدیکترین خویشاوند بدو است، این) قدرت را داده
قاضی، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید با مراجعه به 

او هم در کشتن اسراف کند (و به جاي یک نفر، دو نفر و بیشتر را بکشد، یا این که به 
گمان صاحب خون یاري شونده (از سوي خدا)  عوض قاتل، دیگري را هالك سازد). بی

س گفت: دوست دارم که موضع خود ). سپ-چرا که حق قصاص را بدو داده است -است
را نسبت به قتل عثمان به من بگویید. پس همه مردم شام برخاستند و در جواب وي 

خیزند و در این مورد با وي بیعت کردند و به وي  گفتند که به خونخواهی عثمان بر می
د را عهد و پیمان دادند که در این راه جان و مال خود را فدا کنند تا اینکه انتقام خو

 .)1(بگیرند یا اینکه بمیرند
بینیم که طلحه و زبیر نسبت  اگر میان طلحه و زبیر و معاویه دست به مقایسه بزنیم می

 هستند:تر  به معاویه از چهار جهت به صواب و حق نزدیک
آن دو از سر رضایت با علی بیعت کردند و به فضل علی اقرار داشتند، امـا معاویـه   * 

 .)2(اعتراف داشت اما با علی بیعت نکردگرچه به فضل علی 
آن دو در اسالم و در نزد مسلمانان از منزلت و سابقه بـاالتر و بیشـتري برخـوردار    * 

 .)3(از آنان قرار داشتتر  بودند و معاویه از این جهات در رتبه پایین

                                           
 .2/152؛ تحقیق مواقف الصحابۀ32صفین، ابن مزاحم، ص -1

 .13/92؛ فتح الباري8/129البدایۀ و النهایۀ -2

 طلحه و زبیر از عشره مبشره هستند. -3



 159 رویدادهاي پیش از جنگ جمل
 

ل استند قاتالن عثمان و کسانی را که علیه وي شوریده بودند به قتخو می آن دو فقط *
، اما معاویه در )1(برسانند و جنگ آنان با علی در نبرد جمل به عمد و قصد آنان روي نداد

 .)2(جنگ صفین به جنگ با علی و همراهانش اصرار داشت
آن دو علی را در قضیه گرفتن قصاص از قاتالن عثمان به اغماض و صرفنظر از آن * 

 .)3(امر متهم ساختند به این متهم نکردند، اما معاویه و همراهانش علی را

                                           
 .3/475؛ تاریخ طبري2/139تحقیق مواقف الصحابۀ -1

 .615-5/612تاریخ طبري -2

 .7/259؛ البدایۀ و النهایۀ2/139تحقیق مواقف الصحابۀ -3





 
 

 چهارم:
 موضع کسانی که از فتنه کناره گرفتند

سخن رسول به این  بسیاري از صحابه که در قضیه فتنه کناره گرفتند و وارد آن نشدند
هـا   هایی روي خواهد داد که کسی کـه در آن فتنـه   خدا اعتماد داشتند که فرموده بود: فتنه
بـه پـا   ها  آن به پا ایستاده باشد و کسی که درها  آن نشسته باشد بهتر از کسی است که در
راه برود بهتر از ها  آن راه برود و کسی که درها  آن ایستاده باشد بهتر از کسی است که در

قـرار بگیـرد آن   ها  آن کند. هر کس در معرض به تندي حرکت میها  آن کسی است که در
ها پیدا کرد به  اندازند. هر کس پناهگاه و مفري براي فرار از آن فتنه بهالك میها او را  فتنه

 .)1(آنجاها پناه ببرد
ید: در این حدیث مسلمانان را از فتنه برحذر داشته و آنان را تشـویق  گو می ابن حجر

 .)2(باشد میها  آن بر حسب نوع ارتباط باها  آن کرده که وارد آن نشوند و شر
اند: فتنهاي روي خواهد داد که کسی که در آن خوابیده باشـد بهتـر    فرمودهرسول خدا 

از کسی است که در آن نشسته باشد و کسی که در آن نشسته باشد بهتر از کسی است که 
در آن به پا ایستاده باشد و کسی که در آن به پا ایستاده باشد بهتر از کسی است که در آن 

ر آن به آهستگی راه برود بهتر از کسی است کـه در آن  به آهستگی راه برود و کسی که د
به تندي راه برود. صحابه گفتند: اي رسول خدا در مـورد ایـن فتنـه چـه فرمـانی بـه مـا        

دهید؟ ایشان فرمودند: کسی که شتران یا گوسفندانی دارد به کنار شتران و گوسـفندان   می
ه گفتنـد: اگـر کسـی چنـین     خود برود و کسی که زمینی دارد سر زمین خود برود. صـحاب 

یا به قـولی آن   -چیزهایی نداشت چکار کند؟ فرمود: شمشیر را ببرد و در زمینی فرو کند

                                           
 .7081صحیح البخاري، شماره -1

 .13/31فتح الباري -2
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و سپس به هـر نحـو کـه     -را بشکند(تا بدین وسیله راه جنگ را بر خود مسدود گرداند)
 .)1(توانست به دنبال نجات و رهایی باشد

هـایی روي دهـد و در آن    فتنـه  کـه  -انـد: نزدیـک اسـت    هم چنین رسول خدا فرموده
بـه بـاالي کوههـا و    هـا   آن بهترین مال براي فرد گوسفندانش باشد که همـراه بـا   -هنگام

جایگاههاي نزول باران برود و از خوف اینکه در دینش دچار فتنه گردد و بـا فاسـدان در   
 .)2(فساد وارد شود، فرار نماید

مسلمانان را از دخول در فتنه و احادیث دیگري هم وجود دارند که به صورت صریح 
یـد: گروهـی از بزرگـان    گو مـی  . امام الحـرمین جـوینی  کنند می جنگهاي ناشی از آن نهی

صحابه رسول خدا در زمان خالفت علی بن أبی طالب به جنـگ نرفتنـد و بـی طرفـی و     
ایـن افـراد    ها را تـرجیح دادنـد، از جملـه    تکیه بر صلح و دوري از همهمه و غوغاي فتنه

. این دو نفر از عشـره  )3(ارتند از: سعد بن أبی وقاص و سعید بن زید بن عمرو بن نفیلعب
مبشره بودند. از جمله کسانی که ابتدا از این جنگها تخلف ورزیدند عبارتند از: ابوموسـی  

بن زید، أبوأیوب انصاري. گروهی از صحابه از این افـراد   مۀاشعري، عبداهللا بن عمر، أسا
 .)4(تبعیت کردند و علی در سرزنش آنان شدت عمل زیادي به خرج نداد

بودنـد   ابن حجر معتقد است که آن دسته از صحابه که از فتنه کناره گرفتند تعداد کمی
ـ      ید: از این رو صحابهگو می و د کمتـر از  اي که در جنگ جمـل و صـفین بـه جنـگ نرفتن

کسانی بودند که به جنگ پرداختند و همه آنان بر خالف کسانی که بعد از آنان در طلـب  
 .)5(دنیا به جنگ پرداختند، إن شاء اهللا داراي تأویل بودند و مأجور هستند

                                           
 صحیح مسلم. -1

 .7088صحیح البخاري، شماره -2

 .4/30وفات یافت. تهذیب التهذیبه  51عشره مبشره که در سال از  -3

 .86-85غیاث األمم فی تیاث الظلم، ص -4

 .13/34فتح الباري -5
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ید: بیشتر بزرگان صحابه به طرفـداراي از هـیچ یـک از دو طـرف بـه      گو می ابن تیمیه
جنگ را ترك کردند به نصوص زیادي از رسول خدا در مورد جنگ نپرداختند. کسانی که 

 .)1(جنگ فتنه استکه این  ترك جنگ در فتنه استدالل داشتند و بیان داشتند
قرطبی معتقد است که علت توقف برخی از صحابه در مشارکت در جنگ در کنار امام 

یـل افـرادي   علی، این بود که جنگ با باغی فرض کفائی است نه فرض عین. به همـین دل 
 .)2(چون سعد بن أبی وقاص و عبداهللا بن عمر و محمد بن مسلمه به جنگ نرفتند

 د:شو می اي که به جنگ نرفتند اشاره حال در زیر به برخی سخنان صحابه

 سعد بن ابی وقاص رضی اهللا عنه -1

وي در روز نبرد صفین، أفضل صحابه بعد از علی بود. وقتی که به سعد گفته شد: تـو  
تـر هسـتی، چـرا     افراد شوراي خالفت هستی و نسبت به دیگران براي این امر مستحقاز 

جنگی؟ گفت: من نخواهم جنگید تا اینکه شمشیري براي من بیاورید که دو چشـم و   نمی
یک زبان و دو لب داشته باشد و مؤمن و کافر را از هم تشخیص بدهد. من قبالً به جهـاد  

 .)3(شناسم ام و جهاد را خوب می رفته
مسلم از حدیث عامر روایت کرده است: سعد بن أبی وقاص در میان شترانش بود که 
فرزندش عمر نزد او آمد. وقتی که سعد از دور او را دید گفت: از شر این سوار بـه خـدا   

برم. پسرش از مرکب پیاده شد و به سعد گفت: شما در میان شتران و گوسفندانتان  پناه می
در مورد حکومت با هم منازعه دارند؟ پس سعد بـر سـینه او زد و    هستید حال آنکه مردم

 -گفت: ساکت باش، من شنیدم که رسول خدا فرمود: خداوند بنده متقی و پاك و گمنـام 
کند تا به عبادت بپردازد، یا  کسی که از مردم کناره گرفته و مکان خود را بر مردم پنهان می

                                           
 .35/55مجموع الفتاوي -1

 .16/319تفسیر قرطبی -2

 . طبرانی آن را روایت کرده و رجال آن، رجال روایات صحیح است.7/299مجموع الزوائد -3
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کند تا خود را به مردم بنمایاند یا مـردم بـا    میسازد و تالش ن کسی که خود را آشکار نمی
انگشت به او اشاره نمایند یا اینکه مردم در مورد او صحبت کنند، بلکه او را در راه خانـه  

دید و خود را زیاد  توان می به مسجد و مسجد به خانه و خانه به منزل خویشان و برادران
 .)2(را دوست دارد -)1(دهد نشان نمی

 سلمه رضی اهللا عنهمحمد بن م -2

از حسن روایت شده که علی دنبال محمد بن مسلمه فرسـتاد و او را آوردنـد و بـه او    
 -یعنـی رسـول خـدا    -گفت: چرا در جنگ شرکت نکردي؟ محمد گفت: پسـر عمویـت  

شمشیري را به من داد و فرمود: مادام که با دشمن جنگ شد با آن بجنگ. اما اگـر دیـدي   
جنگند آن را به صخرهاي ببر و در آن فرو کن و سپس در  هم میبا  -مسلمانان -که مردم

ات بنشین تا اینکه از دنیا بروي و یا اینکه مظلومانه کشته شوي. پس علـی گفـت: او    خانه
 .)3(را رها کنید

 ابو موسی أشعري رضی اهللا عنه -3

بـه ایـن    از زید بن وهب روایت است که گفت: خبر قتل عثمان به مـا رسـید و مـردم   
اي  خاطر اظهار ناراحتی کردند. پس نزد یکی از دوسـتانم رفـتم کـه نـزد او نیـروي تـازه      

بینی با وجودي که گروهی از صحابه رسول خدا در میان ما  گرفتم و گفتم: چنان که می می
اند. پس ما را نزد آنان ببر. او ما را نزد ابوموسی اشعري  هستند مردم مرتکب این قتل شده

                                           
یکی در شرح نووي بر صحیح مسلم و دیگري در شرح ریاض الصالحین آمده  آن روایت شده که دو معنا در مورد -1

 است. مترجم

 .4/2244صحیح مسلم -2

. در سند آن انقطاع وجود دارد. البتهاین حدیث به طریق دیگري هم روایت شده است؛ المعجـم  4/225مسند احمد -3

 ) آمده و رجال آن ثقه هستند.7/301مجمع الزوائد(ید: در گو می  . هیثمی178-12/177الکبیر، طبرانی
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هایمان  دستوري که ابوموسی به ما داد نهی از فتنه و امر به نشستن در خانهامیر کوفه برد. 
 .)1(بود

عباس و اشتر به کوفه بـراي طلـب کمـک از مـردم آورده      طبري در ماجراي رفتن ابن
برخاست و مردم را به مانـدن   -که در آن هنگام امیر کوفه بود -است که ابوموسی اشعري

شمشیرها در نیام دعوت کـرد و در سـخنانی از جملـه     هاي خود و باقی گذاشتن در خانه
اي است که در اثناي آن خفته از بیدار بهتر و بیدار از نشسته بهتـر و نشسـته از    گفت: فتنه

باشـید،   -اصـل عـرب   -هـاي عـرب   اي از مایـه  ایستاده بهتر و ایستاده از سوار بهتر. مایـه 
زه کمانها را ببرید و مظلوم و محنـت   شمشیرها را در نیام کنید و سر از نیزهها برگیرید و

. هـم چنـین گفـت: فتنـه     )2(دیده را پناه دهید تا وضع بهتر شود و این فتنه از میان برخیزد
د. این فتنه رنج آور است چـون  شو می کند و چون برود روشن ایجاد می وقتی بیاید شبهه

اگهـان آرام شـود و   و دبور آید و ن -باد شرقی -درد شکم که با باد شمال و جنوب و صبا
کس نداند از کجا آمده است و مرد بردبار را چنان واگذارد که بوده است. شمشیرها را در 

هایتان  ها را کوتاه کنید، تیرها را بگذارید و زه کمانها را پاره کنید و در خانه نیام کنید، نیزه
 .)3(بنشینید

استدالل داشت کـه در   روایت از رسول خدابه این  ابوموسی در مورد این موضع خود
و شکسـتن  هـا   آن آن پیامبر از ورود به فتنه نهی کرده و به شکستن کمانها و پاره کردن زه

شمشیرها و بردباري ورزیدن بر مرگ به مانند بهترین فرزند آدم، یعنی هابیـل، امـر کـرده    
 است(منظور این است که بردباري بر مرگ بهتر از حرکت در آن فتنه است، زیرا حرکـت 

هاي  . از ابوموسی اشعري روایت است که رسول خدا فرمود: از نشانه)4( افزاید) بر فتنه می

                                           
 .488-487تاریخ ابن عساکر، ص -1
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منظور التباس  -هایی روي خواهند داد که تیره و تار هستند آمدن قیامت این است که فتنه
و فرد صبح خون و مال و ناموس برادرش را بر  -و پیچیدگی و شیوع و استمرار آن است

یا به قول عـدهاي دیگـر:    -شمرد د آن را حالل میشو می د و چون شبدان خود حرام می
گرددو صبح کافر است و شـب مـؤمن(یعنی مـردم زود     صبح مؤمن است و شب کافر می

ها نشسته باشد بهتر از کسی اسـت کـه در    و کسی که در آن فتنه –) کنند می رنگ عوض
کند بهتر از کسی است کـه در   یحرکت م آن به پا ایستاده باشد و کسی که در آن به آرامی

کند. پس کمانهاي خود را بشکنید و زه کمانهاي خود را پاره کنید  آن به تندي حرکت می
یـا جنـگ را    -و شمشیرهاي خود را بشکنید(تا بدین وسیله راه جنگ را بر خود ببندیـد) 

و پس اگر این فتنه براي کسی از شـما روي داد، آن فـرد صـبر پیشـه نمایـد       -ترك کنید
یعنـی صـبر و    -تسلیم شود تا اینکه به مانندهابیل کشته شود و به مانند قابیل قاتل نشـود 

بردباري بر مرگ در آن شرایط بهتر از حرکت در آن است، زیرا حرکـت موجـب ازدیـاد    
 .)1(-دشو می فتنه

 عبداهللا بن عمر رضی اهللا عنه -4

ام که خداوند او  عبداهللا بن عمر ندیدهید: مردي را به مانند گو می عائشه رضی اهللا عنها
. از سعدي بن جبیر )2(را از امور مردم سالم داشته و بر روش پیشینیان خود استوارتر باشد

روایت است که گفت: عبداهللا بن عمر بر ما عبور کـرد و مـا امیـدوار بـودیم کـه سـخن       
فــت: اي نیکــویی را بــه مــا بگویــد. مــردي از مــا پیشدســتی کــرد و نــزد وي رفــت و گ

 ید: فرما می ابوعبدالرحمان در مورد جنگ در فتنه براي ما صحبت کن، زیرا خداوند متعال

﴿          ﴾ ]اي باقی  یکار کنید تا فتنهو با آنان پ« ]193: ةالبقر

 .»نماند

                                           
 ید: حسن غریب است.گو می . ترمذي3/332سنن الترمذي -1

 .8/259مصنف ابن أبی شیبۀ -2
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بـا مشـرکان    دانی فتنه چیست؟! محمد پس عبداهللا گفت: مادرت به عزایت بنشیند، می
است و مانند جنگ شـما بـر سـر بدسـت      -مشرکان -جنگید و فتنه ورود به دین آنان می

. از نــافع روایــت اســت کــه مــردي بــه ابــن عمــر گفــت: اي )1(گــرفتن حکومــت نبــود
 ید: فرما می ابوعبدالرحمان شنیدهاي که خداوند

﴿                      ﴾ ] :9الحجرات[ 

 .»، در میان آنان صلح برقرار سازیدهرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند«
پس عبداهللا گفت: اینکه از این آیه پند بگیرم و جنگ نکنم براي من بهتر از این است 

 ید:فرما می که از آیهاي پند بگیرم که در آن خداي متعال

﴿               ﴾ ] :93النساء[ 

وکسی که مؤمنی را از روي عمد بکشد (و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزکارانه او «
آید و) کیفر او دوزخ است  را به قتل برساند و چنین قتلی را حالل بداند، کافر بشمار می

 ﴿ ید:فرما می بینی که خداي متعال . مگر نمی»ماند آنجا میو جاودانه در         

    ﴾ ]ما در زمان رسول خدا که تعداد مسلمانان اندك بود این کار را  ]193: ةالبقر

ند در دین خود دچار کرد می کشتند یا برده کردیم و فرد به خاطر ترس از این که او را می
اما چون تعداد مسلمانان افزایش یافت  -گرداند یعنی روي از دین خود بر می -شد می فتنه

 .)2(دیگر فتنه باقی نماند
روایت است که امیرالمؤمنین علی، ابن عمر و سعد بن أبی وقـاص را بـه خـاطر ایـن     
موضعی که داشتند مورد تمجید قرار داد و در مورد آنان گفت: آفـرین و مرحبـا بـر ایـن     

که سعد بن مالک و عبداهللا بن عمر گرفتند که اگر نیک است ثواب بزرگـی دارد   موضعی

                                           
 .8/95صحیح البخاري -1

 .229-3/228النبالء سیر أعالم -2
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. در روایت دیگري آمده است: آفرین و مرحبا بـر  )1(و اگر گناه باشد خطاي آناندك است
این موضعی که سعد بن مالک و عبداهللا بن عمر گرفتند. به خدا قسم اگر ایـن کـار آنـان    

است و نیک باشد ثواب آن بزرگ و در خور سـتایش  گناه باشد، کوچک و مورد مغفرت 
 .)2(است

ید: ابن عمر از آن دسته از صحابهاي بود که بیشترین پرهیـز را از وقـوع   گو می خطابی
داشت. وي تا زمـان فتنـه عبـداهللا بـن      در فتنه داشت و مردم را از افتادن در آن برحذر می
و  شـد  می ع نکرد، اما در نماز همراه اوزبیر زنده بود و در جنگ همراه او نشد و از او دفا

گفـت: اگـر    انـد و مـی  خو می انست با او نماز بخواند با حجاج بن یوسف نمازتو نمی اگر
نماییم و اگر به سـوي   فرمانداران ما را به سوي خدا دعوت کردند دعوتشان را اجابت می

 .)3(کنیم شیطان فراخواندند آنان را رها می
وقتی که عثمان به قتل رسید مردم متفرق گشـتند و عبـداهللا بـن    ید: از گو می ابن تیمیه

عمر آن مرد صالح به مکه رفت و هم چنان از فتنه کناره جست و با کسی بیعت نکرد تـا  
 -و او هم با معاویه بیعت کـرد  -اینکه مردم در مورد خالفت معاویه به اتفاق نظر رسیدند

باشـد و او را   که علی مستحق خالفت مـی بود به این  گرچه به علی عالقه داشت و معتقد
داد و  زدند مورد مذمت قرار می داشت و کسانی را که به او طعن می ستود و دوست می می

 .)4(فقط در جنگهاي فتنه بود که از موافقت با علی امتناع ورزید

 بن أکوع رضی اهللا عنه  سلمۀ -5

                                           
 .4/440مجموع الفتاوي -1

 .7/246؛ مجمع الزوائد120-1/119سیر أعالم النبالء -2

 .21-20العزلۀ، خطابی، ص -3
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ذه رفت و در آنجا بـا زنـی   وقتی که عثمان بن عفان به قتل رسید سلمه بن أکوع به رب
ازدواج کرد و از آن زن صاحب فرزندانی شد و هم چنان در آنجا بود تا اینکه مدتی قبـل  

 .)1(از وفات خود بازگشت و در مدینه سکونت گرفت

 عمران بن حصین رضی اهللا عنه  -6

ه ید: وي از جمله افرادي بود که از فتنه کناره گرفتند و همـرا گو می ذهبی در مورد وي
. از حمید بن هالل روایت است که گفـت: وقتـی کـه فتنـه بـه      )2(با علی وارد جنگ نشد

تالطم درآمد، عمران بن حصین به حجیر بن ربیع عدوي گفت: نزد قومت برو و آنـان را  
از فتنه نهی کن. حجیر گفت: من در میان آنـان گمنـام و ناشـناخته هسـتم و امـر مـن را       

یـد:  گو مـی  از جانب من خبر ببر و آنان را نهی کـن. راوي . عمران گفت: کنند نمی اطاعت
شنیدم که عمران به خدا قسم یاد کرد و گفت: به خدا قسم اینکه مـن یـک بـرده حبشـی     
سیاه باشم و بزهایی گریزپا را در باالي کوهها بچرانم تا اینکه مرگ به سراغ من آید، نـزد  

و صف پرتاب نمایم، خواهاین تیـر  از این است که به سوي یکی از این دتر  من خوشایند
 .)3(به هدف بخورد و یا اینکه به خطا برود

 سعید بن عاص أموي رضی اهللا عنه  -7

ید: وي از فتنه کناره گرفت و همـراه بـا معاویـه وارد جنـگ     گو می ذهبی در مورد وي
نشد و چون معاویه به خالفت رسید سـعید بـه سـوي او رفـت و معاویـه بـه او احتـرام        

ید: وقتی که عثمان از دنیا رفـت  گو می . ابن کثیر)4(و مال فراوانی به وي عطا کردگذاشت 
او از فتنه کناره گرفت و در جنگ جمل و صفین حضور پیدا نکرد و وقتی که معاویـه بـه   

                                           
 .6/285صحیح البخاري -1

 .2/509سیر أعالم النبالء -2
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. سعید به تنهایی از فتنه کناره نگرفت، بلکه عـدهاي  )1(خالفت رسید، سعید نزد وي رفت
 .)2(نار نشستند تا اینکه جنگ جمل و صفین به پایان رسیدبه تبعیت از او از فتنه ک

 بن زید رضی اهللا عنه  مۀاسا -8

اي اسـامه او را  « ید: اسامه از سخنی که رسول خدا در آن به وي فرمـود:  گو می ذهبی
کشتی؟ بهره برد و وارد فتنه نشد و از آن کناره گرفت و » ال إله إال اهللا«بعد از اینکه گفت: 

. منظور ذهبی از این سخن روایتی است که اسـامه  )3(نشست و کار نیکی کرد در خانهاش
ید: رسول خدا مرا در سریهاي اعزام کرد. من و مردي از گو می بن زید نقل کرده و در آن

انصار به سوي دشمن با هم مسابقه دادیم و من بـر مـردي حملـه بـردم و چـون بـه وي       
او ضربهاي زدم و او را کشتم و اعتقاد مـن در   نزدیک شدم آن مرد تکبیر سر داد و من به

آن هنگام بر این بود که آن مرد براي حفظ جان خود تکبیر گفت. سپس اسامه حـدیث را  
ال إلـه إال  «ید: پس پیامبر فرمود: اي اسامه کسـی را کـه   گو می ذکر نمود و در آن از جمله

را براي نجات جان خود بـر  بر زبان آورد کشتی؟ گفتیم: اي رسول خدا او این سخن » اهللا
گفت کشـتی؟ پیـامبر همـین    » ال إله إال اهللا«زبان آورد. پیامبر فرمود: اي اسامه کسی را که 

تا اینکه اسامه گفت: به خدا دوست دارم که من این سابقه  )4(طور این جمله را تکرار کرد
کشتم. من با خدا  م، اما آن مرد را نمیشد می داشتم و امروز مسلمان خود در اسالم را نمی

نکشـم. پـس پیـامبر    » ال إلـه إال اهللا «یـد:  گو مـی  بندم که دیگر هرگز فردي را که پیمان می
 .)5(فرمود: اي اسامه بعد از من؟ اسامه گفت: بعد از شما

                                           
 .8/91البدایۀ و النهایۀ -1

 .3/446سیر أعالم النبالء -2

 .501-2/500همان -3

 .3/116؛ المستدرك، حاکم96صحیح مسلم، شماره -4

 . اسناد آن صحیح و رجال آن ثقه هستند.2/505سیر أعالم النبالء -5



 171 رویدادهاي پیش از جنگ جمل
 

از حرمله روایت است که گفت: اسامه مرا نزد علی فرستاد و گفت: علی اکنون از تـو  
ه به جنگ نیامد؟ به او بگو: جواب اسامهاین است: اگر ید چرا اسامگو می خواهد پرسید و

داشتی من دوست داشتم که در آنجا با تو باشم، لکن مـن   تو در گوشه دهان شیر قرار می
 .)1(اعتقادي به شرکت در این جنگ ندارم

ید: وي چنین عذر خود را خواست که نیامدن وي به جنـگ ناشـی از   گو می ابن حجر
شـرایط هـم باشـد    تـرین   وي نبوده است و اگر علی در سـخت  بخل به علی و کراهت از

دوست دارد که با وي بوده و شخصـاً او را یـاري دهـد و علـت نیامـدن وي بـه جنـگ        
. در روایت دیگري ذهبی از زهري روایت کرده کـه  )2(کراهیت از جنگ با مسلمانان است

دانستیم، چرا  از خود میگفت: علی با اسامه بن زید دیدار کرد و گفت: اي اسامه ما تو را 
در جنگ همراه ما نشدي؟ اسامه گفت: اي ابوالحسن به خدا قسم اگر تو یک آرواره شیر 

یا هر دو هالك شویم و  گیرم تا اینکه را بگیري من هم همراه تو آن آرواره دیگر او را می
ز داخـل  به خدا قسم هرگـ  -فتنه -یا هر دو زنده بمانیم. اما این کاري که تو در آن هستی

 .)3(مشو نمی آن

 عبداهللا بن عمرو بن عاص رضی اهللا عنه  -9

از وي روایت شده که در مورد علت خروج وي به جنگ همراه با معاویه و پدرش به 
صفین از وي سوال شد وي در جواب بیان کرد که او براي جنگ بیرون نرفته است، بلکه 

خویلد عنبري روایـت اسـت کـه گفـت:     در اطاعت از پدرش به آنجا رفت. از حنظله بن 
روزي نزد معاویه بودم که دو نفر آمدند و در مورد سر عمار بن یاسـر بـا هـم خصـومت     

ام. عبداهللا بن عمرو بن عـاص گفـت: یکـی از     گفتند من او را کشته داشتند و هر کدام می

                                           
 .68-8/61صحیح البخاري -1
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ط شما به نفع دیگري کنار بکشد، زیرا من از رسول خدا شـنیدم کـه فرمـود: عمـار توسـ     
یی، تـو  گـو  می د. پس معاویه گفت: اي عمرو چرا این سخن راشو می گروهی باغی کشته

که خودت نیز با ما بودي؟! عبداهللا گفت: پدرم از دست من نزد رسول خدا شکایت کـرد  
و ایشان به من فرمودند: مادام که پدرت زنده است از او اطاعت کن. من هم در این جنگ 

. از او روایت دیگري نیز وجوددارد که بـر پشـیمانی وي از   )1(مجنگید با شما بودم اما نمی
 )2(کند. ابن سعد به صورت مسـتند از ابـن أبـی ملیکـه     حضور در جنگ صفین داللت می

روایت کرده که گفت: عبداهللا بن عمرو گفت: من با صفین و جنـگ بـا مسـلمانان چکـار     
مردم، اما با این وجود به خـدا   داشتم، به خدا قسم دوست داشتم که ده سال قبل از آن می

 .)3(قسم نه از شمشیرم استفاده کردم و نه با کمانم تیراندازي نمودم

 صهیب بن سنان رومی رضی اهللا عنه  -10

. )4(ید: وي از کسانی بود که از فتنه کناره جست و به سراغ کار خود رفتگو می ذهبی
هاي مردم و اختالف آنان  ان دستهاز جعفر بن برقان روایت است که میمون بن مهران به بی
گفت و از جمله چیزهایی که بیـان   در مورد امر عثمان و طلحه و زبیر و معاویه سخن می

بـه سـعد بـن أبـی وقـاص،       تـوان  می کرد این بود: گروهی که کنار کشیدند از جمله آنان
سنان،  ابوایوب انصاري، عبداهللا بن عمر، اسامه بن زید، حبیب بن سلمه فهري، صهیب بن

محمد بن مسلمهاشاره کرد که همراه با بیشتر از ده هزار نفـر از اصـحاب رسـول خـدا و     
تابعین آنان بودند و همگی گفتند: ما عثمان و علی را دوست داریم و از هـیچ یـک از آن   

                                           
 .3/52سند آن صحیح است؛ تهذیب التهذیب2/164مسند احمد -1

روایت کرده است. تهـذیب   -اند چهار راوي حدیث که عبداهللا نام داشته -ابوبکر عبداهللا تمیمی. وي از عبادله اربعه -2

 .5/268التهذیب
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دهـیم و در مـورد    جوییم و بر مؤمن بودن آن دو و پیروان آنان شهادت مـی  دو تبري نمی
 .)1(ریمآنان خوف و رجا دا

 ابوایوب انصاري رضی اهللا عنه  -11

اند که گفت: از حکـم   ابن أبی شیبه و خلیفه بن خیاط و ابن سعد از شعبه روایت کرده
سوال کردم: آیا ابوایوب در جنگ صفین شرکت کرد؟ گفت: خیر، امـا در جنـگ نهـروان    

 .)2(شرکت داشت

 ابوهریره رضی اهللا عنه  -12

جنگهاي جمل و صفین شرکت نداشت. وي یکـی از راویـان   روایت است که وي در 
هایی  ید: رسول خدا فرمود: فتنهگو می . ويکنند می احادیثی است که از ورود در فتنه نهی

بـه  ها  آن ها نشسته باشد بهتر از کسی است که در روي خواهد داد که کسی که در آن فتنه
راه هـا   آن باشد بهتر از کسی است که در به پا ایستادهها  آن پا ایستاده باشد و کسی که در

کند.  به تندي حرکت میها  آن راه برود بهتر از کسی است که درها  آن برود و کسی که در
اندازند. هر کس پناهگاه و  ها او را بهالکت می قرار بگیرد آن فتنهها  آن هر کس در معرض

 .)3(بردها پیدا کرد به آنجاها پناه ب مفري براي فرار از آن فتنه

 سعد بن أبی سرح رضی اهللا عنه عبداهللا بن -13

اند وي در نبرد صـفین شـرکت    ید: وي فرماندار عثمان در مصر بود. گفتهگو می ذهبی
 .)4(داشت. اما رأي ظاهر این است که وي به رمله رفت و در آنجا عزلت اختیار کرد

                                           
 .505-503؛ تاریخ دمشق، ص1/29دول اإلسالم -1
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کنـار نشسـتند و در آن   اینها تنها قطرهاي از دریاي سخنان صحابهاي است که از فتنه 
داشـتند. ایـن    شرکت نکردند و حتی برخی از آنان دیگران را از حضور در آن بر حذر می

از هـا   آن بودند و در امر اقتناعی بود که تکوین یافته از خالل احادیثی بود که روایت کرده
ابه میـان  بودند. این صح داد نهی کرده ورود به فتنهاي که در آینده میان مسلمانان روي می

جنگ با خوارج و جنگ در جمل و صفین قائل به تفـاوت بودنـد، چـه تعـدادي از آنـان      
چون أبو برزه و أبوأیوب انصاري که از فتنه میـان مسـلمانان در جمـل و صـفین عزلـت      
گرفته بودند در آن شرکت داشتند. نیز این گروه از صحابه که از فتنه عزلت گرفته بودنـد  

خالفت را بعد از کناره گیري حسن بن علی از خالفت و بیعت امـت  بعد از اینکه معاویه 
 با او بدست گرفت، به سرعت با معاویه بیعت کردند.

ید: همه افرادي چون عبداهللا بن عمر و سعد بن أبی وقـاص و محمـد   گو می ابن حجر
 .)1(بن مسلمه که از فتنه کنار کشیده بودند با معاویه بیعت کردند

فهمید این است که علـت خـودداري ایـن     توان می صوص مذکورچیزي که از خالل ن
دلیل بوده که اوضاع بـراي آنـان مشـتبه و    به این  صحابه از همراهی با دو طرف درگیر، یا

و نتوانستند دریابند که چه کسی بر حـق و   -یدگو می آنچنان که امام نووي -پیچیده بوده
از سخن سعد بن أبـی وقـاص دریافـت، و یـا      توان می راکه این  چه کسی بر باطل است

اند، زیرا صلح  دانسته خاطر بوده که آنان جنگ را تنها راه حل این مشکل نمیبه این  اینکه
بهتر است و الزمه صلح این بود که جهت اتحاد مسلمانان، دو طرف از برخـی از حقـوق   

داشت کـرد، چـه وي در   از خالل کالم اسامه بر توان می خود صرفنظر نمایند. این نکته را
ید که در این مورد قائل به جنگ در کنار او گو می عذر خواهی از امیرالمؤمنین علی چنین

 .)2(نیست، گرچه به امامت و فضل وي اعتراف دارد

                                           
 .212أحداث و أحادیث الفتنۀ، عبدالعزیز دخان، ص -1

 همان. -2
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 انـد، از جملـه:   انـد بحـث کـرده    علما در مـورد عـذر کسـانی کـه وارد جنـگ نشـده      
ه که توقف کردند و در جنگ شـرکت  ید: گفته شده است: آن دسته از صحابگو می قرطبی

اند و به همین دلیل از  حمل کردهها  آن نکردند احادیث وارده را بر دست برداشتن از همه
 .)1(اختالف و جنگ میان صحابه اجتناب ورزیدند

ید: کسانی که توقف ورزیدند حجتشان تنها این بود که حق براي آنـان  گو می ابن حزم
باشد جهت مناظره با او راهی غیر از این  برایش روشن نمیروشن نیست و کسی که حق 

 .)2(وجود ندارد که حق را براي او روشن نماییم تا او آن را ببیند
ید: صحیح این است که عمل صحابه مذکور حمل بر صحت و درستی گو می ابن حجر

مورد شود، زیرا کسانی که وارد جنگ شدند دلیل و حق برایشان روشن شده بود، زیرا در 
جنگ با گروه باغی امر وارد شده است و آنان توان انجام آن را داشتند. کسـانی کـه وارد   

باشند، یا اینکه توان جنـگ   جنگ نشدند برایشان روشن نشده بود که کدام گروه باغی می
را نداشت. این وضعیت براي خزیمه بن ثابت روي داد، چه او همراه علی بود اما بـا ایـن   

که عمار کشته شد، او به جنگ پرداخـت و ایـن حـدیث را     . اما هنگامیجنگید وجود نمی
د (یعنی وقتی عمار کشته شد او دریافـت  شو می بیان کرد: عمار توسط گروهی باغی کشته

 .)3(که سپاه مقابل باغی هستند). این حدیث توسط امام احمد و دیگران روایت شده است
به چون سعد و محمد بن مسـلمه و  ید: اگر گفته شود: عدهاي از صحاگو می جصاص

اسامه بن زید و ابن عمر در جنگ همراه علی نشدند، جواب این است: دلیل همراه نشدن 
آنان این نبود که به جنگ با باغی قائل نباشند. جایز است که علت همراهی نکـردن آنـان   

آیـد و   بر مـی  این کار این باشد که آنان معتقد بودند امام همراه با نیروهایی خود از عهده

                                           
 .2/223التذکرة -1
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نیازي به آنان ندارد و با استدالل به همین امر عـدم همراهـی بـا او را بـراي خـود جـایز       
دلیل که به این  بینیم که آنان در جنگ با خوارج نیز همراه علی نشدند، نه دانستند، چه می

نـگ  دیدند که براي ج دلیل بود که آنان میبه این  آنان جنگ با آنان را واجب ندانند، بلکه
 .)1(با خوارج افراد زیادي حضور دارند و نیازي به آنان نیست

 

                                           
 .5/281أحکام القرآن -1



 
 

 پنجم:
که قائل به تأخیر انداختن اجراي   موضع کسانی چون علی

 قصاص بر قاتالن عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند

کـه اوضـاع مسـتقر شـود و آرامـش      امیر المؤمنین علی رضی اهللا عنه منتظر ایـن بـود   
که طلحه و زبیر  حکمفرما گردد و بعد از آن به کار قاتالن عثمان رسیدگی نماید و هنگامی

و همراهانشان از او خواستند قصاص را بر آنان جاري گرداند عـذر خـود را بـراي آنـان     
ان تـو  نمی باشند و چنین بیان کرد که تعداد این اوباش بسیار زیاد است و داراي قدرت می

آنان را دست کم گرفت و از آنان درخواست کرد که فعـالً صـبر پیشـه سـازند تـا اینکـه       
اوضاع آرامش یافته و امور مستقر گردد و آنگاه حقوق گرفته شـوند، زیـرا شـرایط بـراي     
جلب مصالح مناسب نبود. امیرالمؤمنین علی با اشارهاینکهاین کار خود، انتخاب کمتـرین  

 -کنم باشد، گفت: این چیزي که من شما را به آن دعوت می ر موجود میشر از میان دو ش
شـري اسـت کـه از جنـگ و ایجـاد       -یعنی صبر کردن در مورد سرنوشت قاتالن عثمـان 

 -صبر کردن در قصاص قاتالن -که بدتر از آن -استتر  که شري به مراتب بزرگ -تفرقه
 .)1(باشد بهتر است می

باشد که قصاص به تـأخیر   که مصلحت مقتضی این می امیر المؤمنین چنین نظر داشت
بیفتد، نهاینکه به طور کلی ترك شود و به همین دلیل هم قصاص را به تأخیرانداخت. وي 
در مورد این وضعیت، به روش رسول خدا در برخورد با حادثه افک اقتدا کرد. در حادثـه  

مت عمدهاین سناریو را افک گروهی از مردم در مورد عائشه به بدي صحبت کردند و قس
عبداهللا بن أبی بن سلول بر عهده داشـت. رسـول خـدا از منبـر بـاال رفـت و فرمـود: اي        

گیرد که به خانواده مـن تهمـت زده اسـت.     مسلمانان چه کسی انتقام مرا از این مردي می

                                           
 .5/460تاریخ طبري -1
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برخاست و گفت: اي رسول خدا اگر از أوس  -از قبیله أوس -پس سعد بن معاذ انصاري
زیرا وي رئیس اوسیان بـود   -زدم گرفتم و گردن او را می ن انتقام شما را از او میبود م می

و اگر از خزرج است به ما امر کنید تا امر شـما را   -و حکم وي در میان آنان نفوذ داشت
انجام دهیم. سعد بن عباده رئیس خزرجیان برخاست و پاسخ سعد بن معاذ را داد. سـپس  

د بن معاذ برخاسـت و جـواب سـعد بـن عبـاده را داد و      أسید بن حضیر پسر عموي سع
مسـأله بزرگـی   کـه ایـن    دانست . رسول خدا می)1(پیامبر شروع به ساکت کردن آنان نمود

است، زیرا قبل از آمدن رسول خدا به مدینه، أوس و خزرج با هم به توافق رسیده بودنـد  
آنـان از منزلـت واالیـی    که عبداهللا بن أبی بن سـلول را حـاکم خـود کننـد و او در نـزد      

برخوردار بود و هم او بود که در جنگ احد یک سوم از سپاه را به مدینـه برگردانـد. امـا    
چرا رسول خدا اجراي حد بر عبداهللا بن أبی بن سلول را ترك کـرد؟ علـت کـار ایشـان     

کـه شـالق زدن وي مفسـده     کـرد  مـی  مصلحت و مفسده بود، زیرا ایشان چنین مشـاهده 
دید کـه قصـاص را    رك آن دارد. امیرالمؤمنین علی هم مصلحت را در این میبیشتري از ت

به تأخیر بیندازد چرا که در آن هنگام تأخیرانداختن قصـاص مفسـده کمتـري نسـبت بـه      
انسـت قصـاص را بـر    تو نمـی  تعجیل در اجراي آن داشت، زیرا ایشان در آن هنگام اصالً

نـد و هنـوز   کرد مـی  داشتند که از آنـان دفـاع   قاتالن جاري گرداند، زیرا آن قاتالن قبائلی
ید که آنان علی را نکشـتند؟ حـال   گو می امنیت برقرار نشده و فتنه پابرجا بود و چه کسی

 . )2(اینکه همان افراد بودند که بعداً او را کشتند
امیرالمؤمنین علی در مورد سرنوشت قاتالن عثمان منتظر این بود که امنیت برقرار شود 

حد گردند و اولیاي دم درخواست اجراي قصاص را بنمایند و شاکی و خواستار و امت مت
قصاص و متهمان حاضر شوند و جلسه محاکمه برگزار گردد و شاهدان حاضـر شـوند و   
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. امت همه اتفاق نظر دارنـد  )1(در محکمه قاضی در مورد سرنوشت قاتالن حکم داده شود
د، اجـراي  شـو  می موجب ایجاد فتنه و تفرقهد در حالتی که اجراي قصاص توان می که امام

. اما در مورد بلوایی که حول این مسألهایجاد شده که چرا قاتالن )2(آن را به تأخیر بیندازد
عثمان در سپاه علی حضور داشتند و چرا علی راضی شد کـه آنـان در سـپاه وي حاضـر     

ان را به قتل رسـانده  ید: عدهاي از آن طاغیان و خوارج که عثمگو می باشند، امام طحاوي
بودند در سپاه علی حضور داشتند که برخی از آنان عیناً معلوم نبودند و عدهاي بودند که 
مورد حمایت قبائل خود قرار داشتند و برخی از آنان هم دلیلی بر اثبات قتـل علیـه آنـان    

 .)3(نبود و برخی در دل نفاق داشتند و امکان بروز و اظهار همه آن را نداشتند
جسـت و   در هر حال موضع علی نسبت به آنان محطاطانه بود و از کار آنان تبري مـی 

تمایل زیادي به بی نیاز شدن از آنان و بلکه اجراي قصاص بر آنان داشت در صورتی کـه  
 د:شو می . این واقعیت در دو چیز متجلیشد می راهی براي این امر یافت

 ن عثمانموضع علی رضی اهللا عنه نسبت به قاتال -الف

علی قتل عثمان را مورد نکوهش قـرار داد و خـود را از قتـل وي مبـرا دانسـت و در      
که او عثمان را به قتـل نرسـانده و دسـتور     کرد می هاي خود و موارد دیگر قسم یاد خطبه

قتل وي را نداده و براي این کار با کسی همدستی نکرده و قاتالن او را یاري نـداده و بـه   
ست. این موضوع به طریقی قطعی از او روایت شده است که مفید یقـین  آن راضی نبوده ا

دارند که علی به قتل عثمان  باشد. این موضوع خالف آنچه است که رافضیها اظهار می می
. حاکم نیشابوري بعد از ذکر برخی از اخبار وارده در مورد کشته شدن )4(راضی بوده است
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ند: امیرالمؤمنین علی در ماجراي قتـل او دسـت   یگو می ید: اینکه اهل بدعتگو می عثمان
داشته است دروغ و جعل اسـت، زیـرا اخبـار بـه صـورت متـواتر خـالف ایـن را بیـان          

 .)1(اند کرده
همه دروغ و تهمت به علی است. علی در قتل عثمان دست ها  این ید:گو می ابن تیمیه:

تبراي وي از قتل عثمان از او نداشته و فرمان آن را نداده و به آن هم راضی نبوده است و 
. علی گفته است: پروردگـارا مـن از   )2(روایت شده است و او فردي صادق و نیکوکار بود

. حاکم به صورت مستند از قیس بن عباده روایت )3(جویم خون عثمان از درگاه تو تبرا می
از  ید: پروردگارا من از خـون عثمـان  گو می کرده که گفت: شنیدم که علی در جنگ جمل

جویم. روزي که عثمان به قتل رسید عقل از سرم پرید و به خودم شـک   درگاه تو تبرا می
کردم و آنان براي بیعت نزد من آمدند و من گفتم: به خدا قسم من از خداوند شـرم دارم  

آیـا از  «اند که رسول خـدا در مـورد وي فرمـود:     بیعت کنم که مردي را کشته که با مردمی
کـنم کـه در    من از خـدا شـرم مـی   ». شرم نداشته باشم کنند می او شرمکسی که مالئک از 

حالی با من بیعت شود که جنازه عثمان هنوز دفن نشده است. پس آن مـردم برگشـتند و   
چون جنازه عثمان دفن شد مردم نزد من برگشتند و درخواست بیعت بـا مـن را دادنـد و    

و سپس عـزم مـن جـزم شـد و بیعـت       کار ترس دارمبه این  من گفتم: پروردگار از اقدام
انگار که قلبم شکافته شد و گفتم: خداوندا از » اي امیرالمؤمنین«کردم و چون آنان گفتند: 

 .)4(حسنات من بگیر و به عثمان بده تا اینکه راضی و خشنود گردد
امام احمد از محمد بن حنفیه روایت کرده که گفت: به علی خبر رسید کـه عائشـه در   

کنـد. پـس علـی     قاتالن عثمـان را لعنـت مـی    -در فاصله سه مایلی از بصره محلی -مربد
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دستش را تا نزدیک صورتش بلند کرد و دو یا سه بار گفت: پروردگارا قـاتالن عثمـان را   
 .)1(لعنت کن -یعنی در همه جا -لعنت کن، خداوندا آنان را در پستی و بلندي

گفت: به خدا قسم من عثمان را بـه   عباس روایت کرده که علی سه بار ابن سعد از ابن
قتل نرساندم و دستور قتل او را هم ندادم، بلکه مردم را از آن نهی کردم به خدا قسم مـن  

. همچنـین از ایشـان   )2(عثمان را نکشتم و دستور آن را هم ندادم، بلکه مغلوب واقع شدم
سته است. بـه  روایت است که گفت: هر کس از دین عثمان تبري بجوید از ایمان تبري ج

. )3(ام ام و به آن راضی نبوده و دستور آن را ندادهام  خدا قسم من در قتل او همدستی نکرده
گفت: او بیشتر از همه ما صـله رحـم را بجـا     داد و می وي عثمان را مورد ستایش قرار می

 .)4(کرد می آورد و بیشتر از ما تقواي خدا را رعایت می
بن سعد روایت است که گفت: ما در ساحل رود فرات همراه علی بودیم در  ةاز عمیر

یک کشتی که بادبانهایش را برافراشته بود و عبور کرد. پس علی گفـت: خداونـد    هنگامی
 ید:فرما می متعال

﴿               ﴾ ] :24الرحمن[  

ریاهـا دارد کـه   ) در دها انسان کشتیهائی ساخته و پرداخته (آفریدگان خود به نامخدا «
. سوگند به کسی که آن را در دریایی از دریاهـاي خـود قـرار داده    »همسان کوهها هستند

 .)5(ام و در ماجراي قتل او همدستی نکردهام  است من عثمان را نکشته
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 .)1(آمـد  کاري از دسـت مـن بـر نمـی     ید: در روزي که عثمان به قتل رسیدگو می علی
علـی از  ها  آن روایاتی از علی وارد شده و درها  آن حافظ ابن عساکر طرقی را که از طریق

ها و دیگر موارد خود بر عدم دست داشـتن در   خون عثمان تبري جسته است و در خطبه
موضـوع بـه   این ماجرا و عدم رضایت به قتل او قسم خورده است جمع آورده است. این 

 .)2(باشند از علی روایت شده است طرقی که نزد بسیاري از ائمه حدیث مفید یقین می

تالش علی براي بی نیاز شدن از خدمات آن دسته از قاتالن که در درون سپاه  -ب
 وي بودند

رفتاري محطاطانه با آنان داشت و حتی  کرد می علی چون از جانب آنان احساس خطر
به شام مسئولیت کاري را به آنان واگذار نکرد، چه فرزندش محمـد   کسی به هنگام رفتن

بن حنفیه را فراخواند و پرچم را بدست او داد و عبداهللا بن عبـاس را بـر سـمت راسـت     
و قثم بـن عبـاس را بـه     )3(سپاه و ابو لیلی بن عمر بن جراح را پیش قراول سپاه قرار داد

 .)4(جاي خود در مدینه گمارد
پیش دستانه از جانب علی بود تا بدین وسیله برائت خود را از آن اوباشان  این اقدامی 

اعالم داشته و قدرت خود براي سیطره بر امور مسلمانان بـدون کسـب کمـک از آنـان را     
 اعالم دارد، زیرا وي در میان مسلمانان موالیان و کسانی را داشت که خالفـت او را تأییـد  

سـاخت و ایـن    کمک گرفتن و دوستی با آنان بی نیاز مـی ند و همین افراد او را از کرد می
با آن گروه انجام داد و همین براي معذور بـودن   شد می نهایت چیزي بود که در آن زمان

، زیرا آنان صدها نفر بودند و عالوه بر این طوائف و قبائلی داشتند کـه  کرد می وي کفایت
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داد  عملی بیشتر از آن به خرج مـی در سپاه علی حضور داشتند و اگر در مورد آنان شدت 
. وقتی که علـی، طلحـه و   )1(شودتر  رفت که دایره فتنه در میان امت گسترده خوف این می

با هم صلح  -این موضوع بعداً ذکر خواهد شد -زبیر و عائشه با وساطت قعقاع بن عمرو
یـت و تیـره   کردند امیر المؤمنین علی شب آن روز براي مردم خطبه خواند و به بیان جاهل

روزي آن یاد کرد و از اسالم و نیکروزي و نعمت همدلی که خداونـد بعـد از پیـامبر بـه     
وسیله ابوبکر و عمر بن خطاب و عثمان بن عقانبه امت داده بود سخن آورد و سپس این 

آن را بر سر امت آوردند که طالب دنیا بودنـد   -قاتالن عثمان -واقعه روي داد که عدهاي
 بردنـد و  ه خداوند آنان را به سبب فضیلت غنیمتشان کرده بـود حسـد مـی   و به کسانی ک

بـرد و آنچـه    استند کارها را به حال اول بازبرند، اما خداوند کار خویش را بسر میخو می
کنم، شما نیز حرکـت کنیـد،    . سپس گفت: بدانید که من فردا حرکت می)2(کند بخواهد می

اند نیایند و سفیهان زحمت خـویش را   کمک کردهولی هیچ یک از آنان که بر ضد عثمان 
 .)3(از من کم کنند

قاضی ابوبکر باقالنی موضوع اجراي حکم قصاص در مـورد قـاتالن عثمـان را مـورد     
بحث و مناقشه قرار داده و رأي خود را در مورد موضع علی در به تأخیرانداختن اجـراي  

شود که علی از کسانی اسـت کـه   ید: چون ثابت گو می قصاص تا حد امکان بیان داشته و
 باشند که اگر جمعی یک نفر را به قتـل برسـانند همـه آن جمـع قصـاص      میبه این  قائل
ند، در این صورت جایز نیست که وي همه قـاتالن عثمـان را قصـاص کنـد، مگـر      شو می

آنگاه که بر قاتل بودن آن قاتالن بعینه، بینه وجود داشته باشد و اولیـاي دم در مجلـس او   
حکـم  بـه ایـن    ضور یابند و خواهان خون پدر و ولی خود شوند و امام با اجتهاد خـود ح
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و فسـادي  تـر   برسد که اجراي قصاص بر قاتالن عثمان، منجر بـه هـرج و مرجـی بـزرگ    
از آن روي دهـد و  تر  اي خطیر د که در آن چیزي مثل قتل عثمان یا حادثهشو نمی شدیدتر

هنگام وقت امکان آن و گرفتن و استیفاي حق در آن، براي به تأخیرانداختن اجراي حد تا 
آورد و فساد و تهمت را بهتر  بوده و پراکندگی آنان را بهتر جمع میتر  امت بهتر و مناسب

 .)1(کند از آنان دفع می
 ابن حزم در توجیه موضع علی در تأخیرانداختن اجـراي قصـاص بـر قـاتالن عثمـان     

ییم: اینکه گفتند از قاتالن عثمان و محاربان بـا خـدا و   گو می ید: با توفیق خداونديگو می
رسول او و کسانی که در پی ایجاد فساد در روي مین بودند و حرمت اسالم، حرم امامت، 

و سـابقه را زیـر پـا گذاشـتند      -صحابه رسـول خـدا بـودن    -هجرت، خالفت و صحبت
در برائـت و   قصاص گرفته شود، امري درست است و علی هـم هرگـز در ایـن مـورد و    

بیزاري جستن از این قاتالن و اوباش با آنان مخالف نبود، لکن تعداد ایـن اوبـاش بسـیار    
بردند و کاري که در تـوان علـی نباشـد از ذمـه او سـاقط       زیاد بود و از علی اطاعت نمی

از ذمـه  هـا   آن است، چنان که اگر مسلمانی قادر به انجام نماز و روزه و حج نباشد انجـام 
 ید:فرما می د و بین این دو فرقی وجود ندارد. خداوند متعالشو می طوي ساق

﴿          ﴾ ]286: ةالبقر[  

  .»کند اندازه توانائیش تکلیف نمی هخداوند به هیچ کس جز ب«
یند: اگر شما را به چیزي امر کردم به قدر تـوان خـود از آن انجـام    فرما می رسول خدا

سـت  توان می د وشو می بدین ترتیب علی تقویت کرد می . اگر معاویه با علی بیعت)2(دهید
حق را از قاتالن عثمان بگیرد. پس اختالف علی را تضعیف کرد و او نتوانست حق را بـر  
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، آن چنان که حـق را  کرد می حق را بر آنان جاري شد نمی آنان جاري گرداند و اگر چنین
 .)2(، زیرا وي بر مطالبه قاتالن وي توانا بود)1(خباب جاري گرداند بر قاتالن عبداهللا بن

گـذارم   ید: نمـی گو می کند: علی ابن العربی دیدگاه علی بن أبی طالب را چنین بیان می
کسی که از فردي شکایت دارد حق خود را از او بگیرد مگر آنگاه که قاضی بـه نفـع وي   

نکه در میان آنان جنگی روي داد قطعاً معلـوم و  دهد: ای . سپس ادامه می)3(حکم داده باشد
سبب بوده است، یعنی بـه سـبب اخـتالف در مـورد     به این  مبرهن است. هم چنین اینکه

باشد، اما در این ماجرا حق بـا علـی    قصاص از قاتالن عثمان بوده است، امري روشن می
ی بـه آن  کند صحیح نیست قاضی جلسـه رسـیدگ   بود، زیرا کسی که خود خونخواهی می

 باشد و اگر خواهان تهمتی نسبت به قاضی داشت، این موجب خروج خواهان بـر قاضـی  
کنـد. پـس اگـر بـراي وي      د، بلکه حق را در نـزد او و در محکمـه او مطالبـه مـی    شو نمی

کند، زیـرا چـه بسـیارند     نداد ساکت مانده و صبر می پذیرد و اگر حکمی داد که می حکمی
و  -آنگاه که با علی بیعت شـد  -دهد و حکم میها  آن در موردحقهایی که خداوند متعال 
گفت: هزار نفر بر خلیفه هجوم بردنـد و او را بـه    و می شد می ولی عثمان نزد علی حاضر

گفت؟ آیا غیر از  افرادي معلوم و مشخص هستند، علی چه چیزي میها  آن قتل رساندند و
خودت را بگیر و این در یک روز قابل گفت: ادعایت را ثابت کن و حق  این را به وي می

ند که عثمان مستحق قتل بـوده اسـت. اي   کرد می اثبات بود، مگر اینکه قاتالن عثمان ثابت
و در آن هنگـام   شـد  نمـی  علیه عثمان ثابـت  دانید که ظلمی مسلمانان به خدا قسم همه می

 .)4(بودتر  فرصت و شرایط براي طلب حق بهتر و رسیدن به هدف آسان
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امام بود و هر کس بر او خروج کرد باغی است و جنگ با وي تـا وقتـی کـه بـه      علی
باشد و بدون شک این سخن که علی در جواب مردم شام گفت  اطاعت برگردد واجب می

که ابتدا بیعت کنند و سپس خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان شوند، سخنی صحیح 
و کـار در دسـت او قـرار     شـد  مـی  ي بیعـت و درست بود، زیرا اگر وي قبل از اینکه با و

 گرفت، قبائل آن قاتالن به هواخـواهی آن افـراد بـر    گرفت از قاتالن عثمان قصاص می می
گرفت. پس علی منتظر این بود کـه ابتـدا زمـام امـور را      درمی استند و جنگ سومیخو می

قضـاوتی از  بدست بگیرد و سپس علیه آن جانیان طرح دعوا شود و سپس در مورد آنـان  
 .)1(روي حق انجام دهد

فقهاي حجاز و عراق (یعنی علماي حدیث و موافقان آنان) و از جمله امامان مالـک و  
شافعی و ابوحنیفه و اوزاعی و جمهور متکلمین معتقدند که علی در جنگ خـود بـا اهـل    

یند: کسانی کـه بـا علـی جنگیدنـد بـاغی      گو می بر حق بود. نیز -و نیز اهل جمل -صفین
 .)2(ان آنان را به خاطر این بغی، کافر دانستتو نمی بودند و به او ظلم کردند، اما

کند: او معتقد بود که بـر معاویـه و یـاران     ابن تیمیه رأي علی را این چنین خالصه می
وي واجب است که از وي اطاعت کنند و با او بیعت نمایند و آنان خارج از اطاعـت وي  

بـه ایـن    ورزند و آنان داراي قدرت هستند. پس علی امتناع میبوده و از اداي این واجب 
رأي و نتیجه رسید که با آنان بجنگد تا این واجب را ادا نماینـد و از او اطاعـت ببرنـد و    

 .)3(مردم متحد شوند
همانا تأخیر علی رضی اهللا عنه از اقامت حد شرعی و قصاص قاتالن عثمان به خـاطر  

ال واضح و تمام شده بود که بایـد قصـاص انجـام بگیـرد،     ضرورت بود و براي ایشان کام
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هنگامی که علی رضی اهللا عنه از مدینه به عراق رفت تا به شام نزدیک باشد تـا بـه شـام    
 -نزدیک باشد و قاتالن عثمان که در لشکر وي حضور داشتند و تعدادشان بسیار زیاد بود

خرفروشی قبائل خود همـراه بـا   در زیر سایه قدرت و ف -خصوصاً از اهالی کوفه و بصره
وي به عراق منتقل شدند. علی بر این باور بود که اجراي قصاص در مورد قاتالن عثمـان  
در مقابل وي دري را خواهد گشود که چه بسا بعداً نتواند آن را ببندد. صـحابی بزرگـوار   

عائشه و طلحـه  المؤمنین ام  برد و در مورد آن با به این حقیقت پی قعقاع بن عمرو تمیمی 
و زبیر صحبت کرد و آنان هم به آن اقرار کردنـد و علـی را معـذور دانسـتند و در مـورد      

ضرر با او ترین  مفسده و ارتکاب کوچکترین  موضع و رأي استوار وي، یعنی دفع نزدیک
هم سخن شدند. سیاست حکیمانه مقتضی همان چیزي بود که علی بن أبی طالب اظهـار  

ه صبر و تحمل شود و عجله به خرج داده نشـود، زیـرا ایـن کـار بـه      داشت و آن اینک می
اي  اتحاد موضع و سخن براي گـرفتن موضـعی واحـد و رویـارویی بـا آن مبـارزه طلبـی       

، اما اخـتالف نظـر مرکـز جدیـد خالفـت را      کرد می نیازداشت که مرکز خالفت را تهدید
 .)1(ثمان را بر باد داده بودضعیف کرده و همه آرزوها در مورد اجراي قصاص بر قاتالن ع

باشند که علی نسبت به طلحه و زبیر و  دالیلی قوي وجود دارند که بیان گر این امر می
 معاویه بیشتر بر حق بود، این دالیل عبارتند از:

بخاري از ابوسعید خدري از رسول خدا روایت کرده که فرمود: افسوس بـراي عمـار!   
یـد: در ایـن حـدیث یکـی از     گو مـی  . ابن حجر)2(درس او توسط گروهی باغی به قتل می

هاي نبوت وجوددارد و فضیلتی آشـکار بـراي علـی و عمـار اسـت و پاسـخی بـه         نشانه
ید گو می . امام نووي)3(دارند علی در جنگهاي خود برحق نبود ناصبیانی است که اظهار می

                                           
 .2/163تحقیق مواقف الصحابۀ -1

 .3/207صحیح البخاري -2

 .1/542فتح الباري -3



 جنگ جمل   188
 

که علی بر حـق   باشند روایات وارده از رسول خدا به صورت صریح بیان گر این نکته می
بود و یاران معاویه باغی و داراي تأویل هستند. نیز بر این نکته تصریح دارند که دو طرف 

 .)1(ندشو نمی درگیر مؤمن بوده و به خاطر این جنگ از ایمان خارج نشده و فاسق
در حدیث صحیحی که امام مسلم از ابوسعید خـدري روایـت کـرده اسـت آمـده       -2

باشند که بدانگاه که مردم  سخن گفتند که در میان امت وي می قومیا از است: رسول خد
و در  -یعنی خوارج -اند و سرهایشان را تراشیده کنند می ند آنان خروجشو می دچار تفرقه

گروه به حق از میان آن دو، ترین  مورد آنان فرمود: آنان بدترین مخلوقات هستند و نزدیک
اي کـه در میـان    روایت دیگري آمده است: در هنگام تفرقه. در )2(رسانند آنان را به قتل می

گروه به حق از میـان آن دو، آنـان را بـه    ترین  و نزدیک کنند می دهد خروج مردم روي می
 .)3(رسانند قتل می

این حدیث داللت آشکاري بر این نکته دارد که علی نسبت به مخالفان خود در جمـل  
 بوده است.تر  و صفین، به حق نزدیک
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 ششم:
خروج طلحه و زبیر و عائشه و همراهانشان به بصره براي 

 گري اصالح

طلحه و زبیر به مکه آمدند و با عائشه دیدار کردنـد. آن دو تقریبـاً چهـار مـاه بعـد از      
. سـپس گفتگـو بـا    )1(هـ بـه مکـه رسـیدند   36کشته شدن عثمان، یعنی در ربیع اآلخر سال

عائشه رضی اهللا عنها در مکه و در مورد رفتن آغاز شد. در آن هنگام فشار روانی زیـادي  
نمودند که آنان براي متوقف ساختن عملیات  بر کسانی وجودداشت که چنین احساس می

ند که خلیفه را تنها کرد می متهمبه این  قتل خلیفه مظلوم کاري نکردهاند. آنان خودشان را
تن و خونخواهی عثمان، کفارهاي براي گناه آنان وجود ندارد. اما نباید اند و جز رف گذاشته

اسـتند از  خو مـی  فراموش کرد که عثمان به قصد فدا نمودن خود در راه خدا کسانی را که
گفـت: عثمـان مظلومانـه کشـته شـده       داشت. عائشه می وي دفاع نمایند از این کار باز می

گفت: درباره عثمان کاري از  . طلحه می)2(کنم می است. به خدا قسم من خون او را مطالبه
گفت: مـردم   . زبیر می)3(من سرزده که باید به توبه آن خونم را در راه خونخواهی او بریزم

کنیم که خون عثمان گرفته شود و معوق نماند که معوق ماندنش سلطه خدا  را تشویق می
باز بمانند همه امامان توسط اینگونـه   را در میان ما به سستی افکند و اگر مردم از امثال آن

 .)4(ندشو می افراد کشته
بـراي اینکـه مـردم را بـه      کـرد  مـی  این احساس که بر اعصاب و روان آنان فشار وارد

، بلکه آنان کرد می حرکت درآورد و از محل آسایش و استقرار خود خارج گرداند، کفایت
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مور ترسناك و نامشخصی در آینـده در  دانستند که به سوي ا ند میشد می بدانگاه که راهی
ایـن انتظـار را    شـد  می حال حرکت هستند. بنابراین هر کدام از آنان که از خانهاش خارج

نداشت که بار دیگر به خانهاش برگردد و فرزندانشان آنان را با گریه مشایعت نمودند. به 
ند. کسی روزي ندیـده  ا همین دلیل روز خروج آنان از مکه به بصره را روز گریه نام نهاده

 .)1(بود که بیش از آن بر اسالم گریسته باشند
اي عوامل دست به دست هم داد و آنان را واداشت تا به فکـر راهـی    در مکه مجموعه

این عوامل این بود که بنی امیـه   مناسب براي محقق ساختن خواسته خود باشند. از جمله
امیر بصـره در زمـان    -بودند. نیز عبداهللا بن عامراز مدینه فرار کرده و در مکه مستقر شده 

داد. هم  و کمک مادي می کرد می در مکه بود و مردم را به خروج تشویق -خالفت عثمان
چنین یعلی بن أمیه که از یمن براي کمک به عثمان آمده بود وقتی به مکه رسیده بود کـه  

با خود داشـت و پیشـنهاد داد    اي زیادي خلیفه کشته شده بود و او اموال و سالح و مرکبه
تا همه آن چیزها براي کمک در قتل قاتالن عثمان بکار گرفته شود. این امر براي تشـویق  

. حال کـه وسـایل و   کرد می کسانی که به دنبال راهی براي پیگرد قاتالن عثمان بود کفایت
از کجـا  بایست  عوامل براي گردآوري نیروي براي خونخواهی عثمان فراهم شده بود، می

ند با هـم بـه   شد می بایست در آن راهی ند؟ آنان در مورد جهتی که میکرد می کار را آغاز
گفتنـد: بـه مدینـه     -که عائشه در رأس آنان قرار داشـت  -گفتگو پرداختند. برخی از آنان

گفتند به شام بروند تا همراه با آنـان علیـه قـاتالن عثمـان اجتمـاع       بروند. برخی دیگر می
نتیجه رسیدند که به بصره بروند، زیرا در مدینـه تعـداد   به این  د از بررسی زیادنمایند. بع

نفرات قادر به رویارویی با آنـان نیسـتند. نیـز     زیادي حضور داشتند کهاینان به علت کمی
شام به علت حضور معاویه در آنجا محفوظ بود. به همین دلیل ورود آنان به بصـره بهتـر   

سـتند نقشـه   توان مـی  نیرو و سلطه وجود داشت و از این طریق بود، زیرا در بصره کمترین
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. نقشه و هدف اصلی آنان چه قبل از خروج و چه در اثنـاي راه و  )1(خود را عملی نمایند
چه در هنگام رسیدن به بصره روشن بود و آن خونخـواهی عثمـان، اصـالح، اعـالم کـار      

و  )3(راي یکی از حدود الهـی بـود  و اج )2(اوباش به مردم و امر به معروف و نهی از منکر
اینکه اگر قاتالن عثمان به سزاي خود نرسند همه حکام در معرض قتل بـه وسـیله امثـال    

بودنـد ورود بـه بصـره و     اي که آنان ترسـیم کـرده  . نقشه)4(این افراد قرار خواهند داشت
چـه آن   -عثمانسپس ورود به کوفه و استعانت از مردم آنجا براي گرفتن انتقام از قاتالن 

و سپس دعوت  -قاتالنی که اهل کوفه بودند و چه آن قاتالنی که اهل جاهاي دیگر بودند
از مردم دیگر شهرها به منظور تنگ کردن عرصه بر قاتالن عثمان حاضر در سـپاه علـی و   

 .)5(دستگیري آنان با کمترین تلفات ممکن بود
سادگی نبود کـه بـراي   به این  که صحابه را به حرکت درآورد رفتن به بصره و خشمی

موضوع فقط براي خونخواهی عثمان است و انگار که فقط فردي که این  مردم آشکار شد
انـد. هـم    از عوام الناس به قتل رسیده و سپاهیانی براي گرفتن انتقام خون او به راه افتـاده 

و چنین حدي از حدود الهی است که به خشم آمـدن بـه خـاطر آن واجـب و الزم بـوده      
مستلزم ایجاد چنین ماجرایی است، بلکه جایگاه و شخصیت عثمان و جایگـاه معنـوي او   
به عنوان خلیفه و قتل او به آن صورتی که روي داد، مافوق این چیزها بود. عالوه بر ایـن  
ترور صفتی شرعی یعنی خالفت بود که مسلمانان آن را نیابت از صاحب شرع در حفـظ  

. بنابراین تجاوز بر آن بدون داشتن دلیل )6(دانستند ه وسیله آن میدین و اداره امور دنیوي ب
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موجه، تجاوز بر صاحب شریعت و توهین به حاکمیت او و ضایع ساختن نظام مسلمانان 
 .)1(است

أم المؤمنین عائشه و زبیر و طلحه و همراهانشان در تالش براي ایجاد یک دیدگاه عام 
یی بودند که عثمان را به قتل رساندند و داراي چنـان  در مورد مواجهه با گروه سبئ اسالمی

به آسانی از کنار آن گذشت. ایـن موضـوع را مسـلمانان از     شد نمی قدرتی شده بودند که
سبئیان و اوباش شـهرها و آشـوبگران قبائـل و بـدویان و     که این  خالل اقداماتی فهمیدند

ابه که همسخن و موافـق عائشـه   آنان به انجام رساندند. نزد آن دسته از صح بندگان حامی
آشوبگران و سبئیون در سپاه علی وجود دارنـد و بـه   که این  بودند کامالً روشن شده بود

همین دلیل براي علی مشکل است که با آنان رویاروي شود، چه علی بر جان مردم مدینه 
تالش کنند بیمناك بود. از این رو بر آنان الزم بود که براي فهماندن موضوع به مسلمانان 

باشند تقویت نمایند تـا   و جانب کسانی را که خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان می
قصاص با حداقل تلفات از بی گناهان به اجرا درآید. این هدفی است که ما اطمینان داریم 
علی هم در تالش براي آن بود و روایاتی هم که در بحث گفتگوي علی و زبیـر و طلحـه   

ن موضوع داللت دارد. اینکهاین گروه از صحابه نیت کردند مردم را روشـن  ذکر شد بر ای
سازند و امور را برایشان واضح گردانند بر هوشیاري و آگاهی کامل آنان از روش و هدف 

و هدایت آن به سـمت متالشـی شـدن و عـدم      سبئیان در بازیچه قرار دادن افکار عمومی
و جهت ابطال نقش  بود که در میدان افکار عمومی زماستقرار امت داللت دارد. بنابراین ال

المـؤمنین  ام  و کارکرد آن، با آن رویارویی شود. این عمل در روایات صـحیحی کـه در آن  
. )2(باشـد  عائشه از اهداف خروج به بصره سخن گفته است، به خوبی روشن و صریح می

بصـره کسـی را نـزد    طبري روایت کرده که عثمان بن حنیف والی علی بن أبی طالب بـر  
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عائشه فرستاد تا در مورد سبب آمدنش از وي سوال نماید. عائشـه در جـواب گفـت: بـه     
رود و خبـر را از فرزنـدان خـود مکتـوم و پنهـان       خدا کسی همانند من به کار نهانی نمی

دارد. آشوبگران والیات و اوباش قبائل به حرم پیامبر خدا هجـوم آوردنـد و در آنجـا     نمی
پدید آوردند و حادثه سازان را به آنجا کشانیدند و در خور لعنت خـدا و پیـامبر   ها  حادثه

خدا شدند به سبب آنکه پیشواي مسلمانان را کشتند بی آنکه دلیل یـا قصاصـی در میـان    
باشد خون حرام را حالل دانستند و بریختند و مال حرام را غارت کردند، حرمت شـهر و  

نوامیس و تن افراد را رعایـت نکردنـد، بـی رضـایت      ماه حرام را رعایت نکردند، حرمت
مردم در خانه آنان اقامت گزیدند، چرا که آن مردم قـدرت مقاومـت نداشـتند و در امـان     
نبودند، ضرر زدند و سود ندادند و از خدا نترسیدند. من آمـدهام کـه کـار ایـن جمـع و      

ین وضع باید انجام داد با را که آنجا هستند و آنچه را که باید براي اصالح ا محنت مردمی
 مسلمانان بگویم و این آیه را خواند:

﴿                           ﴾ 

  ]114النساء: [
نجواهـا و  هایشـان خیـر و خـوبی نیسـت، مگـر در       پـچ  در بسیاري از نجواها و پـچ «

اي یـا اصـالح بـین     هاي آن کسی که به صدقه و احسانی یا به کار نیکو و پسـندیده  پچ پچ
 . »مردم دستور دهد

خواهیم کسانی را که خدا گفته و پیامبر خدا فرمان داده از صـغیر و کبیـر و مـرد و     می
و از  انیمخـو  می زن براي اصالح گري تشویق نماییم. کار ما این است. شما را به معروف

 .)1(کنیم کنیم و به تغییر آن ترغیب می منکر منع می
ابن حبان روایت کرده که عائشه در نامهاي به ابوموسی اشـعري والـی علـی در کوفـه     
نوشت: شما از قتل عثمان و کیفیت آن با خبر هستید. من بـراي ایجـاد اصـالح در میـان     

                                           
 .5/489تاریخ طبري -1
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هـاي خـود    م کن که در خانـه که نزدیک تو هستند اعال ام. پس به مردمیمردم خارج شده
بمانند و به عافیت خشنود باشند تا اینکه خبر خوشحال کننده ایجاد صـلح و سـازش در   

. وقتی که علی قعقاع بن عمرو را نزد عائشه و همراهـانش  )1(میان مسلمانان به آنان برسد
او سالم فرستاد تا در مورد سبب آمدنشان از آنان سوال نماید، قعقاع نزد عائشه رفت و به 

شهر کشانده است؟ عائشه گفت: پسـرم،  به این  کرد و گفت: مادرجان، چه چیزي شما را
 .)2(اصالح در میان مردم

بعد از پایان نبرد جمل، علی نزد عائشه آمد و به عائشه گفت: خداوند تو را بیامرزد. 
عائشه . پس )3(عائشه گفت: خداوند تو را نیز بیامرزد، من فقط قصد اصالحگري داشتم

اعالم کرد که فقط براي ایجاد اصالح و سازش در میان مردم خارج شده است. این 
یند: او از گو می و دهند می جوابی است به شیعه و روافض که عائشه را مورد طعنه قرار

خانهاش خارج شد حال آنکه خداوند به وي دستور داده بود که در آن استقرار یابد، در 

﴿ ید:فرما می این آیه که              ﴾ ]:33األحزاب[ 

ها  آن هاي خود بمانید (و جز براي کارهائی که خدا بیرون رفتن براي انجام و در خانه«
ردم و همچـون جاهلیـت پیشـین در میـان مـ      )ها بیرون نروید اده است، از خانهرا اجازه د

زیرا به اجماع سفري کـه در اطاعـت از خـداي متعـال      »نشوید و خودنمائی نکنیدظاهر 
انجام شود با قرار گرفتن در خانه و عدم خروج از آن منافات ندارد و این همـان چیـزي   

المؤمنین در مورد خروج خود براي اصالح در میان مسلمانان به آن اعتقاد داشت ام  بود که
 .)4(ی خواهر زادهاش عبداهللا بن زبیر نیز همراه وي بودو در در این سفر محرم وي یعن
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ید: وي همچون جاهلیت پیشین دست گو می ابن تیمیه در جواب رافضیه در این مسأله
به خودنمایی نکرد و امر به ماندن در خانه با خروج براي انجام یک مصلحت که در مورد 

ي حج و عمره خارج شود، یا اینکه آن امر وجود دارد منافاتی ندارد، آنچنان که اگر زن برا
همراه با شوهرش به سفري برود. این آیه در زمان حیات رسول خدا نازل شـد و رسـول   

الـوداع و   حجـۀ برد، آنچنان که در  خدا بعد از نزول این آیه، زنانش را با خود به سفر می
مواردي دیگر عائشه را با خود به سفر برد و پیامبر عائشه را همراه با برادرش عبدالرحمن 

بعـد از   -بن أبی بکر روانه کرد و عبدالرحمن عائشه را بر ترك خود سوار کـرد و عائشـه  
و  -زیرا در ابتداي ورود به مکه عمره نگذاشـت  -از تنعیم محرم به عمره شد -اتمام حج

داع حداقل سه ماه قبل از وفات پیامبر و بعد از نزول این آیه انجام شد. به همین الو حجۀ
ند بعد از وفات ایشان و کرد می دلیل زنان رسول خدا به مانند زمانی که با رسول خدا حج

رفتنـد و عمـر، عثمـان یـا      در زمان خالفت عمر بن خطاب و بعد از آن هم بـه حـج مـی   
و اگر سفر آنان براي مصلحتی  کرد می دایت شتران آنانعبدالرحمن بن عوف را مسئول ه

باشد جائز است. پس عائشه اعتقاد داشت که آن سفر به مصلحت مسلمانان اسـت. پـس   
 .)1(داشت -اجتهاد -وي در این باره تأویل

ید: در مورد رفتن وي به جنگ جمل باید گفت که وي بـراي جنـگ   گو می ابن العربی
دستاویز به وي شدند و در مورد فتنـه و اغتشـاش بزرگـی کـه     به آنجا نرفت، بلکه مردم 

گریبانگیر مردم شده بود نزد وي شکایت کردند و امیدوار بودند که بـه برکـت وي میـان    
مردم سازش برقرار شود و امید آن را داشتند که چون عائشه در مقابل مردم بایستد مـردم  

شت و به همـین دلیـل بـا اقتـدا بـه      از وي شرم کنند و عائشه خود هم همین اعتقاد را دا
 خداوند در آیه:
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﴿                           ﴾ 

  ]114النساء: [
 -شد، زیرا همه مردم چه زن و چه مرد و چه آزاد و چه برده مخاطب امر بـه اصـالح  

 .)1(هستند -آیهدر 

 برخی امور مهم در ماجراي خروج عائشه رضی اهللا عنها 

 آیا عائشه رضی اهللا عنها براي خروج مورد اکراه کسی واقع شد؟  -1
المـؤمنین عائشـه را وادار بـه خـروج کـرده      ام  یعقوبی اظهار داشته که زبیر بـن عـوام  

هم چنین  )5(و دینوري  )4(و ابن أبی الحدید )3(»سۀو السیا مۀاإلما«. نویسنده کتاب )2(است
اشاره دارد که عبـداهللا بـن   به این  اند. روایتی که ذهبی بیان کرده است چیزي را بیان کرده

و بسـیاري از پژوهشـگران    )6(بر او تسلط داشته اسـت  -دختر اسماء خواهر عائشه -زبیر
ه را بر خـروج تشـویق و   وي اظهار داشته زبیر و طلحه عائش - )7(چون محمد سید وکیل

اند،  و افرادي دیگر بر اساس همین روایت حرکت کرده )8(قدوره هیۀو زا -ترغیب نمودند
اما این صحیح نیست، زیرا عائشه از همان لحظهاي که از قتل عثمان اطالع یافت و قبل از 

یـرا  رسیدن زبیر و طلحه و دیگر بزرگان صحابه به مکه اقدام به خونخواهی عثمان کرد، ز
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نزد وي آمد و گفـت:   روایت شده که وقتی وي به مکه بازگشت عبداهللا بن عامر حضرمی
المؤمنین، چه چیزي شما را به مکه برگردانده است؟ عائشه گفت: علت برگشتن من ام  اي

اوبـاش عهـده دار امـور    که ایـن   این است که عثمان مظلومانه کشته شده است و تا وقتی
یابد. پس تقاص خون عثمان را درخواست کنید و اسـالم   نمی باشند، اوضاع سر و سامان

و در آن  )1(را عزیز دارید و عبداهللا اولین کسی بـود کـه درخواسـت وي را اجابـت کـرد     
هنگام هنوز طلحه و زبیر از مدینه خارج نشده بودند، بلکه آنان بعد از گذشت چهارماه از 

 .)2(قتل عثمان از مدینه خارج شدند

 رضی اهللا عنها بر همراهان خود سلطه داشت؟  آیا عائشه -2
در میان کسانی که همراه با عائشه از مکه خارج شدند جمعی از صحابه رسـول خـدا   

و چنان که بروکلمان اظهار داشته است وي بـر هـیچ یـک از همراهـان      )3(حضور داشتند
رده اسـت  . روایـاتی کـه طبـري آو   )4(خود سلطه نداشت تا هرجا که بخواهد مردم را ببرد

المؤمنین عائشه و همراهانش در تـالش بـراي اصـالح و ایجـاد     ام  باشد که بیانگر این می
. این تعـدا  )5(سازش مورد تأیید دیگر زنان رسول خدا و تعداد زیادي از مردم بصره بودند

ان دست کم گرفت، زیرا طلحه و زبیر در توصیف آنان اظهار تو نمی زیاد از مردم بصره را
و عائشـه هـم آنـان را افـرادي صـالح       )6(که از برگزیدگان و نیکان بصره بودنـد  اند داشته
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بـه   . خروج این تعداد از افراد صالح فقط به خاطر اعتقاد راسخ آنان)1(توصیف کرده است
دانسـتند و معتقـد بودنـد مقصـد آن درسـت و       خروج را سودمند میکه این  امر بودهاین 

انـد   دانست و اینکه برخی از افراد اظهار داشـته  را میصحیح است و امیرالمؤمنین هم این 
کسانی که با عائشه از مکه خارج شدند جمعی از نادانـان و اوبـاش و آشـوبگران بودنـد     

، زیرا بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین علی در میان کشته شدگان )2(اند سخنی مردود رانده
. بعداً در )3(آنان و بیان فضائل آنان کردافراد همراه عائشهایستاد و اقدام به اظهار ترحم بر 

این خروج، خروج عدهاي از اوباش و اغتشاش گـران نبـوده اسـت و اینکـه      مورد اینکه
اي از نادانان حکم نرانده است و اینکه خروجی از سر هوشیاري بـوده و در   عائشه بر عده

 .)4(اند بحث خواهد شد آن برخی از بزرگان صحابه حضور داشته

 زنان رسول خداص نسبت به مسأله خروج براي خونخواهی عثمان موضع -3
در این سال زنان رسول خدا براي فرار از فتنه عازم حج شدند. وقتی کـه در مکـه بـه    
مردم خبر رسید که عثمان به قتل رسیده است، در حالی که از مکه خارج شده بودنـد بـه   

و  کننـد  می دند تا ببینند مردم چکارآنجا برگشتند و در این شهر اقامت کردند و منتظر مان
ند. پس وقتی که با علی بیعت شد برخی از صـحابه کـه بـه    کرد می همواره اخبار را دنبال

خاطر وجود اوباش در مدینه، از مانـدن در آن کراهـت داشـتند از مدینـه خـارج شـدند.       
. دیگـر زنـان   )5(بنابراین تعداد زیادي از صحابه و أمهات المؤمنین در مکه اجتماع نمودند

رسول خدا در مورد رفتن به مدینه با عائشه هم رأي بودند، اما وقتـی کـه نظـر عائشـه و     
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صحابه همراه وي بر این شد که به بصره بروند، از تصمیم خود برگشتند و گفتند: مـا بـه   
. أمهات المؤمنین در مورد خروج براي خونخواهی عثمـان  )1(رویم جایی غیر از مدینه نمی

اختالف نظر نداشتند، بلکه زمانی که مسیر حرکت از مدینه به بصره تغییر پیدا کرد، با هم 
المؤمنین حفصه در مورد رفتن به بصره با عائشـه  ام  در مورد آن دچار اختالف نظر شدند.

موافق بود، لکن برادرش عبداهللا او را قسم داد که خارج نشود. پس عدم خروج وي ناشی 
و به عائشه گفت: عبداهللا نگذاشت کـه مـن حرکـت بکـنم و      )2(از عدم موافقت وي نبود

 .)3(کسی را براي بیان عذر خود نزد عائشه روانه کرد
سلمه موافق با رأي عائشه نبود، بلکـه رأي  ام  تقریباً روایات شائع بیانگر این هستند که

وي باشـد کـه    روایات به صحت بیـانگر ایـن امـر مـی    ترین  اما نزدیک )4(پسندید علی می
فرزندش عمر بن أبوسلمه را نزد علی فرستاد و گفت: به خدا قسم پسرم عمر را که بیشتر 

ها با تو حضـور یابـد. پـس عمـر     آید تا در همه صحنه از خودم دوست دارم همراه تو می
 انتـو  نمی . با تحقیق در این روایت)5(همراه علی شد و همواره در کنار وي حضور داشت

سلمه، یعنی فرستادن فرزندش بـه نـزد علـی، بـه معنـی      ام  کاراین  که نتیجه رسیدبه این 
مخالفت وي با نظر أمهات المؤمنین مبنی بر ایجاد سـازش در میـان مؤمنـان اسـت، زیـرا      
چنان که دیدیم و چنان که در پیگیري وقایع خواهیم دید، عائشـه و همراهـان وي چنـین    

علی را دارند یا اینکـه قصـد خـروج    معتقد نبودند که با این خروج خود قصد مخالفت با 
ایم که داللت بـر   بر خالفت علی را دارند. هم چنین ما در روایات صحیح چیزي را ندیده

این داشته باشد که عائشه با نظر أمهات المؤمنین مبنی بر اهمیت تالش براي ایجاد سازش 
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ي اصـالح و  دانستند که خـروج بـرا   . أمهات المؤمنین می)1(و اصالح مخالفت کرده است
ایجاد سازش در میان مسلمانان داخل در چهارچوب واجب کفائی است و ضابطه و معیار 
در فرض کفائی این است که در این نوع از واجب، طلب متوجه تک تک مکلفان نیست، 

کـار،  به این  بلکه متوجه کسانی است که اهلیت اقدام به انجام آن را دارند و اهلیت اقدام
در میان مسلمانان به صورت کامل و از حیث جایگاه و سن و سـال و   یعنی ایجاد سازش

علم و توانایی، در خانم عائشه صدیقه وجود داشت و به اجماع جمهور مسـلمانان وي از  
جامعـه اهتمـام    . هم چنین وي بـه مسـائل عمـومی   )2(همه آنان به احکام شرعی داناتر بود

د. این شخصیت وي دستاورد چند چیز داشت و از شخصیتی بسیار فرهیخته برخوردار بو
بود: نخست اینکه وي دختر ابوبکر صدیق بود که بهایام العرب و نسبهاي آنان دانـا بـود.   

، آن خانهاي کـه بنیانهـاي اداره دولـت    کرد می دوم اینکه وي در خانه رسول خدا زندگی
یـن جایگـاه   از آن برخاست. هم چنین وي دختر خلیفه اول مسلمانان بود. علمـا ا  اسالمی

یـد: مـن بـا عائشـه مصـاحبت      گو می اند. عروه بن زبیر واالي وي را مورد تأکید قرار داده
اندازه او به آیات قرآن، واجبات، سنتها و شعر داناتر بـوده و   داشتم و کسی را ندیده که به

روایات بیشتري داشته و نسبت بهایام العـرب و انسـاب و فـالن و فـالن و قضـا و طـب       
. شعبی در مورد وي سخن رانده و از فقاهت و دانایی وي اظهـار شـگفتی   )3(اشدبتر  آگاه
یـد: عائشـه   گو مـی  ید: در مورد ادب نبوت چه گمانی دارید؟! عطـا گو می کند و سپس می

. أحنف بن قیس رئـیس  )4(مردم بودترین  نیک رأي مردم و در مورد امور عمومیترین  فقیه
ید: من خطبـه ابـوبکر و عمـر و عثمـان و علـی و      گو می بنی تمیم و یکی از بلیغان عرب
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و تـر   ام کـه باعظمـت   ام، اما سخنی را از دهن مخلوقی نشنیده خلفاي بعد از آنان را شنیده
 .)1(نیکوتر از سخن عائشه باشد. معاویه هم چنین چیزي را گفته است

ایـن کـار    وقتی که عائشه راهی بصره شد سائر أمهات المؤمنین وي را بدرقـه کردنـد.  
 .)2(باشد آنان یکی از معانی و مفاهیم یاري دادن و تشویق وي به انجام کارش می

 گذر حضرت عائشه رضی اهللا عنها بر آب حوأب -4
به طرق صحیحی روایت شده که عائشه بر آب حوأب گذر کرده است. از یحیـی بـن   

رسول خـدا بـه    سعید بن قطان از اسماعیل بن أبوخالد از قیس بن حازم روایت است که
زنان خود فرمود: اگر سگان آب حوأب بر یکی از شـما پـارس کنـد چـه حـالی خواهـد       

از طریق شعبه از اسماعیل نیز روایت شده اسـت و لفـظ شـعبه چنـین اسـت:       )3(داشت؟!
وقتی که عائشه به آب حوأب رسید صداي پارس کردن سگان آنجا را شنید، پـس گفـت:   

زیرا رسول خدا به ما فرمود: سگان آب حـوأب بـر کـدام     گردم، کنم که من بر می فکر می
چـه بسـا    -برنگرد –گردي؟!  . پس زبیر به وي گفت: آیا بر میکنند می یک از شما پارس

. یعلی بن عبید هم همین لفظ را )4(که خداوند به وسیله تو میان مردم سازش برقرار نماید
ید: سـند آن  گو می . البانی)5(است از اسماعیل روایت کرده است که حاکم آن را ذکر کرده

ید: از بزرگان أئمه حدیث، ابن حبان و ذهبی و ابن کثیـر  گو می به حقیقت صحیح است و
 .)6(اند و ابن حجر آن را صحیح دانسته
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در این روایات صحیح شهادت دروغ یا تدلیس، یعنی چیزهایی مقام صحابه منزه از آن 
وجـود   -و بعداً ذکر خواهنـد شـد   -اند ن داشتهباشد و از چیزي که روایات ضعیف بیا می

 .)1(ندارد
اند تأمل واندیشه کند چیـزي   را صحیح دانستهها  آن اگر کسی در این روایات که علما

را ها  آن یابد که بر نهی از چیزي یا امر به چیزي داللت داشته باشند تا عائشه نمیها  آن در
این است که رسول خدا سوال کرده کدام یک فهمد  میها  آن انجام دهد، بلکه چیزي که از

 در» إیـاك «کند؟ اما روایاتی که بر نهی داللت دارند و لفـظ   از شما بر آب حوأب گذر می
(اي  )2(»إیـاك أن تکـونی یـا حمیـراء    «یـد:  گو مـی  آمده است، مانند این روایت کـه ها  آن

اند و  صحیح ندانستهرا ها  آن مواظب باش که تو آن شخص نباشی) علما -عائشه -حمیراء
باشند. از این رو رأي صحیح این است که عبور عائشه بر آب حـوأب   روایاتی ضعیف می

اند و اثر زیادي بر روان عائشـه   باشد که روایات جعلی ساخته و پرداخته فاقد اثر سلبی می
فکر برود که برگردد و کار ایجاد صـلح  به این  نگذاشت به طوري که او به صورت جدي

یان مسلمانان و تالش براي استوارسازي گامهاي آنان را رها نماید و نهایت چیزي که در م
بازگشتن به ذهنش خطور کرد و  -گمان -»ظن«یک لحظه  براي وي روي داد این بود که

گردم) و  کنم که من بر می (فکر می »إال راجعـة يما أظننـ«خود وي هم در تعبیر از آن گفت: 
ود و وي فقط براي مدتاندکی درنگ ورزیـد و سـپس بعـد از    این فقط یک ظن و گمان ب

اینکه زبیر گفت: چه بسا خداوند به وسیله او میـان مسـلمانان سـازش و اصـالح ایجـاد      
و  )4(. همیشه و همواره مسـأله آب حـوأب  )3(نماید، دوباره هدفش روشن و واضح گردید

عه و کسـانی دیگـر   احادیث مذکور در مورد آن جوالنگاه و مرتعی خوشـگوار بـراي شـی   
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جهت طعنه وارد کردن برام المؤمنین عائشـه بـوده اسـت و در مسـأله خـروج وي بـراي       
خونخواهی عثمان به آن باور دارند و حتی کارشان به جایی رسیده که با ادعاي مخالفـت  
عائشه با نهی رسول خدا از وارد شدن بر آب حوأب، صفت مجتهد بودن را از عائشه نفی 

اند. طبري آن را طـی یـک روایـت طـوالنی      بع تاریخی این ماجرا را ذکر کردهاند. منا کرده
باشد و ابن عدي در مورد این  بیان داشته است که اسماعیل بن موسی فزاري راوي آن می

. فزاري این خبـر را  )1(اند ید: صفت غلو و تشیع او را مورد نکوهش قرار دادهگو می راوي
 .)2(انـد  که ابن حجر و نسائی وي را ضـعیف دانسـته   از علی بن عابس أرزق روایت کرده

و  )3(کند که فردي ناشناس است علی بن عابس این روایت را از خطاب هجري روایت می
و او  )4(این هجري مجهول آن را از فرد ناشناس دیگري به نام صفوان بن قبیعـه أحمسـی  

ـ  تر به نام عزنی صاحب الجمل روایت می آن را از شخصی ناشناس د کـه وي در واقـع   کن
 .)5(صاحب الجمل نیست، بلکه صاحب آن یعلی بن أمیه است

بوي تشیع و رفـض را احسـاس کـرد،     توان می در متن این روایت و در انتهاي روایت
کنـد کـه بـراي بدسـت گـرفتن خالفـت        زیرا راوي بر زبان علی بن أبی طالب بیـان مـی  

روایات صحیح و ثابت خـالف ایـن    از ابوبکر و عمر و عثمان است، حال آنکهتر  مستحق
روایـت صـحیح   که این  دشو می . بر اساس مباحث سابق براي ما روشن)6(کنند می را بیان

. روایات دیگري هم در باب این ماجرا وجود دارد که همـه از جهـت سـند و    )7(باشد نمی
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این  طعنه زدن به بزرگان و فضالي صحابه و بیانها  آن باشند و هدف اصلی متن باطل می
امر است که هدف آنان از خروج خود، محقق ساختن مطامع دنیوي شخصی چون دارایی 

کند و اینکه آنان در این راه  و ریاست و غیره بوده است و اینکه هدف وسیله را توجیه می
از برافروختن آتش فتنه و جنگ در میان مسلمانان هـراس و پرهیـزي نداشـتند و هـدف     

. نیـز بافنـدگان   )1(باشد حابی بزرگوار، یعنی طلحه و زبیر میاصلی همهاین روایات، دو ص
دو صحابه بزرگوار جرأت زیـر  که این  این روایات قصد بیان و تأکید بر این امر را دارند

المـؤمنین عائشـه   ام  پا گذاشتن حرمتهاي الهی را داشتند، چه در این روایـات آنـان بـراي   
آب حوأب نیست و عالوه بر این هفتاد این  که یندگو می و کنند می قسمهاي سختی را ادا

را آوردند تا بر صداقت سخنشان شهادت بدهند و ایـن کـار    -و به روایتی پنجاه نفر -نفر
بندد اولین شهادت دروغ در اسـالم   چنان که مسعودي شیعه و رافضی بر آن افراد افترا می

 .)2(است
که طلحه و زبیر وام المؤمنین  این روایات در تالش براي این امر هستند تا نشان دهند

اهد چنین نشـان  خو می عائشه نیت و قصد پاك و خالصی نداشتند و هدفشان یکی نبود و
دهند که عائشه قلباً موافق طلحه بود و دوست داشت که وي خلیفه شود، زیرا طلحه هـم  

طلحـه و  باشند کـه   به مانند عائشه از بنی تیم بود. هم چنین در پی نشان دادن این امر می
زبیر هم با یکدیگر رقابتی داخلی داشتند و هر کدام از آنان مشتاق این بودند که خالفـت  

 باشـند، چـه سـند برخـی از     را بدست بگیرند. این روایات داراي ضعفهاي بسیار قوي می
منقطع است و در سند برخی دیگر افـراد مجهـولی وجـود دارد کـه شـناخته شـده       ها  آن

. بسیاري از نویسندگان و مؤرخـان  )3(وجود داردها  آن ر دو عیب درباشند، یا اینکه ه نمی
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اند،  نقش داشتهها  آن تکیه کرده و در نشرها  آن اند و بر تحت تأثیر این روایات قرار گرفته

تألیف عقـاد و  » علی یۀعبقر«این روایات بی پایه و اساس هستند، ماننند کتاب  حال آنکه
 .)1(سین و برخی دیگر از نویسندگان معاصرتألیف طه ح» علی و بنوه«کتاب 

 اقدامات آنان در بصره -5
 )3(فرود آمدنـد  )2(وقتی که طلحه و زبیر و همراهانشان به بصره رسیدند در کنار خریبه

و از آنجا کسانی را نزد بزرگان و برگزیدگان قبائل فرستادند تا از آنان علیه قاتالن عثمـان  
کمک بگیرند. بسیاري از مسلمانان بصره و دیگر شهرها اجراي قصاص بر قاتالن عثمـان  
را دوست داشتند، اما برخی از این افراد معتقد بودند کـه ایـن کـار در اختیـارات خلیفـه      

براي انجام این امر بدون فرمـان و اطاعـت وي، معصـیت اسـت. لکـن       باشد و خروج می
خروج این صحابه بزرگواري که مژده بهشت به آنـان داده شـده بـود و خـروج اعضـاي      

زن ترین  المؤمنین عائشه، همسر مورد عالقه رسول خدا و فقیهام  شوراي خالفت و خروج
آن را انکار نمیکردند، برخی اسالم و درخواست شرعی و روشن آنان که کسی از صحابه 

را واداشت که به آنان بپیوندنـد. زبیـر شخصـی را نـزد      -از قبائل مختلف -از مردم بصره
فرستاد تا در مسأله خونخواهی عثمـانی از او طلـب یـاري     أحنف بن قیس سعدي تمیمی

 نماید. احنف از رؤساي تمیم بود و سخن وي در میان آنان رواج داشـت و از او اطاعـت  
ید: مسألهاي بسیار سخت بر من گو می ند. احنف خود در مورد سختی این موقعیتکرد می

عرضه شد که تا به حال چنین چیزي بر من عرضه نشده بود و گفتم: اینکه من این افـراد  
باشند رها کنم، ایـن   هم با آنان می -زبیر بن عوام -المؤمنین و حواري رسول خداام  را که
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. اما وي کناره گرفت و شش هزار نفر از قـومش کـه از وي   )1(ودکاري بسیار بد خواهد ب
بردند کناره گرفتند، اما بسیاري از آنان از او سرپیچی کردند و مطیـع طلحـه و    اطاعت می

. )3(. زهري بیان کرده که عامه مردم بصره از آنان تبعیت کردنـد )2(زبیر وام المؤمنین شدند
یر پیوستند تا در کاري که آنان قصد اجراي آن را بدین ترتیب افراد جدیدي به طلحه و زب

 -والـی علـی در بصـره    -داشتند به آنان کمک نمایند. عثمان بن حنیف به حد توان خـود 
خواست امور را سر و سامان داده و اصالح نمایـد، امـا امـور از کنتـرل وي خـارج شـد       

ـ       بطوري که ان مـا فـرود   یکی از آنان در مورد بصـره گفـت: بخشـی از مـردم شـام در می
 . حتی معاویه بعدها تالش کرد تا با کمک مردم بصره بر بصره استیال یابد.)4(اند آمده

اند که عثمان بن حنیف به حکیم بن جبلـه اجـازه    برخی از منابع غیر معتمد بیان کرده
داد تا وارد جنگ شود، اما چنین چیزي ثابت نشده و در منابع صحیح هـم چنـین مطلبـی    

 .)5(استروایت نشده 

 کشته شدن حکیم بن جبله و اوباش همراه او -6
بعد از اینکه عائشه براي مردم بصره خطبه اي خواند حکیم بن جبله آمـد و جنـگ را   

هاي خود را باال بردند و نگهداشتند که  شعله ور ساخت. یاران عائشه و طلحه و زبیر نیزه
هم چنان به جنگ با آنان ادامه جنگ نشود، اما حکیم و همراهان او دست بردار نشدند و 

دادند و طلحه و زبیر و عائشه فقط از خود دفاع کردنـد، امـا حکـیم هـم چنـان سـواران       
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. علیرغم این امر عائشه اصرار داشـت کـه   )1(نمود و تشویق می کرد می خویش را تحریک
جنگ برپا نشود. پس بهیاران خود دستور داد که به سمت چـپ برونـد و از جنگجویـان    

تـا   -و آن مردم بر آنان تاختنـد  -بماندند -قبرستان بنی مازن -شوند و مدتی در آنجا دور
. وقتی که صبح فرارسید حکیم بن جبله در حالی کـه  )2(اینکه شب آنان را از هم جدا کرد

گفت آمد و در دستش نیزهاي قرار داشت و بـه سـوي عائشـه و همراهـان وي      ناسزا می
رسید و آن فرد کار وي در ناسـزاگویی   ر مرد یا زنی که میرفت. حکیم در سر راه به ه می

. در این هنگام مردم عبـدالقیس  )3(رساند داد، به قتل می به عائشه را مورد نکوهش قرار می
جز آنان که گمنام بودند به خشم آمدند و گفتند: تو دیشب چنان کردي و امروز اکنون نیز 

یم تا خدا از تو قصاص بگیرد. سپس رفتند و گذار کارت را از سر گرفتی. به خدا قسم می
او را ترك کردند. افرادي از پراکندگان قبائل که همراه حکیم به جنگ با عثمان رفته بودند 

دانستند که دیگر در بصرهاي  و در محاصره وي شرکت داشتند به راه خود رفتند. آنان می
ند و جنـگ سـختی را بـا    جایی ندارند پس گرد حکیم جمع شدند و بهیاران عائشه رسید

که دسـت از   کرد می زد و آنان را دعوت . منادي عائشه بر آنان بانگ می)4(هم انجام دادند
گفت: هیچکس را نکشید مگر آنکه بـا   و عائشه می )5(پذیرفتند جنگ بردارند، اما آنان نمی

در . کـرد  می شما بجنگد. اما حکیم به دعوت منادي توجه نکرد و همچنین جنگ افروزي
این هنگام و بعد از اینکه طبیعت این افراد جنگجـو بـراي طلحـه و زبیـر روشـن شـد و       

گذارنـد و در افـروختن    دریافتند که آنان از چیزي پرهیز ندارند و هر حرمتی را زیر پا می
باشند، گفتند: حمد خدایی را که انتقام مـا را از مـردم بصـره     آتش جنگ داراي هدفی می

                                           
 .138-137خالفۀ علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص -1

 .5/494تاریخ طبري -2

 .495همان -3

 .499همان -4

 همان. -5



 جنگ جمل   208
 

یچ یک از آنان را باقی مگذار و از آنـان قصـاص بگیـر و همـه را     فراهم ساخت. خدایا ه
گفتند: هر کس که از جمله قاتالن عثمان نیست، از  بکش. سپس به جنگ آنان رفتند و می

جنگ با ما کنار برود، زیرا ما فقط قصد جنگ با قاتالن عثمان را داریم و با کسی جنگ را 
. از میان قاتالن بصرهاي عثمـان  )1(جام دادندکنیم. سپس جنگ سختی را با هم ان آغاز نمی

زدند: اگر در قبیله شما کسی  فقط یک نفر توانست فرار نماید. منادي طلحه و زبیر ندا می
. گروهـی  )2(هست که در جنگ مدینه و قتل عثمان دست داشته است او را نزد ما بیاورید

شـب بـه سـراغ وي آمـده      در تـاریکی  -یدگو می چنان که عائشه -از آن نادانان و اوباش
بودند تا وي را بکشند و حتی تا آستانه خانه او هم رسیده بودند و فردي راهنما به همراه 
خود داشتند تا آنان را به سوي عائشه راهنمایی نماید، اما خداوند شر آنـان را بـه وسـیله    

نان گروهی که گرد خانه عائشه بودند دفع کرد و آسیاب جنگ بر آنان برگشـت و مسـلما  
 .)3(دورشان را بگرفتند و آنان را کشتند

طلحه و زبیر و همراهانشان توانستند بر بصره سیطرهیابند و به غذا و کمک غذایی نیاز 
ها بر آنان سپري شده و آنان مهمان کسی نشده بودند. پس سپاه زبیر بـه   داشتند، زیرا هفته

را از آنجا تهیه نمایند و عثمـان  داراإلماره بصره و سپس به بیت المال رفت تا ارزاق خود 
 .)4(بن حنیف را رها کردند و او به نزد علی رفت

بدین ترتیب طلحه و زبیر وام المؤمنین عائشه بر بصره استیال یافتند و تعداد زیـادي از  
اند و  افرادي را که در هجوم بر مدینه دست داشتند که تعداد آنان را هفتاد نفر برآورد کرده

کیم بن جبله، رئیس شورشیان بصره حضور داشت و بـه جنـگ و آتـش    در رأس آنان ح

                                           
 همان. -1

 .501همان -2

 .503همان -3

 .138؛ خالفۀ علی بن أبی طالب، عبدالحمید، ص493همان -4



 209 رویدادهاي پیش از جنگ جمل
 

افروزي عالقه زیادي داشت، به قتل برسانند. در این جنگ زبیـر فرمانـده بـود و در ایـن     
 .)1(مورد با وي بیعت شد

 المؤمنین عائشه رضی اهللا عنها به دیگر شهرهاام  هاي نامه -7
که با اهل بصره روي داد بـراي مـردم   عائشه تمایل زیادي داشت تا حقیقت جنگی را 

روشن گرداند. به همین دلیل براي مردم شام و کوفه و یمامه نامـه نوشـت. نیـز نامـه اي     
اند آنـان را بـاخبر گردانـد. از     براي مردم مدینه نوشت تا در مورد کارهایی که انجام داده 

دیم تـا از جنـگ   اش براي مردم نوشت این بـود: آمـده بـو    جمله چیزهایی که وي در نامه
جلوگیري کنیم و کتاب خداي عزوجل را بپابداریم و حدود خدا را در باره شریف و غیر 
شریف و کم و زیاد اجرا کنیم مگر آنکه خدا ما را از آن بـازدارد. نیکـان و نجیبـان مـردم     
بصره با ما بیعت کردند و اشرار و اوباش به مخالفت ما برخاستند و دست به اسلحه بردند 

بـه ایـن    گیریم المرمنین را به گروگان میام  ز جمله سخنانی که به ما گفتند، این بود کهو ا
سبب که آنان را به سوي حق خوانده و ترغیب کرده بود. خداي عزوجل روش مسلمانان 
را مکرر به آنان وانمود و چون حجت و دسـتاویزي نمانـد قـاتالن امیرالمـؤمنین عثمـان      

درآمدند و جز حرقوص بن زهیر کسی از آنان جان بدر نبرد که  دلیري نمودند، اما از پاي
کند. شما را به خدا شما نیز چنان کنید کـه   اگر خداي سبحان بخواهد او را نیز گرفتار می

ما کردهایم که ما و شما در پیشـگاه خـدا معـذور باشـیم کـه تکلیـف خـویش را انجـام         
 .)2(دادهایم

 عائشه و زبیر و طلحه رضی اهللا عنهم  اختالف بین عثمان بن حنیف و سپاه -8
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طبري از ابومخنف از یوسف بن زید از سهل بن سعد روایت کرده کـه گفـت: وقتـی    
عثمان بن حنیف را گرفتند ابان بن عثمان را پیش عائشه فرستادند و نظـرش را در مـورد   

را به خدا عثمان خواستند. عائشه گفت: او را بکشید. زنی به عائشه گفت: ایام المؤمنین، ت
با عثمان که صحابه پیامبر خدا بوده چنین مکن. عائشه گفت: ابان را برگردانید. وقتی کـه  
او برگرداندند، عائشه گفت: بگو: عثمان را نکشید، بلکه در حبس کنید. ابـان گفـت: اگـر    

گشتم. مجاشع بن مسعود به آنـان گفـت:    دانستم که مرا براي این برگرداندهاید بر نمی می
را بزنید و موي ریشش را بکنید. آنان چهل تازایانه به او زدند و موي ریش و سـر   عثمان

. در سند این روایت ابومخنـف  )1(و ابروان و مژههایش را بکندند و او را در حبس کردند
وجوددارد که فردي شیعی و رافضی و محترق است و از طریق صحیحی ثابت نشـده کـه   

باشند. چیـزي   بزرگوار از انجام چنین کار قبیحی منزه میبتوان بر آن اعتماد کرد و صحابه 
از روایت سیف فهمید این است که اوباش و اغتشاشگران این کار را بـر سـر    توان می که

وي آوردند و طلحه و زبیر این کار را زشت و بسیار بد دانستند و این خبـر را بـه سـمع    
. این روایـت  )2(اهد برودخو می عائشه رساندند و عائشه گفت: او را رها کنید تا هر جا که

ده است تعارض دارد، زیرا در این روایت ذکر نشده کـه  با تفصیالتی که ابومخنف نقل کر
به قتل یا حبس کردن یا کندن موهاي صورت وي امر شده باشد. نویري و ابن کثیـر ایـن   

. ذهبی بیان داشته که مجاشع بن مسـعود قبـل از   )3(اند را برگزیده -روایت سیف -روایت
م فرض شود که مجاشع بـن  . حتی اگر ه)4(ورود به خانه عثمان بن حنیف کشته شده بود
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مسعود به قتل نرسیده بود، رهبري و فرماندهی بدست وي نبود تا ایـن فرمانهـا را صـادر    
 .)1(نماید
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 هفتم:
 به کوفه  خروج امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب

وجـود در مدینـه   خروج امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب از مدینه مورد تأیید صحابه م
نبود. این موضوع وقتی روشن شد که علی تصمیم گرفت به شام برود تـا بـا مـردم آنجـا     

. علی معتقـد بـود کـه مدینـه     )1(کند دیدار کرده و ببیند معاویه چه نظري دارد و چکار می
کـه برخـی دیگـر از شـهرها در آن مرحلـه زمـانی داشـتند،         دیگر داراي آن عناصر الزمی

. وقتـی کـه ابوایـوب    )2(گفت: مردان بزرگ عرب و داراییها در عـراق هسـتند  باشد و  نمی
انصاري از این تمایل خلیفه اطالع پیدا کرد به وي گفت: اي امیر مؤمنان، کـاش شـما در   

ید، زیرا پناهگاهی استوار و محل هجرت رسول خدا است و مـزار  کرد می این شهر اقامت
در آن قرار دارد. پس اگر اعـراب از شـما اطاعـت    و منبر ایشان و خمیر مایه اصلی اسالم 

بر شما شورید آنان  بردند شما هم در این شهر به مانند افراد قبلی خواهید بود و اگر قومی
را با دشمنانشان دفع خواهی کرد، اما اگر اکنون چارهاي جز رفتن نداریـد، برویـد، شـما    

مـت در مدینـه گرفـت و عمـال     معذور هستید. خلیفه نظر وي را پذیرفت و تصمیم به اقا
. اما حوادث سیاسی جدیـد و زیـادي روي داد کـه خلیفـه را     )3(خود را به شهرها فرستاد

وادار به ترك مدینه کرد و علی تصمیم گرفت به کوفـه بـرود تـا بـه مـردم شـام نزدیـک        
بـه وي خبـر رسـید کـه      شـد  می که علی داشت براي رفتن به کوفه آماده . هنگامی)4(باشد

. پس مردم مدینه را تشویق کرد تا به وي کمـک  )5(اند و طلحه و زبیر به بصره رفتهعائشه 
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کنند. چون برخی از اوباش در سپاه علی حضور داشتند، و نیز به خاطر روش برخـورد و  
تعامل با آنان، برخی از مردم مدینه در همراه شدن با علی درنگ ورزیدند، زیرا بسیاري از 

 که فتنه هم چنان پابرجاست و الزم است تا وقتی که امور آشکار مردم مدینه معتقد بودند
دانیم چکار کنیم، زیرا این  گفتند: خیر، به خدا قسم ما نمی ند تأمل و غور شود و میشو می

موضوع براي ما مشتبه است و ما تا وقتی که موضوع برایمان روشـن و آشـکار شـود در    
با همان آرایشی که براي حرکت به سوي شام مانیم. طبري روایت کرده که علی  مدینه می

به سپاه خود داده بود از مدینه بیرون رفت و جمعی از کوفیان و بصریان نیـز سـبکبار بـا    
. در مورد اینکه تعداد زیادي از مردم مدینـه  )1(وي روان شدند که همه هفتصد کس بودند

وجـود دارد، از جملـه:   از همراهی با علی و اجابت دعوت او درنگ ورزیدند، ادله زیادي 
؛ )2(از این امر شکایت کرده اسـت ها  آن هاي زیادي از علی بن أبی طالب که وي در خطبه

پدیده گوشه گیري بسیاري از صحابه بعد از کشته شدن عثمان که امري واضح و روشـن  
است؛ همچنین تعدادي از صحابهاي که در نبرد بدر حضور داشتند، بعـد از کشـته شـدن    

. ابوحمیـد  )3(خـارج نشـدند  هـا   آن هاي خود ماندند و تا هنگـام وفـات از   خانهعثمان در 
در مورد حزن وانـدوه خـود بـه خـاطر      -از صحابه حاضر در نبرد بدر -ساعدي انصاري

دهم که تا وقتی  ید: پروردگارا من در پیشگاه تو تعهد میگو می کشته شدن عثمان بن عفان
آنان معتقد بودند که خارج شدن از مدینه در آن مرحله . )4(کنم، نخندم که با تو مالقات می

دهـد کـه از عواقـب آن در     از تاریخ، آن را به سوي لغزش و افتادن در فتنهاي سـوق مـی  
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ترسند سالمت گذشته آنان و ثواب جهاد آنان در کنار رسـول خـدا    و می )1(هراس هستند
 .)2(در معرض خطر قرار گیرد

که کسی از صحابه خلیفـه را همراهـی نکـرد، بلکـه      معنی نیستبه این  آنچه ذکر شد
ید: غیر از علی، عمار، گو می برخی از آنان همراه وي شدند، اما تعدادشان زیاد نبود. شعبی

طلحه و زبیر کسی از صحابه رسول خدا در جنگ جمل حضور نداشتند. اگـر کسـی نفـر    
ه است: اگر کسی بـه  . در روایت دیگري آمد)3(دیگري را ذکر کند پس من دروغگو هستم

انـد، او را   شما گفت که از صحابه حاضر در نبرد بدر بیشتر از چهـار نفـر شـرکت داشـته    
تکذیب کن. علی و عمار در یـک طـرف جنـگ و طلحـه و زبیـر در طـرف دیگـر قـرار         

. در روایت دیگري آمده است: غیر از شش نفر از افراد حاضر در نبرد بدر کـس  )4(داشتند
 .)5(به بصره نرفتدیگري همراه علی 

پس روشن شد که منظور روایات سابق، آن دسته از صـحابه اسـت کـه در نبـرد بـدر      
 اند. در هر حال تعداداندکی از انصار در فتنه مشارکت داشتند. حضور داشته

یند: وقتی که فتنه در مدینه روي داد، اصحاب رسـول خـدا   گو می ابن سیرین و شعبی
ر حالی که کمتر از بیست نفـر در آن شـرکت نمودنـد. پـس     بیشتر از ده هزار نفر بودند د

 .)6(جنگ علی و طلحه و زبیر و صفین فتنه نامیده شد
د که تعداد صحابهاي که همراه علی عازم بصره شو می بنابراین از مباحث سابق روشن

ان به صورت یقینی بیـان داشـت کـه آنـان در جنـگ جمـل       تو نمی شدند بسیار کم بود و
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اند. به علت سـختی ایـن مـاجرا و کثـرت وقـائع آن، منـابع تـاریخی بـه          داشتهمشارکت 
 و تنهـا یکـی از روایـات    )1(اشاره نکردهانـد  مشارکتهاي صحابه یا شهدا و یا افراد زخمی

ید: جمعی از کوفیان و بصریان نیز سبکبار با وي روان شدند که همه هفتصد کـس  گو می
آیـد ایـن اسـت کـه بـه واقعیـت آن مرحلـه         می . چیزي که از این روایت بدست)2(بودند

دلیل کـه  به این  بوده و با مسیر حرکت حوادث انسجام بیشتري دارد. هم چنینتر  نزدیک
مردم مدینه دو دسته شده بودند و برخی میل به عزلت داشـتند و برخـی از مشـارکت در    

 .)3(ورزیدند وقائع درنگ می

 علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه  نصیحت عبداهللا بن سالم به امیر مؤمنان -1

عبداهللا بن سالم صحابی رسول خدا خواست علی بن أبی طالب را از تصمیمش مبنـی  
بر خروج منصرف سازد. به همین دلیل وقتی که علی براي رفتن آماده شده بـود نـزد وي   

ترسم کـه نـوك    آمد و ترس خود در مورد رفتن وي به عراق را بیان کرد و گفت: من می
هم چنین بـه وي گفـت کـه اگـر منبـر       -یعنی تو کشته شوي -یر به تو اصابت کندشمش

رسول خدا را ترك نماید دیگر آن را هرگز نخواهد دید. علی این چیزها را از رسول خدا 
شنیده بود، پس در جواب وي گفت: به خدا سوگند رسول خـدا ایـن چیزهـا را بـه مـن      

که با علی بودند چنان جرأت یافتـه بودنـد کـه بـه     اند. افرادي از اهالی کوفه و بصره  گفته
علی گفتند: بگذارید او را بکشیم. وضعیت چنان شده بود که قتل مسلمانانی که در سر راه 

 گرفتند، یا اگر از قول یا عمـل کسـی در مـورد جـان خـود احسـاس خطـر        آنان قرار می
مشاهده نمیکردند. این سخن و ند، براي آنان امر آسانی شده و در مورد آن اشکالی کرد می

تهاجم آنان بر این داللت دارد کـه ورع و تقـوایی نداشـتند و صـحابه بزرگـوار را در آن      
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دادند که رسول خدا به مردم بعد از آنان دسـتور داده بـود تـا     جایگاه شایستهاي قرار نمی
نهـی کـرد و   آنان را در آن جایگاههاي شایسته قرار دهند. اما علی بن أبی طالـب آنـان را   

 .)1(گفت: عبداهللا بن سالم مرد صالحی است

 نصیحت حسن بن علی به پدرش -2

رسید، همراه با افراد خـود در   )2(که به ربذه امیرالمؤمنین از مدینه خارج شد و هنگامی
رسـید نـزد وي    آنجا اردو زد و تعدادي از مسلمانان که تعدادشـان بـه دویسـت نفـر مـی     

و خوف و ناراحتیش نسبت بـه   کرد می سن در حالی که گریه. در ربذه پسرش ح)3(آمدند
اختالف و پراکندگی و تفرقهاي که دچار مسلمانان شده بود، آشکار بود نزد وي آمد و به 

ي و شـو  مـی  پدرش گفت: به تو چیزي گفتم اما تو آن را نشنیده گرفتی، فردا دچار بالیی
کنی، چه گفتی که من انجام  ن ناله میکند. علی گفت: پیوسته مانند ز کسی تو را یاري نمی

ندادم؟ حسن گفت: وقتی عثمان را محاصره کردند به تو گفتم از مدینه بیرون شو تا وقتی 
کشند آنجا نباشی. پس از آن، روزي که او کشته شد به تو گفتم بیعت نکن تـا   که او را می

دو که این  پس از آن وقتیفرستادگان والیات و قبائل بیایند و بیعت هر شهر نزد تو بیاید. 
ات بنشین تا توافق کنند و اگر فسادي شد بدست دیگـري   مرد چنان کردند گفتم در خانه

باشد، اما به من گوش ندادي. علی گفت: پسرم اینکه گفتی چرا وقتی عثمان را محاصـره  
ـ    کردند از مدینه خارج نشدي، به خدا ما را نیز چون او محاصره کرده ی بودنـد. اینکـه گفت

بیعت نمیکردي تا بیعت شهرها بیاید، کار بدست مردم مدینـه بـود و نخواسـتم کـار تبـاه      
شود. آنچه درباره خروج طلحه و زبیر گفتی، این براي مسلمانان وهن بود. به خدا قسم از 

ام پیوسته بر من چیره بودهاند و اختیار نداشتم و چنان که باید تسلط  وقتی که خلیفه شده
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آمدنـد   نشستم، با تکلیف خود و با کسانی که پیش من می گفتی در خانه می نداشتم. اینکه
استی مثل کفتار باشم که محاصرهاش کنند و بگویند: نیست، نیسـت،  خو می م؟کرد می چه

اینجا نیست، تا پاهایش را ببندند و بیرون بکشند. اگر در تکالیف خالفت که بر عهده من 
 .)1(بنگرد؟ پسرم پس دست از سرم بردارباشد، ننگرم، پس چه کسی در آن  می

 امیــر المــؤمنین در مــورد ایــن قضــیه تصــمیم قــاطع و روشــنی گرفتــه بــود و کســی
انست او را از تصمیمش برگرداند. وي محمد بن أبوبکر صدیق و محمد بن جعفـر  تو نمی

مأموریـت  را از ربذه به بصره فرستاد تا مردم بصره را به کمک فراخواند. امـا ایـن دو در   
خود موفق نبودند، زیرا ابوموسی اشعري فرماندار علی در کوفـه مـردم را بازداشـت و از    
خروج و جنگ در فتنه نهی کرد و هشدار رسول خدا در مورد حضـور در فتنـه را بـراي    

بن أبی وقـاص را فرسـتاد، امـا او هـم بـه       عتبۀ. بعد از آن علی هاشم بن )2(آنان بیان کرد

 .)3(بوموسی بر مردم گذاشته بود، دست خالی برگشتخاطر تأثیري که ا

 توسط علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه )4(فراخواندن مردم کوفه از ذي قار -3

علی سپاه خود را به ذي قار برد و بعد از گذشت هشت روز از خروج خود از مدینه، 
عبـاس را بـه کوفـه    . وي این بار عبداهللا بـن  )5(همراه با قریب نهصد نفر در آنجا اردو زد

فرستاد، اما مردم وي را معطل گذاشتند و با او نیامدنـد. سـپس علـی عمـار بـن یاسـر و       

بن کعـب را بـه    ظۀفرزندش حسن را فرستاد و ابوموسی را از سمت خود عزل کرد و قر

                                           
 .5/482تاریخ طبري -1

 . سند آن حسن است.15/12ابن أبی شیبۀ ؛ مصنف5/514تاریخ طبري -2

 .3/486؛ سیر أعالم النبالء144خالفۀ علی بن أبی طالب، ص -3

 .4/393آبی متعلق به بکر بن وائل در نزدیکی کوفه. معجم البلدان -4

 .521-5/519تاریخ طبري -5



 219 رویدادهاي پیش از جنگ جمل
 

. قعقاع نقش زیادي در قانع ساختن مـردم کوفـه داشـت، چـه در     )1(جاي او منصوب کرد
اهم راه صواب را خو می ایستاد و گفت: من خیرخواه و دلسوز شمایم ومیان آن به سخن 

یم. گفتار درست این است که ناچار باید زمامـداري  گو می گیرید و سخنی درست با شما
وجود داشته باشد که کار مردم را به نظام آورد و حق را از ظالم بگیرد و مظلـوم را نیـرو   

نمایـد.   کنـد و بـه صـلح دعـوت مـی      فانه میدهد. اینک علی زمامدار است و دعوت منص
. حسن بن علی تأثیر روشنی در این امر )2(حرکت کنید و کار را از نزدیک ببینید و بشنوید

داشت، چه در میان مردم به سخن ایستاد و گفت: اي مردم به نداي امیـر خـویش پاسـخ    
شوند. به خدا اگـر  بگویید و سوي برادرانتان حرکت کنید. باید کسانی براي این کار روان 

خردمندان به آن اقدام کنند براي حال و بعد بهتر است. دعوت مـا را بپذیریـد و مـا را در    
. بسیاري از مردم کوفه دعوت آنان را قبـول کردنـد و   )3(این گرفتاري مشترك کمک کنید

مابین شش تا هزار نفر از آنان همراه عمار و حسن به نزد علی رفتند و سپس دو هزار نفر 
از مردم بصره هم به آنان پیوستند و سپس عدهاي دیگر از قبائل مختلف نزد آنان آمدند و 

. )4(بدین ترتیب تعداد افراد سپاه وي در هنگام وقوع جنگ قریـب دوازده هـزار نفـر شـد    
وقتی که مردم کوفه نزد علی رسیدند علی به آنان گفـت: اي مـردم کوفـه، شـما شـوکت      

د و جماعتهایشان را پراکنده کردید و میـراث آنـان بـه شـما     عجمان و شاهانشان را ببردی
رسید و شما ناحیه خویش را توانگر کردید و مردمان را بر ضد دشمنانشان یـاري دادیـد.   

ام تا همراه ما برادران بصرهاي را ببینید، اگر بازآمدند و دست برداشتند ایـن   دعوتتان کرده
گیریم  کنیم و از آنان کناره می زیدند مدارا میاهیم و اگر اصرار ورخو می همان است که ما
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داریم. إن شـاء   تا تجاوز آغاز کنند و کاري را که موجب اصالح باشد بر تباهی مرجح می
 .)1(اهللا که نیرویی جز به کمک خدا وجود ندارد

 دشو نمی اختالف نظر موجب ابطال دوستی -4

شد، زیرا آنان با وجود با این سخن بر وضعیت صحابه در ماجراي فتنه منطبق می
اختالف نظر، کسی از آنان نسبت به برادران خود کینهاي نداشت، مانند این ماجرایی که 
در کوفه روي داد که بخاري آن را از أبووائل نقل کرده که گفت: وقتی که علی عمار را 

 عقبۀنزد مردم کوفه فرستاد تا آنان را براي کمک فراخواند، ابوموسی اشعري و أبومسعود 
بن عمرو انصاري نزد وي رفتند و گفتند: از زمانی که اسالم آوردهاي کاري را انجام 

از تعجیل و سعی تو در این موضوع باشد. عمار گفت: تر  ندادهاي که نزد ما ناخوشایند
تر  ام که نزد من ناخوشایند من هم از زمانی که شما اسالم آوردهاید کاري را از شما ندیده

که فردي  -در این قضیه باشد. در روایت دیگري آمده است: ابومسعود از تأخیر شما
به غالمش گفت: اي غالم دو حله بیاور و یکی را به عمار و دیگري را به  -توانگر بود

 . در این ماجرا مشاهده)2(ابوموسی بده و گفت: آن را بپوشید و با آن به نماز جمعه بروید
دانند، اما با این وجود ابومسعود  را خطاکار مید که ابومسعود و عمار همدیگر شو می

دهد تا آن را بپوشد و با آن در نماز جمعه حاضر شود، زیرا در آن  حلهاي را به عمار می
هنگام عمار لباس سفر بر تن داشت و حالت پوشش وي حالت پوشش جنگی بود و 

ین کار بر این ابومسعود دوست نداشت که عمار در آن لباس در نماز جمعه حاضر شود. ا
داللت دارد که آن دو با هم نهایت دوستی را داشتند، کار یکدیگر در فتنه را عیب و خطا 

دانستند، زیرا عمار معتقد بود که تأخیر ابوموسی و ابومسعود در تأیید و کمک به علی  می
خطا است و ابوموسی و ابومسعود معتقد بودند که شتاب و تعجیل عمار در تأیید علی 
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ند براي خود دالیلی قانع کننده کرد می و خطا است و هر دو در مورد کاري کهعیب 
داشتند، چه ابومسعود و ابوموسی معتقد بودند که به دلیل وجود احادیثی در مورد ترك 
جنگ در زمان فتنه و با توجه به وعیدهایی که در مورد حمل سالح علیه مسلمانان وجود 

ر به مانند علی معتقد بود که با باغیان و پیمان شکنان دارد باید جنگ را رها کرد و عما

﴿ ید:فرما می قول الهی تمسک جست کهبه این  جنگ شود و        ﴾  

و معتقد بود که وعید وارده در مورد جنگ را بر کسی حمل کرد که بر  ]9 حجرات:[ال
نماید. هر دو گروه تمایلی به قتل یکدیگر نداشتند و هر دو از  دیگري تعدي می

اسباب براي جلوگیري از ایجاد جنگ قبل از وقوع آن و جلوگیري از ترین  کوچک
و جنگ با هم را دوست بردند، زیرا هر د گسترش یافتن آن بعد از وقوع بهره می

 .)1(نداشتند

 سواالتی در راه -5

ابورفاعه بن رافع بن مالک عجالن انصاري وقتی که علی قصد خروج از ربذه را  -الف
 بري؟ علی گفت: آنچه که اهی و ما را کجا میخو می کرد به وي گفت: اي امیر مؤمنان چه

بپذیرند و دعوت ما را اجابت نمایند. اهیم و قصد آن را داریم صلح است اگر از ما خو می
کنـیم و حقشـان را    گفت: اگر قبول نکردند چه؟ علی گفـت: بـا عذرشـان رهایشـان مـی     

کنیم. گفت: اگر راضی نشدند چه؟ علی گفت: تا با مـا کـاري نداشـته     دهیم و صبر می می
نـیم.  ک باشند با آنان کاري نداریم. او گفت: اگر کاري داشتند چه؟ علـی گفـت: دفـاع مـی    

گفت: نیکو است. وي این سلسله از سواالت و جوابها را شنید و به آن راضی و خشـنود  
کنم چنان که به گفتار خشنودم کردي و این شعر را  شد و گفت: تو را به کردار خشنود می

 خواند:

                                           
 .2/304المدینۀ النبویۀ فجر اإلسالم و العصر الراشدي -1
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 ل الفوتـها قبـها دراکـدراک

 وتـانفر بنا واسم بنا نحو الصو 
 )1(إن هبت الموت يال وألت نفس

(دریاب دریاب، پیش از آنکه فرصت از دست برود. ما را به طرف این صدا ببر. جانم 
 نماند اگر از مرگ بترسم).

سوال عدهاي از اهل کوفه و از جمله اعور بن بنان منقري. وقتی مردم کوفه نـزد   -ب
امیر المرمنین علی در ذي قار رسیدند عدهاي از مردم کوفه از جمله أعور بن بنان منقري 
نزد وي رفتند. علی به وي گفت: اصالح و ایجاد سازش و خاموش کردن جنگ دشـمنی  
بر من الزم است تا که شاید خداوند به وسیله ما پراکندگی ایـن امـت را جمـع نمایـد و     
جنگ را به پایان برساند، اگر دعوت ما را قبول کردند. أعور گفت: اگر قبول نکردند، چه؟ 

ما نداشته باشند با آنان کاري نداریم. أعور گفت: اگر مـا را   که کاري با علی گفت: مادامی
کنیم. أعور گفت: آیا به مانند آنچه از این  رها نکردند چه؟ علی گفت: از خودمان دفاع می

براي آنان نیـز   باشد براي آنان نیز خواهد بود؟ (یعنی چنین احکامی موارد که علیه آنان می
 .)2(باشد؟) علی گفت: آري جایز می

ایشان گفت: به نظـر   دأالنی از جمله کسانی بود که از او سوال کرد و به مۀابوسال -ج

اند از این کار خداي عزوجل را منظـور داشـته    تو اگر این قوم که به خونخواهی برخاسته
باشند معذور خواهند بود؟ علی گفت: آري. ابوسالمه گفت: آیا تو نیز به خـاطر تـأخیري   

دهی معذور هستی؟ علی گفت: آري، وقتی کاري نامشخص باشد  میکه در این کار انجام 
است و نفع شامل تري دارد انجام داد. ابوسالمه تر  باید ابتدا کاري را که به احتیاط نزدیک
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گفت: اگر فردا چارهاي جز جنگ وجود نداشت حال ما و حال آنان چگونه خواهد بود؟ 
د خداوند او را وارد شو می قلب پاك کشته علی گفت: امیدوارم که هر کس از ما و آنان با

 .)1(بهشت گرداند
مالک بن حبیب نیز از علی بن أبی طالب سوال کرد و گفت: اگر با این قـوم رو در   -د

رو شدي چکار خواهی کرد؟ علی گفت: معلوم داشتهایم که صـالح دسـت نگـه داشـتن     
بـود در ایـن صـورت ایـن     است، اگر با ما بیعت کردند چه بهتر، اما اگر جز جنگ راهی ن

شکافی است که به هم نخواهد آمد. مالـک گفـت: اگـر از جنـگ چارهـاي نبـود وضـع        
کشتگان ما چگونه خواهد بود؟ علی گفت: هر که خداي عزوجل را مدنظر داشـته اسـت   

 .)2(دشو می این کار برایش سودمند واقع شده و مایه نجات وي
آتش فتنه بود و جنگ در دستور کـار  هدف امیرالمؤمنین ایجاد صلح و خاموش کردن 

داد این دردي بود که درمان نداشت. کسـی کـه    وي قرار نداشت، زیرا اگر جنگ روي می
رسید در گرو نیتش بود، خواه در کنـار امیرالمـؤمنین    در این جنگ از دو طرف به قتل می

انانی که بعد دارد که مسلم جنگید یا علیهایشان. بدین ترتیب علی بن أبی طالب بیان می می
اند دنبـال اصـالح و از بـین بـردن فتنـه       از شهادت عثمان در مورد این قضیه خروج کرده

انـدازه اخـالص آنـان در نیـت و پـاکی قلبشـان        باشند و اجرشان بـه  هستند و مجتهد می
 .)3(است
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 هشتم:
 هایی براي برقراري صلح تالش

علی سپاه خود را به طرف بصره حرکـت دهـد چنـد روز را در ذي قـار     قبل از اینکه 
اقامت کرد. هدف وي از بین بردن فتنه و تفرقه با وسـائل مسـالمت آمیـز و دور سـاختن     
مسلمانان از شر جنگ و درگیري مسلحانه به قدر توان و وسـع بـود. طلحـه و زبیـر نیـز      

گان تابعین که از فتنه کنـاره گرفتـه   چنین نیت و وضعیتی داشتند. تعدادي از صحابه و بزر
 بودند براي برقراي صلح تالشهایی را انجام دادند، از جمله:

 عمران بن حصین رضی اهللا عنه  -1

وي کسی را به میان مردم فرستاد تا عزم آنان بر جنـگ و رویـارویی را سسـت کنـد.     
فرسـتاد.   -ه بودندآنان تعداد زیادي بودند که به زبیر پیوست -سپس کسی را نزد بنی عدي

فرستاده وي نزد آنان که در مسجد خود بودند آمد و به آنان گفـت: عمـران بـن حصـین     
کند و به خداي یگانه  صحابه رسول خدا مرا نزد شما فرستاده است و شما را نصیحت می

باشـد و در بـاالي کوههـا     -بینی بریده -رد که اگر بردهاي حبشی و مجدعخو می سوگند
از تـر   بچراند و تا دم مرگ بر همین وضعیت باشد نزد وي دوست داشـتنی گوسفندانی را 

این است که به سوي یکی از این دو گروه تیري پرتاب کند که به هدف بخورد یا به خطا 
برود. پس پدر و مادرم به فدایتان باشد دست نگـه داریـد. مـردم در جـواب وي گفتنـد:      

منظورام المؤمنین عائشه  -بازمانده رسول خدادست از سر ما بردار، به خدا قسم ما هرگز 
 .)1(کنیم را به خاطر چیزي رها نمی -است

 کعب بن سور رضی اهللا عنه -2
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وي یکی از بزرگان تابعین بود. او در این راه تالش زیادي به خرج داد و چنان نقشـی  
ادامـه داد  ایفا کرد که هر کسی قادر به اداي آن نبود. او همچنان به تالش خود براي صلح 

تا اینکه چیزي که از آن بیم داشت روي داد و قربانی تالشـهاي خـود شـد، زیـرا وي در     
حالی که در میان دو صف قرار داشت و مردم را به داور قرار دادن قرآن و دست برداشتن 

 .)1(به قتل رسید کرد می از صلح دعوت

 قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اهللا عنه -3

را براي انجام صلح نزد طلحه و زبیر فرسـتاد   اع بن عمرو تمیمی امیرالمؤمنین علی قعق
و به وي گفت: نزد این دو مرد برو و آنان را به الفت و اتحاد دعوت کن و خطر تفرقه را 
به آنان بگو. قعقاع به بصره رفت و از عائشه شروع کرد و به وي گفت: مادر جـان بـراي   

رم براي اصالح میان مردم. پس قعقـاع از  چه سوي این والیت آمدهاي؟ عائشه گفت: پس
وي خواست تا کسی را نزد طلحه و زبیر بفرستد تـا آن دو حاضـر شـوند تـا در حضـور      

 عائشه با آنان صحبت نماید.

 * گفتگوي قعقاع با طلحه و زبیر رضی اهللا عنهما

وقتی که آن دو حاضر شدند قعقاع در مورد سبب حضورشان از آنان سؤال کرد و آنان 
به مانند عائشه گفتند: براي اصالح بین مردم. قعقاع به آن دو گفـت: بـه مـن بگوییـد      هم

طریقهاین اصالح چیست؟ به خدا اگر آن را بدانیم همراه با شما به اصالح دست زنـیم و  
دهیم. آن دو گفتند: کار قاتالن عثمان است که بایـد بـه کشـته     اگر ندانیم آن را انجام نمی

ن قصاص رها شوند این ترك قرآن و تعطیل کردن احکام آن اسـت و  شوند، زیرا اگر بدو
 اگر از آنان قصاص گرفته شود ایـن احیـاي قـرآن و دسـتورات آن اسـت. قعقـاع گفـت:        

                                           
باشـد آن را روایـت کـرده اسـت؛ خالفـۀ علـی،        صـحیح مـی  . وي از دو طریق که سند آن 7/92طبقات ابن سعد -1
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در بصره ششصد نفر از قاتالن عثمان حضور داشتند که شما همـه را جـز حرقـوص بـن     
د قـومش از بنـی سـعد    زهیر سعدي به قتل رساندید و چون او از دست شما فرار کرد نز

که شما خواستید او را از آنان بگیرید و به قتل برسانید قومش شـما   پناهنده شد و هنگامی
را از این کار منع کرد و شش هزار نفر از مردم بنی سعد که از شـما کنـاره گرفتـه بودنـد     

اگـر  براي حمایت از او بپاخواستند و به مانند فرد واحدي در مقابل شما ایسـتادند. حـال   
یید و آن گو می شما حرقوص را ترك کنید و او را نکشید، در واقع شما چیزي را که خود

کنید ترك کردهاید و اگر به خاطر دستیابی به حرقوص بـا علـی    را از علی درخواست می
گیرید و آنان  یابند و شما را شکست دهند در محذور قرار می بجنگید و آنان بر شما غلبه

ید که خوشایند شما نیست. شما به خاطر اینکـه  شو می و گرفتار چیزيکنید  را تقویت می
حرقوص را مطالبه کردید ربیعه و مضر را به خشم آوردید، زیرا آنان براي کمک بـه بنـی   
سعد براي جنگ با شما و رها کردنتان اجتماع کردند. این وضعیت کـه بـراي شـما روي    

 در سپاه وي حضور داشتند. داد، براي علی هم روي داد، زیرا قاتالن عثمان

 راه حل پیشنهادي قعقاع
المؤمنین عائشه و همراهـانش تحـت   ام  راه حل وي صبر و درنگ و حفظ آرامش بود.

تأثیر منطق قعقاع و استدالل مقبول وي قرار گرفتند وام المؤمنین به وي گفت: اي قعقـاع  
ش اسـت و در گـرفتن   به نظر تو باید چکار کرد؟ قعقاع گفت: عالج این کار حفـظ آرامـ  

قصاص از قاتالن عثمان باید بردباري و تأمل کرد و چون اختالفات به پایان رسید و امت 
در مورد امیر المؤمنین علی به اتفاق نظر دسـت پیـدا کـرد وي بـراي گـرفتن قصـاص از       

یابد. اگر شما با علی بیعت کنید و با او هم نظر گردید این نشـان   قاتالن عثمان فراغت می
ر و آثار رحمت و توانایی بر گرفتن انتقام عثمان است، اما اگر از این کار ابا بورزیـد و  خی

به تکلیف گرایش یابید این نشان شر و از دست رفتن انتقام است. پس عافیـت را مـرجح   
دانید تا از آن بهره مند شوید. کلید خیر باشید چنان کـه در ابتـدا هـم چنـین بودیـد. بـه       
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ما را هم در معرض آن قرار ندهید که هم ما و هـم شـما را از پـاي     معرض بلیه مروید و
یم و بیم آن دارم که کار سامان نیابد تا خدا گو می درآورد. به خدا قسم این سخنان با شما

حادثـه  که این  این امت را که کارش آشفته و این حادثه بر آن فرود آمده به محنت افکند
یکی یکـی را کشـته    دیگر نیست و چنان نیست که را نباید آسان گرفت که چون کارهاي

باشد یا گروهی یکی را و یا قبیلهاي قبیلهاي را کشته باشند. آنان به سخن قانع کننده و از 
سر صدق و اخالص قعقاع قانع شدند و در مورد دعوت وي به صلح موافقت کردند و به 

و رأي او نیـز هماننـد تـو    وي گفتند: نکو گفتی و صواب آوردي، بازگرد، اگر علی بیاید 
باشد این کار به اصالح گراید. قعقاع که در مأموریت خود موفق شده بـود بـه ذي قـار و    
نزد علی برگشت و ماجرا را براي علی بیان کرد و علی از این موضوع خوشـحال شـد و   

 .)1(مردم در نزدیکی صلح قرار گرفتند، عدهاي ناخشنود و عدهاي راضی

 ر در میان دو گروههاي اتفاق نظ بشارت
را نـزد عائشـه و زبیـر و     )2(وقتی که قعقاع برگشت و خبر را به علی داد علی دو نفـر 

همراهانشان فرستاد تا در مورد خبر قعقاع کسب اطمینان نماید. آن دو نزد علی برگشـتند  
اند که قراردادي که با قعقاع بستیم پابرجاست، پس اینجا بیا.  و گفتند که طلحه و زبیر گفته

ویش فـرود  پس علی رفت و در میان آنان فرود آمد و افراد هر قبیلهاي پهلـوي قبیلـه خـ   
آمدند، مضریان، نزد مضریان، افراد قبیله ربیعه نزد ربیعه و اهل یمن نـزد اهـالی یمـن، و    

رفتنـد و جـز صـلح     د. آنان پهلوي هم بودند و پیش هم میشو می تردید نداشتند که صلح
. امیرالمؤمنین علی وقتی که قصد رفتن کرد تصمیم مهـم خـود را   )3(سخن و نیتی نداشتند
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شـما نیـز    -یعنی بـه سـوي بصـره    -کنم گفت: بدانید که من فردا حرکت می اعالم کرد و
 .)1(نیاینداند  حرکت کنید، ولی هیچ یک از آنان که به نحوي بر ضد عثمان کمک کرده
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 نهم:
 برپایی جنگ

 نقش سبئیان در برپایی جنگ -1

طاغیان و خوارج که عثمان را بـه قتـل رسـانده    در اردوگاه لشکر علی، تعدادي از آن 
بودند حضور داشتند که برخی از آنان بعینه معلوم نبودند و برخـی دیگـر مـورد حمایـت     
قبائل خود بودند و عدهاي هم بودند که دلیلی در مورد اتهام آنان وجود نداشت و برخی 

پیروان ابن سبا جهـت نجـات   . )1(دیگر منافق بودند و توانایی اظهار نفاق خود را نداشتند
یافتن خود از قصاص تمایل زیادي به برافروخته ساختن آتش فتنـه و شـعله ور سـاختن    

. وقتی مردم فرود آمدند و آرام گرفتند علی روان شد و طلحه و زبیر نیز )2(آتش آن داشتند
نـد  روان شدند و به هم رسیدند و درباره مورد اختالف با هم سخن گفتند و وقتـی دریافت 

ان به جایی رسید کـاري را بهتـر از صـلح و جلـوگیري از     تو نمی که کار به تفرقه افتاده و
از هم جدا شدند و علی به اردوگاه خـود   -با چنین توافقی -جنگ ندانستند. بدین ترتیب

و طلحه و زبیر هم به اردوگاه خـود بازگشـتند. طلحـه و زبیـر پـیش سـران گـروه خـود         
سران قوم خود فرستاد، البته بجز آنهایی که عثمـان را محاصـره   فرستادند و علی نیز پیش 

بودند. آن شب به نیت صلح و عافیت گذشت و شـکی در وقـوع صـلح نداشـتند و      کرده
رفتند و جز صلح نیـت و سـخن    برخی نزد برخی دیگر بوده و برخی نزد برخی دیگر می

ست داشـتند بـدترین شـب    دیگري نداشتند. اما کسانی که در ماجراي فتنه و قتل عثمان د
گذراندند، زیرا در شرف مرگ قرار گرفته بودند. آنان آن شب را با هم به  عمر خود را می

گفت: حال طلحه و زبیر را دانسـته بـودیم،    -مالک اشتر -مشورت پرداختند. یکی از آنان
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لـی از  اما حال علی را تا به امروز ندانسته بودیم. آنان این موضوع را وقتی فهمیدند کـه ع 
مردم درخواست کرد که فردا حرکت کنند و کسی از افرادي که به نحوي در قتـل عثمـان   
دست داشته است با وي حرکت نکند. آن فرد همچنین گفت: به خدا راي مردم در مـورد  

که در میان  -. عبداهللا بن سبأ)1(ما یکسان است و اگر با علی صلح کنند بر سر خون ماست
گفت: اي مردم پیروزي شما در اختالط با آنـان   -گرفت ت قرار میآنان بود و مورد مشور

و چون فردا افراد بـه مالقـات    -یا با آنان مخلوط شوید -است. پس با آنان مماشات کنید
آمدند میان آنان جنگ اندازید و فرصت تفکر به آنان ندهید تا کسی که بـا وي هسـتید از   

وافقـان آنـان را از کـاري کـه شـما خـوش       صلح بازبماند و خدا علی و طلحه و زبیر و م
ندارید باز بدارد. آنان این رأي را پسندیدند و بر این قرار پراکنده شدند و سـایر مـردم از   

آنان مخفیانه در مورد این رأي بـا هـم بـه توافـق رسـیدند و       .)2(این ماجرا بی خبر بودند
تند و مضریان نزد مضریان صبحدم بی آنکه همسایگان بدانند رفتند و پنهانی به کار پرداخ

و ربیعیان سوي ربیعیان و یمنیان نزد یمنیان رفتند و سالح در آنان نهادند. مـردم بصـره و   
دیگر افراد در برابر کسانی که به آنان حمله آورده بودند بپا خاستند. طلحه و زبیر با سران 

فرمانـدهی  قوم مضر آمدند و عبدالرحمان بن حارث بن هشـام را جهـت آرایـش دادن و    
سمت راست و عبدالرحمان بن عتاب بن أسید را جهت آرایش دادن و فرماندهی سـمت  
چپ فرستادند و خود در مرکز سپاه ایستادند و گفتند: چه شده است؟ گفتـه شـد: مـردم    

دانستیم که علی تا خون نریزد  کوفه شبانه بر ما حمله آوردند. پس طلحه و زبیر گفتند: می
کند. سپس با مردم بصـره برگشـتند.    دارد و با ما صلح نمی ر نمیو حرمت نشکند دست ب

علی و اهـل کوفـه سـر و     .)3(مردم بصره مهاجمان را بکوفتند و سوي اردوگاهشان راندند
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اهنـد بـه   خو مـی  صدا را شنیدند. سبئیون یکی را نزد علی نهاده بودند تا آنچه را که خـود 
آن مـرد گفـت: ناگهـان جمعـی از     علی گزارش دهد و چون علی گفت: چه شده است؟ 

را به عقب راندیم. علی به فرمانده سـمت راسـت   ها  آن مخالفان به ما شبیخون زدند و ما
سپاه گفت: به سمت راست برو. به فرمانده سمت چپ گفت: سمت چپ برو. در این اثنا 

. گرچهـاین آغـاز جنـگ روي داد امـا دو     )1(پرداختنـد  سبئیان پیوسته به تحریک جنگ می
ند تا اینکـه واقعیـت مـاجرا روشـن شـود و علـی و       کرد می رف هم چنان خویشتنداريط

همراهانش بر این اتفاق داشتند که جنگ را آغاز ننمایند تا اینکه طلحـه و زبیـر جنـگ را    
آغاز نمایند تا بدین ترتیب حجت را تمام کرده و حق جنگ داشـته باشـند. آنـان بـا ایـن      

خمیها را خالص نمیکردند اما سبئیان پیوسته به تحریـک  کشتند و ز وجود فراریان را نمی
. در جانب دیگر طلحه که روي مرکب خود بود و مردم اطراف او را )2(پرداختند جنگ می

ید؟ امـا مـردم بـه او توجـه نمیکردنـد و      شو می گفت: اي مردم آیا ساکت گرفته بودند می
بر شما، شما فقـط بـه ماننـد    ند و او فقط توانست بگوید: أف بر شما، أف شد نمی ساکت
. آیـا  )3(و مگسـان طمـع هسـتید    -به معنی نـادانی و سبکسـري   -هاي اطراف آتش پروانه

باشند؟! بلکه تالشها بـراي   پروانگان گرد آتش و مگسان طمع کسی غیر از این سبئیان می
 یابد. انجام صلح تا آخرین لحظات نبرد ادامه می

 ن سبا و پیروان سبئی او را در نبرد مشاهده کرد وتأثیر اب توان می از خالل این مباحث
گـذارد تمایـل زیـاد     و به صورتی که جاي شک و شـبهه بـاقی نمـی    -به روشنی توان می

صحابه بهایجاد صلح و متحد ساختن مردم مشاهده نمود. این همان سـخن حقـی اسـت    
 .)4(کند و انسان در مورد آن احساس آرامش می کنند می نصوص آن را ثابت
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اشـاره کنـیم    بل از اینکه وارد بحث در مورد مراحل نبرد شویم الزم به ذکر است کهق
تأثیر سبئیه در نبرد جمل تقریباً مورد اجماع علما است، خواه آنان را مفسدان یا اوباش دو 
طائفه و یا قاتالن عثمان یا سفیهان و کم خردان یا اوباشان نام برده و یا به صورت صریح 

. حال در زیر بـه برخـی از نصوصـی کـه مؤیـد ایـن امـر        )1(نام نهاده باشند آنان را سبئیه
 د:شو می باشند اشاره می

آمده است کسانی که قتل عثمان بـه آنـان    شبۀعمر بن » ةأخبار البصر«در کتاب  -الف
منسوب شد ترسیدند که دو گروه در مورد قتل آنان با هم به توافق برسند. به همین دلیـل  

 .)2(انداختند و آن ماجراها روي داد میان آنان جنگ به راه
ید: فتنه جمـل بـدون اختیـار علـی و طلحـه روي داد، بلکـه       گو می امام طحاوي -ب

 .)3(انداختند یار افراد سابق آن را به راه مفسدان بدون اخت
ید: صلح انجام شد و دو گروه با رضایت از هـم جـدا   گو می قاضی ابوبکر باقالنی -ج

سلطهیابند و آنان را احاطه نمایند. بنـابراین  ها  آن شدند. پس قاتالن عثمان ترسیدند که بر
را با هـم اخـتالف نظـر    با هم جمع شدند و به مشورت پرداختند و در مورد راه حل ماج

داشتند، اما بعد از مدتی بر این امر به اتفاق رسیدند که در میان دو گروه پراکنده شـوند و  
هنگام سحر در میان دو اردوگاه جنگ را آغاز نمایند و با آنان اختالط یابند و گروهی کـه  

نـت کردنـد و   در اردوگاه علی قرار دارند فریاد برآورند که گروه طلحه و زبیر بـه مـا خیا  
گروهی که در اردوگاه طلحه و زبیر هستند فریاد برآورند که علی به ما خیانت کرد. ماجرا 

بودند روي داد و جنگ آغاز شد. پس هر یک از  به همان شکلی که آنان طرح ریزي کرده
و از ریخته شدن خون خـود   کرد می دو گروه مکروهی را که براي وي روي داده بود دفع
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نمود و وقوع این کار از دو گروه و دفـاع آنـان از خـود، درسـت و طاعـت       جلوگیري می
باشد و من هم با آن تمایـل دارم و بـه آن    باشد. این رأي صحیح و مشهور می خداوند می

 .)1(باشم قائل می
قاضی عبدالجبار معتزلی اقوال علما در مورد به توافق رسیدن علی، طلحه، زبیـر و   -د

رك جنگ و استقبال از گفتگو در مورد این امر را نقل کرده است عائشه در مورد صلح و ت
و نیز نقل نموده که آن دسته از دشمنان عثمان کـه در میـان اردوگـاه بودنـد از ایـن امـر       
ناخشنود بودند و ترسیدند که دو گروه در مورد آنان فراغت یابند. به همین دلیـل دربـاره   

یعنی جنـگ   -اندیشی زدند و آن وقایع رهدست به چا -که امري معروف است -آن واقعه
 .)2(روي داد -جمل
ید: علی به بصره وارد شد. آنان به هم نزدیک شدند گو می قاضی ابوبکر بن العربی -ه

تا تدبیري بیندیشند. اما هوي و هوس پرستان آنان را رها نگذاشته و شروع به خـونریزي  
و مـرج مسـتولی گشـت. همهـاین     کردند و در میان آنان جنگ برپا شد و غوغاء و هـرج  

خاطر بود که حجت و برهانی ارائه نگشته و آنچه پنهان بود آشکار نگردد و به این  مسائل
د تدبیر آن لشـکر را فاسـد   توان می قاتالن عثمان نهان بمانند، زیرا شخصی واحد در لشکر

 )3(اینکه هزار نفر این کار را انجام بدهند! کند، حال چه رسد به
ید: دلیل این امر این است که آنان با هم اجتمـاع کردنـد و بـا هـم بـه      گو می ابن حزم

جنگ نپرداختند. وقتی که شب فرا رسید قاتالن عثمان دریافتند که حمله و تدبیر دو گروه 
علیه آنان خواهد بود. پس شبانه وارد اردوگاه طلحه و زبیر شدند و بر آنان حمله بردند و 

زدند تا اینکه با اردوگاه علی در هم آمیختند و افـراد اردوگـاه    مردم دست به دفاع از خود
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و در این شـکی وجـود    -بردند علی هم به دفاع از خود پرداختند و هر دو گروه گمان می
که گروه دیگر جنگ را آغاز کرده است و کار در هم آمیخت و مردم فقط قادر بـه   -ندارد

ـ  ه قتـل رسـانده بودنـد و سـبئیون دسـت از      دفاع از خود بودند و فاسقانی که عثمان را ب
داشـتند. بنـابراین دو گـروه در هـدف و      تحریک جنگ و برافروخته سـاختن آن بـر نمـی   
اند. زبیر برگشت و جنگ را به حال خود  مقصود خود مصیب هستند و از خود دفاع کرده

ی یعنـ  -وانهاد و تیري ناشناس به سوي طلحه کهایستاده بود و از حقیقـت ایـن اخـتالط   
اصابت کرد که در روز جنگ احد و در حضور  بی خبر بود آمد و به زخمی -اختالط افراد

بعـد از   -رسول خدا برداشته بود اصابت کرد و او برگشت و در جا از دنیا رفت. زبیر هم
اینکه از نبرد عقب نشست در وادي السباعدر فاصله کمتر از یک روزي بصره کشته شـد.  

 .)1(آري وضعیت چنین بود
یـد: دو گـروه   گو مـی  . نیز)2(ید: جنگ جمل را نادانان دو گروه برافروختندگو می ذهبی

با هم صلح کردند و علی و طلحه قصد جنگ نداشتند و حتی آنان در مورد اتحاد سـخن  
گفتند. اما اوباش دو گروه به هم تیراندازي کردند و بدین سان آتش جنگ روشـن شـد و   

ـ )3(مردم بـر هـم شـوریدند    آمـده اسـت: جنـگ را اوبـاش بـه      » دول اإلسـالم «اب . در کت
 .)4(انداختند و کار از دست علی و طلحه و زبیر خارج شد راه

یم بگوییم: چـه مـانعی وجـود    توان می ید: بعد از اینگو می ةدکتر سلیمان بن حمد عود
امر دارد که سبئیه در ماجراي جنگ جمـل نقـش   به این  دارد که روایت طبري که تصریح

اند این تعمیم را تفسیر نموده و آن مسمیاتی را که در منقوالت این علما آمده اسـت   داشته
بـا سـبئیه نداشـته و     مشخص نماید؟ حتی اگر ایـن گروههـاي اوبـاش ارتبـاط مسـتقیمی     
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امر زمینه را فراهم ساخت و که این  اهدافشان به مانند اهداف آنان نباشد، چرا نتوان گفت
ئی او از آن بهره بردند، آنچنان که رسـم در حرکتهـاي اغتشاشـگرانه    ابن سبأ و پیروان سب

 )1(د؟!شو می چنین است که از جانب مفسدان مورد بهره برداري واقع
فراموش نکنیم که فتنه و فضاهاي آن در شکل گیري این وقائع ایفاي نقش کـرد. امـر   

بیننـد   ن به وضوح میمسلم اینکه مردم در زمان وقوع فتنه و آشوب چیزهایی را که دیگرا
تراشـند و   و در مـورد آن تـأویالتی را انجـام داده و چیزهـایی را مـی      کننـد  نمـی  مشاهده

دانند. همچنین  سازند که دیگران حقیقت آن را روشن و بدون نیاز به تحمل سختی می می
 بودند براي اینکه بصیرت و تفکر را بـر آنـان   هاي زیادي که در این فتنه اجتماع کرده توده

یکی از کسانی کـه در   -. این امر بعیدي نیست، چه احنف بن قیس)2(کرد می ببندد کفایت
د تا به علی بن أبی طالب کمک کند شو می از خانه خارج -ماجراهاي جمل حضور داشت

 ید: اي أحنف قصد کجـا داري؟ گفـت:  گو می رسد و به وي به وي می )3(و در راه ابوبکره
خدا یاري بدهم. ابوبکره گفت: اي أحنف برگرد زیرا من اهم به پسر عموي رسول خو می

از رسول خدا شنیدم که فرمود: اگـر مسـلمانان بـا شمشیرهایشـان رو در روي هـم قـرار       
: اي -یـا اینکـه کسـی گفـت     -باشند. پس گفتم بگیرند هم قاتل و هم مقتول در جهنم می

                                           
 .195عبداهللا بن سبأ، عودة، ص -1

 .196همان -2

مد این قول را به اکثر علما نسبت داده اسـت. گفتـه شـده    به نقل امام احمد: نفیع بن حارث بن کلده ثقفی. امام اح -3

ید: نام وي مسروح بـوده  گو می باشد و ابن سعد آن را بهیقین پذیرفته است. قولی هم است: وي نفیع بن مسروح می

مشـهور   -یعنـی ابـوبکرة   -است و ابن اسحاق به صورت یقینی این را پذیرفته است. در هر حال وي به کنیه خود

وي از فضالي صحابه و از مردم طائف بود. وي از فتنه روز جمل و صفین کناره گرفت. در مـورد سـبب    باشد. می

خود را به قلعه طائف نزدیک کرد و بـه همـین    -شتر جوان -اند: وي با یک بکرة کنیه گفتهبه این  مکنی شدن وي

 ه در بصره وفات یافت.52دلیل به آن مشهور شد. وي در سال
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د؟ فرمـود: او  شـو  مـی  رسول خدا، وضعیت قاتل که روشن است اما چرا مقتول در جهنم
 .)1(قصد قتل طرف مقابل را داشت

جنگ در کنار علی حق و درست بود و کسانی کـه در کنـار وي کشـته شـدند شـهید      
هستند و دو اجر دارند. اما ابوبکره حدیثی را که در مورد غیر حالتی وارد شده اسـت کـه   

این موضوع را از در علی در آن قرار داشت حمل بر حالت جنگ با باغیان کرده بود و او 
ها و موانع متعـددي کـه    به گردنه توان می آن فهم کرده بود اما درست نبود. از این روایت

در جنگ با دیگران در سر راه علی قرار داشت پی برد، از جمله ماننـد ایـن فتـاوایی کـه     
برخاسته از تقوا بود و بیشتر از فتاوایی تأثیر داشتند کـه بـه صـورت درسـت ارائـه شـده       

خاطر احنف همراه علی نشد و در جنگ جمل همراه هیچ یک از دو به این  . پس)2(دندبو
 .)3(طرف نشد

یـد: ایـن   گو می زبیر که یکی از ارکان اساسی این نبرد بود در مورد واقعیت این ماجرا
گفتیم. غالم آزاد شدهاش به وي گفـت: آیـا    همان فتنهاي است که در مورد آن سخن می

بینـیم،   نگریم اما نمـی  کنی؟! زبیر گفت: واي بر تو، می و در آن جنگ می نامی میآن را فتنه 
دانـم رو بـه    هیچ کاري نبود که جاي پایم را در اثناي آن ندیده باشم، جز این کار که نمی

ید: ما وقتی کـه بـر ضـد    گو می امربه این  . طلحه نیز در اشاره)4(جلو داریم یا رو به عقب
. در طـرف  )5(جـوییم  اینکه دو کوه آهن شدهایم که همـدیگر را مـی  دیگران همدل بودیم 

دیگر نبرد هم یاران علی بر فتنه بودن این ماجرا تأکید دارنـد و عمـار در کوفـه در مـورد     

                                           
 .4/2213صحیح مسلم -1

 .4/1711األساس فی السنۀ و فقهها، السیرة النبوي -2

 .10/18شرح نووي بر صحیح مسلم -3

 .5/506تاریخ طبري -4

 همان. -5
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ید: عائشه در دنیا و آخرت همسر پیامبر شـما اسـت، لکـن شـما بـه      گو می خروج عائشه
 .)1(وسیله عائشه مورد ابتال قرار گرفتهاید

 رحله نخست در جنگ جملم -2

سبئیون به تالشهاي خود در دو سپاه براي برپایی جنـگ و هجـوم بـر گـروه دیگـر و      
فریفتن گروه مقابل با گروه دیگر و تشویق آنان بر جنگ افزودند و جنگ سخت و شدید 

المـرمنین عائشـه در   ام  جمل درگرفت. دلیل نامگذاري این جنگ به جمل این اسـت کـه  
سوار بر یک شتر در وسط میدان نبرد ایستاده بود. وي سوار بر آن شتري مرحله دوم نبرد 

بود کهیعلی بن أمیه آن را که از یمن خریده بود در مکه به وي داد. عائشـه سـوار بـر آن    
شتر از مکه به بصره آمد و در اثناي نبـرد بـر آن سـوار شـد. ایـن جنـگ در روز جمعـه        

زابوقـه در نزدیکـی بصـره روي داد. علـی از      در منطقهه 36شانزدهم جمادي الثانی سال 
ماجرا آزرده و محزون شد و به منادي خود دستور داد تا بگوید: اي مردم دست از جنـگ  
بردارید. اما کسی صداي او را نشنید، زیرا همه مشغول به جنـگ بـا طـرف مقابـل خـود      

ده سپاه بصره . جنگ جمل دو مرحله داشت. در مرحله اول آن طلحه و زبیر فرمان)2(بودند
. علی و طلحه و زبیر در میان سپاه خـود  )3(بودند و از طلوع فجر تا قبل از ظهر ادامهیافت

فریاد برآوردند: فراریان را نکشید، زخمیان را خالص نکنید و به سراغ کسانی که خـارج  
 .)4(اند نروید از نبرد قرار دارند و آن را ترك کرده
عبداهللا وصیت کرده بود که بدهیش را بدهـد و گفتـه   قبل از این جنگ زبیر به پسرش 

کـنم کـه    ند یا ظالم هستند و یا مظلوم، و من فکـر مـی  شو می بود: امروز کسانی که کشته

                                           
 دانم آن را از کجا آورده است؟ (مترجم) . قسمت دوم سخن عمار در تاریخ طبري نبود نمی516همان -1

 .541همان -2

 .245ص ؛ الخلفاء الراشدون، خالدي،543-541همان -3

 .5/541تاریخ طبري -4
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دغدغهاي که دارم بـدهی اسـت کـه در ذمـه     ترین  م و بزرگشو می امروز مظلومانه کشته
علی را داد، بدین صورت که  . در این أثنا مردي نزد زبیر آمد و به وي پیشنهاد قتل)1(دارم

اما زبیر این  -ترور کند -وارد سپاه علی شود و سپس او را غافلگیر کرده و به قتل برساند
پیشنهاد وي را به شدت مورد انکار قرار داد و گفت: مومن مؤمن دیگر را غاقلگیرانـه بـه   

ـ )2(دشـو  مـی  رساند، یا ایمان مانع قتل کسی به صورت غافلگیري قتل نمی ابراین زبیـر  . بن
قصد کشتن علی یا هر شخص دیگري که در ماجراي قتل عثمان بی گنـاه بـود، نداشـت.    

سـخنان بـا وي   تـرین   عبارات و کوتـاه ترین  امیرالمؤمنین علی زبیر را فراخواند و با لطیف
سخن راند و این حدیث رسول خدا را به وي یادآور شد که در آن رسول خـدا بـه زبیـر    

. ایـن حـدیث   )3(داري جنگی و در این جنگ نسبت به او ظلم روا می میفرمود: تو با علی 
دانند  . برخی دیگر از روایات سبب انصراف زبیر از جنگ را این می)4(سند صحیحی ندارد

که وي چون قبل از جنگ از وجود عمار بن یاسر در سپاه مقابل اطـالع یافـت از جنـگ    
را  )5(»رسـد  وهی باغی بـه قتـل مـی   عمار توسط گر«منصرف شد، زیرا وي گرچه روایت 

. برخی )6(روایت نکرده بود اما شاید آن را به دلیل شهرتش از برخی از صحابه شنیده بود
دیگر معتقدند که سبب برگشتن وي این بود که در مورد صحت موضعی که در این فتنـه  

روایـت  . در )7(گرفته بـود دچـار شـک شـد     -نامید اسم میبه این  چنان که خود آن را –

                                           
 . سند آن صحیح است.3/108؛ طبقات ابن سعد15/279مصنف ابن أبی شیبۀ -1

 ید: سند ان صحیح است.گو می . احمد شاکر محقق کتاب3/19مسند أحمد -2

. مؤلف طرق مختلف حدیث را تخریج کرده و سپس آن را ضعیف دانسـته  201استشهاد عثمان و وقعۀ الجمل، ص -3

 است.

 .4468؛ المطالب العلیۀ، شماره2/324المدینۀ النبویۀ فجر اإلسالم -4

 ید: سند ان صحیح است.گو می . احمد شاکر محقق کتاب11/38، 49-1/47مسند أحمد -5

 .154خالفۀ علی بن أبی طالب، ص -6

 .5/506همان؛ تاریخ طبري -7
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دیگري سبب انصراف وي این بیان شده که عبداهللا بن عباس خویشاوندي نزدیـک او بـا   
علی را بهیادش آورد و به وي گفت: تو پسر صفیه دختر عبدالمطلب هستی و با شمشـیر  

. پس زبیر از میدان نبرد خارج شـد  )1(جنگی خود با علی بن أبی طالب بن عبدالمطلب می
که تفصیل این مطلب بعداً ذکـر خواهـد    )2(و او را به قتل رساندو ابن جرموز به او رسید 

 شد.
هوشیار و آگاه بود، اما چون دید که  -یعنی اصالح -بنابراین زبیر در مورد هدف خود

عبـاس بـه وي گفـت: بـا      سالح جاي اصالح را گرفته است برگشت و نجنگید. اینکه ابن
سخن مفهوم آن حذف شده است و  جنگی؟ در این شمشیر خود با علی بن أبی طالب می

بعد از ایـن سـخن،    )3(این مفهوم این است: یا اینکه براي اصالح و ایجاد اتحاد آمدهاي؟
زبیر برگشت و میدان را ترك نمود. شاید عوامل متعددي و تو در تویی در خروج زبیر از 

در همـان آغـاز   میدان نبرد دخیل بوده است. اما طلحه بن عبیداهللا فرمانده دوم سپاه بصره 
نبرد زخمیشد، چه تیري ناشناس به وي اصابت کرد و خـون زیـادي از بـدن وي جـاري     

ها شو تـا   هستی، پس برو و داخل خانه کرد. یارانش به وي گفتند: اي ابومحمد، تو زخمی
در آنجا مورد معالجه قرار بگیري. پس طلحه به غالم خود گفت: اي غالم مرا ببر و جاي 

م پیدا کن. او را به بصره برد و در خانهاي قرار داد تا معالجه شود، اما هـم  مناسبی را برای
چنان از زخم وي خون جاري شد تا اینکه در اثر آن زخم در همان خانه از دنیـا رفـت و   

. اما روایتی که در آن چنین اشاره آمده که طلحه و زبیر مردم را )4(سپس در بصره دفن شد
ینکه زبیر زمانی که شکست خوردن مردم بصره را دید میـدان  اند و ا به جنگ تشویق کرده

                                           
 .155سند آن صحیح است؛ خالفۀ علی، ص3/110طبقات ابن سعد -1

 .186؛ تاریخ خلیفه، ص3/10طبقات ابن سعد -2

 .2/248المدینۀ النبویۀ فجر اإلسالم -3

 .7/253البدایۀ و النهایۀ -4
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، زیرا این خبر بـا عـدالت صـحابه در تعـارض     )1(نبرد را خالی کرد و رفت صحت ندارد
باشند کـه اصـحاب جمـل بـراي فقـط بـراي        است. نیز با روایاتی که بیان گر این امر می

هـدف وي بـه هنگـام    اصالح خارج شده بودند تعارض دارد. چگونهاین عمـل زبیـر بـا    
خروج از مکه به بصره، یعنی اصالح در بین مردم توافق و سازگاري دارد؟! و در عمل هم 
موضع زبیر تا آخرین لحظات، تالش براي اصالح بـود و ایـن چیـزي اسـت کـه حـاکم       
نیشابوري از طریق أبواألسود دؤلی روایت کرده و در آن آمده است که زبیر بـراي ایجـاد   

بـه   ردم تالش کرد، لکن جنگ درگرفت و کار مردم اختالف یافت و زبیرصلح در میان م
. همچنـین طلحـه بـراي اصـالح آمـده بـود نـه        )2(خاطر رفت و جنگ را تـرك کـرد  این 

خونریزي. اما در مورد کشته شدن طلحه چنان که احنف بن قـیس بـه آن تصـریح کـرده     
 .)3(است در ابتداي نبرد روي داد

رود. با کشـته شـدن و زخمیشـدن     رود و طلحه از دنیا می بیرون میزبیر از میدان نبرد 
رسد. در این مرحله غلبه با سپاه علی بود.  تعدادي از دو طرف مرحله اول نبرد به پایان می

دید ناراحت و  علی سیر نبرد را زیر نظر داشت و وقتی کشتگان و زخمیان دو طرف را می
فت و او را در آغوش گرفـت و شـروع بـه    . علی نزد پسرش حسن رشد می آزرده خاطر

گریه کرد و به او گفت: پسرم، اي کاش پدرت بیست سال قبل از این مـرده بـود. حسـن    
گفت: پدر جان، من شما را از این امر نهی کردم. علی گفت: فکر نمیکـردم تـا ایـن حـد     

 را برسد. بعد از این دیگر زندگی چه فایـدهاي دارد؟ و بعـد از ایـن انتظـار چـه خیـري      
 )4(داشت؟ توان می

                                           
 .5/540تاریخ طبري -1

 .200؛ استشهاد عثمان، ص3/366المستدرك -2

 .202؛ استشهاد عثمان، ص185تاریخ خلیفه، ص -3

 .7/521البدایۀ و النهایۀ -4
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 مرحله دوم نبرد جمل -3

المؤمنین عائشه رسید، پس سوار بر شتر خـود و در حـالی کـه قبائـل     ام  خبر جنگ به
أزدي اطراف وي را گرفته بودند خارج شد. کعب بن سور همـراه عائشـه بـود و عائشـه     

ین پیش رفـت  المؤمنام  قرآنی به وي داد تا مردم را به متوقف ساختن جنگ دعوت نماید.
و همه امیدش این بود که مردم به خاطر جایگاهی که وي در قلب مردم دارد سـخنش را  

 .)1(بشنوند و مانع آنان شود و آتش این فتنهاي را که آغاز شـده اسـت خـاموش گردانـد    
کعب قرآن را با خود به همراه برد و پیشاپیش سپاه بصره به حرکت درآمد و سپاه علی را 

: اي مردم، من کعب بن سور قاضی بصره هستم، شما را به کتاب خـدا و  فریاد زد و گفت
کنم. سبئیون که در پیشانی سپاه علی  عمل به دستورات آن و صلح بر اساس آن دعوت می

بودند ترسیدند که تالش کعب به موفقیت برسد. به همین دلیل همه به سوي او تیراندازي 
حـالی کـه قـرآن را در دسـت داشـت از دنیـا        کردند و او را به شهادت رساندند و او در

. تیرهاي سبئیون به شتر و کجاوه عائشه اصابت کرد، به همین دلیل عائشه نـدا زد  )2(رفت
و گفت: اي فرزندان من، خدا را در نظر داشته باشید، خدا را در نظر داشته باشید، خـدا و  

دادنـد   جواب وي را نمی روز قیامت را یادآور شوید و دست از جنگ بردارید. اما سبئیون
ند و علی هـم کـه پشـت سـر آنـان قـرار       کرد می و هم چنان اقدام به حمله به سپاه بصره

داد، امـا   داشت آنان را به دست برداشتن از جنگ و عدم هجوم بر مردم بصره دستور مـی 
بردنـد و   سبئیون که در پیشانی سپاه بودند توجهی نمیکردند و فقـط حملـه و هجـوم مـی    

و کعـب بـن سـور در     کنند نمی جنگیدند. وقتی که عائشه دید آنان به سخن وي توجه می
را لعنـت کنیـد. سـپس    هـا   آن مقابل او کشته شد، گفت: اي مردم قاتالن عثمان و پیـروان 

عائشه شروع به دعا کردن علیه قاتالن عثمان و لعنت فرستادن بر آنان کرد. صـداي مـردم   

                                           
 رسد و صحیح است. ند آن به زهري می. س5/456مصنف عبدالرزاق -1
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ثمان و لعنت کردن آنان بلند شد و علی چون این دعاي بلند را بصره در دعا علیه قاتالن ع
کند  از سپاه بصره شنید گفت: این چیست؟ به وي گفتند: عائشه علیه قاتالن عثمان دعا می

. پس علی گفت: شما هم همراه من علیـه قـاتالن   کنند می و مردم هم با وي علیه آنان دعا
نت بفرستید. پس صـداي دعـاي سـپاه علـی در     عثمان و پیروانشان دعا کنید و بر آنان لع

و علی گفت: پروردگارا قاتالن عثمـان را   )1(لعنت کردن و دعا علیه قاتالن عثمان بلند شد
جنگ شدت یافت و شعله برکشید و مردم با نیزه به جـان   .)2(در پستی و بلندي لعنت کن

بـا هـم بـه زد و    هـا   آن هم افتادند و چون نیزههایشان شکسته شد شمشیر برکشیدند و با
. )4(. مردم به همدیگر نزدیک شـدند )3(خورد پرداختند تا اینکه شمشیرهایشان شکسته شد

بعد از این سبئیون تالش خود را متوجه پی کردن شتر عائشه و قتل او کردند. پـس سـپاه   
بصره فوراً براي حمایت از عائشه و شتر وي شتافتند و در مقابل شتر شروع بـه مقاومـت   

، زیـرا نبـرد در مقابـل شـتر بسـیار      شد می گرفت کشته و هر کس افسار شتر را می کردند
شدید و سخت بود و کجاوه عائشه به خاطر تیرهاي زیادي که به آن اصـابت کـرده بـود    

در اطراف شـتر بسـیاري از مسـلمانان أزد و     .)5(چنان شد که انگار یک جوجه تیغی است
و جوانان قریش بعد از اینکه شجاعت و دالوري کم نظیري از خود نشان دادنـد   ضبۀبنی 

، کـرد  مـی  . عائشه دچار حیرت شدیدي شد و بسیار احساس حرج و گنـاه )6(کشته شدند
زیرا وي قصد جنگ نداشت، لکن برغم میل وي جنگ روي داد و در وسط آشوبی قـرار  

داد. هـر کـس    ما کسی به وي جواب نمیزد ا گرفته بود و مردم را با حرکت دست ندا می

                                           
 همان. -1
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آمد و افسـار   -سجاد -. سپس محمد بن طلحهشد می گرفت کشته افسار شتر عائشه را می
دهیـد؟ عائشـه گفـت: دسـت از      شتر را گرفت و به عائشه گفت: مادر جان چه دستور می

. هـم  )1(جنگ بردار. پس وي شمشیر خود را که برکشیده بود در نیـام کـرد و کشـته شـد    
نین عبدالرحمان بن عتاب بن أسید که تالش کرده بود مالک اشـتر را بـه قتـل برسـاند،     چ

گرچه خود نیز با وي کشته شود، کشته شود، زیرا وي مالک اشتر را بر زمین زد و هر دو 
، زیـرا  )2(نفر بر زمین افتادند و ابن عتاب به اطرافیانش گفت: من و مالک را با هم بکشـید 

که مالک در تشویق مردم علیه عثمـان ایفـا کـرد، عبـدالرحمان کینـه      به دلیل نقش بارزي 
معـروف نبـود و   » مالـک «زیادي از او در دل داشت، اما چون اشتر در میان مردم به اسـم  

گفت: من و اشـتر   أجلش فرا نرسیده بود مردم به وي حمله نکردند و اگر عبدالرحمان می
. عبداهللا بن زبیر هم جنگ )3(حمله میآوردندرا بکشید، مردم فوراً با شمشیرهایشان به وي 

کم نظیري را انجام داد و خود را در میان شمشیرها انداخت و وقتی او را از میـان کشـته   
جاي چهل واندي ضـربه شمشـیر و    -در حالی که کشته نشده بود -شدگان بیرون آوردند

از روي خشم نسبت به و آخرین آن ضربهاشتر بود، زیرا ترین  نیزه بر بدن او بود که شدید
راضی نشد که در حالی که بر روي اسب نشسته است به او ضـربه  به این  عبداهللا بن زبیر

بزند، بلکه بر روي رکابهاي اسب خود بلند شد و ضربهاي بر سـر او وارد آورد و گمـان   
. تعداد زیادي از بنی عدي و بنـی ضـبه و أزد هـم بـه قتـل      )4(نمود که وي را کشته است

. بنی ضبه در دفاع ازام المؤمنین فداکاري و جان نثاري و دالوري زیادي از خـود  رسیدند
نشان دادند. یکی از سران آنان، یعنی عمر بن یثربی ضبی در رجزي که در این مورد بیـان  

 ید:گو می کرده است
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 وت نزلـوت إذا المـل ننازل المـضبة أصحاب جم ينحن بن
 )1(ابن عفان بأطراف األسلالموت عندنا أحلی من العسل ننعی 

آمیـزیم. مـرگ در نـزد مـا      (ما بنی ضبهایم و یاران شتر و چون مرگ بیاید با او در می
 کنیم). از عسل است و با دم شمشیر بر ابن عفان نوحه میتر  شیرین

داشت دریافت که باقی   امیرالمؤمنین علی با مهارت و تیزبینی نادري که در امور نظامی
المـؤمنین در میـدان   ام  د و مادام کهشو می ب استمرار جنگ و هالك مردمماندن شتر موج

دارند. نیز بـاقی مانـدن    نبرد باشد اصحاب جمل شکست نخورده و دست از جنگ بر نمی
عائشه در میدان نبرد خطري براي جان وي بود، زیـرا کجاوهـاي کـه عائشـه در آن قـرار      

. پس به چند نفر از افـراد سـپاه خـود از    )2(داشت به مانند جوجه تیغی پر از تیر شده بود
و عبداهللا بن بـدیل دسـتور داد تـا شـتر را پـی       -المؤمنینام  جمله محمد بن أبوبکر برادر

. آنان شتر )3(و عائشه را از هودج خارج کنند -یعنی ساقهاي شتر را با شمشیر بزنند -کنند
ا برداشـتند و در مقابـل علـی    را پی کردند و محمد برادر عائشه عبداهللا بن بدیل کجاوه ر

علـی   . برداشت نظـامی )4(گذاشتند و علی دستور داد تا او را به منزل عبداهللا بن بدیل ببرند
داشـت تـا بـا عشـق و      درست بود، زیرا همین که سبب یا انگیزهاي که بصریان را وا مـی 

سپاه بصره عالقه به سوي مرگ بروند، برداشته شد وام المؤمنین از میدان نبرد خارج شد، 
جنـگ تـا زمـانی کـه سـپاه بصـره،        شـد  نمی عقب نشینی نمود. اگر چنین سیاستی اتخاذ

یافـت. وقتـی کـه سـپاه      رفتند ادامه می اصحاب جمل یا سپاه علی به طور کامل از بین می
بصره عقب نشینی نمود، علی یا منادي او ندا در داد که فراریان را دنبال نکنند و زخمیـان  

و جز تجهیزات یا سالحهایی که به میدان نبـرد یـا اردوگـاه آورده شـده      را خالص نکنند
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انند چیـزي را ببرنـد و آنـان را از    تو نمی است چیزي را به غنیمت نگیرند زیرا غیر از این
ها شوند نهی کرد. البتهاین ندا وي به همین جا ختم نشد، بلکه به کسانی  اینکه داخل خانه

یدند گفت: اگر چیزي از وسایل خود را در نزد افراد سـپاه  جنگ از اهل بصره که با وي می
ید آن را پس بگیرید. پس مردي نزد جماعتی از سپاه علی آمد که داشتند توان می من دیدید

پختند و او آن دیگ را از آنـان گرفـت و از روي    در دیگی که متعلق به او بود گوشت می
 .)1(ختخشم و عصبانیت نسبت به آنان محتویات دیگ را ری

 تعداد کشته شدگان -4

در این جنگ سخت تعداد زیادي از دو طرف به قتل رسیدند، اما در مورد تعداد آنـان  
اختالف در مورد تعـداد کشـتگان   که این  روایات مختلفی وجوددارد. مسعودي بیان کرده

 .)2(گردد بر میها  آن به تمایالت و خواستهاي راویان
. روشن است که در این )3(جنگ بیست هزار نفر کشته شدندقتاده بیان کرده که در این 

در حول همین مقدار یا کمتر از  آمار مبالغه زیادي شده است، زیرا تعداد هر دو سپاه رقمی
مبالغه زیادتري به خرج داده و به  -بر اساس امیال خود -آن بوده است. ابومخنف رافضی

که کاري بسیار بد است و عنـوان داشـته   دانسته  گمان خود کار خوبی کرده است، اما نمی
. سیف ذکر کرده کـه در ایـن جنـگ ده    )4(که تنها از سپاه بصره بیست هزار نفر کشته شد

هزار نفر کشته شدند که نصف آنان از یاران علی و نصف دیگر آن از یاران عائشه بودند. 
فـر آن از مـردم   در روایت دیگري آمده است: پانزده هزار نفر کشته شدند که پنج هـزار ن 

کوفه و ده هزار نفر آن از مردم بصره بودند که نصف ایـن مقـدار در مرحلـه اول نبـرد و     

                                           
 همانجاها. -1

 .3/367مروج الذهب -2
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. این دو روایت به دلیل وجود انقطـاع و  )1(نصف دیگر آن در مرحله دوم نبرد کشته شدند
ضعیف هستند. نیز در آمارهاي ارائه شده مبالغه زیـادي روي  ها  آن قوادحی دیگر در سند

روایت کرده که در این نبرد بیش از شش هزار نفر کشـته شـدند،    شبۀست. عمر بن داده ا
. یعقوبی پا را از همهاینها فراتر نهاده و اظهار داشته که )2(اما سند این روایت ضعیف است

آمارهـا مبالغـه آمیـز    که این  . به درستی)3(در این جنگ سی و دو هزار نفر به قتل رسیدند
 موارد زیر است:ها  آن ین مبالغه درهستند. دلیل اعمال ا

رغبت و اشتیاق دشمنان سبئی صحابه و پیروان این سبئیون به توسـعه دادن بـه    -الف
دائره اختالف درمیان فرزندان امتی که قدر مشترك آنان عشق به صحابه و اقتـدا بـه آنـان    

 باشد. بعد از رسول خدا می
زرگ جلوه دادن این ماجرا ایفاي نقش برخی از شعرا و جاهالن و افراد قبائل در ب -ب

کردند تا این آمار با اشعاري که آنان درست کرده و به برخـی از سـران و سـواران خـود     
هـاي شـبانه و راویـان     تناسب داشته باشد. عالوه بر این قصه گویان قصه کنند می منسوب

هستند در این امر اخباري نیز که از خالل وقائع و ماجراهاي مهیج در پی کسب نظر مردم 
 اند. نقش داشته

ها  ایجاد اعتماد به نفس در میان پیروان اوباش و سبئیون براي اثبات موفقیت نقشه -ج
 .)4(و تدابیر آنان

در مورد تعداد واقعی کشته شدگان این جنگ باید گفت که تعـداد آنـان بسـیار زیـاد     
 نبوده است، به چند دلیل از جمله:

                                           
 .555-5/542تاریخ طبري -1

 باشد. . سند آن منقطع است و سند آن به قتاده حسن می186تاریخ خلیفۀ بن خیاط، ص -2
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کرده است  )1(با سند صحیح روایت شیبۀمدت جنگ بسیار کم بود، زیرا ابن أبی  -الف
که جنگ بعد از ظهر آغاز شد و چون آفتاب غروب کرد کسی از افـرادي کـه در اطـراف    

 ند باقی نماند.کرد می شتر دفاع
 نـد. کرد مـی  سبک و سیاق نبرد دفاعی بـود و هـر دو گـروه فقـط از خـود دفـاع       -ب

نـد، زیـرا بـه حرمـت زیـاد خـون       کرد می روه در مورد جنگ احساس حرجهر دو گ -ج
 مسلمان اطالع داشتند.

در جنگ یرموك سه هزار نفر شهید شدند و در جنگ قادسیه هشت هزار و پانصد  -د
نفر شهید شدند، حال آنکهاین جنگ سه روز ادامهیافت. پس اگر جنگ جمل را با این دو 

تعداد کشته شدگان جنگ جمل زیاد نیست. عالوه بر این مقایسه کنیم پی خواهیم برد که 
آن دو جنگ از نوع جنگهاي تعیین کننده در تاریخ امتها بودند و شدت جنـگ جمـل بـه    

 رسید. پاي شدت و سختی آن دو نمی
انـد ذکـر    کسانی را که در جنگ جمل کشـته شـده   خلیفه بن خیاط لیستی از اسامی -و

. پس اگر فرض کنیم که تعداد آنـان دویسـت   )2(باشند کرده است که قریب به صد نفر می
نفر بوده است و نه صد نفر، این بدان معنی است که کشته شدگان نبـرد جمـل بیشـتر از    

است که دکتر خالد بن محمد غیث در رساله خود تحت  باشد. این رقمی دویست نفر نمی

 سۀالجمل فی مرویات سیف بن عمر فی تاریخ الطبري، درا قعۀاستشهاد عثمان و و«عنوان 

 . )3(ترجیح داده است» یۀنقد
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آیا صحت دارد که طلحه بن عبیداهللا توسط مروان بن حکم به قتل رسیده  -5
 است؟

امر اشاره دارند که طلحه بن عبیداهللا توسط مروان بن حکـم  به این  بسیاري از روایات
رسیم که مـروان در ایـن    ا بررسی این روایات به این نتیجه می. اما ب)1(به قتل رسیده است

 امر دخالتی نداشته است و از این تهمت مبرا است، به دالیل زیر:
تیر را به سـوي طلحـه پرتـاب کـرد     که این  اند که کسی ید: گفتهگو می ابن کثیر -الف

کرده بـود. مـن ایـن    اند: کسی دیگر این تیر را پرتاب  مروان بن حکم بوده است. نیز گفته
 .)2(است. واهللا أعلمتر  بینم، گرچه قول اول مشهور قول را به واقعیت نزدیک می

یند: مروان طلحه را به قتل رسانده است، چه کسی جز گو می ید:گو می ابن العربی -ب
خداوند از این امر اطالع دارد، حال آنکه کسی که روایـت وي صـحیح باشـد آن را نقـل     

 .)3(نکرده است
ید: این خبر وارده در مورد قتل طلحه به وسیله مـروان  گو می محب الدین خطیب -ج

 .)4(به مانند یک بچه سر راهی است که پدر و مادر آن معلوم نیست
سببی که بیان شده که مروان به خاطر آن طلحـه را بـه قتـل رسـانده اسـت باطـل        -د
کـرده بـود کـه در    به این  متهمباشد. این سبب مورد ادعا این است که مروان طلحه را  می

قتل عثمان دست داشته است. این سبب ادعا شده صحیح نیست، زیرا از طریق صـحیحی  
 ثابت نشده که کسی از صحابه در ماجراي قتل عثمان دست داشته است.

مروان و طلحه در روز جنگ جمل در صف واحدي حضور داشتند و هر دو مردم  -ه
 .)1(اندندخو می را به اصالح و سازش فرا

                                           
 .185؛ تاریخ خلیفۀ، ص4/1170؛ تاریخ المدینۀ3/223طبقات ابن سعد -1

 .7/248النهایۀالبدایۀ و  -2

 .160-157العواصم من القواصم، ص -3

 همانجا. -4
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معاویه در زمان خالفت خود مروان را والی مکه و مدینه کرد. پس اگر این قضـیه   -و
 سرزمینها در نزد خدا نمیکرد.ترین  داشت معاویه او را والی مسلمانان و مقدس صحت می

دانیم نویسنده آن یعنی بخاري در موضوع پـذیرفتن   که می - )2(در صحیح بخاري -ي
روایتی از مروان آمده است. پس اگر اقـدام مـروان    -کرد می روایات بسیار دقت و بررسی

بود همین عامل براي رد روایت او و قدح در عـدالت وي کـافی    به قتل طلحه صحیح می
 .)3(بود می

 نداي امیرالمؤمنین علی بعد از جنگ -6

د از اینکه جنگ رو به اتمام نهاد منادي علی ندا در داد: مجروحان را خالص نکنید، بع
هاي مردم نشوید. هر کس سالح بـر زمـین بگـذارد در     فراریان را دنبال نکنید، وارد خانه

امان است، هر کس در خانه خود را ببندد در امان است. سپاه علی از غنائم نصیبی نـدارد  
اننـد چیـز   تو نمی اند و غیر از این یانی که به میدان نبرد آورده شدهمگر از سالح و چهارپا

دیگري ببرند. سپس منادي علی در میان سپاه بصره ندا در داد که اگر کسی از آنان وسایل 
. برخی از سـپاهیان علـی   )4(د آن را از آنان بازستاندتوان می خود را در دست سپاه من دید
را در میان آنان تقسیم خواهد کرد. پس در این مورد سخن گمان برده بودند که علی اسرا 

راندند و آن را میان مردم منتشر ساختند، اما علی بسیار زود آنان را غافلگیر ساخت و بـه  
و میراث بر اساس  -یعنی زنانشان را اسیر کنید -ولید بگیریدام  انیدتو نمی آنان گفت: شما

هر زنی که شوهرش کشته شـده اسـت بایـد    فرائضی است که خداوند تعیین کرده است. 
چهارماه و ده روز عده بشمارد. پس این گروه از سپاهیان علی از سر انکار و تأویل گفتند: 

                                                                                                             
 .202استشهاد عثمان و وقعۀ الجمل، ص -1

 .203؛ استشهاد عثمان، ص2/520فتح الباري -2

 .202استشهاد عثمان و وقعۀ الجمل، ص -3

 . سند آن صحیح است.15/286؛ مصنف ابن أبی شیبۀ168خالفۀ علی بنأبی طالب، عبدالحمید، ص -4
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دانید اما زنانشان را براي ما حالل  اي امیر المؤمنین آیا شما خون آنان را براي ما حالل می
. سـپس گفـت: تیرهایتـان را    دشو می دانید؟ علی گفت: در مورد مسلمانان چنین عمل نمی

بیاورید و در مورد اینکه عائشه که فرمانده و سرکرده آنان است قرعه بیندازید و ببینید که 
د!! پس آنان پراکنده شدند و گفتند: از خـدا طلـب آمـرزش    شو می سهم کدام یک از شما

. کنیم. پس بدین طریق برایشان روشن شد که سخن و گمان آنان خطاي فاحشـی دارد  می
اما علی براي اینکه آنان را راضی گرداند به هر کدام از آنان از بیت المـال پانصـد درهـم    

 .)1(داد

 بازدید علی از کشتگان و ترحم وي بر آنان -7

بعد از پایان جنگ علی همراه با چند نفر از یاران خود خارج شد تا در میان کشتگان 
بن طلحه(سجاد) افتاد و گفت: إنا هللا جستجو و بازدید کند. در این اثنا چشمش به محمد 

و إنا إلیه راجعون، به خدا قسم او جوانی صالح بود. سپس غمگین و محزون نشست و 
و عدهاي از  -یا رحمت فرستاد -براي کشتگان دعاي مغفرت کرد و بر آنان ترحم کرد

 . علی به منزل خود برگشت و دید که زنش و دو)2(آنان را به خیر و شایستگی ستود
 دخترش براي عثمان و خویشاوندیش و زبیر و طلحه و دیگر خویشان قریشی خود گریه

 ، پس به آنان گفت: من امیدوارم که از کسانی باشیم که خداي متعال در مورد آنانکنند می

﴿ ید:فرما می                    ﴾ و «] 47حجر:[ال

اروي کشیم، و برادرانه بر تختها روی هایشان بیرون می توزي و دشمنانگی را از سینه کینه
نباشیم پس آنان چه  -افراد مورد اشاره در آیه -. سپس گفت: اگر ما از آنان»نشینند هم می

                                           
 .13/57. ابن حجر سند آن را صحیح دانسته است15/286مصنف ابن أبی شیبۀ -1

، سند آن حسن لغیره است؛ خالفۀ علی بن أبی طالب، 3/103،104،375؛ المستدرك15/261مصنف ابن أبی شیبۀ -2

 .169ص
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ند؟! علی ند باشتوان می ند باشند؟! اگر ما از آنان نباشیم پس آنان چه کسانیتوان می کسانی
 .)1(همین طور این را تکرار کرد به طوري که من دوست داشتم که دیگر سکوت کند

 بیعت مردم بصره -8

امیرالمؤمنین علی تمایل زیادي به اتحاد مردم و احترام گذاشتن بـه رعایـاي دولـت و    
 انجام رفتار کریمانه با آنان داشت. این برخورد بزرگ منشانه تأثیر زیادي در بیعـت مـردم  
بصره با امیرالمؤمنین علی داشت. وي در شب روز نبرد جمل اسـرا را در مکـان خاصـی    

که نماز صبح را خواند موسی پسر طلحه بن عبیداهللا را فراخوانـد و او   قرار داد و هنگامی
را به خود نزدیک کرد و در آغوش گرفت و در کنار خود نشاند و در مـورد احـوال او و   

ي سوال کـرد و سـپس بـه وي گفـت: مـا ایـن زمـین شـما را         برادران و خواهرانش از و
نگرفتهایم تا آن را براي خود ببریم، ما به خاطر ترس از اینکه مردم آن را غارت کننـد آن  
را گرفتیم و سپس درآمد آن را به وي داد و گفت: اي برادر زاده اگر نیازمند شدي نزد مـا  

ر را کرد و آن دو با علـی بیعـت کردنـد.    بیا. علی با برادرش عمران بن طلحه نیز همین کا
وقتی که اسرا این موضوع علی را دیدند نزد علی رفتند تا با وي بیعت نمایند. پس علی با 

. هم چنین )2(آنان بیعت کرد و دیگران هم گروه گروه و قبیله به قبیله با وي بیعت نمودند
ک مرا به مهربانی با او علی در مورد مروان بن حکم سوال کرد و گفت: خویشاوندي نزدی

خواند و او با این وجود یکی از جوانان بزرگ قریش اسـت. مـروان کسـی را نـزد      فرامی
عباس فرستاده بود تا در مورد وي بـا علـی سـخن بگوینـد و علـی       حسن و حسین و ابن

اهد برود. اما با وجـود ایـن بزرگـواري و بـزرگ     خو می گفت: او در امان است هر جا که
. هم چنین مروان کار )3(ود را راضی نکرد که نزد علی رفته و با او بیعت کندمنشی علی خ

                                           
 .169؛ خالفۀ علی، عبدالحمید، ص269-15/268مصنف ابن أبی شیبۀ -1

 .377-3/376آن حسن است؛ المستدركسند 3/224طبقات ابن سعد -2

 . سند آن حسن است.2/337سنن سعید بن منصور -3
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علی را مورد تقدیر قرار داد و به پسرش حسن گفت: من هیچ فرد غالبی را به بزرگـواري  
ام، زیرا وقتی که ما در روز نبرد جمل عقب نشینی کردیم منادي وي نـدا در   پدرت ندیده

 .)1(و زخمیان را خالص نکنیدداد: فراریان را دنبال نکنید 
بدین ترتیب مردم بصره با أمیرالمؤمنین علی بیعت کردند و علی پسر عموي خـودش  
 عبداهللا بن عباس را والی آنان کرد و زیـاد بـن أبیـه را مسـئول خـراج آنجـا نمـود. علـی        

است مدت بیشتري در بصره اقامـت نمایـد، اگـر مالـک اشـتر او را بـه تعجیـل وا        خو می
ت، زیرا اشتر در این طمع داشت که علی والیت جایی را به او بدهـد، امـا چـون    داش نمی

عباس والی بصره شده است به خشم آمد و میـان قـوم خـود رفـت. علـی       دریافت که ابن
ترسید که مبادا او فتنه و شري برپا نماید به همین دلیل سپاه را به حرکت درآورد و بـه او  

ادي مورد سرزنش قرار داد و چنـین وانمـود کـرد کـه     رسید و او را به خاطر حرکت انفر
 .)2(نشنیده است -اشتر -اصالً چیزي در مورد وي

 از رسول خدا ةحدیث ابی بکر -9

. )3(»اگر مسلمانان با شمشیر در مقابل هم بایستند قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند«
کـه در ایـن    -دایند: این حدیث در مورد صـحابه رسـول خـ   گو می ید: علماگو می قرطبی

 ید:فرما می نیست، زیرا خداي متعال -جنگ فتنه شرکت کردند

﴿                                  

                                       

                                           
 .13/62؛ فتح الباري111کتاب أهل البغی من الحاوي الکبیر، ماوردي، ص -1

 .174؛ خالفۀ علی، عبدالحمید، ص13/57فتح الباري -2

 .4/233صحیح مسلم -3
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﴾ ] :10 – 9الحجرات[  

 دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سـازید. هرگاه «
اگر یکی از آنان در حق دیگري ستم کند و تعدي ورزد (و صـلح را پـذیرا نشـود) بـا آن     

ورزد بجنگید تا زمانی که به سوي اطاعـت از فرمـان    کند و تعدي می اي که ستم می دسته
شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در  ا میگردد و حکم او را پذیر خدا برمی

میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجراي مـواد و انجـام شـرائط آن) عـدالت     
فقط مؤمنان برادران همدیگرند، پس میـان    بکار برید، چرا که خدا عادالن را دوست دارد.

داشته باشید، تا به شما رحـم   و پروا برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از خدا ترس
 .»شود
پس خداي متعال دستور داده که با باغیان جنگ شود و اگر مسلمانان از جنـگ بـا باغیـان     

قاتـل و  «د. این امر بر این داللت دارد که قول شو می دست بردارند یکی از فرائض الهی تعطیل
ت، زیـرا بـر اسـاس تأویـل     در مورد صحابه رسـول خـدا نیسـ   » مقتول در آتش جهنم هستند

ید: اگر در همه اختالفـات بـین دو گـروه از    گو می اجتهادي که داشتند با هم جنگیدند. طبري
مسلمانان واجب باشد که مسلمانان از آن فرار کنند و در منازل خود بنشینند و شمشیرهایشـان  

یابنـد   فجور راهی مید و اهل نفاق و شو نمی را بشکنند، هرگز حدي اجرا نشده و باطلی ابطال
که در آن همه چیزهایی را که خداوند بر آنان حرام کرده است، از قبیل اموال مسلمانان، اسـیر  

شمرند، بدین صورت که علیه مسلمانان دسته  کردن زنان آنان و ریختن خون آنان را حالل می
ي اسـت کـه مـا از    ا یند: ایـن فتنـه  گو می دارند و گیرند و مسلمانان دست از سر آنان بر می می

. )1(ایم که در این فتنه دست برداریم و از آن فـرار کنـیم   ایم و مأمور شده جنگ در آن نهی شده
د کـه تأویـل   شـو  مـی  حمـل بـر کسـی   » قاتل و مقتـول «ید: اینکه گفته است گو می امام نووي

                                           
 .233-2/232التذکرة -1
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ت اجتهادي ندارند و جنگ آنان از روي تعصب و چیزهایی از این قبیل است. اینکه گفتـه اسـ  
باشند و گاهی باانداختـه   معنی است که مستحق آتش جهنم میبه این  باشند در آتش جهنم می

دهد. ایـن مـذهب    شدن در آتش جهنم مجازات شده و گاهی خداوند او را مورد عفو قرار می
ند. شـو  مـی  است.... تمام موارد نظیر این قضیه هم بر این قضیه تأویـل  -اهل سنت -اهل حق

ند و شـو  نمـی  خونهایی که در جنگهاي میان صحابه جاري شد مشمول ایـن وعیـد  بدانید که 
مذهب اهل سنت و اهل حق، حسن ظن به آنان و خودداري از پرداختن بـه مشـاجرات میـان    

انـد و   آنان و تأویل جنگ آنان است و اینکه آنان مجتهد بوده و اجتهاد کـرده و تأویـل داشـته   
اند، بلکه هر گروهی از آنـان بـر ایـن     حض دنیا را نداشتهقصد گناه و معصیت و دستیابی به م

اعتقاد بودند که آنان بر حق بوده و مخالفشان باغی است. به همین دلیل جنگ با باغی بـر وي  
واجب است تا او را به امر خداوند برگرداند و برخی از آنان مصیب بودند و برخـی دیگـر در   

بودند در ایـن خطـا معـذور هسـتند و      اجتهاد کرده فته و به خاطر اینکهاجتهاد خود به خطا ر
مجتهد اگر خطا کند گناهی بر او نیسـت و علـی در آن جنگهـا مصـیب بـود. ایـن مـذهب و        

جنگها مشتبه بود و حتـی گروهـی از صـحابه    به این  دیدگاه اهل سنت است. قضایاي مربوط
ـ      ه صـورت یقینـی   دچار حیرت شدند و از دو گروه کنـاره گرفتنـد و وارد جنـگ نشـدند و ب

 .)1(دانستند که چه چیزي درست و صحیح است و به همین دلیل به آنان کمک نکردند نمی

 تاریخ نبرد جمل -10

 تاریخ نویسان در مورد تاریخ واقعه جمل با هم بر اقوال زیادي اخـتالف نظـر دارنـد:   
یمه جمادي خلیفه بن خیاط از طریق قتاده روایت کرده که دو گروه در روز پنج شنبه ن - أ

 .)2(اآلخر سال سی و شش با هم رو در رو شدند، اما جنگ در روز جمعه روي داد

                                           
 .228-8/227مسلمشرح نووي بر صحیح  -1

 .185-184تاریخ خلیفۀ بن خیاط، ص -2
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واقعه در نیمه جمادي اآلخر سال سـی و شـش   که این  روایت کرده شبۀعمر بن  - ب
 .)1(روي داد

طبري از طریق واقدي روایت کردهکهاین واقعه در روز پنج شنبه دهـم جمـادي    - ت
 .)2(داد اآلخر سال سی و شش روي

واقعه در روز پنج شنبه دهم جمـادي األولـی بـوده    که این  مسعودي روایت کرده - ث
 .)3(است

قول اول یعنی قولی که خلیفه بن خیـاط از طریـق قتـاده روایـت کـرده اسـت ارجـح        
 آید. باشد، زیرا سند وي در این باب اصح به شمار می می

 از سر آنان بر نداریم؟آیا در حالی که این زنان مسلمان هستند دست  -11

المؤمنین عائشه در آن اقامت داشت. پس اجـازه  ام  اي وارد شد که امیرالمؤمنین به خانه
ورود گرفت و به عائشه سالم کرد و عائشه به او خوش آمد گفت. در آن هنگام زنانی که 
در خانه بنی خلف بودند براي کشتگان خود از جملـه عبـداهللا و عثمـان فرزنـدان خلـف      

ند. عبداهللا در کنار عائشه و عثمان در کنار علی کشته شده بودنـد. وقتـی کـه    کرد می یهگر
علی وارد شد صفیه زن عبداهللا، مادر طلحه الطلحات به وي گفت: خداونـد فرزنـدانت را   
یتیم کند، آنچنان که فرزندان مرا یتیم کردي. اما علی جوابی به وي نداد. وقتـی کـه علـی    

دوباره سخن خود را تکرار کرد و علی بازهم سکوت کرد و جوابی بـه  خارج شد آن زن 
وي نداد. پس مردي به علی گفت: اي امیرالمؤمنین چرا در حـالی کـه سـخن ایـن زن را     

دهی؟ علی گفت: واي بر تو، ما امر شدهایم که از زنان مشرك  شنوي جواب او را نمی می

                                           
 .13/61فتح الباري -1

 به نقل از تاریخ طبري. 206استشهاد عثمان، ص -2

 .2/360مروج الذهب -3
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ان هسـتند دسـت از سـر آنـان بـر      زنـان مسـلم  که ایـن   دست برداریم، پس آیا در حالی
  )1(نداریم؟

 ثقفی از قبول امارت بصره ةعذر خواهی ابوبکر -12

عبدالرحمن بن ابوبکرة ثقفی نزد امیرالمؤمنین علی آمد و با او بیعت کرد. علـی بـه او   
کجاست؟ عبدالرحمن گفت: اي امیـر مؤمنـان بـه     -یعنی پدر عبدالرحمن -گفت: مریض

شادي شما و دلخوشیتان عالقمند است. علی گفـت: پیشـاپیش   خدا او مریض است و به 
من حرکت کن. پس نزد پدر او رفت و از او عیادت کرد. ابوبکره عذر خود را براي علـی  
بیان کرد و علی پذیرفت. سپس علی پیشنهاد امارت بصره را بـه وي داد، امـا وي امتنـاع    

رت شود که مردم بدو آرام گیرنـد.  کرد و گفت: باید مردي از خاندان تو عهده دار این اما
سپس پیشنهاد داد که عبداهللا بن عباس را به جاي وي والی بصره کند و علی هم پذیرفت 
و والیت بصره را به او داد و زیاد بن أبیه را در کنار او مسئول خراج و بیت المـال بصـره   

 .)2(عباس امر کرد که به مشورت زیاد عمل کند کرد و به ابن

علی بن أبی طالب رضی اهللا عنه در مقابل کسانی که به عائشه رضی اهللا موضع  -13
 عنها ناسزا گفته بودند

یند. پس گو می مردي گفت: اي امیر مؤمنان دو مرد بر در خانه هستند و به عائشه ناسزا
علی به قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر کدام از آنان را در حالی که لباس بر تـن ندارنـد   

 . قعقاع هم دستور وي را اجرا کرد.)3(شالق بزندصد ضربه 
 

                                           
 .7/357البدایۀ و النهایۀ -1

 همان. -2

 .258همان -3
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 المؤمنین عائشه رضی اهللا عنها ام  دفاع عمار بن یاسر از -14

از محمد بن عریب روایت است که گفت: مردي نزد علی برخاست و به عائشه ناسـزا  
ید؟ گو می گفت. پس عمار آمد و گفت: این چه کسی است که به همسر رسول خدا ناسزا

. در روایـت دیگـري آمـده    )1(قبیح بی صاحب مورد سرزنش و رانـده و مانـده   ساکت اي
در روایـت   )2(آزاري؟ است: گم و دور شده اي رانده شده، آیا محبوبه رسول خـدا را مـی  

دیگري آمده است: نزد علی مردي به عائشه ناسزا گفت و عمار گفت: آیا همسـر رسـول   
  )3(آزاري؟ خدا را می

 

                                           
 .815. سند آن ضعیف است؛ ضعیف سنن الترمذي، البانی، شماره2/110فضائل الصحابۀ -1

 . ذهبی آن را حدیثی حسن دانسته است.2/179سیر أعالم النبالء -2

 . حدیث حسن است.2/176همان -3





 
 

 دهم:
 المؤمنین عائشه و امیر مؤمنان علی بن أبی طالبام  بین

رومـان  ام  المؤمنین صدیقه دختر صدیق ابوبکر، عبداهللا بـن عثمـان و مـادرش   ام  عائشه
دختر عویمر کنانی است. وي چهار یا پنج سال بعد از بعثت رسول خدا صلی اهللا علیـه و  

به دنیا آمد. وقتی که وي شش سال داشت رسول خدا او را بـه عقـد خـود در     آله و سلم
آورد و چون عائشه نه ساله شد با وي عروسی کرد. عروسی رسول خدا با وي در شـوال  
سال اول هجري یا سال دوم هجري بود. برائت و پاکدامنی عائشـه توسـط خداونـد و از    

رسول خدا نزد ایشان بود. رسول خـدا   زنانترین  باالي هفت آسمان اعالم شد و محبوب
اي ازدواج نکرد. وي داناترین زنان امت به فقه و احکـام شـرعی    غیر از وي با دختر باکره

 باشد. او از بزرگان صحابه بـود و هرگـاه صـحابه در مـورد موضـوعی دچـار اشـکال        می
ه سـال  ند. وقتی که رسول خـدا از دنیـا رفـت عائشـه هجـد     کرد می ند از او استفتاشد می

از دنیا رفت و ابوهریره بر جنازه وي نماز خوانـد  ه 58داشت. عائشه هفدهم رمضان سال 
 .)1(و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد

عائشه مناقب زیاد و مشهوري دارد و احادیث صحیحی در مورد وي وارد شده اسـت  
 ملهـاین احادیـث  باشـد. از ج  از دیگر امهات المؤمنین متمـایز مـی  ها  آن که وي با داشتن

 موارد اشاره کرد:به این  توان می
قبل از ازدواج رسول خدا با عائشه، فرشتهاي سیماي عائشه را با لباسـی از حریـر    -1

اند که گفت: رسول خـدا   اعال نزد رسول خدا آورد. بخاري و مسلم از عائشه روایت کرده
لباسی از حریـر اعـال را   فرمود: من سه شب در خواب تو را دیدم، فرشتهاي سیماي تو با 

                                           
 .8/95؛ البدایۀ و النهایۀ8/58؛ طبقات ابن سعد201-2/135همان -1
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زدم تـو را   نزد من آورد و گفت: این همسر توست، و چون من روپـوش تـو را کنـار مـی    
 .)1(دهد گفتم: اگر این از جانب خدا باشد آن را انجام می دیدم و می می

مردم در نزد رسـول  ترین  ترین زنان پیامبر نزد ایشان: وقتی که در محبوب محبوب -2
شد ایشان به محبت و عالقه خود به عائشه تصریح کردند. بخاري از خدا از ایشان سوال 

عمرو بن عاص روایت کرده که رسول خـدا او را در رأس سـریه ذات السالسـل گسـیل     
ید: پس من نزد رسول خدا رفتم و گفتم: از میان مردم چـه کسـی نـزد    گو می داشت. وي

تـر   کسـی نـزد شـما محبـوب    است؟ فرمودند: عائشه. گفتم: از مردان چـه  تر  شما محبوب
 .)2(است؟ فرمود: پدر عائشه

ید: با وجود مخالفت روافض، این حدیث ثابت و صـحیح اسـت و   گو می حافظ ذهبی
انـد: اگـر مـن در     رسول خدا جز پاك و پاکیزه چیز و یا کسی را دوست نداشت و فرموده

افضل  برادري اسالمیگرفتم، لکن  گرفتم، ابوبکر را به دوستی می میان این امت دوستی می
است. پس ایشان افضل مردان و افضل زنان امت خود را دوست داشته است و هـر کـس   
نسبت به محبوبان رسول خدا بغض و خشم داشته باشد براي اینکه مبغوض خدا و رسول 
خدا قرار گیرد اهلیت دارد و عشق و عالقه رسول خدا به عائشه امري مشهور و معـروف  

 .)3(است
وحی بر رسول خدا در زمانی که ایشان در بسـتر در کنـار عائشـه بودهانـد.     نزول  -3

بخاري از هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: مردم در روزي که نوبـت  
یـد: پـس   گو مـی  بردند. عائشـه  همخوابگی رسول خدا با عائشه بود براي ایشان هدیه می

سـلمه، بـه خـدا مـردم در     ام  گفتنـد: اي سلمه جمع شدند و ام  دیگر زنان رسول خدا نزد

                                           
 .2438صحیح مسلم، شماره -1

 .4358صحیح البخاري، شماره -2

 .2/143سیر أعالم النبالء -3
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برند، حال آنکه ما هـم   روزي که نوبت همخوابگی عائشه است براي رسول خدا هدیه می
به مانند عائشه طالب خیر هستیم. پس به عرض پیامبر برسان که به مردم امر کنند که اگـر  

 -هدیه بیاورندآورند در هر جا و هر خانهاي کهایشان حضور داشتند براي ایشان  هدیه می
سـلمه  ام  یـد: گو می عائشه -و منتظر این نشوند که نوبت عائشه بشود و بعد هدیه بیاورند

ید: پـس رسـول خـدا از مـن روي     گو می سلمهام  موضوع را به اطالع رسول خدا رساند.
ایشـان گفـتم و    برگرداند. وقتی که رسول خدا نزد من برگشت دوبارهاین موضـوع را بـه  

من روي برگرداند. وقتی که بـراي بـار سـوم آن را مطـرح کـردم، ایشـان        ایشان بازهم از
سلمه مرا در مورد عائشه آزار مده، به خدا قسم غیر از بسـتر عائشـه هـیچ    ام  فرمودند: اي

 .)1(گاه در بستر کسی از شما بر من وحی نازل نشده است
عائشه بـر دیگـر   ید: این پاسخ ایشان بر این داللت دارد که فضل و برتري گو می ذهبی

باشد و همین عامـل هـم    زنان رسول خدا به امر خداوند و در وراي عشق ایشان به او می
 .)2(موجب عالقه رسول خدا به عائشه بوده است

سالم کردن جبرئیل بر پیامبر و عائشه: بخاري از عائشه روایـت کـرده کـه گفـت:      -4
کنـد. پـس    و به تو سالم مـی روزي رسول خدا به من فرمود: اي عائشهاین جبرئیل است 

بینـد کـه مـن     اهللا و برکاتـه. پیـامبر چیـزي را مـی     حمـۀ عائشه گفت: و علیـه السـالم و ر  
 .)3(بینم نمی
وقتی که آیه تخییر نازل شد رسول خدا ابتدا از عائشه شروع کرد: رسول خـدا در   -5

دانسـتند کـه    مـی این کار از وي خواست که با پدر و مادرش مشورت نماید، زیرا ایشـان  
. پـس عائشـه رسـول خـدا و     کنند نمی والدین عائشه او را به جدا شدن از رسول خدا امر

                                           
 .3775شمارهصحیح البخاري،  -1

 .2/143سیر أعالم النبالء -2
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سراي آخرت را برگزید و دیگر زنان ایشان هم به عائشه تأسی جستند. بخاري و مسلم از 
اند که گفت: وقتی که رسول خدا به مخیر ساختن زنـان خـود مـأمور     عائشه روایت کرده

یم، امـا در  گـو  می بتدا از من شروع کردند و فرمودند: من چیزي را براي توشدند، ایشان ا
دانسـتند کـه    ید: ایشان میگو می آن تعجیل به خرج مده و با والدینت مشورت کن. عائشه

یـد: سـپس فرمودنـد:    گو مـی  . عائشـه کننـد  نمی والدین من مرا به جدا شدن از ایشان امر
 ید:فرما می خداوند متعال

﴿                              

                        

        ﴾ ] :29 - 28األحزاب[ 

اي پیغمبــر! بــه همســران خــود بگــو: اگــر شــما زنــدگی دنیــا و زرق و بــرق آن را «
اي مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. امـا   خواهید، بیائید تا به شما هدیه می

زندگی ساده از نظر مـادي،  و به  -خواهید اگر شما خدا و پیغمبرش و سراي آخرت را می
پـاداش بزرگـی را آمـاده     خداوند براي نیکوکـاران شـما   -و احیاناً محرومیتها قانع هستید

ید: گفتم: در این مورد با والدینم مشورت کـنم؟ مـن خـدا و    گو می عائشه . »ساخته است
ید: سـپس دیگـر زنـان رسـول خـدا      گو می اهم. عائشهخو می رسول او و سراي آخرت را

 .)1(د من عمل کردندمانن
به صورت خـاص  ها  آن آیاتی از قرآن به سبب عائشه نازل شده است که برخی از -6

باشـند. آیـاتی کـه خـاص وي      باشند و برخی دیگر براي عموم امـت مـی   در شأن وي می
باشند و بر شأن و جایگاه واالي او داللت دارند شهادت خداي متعال بر عفت و پـاکی   می

 یند:فرما می باشد که در آن ماجراي افک و بهتان وارد شده بر او میو برائت وي از 
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 جنگ جمل   266
 

»اند، پرداخته و سرهم کردهالمؤمنین)  کسانی که این تهمت بزرگ را (درباره عائشه، ام 
گروهی از خود شما هستند، اما گمان مبرید که این حادثه برایتـان بـد اسـت، بلکـه ایـن      
مسأله برایتان خوب است (و خیر شما در آن است. چرا کـه: منافقـان کـوردل از مؤمنـان     

کنـد، برخـی از    مخلص جدا و کرامت بیگناهان را پیدا و عظمت رنجدیدگان را هویدا می
هـر یـک    انـد،  آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زده لوح را به خود می  سلمانان سادهم

اندازه شرکت در این اتّهام، سهم خود را از مسؤولیت و مجازات آن خواهـد داشـت و)    به
آید و کسی که (سردسـته آنـان در    هر کدام از آنان به گناه کاري که کرده است گرفتار می

بخش عظیمی از آن را به عهده داشته است، عذاب بـزرگ و مجـازات   این توطئه بوده و) 
سنگینی دارد...... زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاکند و مردان ناپاك، از آنِ زنان ناپاکند و زنان 

زنید  پاك، متعلّق به مردان پاکند و مردان پاك، متعلّق به زنان پاکند. (پس چگونه تهمت می
؟!) آنـان از نسـبتهاي    العـالمین  همسر محمـد امـین، فرسـتاده رب   ن، به عائشه عفیفه رزی

شود مبرّا و منزّه هستند، (و بـه همـین دلیـل) ایشـان از      ناموسی ناروائی که بدانان داده می
و نعمتهـاي   کـه بهشـت جاویـدان    -مغفرت الهی برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند

 .»غیرقابل تصور آن است
جمله خصائص وي این است که خداوند متعال او را از تهمتی که  ید: ازگو می ابن قیم

اهل افک بدو منتسب ساختند مبرا ساخت و در مورد پاکی و برائـت وي قرآنـی را نـازل    
فرمود که در محرابهاي مسلمانان و نمازهاي آنان تا به قیامت خوانـده خواهـد شـد و در    

مغفـرت و رزق کـریم داده اسـت.     مورد او شهادت داد که از پاکان است و به وي وعـده 
خداوند در این آیات خبر داده که تهمتی که در مورد وي گفته شد براي او خیـر اسـت و   
آن چیزي که در مورد وي گفته شـد بـراي وي شـر نبـوده و قـدر و منزلـت او را پـایین        

رگ نمیآورد، بلکه خداوند به وسیله آن بدو رفعت بخشیده و منزلت و شأن او را واال و بز
دارد و این تبدیل به ذکر و سخن اهل آسمان و زمین در مورد پـاکی و برائـت عائشـه     می

شد. به راستی که منقبت بسیار بزرگی است! حال ببینید بزرگواري و نجابت عائشه را کـه  
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گفت: من خودم را کمتر از  باشد، وي قبل از نزول این آیات می برخاسته از تواضع وي می
وند متعال در مورد من آیاتی از قرآن را نـازل نمایـد، لکـن امیـد آن را     دانم که خدا آن می

. ایـن  )1(دارم که رسول خدا خوابی ببیند و خداوند به وسیله آن برائت مـرا اعـالم نمایـد   
داند کـه بـی گنـاه اسـت و      است صدیقه امت وام المؤمنین و محبوبه رسول خدا. وي می

در حـق وي ظلـم روا   انـد   تهمـت را بـه وي زده  که این  مظلوم واقع شده است و کسانی
 .)2(و آزار آنان در حق عائشه به والدین او و رسول خدا رسیداند  داشته و به او بهتان زده

ید: وقتی که اهل افک به دروغ و از روي بهتان علیـه عائشـه زبـان بـه     گو می ابن کثیر
برائـت او را اعـالم کـرد    سخن گشودند خداوند او را مورد حمایت قرار داد و در ده آیه 

آیاتی که تا به قیامت خوانده خواهند شد. علما اجماع دارند که اگر کسی بعد از نزول این 
 .)3(دشو می آیات عائشه را قذف نماید کافر

اي که به سبب عائشه نازل شده و حکم آن براي همه امت اسـت آیـه تـیمم     اما آن آیه
باشد. بخاري از عائشه نقل کـرده   امت میاست که رحمت و آسان گیري خداوند در حق 

که وي گردنبندي را از اسماء به عاریه گرفت، اما آن گردنبند از بـین رفـت. پـس رسـول     
خدا عدهاي از اصحاب خود را براي پیدا کردن آن فرستاد و وقت نماز بر آنان فرارسید و 

ر این مورد زبان به آنان بدون وضو نماز خواندند و وقتی که آنان نزد رسول خدا آمدند د
شکوه گشودند و آیه تیمم نازل شد. پس أسید بن حضیر گفت: خداونـد جـزاي خیـرت    
دهد، به خدا سوگند هرگاه امر ناخوشایندي براي تو پیش آمده است خداوند در آن براي 

 .)4(تو و مسلمانان خیر قرار داده است
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پرستاري شود: رسول خـدا در  اینکه در خانه عائشه از ایشان  تمایل رسول خدا به -7
حالی از دنیا رفت که سر ایشان کنار گردن و سینه عائشه بود و آن روز هم نوبت عائشـه  
بود و خداوند در آخرین ساعات زندگی ایشان در دنیا و اولین لحظات زندگی درآخـرت  

. بخـاري از عائشـه   )1(آب دهان ایشان و عائشه را در هم کرد و در خانه عائشه دفن شـد 
گشـت و   هـاي زنـان خـود مـی     روایت کرده است که وقتی رسول خدا بیمار شد در خانه

فرمود: من فردا کجا هستم؟ ایشان این جمله را از سر تمایل به ماندن در خانه عائشـه   می
ید: پس وقتی که نوبت من شد ایشان در خانه من سکونت گو می بر زبان میآوردند. عائشه

فرمود: من امـروز   گشت و می ل کرده که گفت: رسول خدا می. مسلم از عائشه نق)2(کردند
 کجا هستم، فردا کجا هستم؟ یعنی ایشان منتظر فرا رسیدن نوبـت عائشـه بودنـد. عائشـه    

ید: وقتی که نوبت من شد خداوند متعال ایشان را در حالی که سرشان کنار گردن و گو می
روایت کرده که گفـت: رسـول    . همچنین بخاري از عائشه)3(سینه من بود قبض روح کرد

پرسید: مـن فـردا کجـا هسـتم، مـن فـردا کجـا هسـتم؟ و          خدا در بیماري وفات خود می
اهنـد  خو مـی  ایشان اجازه دادند تا هر جا کـه  منظورشان نوبت عائشه بود. پس زنانشان به

ان یـد: ایشـ  گو می باشند. پس ایشان تا زمانی که از دنیا رفتند در خانه عائشه بودند. عائشه
در همان روزي که نوبت من بود از دنیا رفت در حالی که سر ایشان ما بین گردن و سینه 
من بود و آب دهان ایشان با آب دهان من مخلوط شـد. سـپس گفـت: عبـدالرحمن بـن      

زد. پـس رسـول    أبوبکر داخل شد در حالی که سواکی در دست داشت و با آن سواك می
گفتم: اي عبدالرحمن این سواك را به من بده. وي آن خدا به آن نگاه کرد. به عبدالرحمن 

را به من داد و من آن را شکاندم و سپس جویدم و آن را به رسول خدا دادم و ایشـان بـا   
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آن سواك زدند در حالی که به سینه من تکیه زده بودند. در روایت دیگـري آمـده اسـت:    
ز زندگی اخروي ایشـان آب  پس خداوند در آخرین روز زندگی ایشان در دنیا و اولین رو

 .)1(دهان من را با آب دهان ایشان مخلوط کرد
اخبار رسول خدا مبنی بر بهشتی بودن عائشه: حاکم از عائشه روایت کـرده اسـت    -8

رونـد؟ فرمـود: تـو از     که گفت: گفتم: اي رسول خدا، کدام یک از زنان شما به بهشت می
دلیـل  بـه ایـن    سخن ایشـان که این  رم آمدید: چنین به نظگو می جمله آنان هستی. عائشه

. نیـز بخـاري از قاسـم بـن     )2(است کهایشان غیر از من با زن باکرهاي ازدواج نکردهانـد 
عباس آمد و گفت: رسول خدا و  محمد روایت کرده که عائشه مریض و ضعیف شد و ابن

تو هـم بـه آنـان     اند و اند و خانه را در بهشت براي تو آماده کرده ابوبکر پیش از تو شتافته
. ایـن فضـیلتی   )3(ي. پس ناراحت نباش و بلکه از این بابت خوشحال بـاش شو می ملحق

 بزرگ براي عائشه است، زیرا به صورت یقینی بـراي وي بیـان کـرده کـه داخـل بهشـت      
عباس چنین چیزي را نمیگوید مگر اینکـه آن را از رسـول خـدا شـنیده      د، زیرا ابنشو می

 .)4(باشد
ئشه بر سایر زنان مانند برتر بودن ترید بر سائر غذاها اسـت. بخـاري و   فضیلت عا -9

اند که وي از أنس بن مالک شنیده که گفـت:   مسلم از عبداهللا بن عبدالرحمن روایت کرده
ید: فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل ترید بر سائر غذاها فرما می شنیدم که رسول خدا

 .)5(است
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یند: معنایش این است که ترید هر غذا بهتر از آبخورش آن گو می ید: علماگو می نووي
است، پس ترید گوشت بهتر از آب آن بدون ترید است و ترید آنچه کـه در آن گوشـت   
وجود ندارد بهتر از خورش آن است. منظور از فضیلت سودمندي آن و سیر شدن از آن و 

یـن امـر اسـت کـه انسـان بـه       هضم آسان آن و لذت بردن از آن و آسانی خـوردن آن و ا 
د به قدر کفایت از آن بهره مند شود و مواردي دیگر. پس از هـر نـوع آب   توان می سرعت

خورش و از سائر غذاها بهتر است و فضل عائشه بر دیگر زنان زیاد است و مانند فضـل  
 ترید بر سائر غذاها است. این حدیث تصریحی بر این امر ندارد که عائشه برتر از مریم و

 .)1(آسیه باشد، زیرا احتمال دارد که منظور از آن، فضل عائشه بر زنان این امت باشد
اینها برخی از احادیثی بود که به فضل و سابقه و جایگاه عائشه و منزلـت واالي او در  
دین و جایگاه بزرگ او داللت دارند. اما با این وجـود عائشـه از جانـب شـیعه رافضـه و      

انـد مـورد طعـن و     وایات مختلف و آثار مجعول آنان قرار گرفتـه کسانی که تحت تأثیر ر
جرح و کذب و افترا قرار گرفته است و این افراد به سراغ آثار صحیح و احادیث مسند و 

اند، آنچنـان کـه نویسـنده     صحیح آمده و آن را به منظور و معنایی غیر واقعی تأویل کرده
این کتـاب کـار جدیـدي نکـرده      ته نویسندهاین کار را کرده است. الب» ثم اهتدیت«کتاب 

المؤمنین عائشه را با این ام  است، بلکه راه اسالف شیعی و رافضی خود را پیموده است و
به خدا قسـم او همسـر پیـامبر    «سخن عمار بن یاسر مورد طعن قرار داده است که گفت: 

رار داده تا بداند که شما در دنیا و آخرت است، لکن خداي متعال شما را با او مورد ابتال ق
. باید گفت که در این قول عمار طعنی متوجه عائشـه  )2(»برید یا از عائشه از او اطاعت می

فضیلت عائشه وارد شده است، زیرا در آن بیان شده اسـت  ترین  نیست، بلکه در آن بزرگ
ایـن  از تـر   د بزرگتوان می که عائشه همسر پیامبر شما در دنیا و آخرت است. چه فضیلتی
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باشد؟! هدف اصلی و نهایی هر مؤمنی دستیابی به خوشنودي خدا و بهشت است و بنا به 
شهادت عمار که در ماجراي فتنه مخالف عائشه بود این امر براي وي محقق شده است و 

. در )1(شهادت عائشه در باالترین درجات بهشت همدم رسول خدا خواهد بـود به این  بنا
باشد این امر ذکر شده است، چه  رفوع به رسول خدا میحدیث صحیحی که به صورت م

به ایـن   حاکم نیشابوري از عائشه روایت کرده است که پیامبر به وي فرمود: اي عائشه آیا
راضی نیستی که در دنیا و آخرت همسر من باشی؟ عائشه گفت: چرا، به خـدا خشـنودم.   

بنـابراین ایـن حـدیث از    . )2(پیامبر فرمود: پس تو در دنیـا و آخـرت همسـر مـن هسـتی     
فضائل عائشه است و به همین دلیل نیز بخاري اثر سابق از عمار را در بخـش  ترین  بزرگ

لکـن خـداي   « . اینکه عمار در قسمت دوم این اثر گفت: )3(مناقب عائشه ذکر کرده است
در  )4(»شهبرید یا از عائ متعال شما را با او مورد ابتال قرار داده تا بداند که از او اطاعت می

 المؤمنین عائشه نیست، به چند دلیل:ام  این سخن طعنی متوجه
این سخن عمار بیانگر رأي او است و عائشه معتقد به خالف این بود و دیدگاه  -الف

دانست و هر دو از اصحاب بزرگوار رسول خدا بودند و در دین و علم  خود را درست می
 .)5(یگري حجت نیستجایگاه بزرگی داشتند. پس قول هیچ یک بر د

نهایت چیزي که قول عمار بر آن داللت دارد این است که عائشه در آن موقعیـت   -ب
خاص با امر خداوند مخالفت کرده است و مخالفت وقتی مذموم است که حجتی مخالف 
آن پیدا شود و دانسته شود که آن مخالف است. در غیر ایـن صـورت فـرد مـادام کـه در      
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باشد معذور است، زیرا ممکن است این کار را به نسیان یا از روي مخالفت تعمد نداشته 
 د.شو نمی تأویل انجام داده باشد و به خاطر این امور مواخذه

یا کاستن از منزلت وي نبود، بلکه  هدف عمار از بیان این سخن، سرزنش عائشه -ج
بیان نماید هدف وي این بود که جهت خیرخواهی براي امت خطاي عائشه در اجتهاد را 

. در برخی از )1(المؤمنین اقرار و اعتراف داشتام  و عمار با این وجود به جایگاه و فضل
ید. پس گو می روایات این اثر از عمار آمده است که عمار شنید مردي به عائشه ناسزا

گفت: ساکت باش اي قبیح بی صاحب، به خدا قسم او همسر پیامبر شما در دنیا و 
داوند به وسیله او شما را مورد آزمایش قرار داده تا ببیند که از او آخرت است، لکن خ

یند: رسول خدا به سخن برخاست و به گو می . شیعه رافضی)2(کنید یا از عائشه اطاعت می
» آید فتنه آنجاست، شاخ شیطان از آنجا بیرون می«اشاره کرد و فرمود:  سوي خانه عائشه

دارند که منظور رسول خدا  و اظهار می دهند می رارو عائشه را با این سخن مورد طعن ق
د. این سخن گمراهگري و وارونه جلوه دادن شو می این بوده که فتنه از خانه وي خارج

امور ندارند، زیرا این به این  نسبت واقعیتها و تدلیس عوام است که اطالع و علمی
(پس به طرف  »عائشهفأشار نحو مسکن «رافضیان این سخن راوي را که گفته است: 

ایشان به خانه عائشه بوده است و  اشاره اند که مسکن عائشه اشاره کرد) چنین تفسیر کرده
حدیث که این  باشد، اما باید گفت اند که عائشه سبب این فتنه می با این اشاره بیان کرده

الم به هیج وجه بر این تفسیر داللت ندارد و کسی که کمترین شناختی از مقاصد این ک
عبارت محتمل این معنا و مفهوم نیست، زیرا راوي گفته که این  یابد داشته باشد درمی

و فرق میان این دو  »إلی جهة مسکن عائشه«و نگفته است:  »أشار نحو مسکن عائشه«است: 
اند بخاري آن را در باب فرض  تعبیر روشن و آشکار است. این روایت که ذکر کرده
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این حدیث در صحیح مسلم و بخاري و دیگر کتب از طرق  ذکر کرده است. )1(الخمس
مختلف و با الفاظ گوناگون روایت و تخریج شده است و در برخی از نصوص آن، به 
سرزمینهاي مد نظر این حدیث اشاره شده است و این اشاره دعواي شیعیان رافضی را 

گذارد. حال  باقی نمیکند و دیگر نیازي به تکلف براي ابطال آن با چیزي دیگر  ابطال می
 د:شو می در زیر به برخی از روایات حدیث از طرق مختلف از ابن عمر اشاره

از لیث از نافع از ابن عمر روایت است که وي شنید که رسول خدا که رو به سمت  *
 .)2(»طانيطلع قرن الشيث يأال إن الفتنةهاهنا من ح«شرق کرده بود و فرمود: 

از عبید بن عمر روایت است که گفت: نافع از ابن عمر به من روایت کرد که رسول  *
الفتنة من «خدا بر در خانه حفصه برخاست و با دست به طرف مشرق اشاره کرد و فرمود: 

 . ایشان آن را دو یا سه بار بیان کرد.)3(»طانيطلع قرن الشيث يح
از سالم بن عبداهللا از پدرش روایت است که رسول خدا در حالی که رو به سمت  *

طلع يث يهاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من ح ها إن الفتنة هاهنا،ها إن الفتنة«شرق کرده بود فرمود: 
 .)4(»طانيقرن الش

در این روایات به صورت صریح جهت مورد اشاره مشخص شده است و بیان گشـته  
اند تفسیر  مشرق است و منظور اشاره در روایتی که شیعیان رافضی ذکر کردهکه آن جهت 

. در روایات دیگري از این حدیث هم سـرزمینهاي مـورد اشـاره ذکـر شـده      )5(شده است
هـا را بیـان کـرد و     است، از جمله از نافع از ابن عمر روایت است که گفت: پیـامبر فتنـه  

مبارك گردان. صحابه گفتند: اي رسـول خـدا در    فرمود: پروردگارا شام و یمن را براي ما
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ها و آشوبهایی  کنم که در بار سوم فرمود: در آنجا فتنه ید: فکر میگو می راوي )1(نجد چه؟
 .)2(کند دهد و شاخ شیطان از آنجا طلوع می روي می

از سالم بن عبداهللا بن عمر روایت است که گفت: اي مردم عراق، شما در مـورد گنـاه   
ید! از پدرم عبداهللا بن عمـر شـنیدم کـه    شو می کنید و مرتکب گناه کبیره ال میصغیره سو

و با دست خـود بـه سـمت    » آید فتنه از اینجا می«ید: فرما می گفت: شنیدم که رسول خدا
. در برخی از روایات برخی )3(»آید از جایی که شاخهاي شیطان بر می«مشرق اشاره کردند 

آمـده اسـت، از جملـه از     کنند می ر آن سرزمینها زندگیاز قائل و وصف حال آنانی که د
ابومسعود روایت است که گفت: رسول خدا با دسـتش بهـیمن اشـاره کـرد و گفـت: بـه       

کسانی که صدایشـان را   -درستی کهایمان اینجاست و قساوت و سنگدلی در میان فدادین
ر مشغول بودن بـه  و کسانی است که به خاط -کنند می در کشتزارها و چارپایان خود بلند

هاي دین خود جاهل هستند، یعنـی   مراقبت از شترانشان از مدنیت به دور بوده و به نشانه
منظور روي دادن امور ناپسند و اسـتیالي هـر    -آید همان جایی که شاخهاي شیطان بر می

یعنی در میان ربیعه و مضر(ربیعه و مضر بدل از فـدادین   -چه بیشتر شیطان و انتشار کفر
 .)4(ند)هست

سرزمینهاي  »الفتنـة هاهنـا«این روایات داللت قطعی دارند که منظور رسول خدا از قول 
شرق است، زیرا روایات بر این امر تصریح دارند. هم چنین در برخی از این روایـات آن  

هم چنین بر بطالن مدعاي شیعیان  اند. سرزمینها توصیف شده و برخی از قبائل تعیین شده
یند اشاره ایشان به طرف خانه عائشه بوده اسـت. پـس ایـن    گو می رافضی داللت دارد که
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قول آنان باطل و دیدگاهی ساقط است که کسی غیر از این افـراد چنـین چیـزي را از آن    
 .)1(نفهمیده و کسی غیر از آنان به آن قائل نشده است

 خدیجه و فاطمه نسبت به همدیگر فضل و برتري عائشه و -10
ید: برترین زنان این امت خدیجه، عائشه و فاطمه هستند، گو می شیخ اإلسالم ابن تیمیه

. از )2(اما در مورد اینکه کدام یک از نظر فضل بر دیگري برتري دارند اختالف وجود دارد
کـدام یـک برتـر     المؤمنین خدیجه وام المـؤمنین عائشـه  ام  ابن تیمیه سوال شد که از میان

هستند و وي در جواب گفت: سابقه خدیجه و تأثیر او در ابتداي اسالم و نصـرت او بـه   
دین و اقدامات او براي دین به نحوي است که نه عائشه و نه دیگر امهـات المـؤمنین در   
این مورد با او شریک نیستند و این موارد خاص وي است و تأثیر عائشه در آخر اسالم و 

تبلیغ آن براي امت و میزان درك وي از علم به شکلی است که نه خدیجه و  حمل دین و
باشند و وي با این صفات از دیگر زنان پیامبر  نه دیگر زنان رسول خدا با وي شریک نمی

 .)3(باشد متمایز می
ید: گفته شده است: علما بر افضل بودن فاطمـه اتفـاق نظـر و اجمـاع     گو می ابن حجر

. وي هـم چنـین در شـرح    )4(د عائشه و خدیجه اختالف نظر وجود دارددارند، اما در مور
ایشان امر کرد که سالم خدا  ید که جبرئیل نزد رسول خدا آمد و بهگو می حدیث ابوهریره

بـه ایـن    ید: ابوبکر بـن داود بـا اسـتدالل   گو می را به خدیجه برساند. سهیلی در این مورد
است، زیرا جبرئیل از جانـب خـود بـه خدیجـه     ید که خدیجه برتر از عائشه گو می ماجرا

ید: در مورد اینکـه  گو می سالم کرد، اما جبرئیل سالم خدا را به خدیجه رساند. ابن العربی
اند: اخـتالف   خدیجه افضل از عائشه است اختالفی وجود ندارد. در رد این قول وي گفته
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بـه ایـن    است که با توجـه در این باره از قدیم األیام وجود داشته است، گرچه راجح این 
. با تحقیـق و نظـر در نصـوص وارده در    )1(مورد و موارد سابق، خدیجه از وي برتر است

یابیم که بر افضل بودن خدیجه و فاطمه و سپس عائشه داللـت   مورد فضل این دو در می
ن یند: خدیجه بر زنان امتم برتري دارد(چنان که مریم بر زنافرما می دارند، زیرا رسول خدا

ید: برترین زنان اهل بهشت خدیجه و فاطمـه و مـریم و   فرما می . نیز)2( جهان فضل دارد)
. هـم  )4(ید: این نصی صریح و غیـر قابـل تأویـل اسـت    گو می . ابن حجر)3(باشند آسیه می

ید: برترین زنان دنیـا عبارتنـد از: مـریم بنـت عمـران، خدیجـه بنـت        فرما می چنین پیامبر
. این حدیث نص بر این است که خدیجـه  )5(و آسیه زن فرعون خویلد، فاطمه بنت محمد

 باشد. هم چنین لفظـی کـه در بیـان فضـل فاطمـه آمـده اسـت و        برترین زن این امت می
خشنود نیستی که سرور زنان مؤمن یـا سـرور زنـان ایـن     به این  اي فاطمه آیا«ید: فرما می

لفظی صریح است و  )7(»سرور زنان اهل بهشت باشی؟«و در لفظی دیگر:  )6(»امت باشی؟
احتمال تأویل ندارد و نص بر این است که فاطمه برترین زن امت و سرور زنـان بهشـت   
است و مادرش در این فضل و برتري با او شریک است. بنابراین وي و مـادرش برتـرین   

امـا آنچـه کـه در بیـان      .)8(باشند نا میزنان اهل بهشت هستند، زیرا نصوص بیانگر این مع
فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل ترید بـر سـائر   « ید: گو می فضل عائشه وارد شده و
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و  )1(ید، این لفـظ مسـتلزم افضـلیت مطلـق نیسـت     گو می چنان که ابن حجر» غذاها است
بـه ایـن    ذاهاتصریحی بر افضل بودن وي بر دیگر زنان ندارد، زیرا برتري ترید بر دیگر غ

باشد و بهترین غذاي آن روز بوده است و  میتر  و سهل الهضمتر  خاطر است که کم هزینه
این صفات مستلزم ثبوت افضل بودن عائشه از همه جهات نیست، زیـرا ممکـن اسـت از    

. پس حدیث بر افضـل بـودن   )2(جهات دیگري نسبت به دیگران فضل کمتري داشته باشد
م غیر از خدیجه و فاطمه داللـت دارد، زیـرا در ایـن بـاره دلیـل      عائشه بر زنان امت اسال

. اما اینکـه در حـدیث عمـرو بـن     )3(وجود دارد و این افضلیت عائشه را مقید کرده است
تـر   عاص آمده است که وي از رسول خدا سوال نمود: کدام یک از زنان نزد شما محبوب

باشـد و در کتـاب    مقید میکه این  ابن حبان بیان کرده )4(هستند و ایشان فرمودند: عائشه؛
ذکر خبر یک توهم در مورد تأویل کسی که به علم حدیث آگـاهی  « خود بیان کرده است

گفـتم: اي  «و در ذیل آن حدیث عمرو بن عاص را با این لفـظ آورده اسـت:   » کامل ندارد
باشند؟ فرمود: عائشه.  یمتر  رسول خدا، اي رسول خدا کدام یک از مردم نزد شما محبوب

گفتم اي رسول خدا منظور من از میان زنان نبود، بلکه منظورم مـردان بـود. پـس ایشـان     
ید: حـال خبـري را   گو می ابن حبان در ادامه». فرمودند: ابوبکر؛ یا اینکه فرمود: پدر عائشه

در  کنم که بیانگر این است که مخرج سوال در مورد زنان ایشـان بـوده اسـت نـه     ذکر می
مورد سائر زنان چون فاطمه و غیره. سپس وي از أنس روایت کرده اسـت کـه گفـت: از    

 مردم نزد شما چه کسـی اسـت؟ فرمـود: عائشـه. بـه     ترین  رسول خدا سوال شد: محبوب
 .)5(کنیم. پیامبر فرمود: پدر عائشه ایشان گفتند: در مورد زنان شما از شما سوال نمی
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یث فضل بعد از خدیجه و فاطمه قـرار دارد، زیـرا   د که عائشه از حشو می پس روشن
همه آنچه که در مورد فضل عام وي وارد شده است، مقید به نص وارده در مـورد فضـل   
خدیجه و فاطمه است و عائشه فضائلی هم چون علم دارد که با آن از خدیجـه و فاطمـه   

مطلـق را   ان فضـل تـو  نمـی  متمایز است، اما از ثبوت چیزي از فضائل به صورت خاص،
. اما در هر حال الزم به ذکر است که فضل یکی از آنان بر دیگري به )1(براي او ثابت کرد

معناي طعن در دیگري نیست، بلکهاین امر بر جایگاه واالي این سه زن، یعنـی خدیجـه،   
فاطمه و عائشه داللت دارد، زیرا دائره اختالف به کسی دیگر از زنان امـت توسـع نیافتـه    

المـؤمنین عائشـه    راین اگر عائشه سومین زن امت باشد این چه ضرري بـراي ام است. بناب
باشـد یـا    خواهد داشت؟! و آیا این امر عامل و سببی براي احترام و ارج گذاري به او مـی 

باشد، آنچنان که شیعیان رافضی این کار را  اینکه عامل و سبب وارد کردن طعنه به وي می
  )2(؟!دهند می انجام

المؤمنین عائشه رضی اهللا عنها جنگیدن مسلمانان با هم در نبرد جمل را مباح ام  * آیا
 دانست؟ می

قبالً ذکر شد که عائشه رضی اهللا عنها براي این امر خروج نکرد و قصد جنـگ را هـم   
 نداشت. زهري از عائشه رضی اهللا عنها نقل کرده که بعـد از مـاجراي جمـل گفـت: مـن     

یگاه من، مردم را از هم جدا کند و فکر نمیکردم که بین مردم استم که مکانت و جاخو می
دهـد هرگـز چنـین موضـعی      دانسـتم کـه جنگـی روي مـی     جنگی روي دهد و اگـر مـی  

. اینکه گفته شده عائشه جنـگ بـا مسـلمانان را مبـاح دانسـت قـولی باطـل        )3(گرفتم نمی
د و بیـانگر ایـن   ندارد در مقابل روایـات صـحیحی کـه قـبالً ذکـر شـدن       باشد و دوامی می

                                           
 .98؛ العقیدة فی أهل البیت، ص7/108فتح الباري -1
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باشند که عائشه فقط براي اصالح در میان مردم خـروج کـرد. ایـن اقـوال از روایـاتی       می
اند و همان چیزیهایی هستند که تاریخ صدر اسالم را  هستند که شیعیان رافضی جعل کرده

تیره و تار گردانده است و از حوادث و وقائع بین علـی، طلحـه، زبیـر و عائشـه جنگـی      
اند و برخی از پژوهشگران تحت تأثیر این روایات قرار گرفته و حتی برخی  هداخلی ساخت
اند: عائشه به اسارت درآمد. اینان ایـن موضـوع را چنـان جنگـی داخلـی بـه        از آنان گفته

که در مورد آن برنامه ریزي شده است. البتـه بیـان ایـن قـول از طـرف      اند  تصویر کشیده
 روایات مقدوح، غیر صحیح و منابع غیر معتبر چونپژوهشگرانی که اطالعات خود را از 

یعقـوبی و تـاریخ التمـدن     ، األغـانی، مـروج الـذهب، تـاریخ    سۀو السیا مۀي اإلماها کتاب

 .)1(، امري طبیعی استکنند می تألیف جورجی زیدان کسب اإلسالمی
» جنگی و در این جنگ نسبت بـه او ظـالم هسـتی    اي عائشه تو با علی می«آیا حدیث 

وجـود نـدارد و از سـند معروفـی      شد؟ در هیچ یـک از کتـب معتبـر علمـی    با صحیح می
 برخوردار نیست، بلکه بیشتر شبیه احادیث جعلی و کاذب است تا احادیث صحیح؛ حتی

گفت که قطعاً کذب است، زیرا عائشه نجنگید و براي جنگ هـم خـروج نکـرد،     توان می
نگ نکرد و به جنگ هم دستور نداد. ایـن  بلکه به قصد اصالح میان مردم خروج نمود، ج

 . )2(قول بسیاري از کسانی است که به اخبار اطالع و آگاهی دارند

 گرداند * امیرالمؤمنین علی، عائشه را با عزت و احترام به مأمن خود برمی

علی براي عائشه هر چه بایسته بود از مرکب و توشه و لوازم فراهم کرد و همه کسانی 
 وي آمده بودنـد و سـالم مانـده بودنـد همـراهش فرسـتاد، مگـر آنـانی کـه         را که همراه 

استند بمانند. چهل نفر از زنان معتبر بصره را براي همراهی وي بگزید و گفـت: اي  خو می
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محمد بن حنفیه تدارك ببین و او را برسان. وقتی که روز حرکت عائشه رسید علی پـیش  
ون شد و مردم با وي وداع گفتند و او نیز وي آمد و مردم هم حاضر شدند. پس عائشه بر

با مردم وداع کرد و گفت: اي فرزندان من، ما به سبب توقع یا زیادت جـوئی از همـدیگر   
ها داشتیم، هر که از این باب چیزي شنیده به آن اعتنا نکند. به خدا سابقاً میـان مـن و    گله

ام  د، ولی او با وجود گلهده علی چیزي نبوده جز آنچه میان زن و اقوام شوهرش روي می
نزد من از نیکان است. علی گفت: اي مردم به خدا راست و نکـو گفـت، میـان مـن و او     
چیزي جز این نبود. وي در دنیا و آخرت همسر پیامبر شـما اسـت. عائشـه روز شـنبه از     
آغازین روزهاي رجب سال سی و ششم حرکت کرد. علی چند مایل او را بدرقـه کـرد و   

 .)1(د را به مدت یک روز همراه او فرستادفرزندان خو
ایشـان   بینـیم کـه   اي که امیرالمؤمنین علی از خود نشان داد، می با این رفتار بزرگوارانه

وصیت رسول خدا به خود را به اجرا درآورد که به وي فرمود: میان تـو و عائشـه چیـزي    
علـی گفـت: مـن؟     پیامبر فرمـود: آري.  روي خواهد داد. علی گفت: اي رسول خدا، من؟

آنان هسـتم. پیـامبر   ترین  ید: گفتم: اي رسول خدا من شقیگو می پیامبر فرمود: آري. علی
 .)2(فرمود: خیر، لکن اگر این مسأله روي داد عائشه را به مأمنش برگردان

دلیل به بصره رفت که از علی به خاطر موضعی به این  برند عائشه کسانی که گمان می
نسبت به او گرفت آزرده بود، زیرا وقتی که منافقان عائشه را متهم به که در ماجراي افک 

زنا ساختند، رسول خدا در مورد جدا شدن از عائشه با علی مشورت کرد و علـی گفـت:   
اي رسول خدا، خداوند شما را در تنگنا قرار نداده و غیر از او زنان زیادي وجود دارنـد  «

این سخن آنان درست نیست، زیرا » یدگو می شما و اگر از خادم سوال کنید راستش را به
علی این سخن را به خاطر ترجیح جانب رسول خدا بیان کرد، چه دید کهایشان به خاطر 
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و رسـول خـدا غیـرت زیـادي     انـد   این قضیه دچار ناراحتی و تشویش و اضطراب شـده 
شـود   داشت. به همین دلیل علی مصلحت را در این دید که اگر رسول خـدا از وي جـدا  

د و چون برائت و پاکی عائشه معلوم گردد شو می ناراحتی و تشویش خاطر ایشان برطرف
براي رسول خدا ممکن است که به وي رجوع نماید و در واقع کمترین ضرر را براي دفع 

 .)1(انجام دهدتر  ضرر بزرگ
کار به مصلحت رسول خدا اسـت.  که این  ید: علی چنین باور داشتگو می امام نووي

کار اعتقاد یافت که دید رسول خدا به خاطر این قضیه دچار اضطراب و به این  ي وقتیو
پس جهت خیرخواهی و برگرداندن آسایش به رسول خـدا همـه تـالش    اند  آزردگی شده

اي کـه از آن تـوهین و تهمـت بـه عائشـه       . علی با کمترین کلمـه )2(خود را به کار گرفت
و فقط همین را به رسول خدا گفت: خداونـد   برداشت شود در مورد عائشه سخن نگفت

و سپس برگشت و از سر خیرخواهی به رسول خدا گفـت:   )3(بر شما سخت نگرفته است
. پس علی در ابتـدا رسـول خـدا را    )4(یدگو می اگر از خادم سوال کنید راستش را به شما

یعنـی از   دعوت کرد که قبل از اینکه از عائشه جدا شود در مسأله تأمـل و دقـت نمایـد،   
نصیحت اول خود به رسول خدا مبنی بر طالق دادن عائشه برگشت و نصیحت دیگري را 

ایشان عرضه داشت و گفت که در مورد این موضوع از خـادم عائشـه سـوال نمایـد و      به
. رسول خدا هم از کنیزي که بیشترین ارتباط را با عائشـه داشـت   )5(حقیقت را جویا شود

د کرد که جز خیر چیزي از عائشه سراغ ندارد. رسول خدا همان سوال کرد و آن کنیز تأکی
روز که از آن کنیز سوال کرد از خانه جهت اتمام حجت با عبداهللا بن أبی بیـرون رفـت و   
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ام آزار رسانده است  فرمود: اگر من عبداهللا بن أبی را به خاطر این که مرا در مورد خانواده
ام سـراغ   ، به خـدا جـز خیـر از خـانواده    )1(کند مجازات نمودم چه کسی عذر مرا بیان می

. به درستی که نصیحت علی به نفع عائشه تمام شد، زیرا رسـول خـدا بـه خـاطر     )2(ندارم
 .)3(اش یافت بر باور ایشان افزوده شد اطالعی که از خیر بودن و نیک بودن خانواده

عائشـه از علـی   به درستی که موضع علی در ماجراي افک باعث و بانی این نشد کـه  
خاطر از او چنان کینه بر دل بگیرد که او را وادارد که بـه دروغ  به این  خشمگین باشد، یا

علی را متهم به قتل عثمان کنـد و تعـداد زیـادي از مسـلمانان را علیـه او بشـوراند، امـا        
دسـت بـه چنـین اظهـار     انـد   پژوهشگرانی که در دام روایات جعلی شیعیان رافضی افتـده 

  اند. زده نظرهایی

 * پشیمانی آنان از کار خود

ید: همچنین عامه سابقون از اینکـه وارد جنـگ شـده بودنـد پشـیمان      گو می ابن تیمیه
شدند و علی، زبیر، طلحه و دیگران از کار خود پشیمان شدند. ایـن افـراد در روز جنـگ    

 .)4(جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، اما بدون اختیار آنان جنگ روي داد
ند، گفت: شد می از امیرالمؤمنین علی روایت است که وقتی مردم در جنگ کشته -الف

 .)5(دوست دارم که بیست سال قبل از این مرده بودم
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نعیم بن حماد از حسن بن علی روایت کرده که به سلیمان بن صرد گفت: وقتـی   -ب
بیسـت سـال   که جنگ شدت یافت علی نزد من آمد و گفت: اي حسن، دوست دارم کـه  

 .)1(قبل از این مرده بودم
از حسن بن علی روایت است که گفت: امیرالمؤمنین علی قصـد کـاري دیگـر را     -ج

 .)2(اي نیافت چارهها  آن داشت، اما حوادثی پشت سرهم روي داد، و او از
از سلیمان بن صرد از حسن بن علی روایت است که گفت: آنگاه که مـردم مـردم    -د
به خاطر ما است؟ اي کاش بیست یا چهل سال قبـل  ها  این ت: آیا همهند گفشد می کشته

 .)3(از این مرده بودم
گفـت:   مـی  کـرد  مـی  از عائشه روایت است که وقتی در مورد جنگ جمـل بحـث   -ه

داشـتم   رفتم. من دوست مـی  نشستم و نمی دوست دارم که من هم چون اصحاب خود می
و همه آنان مانند عبدالرحمان بن حـارث بـن    داشتم که از رسول خدا ده واندي فرزند می

 .)4(بودند هشام و عبداهللا بن زبیر می

﴿ ید:فرما می که کرد می کهاین آیه را قرائت عائشه هنگامی -و     ﴾ 

گریست که مقنعهاش خیس  آن قدر می »هاي خود بمانید و در خانه« ]33 حزاب:[األ
 .)5(شد می اشک
ید: دوست داشتم که از رسول خدا بیست فرزند چون عبدالرحمان بن گو می عائشه -ز

دادم اما در جنگ  داشتم و و همه آنان را از دست می حارث بن هشام و عبداهللا بن زبیر می
 .)1(داشتم جمل حضور نمی
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ید: عائشه جنگ نکرد و به قصد جنگ خارج نشد، بلکه بـه قصـد   گو می ابن تیمیه -ح
برد که خـروج وي بـه مصـلحت مسـلمانان      مانان خارج شد و گمان میاصالح میان مسل

است، اما بعداً براي وي روشن شد که ترك خروج اولی بـوده اسـت. پـس هرگـاه بهیـاد      
. عامـه سـابقون هـم    شـد  مـی  گریست که مقنعهاش خیس افتاد آن قدر می خروج خود می

ودند. علی، طلحه، زبیـر و  چنین وضعی داشتند و از اینکه وارد جنگ شده بودند پشیمان ب
دیگران پشیمان بودند. این افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنگ را نداشتند، 

 .)2(اما بدون اختیار آنان جنگ روي داد
ید: شکی نیست که عائشه به طور کامـل از رفـتن خـود بـه بصـره و      گو می ذهبی -ط

موضـوع بـه آن نتیجـه خـتم      برد که حضور در جنگ جمل پشیمان شده بود و گمان نمی
  .)3(شود
 

                                                                                                             
از مردان نجیب و برگزیده بنـی مخـزوم بـود و     . عبدالرحمان بن حارث بن هشم مخزومی232التمهید، باقالنی، ص -1

 قبل از معاویه وفات یافت.

 .222المنتقی من منهاج اإلعتدال فی نقض کالم أهل الرفض و اإلعتزال، محب الدین خطیب، ص -2
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 یازدهم:
 سیره زبیر بن عوام و شهادت وي

وي ابو عبداهللا زبیر بن عوام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصـی بـن کـالب از    
رسـد. او   . وي در جد خود قصـی بـه رسـول خـدا مـی     )1(قبیله قریش و طائفه أسد است

رسول خدا و فرزند عمهایشان، یعنی صـفیه بنـت عبـدالمطلب و یکـی از عشـره      حواري 
. وي در سـنین جـوانی و در حـالی کـه     )2(مبشره و یکی از اعضاي شوراي خالفت است

. وي از هـیچ غزوهـاي از غـزوات رسـول خـدا      )3(شانزده سال داشت اسالم را پـذیرفت 
و اذیت قرار گرفت. روایت شده که . بعد از اینکه مسلمان شد مورد آزار )4(تخلف نورزید

گفت: به کفر برگـرد   دماند و می گذاشت و در آن دود می عموي زبیر او را در حصیري می
 .)5(گردم گفت: هرگز به کفر بر نمی و زبیر می

 اولین کسی که در راه خدا شمشیر از نیام برکشید -1

خدا شمشیر برکشید، از سعید بن مسیب روایت است که گفت: اولین کسی که در راه 
زد  زبیر بن عوام بود. وقتی که زبیر بن عوام در شعب المطـابخ بـود و داشـت چـرت مـی     

گفت: رسول خدا کشته شد. پس در حالی که شمشیر از نیام کشیده  صدایی را شنید که می
بود از خانه بیرون آمد. در راه با رسول خدا مواجه شد و ایشان فرمود: اي زبیر چه شـده  

اسـتی چکـار کنـی؟    خو مـی  گفت: شنیدم که شما به قتل رسیدهاید. پیامبر فرمـود: است؟ 
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ید: گو می استم مردم مکه را با مبارزه فراخوانم. سعید بن مسیبخو می گفت: به خدا قسم
ید: من امیدوارم که دعاي رسول خدا گو می پس رسول خدا براي او دعاي خیر کرد. سعید

 .)1(در نزد خداوند ضایع نشود

 هجرت زبیر به حبشه -2

وقتی که آزار و اذیت مشرکان قریش نسبت به رسول خدا و یاران ایشـان زیـاد شـد،    
پیامبر به آنان فرمان داد تا به حبشه بروند تا در آنجا در امـان پادشـاه عـادل آنجـا، یعنـی      

و در بهتـرین سـرزمین    -یعنی نجاشی -نجاشی باشند. آنان در حبشه نزد بهترین همسایه
. آنان همچنان در آن حالت در آنجا در امنیت و آرامش بودند تا اینکه مردي مـردي  بودند

از اهالی حبشه براي گرفتن حکومت از دست نجاشی علیه او بپا خاست. به همین علـت  
مسلمانان بسیاراندوهگین و ناراحت شدند و ترسیدند که مبادا آن مـرد پیـروز شـود و در    

شناخت. به همین علت صحابه خواهـان   حابه را نمیاین صورت آن مرد حق و جایگاه ص
پیگیري اخبار نبرد نجاشی و آن مرد شدند و براي این منظـور بـه گوشـهاي از رود نیـل     

ید: اصحاب رسول خدا گفتند: چه کسی به نزدیـک نبـرد ایـن دو    گو می سلمهام  .)2(رفتند
ید: زبیر بن عـوام گفـت: مـن    گو می سلمهام  رود تا اخبار نبرد را براي ما بیاورد؟ گروه می

ام  فـرد گـروه بـود.   ترین  کنم. پس صحابه گفتند: این کار را بکن. وي جوان این کار را می
ید: پس مردم مشکی را براي وي پر از باد کردند و او آن را به سینهاش بست گو می سلمه

ن دو و به کمک آن در رود نیل به شنا پرداخت و خود را به ساحل دیگـر رود نیـل کـه آ   
 سـلمه ام  ند رساند و سـپس رفـت و در آنجـا حضـور یافـت.     کرد می گروه در آنجا جنگ

یم که نجاشـی بـر دشـمن خـود پیـروز شـود و در       کرد می ید: ما به درگاه خدا دعاگو می
ید: به خدا ما در همین حالت در انتظـار بـودیم کـه    گو می سلمهام  سرزمینش تمکین یابد.
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گفت: مژده باد،  داد و می ید آمد و لباسش را براي ما تکان میدو ناگاه زبیر در حالی که می
نجاشی پیروز شد و خداوند دشمنش را نابود کرد و نجاشی در سـرزمین خـود بالمنـازع    

. بعد از اینکه زبیر از حبشه برگشت در کنار رسـول خـدا مانـد و مبـادي و ارکـان      )1(شد
پیامبر به مدینه هجرت  رفت و هنگامیگ ا از ایشان فرا میاسالم و اوامر و نواهی شرعی ر

 کرد زبیر نیز همراه با دیگران به آنجا مهاجرت کرد.

 در غزوه بدر -3

اي تخلـف نورزیـد و در    زبیر سواري جسور و دالوري بی باك بود و در هیچ صـحنه 
او را دید. وي متصف بـه شـجاعت و دالوري نـادر و کـم      توان می تمام نبردها و غزوات

. وي امـوال  )2(نظیر و اخالص کامل و از خود گذشتگی براي اعتالي سـخن حـق اسـت   
زیادي را در راه خدا بخشید و جان و مال خود را وقـف خـدا نمـود و بـه همـین دلیـل       

زرد رنـگ  اي  داشت و در دنیا و آخـرت رفعـت بخشـید. وي عمامـه     خداوند او را گرامی
داشت که در روز بدر آن را بر پیچیده بود. از عروه روایت است که گفـت: زبیـر در روز   

. چـه  )3(اي زرد بر خود پیچیده بود، پس جبرئیـل در سـیماي زبیـر نـازل شـد      بدر عمامه
کنـد. عـامر بـن صـالح بـن       فضیلت بزرگی، به راستی که در دنیا چیزي با آن برابري نمی

 ید:گو می این بارهعبداهللا بن زبیر در 
 فارس الشقراءره عند البالء و يـابن عمة أحمد ووز  يجد

 الألمة الصفراء يف يوغداة بدر کاون أول فارس شهد الوغ
 وم تألب األعداءيماه المالئک نصرة بالحوض يزلت بسـن
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(جد من زبیر، پسر عموي رسول خدا و مشاور او در مواقع سـخت بـود و سـوار بـر     
روز بدر وي اولین سواري بود که وارد نبرد شد و جوشنی زرد داشت.  مرکبی بور بود. در

مالئک در روز بدر در سیماي او و جهت کمک به مسلمانان نـازل شـدند بـدان گـاه کـه      
 دشمنان هجوم آورده بودند).

از زبیر روایت است که گفت: در روز بدر به عبیده بن سعید بن عاص رسیدم. او خود 
زره پوشانده بود، به طوري که فقط چشمانش بیرون بود. او مکنی بـه  را کامالً با سالح و 

اي  ابوذات الکرش بود. او گفت: من ابوذات الکرش هستم. من بر او حمله بردم و وسـیله 
ید: پایم را بر روي گو می را که در دست داشتم در چشمش فرو کردم و او کشته شد. زبیر

یرون کشیدم و دیدم که سر آن خم شـده اسـت.   او گذاشتم و آن اسلحه را با تالش زیاد ب
 ید: رسول خدا آن عنزه را از زبیر درخواسـت کـرد و زبیـر آن را بـه    گو می عروه بن زبیر

ایشان داد. وقتی که رسول خدا وفات یافت ابوبکر آن را درخواست کرد و زبیر آن را بـه  
یر آن را بـه وي داد.  وي داد. وقتی که ابوبکر وفات یافت، عمر آن را درخواست کرد و زب

وقتی که عمر از دنیا رفت عثمان آن را از زبیر درخواست نمود و زبیـر آن را بـه وي داد.   
وقتی که عثمان کشته شد نزد آل علی افتاد و عبداهللا بن زبیر آن را درخواسـت کـرد و تـا    

 .)1(زمانی که عبداهللا بن زبیر کشته شد نزد وي بود
عوام در زدن هدف است، زیرا وي توانسته بود با وجـود  این خبر بیانگر دقت زبیر بن 

کوچکی هدف و با وجودي که وي نیروي خود را میان هجوم و دفاع تقسیم کـرده بـود،   
نیزه را در چشم آن مرد فرو ببرد. زدن آن مرد امري بسیار بعید بود، زیرا وي خـود را بـا   

ر یکی از چشمان او فـرو کنـد.   زره فوالدي حمایت کرده بود، لکن زبیر توانست نیزه را د
عـالوه بـر دقـت و    کـه ایـن    هم چنین نیزه به صورتی عمیق در بدن آن فرد فرو رفته بود
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. در روز نبرد بدر دو سوار در )1(مهارت وي در زدن هدف، بر توانایی بدنی او داللت دارد
خدا یکی زبیر بود و سوار بر اسب خود در سمت راست رسول  کنار رسول خدا بودند که

قرار داشت و دیگري مقداد بن أسود بود که سوار بر اسبش در سمت چـپ ایشـان قـرار    
 .)2(گرفته بود

 در غزوه أحد -4

. )3(ید: در روز أحد رسول خدا به من فرمود که پدر و مادرم به فداي تو بادگو می زبیر
 متصفاین موضوع بر دالوري و جنگاوري و شجاعت زبیر در این نبرد داللت دارد. وي 

باشد. زبیـر در توصـیف    بود که در جنگ بردبار و جدي است و عاشق شهادت میبه این 
ید: وقتی که دو سپاه درهـم آمیختنـد و جنـگ    گو می عمل ابودجانه انصاري در نبرد أحد

شدت یافت، رسول خدا شروع به تشویق یـاران خـود کـرد و بـراي بـاالبردن روحیـه و       
مشیري را به دست گرفت و فرمـود: چـه کسـی ایـن     معنویات آنان دست به کار شد و ش

از جملـه   -گیرد؟ افراد همه به سـوي آن دسـت دراز کردنـد و همـه     شمشیر را از من می
گیرد تـا حـق آن    گفتند: من، من. پیامبر فرمود: چه کسی این شمشیر را از من می می -زبیر

بن خرشـه گفـت: اي    را ادا کند؟ مردم از پذیرش آن شانه خالی کردند و ابودجانه سماك
رسول خدا حق آن چیست؟ پیامبر فرمود: اینکه با آن آنقدر دشمن را بزنی تا اینکـه خـم   

کـنم. پـس رسـول خـدا آن را بـه وي داد.       شود. پس ابودجانه گفت: من حق آنر ا ادا می
رفت. وقتـی کـه رسـول     ابودجانه مردي شجاع بود و در هنگام نبرد با ناز و تبختر راه می

رود فرمود: خداوند از ایـن نـوع راه    را دید که در میان صفها با ناز و تبختر راه میخدا او 
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 . زبیر در توصیف عمل اودجانه در نبرد أحـد )1(رفتن جز در چنین جاهایی ناخشنود است
ید: وقتی که من شمشیر را از رسول خدا درخواست کردم و رسـول خـدا آن را بـه    گو می

من پسر صفیه عمه او و از قریش هسـتم   -داد با خود گفتم:  من نداد و آن را به ابودجانه
و قبل از ابودجانه به سوي آن شمشیر دست کشیدم، امـا رسـول خـدا آن شمشـیر را بـه      

کند. پس به دنبال  کنم ببینم ابودجانه چکار می به خدا قسم نگاه می -ابودجانه داد و گفتم:
را دور سر خـود بسـت. پـس انصـار     وي رفتم. وي دستاري قرمز رنگ بیرون آورد و آن 

آورد  این دستار را بیرون می قبالً که ابودجانه -گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بیرون آورد
سپس ابودجانه از سپاه  -گفتند بست انصار این سخن را در مورد وي می و بر سر خود می

 گفت: خارج شد در حالی که می
 ليالنخ يلد ونحن بالسفح يـــليخل يعاهدن يذـأنا ال

 )2(الرسولف اهللا و يول؟ أضرب بسيالک يأن ال أقوم الدهر ف
(من همانی هستم که دوستم زمانی که در دامنه کوه و در میان نخلها بودیم با من عهد 

 بست که من هرگز به انتهاي صفها نروم و با شمشیر خدا و رسولش دشمنان را بزنم).
شرکان مردي بود که پاي در میآورد. در میان م رسید او را از ابودجانه به هر مشرکی می

 تـر  کشت. ابودجانه و آن مرد هر لحظه به هم نزدیـک  دید او را می را می اگر فردي زخمی
ند. من دعا کردم که آن دو به هم برسند. پس آن دو به هم رسیدند. آنان دو ضـربه  شد می

انداخت که ابودجانه سپر خود  ابودجانهبه سوي همانداختند. آن مشرك ضربهاي به سوي 
را در مقابل آن قرار داد و شمشیر وي در داخل آن سپر گیر کرد و ابودجانه ضربهاي به او 
زد و او را کشت. سپس او را دیدم که شمشیر را بر روي فرق سر هند بنت عتبه گذاشـته  

ک زن است) و مـن  دانست که او ی (زیرا نمی است، اما شمشیر را از روي سر او برداشت
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یـد:  گو مـی  . ابن اسحاق از ابودجانه نقل کـرده کـه  )1(گفتم: خدا و رسول او داناتر هستند
. پس به سوي او کرد می فردي را دیدم که داشت مردم را به شدت به جنگ کردن تشویق

رفتم. وقتی با شمشیر بر او حمله بردم دست به شیون و زاري کـرد و چـون نگـاه کـردم     
از آن دیدم کـه  تر  زن است. پس او را رها کردم و شمشیر رسول خدا بزرگیک  دیدم که

 .)2(با آن یک زن را بزنم
یعنـی   -از هشام از پدرش روایت است که عائشه گفـت: اي خـواهر زاده، پـدران تـو    

 ید:فرما می از کسانی هستند که خداوند در مورد آنان -ابوبکر و زبیر

﴿                   ﴾ ] :172آل عمران[  

مان زخمهائی که خوردند و جراحتهائی که برداشتند، فر -آن همه -کسانی که پس از«
 .»خدا و پیغمبر را اجابت کردند

وقتی که مشرکان از نبرد بدر منصرف شدند و برگشتند و رسول خدا و اصحاب ایشان 
را دیدند، پیامبر خوف این را داشت که مشرکان برگردنـد. پـس فرمـود: چـه     آن مصیبتها 

کسی حاضر است دنبال آنان برود تا این مشرکان دریابند که ما هنوز داراي قدرت و توان 
هستیم؟ پس ابوبکر و زبیر در گروهی هفتاد نفري به دنبال مشـرکان بـه راه افتادنـد و بـه     

 ان دارند و سپس برگشتند. خداوند متعال در این موردآنان فهماندند که هنوز قدرت و تو
 ید:فرما می

﴿                ﴾ ] :174آل عمران[ 

براي جهاد بیرون رفتند، ولیکن دشمنانشان را خوف و هراس برداشت و  -(سپس آنان
شهامت و  -با نعمت بزرگ -خودداري ورزیدند و مسلماناناز رویاروئی با چنین مؤمنانی 

که با رعب و  -و فضل و مرحمت سترگ خداوند -عافیت و استقامت و بردن ثواب جهاد
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وحشت انداختن به دل دشمنان، نصیب مسلمانان کرد و ایشان را از دسـت کشـتار و آزار   
. وقتـی کـه   )1(ه رو نشـدند برگشتند) و با هیچ دشمنی رو ب -کافران رستگار کرد، به مدینه

حمزه بن عبدالمطلب در نبـرد أحـد بـه شـهادت رسـید مـادر زبیـر، یعنـی صـفیه بنـت           
عبدالمطلب آمد تا برادر خود را نگاه کنـد کـه مشـرکان بینـی او را بریـده و شـکمش را       

هایش را بریده بودند. پس رسول خدا به زبیر فرمود: خود را بـه   شکافته و گوشها و بیضه
و او را برگردان تا آنچه را که بر سر برادرش آمده اسـت نبینـد. پـس زبیـر بـه       او برسان

دهد که برگردید. صفیه گفت: براي  مادرش گفت: مادر جان، رسول خدا به شما فرمان می
چه؟ من خبر دارم که برادرم مثله شده است، این امر در راه خدا بوده است. آنچه که ما را 

دانم و إن شاء اهللا صـبر   نیکی است. من این را در راه خدا می گرداند قطعاً کار خشنود می
ایشان گفت، پیـامبر فرمـود:    کنم. وقتی که زبیر نزد رسول خدا آمد و ماجرا را به پیشه می

إنـا هللا وإنـا «بگذار بیاید. پس صفیه آمد و به جنازه حمزه نگاه کرد و بر او نمـاز خوانـد و   
. در روایتی از عروه آمده که گفت: پدرم )2(گفت و برایش طلب آمرزش نمود »ه راجعونيإل

زبیر به من گفت: در روز نبرد أحد زنی در حال دویدن آمـد تـا خـود را بـر بـاالي سـر       
کشتگان برساند. رسول خدا دوست نداشت که آن زن این جنازهها را ببیند، پـس فرمـود:   

صفیه است. پس  -مادرم –من دریافتم که آن زن ید: گو می جلوي این زن را بگیرید. زبیر
به سوي او دویدم و قبل از اینکه او بتواند خود را بر باالي سر جنازهها برساند من خـود  
را به او رساندم. اما او ضربهاي بر سینه من زد. او زنی قوي بـود. وي گفـت: از مـن دور    

ایستاد و دو پیراهن  پس صفیه شو، اي بی مادر. گفتم: رسول خدا به تو دستور داده است.
را که با خود داشت بیرون آورد و گفت: من از کشته شدن برادرم حمـزه خبـر دارم. مـن    

یـد:  گو مـی  ام او را در این لباسها دفن کنید. زبیر این دو لباس را براي برادرم حمزه آورده
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جنـازه مـردي از    کفن کنیم. در کنار حمـزه ها  آن پس ما آن لباسها را بردیم تا حمزه را در
بودند. پس دیدیم اگر حمـزه در   را نیز به مانند حمزه مثله کرده انصار وجود داشت که او

بـوده و کـاري    کفن نداشته باشد این مایـه بـدنامی  دو لباس کفن شود و آن فرد انصاري 
زشت است. پس گفتیم: یک لباس را براي کفن حمزه و لباس دیگر را براي کفن این فرد 

از تر  یکی از آن دو بزرگ دهیم. وقتی که آن دو را اندازه گرفتیم دیدیم که قرار میانصاري 
انداختیم و هر کدام را در لباسی کفن کردیم که قرعه  دیگري هستند. پس میان آن دو قرعه

 .)1(وي شده بود

 در غزوه خندق -5

بـرد  . رسـول خـدا در روز ن  )2(هر پیامبري یک حواري دارد و حواري من زبیـر اسـت  
کند؟ زبیـر گفـت: مـن     خندق فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه براي ما کسب خبر می

کنم. پس سوار بر اسب خود رفت و در مورد آنان کسب خبر کـرد و آورد.   این کار را می
کنـد؟ زبیـر    سپس رسول خدا فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه براي ما کسب خبر می

سوم هم این پیشنهاد را مطرح کرد و زبیر اعـالم آمـادگی   گفت: من. رسول خدا براي بار 
. )3(کرد و رفت. پس پیامبر فرمود: هر پیامبري یک حواري دارد و حواري من زبیـر اسـت  

معنی اسـت کـه زبیـر از صـحابه و     به این  اینکه رسول خدا فرمود: زبیرحواري من است،
سی نیز حواریـون  یاوران خاص من است. دوستان و یاوران خاص و مخلص حضرت عی

ند. پس حواري به معنی یاور مخلص است. بنـابراین حـدیث مشـتمل ایـن     شو می نامیده
باشد. به همـین   منقبت و صفت بزرگ براي زبیر است و او با این امر از دیگران متمایز می

ید: من فرزند حواري هستم، به او گفـت:  گو می دلیل وقتی عبداهللا بن عمر شنید که مردي
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یی امـا اگـر چنـین نیسـت، سـخن تـو درسـت        گـو  می فرزندان زبیر هستی راستاگر از 
یـد: اگـر گفتـه شـود: صـحابه      گو مـی  -شارح کتاب صحیح البخـاري  -. عینی)1(باشد نمی

صـفت  بـه ایـن    همهیاران و دوستان خاص و مخلص رسول خدا بودند، پـس چـرا زبیـر   
تی بیـان کـرد کـه در    اختصاص یافته است؟ جواب این است: رسول خدا این سخن را وق

کنـد؟ زبیـر    غزوه احزاب فرمود: چه کسی در مورد بنی قریظه براي من کسـب خبـر مـی   
گفت: من. رسول خدا دو بار دیگر هم این سخن را اعالم کردند و زبیـر در هـر سـه بـار     
اعالم آمادگی نمود و شکی نیست که زبیر در آن وقت نصرت و یاریی بیشـتر از دیگـران   

هم چنین رسول خدا در روز نبرد احـزاب در مـورد وي فرمـود کـه پـدر و      . )2(انجام داد
مادرم به فداي تو باد، چه از عبداهللا بن زبیر روایت است که گفت: مـن و عمـر بـن أبـی     
سلمه در روز جنگ احزاب در میان زنان بودیم. پس پدرم را دیدم که سوار بر اسب خود 

ت. وقتی که برگشت گفتم: پـدر جـان مـن    دو یا سه بار به سوي بنی قریظه رفت و برگش
شما را دیدم که به سوي بنی قریظه رفتید و برگشتید. زبیر گفت: اي پسرم آیا مرا دیدي؟ 

رود تـا در مـورد آنـان     گفتم: آري. زبیر گفت: رسول خدا فرمود: چه کسی بنی قریظه می
فـداي تـو    کسب خبر کند؟ من رفتم و چون برگشتم رسول خدا فرمود: پدر و مـادرم بـه  

. این حدیث منقبتی آشکار براي زبیر است، زیرا رسول خدا پدر و مـادر خـویش را   )3(باد
فداي او کردند. این سخن رسول خدا در واقع بزرگداشت جایگاه زبیر و توجه به کـار او  

باشد، زیرا انسان چنین سخنی را وقتی بر زبان میآورد که کار انجام شده را بزرگ بداند  می
 .)4(کند ین دلیل هم خود یا عزیزترین اشخاص نزد خود را فداي او میو به هم
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ماند، یعنی ایـن   زبیر در نبرد خندق به نشانی دست یافت که در گذر زمان جاودان می
هر پیـامبري حـواري دارد و حـواري    «نشان که رسول خدا به او داد و در مورد او فرمود: 

خود توصیف نمود، این توصیفی اسـت کـه    . رسول خدا زبیر را حواري)1(»من زبیر است
وسیع است. کسانی که در این مفـاهیم تحقیـق کنـد ابعـاد      داراي داللتی عمیق و مفاهیمی 

د. کسـانی  شو می ها و عمق و باطن آن برایش روشن کند و نشانه کلمه حواري را درك می
ان هستند، زیرا دعوت مفاهیم دارند علما، داعیان و مربیبه این  که بیشترین نیاز را به توجه

هایی زنـده بـراي یـک قـدوه و الگـو       نیاز به آماده نمودن حواریانی دارد که نمونه اسالمی
باشند، زیرا الگوي عملی در نشر مبادي و افکار تأثیر بیشتر و عمیق تري دارد، زیـرا ایـن   
ا الگوي عملی تجسم بخشیدن به آن و اجراي عملی آن است و مشاهده آن و تأثر و اقتـد 

و فرمـان   کننـد  می باشد. همچنین حواریون به سنت رسول خدا عمل به آن امري آسان می
هـر پیـامبري کـه    « یـد:  فرما می ، چنان که در حدیث آمده است که)2(نمایند او را اجرا می

خداي براي امتهاي پیشـین مبعـوث گردانـده اسـت از میـان امتشـان داراي حواریـون و        
. از سـنتهاي  )3(»نمودند وي عمل کرده و فرمان او را اجرا میاصحابی بودهاند که به سنت 

د و از جانب دوستان و شو می ها و محنتهایی دعوت این است که در مسیر خود دچار فتنه
بـه   گیرد. رسول خدا تمایل زیادي داشت که مسلمانان را دشمنان خود مورد ابتال قرار می

و به آنان فرمود: سپس بعـد از آنـان نسـلهایی    پارامترها و حوادث ارشاد نماید، از اینراین 
کـه بـه آن    دهنـد  مـی  دهند و چیزي را انجـام  یند که انجام نمیگو می آیند که چیزي را می

 .)4(ایمان ندارند
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اما وظیفه یک حواري چیست؟ از بارزترین صفات یک حواري این است که الگـویی  
و بایـد مثـالی واقعـی بـراي      نیک و مثالی عملی براي ایمان و اخالص و فداکاري باشـد 

وارثان انبیا باشد و براي نشر حق و خیر و هدایت امـت تـالش کـرده و آن را از سـقوط     
نجات داده و نیرویی به آن بدمد و همه چیز خود را در راه خدا فـدا نمایـد تـا اسـالم در     
وقتی که افراد بی همت جز مصالح شخصی خود به چیزي توجه ندارند، جوانی و نشـاط  

. زبیر بن عوام نمونهاي نادر از تجسم این مفاهیم اسـت. وي  )1(لیه خود را بدست آورداو
هـاي   در آغوش دعوت و بدست رسول خدا تربیت یافت و از همان عنفوان جوانی جرعه

مطلوب براي تحمل سختیها را نوشید. موضعی که زبیر در غزوه زبیر گرفت شخصیت او 
کشد.  و محبت به رسول خدا را به تصویر می و نشأت و پرورش وي بر جرأت و نصرت

روزگار ثابت کرده که زبیرس مـرد مأموریتهـاي مشـکل بـود. وي متصـف بـه جـرأت و        
دالوري و شهامت بود و به همین دلیل مکلف به مأموریت شناسایی اسـرار دشـمن شـد.    

دي چیزي که در مورد زبیر در آن ماجرا روي داد، به مشروعیت تقسیم کارها و دسـته بنـ  
. زبیـر  )2(داعیان حسب اخالص، فداکاري، جانبازي، نیروها و تواناییهاي آنان داللـت دارد 

در همه غزوات رسول خدا شرکت داشت و مواضعی شریفی گرفت و در زمـان خلفـاي   
 راشدین از ستونهاي اصلی دولت در فتوحات بزرگ آن بود.

 غزوه یرموك -6

د یرموك اصـحاب رسـول خـدا بـه زبیـر      از عروه بن زبیر روایت است که در روز نبر
کنی تا ما هم با تو حمله کنیم؟ زبیر گفت: من اگر حمله کنم شما بـا   گفتند: آیا حمله نمی

آئیم. پس زبیر بر آنان حمله برد و صفوف آنـان   ید. آنان گفتند: با تو میشو نمی من همراه
شت و آن دشـمنان دو  را شکافت و از آنان عبور کرد، اما کسی همراه وي نبود. سپس برگ
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ضربه بر شانه وي وارد کردند که آن دو ضربه در اطراف ضربهاي فرود آمد کـه در نبـرد   
ید: زمانی که من بچه بودم انگشتانم را در آن گو می بدر بر شانه زبیر فرود آمده بود. عروه

ه یـد: در آن هنگـام عبـداهللا بـن زبیـر کـ      گو می م. عروهکرد می بردم و بازي ضربه فرو می
نوجوانی ده ساله بود همراه وي بود. پس زبیر آن را بر اسبی سوار کرد و مردي را مـأمور  

در  -إن شـاء اهللا  -ید: این واقعـه گو می . ذهبی در السیر در تعلیقی)1(حفاظت از وي نمود
کـه   . ابن کثیر معتقد اسـت )2(نبرد یمامه روي داد، زیرا عبداهللا در آن هنگام ده سال داشت

مسـأله در  که ایـن   در نبرد یرموك بوده است، اما در هر حال منعی وجود ندارد واقعهاین 
یـد: از جملـه کسـانی کـه در نبـرد یرمـوك       گو می هر دو واقعه روي داده باشد. ابن کثیر

حضور داشتند زبیر بن عوام بود. وي افضل صحابه حاضر در آنجا بود. وي از سـواران و  
معی از دالوران در گرد وي جمع شده بودند و بـه  شجاعان حاضر بود و به همین دلیل ج

کنی تا ما هم بـا تـو حملـه کنـیم؟ زبیـر گفـت: شـما پایـداري          وي گفتند: آیا حمله نمی
ورزیم. پس زبیر حمله کرد و آنان هم حمله بردند، اما  ورزید. آنان گفتند: پایداري می نمی

تند، اما زبیر هم چنـان بـه   وقتی که با صفوف رومیان مواجه شدند، آن دالوران عقب نشس
جلو رفت و صفوف رومیان را شکافت و از طرف دیگر بیرون رفـت و نـزد یـاران خـود     
برگشت. سپس آن دالوران براي بار دوم نزد وي آمدنـد و او بـه ماننـد مـورد اول عمـل      
نمود. در آن روز شانه وي دو زخم برداشت. در روایت دیگري آمـده اسـت: یـک زخـم     

ید: وي براي جهاد همراه مردم به شام رفت و در نبرد گو می کثیر بار دیگر . ابن)3(برداشت
یرموك حاضر شد و آنان با حضور وي مشرف گشتند. وي در این جنـگ دسـتی توانـا و    

 .)4(همتی واال داشت و دو بار صفوف رومیان را از اول تا آخر شکافت
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 فتح مصر -7

نیروهاي همراه وي براي این فـتح  وقتی که عمرو بن عاص براي فتح مصر عازم شد، 
نیـروي کمکـی    کافی نبودند. پس نامهاي به امیرالمؤمنین عمر نوشت و از او درخواسـت 

نیروهاي عمرو ترسید و زبیر بن عوام را همراه با دوازده هزار نفر  کرد. پس عمرو از کمی
عوام و مقداد  و به قولی چهارده هزار نفر به کمک او فرستاد که از بزرگان صحابه زبیر بن

 -بـه جـاي مسـلمه    -بن صامت و مسلمه بن مخلد و در روایتـی دیگـر   ةبن أسود و عباد
خارجه بن حذافه در رأس آنان بودند و عمر در نامهاي به عمرو نوشت: من چهارده هزار 

انـدازه   ام که در رأس هر هزار نفر از آنان مردي قـرار دارد کـه بـه    نفر به کمک تو فرستاده
. وقتی که زبیر نزد عمرو رسـید دیـد   )1(باشد و زبیر در رأس این مردان است میهزار نفر 

که وي قلعه بابلیون را محاصره کرده است. پس زبیر بی درنگ سوار اسـب خـود شـد و    
گرد خندقی که در اطراف قلعه زده شده بود گشـت و سـپس افـراد خـود را در اطـراف      

به درازا کشیده شد. پس به زبیر گفته شد: خندق پراکنده کرد. محاصرهاین قلعه هفت ماه 
. )2(در اینجا طاعون سرایت یافته است. پس زبیر گفت: ما براي پیکار و طـاعون آمـدهایم  

کـنم،   فتح مصر براي عمرو به درازا کشید، پس زبیر گفت: من خود را فداي راه خـدا مـی  
ـ   س پلکانهـایی را از  بدان امید که خداوند بدین وسیله فتح را نصیب مسلمانان گردانـد. پ

ناحیه سوق الحمام به دیوار قلعه نصب کرد و به افراد خود دستور داد کـه چـون صـداي    
تکبیر وي را شنیدند همگی جواب او را بدهند و دنبال وي بروند. دیري نپایید که زبیر به 

دهد و بـا خـود شمشـیري دارد.     باالي قلعه رفت و افراد دیدند که وي دارد تکبیر سر می
ترسید که  مسلمانان به سوي نردبانها هجوم بردند، اما عمرو آنان را نهی کرد، زیرا می پس

اند عقب نشستند  نردبانها شکسته شوند. وقتی که رومیان دیدند اعراب بر قلعه پیروز شده
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و بدین صورت درهاي قلعه بابلیون بر روي مسلمانان گشوده شد و با فتح آن نبرد سخت 
رسید. شجاعت نادر زبیر سبب اصلی پیـروزي مسـلمانان بـر مقـوقس     فتح مصر به پایان 

 .)1(شد

 غیرت زبیر بن عوام -8

از اسماء دختر ابوبکر صدیق روایت است که گفت: وقتی که زبیـر بـن عـوام بـا مـن      
ید: من به اسب وي گو می ازدواج کرد غیر از اسبش مال و مملوك دیگري نداشت. أسماء

یـا   -م و هسـته خرمـا  کرد می دادم و به آن اسب رسیدگی می دادم و هزینه آن را علف می
دادم و چرمهایش را  م و به آن علف و آب میکرد می را براي شترش خرد -چیزهاي دیگر

استم نان بپـزم بـه همـین دلیـل     تو نمی پختم، اما من به خوبی دوختم و نان براي او می می
هـا   ید: من هستهگو می پختند. اسماء یزنانی از انصار که زنانی صادق بودند براي من نان م

را از زمین زبیر که رسول خدا به وي بخشیده بود و فاصلهاي دو سوم فرسخی از مدینـه  
ها باالي  ید: روزي من به همان جا رفتم و هستهگو می داشت بر باالي سر میآوردم. أسماء

یشان براي من دعا سر من بود. در راه به رسول خدا و چند نفر از اصحاب ایشان رسیدم. ا
را بر زبان آوردند تا شتر بخوابد و من پشـت سـر ایشـان    » أخ أخ«کردند و سپس کلمات 

یـاد زبیـر و غیـرت او     سوار شوم. اما من شرم کردم از اینکه همراه با مردان راه بروم و به
بـرد  ید: رسول خدا پی گو می مردم بود. أسماءترین  ید: زبیر از باغیرتگو می افتادم. أسماء

که من شرم دارم، پس به راه خود رفتند. سپس من نزد زبیر رفتم و گفتم: در راه به رسول 
خدا رسیدم که همراه با چند نفر از اصحاب خویش بودند و من مقداري هسته بـر بـاالي   
سر خود داشتم. ایشان شتر خود را خواباند تا من بر ترك ایشان سوار شوم، اما من شـرم  

ها را بر بـاالي   دانستم. پس زبیر گفت: به خدا قسم اینکه تو هسته ا میکردم و غیرت تو ر
ي. شـد  می از این است که بر ترك ایشان سوارتر  سر خود حمل کردهاي براي من سخت
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بـرایم   ید: این وضعیت من همین طور ادامه داشت تا اینکـه ابـوبکر خـادمی    گو می أسماء
ابوبکر با این کار خـود انگـار کـه مـرا از      فرستاد و او به جاي من به اسب رسیدگی کرد،

 .)1(بردگی آزاد ساخته بود

 کند زبیر فرزندان خود را به نام شهداي صحابه نامگذاري می -9

زبیر به خاطر عالقه زیادي که به شهادت داشت نام صحابه شهید را بر فرزندان خـود  
طلحه نـام انبیـا را    نهاد. هشام بن عروه از پدرش روایت کرده است که گفت: زبیر گفت:

که بعد از محمدع پیامبري نخواهد  -و باور داشت -دانست نهاد و می بر فرزندان خود می
گذارم تا که شاید به شـهادت برسـند.    آمد، اما من نام صحابه شهید را بر فرزندان خود می

روه را از پس نام عبداهللا را از نام عبداهللا بن جحش و نام منذر را از منذر بن عمرو و نام ع
عروه بن مسعود و نام حمزه را از نام حمزه بن عبدالمطلب و نام جعفر را از نام جعفر بن 
أبی طالب و نام مصعب را از نام مصعب بن عمیر و نام عبیده را از نام عبیده بن حارث و 

کـه در   -نام خالد را از نام خالد بن سعید و نام عمرو را از نام عمرو بن سعید بن عـاص 
 .)2(برگزید -د یرموك به شهادت رسیدنبر

 مخفی داشتن طاعات در نزد زبیر -10

ید: هر کدام از شما توانست عمل صالح مخفیانهـاي داشـته باشـد    گو می زبیر بن عوام
 .)3(انجام دهد

 شعر حسان بن ثابت در مدح زبیر -11
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 شـعر زبیر بر مجلسی از اصحاب رسول خدا گذشت و دید که حسان دارد براي آنـان  
اند، اما آنان با شنیدن آن اشعار وي سر نشاط نبودند. پس زبیر بـا آنـان نشسـت و    خو می

 دهید. وي اشعار خود را براي رسول خـدا  سپس گفت: چرا بهاشعار ابن فریعه گوش نمی
دادنـد و از آن   سپردند و پاداش زیادي به او می اند و ایشان به نیکی به آن گوش میخو می

 د. پس حسان در مدح زبیر گفت:تافتن روي بر نمی
 عدليه والقول بالفعل يه حوار يوهد يأقام علی عهد النب

 الحق أعدلالحق و  ـيّ والی وليقه يأقام علی منهاجه وطر 
 وم محجليصول إذا ما کان ي يو الفارس المشهور البطل الذـه

 رقليض سباق إلی الموت يذا کشفت عن ساقها الحرب حشها بأبإ
 ؤتلـتها لميب يه أمه ومن أسد فيصفرأ کانت ـوإن إم

 )1(من نصرة اإلسالم مجد مؤثلبة و يهللا قربی قر له من رسوال
 جزليعطی فيهاللفه عن المصطفی و ير بسيفکم کربة ذب الزب

 )2(ة أفضليا ابن الهاشمير من فعال معاشر وفعلک يثناؤک خ
همگـام بـا    (حضرت زبیر حواري پیامبر بر راه و روش پیامبر بـود و قـولش همنـوا و   

د. حضرت زبیر بر روش و شیوه پیامبر بـا  شو می عملش بود. قول به وسیله عمل تصحیح
اسـت. او همـان   تـر   و روشن است که پیروي از حق عادالنه کرد می حاکم بر حق مواالت

د و شـو  مـی  اسب سوار و قهرمانی است که حتی اگر به زنجیر باشد به دشمنان حملـه ور 
شروع شود اوست که بدون هیچ تـرس و واهمهـاي از مـرگ بـا     هرگاه جنگ سربگیرد و 

د. کسی که مادرش صفیه و پـدرش آن شـیر   شو می شمشیر سفید و درخشان وارد کارزار
خدا، عوام باشد شایسته است که بزرگوار باشد. او از لحاظ خویشاوندي جـزو نزدیکـان   

شت. حمد و بزرگداشت پیامبر بود و در نصرت و یاري اسالم افتخارات زیاد و بزرگی دا

                                           
 .1/56سیر أعالم النبالء -1

 .57همان -2



 جنگ جمل   302
 

تر و بهتر است و رفتار و عمل شما اي فرزند  شما اي زبیر از کردار مردان بسیاري شایسته
 است).تر  صفیه هاشمی، بهتر و شایسته

 کرم و بزرگواري زبیر بن عوام رضی اهللا عنه -12

از عروه بن زبیر روایت است که گفت: هفت نفر از صحابه به زبیر وصـیت کردنـد از   
 له: عثمان و ابن مسعود و عبدالرحمن. اما زبیر از اموال خود بـراي ورثـه آنـان خـرج    جم
 .)1(نمود و اموالشان را حفظ می کرد می

این مثالی رفیع از مثالهاي واالي کرم و بزرگواري و وفا است. او معانی واالي موجود 
آشـکار و هویـدا   کند تا این مفاهیم تا در ضمیرهاي زنـده و بیـدار    در درون را مجسم می

این ضمیر زنده تمام دارایی خود را در راه سیادت ایـن مفـاهیم بـه کـار      باشد و در نتیجه
د، اما شو می کند و سپس دچار فتور و سستی بگیرد. گاهی شخص یک یا دو بار نیکی می

اینکه مثل چنین دالور سخاوتمندي متکفل هزینه ورثه تعدادي از صـحابه شـده و امـوال    
ایشان حفظ نماید، در دنیا الگویی نادر و درجهاي درجات پیشرفت اخالقـی در  آنان را بر

 .)2(نزد صحابه است

 وقت کوچ فرا رسید... شهادت رسول خدا مبنی بر ورود وي به بهشت -13

زبیر بن عوام در مرحله اول نبرد از میدان نبرد خارج شد. دالیل خروج وي از جنگ و 
 اند:خو می وي در هنگام خروج از میدان این شعر را ترك میدان نبرد قبالً بیان شد.

 نيالد يا وفيالدن ياهللا أحسن ف يأخشی عواقبها ف يترک األمور الت
خوف دارم ترك نمایم در ها  آن (اینکه من به خاطر رضاي خدا اموري را که از عاقبت

 دنیا و در دین بهتر است).
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 به قولی دیگر وي این شعر را خواند:
 )1(بياة من الممات قر يأن الح ينافعي لو أن علمولقد علمت 

که زندگی و مـرگ فاصـله    -اگر علمم براي من سودمند باشد -دانم (من به تحقیق می
 بسیار نزدیکی با هم دارند).

بعد از اینکه زبیر از میدان خارج شدعمرو بن جرموز و فضاله بن حابس و نفیع همراه 
اند که آنان وقتی به زبیر رسـیدند در   ل او رفتند. گفتهبا عدهاي از اوباش بنی تمیم به دنبا

اند: عمرو بن جرموز بـه وي رسـید و بـه زبیـر      قتل زبیر با هم همکاري نمودند. نیز گفته
که نامش عطیه  -گفت: من خواستهاي از شما دارم. زبیر گفت: نزدیک بیا. پس خادم زبیر

زدیک بیا. پس عمرو نزدیـک او  گفت: او با خودي سالحی داشت. پس زبیر گفت: ن -بود
رفت و شروع به سخن گفتن با او کرد. آن هنگام وقت نماز بود. پس زبیر بـه وي گفـت:   
وقت نماز است. عمرو هم گفت: وقت نماز است. پس زبیر جلو رفت تـا بـا آن دو نمـاز    

یـد: عمـرو   گو می بخواند اما عمرو بن جرموز ضربهاي به او زد و او را کشت. قولی دیگر
ر جایی به نام وادي السباع به زبیـر رسـید. در آن هنگـام زبیـر در گرمـاي شـدید ظهـر        د

اسـت و شـعر   تـر   خوابیده بود. پس عمرو بر او هجوم برد و او را کشت. این قول مشهور
باشـد.   باشد گواه همین قول مـی  عاتکه بنت زید بن عمرو بن نفیل که آخرین زن زبیر می

اب بود و چون عمر به قتل رسید وي بیوه شد. وي قبل از این زن قبالً همسر عمر بن خط
عمر زن عبداهللا بن ابوبکر صدیق بود که عبداهللا هم کشته شده و وي بیوه شده بـود. پـس   

 وقتی که زبیر به قتل رسید این زن در رثاي وي قصیده نغزي را سرود و گفت: 
 کان غّر معردوم اللقاء و ين جرموز بفارس بهمة ـغدر اب

 ديه لوجدته ال طائشاً رعش الجنان وال العمرو لو نبهتا ي
 غتدیيروح و يأمک أن ظفرت بمثله ممن بقی ممن  ثکلتک
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 )1(ا ابن فقع العردديه عنها طرادک ثنيکم غمرة قد خاضها لم 
 )2(تعمدـک عقوبة الميإن قتلت لمسلماً حلت عل يواهللا رب

همت و شجاع خنجـر زد. اي عمـرو   (ابن جرموز در روز کارزار از پشت به قهرمان با 
ي او را بـا اسـتقامت و   کرد می بن جرموز اگر در هنگام حمله کردن و خیانت زبیر را آگاه

یافتی. اي عمرو مادرت داغت ببیند که مردي همچون زبیـر را از پـا    پایدار و قوي دل می
به رو شده است  درآوردي که از یاران باقی مانده پیامبر بود. او با چه جنگها و مصائبی رو

که شمشیر تو اي پلید زاده درشت خو نتوانست با او مقابله کند. سـوگند بـه پروردگـارم    
 یک مسلمان را به قتل رساندهاي مجازات قتل عمد شامل شما خواهد شد). حال که

وقتی که عمرو بن جرموز او را به قتل رساند سرش را از بدن جـدا کـرد و آن را نـزد    
بدست میآورد. پس کسب اجازه نمـود   د که با ارائه آن منزلت و مقامیعلی برد و گمان بر

و علی گفت: به قاتل فرزند صفیه مژده آتش جهنم بـده. سـپس علـی گفـت: شـنیدم کـه       
. وقتی کـه  )3(رسول خدا فرمود: هر پیامبري حواري دارد و حواري من زبیر بن عوام است

زیادي غم و محنـت را از سـیماي    علی شمشیر زبیر را دید گفت: این شمشیر براي مدت
. در روایت دیگري آمده است: امیرالمؤمنین علی ابن جرمـوز را  )4(کرد می رسول خدا دفع

 . گفته)5(از آمدن نزد خود منع کرد و گفت: قاتل فرزند صفیه را به آتش جهنم مژده بدهید
ید: گو می رد: عمرو بن جرموز در زمان علی بن ابی طالب خودکشی کرد. قولی دیگشو می

وي هم چنان زنده بود و چون مصعب بن زبیر امارت عراق را بدست گرفـت خـود را از   
مصعب مخفی کرد. پس به مصعب گفته شد: عمرو بن جرموز اینجاست و خود را مخفی 
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اهی از او انتقام بگیري؟ مصعب گفت: به او بگوییـد از مخفـی گـاه    خو می کرده است، آیا
گیرم، زیـرا او   امان است، به خدا قسم من قصاص زبیر را از او نمیخود بیرون آید، او در 

 .)1(از آن است که من او را با زبیر برابر بدانمتر  حقیر
بودند که زبیر شهید خواهد شد. از ابوهریره روایت است کـه رسـول    پیامبر اعالم کرده

مـود: اي حـراء   خدا بر روي کوه حرا بود که کوه به حرکت و لرزه افتاد و رسول خـدا فر 
آرام باش، زیرا جز یک پیامبر یا یک صدیق و یا یک شهید کسی باالي تو قرار نـدارد. در  

. )2(آن هنگام رسول خدا و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر بر روي آن بودند
ید: در این حدیث براي رسول خدا معجزاتی وجوددارد، از جمله: اخبـار  گو می امام نووي

ند و همـه آنـان غیـر از رسـول خـدا بـه       شـو  می خدا مبنی بر اینکهاین افراد شهید رسول
شهادت رسیدند، زیرا عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر مظلومانه به شهادت رسـیدند، چـه   
قتل عمر، علی و عثمان امري مشهور است و زبیر هم در وادي السباع در نزدیکی بصره و 

گشت کشته شد. طلحـه نیـز صـف جنـگ را      و برمی در حالی که جنگ را ترك کرده بود
ترك کرده بود و از مردم کناره گرفته بود که تیري ناشـناس بـه وي اصـابت کـرد و او را     

یـد: مـن   گو مـی  . شعبی)3(کشت و ثابت شده که هر کس مظلومانه کشته شود شهید است
گفتنـد: علـی،    یپانصد نفر از صحابه یا چیزي بیشتر از آن را مالقات کردم و همه آنان مـ 

ید: زیرا آنان از جمله عشره مبشـره و  گو می عثمان، طلحه و زبیر در بهشت هستند. ذهبی
باشـند کـه    از افراد حاضر در نبرد بدر و بیعت رضوان هستند و از پیشتازان به اسـالم مـی  

باشـند.   خداي متعال اعالم نموده که از آنان راضی است و آنان هم از خداوند خشنود می
چهار نفر کشته شدند و شهادت روزي آنـان شـد. پـس مـا     که این  دلیلبه این  نینهم چ
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چهار نفر را به قتـل رسـاندند بغـض و خشـم     که این  محب آنان بوده و نسبت به کسانی
 . )1(داریم

 اشتیاق زبیر در هنگام مرگ به اداي بدهی و دین خود  -14

نبرد جمل در مورد بدهی خـود   از عبداهللا بن زبیر روایت است که گفت: زبیر در روز
به من وصیت کرد و گفت: اگر در مورد پرداخت مقداري از بدهی مـن نـاتوان بـودي از    

چیست، پس گفتم: پدر جان، » موالیم«دانستم منظورش از  موالیم کمک بگیر. به خدا نمی
 یـد: هرگـاه در غـم پرداخـت بـدهیش گیـر      گو می موالي شما کیست؟ گفت: اهللا. عبداهللا

 گفتم: اي موالي زبیـر آن را بـه جـاي زبیـر ادا کـن و خداونـد هـم آن را ادا        م میردک می
. بدهی اي که بر عهده زبیر قرار داشت این بود که مردم اموال خـود را نـزد زبیـر    کرد می

گفت: خیر، آن را نزد من به امانت نگذار، بلکه  گذاشتند و زبیر می میآوردند و به امانت می
گیرم تا اگر از بین رفت من در مقابل آن ضامن باشم،  قرض از شما می من آن را به عنوان

ید: وقتی که زبیر کشته شد جز زمینهایی دینار گو می ترسم از بین برود. عبداهللا زیرا من می
از او باقی نماند. پس آن زمینها را فروختم و بدهیش را با آن تصفیه کردم. پس  درهمیو 

ان را میان ما تقسیم کن. من گفتم: به خدا قسم آن را میان شما فرزندان زبیر گفتند: میراثم
کنم تا اینکه به مدت چهار سال در موسم حج میان مردم ندا در دهم: هر کـس   تقسیم نمی

طلبی نزد زبیر دارد نزد ما بیاید تا طلب او را بدهیم. پس زبیر هر سال در موسم حج نـدا  
یراث زبیر را میانشان تقسیم نمود. زبیر چهار داد. پس وقتی که چهار سال سپري شد م می

زن داشت و به هر کدام از زنان وي یک میلیون و دویست هزار درهم رسید. جمع دارایی 
د که همـه  شو می . قول بخاري حمل بر این)2(زبیر پنجاه میلیون و دویست هزار درهم بود

یـن چهـار سـال قبـل از     اموال وي در هنگام مرگ این مقدار بود و شامل اضافات آن در ا
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و خداونـد زمینهـایش را بعـد از     )2(. در ماترك زبیر برکت زیادي افتـاد )1(دشو نمی تقسیم
مرگ او با برکت گرداند و با فروش آن بدهی خود را صاف کرد و مقدار زیادي از آن هم 

 باقی ماند. در این ماجرا درسها و عبرتهایی وجود دارد:

 قول زبیر به پسرش -الف
اگر در مورد پرداخت مقداري از بدهی من ناتوان بودي از موالیم کمـک بگیـر.   پسرم 

این مثالی از مثالهاي یقین راسخ و ایمان قوي است که توکل صادقانه بـر خداونـد و پنـاه    
بردن به او در برطرف کردن نیازها و از بین بردن غم و محنتهـا هـم مترتـب بـر آن شـده      

دارد که همه چیز بدست خدا است و چون در تنگنا  است. پس مؤمن واقعی اعتقاد راسخ
کند تصور وجود خدا و سلطه او  و محنتی قرار گیرد اولین چیزي که به ذهن او خطور می

 دهنـد  می بر همه چیز است و مخلوقات که در این مشکل او جانب دیگر قضیه را تشکیل
بـه هـر شـکل کـه     در قبضه خداي متعال قرار دارد و قلبهایشان در دسـت خـدا اسـت و    

برد و براي  دهد. به همین دلیل قبل از هر چیز به آن پناه می بخواهد به آن تغییر ماهیت می
کند و سپس اقدام به انجام  رفع نیاز و غم و محنت خود به او پناه برده و از او مسألت می

ر کند که خداوند متعال براي رسیدن به نتایج مطلوب خلق کـرده اسـت، امـا د    اسبابی می
امور فقط یک سري اسباب هستند و فاعل و تقدیرگر اصلی که این  عین حال معتقد است

گرفتـه و در  هـا   آن خداوند متعال است و او بر این قادر است که تأثیر ایـن اسـباب را از  
 .)3(نتیجه به نتایج مطلوب خود منجر نشوند

 آیا زبیر رضی اهللا عنه از ثروتمندان بود؟ -ب
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این است که زبیر از مالداران و ثروتمندان معروف و مشهور نبـود،  نص سابق بیان گر 
بلکه وي احساس تنگدستی داشت و اموال و دیونی که بر ذمه داشت فکـر او را مشـغول   

ترسید که زمینها و امالکش کفاف اموالی را  کرده و برایش بسیار با اهمیت بود و از این می
انگر این است که عبداهللا بن زبیر هم بـه ماننـد   که بر ذمه دارد نکند. هم چنین این نص بی

که بدهیهاي زبیر بیشتر از داراییهاي وي باشد. زبیر بـه   کرد می پدرش اعتقاد داشت و فکر
کند که بدهیها چیزي از داراییهایمان را براي ما باقی بگـذارد؟   ید: آیا فکر میگو می عبداهللا

اگر چیزي غیـر از نظـر پـدرش را اعتقـاد      یابد و اما عبداهللا جوابی براي سوال پدرش نمی
گفـت کـه    داد و مـی  داشت در آن وقت حساس و دشوار با اطمینان جواب پدرش را مـی 
بینـیم کـه    کند، اما مـی  پیش بینی و برداشت زبیر درست نیست و اموال کفاف بدهی را می

 خنعبداهللا بن زبیر به صورت صریح در مورد برداشت خود در مورد کم بودن امـوال سـ  
که زبیر به او گفت اگر اموال کـم بـود در مـورد جبـران آن از مـوالیم       ید و هنگامیگو می

ید: موالیت چه کسی است؟ و در آن هنگام عبداهللا انتظـار  گو می کمک بگیر، عبداهللا به او
داشت که از آن موالي مورد نظر زبیر در مورد پرداخت بدهیها کمک خواهد گرفت. هیچ 

که عبداهللا از دارایی و امالك پدرش اطالع و شـناخت نداشـته اسـت،    کند  کسی ادعا نمی
زیرا در آن هنگام عبداهللا سی و پنج سال داشت و کسی که در چنین سـن و سـالی باشـد    
شأن وي این است که دستیار و مددکار پدر خود بوده و به احوال و اموال او آگاه اسـت،  

کند  آیا فکر می«زبیر از عبداهللا سوال نمود: خصوصاً اینکه پسر بزرگ خانواده باشد. اینکه 
بر این گواهی دارد که عبداهللا از » که بدهیها چیزي از داراییهایمان را براي ما باقی بگذارد؟

کند که اداي بدهیها کـار   احوال و اموال پدرش مطلع بوده است و حتی عبداهللا تصریح می
گفتم: اي مـوالي   م میکرد می گیر ید: هرگاه در غم پرداخت بدهیشگو می آسانی نیست و

از جمله چیزهاي دیگري  .)1(کرد می زبیر آن را به جاي زبیر ادا کن و خداوند هم آن را ادا
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که بر این گواهی دارند که زبیر در شمار ثروتمندان و افراد متمول نبوده و انتظار و توقـع  
پسـر   -که حکیم بن حزاماو در مورد تناسب اموال وي با بدهیها بجا بوده است این است 

کـنم بتوانیـد    گفت: فکر نمـی  رسید به وي می وقتی که به عبداهللا بن زبیر می -عموي زبیر
. )1(را پرداخت کنید از من کمـک بگیریـد  ها  آن این بدهیها را پرداخت کنید، اگر نتوانستید

هارصد هزار زیرا چ -آید دلیل چهارم این است که عبداهللا بن جعفر نزد عبداهللا بن زبیر می
عبداهللا  گیرم. ید: اگر بخواهید آن را از شما نمیگو می و به او -درهم نزد زبیر طلب داشت

اهید قـرض مـرا بـه    خو می بن زبیر در جواب وي گفت: خیر. عبداهللا بن جعفر گفت: اگر
 .)2( آخر بیندازید (و اگر دست آخر چیزي باقی ماند با آن قرض مرا ادا کنید)

نفر از بزرگان صحابه بر این است که داراییهاي زبیر کفاف بدهی او را این شهادت دو 
که او به کمک نیاز دارد. هم چنـین ایـن دو نفـر از کسـانی      کنند می کند و چنین فکر نمی

شناختند و به احوال و وضـعیت او آگـاه بودنـد،     بودند که با زبیر رابطه داشتند و او را می
سر عموي زبیر و دیگري عبداهللا بن جعفر پسر خالـه او  چه یکی از آنان حکیم بن حزام پ

بود، زیرا مادر زبیر، صفیه دختر عبدالمطلب و عمه رسول خدا بود و عبداهللا با زبیـر بـده   
وجود ندارد بیانگر این ها  آن بستان و سر و سرّ زیادي داشت. این چهار دلیل که شکی در

با این وجود در مورد ثروت و بی نیازي زبیر . اما )3(امر هستند که زبیر فردي ثروتمند نبود
و بردگان و اسبهاي او سخنان زیادي شائع شده است. در برخی از منابع آمـده اسـت کـه    

 دادند، اما حتی یک درهـم از  وي هزار برده داشت و این بردگان هر روز به وي خراج می
. امـا مستشـرق   )4(داد را صـدقه مـی  ها  آن ، بلکه وي همهشد نمی هم وارد خانه زبیرها  آن

ید: زبیر ده هزار بـرده داشـته و   گو می مشهور، ویل دورانت، هزار را ده هزار بیان داشته و
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و بالطبع این مستشرق باهوش ایـن خبـر را کـه زبیـر      )1(هزار اسب نیز به آن افزوده است
 خبـر که این  . اما باید گفت)2(داده است حذف کرده است خراج بردگان خود را صدقه می

در مقابل خبر بخاري ایستادگی ندارد، زیرا در آن آمده است: وقتی که زبیر کشته شد جـز  
در غابـه در اطـراف   هـا   آن یکـی از  نداشت: چند قطعه زمین که این موارد دینار و درهمی

مدینه بود، یازده خانه در مدینه، دو خانه در بصره، یک خانـه در کوفـه و یـک خانـه در     
اضح و روشن است زیرا به شیوه حصر، داراییهاي زبیر را بیان کرده این روایت و .)3(مصر

کند که عبداهللا در مورد بـدهیها و نحـوه اداي آن    است و این موارد را در این مقام بیان می
 داشـت، در ایـن روایـت ذکـر     دچار غم و محنت و تنگنا بود، پس اگر زبیر هزار برده می

داشت، زیرا آیا هزار برده در کمتـرین تخمـین دو    ارزش و قیمتی میها  آن و بهاي شد می
 و در ایـن صـورت ارزش بردههـا غالـب بـدهی زبیـر را ادا       )4(هزار درهم ارزش ندارد؟!

این به فرض این است که بردگان زبیر را هزار نفـر بـدانیم، امـا اگـر سـخن       . البتهکرد می
معناي آن ابطال روایـت  موهوم ویل دورانت را بپذیریم که وي ده هزار برده داشته است، 

 -هر قدر هم ارزان باشد -باشد، زیرا بهاي ده هزار برده و هزار اسب بخاري از اساس می
و دیگـر   کـرد  مـی  کند و ورثه او را غرق ثروت زیادي براي اداي بدهیهاي وي کفایت می

دل مشغولی من بدهیهایم است ترین  نداشت که به پسرش بگوید: بزرگبه این  زبیر نیازي
کنـی کـه بـدهی مـن چیـزي از امـوالم بـاقی         دیگر از عبداهللا سوال نمیکرد: آیا فکر می و

بگذارد؟ و دیگر نیازي نبود که به او وصیت کند: اگر در مورد پرداخت مقداري از بـدهی  
 .)5(من ناتوان بودي از موالیم کمک بگیر
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المـؤمنین  سخن در مورد سیره زبیر و طلحه و عمرو بن عاص و ابوموسی اشعري وام 
عائشه با اهداف این کتاب تطابق دارد، از این حیث که سخن در مورد سیره امیرالمـؤمنین  

باشد و این شخصیتها در بحث از عصر امیرالمـؤمنین   علی بن أبی طالب و عصر ایشان می
علی، از نقش محوري برخوردار هستند. همچنین چیزهایی که در کتب تـاریخ و ادب در  

د. پـس  شـو  می هاي داخلی مطرح فراد بیان شده است در بحث از فتنه مکدر ساختن این ا
بیان سیره و اخالق و صفات آنان بر ما واجب است تا خواننده حقیقت این شخصـیتها را  

هاي جعلی اي که مورخان شیعی و رافضی  بشناسد و تحت تأثیر روایات ضعیف و داستان
مکـدر گردانـده اسـت، قـرار نگیرنـد.       شخصیتهاي بزرگ رابه این  نوشتهاند و نگاه مردم

بنابراین سخن در مورد سیره زبیر یا دیگر بزرگان صحابه که در حـوادث و وقـائع زمـان    
از خالل بررسـی  ها  آن اند با اهداف مؤلف که قصد رساندن امیرالمؤمنین علی نقش داشته 

 دوران خلفاي راشدین به خواننده را دارد، هماهنگ است.
 





 
 

 دوازدهم:
 و شهادت وي  بن عبیداهللا طلحۀسیره 

 ةوي ابومحمد طلحه بن عبداهللا بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تـیم بـن مـر   

بن کعب به رسول خـدا   ة. جد وي در مر)1(است ن کعب بن لؤي بن غالب قریشی تیمیب
رسـد و تعـداد پـدران مـابین آنـان       رسد و در تیم بن مره جد وي به ابوبکر صدیق می می

زنی از اهـالی یمـن و خـواهر عـالء بـن       بنت حضرمی  صعبۀ. مادرش )2(باشد مساوي می

. مادر طلحه اسالم آورد و از اصحاب رسول خدا شد و به شرف هجرت )3(است حضرمی
طلحه یکی از عشره مبشره و یکی از هشت نفـري اسـت کـه پیشـتاز بـه      . )4(دست یافت

باشد که به وسیله ابـوبکر صـدیق مسـلمان شـدند و      اسالم شدند و یکی از پنج نفري می
 .)5(یکی از اعضاي شش نفره شوراي خالفت است

 مسلمان شدن، ابتال و هجرت طلحه -1

انجا راهبی بود که در صـومعهاش  ید: به بازار بصري رفتم. در گو می طلحه بن عبیداهللا
گفت: از حاضران اینجا بپرسید که کسی از اهالی حرم اینجا حضور دارد؟ طلحه گفت:  می

آري، من اهل حرم هستم. پس آن راهب گفت: آیا أحمد ظهور کرده است؟ گفتم: أحمـد  
کیست؟ راهب گفت: أحمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب. این ماهی است که او در آن ظهور 

د). او آخرین پیامبر است. او از حرم مبعوث شده و به سرزمینی شو می کند (یا مبعوث می

                                           
 .2/210إلصابۀ؛ اإلستیعاب، ابن عبدالبر علی حاشیۀ ا2/220اإلصابۀ -1

 .7/82فتح الباري -2
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داراي نخل و سرزمینی با سنگهاي سیاه و سـوراخ سـوراخ و بـا خـاکی شـور مهـاجرت       
ید: آنچه که او گفت در قلبم نشست و گو می کند. پس حتماً تو سوي او بشتاب. طلحه می

که برگشتم و گفتم: آیا واقعهاي روي داده است؟ گفتند: آري، من فوراً از آنجا رفتم و به م
 محمد بن عبداهللا أمین خود را پیامبر خوانده و ابن أبی قحافه تابع او شـده اسـت. طلحـه   

ید: نزد ابوبکر رفتم و گفتم: آیا از این مرد تبعیت کردهاي؟ گفت: آري. پس نـزد او  گو می
کنـد. طلحـه سـخن آن     به حق و خیر دعـوت مـی  برو و از او تبعیت کن، زیرا او مردم را 

راهب را به ابوبکر گفت. پس ابوبکر و طلحه به اتفاق خارج شـدند و نـزد رسـول خـدا     
رفتند و طلحه اسالم آورد و سخن آن راهب را به سمع رسول خدا رساند و رسول خـدا  

نوفل بـن  از این موضوع خوشحال شد. وقتی که ابوبکر و طلحه بن عبیداهللا اسالم آوردند 
آن دو را گرفت و با طنابی محکم بست و بنی تـیم از آن دو طرفـداري    یۀخویلد بن عدو

» قـرینین «بـوبکر و طلحـه را   و بـه همـین دلیـل ا    شد می نکردند. نوفل شیر قریش نامیده
 .)1(اند نامیده

طلحه به خاطر ایمان خود از جانب مشرکان و حتی از جانب اقوام بسیار نزدیک خود 
زیادي را متحمل شد، اما وي هم چنان ایـن آزار و اذیتهـا را تحمـل کـرد تـا اینکـه       آزار 

خداوند اذن هجرت داد. وقتی که رسول خدا در راه هجرت به مدینه بـود، در راه طلحـه   
لباسـی بـه    گشت بهایشان رسید و از لباسهاي شـامی  که همراه با یک کاروان از شام بازمی

طلحه به مکه رفت تا از تجارت خود فارغ گشت. سپس رسول خدا و ابوبکر داد و سپس 
. )2(طلحه خانواده ابوبکر را با خود به مدینه برد. پس طلحه از اولین گروه مهاجران اسـت 

وقتی که طلحه به مدینه رفت رسـول خـدا میـان او و ابوایـوب انصـاري پیمـان بـرادري        

                                           
 .7/258البدایۀ و النهایۀ -1
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ن مهـاجر و انصـار، میـان او و    . بنا به قولی دیگر به هنگام بستن پیمان برادري میا)1(بست
 .)2(کعب بن مالک انصاري پیمان برادري بست

 در غزوه بدر -2

طلحه بن عبیداهللا مکلف شده بود تا در مورد کاروان قریش کسب خبـر نمایـد در آن   
موقعی که رسول خدا منتظر رسیدن کاروان مشرکان از شام به نـزد قریشـیان بـود. پیـامبر     

رستاد تا براي ایشان خبـر بیاورنـد. آن دو رفتنـد و بـه حـوراء      طلحه و سعید بن زید را ف
رسیدند و همچنان در آنجا اقامت کردند تا اینکه کاروان عبور کرد و به ساحل دریا رفت. 
بعد از این آن دو اخبار را به مدینه برگرداندند. وقتی که آنان به مدینه رسیدند رسول خدا 

پس آنان شتافتند تا به سپاه ملحق شوند، آن دو به نبرد مسلمانان را به غزاي بدر برده بود. 
به مانند جنگجویان و اجري به مانند مجاهدان را بـراي آنـان    رسیدند و رسول خدا سهمی

 .)3(تعیین کرد

 در غزوه أحد، بهشت بر طلحه واجب شد -3

از جابر روایت است که گفت: در روز جنگ أحد وقتی کـه مسـلمانان عقـب نشـینی     
سول خدا در گوشهاي همراه با دوازده نفر از جمله طلحه بود. مشـرکان بهایشـان   کردند ر

رود؟ طلحه گفت: من. پیامبر  رسیدند، پس پیامبر فرمود: چه کسی به مصاف این مردم می
فرمود: فعالً صبر کن. پس مردي از انصار گفت: من بروم؟ پس او رفـت و جنگیـد و بـه    

آینـد، پـس فرمـود: چـه      د و دید که مشرکان میشهادت رسید. سپس رسول خدا نگاه کر
رود؟ طلحه گفت: من. پیامبر فرمود: فعالً صبر کن. پس مردي  کسی به مصاف این قوم می

                                           
 .7/258البدایۀ و النهایۀ -1
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از انصار گفت: من. پیامبر فرمود: تو برو. پس او جنگید و به قتل رسید. پس وضعیت بـه  
مانـد. پـس پیـامبر    همین شکل ادامهیافت تا اینکه فقط طلحه در کنار رسـول خـدا بـاقی    

انـدازه آن   رود؟ طلحه گفت: من. پـس طلحـه بـه    فرمود: چه کسی به مصاف این مردم می
یازده نفر جنگید تا اینکه انگشتانش قطع شد و گفت: آخ. پس رسـول خـدا فرمـود: اگـر     

بردنـد.   نـد تـو را بـاال مـی    کرد می مالئک در حالی که مردم به تو نگاه» بسم اهللا«گفتی  می
بسـم  «گفتـی   . امام احمد روایت کرده است: اگر مـی )1(د مشرکان را دفع کردسپس خداون

. )2(شد می اي بنا دیدي که در بهشت براي تو خانه در حالی که در دنیا زنده هستی می» اهللا
از قیس بن حازم روایت است که گفت: طلحه را دیدم که دستش به خاطر اینکه با آن در 

 35یا  39. طلحه در این نبرد )3(کرده بود شل شده استنبرد أحد از رسول خدا محافظت 
. ابـوداود طیالسـی از   )4(زخم برداشت و و انگشت سبابه و انگشت کناري آن وي شل شد

گفـت: آن روز،   افتـاد مـی   عائشه روایت کرده که گفت: وقتی که ابوبکر بهیاد نبرد أحد می
طلحه روایت است که گفتند: پـدر   . از عائشه وام اسحاق دختران)5(کامالً از آن طلحه بود

بود کـه بـر سـرش     زخمیها  آن ما در روز نبرد أحد بیست و چهار زخم برداشت یکی از
وارد شد و چهار گوش بود و رگش قطع شد و انگشتانش شل شد، اما سـائر زخمهـا بـر    
بدنش وارد گشت. وي در اثر این زخمها حالت بیهوشی پیدا کرد امـا رسـول خـدا را بـه     

و بـا آن   کـرد  مـی  رسید از پیامبر دفـاع  رگرداند و هرگاهیکی از مشرکان به وي میعقب ب
. به همین دلیل رسول خدا در )6(جنگید تا اینکه پیامبر را به کناره دره تکیه داد مشرکان می

                                           
 . حدیث در همه طرق روایت خود حسن است.2171السلسلۀ الصحیحۀ، شماره -1
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مورد وي فرمود: به خاطر این کاري که طلحه بـراي رسـول خـدا کـرد بهشـت بـراي او       
 . )1(واجب شد

 رود ر روي زمین راه میشهیدي که ب -4

از ابوهریره روایت است که رسول خدا بر روي کوه حرا بود که کوه به حرکت و لرزه 
افتاد و رسول خدا فرمود: اي حراء آرام باش، زیرا جز یک پیامبر یا یک صدیق و یا یـک  
شهید کسی باالي تو قرار ندارد. در آن هنگام رسول خـدا، ابـوبکر، عمـر، عثمـان، علـی،      

. وقتی که طلحه از پیامبر شنید کـه  )2(ه، زبیر و سعد بن أبی وقاص بر روي آن بودندطلح
گشـت و بـه    شهید خواهد شد همواره در جاهایی که مظنه شهادت بود بـه دنبـال آن مـی   

. علت عدم حضور وي در نبـرد  )3(همین دلیل در همه غزوات جز غزوه بدر حضور یافت
وي واگذار نمود و بیان شـد. رسـول خـدا در مـورد     بدر مأموریتی بود که رسول خدا به 

رود بـه   طلحه فرمود: هر کس دوست دارد شهیدي را نگاه کند که بر روي زمـین راه مـی  
 .)4(طلحه بن عبیداهللا نگاه کند

 برخی از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا کردند -5

خـدا بـه    از موسی و عیسی فرزندان طلحه از پدرشان روایت است که اصحاب رسول
(برخی » من قضی نحبه«فردي بدوي و جاهل گفتند که از رسول خدا سوال کند منظور از 

 که در آیه: -اند) (و شربت شهادت سرکشیدهاند  پیمان خود را بسر برده
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﴿                               

      ﴾ ] :23األحزاب[  

انـد.   در پیمانی که با او بسـته اند  در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بوده «
و برخی نیز در انتظارند  اند) (و شربت شهادت سرکشیدهاند  برخی پیمان خود را بسر برده

. آنان هیچ گونـه  »ا به جان آفرین تسلیم خواهند کردگردد و جان ر (تا کی توفیق رفیق می
باشد، زیـرا ایـن    آمده است چه کسانی می -تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندده اند

یـن  که براي رسول خدا قائل بودنـد جـرأت پرسـیدن ا    صحابه به خاطر احترام و تعظیمی
سوال را از ایشان نداشتند. پس آن فرد بدوي در این مورد از رسـول خـدا سـؤال کـرد و     
رسول خدا از او روي برگرداند. سپس آن فرد از ایشان سوال کرد و رسول خدا جواب او 

که لباسی سبز بر تن داشتم بر در مسجد رسیدم و چـون   -یعنی طلحه -را نداد. سپس من
سوال داشت کجاسـت؟ آن  » من قضی نحبه«کسی که در مورد رسول خدا مرا دید فرمود: 

فرد بدوي گفت: اي رسول خدا من بودم. پیامبر فرمود: ایـن از جملـه کسـانی اسـت کـه      
 . )1(اند) (و شربت شهادت سرکشیدهاند  پیمان خود را بسر برده

 دفاع طلحه از برادرانش و حسن ظن وي نسبت به آنان -6

کنی  است که گفت: مردي نزد طلحه آمد و گفت: فکر می از مالک بن أبی عامر روایت
در مورد احادیث رسول خدا داناتر از شما باشـد؟ او از رسـول    -ابوهریره -این فرد یمنی

شنویم. طلحه گفت: اینکه او از رسول خدا چیزهـایی   شنود که ما نمی خدا چیزهایی را می
رم، زیرا ما خانه و دارایی داشـتیم و  را شنیده باشد که ما نشنیده باشیم من در آن شکی ندا

رفتیم، اما مسکین بـود و دارایـی نداشـت و بـر در خانـه       صبح و شب نزد رسول خدا می
. پس شک ندارم که او از رسول خدا چیزهایی را شنیده که مـا  کرد می رسول خدا زندگی
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غ به رسول یابی که چیزي را به درو نشنیدهایم. آیا کسی را که خیري در او سراغ برود می
 )1(خدا نسبت بدهد؟

 در این ماجرا درسهاي مفیدي در دفاع از علما و فقهاي صالح وجود دارد.

 انفاق طلحه در راه خدا -7

ام کـه   از قبیصه بن جابر روایت است که گفت: من همراه طلحه بودم و کسی را ندیده
. از موسـی از  )2(بیشتر از وي بدون اینکه از وي درخواست بشود اموال زیادي را ببخشـد 

پدرش طلحه روایت است که مالی به مقدار هفتصد هزار درهم از حضـرموت بـه دسـت    
 انست بخوابد. پـس گفـت: فـردي کـه    تو نمی طلحه رسید. اما آن شب وي بی قرار بود و

د به پروردگار خود داشته باشد؟ زن توان می ابد و چنین مالی در خانه دارد چه ظنیخو می
 -و قصاع -جام -و برخی از دوستانت کجا! وقتی که صبح شد جفان طلحه گفت: تو کجا

بیاور و آن را تقسیم کن. پس طلحه به زنش گفت: تو زنـی موفـق و دختـر     -کاسه بزرگ
کلثوم دختر ابوبکر صدیق بود. پس چون صـبح فـرا رسـید    ام  مردي موفق هستی. زن وي

تقسیم کرد و مقدار یک جام را هـم  جفانی را خواست و آن اموال را میان مهاجر و انصار 
براي علی فرستاد. پس زن طلحه به وي گفت: اي ابو محمد، آیا مـا از ایـن مـال نصـیبی     

 اي؟ آنچـه بـاقی مانـده بـراي تـو. زن طلحـه       نداریم؟ طلحه گفت: پس تا حاال کجا بوده
  .)3(اي باقی مانده بود که در آن قریب هزار درهم قرار داشت ید: تنها کیسهگو می

روایت است که گفت: روزي نزد طلحه رفـتم   -زن طلحه -یۀاز سعدي بنت عوف مر
اما دیدم که خیلی سرحال نیست. پس به وي گفتم: شما را چه شده است؟ شاید چیزي از  
زنت دیدهاي و موجب ناراحتی شما شده است؟ طلحه گفـت: خیـر، بـه خـدا قسـم تـو       
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ارم که موجب غمگینی مـن شـده اسـت.    یک مسلمان دارد، مالی د بهترین زنی هستی که
کند؟ آن را به قومت بده. طلحه گفت: اي غالم قومم را  گفتم: چه چیزي تو را غمگین می

ید: مـن از خزانـه دار سـوال    گو می فراخوان و این مال را در میان آنان تقسیم کن. سعدي
 .)1(کردم که چقدر به آنان داده است و وي گفت: چهارصد هزار درهم

بصري روایت است که طلحه بن عبید اهللا زمینی متعلق به خود را به هفتصـد   از حسن
هزار درهم فروخت، اما شب از خوف آن مال مضطرب بود و چون صبح کرد آن را میـان  

 .)2(مردم تقسیم کرد
از علی بن زید روایت است که گفت: فردي بدوي نزد طلحه آمد تا از او کمک مالی 

خویشاوند طلحه معرفی نمود. پس طلحه گفت: این خویشاوندیی مسألت کند و خود را 
است که قبل از تو کسی به وسیله آن از من چیزي را مسألت نکرده است. من زمینی دارم 
که عثمان آن را به سیصد هزار درهم به من داد. این زمین مال تو باشد و اگر خواستی آن 

 ازم. فرد بدوي گفت: آري من بهاي آن راپرد دهم و پول آن را به تو می را به عثمان می
بود طلحه  اهم. پس طلحه آن را به وي داد. هر کس از بنی تیم نیازمند و عیالوار میخو می

ام  نمود. وي هر سال ده هزار درهم براي و قرضش را پرداخت می کرد می به او کمک

. به )4(الجود بود طلحۀالفیاض و  طلحۀالخیر و  طلحۀ. وي )3(فرستاد المؤمنین عائشه می
خاطر عطاها و بخششهاي زیاد طلحه در امور خیر، رسول خدا او را فیاض نامید. حاکم از 

شترانی را قربانی نمود و  )5(موسی بن طلحه روایت کرده که طلحه در روز نبرد ذي قرد
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. »اضيا طلحة الفي«چاهی حفر کرد و به آنان غذا و نوشیدنی داد. پس رسول خدا فرمود: 
 .)1(همین دلیل او طلحه الفیاض نامیده شد به

 از سخنان زیباي طلحه رضی اهللا عنه -8

 .)2(کمترین عیب مرد این است که در خانه بنشیند
 .)3(کند کند و نیکی به خادم دشمنان را خاموش می لباس نعمت را آشکار می

اد بخیـل  طلحه آراء ثاقب و صحیحی در میان مردم دارد، او در مورد صله رحم با افـر 
 .)4(داد مشورت نمیکرد و در مورد امور جنگی با افراد ترسو مشورت انجام نمی

 شهادت طلحه بن عبیداهللا رضی اهللا عنه -9

وقتی که طلحه در نبرد جمل حضور یافت و علی بـا وي دیـدار کـرد و او را موعظـه     
قولی به گردن نمود، وي بهیکی از صفهاي عقب رفت که ناگاه تیري ناشناس به ران و به 

وي اصابت کرد و باالي زانوي وي را به پهلوي اسب دوخت و نزدیک بـود کـه او را از   
گفت: اي بندگان خدا سوي من آئیـد.   باالي اسب بر زمین بیندازد. در آن هنگام طلحه می

یکی از موالی طلحه به او رسید و او را بر ترك خود سوار نمود و به بصره بـرد و طلحـه   
کـه   اند: او در میدان نبرد از دنیا رفت و علی هنگامی در آنجا وفات یافت. گفته اي در خانه

گشت او را دید و شروع به پـاك کـردن خـاك از     در میدان نبرد در میان کشته شدگان می
و سپس گفت: اي ابومحمد، براي من بسیار گران است که تو را در حالی  )5(سیمایش کرد
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زنـد بـه    سپس گفت: از غم واندوهی که در درون من موج مـی اي.  ببینم که بر زمین افتاده
برم. سپس بر او رحمت فرستاد و گفت: اي کاش من بیست سال قبـل از   خدا شکایت می

 .)1(این مرده بودم
شکی نیست که طلحه از اهل بهشت اسـت، زیـرا ترمـذي از عبـدالرحمن بـن عـوف       

ر، عثمان، علی، طلحـه، سـعد،   روایت کرده است که گفت: رسول خدا فرمود: ابوبکر، عم
 سعید، ابوعبیده، زبیر و عبدالرحمن بـن عـوف در بهشـت هسـتند. بعـد از ایـن ترمـذي       

ید: مثل این حدیث از عبدالرحمن بن حمیداز پدرش از سـعید بـن زیـد از رسـول     گو می
 .)2(خدا روایت شده است

ي شـهادت  در این حدیث منقبتی براي طلحه وجود دارد، زیرا رسول خدا در مـورد و 
داده که اهل بهشت است. این شهادتی بزرگ است کـه متضـمن خبـر در مـورد سـعادت      

 .)3(طلحه و خوشبختی در دنیا و آخرت است

 حفظ جسد طلحه بعد از مرگش -10

خداي متعال جسد طلحه را بعد از مرگش مورد محافظت قرار داد، زیرا وقتی که بعـد  
جسد او را به مکانی دیگـر منتقـل سـاختند     از گذشت سی سال قبر طلحه را باز کردند و

هـاي   دیدند که جسد وي تغییر نکرده و فقط چند تـار مـوي ریشـش در یکـی از گوشـه     
صورتش تغییر کرده است. از مثنی بن سعید روایت است کـه گفـت: مـردي نـزد عائشـه      
دختر طلحه آمد و گفت: من طلحه را در خواب دیدم و به من گفت: به عائشه بگو محـل  

دهد. پس عائشه همراه با خادمان خود  ر مرا تغییر دهد، زیرا رطوبت یا آب، مرا آزار میقب
ید: جز چند گو می رفت و بر روي قبر او بنایی ساخت و محل قبر او را تغییر دادند. راوي
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چیزي از جسد او تغییر نیافتـه بـود،    -یا سر او -هاي ریش طلحه تار مو از یکی از گوشه
. خداوند از طلحه و سائر )1(که از وفات او سی و چند سال گذشته بود این در حالی است

 صحابه راضی و خشنود باد.

 دعاي سعد بن أبی وقاص علیه کسانی که به عثمان، علی، طلحه و زبیر ناسزا -11
 یندگو می

گفت.  از سعید بن مسیب روایت است که مردي به طلحه، زبیر، عثمان و علی ناسزا می
از این کار نهی کـرد و گفـت: بـه بـرادران مـن ناسـزا مگـو، امـا آن مـرد           پس سعد او را

نپذیرفت. پس سعد برخاست و دو رکعت نماز خواند و سپس گفت: پروردگار اگر قـول  
اي به من نشان بـده و آن را مایـه    او مورد خشم و غضب توست در مورد آن امروز نشانه

شتري بزرگ رم کرده بود و از میان  عبرت گردان. پس آن مرد خارج شد و در این هنگام
رفتند. بر روي سنگ فرش محـل عبـور وي    زد و مردم از جلوي او کنار می مردم عبور می

آن شتر به او برخورد کرد و او را میان سینه خود و سنگفرش خیابان قرار داد و بر زمـین  
رفتنـد و   ید: من دیدم که مردم به دنبـال سـعد مـی   گو می کوبید و کشت. سعید بن مسیب

 .)2(گفتند: اي ابواسحاق بر تو گوارا باد، دعاي تو مستجاب شد می
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