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  اسالمی شبکۀ االمامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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 اسالم خیتار

 دوره خالفت عثمان  35تا  23سال  

 افتخارزاده دحسنیس:نویسنده

  .یطالع نیعبدالحس ،یروح رهین :شیرایوو  میتنظ 
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  راستاریو مقدمه

ها را  یها و زشت ییبایاست صاف و شفّاف، تا در آن، ز يا نهیآ خ،یتار -  1
 يبرا یو از آن چراغ میشیندیب کیدر گذشته ن م،یریو از آن عبرت گ مینیب انیع

  .میبرافروز ندهیراه آ
  

  :فرمان داد امبرشیه پب یتعال يخدا
  
ُرونَ (   )176/ اعراف( ) فَاقُْصِص الَْقَصَص لََعل�ُهْم َ�تََفك�

  
  :فرمود  نیرالمؤمنیام امام

  
  ).297نهج البالغه، حکمت . (»اکثر العبر و اقل االعتبار ما«
  
بـر   یینگرند، گـو  یخوانند و با تأمل در آن م یرا درست م خیها که تار آن

کـه در آن   ییکننـد، گـو   یآنچنان گذشته را مرور م: یعنی ند،یافزا یم عمر خود
در  ییورزند که گـو  یمختلف دقت م يو بدان سان به مکان ها. اند ستهیزمان ز

 خیو تـار  ينگـر  خیتـار ) انسان با(که  یمعن نیبد. آن مکان ها حضور داشته اند
ر زمـان و مکـان   که تن در حصا ینوردد؛ و در حال یزمان و مکان را م ،ينگار

 انینیشـ یپ يسپارد، زمزمه ها یدارد، گوش جان به تمام جهان و تمام زمان ها م
  .ردیگ یکمک م ندهیحال و آ يشنود و از آن ها برا یرا م
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گفته، ضـرورت و   شیپ دهیاسالم، عالوه بر ضرورت و فا خیتار یبررس -  2
لبـاس دوسـت را   شناخت مؤمن از منافق، تا دشمنِ در : مضاعف دارد يا دهیفا
  .میبه نام راه گام ننه راههیو در ب مینکن يرویپ

ـ است کـه بشـر در ح   يا دهیپد نیو بدتر نیبهتر ن،یکه د! دردا  یطـوالن  اتی
. خواهـد  یم است، اگر بدان سان عرضه شود که خداوند نیبهتر: است دهیخود د
 لحظـه د همراه شو ینفسان يبه رأ ریو تفس یطانیش لیاست، اگر با تأو نیو بدتر

 نیاسـت کـه بشـر، بـدتر     قتیحق نیمدار گواه روشن ا نیجوامع د خیلحظه تار
درآمـده و دسـت تصـرف     طانیخورده است که به رنگ شـ  ینیضربه ها را از د
لحظات  نیتر نیریو ش نیچنانکه بهتر. کرده است یته یاله تیبشر، آن را از هو

گذرانـده   نشانیراست انرویبحق آنان و پ نانیو جانش امبرانیخود را در حضور پ
و بـاطن نـه صـورت و کـالم،      رتیو در س دهینور را در عمل آنان د يمایکه س

  .آنان شده است فتهیش
  

 ياسـت بـرا   يمعبر ،یفرهنگ اسالم يدر فضا حیصح یخیتار يها پژوهش
ـ   خیدو گروه که از صدر تار نیا یبازشناس آمـده   شیتاکنون در گذرگاه زمـان پ

  .اند
و  نیریشـ  آب نیرگ است ا رگ

  آب شــــــــــــــــــــــور

  

  رود تا نفـخ صـور   یم قیاز خال  

  

ـ حسن افتخار زاده سال ها بـه تحل  دیاستاد دکتر س -  3  یو نقـد و بررسـ   لی
و امامـان را،   امبرانیپ خیتار شهیر. و هدف اشتغال دارد وهیش نیاسالم بد خیتار

ه شان جسـت  یزادگاهشان، که در علو مقام منشأ آسمان ینینه در خاك و آب زم
  .کاود یم ینیرا در بستر نصوص د یخیتار يو گزاره ها
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کـه   سـت ین گرید يو زائد بر دانش ها ینییتز یعلم خ،یتار ان،ینوع ب نیا در
 م،یو زمـان بگـذران   میبـدان پـرداز   "و پر کردن اوقات فراغت یسرگرم"محض 
ـ دروس عقا یِبـاز خـوان   يبرا د،یاست روان و مف يا نهیبلکه زم و اخـالق و   دی

را  یانسـان  حیصـح  یگشوده سبک زندگ يتا در برگ برگ آن، کتاب ها ت،یترب
  .میمرور کن
 وهینه به شـ  یاست، ول لیهمراه با تحل شان،یا یخیتار يدرس ها ،يرو نیبد
کـه   ن،یروان و دلنشـ  یکه زبان خشک و تلخ داشته باشد، بلکه به زبان کیآکادم

  .ردیگ ینشأت م ندهیگو يو کاربرد یاز نگاه عمل
ـ زنـده فراد  یبخشد و آن را مانند انسان یمرده جان م خیسان، به تار نیبد  دی

  .نهد یمخاطب م
  
عمـوم   ياسـت کـه بـرا    سندهینو يکتاب، برگرفته از درس گفتارها نیا -  4
ـ بحث توجه دارد تـا فـروع و ر   یبه محور اصل شتریو ب. شده است انیمردم ب  زی

  .یتخصص يها ینیب
شده  يادیالبته تالش ز. است یشفاه انی، بکتاب یشالوده اصل گرید يسو از

 یآن به همـان رنـگ شـفاه    یساختار اصل یول. شود کیتا به متن مکتوب نزد
  .است انیلحن ب نیآن در هم ینیریاز ش یمانده که بخش یباق
از نصوص در متن استناد شده و ترجمه آن ها به  یبه برخ ل،یدل نیبه هم زین
اگـر  . یو واژگـان  قیدق يرائه شده نه ترجمه ا نیمضام حینقل آزاد و توض وهیش

ـ  يشـتر یب ينکات به کتاب بنگرنـد، بهـره    نیخوانندگان با توجه به ا  یاز آن م
  .رندیگ
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ـ از منابع تسنن غفلـت شـود تک   نکهیدرس گفتارها بدون ا نیدر ا -  5 بـر   هی
و در . اشـاره شـد   2است که در بند  يمطلب، نکته ا نیعلت ا. است یعیمنابع ش
ل تر ب یاندک ندهیآسطور  شود یم انیمفص.  
ـ توان به ا یم ،یخیگذرا بر منابع تار یبا نگاه یحت نکهیا حیتوض  قـت یحق نی
حکومـت   یکه به دست مورخان رسـم  خیاز تار یبرد که متأسفانه بخش یتلخ پ

و  يورز غرضنوشـته شـده، سرشـار از کتمـان،     یو عباسـ  يظالمانه امـو  يها
 خیبه عنوان نمونـه بـه تـار   . است قیحقا لیبدو ت رییتغ ف،ی،تحرینگرش جناح

  :میبنگر يطبر
  

ـ  "نیامام المورخ"مکتب خلفا،  یکه در نظام علم يطبر ـ آ یبه شمار م بـا   دی
را در ذهن مخاطب  خیتار یو فرع یکوشد مطالب اصل یم يا ژهیو يزیبرنامه ر

  .کند نیگزیجا
ـ    یبحث ،يرو نیبد ـ یآورد،  یدر طول و عرض گردن عوج بـن عنـاق م  یعن
ـ   یکه او را معاصر با حضرت موسـ  يافسانه ا تیشخص  خیتـار (داننـد   یم
امام معصوم مانند  نیدر مورد چند ی، ول)343/ 1 ندهی، ترجمه پا431/ 1 يطبر

علـيهم  يو حضـرت مهـد   يامـام عسـکر   ،يامام صادق، امام جواد، امام هاد

ـ کند، با ا یهم نم ياشاره ا نیکوچک ترالسالم قـش آن بزرگـواران در   کـه ن  نی
  .ندارد دیترد يجا صرف نظر از مقام امامتشانمسلمانان  یو عمل یعلم یزندگ
  
  :سدینو یمورخ نقاد م يبهلول بهجت افند یجهت قاض نیبد
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 یآل محمد در زندگ خیتار ایآ. کنم یرا محاکمه و او را محکوم م يمن طبر"
  "ت نداشته استمسلمانان به قدر طول و عرض گردن عوج بن عناق دخال

  
سطر اکتفا کـرده، کـه در    مین کیتنها به  که در مورد امام کاظم  میبگذر

  :سدینو یم 183سال  يدادهایرو
  
  »غدادیبن جعفر بن محمد ب یمات موس هایف و«
  
ـ آم فیتحر یگزارش و در مورد حضرت رضا   ـ  زی  ییآورد کـه گـو   یم

  !دچار شده است یس مأمون، به مرگ ناگهاندر مجل يپرخور لیحضرتش به دل
آن هـا   يکه پژواك صـدا  میبرس ییدادهایو به رو میپوش یها چشم م نیا از

 يانداز است، ماننـد اعتـراض هـا    نیطن خیپس از گذشت قرن ها در گوش تار
  :سدینو یم يزمان، که طبر ي فهیخل يها يجناب ابوذر به زشت کار

  
و  نـه یاز شام به مد دیتبع یعنی[=  هایمنها ال اهیسبب إشخاصه إ یقد ذکر ف و«
  ).286و  283/ 4 يطبر(» کرهت ذکر اکثرها رهیامور کث=] ربذه
  
  :سدینو یم هیبکر با معاو یدر مورد مکاتبات محمدبن اب زین

  
 نهمایفذکر مکاتبات جرت ب ان،یسف یبن اب هیمعاو یبکر کتب ال یاب محمدبن«

  )1(). 557/ 4 يطبر(» .کرهت ذکرها
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مکتـب   ينگاران بعد خیتار کردیطبعاً بر رو ن،ینوع برخورد امام المورخ -  6
  :دیچند نمونه توجه کن نیبه ا. خلفا اثر نهاده است

  
 ياشـعر  یمکتب در شرح حال ابوموسـ  نینام آور ا یابن عبد البرّ رجال. الف

  :سدینو یم
  
  )980/ 3 عابیاالست( »غفرلهیکالم کرهت ذکره، و اهللا  فهیلحذ هیف يرو فقد«
  
نگار مشهور در مورد ابوذر و حرکـت دادن او از شـام بـه     خیتار ریابن اث. ب

  :سدینو یم نهیمد
________________________________________  

در کتمـان و   يطبـر  کردیبر رو ينقد: دینیبب ریرا در مقاله ز يطبر خیمطلب در نقد تار لیتفص -1
نوشـته اسـتاد    ش،یخـو  يریو تفسـ  یخیدر دو اثـر تـار  معليهم السال تیفضائل اهل ب فیتحر
  279 _239، ص 1392، بهار 9شماره  ،یفصلنامه امامت پژوه: در. فرج پور یمرتض
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ـ   دهیو تهد اهیا هیمن سب معاو ره،یکث امور« مـن   نـه یالمد یبالقتل، و حملـه ال
و لوصح، . هالنقل ب صحیال  ع،یالوجه الشن یعل نهیمن المد هیوطاء، و نف ریالشام بغ

ـ و غ ته،یرع ؤدبیعن عثمان، فان لإلمام أن  عتذریأن  ینبغیلکان  ذلـک مـن    ری
  »کرهت ذکرها ه،یلذلک سبباً للطعن ع جعلیاألعذار، ال ان 

  
  ).114 _3/113الکامل (

  
دهد که در نوشتن  یدانشور ذوفنون مکتب خلفا به محدثان تذکر م یغزال. ج
ـ پد) صحابه يقدما(سلف  انیدر م) منازعات(آنچه  دینبا ث،یحد آمـده، ذکـر    دی
ـ   ییابن حجر فتـوا  یحت). 241ص  ،یغزال ث،یقواعدالتحد. (شود  یاز او نقـل م

ـ کند که نقل رو کـربال و عاشـورا، حـرام اسـت، از آن رو کـه مصـداق        يدادهای
  ).223الصواعق المحرقه، ص . (صحابه است انیمشاجرات م

  
ـ تحلاست که به  ينگار خیابن خلدون، تار. د شـهرت دارد و بـه    شیهـا  لی

مفصل  خیدر سراسر تار يو. مشهور است یاسالم یعنوان پدر علم جامعه شناس
ابراز داشته که در نظـر   یآن، بارها مطالب شگفت یلیتحل يدر مقدمه  زیخود و ن

  :موارد نیمانند ا. دینما یم بیعج اریبس یاول، از چنان کس
 ينـدار یآن هـا بـه عـدالت و د    فیصـ ها و تو یهارون و مأمون از زشت ریتطه 
  ).35 _30، ص 1مقدمه ج ....(و

  
. اول تابعـان بـا عـدالت و حسـن شـهرت      فیمروان بن حکم در رد فیتوص

  )418و  395، ص 2مقدمه ج (
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  .اول فهیخل يبرا یلتیسداالبواب به عنوان فض ثیحد فیتحر
 ییخگورا به پاسـ  یعالم سن نیکه چند تیاو در باب مهدو يپر خطا دگاهید
  .مستقل در پاسخ او واداشت یینوشتن کتاب ها یو حت

ـ  هیتوج ياو که جا یاطالع یاز موارد ب میبگذر دهـد کـه    یندارد، و نشان م
 نیرالمـؤمن یرا مستند قرار داد، مانند اعالم زمان شهادت ام یکتاب نیتوان چن ینم

 143و  45، 35 يسال ها ب،یکه به ترتعليهم السالمو امام حسن و امام صادق 
  .است حیصح 148و  50و  40که سال  یاعالم کرده، در حال

را بـه   یمعنادار و جهت دهنده که کـاه  يها لیاز اختصارها و تطو میبگذر و
مانند سکوت شگفت در مـورد  . نشاند یم یکاه يرا به جا یو کوه یکوه يجا

 و نـه یمد يسـال هـا   شـتر یسال مکـه و در ب  زدهیدر تمام س نیالمؤمن رینقش ام
  )1(آن ها  تیبا تمام اهم ریغزوات و مباهله و غد

  
که بـر دانشـوران    يسوم، در نقد يدانشمند بزرگ تسنن در سده  بهیابن قت. ه

  :کند که آنان یهم مسلک خود آورده، اشاره م
ـ دارند، گرچه از طر یباز م  یفضائل عل ییخود را از بازگو  حیصـح  قی

  .و منزلت ریغد ثینقل شده باشد، مانند حد
دانند که خون او مباح است، چون اتحـاد   یم یرا خارج  نیپسرش حس

  .مسلمانان را شکسته است
  .پردازند یم هیفضائل عمرو بن عاص و معاو نیبه تدو
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 عهیبهانه به دست شـ  ت،یاهل ب حیچون به نظر آن ها، با نقل فضائل صح چرا؟
 _ 54اللفـظ، ص   یاالختالف ف! (جاج کندخود احت دیدهند که بتواند بر عقا یم

56.(  
  
را بـا   بـه یلبنان کـالم ابـن قت   یمعاصر محقق سن ي سندهیباسم مکداش نو زین

  بفضائل هیالدرر البه(آن، در کتابش  دییدر تأ دیشرح و افزودن شواهد جد
ـ ابـن خلـدون نظر  «مورد را در کتـاب   نیدر ا لیتفص - 1  تیپـرداز عصـب   هی
  .دیبخوان) ص 242، 1390ما،  لیدل: قم(مه طلب ا ینوشته مصطف »يامو

و غـرض ورزانـه را سـبب     یگونه برخورد جناح نیآورده و ا) هیالنبو العتره
  )1(.داند یم ياز سنت نبو يحذف و محو بخش عمده ا

 ریز یروش علم تیرعا يگونه برخوردها، آن گروه از منابع را از جنبه  نیا
  .ازدس یمواجه م دیبرد و با ترد یسؤال م

  
ـ ی ث،یو حـد  خیمکتب خلفا در مطلع و سر آغاز نگارش تار -  7 منبـع   یعن
که در  یلذا وقت. در آن دوره از طرف حاکمان زمان ممنوع شده بود خیتار یاصل

 یم هیحاکم پسند تک یِدوم نگارش کتاب ها را آغاز کردند، بر نقل شفاه يسده 
  .مستقل لِیکردند، نه متون مکتوبِ اص

پر از رحلت جان  يروزها نیاز نخست ،یعیمحدثان و مورخان شکه  یحال در
. نوشـتند  يگـردن ننهـاده و آثـار متعـدد     یحکومت یبه آن منع و نه امبر،یسوز پ

  :بر تسنن، از چند جهت است عهیش )2(ينگار خیتار تیمز
بـه   نـاً یع سیبن ق میمانند کتاب سل بر منابع مکتوب، چه آن ها که هیتک. الف

نمانـده   یخود باق بیکه به ترک یو چه منابع. مانده است ید باقخو یاصل بیترک
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ـ از ا یبعض يبازساز. نقل شده است يآن ها در منابع بعد اتیروا یول منـابع   نی
 نیشیپ يدر سده ها یسینو خیروشن از تار يبه کمک آن منقوالت، چشم انداز

بـن   یسیع يه نوشت هیکتاب الوص يبازساز: به عنوان نمونه. اندینما یرا به ما م
  بهجت سیتوسط ق) 220حدود  یمتوف( یمستفاد بجل

_______________________________________  
از دانشـوران تسـنن اسـتناد شـده      يکالم مکداش نسبتاً مفصل است و در آن به کلمات شـمار  -1

  .آمده است 14 _5، ص 1392، بهار 38شماره  نه،یترجمه آن در فصلنامه سف. است
بود، لذا مورخان عمدتاً به نقل اخبار اکتفـا   ثیبا حد ختهیعمالً آم ن،ینخست يدر سده ها خیتار -2
  .شدند یوصف م »ياخبار«دوم تا چهارم به صفت  ياز مورخان سده ها یو بعض. کردند یم
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ـ  يکتاب االخبار نوشته  يبازساز) 1(عطار،  یبـن محمـد نـوفل    یابوالحسن عل

  .گریو موارد د )2(،انیط رسول جعفرتوس) دوم قرن سوم ي مهین یمتوف(
  
حاکمـان سـتمگران    يتسنن که غالباً در دربارهـا  یخیبرخالف منابع تار. ب
 ،یعیشـ  ينگـار  خینوشته شد و منافع آن ها مورد نظر بود، تـار  یو عباس يامو

لذا دسـت کـم   . کند یم انیرا روشن و شفاف ب قیو بندها، حقا دیمستقل از آن ق
 يکننـده   نیـی تب ایتسنن  یخیکتمان شده منابع تار يهابه عنوان مکمل قسمت 

است،  یروشن علم ياقتضا نیو ا. ردیمورد رجوع قرار گ دیآنان با يها فیتحر
  .دارد یکه هر کس یمذهب شیو گرا ینید دگاهیصرف نظر از د

ـ عـام آن اهم  یاخالق پژوهش به معن يدو عامل، فقط از جنبه  نیا . دارد تی
  :توجه کرد دیبه عامل سوم با ینینگاه درون د عالوه بر آن، در یول

  
از  يشود کـه شـمار   یسبب معليهم السالمبه امامان معصوم  ینگاه امامت. ج
ـ و عليهم السالممعصـومان   ي رهیمهم در مورد س قیحقا وفادارشـان، بـه    ارانِی

  .دیدست آ
  
  .ستیهرگز قابل فهم ن ،یامامت ي ژهیگونه نکات، بدون آن نگاه و نیا

  
  لِینوان نمونه، اصلِ اصع به
  
  )3(»بآل محمد من هذه االمه احد قاسی ال«

__________________________________________  
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توسط ) یطالع نیعبدالحس(سطور  نیآن به دست راقم ا یکتاب و هم ترجمه فارس نیهم متن ا -1
ـ . در مشهد منتشر شده است  نیرالمؤمنیام یکتابخانه تخصص ـ ورد آن، بنگردر م مقالـه  : بـه  دی

 _30، ص 1389 بهشـت یارد _ نی، فـرورد 121پژوهش، شـماره  نهیآ هیبهجت عطار در نشر سیق
  .294 _283، ص 1392، بهار 9شماره  ،یامامت پژوه: بنده در نیو مقاله ا. 45
  .ص 244، 1388سال  ب،یچاپ قم، نشر حب -2
مشابه آن  نیو مضام). 2نهج البالغه، خطبه (دارد  یم انیب  نیرالمؤمنیجمله را امام ام نیا -3

  .بحث شود دیخود با ياست، که در جا دهیرس تیاهل ب ثیدر احاد
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قضـاوت   ينپندارد و برا یکیکه گوهر را با خزف  دیگشا یانسان را م چشم
کـه   ردیبلکه با تمام وجـود بپـذ  . آن ها اکتفا نکند يدر مورد افراد، به ظاهر بشر

دارند کـه در رفتـار آن هـا     یآسمان يها یژگیوعليهم السالمو امامان  نامبرایپ
  :گفت نتوا یو بدون اغراق م یو به راست. شود ینمودار م
 نانیحسن و مالحت اگر ا نیچن با

ــرند   بشــــــــــــــــــــــ

  

ــا از   ــوا  يفض ــر و آب و ه  يدگ
  دگرنــــــــــــــــــــــــد

  
همه  ریاس انینینه مانند زم د،ید دیبا گرید يرا به گونه ا نیساکن زم انیآسمان

  )1(. گونه گون يها شیگونه حب و بغض و گرا
  
او . آغاز کرده اسـت  اسالم را از حضرت آدم  خیاستاد، مباحث تار -  8
ـ شود، چرا که اسالم چ یاسالم، از آن زمان آغاز م نیدارد که د دهیعق جـز   يزی
ق آنان به ح نانیو جانش یاله امبرانیهدف تمام پ نیو ا. ستین تیو عبود میتسل

  .بوده است
 يکه اسـالم را از آب و هـوا   یدارد با کسان اریشروع، تفاوت بس ينقطه  نیا

ـ   یاسیو س یاجتماع طیعربستان و شرا ـ   يالدیجهان در سده ششـم م  یآغـاز م
ـ د: دهد یخود را نشان م دگاه،یتفاوت دو د نجایدر واقع، در ا. کنند کـه   یدگاهی
  در ییبایچه کاربرد زداند، گر یرا آسمان م نیو منشأ د شهیر

___________________________________________  
 نیرالمـؤمن یام خیمنشور معرفت، هفت گفتار در تـار : به دیاصل، بنگر نیدر ا يبه عنوان نمونه ا -1
 يعلـو  لیفضـا «ترجمه مقاله پر نکته . ص134، 1392نبأ، : حسن افتخار زاده، تهران دی، س 

ـ ا مهیبه ضـم  ،ییطباطبا زیعبدالعز دینوشته عالمه محقق س »خیدر گذر تار کتـاب عرضـه شـده     نی
  .است
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ـ  ینیزم يا دهیرا پد نیکه د یدگاهیدارد؛ و در برابر آن، د نیزم دانـد بـا    یم
  .از جنس آسمان یلعاب

آغـاز آن   يسال ها نیاسالم، در نخست خیسلسله جلسات تار گر،ید يسو از
و ) محرم تا آخر صفر ازدهمی(شد  یال برگزار مپنجاه روز در س) 1370حدود (

در طـول   یپنجاه روز به اضافه برنامه هفتگـ (حدود نود روز  ر،یاخ يدر سال ها
  ).سال
ـ    نیجهت، تعداد جلسات ا نیبد در  یبرنامه، افزون از هزار جلسـه شـده، ول

  .است دهیرس رسول خدا  اتیح خیسال دهم رسماً به تار
ـ  رفت،یرا پـذ  يظـاهر  ریتأخ نیچن وسته،یآهسته و پ وهیبه ش هندیگو در  یول
ـ تمـام انب  خیکرده کـه تـار   دیخود تأک دگاهیهمه سال، بر د نیخالل ا سـلف   يای
  .اسالم است خیاز تار ی، بخش
  
روبـه   يبا توجه به حجم گسترده کار انجام شده، ما اکنون با دانشـنامه ا  -  9
  .شده است انیب يادیز يوضوع هاکه در آن، م مییرو

نبوت است که از آدم تـا خـاتم و سـپس، از     بهیشجره ط میبحث، ترس محور
دارد و  یدرخت، تنه اصل نیا. ردیگ یدر بر مرا   يتا امام مهد نیرالمؤمنیام

که  ییها يبا نوآور...ها و  وهیو برگ و م یفرع يو شاخه ها یاصل يشاخه ها
  .آن است ژهیو

آغـاز   رید اریسلسله مباحث، بس نیا نیو تدو شیرایاذعان کرد که کار و دیبا
ـ انب خیاگر از همان آغاز، همزمـان بـا آغـاز دروس تـار    . شده است سـلف،   يای

همـه،   نیبا ا. دشوار نبود نیشد، امروز کار ما چن یگزارش مکتوب آن منتشر م
  .دهد یبه ما نم شتریب ریتأخ يبرا يچندساله، مجوز ریتأخ
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سلسـله دروس   نیا يو مستند ساز شیرایو و نیکار دشوار تدو ،يرو نیبد
چنـد   یدوره طـوالن  نیاز ا یهر مقطع میگرفت میصورت که تصم نیآغاز شد، بد
ـ ا یِزمـان  بیبه ترت نکهیانتشار آماده شد، منتشر شود، بدون ا يهزار ساله برا  نی

به درازا  میدواریام که _طبعاً بعد از گذشت چند سال . میشیندیسلسله کتاب ها ب
  .انشاءاهللا. دیرس میروشن تر و کامل تر خواه يریبه س _نکشد 
مطرح شـده   شتریب لیبه تفص نیشیدر مقاطع پ یاز مبان یاست که بعض یهیبد

ـ از ا يو پاره ا. شود یبه مرور گذرا اکتفا م ندهیکه در مقاطع آ جنبـه   یمبـان  نی
 یپژوهـان تـازگ   خیتـار  يبرا یم که حتعموم مرد يدارد که نه تنها برا ينوآور
د، اخالق، پاسخ بـه شـبهات،   یعقا خ،یتار نیب يرشته ا انیکه نگاه م میگفت. دارد

 یدانشـمند، ابتکـارات   نـده یگو يهـا  ینیب زیبا ت... ها و دگاهیمتون و د ینقد بعض
مطالعه مباحث بـه   نیدر ح یاز خوانندگان گرام یلذا اگر بعض. آورده است دیپد
حوصله به خرج دهند تـا مجموعـه کامـل     یاندک دیبرخوردند، با يکته ان نیچن
  .دارند انیخود را ب ییسلسله منتشر شود، آن گاه نظر نها نیا

اساساً انتشـار  . ستینبوده و ن انیعصمت در م يادعا چگاهیاست که ه روشن
آن اسـت   يمباحث برا نیمطالب به شکل مکتوب در کنار نشر لوح فشرده ا نیا

ـ لذا از خوانندگان دق. دیمطالب فراهم آ ینقد و بررس يبرا یالکه مج و ژرف  قی
را تـذکر   يگـر ید یینارسا ررود که موارد خطا، ابهام، اشکال و ه ینگر انتظار م

  .بدان پرداخته شود یو کتب یشفاه وهیدهند تا به دو ش
ـ داد حیتوضـ  9و  8که در بنـد   انیب وهیش نیهم لیبه دل -  10 در خـالل   م،ی

ده ها مطلب مختلف عنوان شده کـه هـر کـدام بـه      و ائمه  ایانب رهیس نییتب
  .است دهیگرد نییبلند تب ایکوتاه  یحیتوض
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  :شود میکه آن مطالب به دو گروه تقس دیبه نظر رس چنان
  

  .بحث ارتباط دارد یبه محور اصل ماًیآنچه مستق _ الف
  
خـود   يحث ندارد، گرچه در جاب یبه سلسله اصل میآنچه ارتباط مستق _ ب

  .و جالب است دیمف یموضوع
امـا مطالـب   . سیدر پانو ایاول در ضمن متن آمده است، در درون متن  گروه

سـان، از   نیبـد . ابـد ی یهر کتاب انتقال م انیبه پا وستیگروه دوم، به صورت پ
 نیـی تب گـر، ید يمانند و از سـو  یخوانندگان از آن نکات محروم نم ،يسو کی

ـ تا زمان نگارش ا. شود یتر م یبحث، عمل یاصل محور  نیسـطور در آغـاز   نی
 دیجد يا وهیبه ش ندهیو اگر در آ. میافتین نیبهتر از ا یراهپ 1393سال يروزها
  .انشاءاهللا د،یخواهد رس یبه اطالع خوانندگان گرام م،یبرس

  
شود، کـه همچـون    یم شکشیاهل نظر پ شگاهیبه پ يمجموعه ا نکیا -  11
که با حوصله و  ،یطرف یو بافته از پژوهش و ب ،یاز اخالص والئ دهیتن يحله ا
  .ساختن علم شکل گرفته است یکردن و عموم يدر بستر کاربرد ،یدنید يصبر
  
امـام عصـر    یسـالمت  يکلمات، همواره سخن خود را با دعا بـرا  نیا ندهیگو
و در سطر سـطر  . تداده اس انیظهور حضرتش پا يآغاز کرده و با دعا برا 
ـ عبرت گ روزیپرسش بوده که از د نیپاسخ به ا یدر پ خ،یتار  نکـه یا يبـرا  میری
ظهـورش    روزگار تا فردا به کرد دیامام عصر چه با بتیامروز در دوره غ میبفهم

  م؟یبه دوره ظهور، گذر کن حیصح مانیبا ا میو بتوان میشرمنده حضرتش نباش
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ـ  ستیچ هفیکه امروز وظ میاموزیب روزید از ـ و فـردا ن  میتا ادا کن  ریدر مسـ  زی
  .میاطاعت او گام نه

راه کشانده و همچنان،  نیاست که سال ها او را به ا ندهیگو یدغدغه اصل نیا
  .برد یم شیدر دهه هشتم عمر، جوان دل و شاداب پ

که معرفت ما به امام عصرمان را افزون بـدارد،   میمتعال مسئلت دار يخدا از
ـ بر حضرتش را به ما بفهمانـد، و توف ما در برا فهیوظ  بیعمـل بـه آن را نصـ    قی
ـ . و امروز و فردا، ما را خالصـانه در رکـابش موفـق دارد    د،یفرما ـ  نیآم رب  ای
  .نیالعالم
  

  یطالع نیعبدالحس
  

  1393 نیفرورد
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  مقدمات

  ست؟ینظام خالفت چ. الف
ـ  تـان یکـه برا  یکنـد نقل م یرا در کتاب اصول کاف یتیروا یمجلس مرحوم  یم

  .خوانم
  
  .کند یاست که زراره نقل م مستند به امام باقر  تیروا
  
  :فرمودند یم است که امام باقر  نیا تیروا
  
  »...نیرکعت یصلیثالثاً  یفاقام بِمن یحج النب« 
ز دو که انجام دادند، سه روز در منا ماندنـد و در آنجـا نمـا    یدر حج امبریپ 
همان را انجام دادند و عثمان هم شـش   زیخواندند، سپس ابوبکر و عمر ن یرکعت

  .کرد ینماز را در منا اقامه م وهیسال اول به همان ش
نا  نیاز ا بعد سپس خـود را بـه   . خواند ینماز چهار رکعت کیشش سال در م

و به  یبرو دنبال عل: عثمان به مؤذن گفت. شود تیبدعتش تثب نیزد تا ا یضیمر
ـ   . او بگو با مـردم نمـاز عصـر را بخـوان     : آمـد و گفـت    یمـؤذن نـزد عل

  را با مردم رکه نماز عص یدهدعثمان، به تو دستور م نیرالمؤمنیام
ـ  . روم یمن مسجد نم: حضرت فرمودند. یبخوان مـن اگـر    یتو اذان بگـو، ول

مؤذن رفت و خبر . خوانم یرا م امبریپ یبخواهم نماز بخوانم همان نماز دو رکعت
مـا حـاکم    ست،یبگو به تو مربوط ن یبرو به عل: عثمان گفت. را به عثمان رساند
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بخوان که به تـو امـر    نمازبگو همان گونه  یبرو به عل. يکاره ا چیو تو ه میهست
  )1(.چهار رکعت، چهار رکعت میشده است، ما گفت

ـ  نیو از ا نجاستیقابل توجه ا نکته متوجـه نظـام    میتـوان  یدست نمونه ها م
در  يبعـد  يحرکـت هـا   تـوان  ینکته است که م نیبا توجه به ا. میخالفت بشو

  .میکن یبررس يرا با درك بهتر خیتار
  
ـ   اگر ـ در رو م،یما به عنصر نظام خالفت توجـه نکن اسـالم   یخیتـار  يدادهای

در . شـد  میدچار مشـکل خـواه    نیمخصوصاً در فهم هدف ابا عبداهللا الحس
با خدا را مطرح کرده اند، اما  یعنصر عشق و عاشق يعده ا  دالشهدایس امیق

 میاگر توجه نکن میگو یم. کنم یم هیکعنصر خالفت ت يمباحث رو نیبنده در ا
  .مفهمی یرا نم  نیهدف امام حس ست،یکه نظام خالفت چ

  .استبلکه امر مستقلّ  ست،ین يحکومت استبداد کیخالفت  نظام
است کـه مـا    نیحرف هم: ندیگو یحکومت زور است، م ،ياستبداد حکومت

 ینمـ . میهست نیزم يخدا رو نیما جانش ندگوی یاما نم. گرید زینه چ مییگو یم
  .یاطاعت کن دیو تو با میتو همان است که ما گفت یشرع ي فهیوظ ندیگو

___________________________________________  
ـ  ی، کتاب الصلوه، باب الصلوه ف518ص  4، ج )وعفر( یالکاف -1  31بحـاراالنوار ج   ؛یمسجد من

  .467ص 
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 سیحساب قانون است و رئ ،یمعمول یو دموکراس يجمهور استینظام ر در
ـ در دن. گـذرد  یتابع قانون باشد، قانون هم از مجلس م دیجمهور با  یکنـون  يای

  .است نیاکثر جوامع رواج دارد، ا نیکه در ب یروش حکومت
 يخداسـت بـر رو   نیخودش جانش يبه ادعا فهینظام خالفت، شخص خل در

ـ  بیمطلب اواسط حکومت عمر تصو نیا. که مخصوص است یخالفت. نیزم  یم
  .شود یصد در صد م هیو در زمان معاو گردد یو در زمان عثمان اصل م شود
  
  .يگریپس از د یکی د،یآ یم شیطور پ نیهم
است، حکم او حکم خداست و  نیزم يخدا رو نیجانش فهینظر آن ها، خل به

اگر مخالفت کرد، کافر و مرتد . کس در مقابل حکم خدا حق مقاومت ندارد چیه
  .قصد قربت کند دیو هر کس فرد مخالف را بکشد، با. و واجب القتل است

وصل است و فرمـان از   فهیخل تختینظام خالفت، سرنخ تمام جامعه به پا در
  .دگرد یهمانجا صادر م

  
 نیاسـالم، از قـوان   قیحقا ات،یو سهو اتیقرآن، شک رینظام خالفت، تفس در

  .جمع است فهیهمه در شخص خل یتا مسائل حکومت ینید
  !!نیا یعنیبر باطل، نظام خالفت  ایبر حق باشد  فهیکه خل ستین مهم
که نظام خلقت، جبر اسـت و خداونـد هـر چـه دلـش       دیبگو فهیاگر خل مثالً

فرموده  فهیخل رایحق مخالفت ندارد ز یاگر جبر باشد کس ید حتکن یبخواهد، م
  !!اند

  
  .است، والسالم فهینظام، سخن، سخن خل نیا در
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فالن جا  شنمازیبرو پ دهد یدستور م  یعل نیرالمؤمنیبه ام فهیاگر خل لذا
ـ    دیبخوان، با یباش و نماز را چند رکعت  یاطاعت کند و اگر نـرود او را مرتـد م

  .دانند
 یعنیدانند،  یخدا م نیمخالفت کند او را مخالف د فهیخل يبا وضو یکس اگر

ـ  یوضـو نمـ   ردیگ یوضو م فهیتو چرا آن گونه که خل: ندیگو یم حـاال   ؟يرگی
گونه نظام نه در سـلطنت   نیا. به مردم ندارد یربط نیباطل، ا ایحق باشد  فهیخل

  .ياست و نه در جمهور
  

  .بحث است نیبا اهل سنت در هم انیعیاختالف ش اساس دیداشته باش توجه
مقام جامع امام و امامت را اهـل   نیاما ا. است نیو محور امامت ا اریمع اصالً
ـ  فهیرا امام و امام را خل فهیالبته ما هم خل. دانند یم فهیخل يسنت برا ـ  یم  م،یدان

کـه   یحـال  کند، در یم نییرا خدا تع فهیامام و خل مگویی یتفاوت که ما م نیبا ا
  .دانند یآن را به عهده مردم م نییاهل سنت تع

کـه در   میرا در ذهن داشـته باشـ   فهیخالفت و خل يدرباره  دگاهید نیا پس
حـرام و حـالل بـه     شـود،  یم لیو تبد کند یم رییتغ یخالفت خلفاء احکام اله

  .شود یاعالم م گریکدی يجا
  
ـ  میفته ابگو ما گ یبرو به عل دگوی یعثمان به مؤذنش م لذا  ینماز چهار رکعت

 وهیبه شـ  نیکه ا دیتوجه داشته باش. انجام بده میبخوان، همان گونه که امر کرده ا
  .گردد ینظام خالفت بر م
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فرمـان اسـت کـه نمـاز     : آمد و گفـت   یمؤذن نزد حضرت عل گرید بار
هـار  نمـاز چ  کیآنگاه عثمان رفت و . خوانم یحضرت فرمودند نماز نم ،یبخوان
  .خواند یرکعت

ابتـدا نمـاز ظهـر را دو رکعـت     . به منا رفت هیمعاو. دیرس هیبه معاو حکومت
ـ ثق ي لهیبه هم کردند و به افراد قب ینگاه هیام یبن. خواند و سالم داد کـه از  (فی

  :عثمان گفتند روانیاز پ یبرخ. هم نظر انداختند) طرفداران عثمان بودند
ـ شما به شما حکم کرده، و ب صاحب زبـان   یه خاطر عدم اطاعت دشمنش عل
عثمـان  ! دو رکعت نمـاز خوانـد؟   هیچطور شد جناب معاو. گشود ییبه ناسزا گو

ـ تو معاو نکیقسمت سرکوب کرد، ا نیچهار رکعت خواند و دشمنانش را در ا  هی
عثمـان   مثـل چرا  ؟يخواند يگریو نماز را طور د نجایا يسال آمده ا 20بعد از
  .دیجهت رس نیدر ا يادیز ياعتراض ها ؟ينخواند
  

ـ در ا که رسول خـدا   ددانی ینم ایآ! بر شما يوا: گفت هیمعاو مکـان   نی
ـ    نجایدر ا هیخواند؟ معاو ینماز دو رکعت ـ  یظاهر مقدس مآب بـه خـود م  رد،گی

ـ پ: دگوی یلذا م. ستیتابع عثمان شدن به صرفه ن ندبی یچون م ـ  امبری  یدو رکعت
و عثمان هم در شش سال اول  واندندخ یکر و عمر هم دو رکعتابوب یخواند، حت

ـ که چرا  دانم یخواند، من چه م یحکومتش دو رکعت گرفـت   میدفعـه تصـم   کی
  .بخواند یچهار رکعت

  
ـ که از روش پ ددهی یبه من دستور م حاال و از کـار ابـوبکر و عمـر و     امبری

  .داده دست بکشم یعثمان که قبالً انجام م
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 ،یانجام ده داد یرا که عثمان انجام م يهمان کار مخواهی یتو مما از : گفتند
به  م،دانی ینم. یسنت عثمان را فراموش کن دیکه بوده تو نبا یحال به هر مصلحت
  .یاطاعت کن دیکرده و تو با تیرا تثب نیهر حال عثمان ا

سـنت   د،یخوب، حال که شما اصرار دار یلیدر جواب آن ها گفت، خ هیمعاو
ـ   دگویی یو آنچه شما م مکنی یابوبکر و عمر را رها م و امبریپ  م،یدهـ  یانجـام م

  .خواند یسپس نماز چهار رکعت
کار از آن به بعد سنت شد و تا به امروز تمام اهل سنت در منا نماز ظهـر   نیا

  )1(!!امبریبر خالف سنت پ خوانند، یم یو عصر را چهار رکعت
  
  .در آن دوره است میاهمف رییاز تحول و تغ ينمونه ا ه،یقض نیا

  
  عدالت و قداست صحابه. ب
ـ به ابطال نظر م،شوی یآشنا م یخیتار اتیبا جزئ یوقت اهـل سـنت در    ي هی

  .مبری یم یپ شتریمورد مقدس بودن تمام صحابه ب
  

  :فرمود امبریکه پ کنند یم تیسنت روا اهل
  
  .»تمیاهتد تمیاقتد همیکالنجوم بأ یاصحاب« 

  
سـتارگان کـه شـما     نیاز ا کیرگان هستند، به هر اصحاب من همچون ستا(

  ).دیا افتهی تیهدا دیاقتدا کن
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نسـبت داده    امبریرا اهل سنت جعل کرده اند و به دروغ به پ تیروا نیا
تمام صحابه  ث،یحد نیبا آوردن ا. خود آورده اند یو کالم یثیاند و در کتب حد

اصل شد که همه  کیاهل سنت  نیمطلب در ب نیا را پاك و منزّه اعالم کردند و
  .رندیگ یقرار م یاله متآن ها خوب هستند و مورد رح

  
هـم   امبریشامل همه صحابه پ فرستند، یم امبریصلوات و درود که بر پ همان

  :ندیگو یکنند، م یم
  
  ».نیآله و صحبه اجمع یمحمد و عل یاللهم صل عل« 

________________________________________  
  .468ص  31، بحاراالنوار ج 519ص  4ج  یالکاف -1
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ـ رغم ا یعل گریکدیشان با  یبا تضاد صحابه، دشمن ییآشنا اما کـه اهـل    نی
  .قابل انکار است ریمهم و غ يدارند امر یخیبر پوشاندن مسائل تار یسنت سع
ـ  نیا شود، یمقدس مآبانه م نیمباحث چن یبعض یوقت : کننـد  یگونه عنوان م

 دینـدارد، شـا   یهسـت، بـه مـا ربطـ     یر در صدر اسالم، نزاع ها و اختالفـات اگ
  .بوده است نیمصلحت چن

ـ با هم اخـتالف ندارنـد، شـما در ا    یلیآن گروه صدر اسالم خ: ندگوی یم  نی
آن ها همـه   د،یریسخت بگ دیشما نبا. آن ها مقدس هستند. دیزمان شلوغش نکن

  دندبو نیهمه خدمتگزاران د. کارشان درست است
  
ـ  شه،یعا ر،یطلحه و زب دگاه،ید نیدر ا لذا امـام حسـن و امـام     ،یحضرت عل
ـ مروان حکـم همـه    د،یشعبه، ابوذر، مقداد، خالدبن ول بن رهیمغ ،نیحس  کی

  .نقل شود ثیدارند که از آن ها حد یستگیهمه شا! عاًیشکل هستند جم
  :فرموده اند امبرینقل کردند که پ شهیرا از عا ثیحد نیا مثالً

  
  .»رایمن هذه الحم نکمیخذوا شطر د« 

  
  ).دیریبگ شهیقد کوتاه عا يزن سرخ مو نیرا از هم نتانیعمده د ای یقسمت(

  
ـ عبقات االنوار، اسناد و مـدارك ا  سیدر کتاب نف نیحس رحامدیم مرحوم  نی

همه  ثیحد نیدهد که تمام اسناد ا یکرده و نشان م یبررس بایرا چنان ز ثیحد
 طالبیبن اب یآن همه از دشمنان عل ثیو سلسله رجال حد. و دروغ است یجعل
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و بـا قـرآن و    ست،یقبول ن دمور یآن، از نظر عقل يبه عالوه محتوا. بودند 
  .سازد ینم اتیو واقع خیتار

ـ در برخورد با اهل سنت ا انیعیش حرکت از  يعـده ا . گونـه بـوده اسـت    نی
بر خلفا را ثابـت    نیرالمؤمنیام تیادند که افضلافت نیدر مقام ا عهیش يعلما

  .ابوذر از خالد مقدس تر است ندیبگو ایکنند و 
  

نحوه برخورد، از موضـع   نیاست که اصالً ا نیمعاصر ا ياز علما یکی سخن
  .ضعف است

مسـلمان   انیعیمـا شـ   نـد یهستند که به اهـل سـنت بگو   نیدر مقام ا يا عده
  .دیبرادر مسلمان قبول کن کیعنوان و ما را به . میهست

ـ است که در بحـث و منـاظره و گفـت و گـو با     نیآن عالم بزرگ ا سخن  دی
ـ شما از چـه طر . دیرا درست فرا گرفته ا نیکه ا دیثابت کن دیشما با: دییبگو  قی

فقه و اصول و کالم و اعتقادات شما را چـه   د؟یکن یوصل م امبریخودتان را به پ
  ست؟یشما چ تیحقانگفته است؟ مدرك  یکس

 دیچرا من با! خواند؟ یدست بسته نماز م امبریکه پ دیکن یاز کجا ثابت م شما
  ثابت کنم دست باز نماز خوانده؟

ـ تر از مف حیهمدست بودند، سخنشان صح فهیکه با خل ییآن ها لیچه دل به  دی
  باشد؟ یو صدوق و طوس

سنن ابن  ،یسنن نسائ ،يمسلم، سنن ترمذ حیصح ،يبخار حیاتصال صح خط
ماجه و مسند احمد حنبل که قرن دوم و سوم هستند، چگونه به رسـول خـدا در   

از استادش کـه   ینیبه کل کنم یوصلش م عهیشود؟ آن گاه منِ ش یمتصل م نهیمد
ـ  يشاگرد امام هاد و امـام   اظماست که او از امام جواد و حضرت رضا و امام ک
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ـ   نیصادق و حضرت باقر و امام سجاد و امام حس  یو امام حسن و حضـرت عل
  .اتصال من است نیا. شد امبریوصل به پ
را بـه   فـه یشـما چگونـه ابوحن  . ندارد یخلل چیاتصاالت محکم است و ه نیا

گونـه   نیخـود بـد   قیدر اثبات حقا عهیبرخورد عالمان ش د؟یکن یوصل م امبریپ
  .اعتقادات خود را ثابت کنند گرانیبوده است که د

او خـودش تـابع   . دهد یسر م »یسلون«منبر داد  يبر باال ين جوزاب يروز
او . دانشمند است ات،یو منطق و ادب ریدر کالم و فقه و تفس رایز ست،ین فهیابوحن

قبـل ان   یسلون« يلذا ادعا. وار کند یعل يمنبر هوس کرد ادعا يروز باال کی
 یهر سؤال: دیاو پرساز  بودکه در پس پرده  عهیاز زنان ش یکی. سر داد »یتفقدون
  .بله: گفت م؟یبپرس م،یداشت
  

ـ بپرسم که سلمان در کجـا از دن  خواستم یم: گفت . رفت؟گفـت در مـدائن   ای
  او شرکت کرد؟ زیدر مراسم تجه امبریاز صحابه پ یچه کس: دیپرس

  
خـودش را بـه مـدائن رسـاند و در      طالـب یبن اب یمشهور است که عل: گفت

  .کردمراسم کفن و دفن سلمان شرکت 
  

در : رفت؟ گفـت  ایعثمان کجا از دن: دیپرس. بله: باز هم بپرسم؟ گفت: دیپرس
  .نهیمد

 یعل ایبه عثمان نرساند؟ آ یخودش را به سلمان رساند، ول یچرا عل: دیپرس
  عثمان حق است و آن ها باطلند؟ ایو سلمان حق هستند و عثمان باطل است 
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ـ د یوقت. چگونه حل کند صحابه را نیتضاد ب نیماند که ا يجوز ابن ـ گ دی  ری
 ؟یزن یو حرف م يمنبر ما آمده ا يپا یتو با اجازه چه کس! خانم: افتاده، گفت

که خدا شوهرت را لعنت کند که بـه تـو اجـازه داده     ياگر با اجازه شوهر آمده ا
 آن .لعنت کند خـودت را  اخد ،ياجازه شوهر آمد یو اگر ب. یو حرف بزن ییایب

بـه جنـگ    یوقت شهیاست که عا نیمن ا ياتفاقاً سؤال بعد: گفت بانو ادامه داد و
ـ  ایآمد  یبه جنگ عل امبریدر جنگ جمل آمد، با اجازه پ  یحضرت عل  یب

ـ  . باطل است یآمده، عل امبریاگر با اجازه پ امبر؟یاجازه پ صـحابه   یو چـون عل
باطـل   شـه یعااجـازه آمـده    یو اگر ب. زد یتوان به او حرف یاست و مقدس، نم

: بود که گفت طالبیبن اب یحق با عل: آمد و گفت نییاز منبر پا يابن جوز. است
 نییرا گفت و از منبر پـا  نیا. شود یرسوا م د،یبگو "یسلون"بعد از من هر کس 

  )1(.آمد و تا آخر عمر منبر نرفت
 نیصحابه نخست يدر صدر اسالم برخوردها میاست که بدان نینظر من ا عمده
بـا هـم    ییها نیصحابه با چه اهانت ها و توه مینبی یم یوقت. بوده است چگونه

آن ها چشـم   يتوان بر رو ینم کنند، یم يزیو خونر یو دشمن کنند یبرخورد م
  .بست
همه جا خانه عشق است «: ندگوی یو عرفا است که م هیمنطق باطل صوف نیا

مشخص شـود،   حق و باطل دیبلکه با ست،ین نیچن یول. »چه مسجد چه کُنشت
و  306صـفحه   31در بحـار االنـوار ج  .یشود گفت که چه عثمان و چه عل ینم

  .ارائه شده است نهیزم نیمدرك در ا نیچند 382و  307
  

اشکال  ینبوده که در صدر اسالم، صحابه همه عادل، مقدس، ب نیچن نیا پس
  .بوده باشند.....و
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حق و  یگروه کیکه  است نیبر ا لیکه صحابه با هم داشتند، دل ییها جنگ
  .کنند یگاه با هم نزاع نم چیدو گروه حق ه. باطل بوده اند گریگروه د
 یسخن م،ینداشته باش يکه صحابه همه عادلند و به آن ها کار نیا هیتوج پس

  .است یمنطق ریغ
_______________________________________  

  647، ص 29بحار االنوار، ج  -1
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 تیکه حوادث صدر اسالم، شخص مدانی یالزم م یخیرمطالعات تا ریدر س ما
ـ در ا حیشود تا قضاوت صـح  یها به دقت بررس تیها و موقع داشـته   نـه یزم نی

مقابله  ایجز فرار از حق و  م،یسرپوش بگذار عیبر آن وقا میکه بخواه نیا. میباش
  .مینکرده ا يگریبا حق کار د

  
ـ آنچـه  . خیطـول تـار   يانسان ها هیبودند مثل بق ییهم انسان ها صحابه  کی

و  یاله نیاز حق و سرسپردن به فرام تیکند، تبع یشاخص م گرانیانسان را از د
  .است  امبریبا جان و دل عمل کردن به دستورات پ

 گـاه یبعد، در جا يباشد و چه در زمان ها امبریچه در زمان پ یشخص نیچن
  .قرار دارد ژهیو

رف ـ شهر با پ کیدر  ایو  دهیرا د مبرایپ يکه فرد نیا ص کـرده   یزنـدگ  امبری
 یتمـام اعمـال و رفتـار او نمـ     يبر رو دییزدن مهر تأ يبرا یباشد، مالك درست

  .ستین یفتن ریدر نظر عقل و خرد و وجدان پذ دگاه،ید نیشود؛ و ا
  خیدر تار یشناس تیشخص تیاهم. ج
نند، فقط به خـود  ک یرا بررس دادیرو کیخواهند  یم یوقت یخیکتب تار در

ـ آن رو يهـا  تیبا شخص يو کار پردازند یموضوع م ـ ندارنـد کـه ا   دادی آدم  نی
ـ یچه کماالت و چـه نـواقص و رذا   ست،یک ـ یدارد، و یل ـ  يهـا  یژگ او  یاخالق
  ست؟یچ

  
مـا،   دهیاما به عق. شود یگونه مباحث کمتر پرداخته م نیبه ا یخیکتب تار در

افـراد رابطـه    تیشـناخت شخصـ   م،ینبـدا  قیرا درست و دق خیتار میاگر بخواه
  .کند یم دایپ خیبا موضوع تار یمیمستق
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ـ نقش کل دادهایآوردن حوادث و رو دیافراد در پد یتیشخص يها یژگیو  يدی
  .دارد یو اساس
امـا در کتـب   . مطلب پرداخته شده است نیبه ا ییو روا یثیدر کتب حد البته

مختصر و کوتاه اشاره  یلیاز بخش ها آن هم خ یکیمحض، حداکثر در  یخیتار
بعد از رنسانس، بـه   يکه در سال ها شود یم یمطلب از آنجا ناش نیا. شود یم

ما به : ندیگو یآن ها م. تنها از منظر خود واقعه توجه شده است یخیحوادث تار
 یتیچه شخصـ  نکهیا ایبوده و  لیواقعه دخ نیدر ا یکه چه کس میندار يکار نیا

  .نه عالم به علم کالم و نه محدث م،ینگار خیداشته است، ما تار
اسـالم   خیکه تار میشد ادآوری م،یرا شروع کرد خیکه تار نیجلسات آغاز از

قرآن،  خیبلکه تار ست،ین یجنگ يدادهایو رو یاسالم يها تیشخص خیفقط تار
اسـالم   خیها تار نیها و اعتقادات، مجموع ا تیکالم، فلسفه، فقه، شخص ث،یحد

  .است
  
ـ آگاه به ا دیاسالم را بداند، با خیاهد تاربخو یکس هر مجموعـه باشـد تـا     نی

در ابتـدا   یسـت یاسـالم با  خیگرِ تار لیتحل. کند لیرا تحل خیتار یبتواند به درست
تا  یخیتار يها یدر بررس دگاهشیخود را مشخص کند تا معلوم شود د دگاهید

  .چه اندازه مؤثر بوده است
ـ اسالم ا خیتار يکتاب ها عموم ـ نـه اسـت کـه پ   گو نی در فـالن سـال    امبری

گرفتنـد، بـا کـدام زن     ریبه دست آوردند، چند تا اسـ  متیچه قدر غن دند،یجنگ
  .يتا برسد به حوادث سال بعد رهیازدواج کرد و غ
 ریدست بـه شمشـ   یتیکه چه شخص نیاما ا د،گوی یجنگ را م خیمورخ، تار

  .دیگو یاو را نم يها یژگیبرده، و و
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ـ جنـاب جعفـر ط   سـت؟ یشده ک که کشته یتیشخص نیا حضـرت حمـزه    ار،ی
ـ بق فیآن ها هم در رد ایآ ست؟یک دالشهداءیس ! کشـته شـده هـا هسـتند؟     ي هی

خان معموالً در ا کنند یموارد سکوت م نیمور.  
 یخیتـار  يها تیکامل است که شخص یهنگام خیکه تار نجاستیبحث ا پس

 ثیوع به کتـب حـد  رج. شوند ییبه دقت شناسا دادهایهم در کنار حوادث و رو
  .است دیمف ياعتقاد پرور يو هم برا یشناس تیشخص يهم برا خ،یدر کنار تار

 يبه طور مثال، طبـر . است گرید يمحض به گونه ا یخیتار يکتاب ها وضع
ـ  نیدر ا: دیگو یم يهجر 30سال  عیدر وقا  یعیابـوذر و عثمـان، وقـا    نیسال ب

ابوذر و ظلـم بـه او از جانـب     يرااو ماج )1(.سمیاتفاق افتاد که دوست ندارم بنو
بـه ابـوذر در آن    طاست که حوادث مربو یدر حال نیا. گذارد یعثمان را کنار م

ـ  ینیسال ها را مرحوم عالمه ام چگونـه  ) 2(.صـفحه آورده اسـت  250از  شیدر ب
صـفحه شـرح    700را حذف کرده است؟ حـدود   یخیهمه مطلب تار نیا يطبر

که در کتاب  يشده، به گونه ا انیمختصراً ب یخیحال سلمان است که در کتب تار
  .وجود ندارد یمهمسلمان مطلب  یاهل سنت، از کل زندگ خیتار يها

اهل سنت،  یخیاوقات در کتب تار یکند که گاه یم يادآوری يعسکر عالمه
ابـوذر و   نیاما حادثه مهم ب سند،نوی یمطلب م نیقهرمان دروغ کیدر شجاعت 
  است، که چرا زینکته سؤال برانگ نیا. رندیگ یم دهیعثمان را ناد

_______________________________________  
  286و  283ص  4ج  يطبر خیتار -1
 نیحسـ  دیسـ (منتشر شده اسـت  » ها هیرایابوذر به دور از پ«بخش تحت عنوان  نیا يترجمه  -2

  )1358بدر، : تهران ،ینیحس
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امـا   سـند، نوی یمطلب م یبه آن مفصل د،آی یکه خوششان م ییآن ها درباره
  !!کنند؟ یرا رها م یداستان واقع نجایا

  
هـا را   تیاست و اگـر شخصـ   خیاز تار یجزء ناگسستن یشناس تیشخص لذا
  .میکن لیتحل یبه درست میتوان ینم زیحوادث آنان را ن م،ینشناس
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  آغاز خالفت: اول بخش

  عثمان دنیبه خالفت رس یچگونگ
ـ بعد از خودش برگز فهیخل نییتع يبرا ییقبل از مرگش شورا عمر کـه از   دی

وقاص، عبدالرحمن بـن   یسعد بن اب طالب،یبن اب یعل: شد یم لیشش نفر تشک
  .و عثمان ریعوف، طلحه، زب

  
وقاص از همان ابتـدا   یسعد اب. دادند يرأ  یبه حضرت عل ریو زب طلحه

  .عثمان بود يگفت عثمان، چون پسر عمو
اگـر از اول بـه   . شوهر خواهرش بود و حق وتو داشـت بن عوف  عبدالرحمن

دستت را بده تا با : گفت  یبه حضرت عل. داد، مناسب نبود یم يعثمان رأ
به شـرط  : عبدالرحمن گفت یدستش را جلو آورد، ول نیرالمؤمنیکنم، ام عتیتو ب

 نیمنالمـؤ  ریام. یکن ملع نیخیو سنت ش امبریآنکه بر طبق کتاب خدا و سنت پ
ـ کتاب خدا و سنت پ: فرمود در اسـالم   نیخیرا قبـول دارم، امـا سـنت شـ     امبری

  .ستیاز آن ها ن تیدر تبع یالزام چیندارد و ه تیموضوع
شـرط را بـه او گفـت، عثمـان      نیآن گاه رو به عثمان کرد و هم عبدالرحمن

قبـول   بـت یرق یعل ای: عبدالرحمن گفت. دییهر چه شما بگو کنم یقبول م: گفت
از حکومـت   نیرالمـؤمن یدر واقع ام. قبول کرده باشد: فرمودند نیرالمؤمنیام. ردهک

  .نکند تیتثب را نیخیجمله، سنت ش نیدست برداشت تا ا شیایبا تمام مزا
ضـررکردند؟ اگـر    نیرالمـؤمن یدر حـاکم نبـودن ام   نیقدر اسالم و مسـلم  چه

بود و هر  شتریم باسال يضرر آن برا کرد، یرا قبول م نیخیسنت ش نیرالمؤمنیام
  .به اسالم زده است شتریب يبداند، ضربه ا یعمل آنان را سنت اسالم یکس
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  عثمان در آغاز خالفت عملکرد
عثمان در  یکرده که وقت تیاز ابن عباس روا اتیبکار در کتاب الموفق ربنیزب
. کرد، مردم پشت سـرش حـرف زدنـد    عیخانه اش را ساخت و آن را وس نهیمد

  .دیسخبر به او ر
ـ  يمنبر رفت و حمـد و ثنـا   يجمعه بعد از نماز جمعه باال روز را بجـا   یاله

از  يهـر گـاه خداونـد متعـال بـه بنـده ا      : درود فرستاد و گفـت  امبریآورد، بر پ
و پشت سر او حرف  نندیتوانند بب یعده حسود نم کیدهد،  یم یبندگانش نعمت

که مـا   يآن خانه ا. نندگاه کنداده که حسودان به آن ن یخدا به ما نعمت. زنند یم
و رفـت   يمگر چه شده است؟ الزم بود، گرفتار. میقصد جمع مال ندار م،یساخت

  .میما خانه ساخت. و آمد هست، اتاق ها کم بود
مـا را گرفتـه،    میغنـا  فهیجناب خل: ندیگو یعده جمع شده اند و م کی یول

را  یبعـد مطـالب  . اند خورده انشیرا خودش و اطراف هیبه ما داده و بق یمقدار کم
  يعده افراد کیکه  دهد یسپس ادامه م. دگوی یکه پشت سرش گفته اند م

دور بـاد، دور   کنند، یم دییکرده اند که حرف مردم را تأ دایخودشان را پ مثل
  .خواند يبعد از آن شعر! دینیبب دتوانی یشما به خاك، که نم ینیب! باد

  
ـ    اسری و عمار  یچشمش به عل یوقت گفتنـد،   یافتاد که با هـم سـخن م

هـا   نیکنند، ا یم دییرا که گفتم مردم را تأ ییآن ها: زدن کرد که هیشروع به کنا
  طالبیبن اب یتمام انتقادات مربوط به خودش را در خانه عل یعنی. هستند

  .و دانستا ارانیو   یبه حضرت عل هخواند و گناه انتقاد کردن را وابست
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 گـران یبـه د  يریبه تعب. ها حسودند نیکرد که ا نیتلق انشیضمن به اطراف در
 یزند وگرنـه مـا مشـکل    یحرف ها را م نیماست که ا یاسیس بیرق نیا دیبگو
ـ   ایخدا«: را بلند کرد و به دعا گفت شیآن گاه دست ها. میندار  یتو خـودت م
 یم ثاریا یالمتس يقدر براکه من چه  دانی یطلب هستم و م تیکه من عاف دانی
  .»بده تا بتوانم کارکنم یخواهد همه راحت باشند به من سالمت یدلم م. کنم

  .عثمان به منزلش رفت. پراکنده شدند  یاز اطراف حضرت عل مردم
ـ   یکس یگونه موارد وقت نیا در  يبـرا  يعـده ا  کنـد،  یاز مخالفش شـکوه م

 یحرف زده؟ چه کسـ  یچه کس: که رندگی یکردن خود دنبال حرف را م نیریش
ـ  چارهیو ب میریرا ناراحت کرده؟ بگو تا بگ فهیخل کـه   نجاسـت یو ا.... و میاش کن

  .رندیبگ یاهگردند تا از آب گل آلود م یافراد چاپلوس دنبال فرصت م يعده ا
چه خبرتان : به ابن عباس رو کرد و گفت فهیخل. عباس همراه مردم رفت ابن

 صیحر چه شده که شما د؟یدار یدست از ما بر نم د؟کنی یها نماست که ما را ر
خالصه به جانب ابن عباس پرخاش کرد و کالم  د؟یریدنبال کار ما را بگ دیشده ا
ـ ا. را از خـودت دور کـن   طانیش: عباس در جواب او گفت ابن .شد یطوالن  نی

مرا  که یکس: عثمان گفت. ییگو یگونه سخن م نیبر تو مسلط شده که ا طانیش
 طالـب یبن اب یعل تیپسر عمو م،یگونه سخن بگو نیشوم و ا یوادار کرد عصبان

  .است
  
  .به شما دروغ گفته اند و اخبار کذب رسانده باشند دیشا: عباس گفت ابن

حرف ها را بـه مـن گفتـه، ثقـه و مـورد       نیکه ا یآن کس ر،یخ: گفت عثمان
  .است نانیاطم
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  .ستیثقه نکند  یم کیکه تحر یکس: عباس گفت ابن
  

  کنم؟ یم تیشکا یچرا از عل دانی یم: گفت عثمان
  

  .رندیانتقام بگ خواهند یکه مردم م یزن یتو حرف خودت را م ینه، ول: گفت
  

که خودش را آماده کرده است کـه خالفـت را از مـن     یآن کس: گفت عثمان
  .مخالف ماست نیاست که بزرگ تر تیپسر عمو طالب،یبن اب یعل رد،یبگ

که  ییاز بحث ها ییرها يذکر است که برادران اهل سنت برا انیشا انجیا در
 يگذشتگان همه با هم خوب بودند و اختالف انداز: ندگوی یشود، همواره م یم

ـ ا! دیخوب دقت کن: مگویی یم. است يبعد يها به گردن نسل ها  ریهـا تعـاب   نی
 فهیکه هر چهار خل ندیگو یچگونه م.   یسوم است درباره عل فهیعثمان خل

  نداشتند؟ یاختالف چیبا هم بودند و ه امبریپ
  

ـ   نیفراوان موجود است که ب مدارك نبـوده، بلکـه    یرفـاقت  چیخلفا نه تنهـا ه
 سـنگ  .اسـتعمار گـران و   نکـه یاز ا میوجود داشته اسـت، بگـذر   یدشمن تینها

  .داختالفات را دارن نیمردم روزگاران بعد، قصد سوء استفاده از ا يانداز
  .است  طالبیبن اب یبرداشت عثمان از عل نیا

  
ـ  نـه یو ک یشوم ،یمنیاز بد کنند یکه به من انتقاد م یینهایا: گفت عثمان  یعل

ـ : سپس به ابن عباس گفت. است ـ دهـم بـه دو چ   یمن به تو هشدار م  یکـ ی: زی
  .من گرفتار شما شده ام. ما یشیمراعات قوم و خو یکیمراعات اسالم و 
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اسـت کـه اعمـال و     نیانسان ا يحالت ها نیاز بدتر یکی دیداشته باش جهتو
ـ دنبال دشمن خ شهینکبت خود را نفهمد و هم ند،یرفتار خود را نب بگـردد و   یالی

ـ  یهر جـا در شـرکت  . دارند یو دشمن یفکر کند که آن ها شوم ـ  یتیریمـد  ای  ای
ـ به گردن ا را رهایتا تقص گردد یدنبال مقصر م آورد، یکم م يفرد ،يمنبر و  نی
 یمردم پشت سـر او نمـاز نمـ    ندیب یم یوقت يمسجد شنمازیپ یحت. ندازدیآن ب

در وجـود   رادیا دیکه شا کند یتفحص نم. گردد یم گانهیخوانند، دنبال عوامل ب
 نیبه خدا قسم دوست داشتم ا: عثمان در ادامه به ابن عباس گفت. خود او باشد

که من  دیدیفهم یاز اقوام شما بودم، بعد م یکیو من  د،یچرخ یکار دست شما م
  .بعد هم او را قسم داد. شما بهترم يبرا

ما هم همـان گونـه    ،يهمان طور که ما را به اسالم قسم داد: عباس گفت ابن
  .عدواً کیو ف نایأن تطمع ف م،گویی یرا م نیبه تو ا
ـ و  نیرالمؤمنیبرخورد ام يدرباره  ینکته اساس کی نجایا در سـبت  ن ارانشی

عثمـان،   يهـا  يبا تمام خراب کار نیرالمؤمنیکه ام نیو آن ا مینیب یبه عثمان م
ـ   ریو راه خ دیآ یبا او بر م یرخواهیو خ حتینص گاهیباز از جا  یرا نشـانش م

  .نشود شتریدهد تا مشکالت او ب
ـ . من از نزد عثمان خارج شدم: دگوی یعباس م ابن راه بـه حضـرت    نیدر ب

خواستم . و ناراحت هستند یعصبان اریبس شانیا دمیورد کردم و دبرخ  یعل
 یندارد، لذا هم از عل يا دهیفا دمید. نگذاشتند یبه آن حضرت آرامش بدهم، ول

ـ    دیرسـ خبر به عثمان . کردم يریو هم از عثمان کناره گ کنـاره   یکـه مـن از عل
  .گرفته ام

  
  !م؟رسی یمچرا کم خدمت شما : و گفت دیاش عوض شده و خند چهره
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أ بک عنا ما« بطَ   .»اَ
  

  :گفت سپس
  ».عن صاحبک و عرفت من حاله تیما را یعل لیدل نایّ ترکک العود ال ان«
  
  .است یهم مثل من عصبان یعل يدید

 يخبـر   یماجرا هر وقت از حضرت عل نیبعد از ا: دگوی یعباس م ابن
ـ    یگامو هن. کرد یاو مرا احضار م رساندند، یبه عثمان م خواسـتم   یکـه مـن م

آن روز جمعه که او : گفت یکار را نکرده، م نیا ایحرف را نزده  نیا یعل میبگو
  )1.(دستش افتاده بود يبهانه ا یعنی... يرا ترك کرد

 یداشت و هر مشکل  یخصمانه با حضرت عل يمجموع عثمان رفتار در
نسـبت    یبه حضرت عل داد، یخودش رخ م یتیکفا یکه در جامعه بر اثر ب

  .کار در رنج بود نیهم به شدت از ا  نیالمؤمن ریام. داد یم
__________________________________________  

  .456 _452ص  31بحاراالنوار، ج  -1
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ـ و ب رفت یشد، به منزل م یناراحت م یلیکه حضرت خ يموارد  ینمـ  رونی
  .آمد

آن که  يبرا  نیالمؤمن ریام. کنی یم کیو مردم را تحرت: گفت یم عثمان
به نـام   يمنطقه ا. رفت یم رونیمردم به او نسبت داده نشود، از شهر ب کاتیتحر
»عیـ داشـت و حضـرت مشـغول آب    ییبود کـه در آن نخلسـتان هـا     »نب و  ياری

  .شد یآن ها م یدگیرس
ـ   یضرت علبه دنبال ح فرستاد یرا م یعثمان کس دوباره  نیکه اگر تو ب
پس تو عمداً مـردم را   ؟یرفت رونیچرا ب ،دهی یها آرامش م نیبه ا یمردم باش

در  ییایب دیبا. که دستمان به تو نرسد روي یم رونیو خودت ب یکن یم کیتحر
ـ   اش یآن وقت حضرت اثاثه و زندگ. یکن یزندگ نهیمد و در  کـرد  یرا جمـع م
گفت که مردم را  یباز عثمان م ماند، یدو هفته که م یکی. دگزی یاقامت م نهیمد

شدند و به عثمـان   یروز سخت عصبان کی  نیرالمؤمنیام. کنی یم کیتحر
 ییگو یم م،آی یشهر م يتو ،يگذاشته ا فیما را بالتکل. ما را رها کن: فرمودند

ـ ما بـا تـو با   فیداخل شهر، آخر تکل ایب گویی یم روم یم رونیب رون،یبرو ب  دی
  )240البالغه، خطبه  نهج. (روشن بشود

  
ـ سخت گذشت، ز اریبس  یدوران عثمان به حضرت عل اواخر عثمـان   رای

  .گذاشت یلحظه هم آرام نم کیرا   یحضرت عل
 نیبه ا. مظلوم فهیخل شد، یگفته م فهیخل نیجالب است که بعدها به هم یلیخ

قـرآن   يکشـتند و خـونش رو   خوانـد  یکه قرآن م یا در حالعنوان که عثمان ر
 ختـه یآن ر يمظلوم رو فهیاست که خون خل یقرآن نیا: گفت یم هیمعاو. ختیر

  .است
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عثمان را تشنه نگه داشته بودند  شه،یو عا ریاست که طلحه و زب یدر حال نیا
ـ  آنان آب يبراعليهم السالم نیتوسط امام حسن و امام حس نیرالمؤمنیو ام  یم

: بود که گفتنـد  نیدر کربال ا انشیو اطراف دیزیاوصاف، بهانه  نیبا تمام ا. فرستاد
 نیا. میریم انتقام خون عثمان را بگیخواه یپدر تو عثمان را تشنه کشته است، م

  .اسالم است خیمهم تار يداستان انتقام خون عثمان، از شاخصه ها
بـه    نیرالمـؤمن یام ياشوم که مزاحمـت عثمـان بـر    ادآوری دیبا نجایا در
 خیقسمت از تـار  نیا. بوده است شانیبا ا انینیشیپ يها تیاز اذ شتریب یدرجات

ـ از قب ییجملـه هـا  . کننـد  یو کمتر به آن توجه م شود ینشان داده نم یلیخ  لی
شـده، امـا در    دهیبارها شـن  اندر دوران خالفت عثم) 1(»لهلک عثمان یلوال عل«

ـ   محافل و مجالس کم ـ اذ. شـود  یتـر گفتـه م کـه عثمـان نسـبت بـه      ییهـا  تی
ـ  ییداشت و خون دل ها یروا م  نیرالمؤمنیام داد، از  یکه به آن حضرت م

ـ یسبب شـده خ  يخبر یب نیا. است خینکات پنهان تار از افـراد نسـبت بـه     یل
 البتـه نمونـه  . از او دارند، نداشته باشـند  شیرا که با پ يعثمان، آن بغض و عناد

ـ یو مرحـوم کل  دیمرحوم مف ،یگونه رفتارها را مرحوم مجلس نیاز ا ییها در  ین
  .آثار خود آورده اند

ـ    نیرالمـؤمن یبکار از ام ربنیدر قرن ششم، از زب دیالحد یاب ابن  ینقـل م
ما نزد عثمـان  . را به دنبالم فرستاد یروز تابستان گرم، عثمان کس کیکند که در 

ـ ز يگرمـا . سـرم گذاشـته بـودم    يت گرما لباسـم را رو من از شد م،یرفت را  ادی
  .شود یم جادیا آفتاب میکه بر اثر تابش مستق ندیوگ یم» هاجره«

________________________________________  
ـ   ریتفس یف یالفت نیز«به نقل از کتاب  214ص  8ج  ریالغد -1  ینوشـته عاصـم   »یسوره هـل ات
  )یمحدث سن(
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 یداشت، نصف عصا، تا اگر خواست ثابت کند و به کس یدستچوب کی عثمان

  .بزند گرانیو من حق دارم، بتواند با آن به سر و کله د رمیکه من ام دیبگو
تخـت   يرو. پر بود از طال و نقـره  سهیدو ک. بود يادیمقابل عثمان پول ز در

را بـردار و  هـا   سـه یک نیاز ا یکی ایب: گفت  یبه حضرت عل. داده بود هیتک
بـه او   انتقـادات حضـرت   !! (يکن، تو ما را سـوزانده ا  ریبرو، شکمت را س

ـ  یحضرت عل ل،با پو خواست یبود و او حاال م دهیرس کـرد   یرا بخرد، فکر م
 نیالمسـلم  فـه یادب خل نیا. و فقر با او در افتاده است یحضرت از زور گرسنگ

  !)است
  

و حق قوم و  دهی یتو صله رحم انجام م: ندیفرما یبه عثمان م ریام حضرت
ـ بود  دهیبه تو بخش یکس ایمال ارث تو بود  نیاگر ا! ؟یده یم یشیخو از راه  ای
و  گرفتم یم ای کردم، یدو کار را م نیاز ا یکیمن  ،يبه دست آورده بود یحالل

 شـتن یو خو کردم یجهاد م مو با نفس گرفتم ینم ای کردم، یم ياز تو سپاسگزار
اگر مال خودت نباشد و مال خدا  یول. کردم یو از تو قبول نم دمیورز یم يدار
و  یرا به من ببخشـ  نیا يباشد، به خدا قسم نه تو حق دار لیو ابن السب تامیو ا

  .نه من حق گرفتن آن را دارم
  

ـ  يشـتندار یبه خدا سوگند که تو خو: گفت عثمان ـ  یم ـ و جـز ا  یکن کـار   نی
  .یکن ینم يگرید
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اش بـه   یسپس بلند شد و با چوبدسـت . دیتو را خر شود یکه نم نیا خالصه
مـن دسـتش را نگـرفتم و او را رد    : حضرت فرمـود . زد  یسر حضرت عل

  .خواست بزند، زد یکه م ينکردم تا به خواسته اش برسد و به اندازه ا
من  نیب! ایخدا: و به خانه ام برگشتم و گفتم دمیهم جامه ام را به سرم کش من

  )1(.از منکر کردم یمن تو را امر به معروف و نه. و عثمان حکم کن
داد، بعد از او بـه   هینام داشت، به معاو "بیقض"خود را که  یچوبدست عثمان

زدنـد،   نیرالمؤمنیکه به سر ام بیهمان قض. شد نیاش ا جهینت. دیرس دیزیدست 
  .زد یم نیبر لب و دندان حضرت اباعبداهللا الحس دیزیدر مجلس شام، 

  

  نیشیپ فهیعملکرد عثمان با دو خل تفاوت
ـ یو نیکه ا میرس یم يحکومت عثمان به موارد يها یژگیو در دربـاره   یژگ

کـرد کـه    ینمـ  جابیزمان آن ها ا طیشرا یعنی. اول و دوم نبود فهیحکومت خل
 امبریبودن به پ کیو نزد یخانوادگ تیمانند موقع یعوامل. گونه رفتار کنند نیبد

ـ یخ واننـد سبب شده بـود کـه آن هـا نت    یو اوضاع اجتماع یت زماناز جه از  یل
  .رفتارها را از خود بروز بدهند

مرتبه در وسط  کینگذشته، جا نداشت که  امبریدو سال از فوت پ یکی هنوز
ـ  يبـرا . به عنوان کاخ حکومت باال برد یساختمان اشراف کی نهیشهر مد  یمردم

کرد، اما بعـد   یجلوه م يعاد ریغ یلیشتند، خدا يزمان کمتر امبریکه نسبت به پ
ـ   يتر ها رو انو جو روند یم نیاز ب رمردهایپ جیسال، به تدر ستیاز ب  یکـار م
! شـود  یم گرید يو رفت و آمدها به گونه ا شود یعوض م یجهان طیشرا. ندآی

فتوحـات   نیو اطـراف و اکنـاف آن در همـ    نـه یپـا برهنـه مد   يچشم عرب ها
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ـ   یجاه و جبروت زنـدگ . افتد یم صریو ق يربه کاخ کس ،یاسالم  یآن هـا را م
  .شوند یآن ها آشنا م یاشراف یو با زندگ نندبی

___________________________________________  
  .16ص  9ج  دیالحد یشرح ابن اب -1
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کـرد و سـاختمانش را محکـم     ییبنا دیتجد نهیدر مد فهیزمان اگر خل نیا در
و  کننـد  یمردم رفت و آمد م م،یخانه را توسعه بده دیبا: بهانه که نیساخت به ا

 یهاتیها توج نیا!! محکم نباشد یلیخ دیشود، شا یدگیمردم رس يبه کارها دیبا
  .دارد ینگه م یاست که مردم را راض

 ریغ یزندگ وهیش نیرا داشتند، ا امبریپ یزندگ يکه سابقه  يعده ا يبرا یول
. او را دارد ینیجانشـ  يخدا نشسـته و ادعـا   رسول يجا فهیخل رایز. بود يعاد

ـ . عموم مردم دقت ندارند. هاتیبنابر همان توج عثمـان  : نـد یگو یساده لوحانه م
  بکند، چرا نکند؟ يکار نیچن دیبا

 زیعثمان به آن سو رفت که عموم مردم مخصوصاً جوانان ن یاشراف یزندگ لذا
که اصـالً خودشـان    فهیخل انیمخصوصاً اطراف. نشوند ینوع زندگ نیبه ا لیم یب

جـاه و جبـروتش    یکمـ  فـه یبودند که اگر خل یاشراف تیموقع نیدنبال کسب چن
بـود   ينه تنهـا عـاد   او انیاطراف يلذا برا. هم به آن ها برسد يزیباشد، چ شتریب

 یاهال یباشد که وقت یعیطب دیپس با. کردند یامر هم م نیبه ا قیبلکه او را تشو
ـ ول"کوفـه از   یو اهـال  "سرح یعبداهللا بن اب"مصر از  ـ ( "بـن عقبـه   دی  یِدو وال

اعتـراض هـا عثمـان را خـوش      نیا کنند، یم تیشکا) منصوب از طرف عثمان
  .دهدو به آن ها جواب سر باال ب دیاین

سـوم   فـه یاست، لذا مطالعـه دوران حکومـت خل   یبحث مهم اجتماع کی نیا
  .ت استعبر هیما ندگانیآ يبرا شهیهم يمخصوصاً اواخر آن، برا
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  به عثمان درباره مروان بن حکم  نیرالمؤمنیام هشدار
 مـروان .که تو مرکب مروان مشو کند یم حتیعثمان را نص  یعل حضرت

. زدند یمروان به اسالم ضرر فراوان یبن. است خیتار دیپل يبن حکم از چهره ها
نامزد  چگاهیاما ه. فتار بودفضول و بد دهن و هرزه و بد ر يمروان بن حکم فرد

 ننـد بی یچون م کنند، یافراد دنبال م یاست که بعض یاستیس نیو ا. خالفت نشد
ـ    لمسـئو  يآدم هـا . خورند یپشت پرده بهتر م تواننـد از   یو شـاخص کمتـر م

 یم یبه راحت رندگی یکه پشت سر آنان قرار م يامکانات استفاده کنند، اما عده ا
  .برند یواقع تمام بهره ها را آنان م چپاول کنند و در توانند
  

کـرده بـود    يرا طور نهیخالفت نشد، اما زم دیکاند فهیدر زمان سه خل مروان
خـودش بـه    یچنـد صـباح   د،یزیبن  هیمعاو یِتیکفا یو ب دیزیکه بعد از سقوط 

  .دیحکومت رس
کـه سـر    يکرده بود، به طـور  دایپ یمردم افهیق نهیاست که در مد نیا مسئله

ظاهرش را خوب حفظ کرده ! نماز بخوان ایب: به او گفتند امام حسن  جنازه
  .کرد یخواست م یو هر چه دلش م داد یبود، اما پشت پرده خط م

حضـور   يساختمان استاندار دیدر کاخ ول نهیکه در مد يهست تا روز مروان
مروان . درس یم  نیقتل امام حس ایگرفتن  عتیبر ب یمبن دیزیدارد و فرمان 

ـ و ا. را بکش یبن عل نیحس: دگوی یم ـ اسـت کـه در ز   نی ـ   ارتی  یعاشـورا م
  :مخوانی
  
  .»و آل مروان ادیو لعن اهللا آل ز« 
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عبدالملک  دبنیعبدالملک بن مروان، ول يمروان به نام ها نیبعدها فرزندان ا 

  .رسند یبه حکومت م يامو فهیخل نیتا آخر...... عبدالملک دبنیزیو 
  
  !هیسال اوالد مروان حاکم هستند نه اوالد معاو یواقع س در

شـده همـه کـاره عثمـان، مشـاور و       ،یخیتـار  نهیشیپ نیمروان با ا نیا حال
  .دارد اریتمام امکانات را هم در اخت. گرداننده حکومت اوست

  

  در حکومت عثمان قیو ناال تیکفا یافراد ب حضور
. افتاد هیام یبه دست بن نیم امور مسلمکار آمدن عثمان بن عفان، زما يرو با

  .حکومت کرد یسال بر جامعه اسالم میدوازده و ن باًیعثمان تقر
علـيهم ائمه  شاتیو در فرما یو سن عهیاعم از ش یخیاسناد و مدارك تار در

خـاص حکومـت عثمـان     يها یژگیو  نیرالمؤمنیمخصوالً کلمات امالسالم
  .شده است انیب

و  انیحیجنگ با مسـ . وجود نداشت ینا امن یائل و مشکالت داخلنظر مس از
ـ    يو کشورها انیهودی دوره  نسـبت بـه دوران عمـر    ،یخـارج از محـدوده عرب

ـ   . کمتراتفاق افتاد فتوحات کشـور   م،یرسـ  یهر چه به اواخر حکومـت عثمـان م
  .شود یم دهیو فتوحات کمتر د ییگشا

بـر  . کنـد  یجلوه م يگرید مشکالت به شکل یاسالم يدر داخل جامعه  اما
 گـران یو عمال او به د فهی، اخالق خل"ملوکهم نید یالناس عل" يقاعده  يمبنا

  .کند یم تیسرا زین
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دست  ریمسئول به افراد ز کیو  ریمد کیشده که اخالق  دهید اریامر بس نیا
ـ   ژهیانتقال فرهنگ و اخالق و نیا یگاه. کند یم تیهم سرا  یبا اصرار اتفـاق م

بـه   يفاسد، فسادش را بـا اراده و عمـد   یگاه. شود یقهراً منتقل م یو گاه افتد
طـرز   نیا. شود یم رگذاراث میمستق ریهم عملش غ یگاه کند، یمنتقل م گرانید

  .شود یم دهیکوچک و هم در حد کالن آن د يرفتار، هم در مجموعه ها
ـ  .شود یم دهید ياثر گذار نیا ستین یتیریکه بحث مد ییدر جاها یحت  نیب

نماز منظم و با تقـوا در گـروه نمـاز     شیپ م،ینبی یاثر را م نیو مأموم ا شنمازیپ
  .گذارد یگزاران خود اثر م

ـ  ي فهیدوران حکومت خل در  ،يتـن پـرور   ،یاول و دوم، اخالق شکم چران
رفتارهـا   نیاز ا فهیکه خل آمد یم شیپ یگاه یحت. کمتر بروز دارد یشهوت ران

در . نـدارد  یو خدا ترس انتیبه تقوا و د یربط ر،ییو تغتعصب  نیا. دلخور بشود
ـ   یوحشتناک يدوم، خشونت ها ي فهینوع رفتار خلفا خصوصاً خل  یگـزارش م

 نیرالمؤمنیام یحت. شده است انیب زیها در منابع اهل سنت ن ییتند خو نیا. شود
  )1.(کنند یم ریآدم خشن، چموش و سرکش تعب کیاو را به عنوان  
ـ   یزمان خالفت عمر وقت در ـ از ب "رهیابـوهر " شـود  یخبـر دار م المـال   تی

او  )2(کـرده  یکار م نیبحر یمال وانیبه عنوان حسابرس در د یمدت اختالس کرده
هـم   یتا زمـان . کند یو از کار برکنارش م زند یم یرا احضار کرده، کتک حساب

ـ . نشـد  يکـاره ا  رهیکه عمر بن الخطاب سرکار بود، ابوهر در دوران عثمـان   اام
 نه در زمان رهیابوهر. کند یم دایپ یگاهیو جا تیدوباره موقع

______________________________________  
ابن ). 209ص  4االمم والملوك ج  خیتار ،يطبر(دست گرفت  انهیبود که تاز یکس نیاو نخست -1

 یبرخـ ) 126ن الخطاب صعمر ب خیتار ،يابن جوز( دیرا دو سال نپرس یعباس از ترس عمر سؤال
ص  3طبقات ابـن سـعد ج   (حجاج ترسناك تر بود  ریعمر از شمش ي انهیاز صحابه گفته اند که تاز

ـ  یکه از پشتش خـون  نیخواند مگر ا ینم ثیحد یعمر کس يگفته در زمام دار رهیوهراب) 282  یم
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الـدر  (زد  انهیتازسؤال کرد، عمر به او  يا هیاز عمر آ یشخص) 11ص  3ابن عساکر ج  خیتار(آمد 
دوم  ي فـه یخل ياز مطالب مورخان اهل تسنن درباره  یجمالت، بخش نیا). 317ص  6المنثور ج 

  .است
ـ گفته بود که اموال خدا را دزد رهیعمر به ابوهر -2  ری، سـ 335ص  4ج  يالطبقـات الکبـر  ( ؟يدی

  )612ص  2اعالم النبالء ج 
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را بشنود و نه تـا زمـان    امبریپ يو تمام حرف ها ندیبود که بنش یآدم امبریپ
کرده، سن او هم باال رفته، حـاال   دایحاال فرصت پ. بود ثیاهل حد یلیعثمان خ

  .ردیگ یقرار م یمسند کار فرهنگ
ـ  يها یژگیو یتیاز نظر شخص فهیکه خل ییجا دارد کـه بـر    یخاصـ  یاخالق

ـ ااست در  یعیبوده، طب شیایتمام هم و غم او دن یثیو حد ییاساس کتب روا  نی
بنا . باشند یاقتیل یب يهم آدم ها..... و یقاض شنماز،یپ ،یحکومت، استاندار، وال

  .بوداطراف او، همه جور آدم جمع شده  ل،یدل نیبه هم
کـه   یمنبـر، شـراب   ياو در بـاال . در کوفه استاندار او بود دیعنوان مثال ول به

عثمـان بردنـد کـه    بـه   تیمردم شکا)1.(خورده بود، باال آورد و منبر را نجس کرد
 چـاره یمردم ب د،یمجازات ول يبه جا فهیخل. شده است یعمل نیمرتکب چن دیول

  !کرد هیرا تنب
ـ  شینوع رفتارها، هر چه در حکومت عثمان پ نیا از ـ رو یم ـ  شـتر یب م،ی  یم

  .مینیب
تمـام   دیکوش یم فهیبود که خل نیحکومت عثمان ا يها یژگیاز و گرید یکی

که تازه به ثمر  یهر نوجوان. کند میتقس هیام یدش بنخو شانیخو نیامکانات را ب
ـ تمـام ب . نشست یم... یوال ل،یوک ر،یدر منصب وز د،یرس یم ـ المـال، ت  تی  ولی

ـ  ییبـه نـان و نـوا    رشـان یو کب ریبود و صـغ  هیام یخاندان بن ـ در یب  دهیرسـ  غی
در  یو ال ابال نید یانصاف، ب یب ،یاشراف یحکومت خانوادگ کی خالصه.بودند
از آن ها آن قـدر پولـدار شـده کـه      یبعض. به وجود آمده بود یاسالم ي جامعه
  طالها

____________________________________________  
شب شراب خورده و مست بود و صبح آمـد در محـراب و نمـاز صـبح را چهـار رکعـت        دیول -1

  )335ص  2ج  ي، مروج الذهب مسعود176 -177ص  4ج  یاالغان. (خواند
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ـ  میشکستند و تقسـ  یتبر م با را ـ . کردنـد  یم از  يعـده ا  یطیشـرا  نیدر چن
  .بردند یبه سر م یفقر و تنگدست تیمسلمانان در نها

ـ   شیدر دعاهـا  "یقرن سیاو"است که میاوضاع وخ نیقدر ا آن  یاسـتغفار م
 رنـد یم یم یاز گرسنگ يما عده ا يکه در جامعه  نیاز ا ایخدا: دیگو یکند و م
ـ  یم یزندگ یاجتماع نیندارند و ما در چن یزندگ یاز برهنگ يو عده ا از  م،یکن

بـه   یگروهـ  .است فهیدر زمان خل "یقرن سیاو" يدعا نیا. خواهم یتو عذر م
و  امـد یکردند، عثمان خوشش ن حتیآمدند و او را نص فهیجهت اعتراض نزد خل

. ندداشـت  تیآنجا شـکا  یآن ها از مصر آمده بودند و از وال. کرد رونیآن ها را ب
مطلـع   طیبدهند تا از اوضاع و شـرا  فهیهم با خود آورده بودند که به خل ينامه ا
و  اسـر یعمـار  . تا به عثمان برسـانم  دیبدهنامه را به من : گفت اسریعمار . شود

 دانیدارند، پدر و مادرش از شه یدرخشان ياسالم چهره  خیخانواده اش در تار
تراز  دگانِیأنشان نازل شده و از رنج دقرآن در ش ي هیاسالم هستند و آ ي هیاول

  .هستند یاسالم ياول جامعه 
  
و خـوش   یاشیدنبال ع هیام یشد، عثمان و بن یکه عمار شکنجه م یزمان آن
شـده و   نیالمسـلم  فهیحاال روزگار برگشته و عثمان خل. خودشان بودند یگذران

 .کاریعمار، ب

ـ    برم  ینامه را من م: گفت. موجه است يمرد عمار   یو بـه دسـت عثمـان م
. خواست بـه مسـجد بـرود    یرفت، او وضو گرفته بود و م فهینزد خل یوقت. دهم

 امده،یها به تو ن یفضول نیا: عثمان نامه را خواند و گفت. عمار نامه را به او داد
کـرد و بـه    بلند او را گرفت،عمار را  ي قهیبعد هم ! نامه را به تو داده؟ یچه کس
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به شکم عمار زد که شکم او پاره شد و عمار با بـدن   يلگدو چنان  دیکوب نیزم
  )1(رفت رونیمجروح از خانه ب

  

  یبا خطاکاران حکومت  نیرالمؤمنیام برخورد
ـ  یگاه  نیرالمؤمنینکته قابل توجه است که در حکومت حق ام نیا  کی
ـ    ییکارمند در جـا  ایفرمانده  کی ای یوال ـ  یخطـا و اشـتباه م ـ  . ردک  یامـا وقت

ـ   یم نیرالمؤمنیخود را به ام دهیستمد داد، حضـرت نـه    یرساند و به او خبـر م
جرم او را بـه عهـده    نهو . کرد یم ینه پرده پوش کرد، یم تیمأمور خود را تقو

گرفت  یمال را از او م. کرد یم هیرا تنب ندهیو نما یدر عوض آن وال. گرفت یم
  .داد یو حق محروم را م

ـ  یعذر م دهیآن ستمدآن گاه از   ایخـدا : گفـت  یخواست و در انظار مردم م
آدم را فرستادم در فالن جا که خوب عمل کند، نفرستادم که ظلـم کنـد،    نیمن، ا
ـ  تیکـه بـه شـکا    ینوع برخورد، مردم نیبا ا. را ببخش یعل ایخدا آمدنـد،   یم

  .گشتند یخوشحال بر م
ـ وق. اسـت  گرید يدر زمان خلفا، وضع به گونه ا اما و  فـه یخل نـدگان ینما یت

ـ حکومـت تأ  يتـازه از سـو   کنند، یکارگزاران خطا م ـ  دیی  يشـوند و بجـا   یم
  .کنند یم دایو عزل، ارتقاء مقام پ يبرکنار
ـ برخورد است و عثمان ا نیحق و باطل در هم نیب فرق ـ    نی  یگونـه عمـل م

ـ    نیکه به داد مظلوم نیا يبه جا: کرد ـ    یبرسـد، بـه وال داد و  یسـمت بـاالتر م
  .کرد یم هیرا تنب نیوممظل

____________________________________________  
انساب االشـراف  : نقل شده است، از جمله یکتک خوردن عمار به دست عثمان در منابع مختلف -1

  .289ص  4ج  ی، الشاف49و  50ص  3، شرح نهج البالغه ج 161و  162ص  6ج 
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  دوران خالفت: دوم بخش

 

  المال تیمسئول بعثمان با  برخورد
بر اساس کتـاب اهللا و سـنت   "تعهد داده بود که  د،یبه خالفت رس یوقت عثمان

نپردازد؛ اما عملکـرد او   انشیبه اطراف یلیعمل کند و خ "نیخیو سنت ش امبریپ
  .بود گرید يبه گونه ا

ـ ا. کـرد  یحساب و برنامه مصرف م یالمال را ب تیب او. داسـتان از دوران   نی
  :است یدنیعثمان شن
کـه   یبود که در دوران خالفت خلفا، او را به عنوان کس یبن ارقم، کس عبداهللا

کنت خوب رایشناختند، ز یدر اسالم دارد م یخوب يسابقه  یدر صدر اسالم از م 
ـ او را خـازن ب . آمـد  یدر مکه به حساب م یبرخوردار بود و شخص محترم  تی

ـ . دسـت او بـود  در  نیالمال کرده بودند و امکانات و اموال مسلم او : گفتنـد  یم
  .دوزد یالمال نم تیاست، پس چشم به مال ب يخودش آدم ثروتمند

ـ   )ونیلیصد م(صد هزار هزار : روز عثمان به او گفت کی  شیدرهم بـه مـن پ
  .قسط بده

  
  .یسیبنو دیرس دیبا: بن ارقم به او گفت عبداهللا
 یزن یرا م حرف نیا فهیکه به خل يتو چه کاره ا: شد و گفت یعصبان عثمان

ـ  دیحاال از خود مـن رسـ   ،یتو نگهبان پول هست ؟یخواه یم دیو از من رس  یم
  !؟یخواه
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من تا حـاال  ! مردم: در برابر مردم حاضر شد و گفت د،یگونه د نیکه ا عبداهللا
 فـه یدانسـتم نگهبـان امـوال خل    یکنم، نم یم يکردم مال شما را نگهدار یفکر م
  .هستم
  
  .نه اش رفتحرف را زد و به خا نیا او

خـود   ي لهیابوبکر قب: منبر گفت يبه مسجد آمد، و باال د،یبه عثمان رس خبر
ـ "داد و هر چه پول داشت به  یم حیترج گرانیرا بر د ـ  یبن ـ "میتَ داد، عمـر   یم

د یبن"هم نیخیداد و من هم براساس سـنت شـ   یم حیرا بر کل مردم ترج "يع 
مرتکـب   ییخطـا  چهمن . دهم یم حیترج گرانیرا بر د هیام یکنم و بن یعمل م
  !شده ام؟

  
ـ  يو بتـوانم همـه    ستمیدر بهشت با ياگر جلو: گفت سپس ـ ام یبن را بـه   هی

  .شوم یبرم و بعد خودم داخل م یبهشت ببرم، م
  
ـ    . اصالً مال، مالِ ماست: ادامه داد بعد خواهـد بـر    یبه دماغ هـر کـس کـه م

  .المال، مالِ ماست تیاصالً تمام ب. بخورد، بخورد
  

که حـرف او بـه    دیشاهد باش! هاالناسیا: در آنجا بلند شد و گفت اسری عمار
  .خورد یدماغ من بر م

آمـد، او را بـا دو پـا     نییاز منبر پا! ؟ينشسته بود نجایمگر تو ا: گفت عثمان
که از هوش رفته بود و  یاو را در حال. که عمار از حال رفت نیلگدمال کرد، تا ا

  .خانه ام سلمه بردندکرد، به  یاحساس نم يزیچ
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عمـار آن روز نتوانسـت نمـاز    . و زشت شمردند میعظ یلیکار را خ نیا مردم
از صبح که کتک خورده بود تا بعد از مغرب بـه  . ظهر و عصر و مغرب را بخواند

در راه خـدا   میشـکر، مـا از قـد    یاله: به حال آمد گفت یوقت. بود امدهیهوش ن
  .در راه خداست هم تیاذ نیحاال ا م،یدید یم تیاذ

فرستاد نزد ام سلمه که چـه  . خبر دار شد عمار در خانه ام سلمه است عثمان
  کند؟ یفاجر، فاسق تبهکار چه م نیتو ا يدر خانه ! خبر است؟
درخشـان   ياسالم اسـت بـا سـابقه     خیتار يبرجسته  تیشخص اسری عمار

ـ  اسالم، حاال عثمان او را فاجر و ت شرفتیو پ امبریخدمت به پ . دانـد  یبهکـار م
ـ   ری؟ او ام سلمه را هم ز!واقعاً عمار فاجر و فاسق است بـرد، کـه از    یسـؤال م

ـ کـه با  سـت ا خیتار قیدق يایها از زوا نیا. همسران خوشنام رسول خداست  دی
  .میبدان

به خدا : ام سلمه گفت. کن رونیعمار را از خانه ات ب: به ام سلمه گفت عثمان
فقط عمـار  . ستندیمن ن يتو، در خانه  هیتوطئه عل يابر یکنم گروه یم ادیقسم 

دست از ما بـردار  . کنند یم يو دو دخترش در منزل من هستند که از او پرستار
عمـار را کـه   . قرار بده ،یاهخو یکه م يگرید يو برو زور و قدرت خود را جا

ـ از خانه ام ب یده یحاال دستور م ،يگونه مجروح کرده ا نیبه ا  ام! کـنم؟  رونی
دهد و جانش را  یاست که از دست تو جان م امبریپ يصحابه  نیا: سلمه گفت

ـ کف دست گرفته تا اشتباهات تو را درست کند، آن وقت تـو او را بـه ا   روز  نی
  !؟يدرآورده ا
ام سلمه را هم از دست داده و کار را خـراب  . را باخته است هیقاف دید عثمان
ها نزد  نیا. دیکن یکه عمار را از من راض ریفرستاد دنبال طلحه و زب. کرده است
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عمار آن ها را راه نداد و آن ها برگشتند و خبـر را بـه عثمـان     یعمار آمدند، ول
  )1.(رساندند

  

  ست؟یک اسری عمار
ـ  اسـر یدر مـورد عمـار    خداوند ـ فرما یم ْ�ـِرَه َوقَلْبُـُه ُمْطَمـِ�� (: دی

ُ
إِال� َمـْن أ

يَمانِ    )2)بِاْإلِ
  

خـود،   يبا شکنجه ها شیقر. در راه اسالم هستند دیشه نیلو مادر او او پدر
ـ ها را د نیعمار ا. زن و مرد را آزار دادند و آن ها را به آتش انداختند نیا و  دی

. او به ظاهر، از خدا و رسول برگشـت . از اسالم برگرد: نوبت او شد، گفتند یوقت
که چرا من مثل پـدرم   شرمنده بود د،یرس امبریعمار نزد پ یوقت. او را آزاد کردند

. بزنم که اصالً قبول نـدارم  یام حرف یباطن لیکشته نشدم و مجبور شدم خالف م
بلکـه در حـق عمـار کـه      ه،یو سم اسری يقرآن نازل شد، نه تنها درباره  ي هیآ
ـ عمار با ا. کرده است هیدر قلب او محکم است، گرچه به ظاهر تق مانیا ـ آ نی  هی

  )3(.سرافراز شد
___________________________________________  

  .483 _481، ص 31بحاراالنوار، ج  -1
  .106 ي هینحل، آ يسوره  -2
  .390ص  1ج  ،یقم ریتفس -3
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  :عمار فرمودند يبارها درباره   امبریپ

  
  )1(»دار ثیمعه ح دوریعمار مع الحق و الحق مع عمار، « 

  
  .ت در کتب اهل سنت موجود استدس نیفراوان، از ا ثیاحاد

  
  2.کشند یعمار را گروه ستمگر م: فرمودند  امبریپ گریموارد د در
  
عاقبـت  . همه مواظب بودند که عمار توسط آنان کشته نشـود  نیجنگ صف در

 يعـده  . افتـاد  هیدر لشکر معاو يولوله ا. کشته شد نیرالمؤمنیعمار در رکاب ام
. میکه عمار را کشـت  میما گروه ستمکار شده ا: گفتند هیو به معاو برگشتند يادیز

  .میکن که چه کن يفکر: به عمر و عاص گفت هیمعاو
  

ـ   یعل مییگو یو م میگردان یرا بر م هیندارد، قض يکار: گفت طالـب   یبـن اب
  !میجنگ آورد، پس او قاتل است، نه ما که او را کشت دانیعمار را به م

  
مثل عمار را، فاجر و فاسـق   یمیعظ تیشخص نیانان چنمسلم ي فهیخل حاال

  .داند یم
  
ـ به مسـجد پ . حال عمار بهتر شد یبه هر حال، بعد از مدت  . آمـد   امبری

او را دفـن   نیاز مسافر يبه عثمان دادند که عده ا "ربذه"خبر فوت ابوذر را در 
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ا إَِ�ْـِه (: ثمـان گفـت  ع. جـان داد  ابـان یدر ب بیکردند و تنها و غر ـِه َو�ِنـ� ا �ِلـ� إِنـ�
  .دخدا ابوذر را رحمت کن)َراِجُعونَ 

_________________________________________  
ـ 223ص  1ج  عی، علل الشرا35ص  44بحار ج  -1  4، اسـدالغابه ج  127ص  1ج  ی، رجال کشّ

در . افـت یخاص  ییمعنا  نیالمؤمن ریدر سپاه ام نیاساس، حضور عمار در صف نیبر ا. 46ص
 _333ص  نیوقعه صـف : دیبنگر. و مهم است یخواندن اریابو نوح با ذوالکالع بس يمورد، قصه  نیا

االثـر   هی، کفا341و  326و  324ص  نیوقعه صف. 2 20 _16ص  8ج  دیالحد ی، شرح ابن اب336
  .122ص 
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  .ما راحت شد تیو اذ خدا رحمت کند ابوذر را که از رنج و آزار: گفت عمار
ـ مـن از تبع  يفکر کرد ؟یینجایتو ا: گفت د،یعمار را که شن يصدا عثمان،  دی
  مانم؟یابوذر پش

  
شـده   مانیفکر نکردم، اصالً گمان هم نکردم که تو پشـ  نینه، چن: گفت عمار

  .يا
  

کـار را   نیتا زنده باشم ا. فرستم یابوذر م يتو را هم جا! عمار: گفت عثمان
  .خواهم کرد

  
  .انجام بده يدوست دار ياشکال ندارد، هر کار: گفت عمار

ـ در آن زمان دقت کن امبریپ يصحابه  ریخوب در تعب(  ـ کن سـه یمقا. دی بـا   دی
صـدر اسـالم،    ییکه دوران شـکوفا  ند،یگو یکه در زمان ما م دهیسخنان ناسنج

از  میبـرو . خوب و مناسب بوده است یلیبوده، اوضاع خ يساالر ستهیدوران شا
  !)بود؟ چگونهدر دوران عثمان  یتو، زندگ ي دهیکه به عق میبپرس اسریار عم

  
با درنـدگان  : عمار گفت. زند یبا صراحت و شجاعت با عثمان حرف م عمار

اگـر   یعنی. (باشم نهیکه با تو در مد نیبهتر است از ا میبرا م،یباش نیهمنش ابانیب
  ).کن دیمرا به ربذه تبع ،یخواه یم

  
ـ  یبن ي لهیقب. آماده شد دیتبع يعمار برا جناب  یمخزوم خدمت حضرت عل
 دیرا به ربذه تبع امبریپ يخواهد صحابه  یعثمان م! یعل ای: آمدند و گفتند 
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ـ بم "ربـذه "همان ابوذر بـس اسـت کـه در    . کند ـ عمـار چـرا با   رد،ی بـرود؟   دی
عثمان تقاضا  از  یعلحضرت . را با خودشان نزد عثمان بردند نیرالمؤمنیام

  )1.(کند دیعمار اصرار نکن و نگذاشت عمار را تبع دیکرد که بر تبع
  
  :فرموده بود امبریاست برخورد با همان عمار که پ نیا 

  
  "دار ثیمعه ح دوریعمار مع الحق و الحق مع عمار، "
  
  ).که باشد ییعمار با حق است و حق با عمار، هر جا( 
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  هیعثمان به معاو ي نامه
ـ    هیبه معاو ينامه ا عثمان کـه از دشـمنان    جهـم  ینوشـت و آن را توسـط اب

 يذ" يدر منطقـه   انیکـه مصـر   یدر حـال . او فرسـتاد  يبود بـرا  یحضرت عل
ـ ا: دگوی یم. جمع شده بودند نهیمد کینزد "خَشَب ـ نامـه را در   نی پارچـه   کی

نصـفه   درجـاده   ي هیاز حاشـ . گذاشته بـودم  رمیو آن را در غالف شمش دهیچیپ
االغ سوار است، دو نفـر هـم کنـار     يرو یکس دمید ،یشب در محل خاص يها

  .روند یاالغ راه م
  
ـ  ابانیب ي هیاز ناح طالبیبن اب یعل دمیرفتم، د شیپ یوقت ـ  یم بـه مـن   . دآی
 یم: گفتم ؟يرو یکجا م: که گفت دمیسخنش را شن. ستادمیمن نا ست،یبا: گفت
  ست؟یچ رتیشمشدر غالف : حضرت فرمودند. ابانیب روم

  
  ؟داري یبر نم تیها یدست از شوخ: گفتم یعل به
همگان پخش کـرده بودنـد،    انیکه شهرت داده بودند و م ییزهایاز چ یکی( 

 يکـه الزمـه    یاخمـو و عصـبان   ي افـه یق. نـدارد  يابهت رهبر یبود که عل نیا
  یمزاح و شوخ یگاه یعل: گفتند یم یحت. حکومت است، ندارد
__________________________________________  

  .دیمف خینقل از مجالس ش 482ص  31بحاراالنوار، ج  -1
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ـ هم که حضـرت را ند  یکس یپخش کرده بودند که حت نیچن نیا. کند یم  دهی
  .کند یم یشوخ ادیز یعل گفت یبود، م

و  فـه یلط یکسـ  يبرا دیمواظب باش: مگوی یم یمن به عنوان تذکر اخالق حال
ـ منتشر نکن يرا به بد یاسم کس د،یاوریزشت در ن تیحکا را بـر سـر    یکسـ  د،ی

 اریکار، کار بسـ  نیا. که بعد نتواند سر خود را در جمع بلند کند دیندازیزبان ها ن
  .است یزشت

 یمثالً کسـ . دینقل نکن د،یدید یاز کس ییرا در جا يحادثه ا ای ییماجرا اگر
ـ  نیا جهیخبر پخش شد، نت یمرتکب شده، وقت یاشتباه ییدر جا شـود کـه    یم

 یدر محل بـد راننـدگ   هیمثالً پسر همسا. رود یخانواده نم نیسراغ ا یکس گرید
ـ چـون  . دیندازیمردم را سر زبان ها ن يلغزش ها نیکرده، ا ـ افتـاد بق  یوقت  ي هی

  .کنند یم دشیمردم تشد
نبود، امـا سـر زبـان هـا      یاز خود راض ،یآدم اخمو، عصب  نیرالمؤمنیام
  .)کند یمزاح م یلیخ ید که علافتا

 یدسـت از شـوخ  : او را گرفت، و او گفـت  يحضرت جلو ابانیدر ب خالصه
  ؟يدار یبرنم

از  یکی نیا. را گرفت و از غالف آن کاغذ را درآورد رشیحضرت شمش بعد
خواست جواب مثبت بدهد؛ اما  یکه م نیا نیاست که عثمان در ع ییبرخوردها

  .داشت يداد و ستد نیچن هیما یو مروان و بن هیبا معاو



65 
 

  

  به عثمان  یعل نیرالمؤمنیام حتینص
 کیدر  يکلمه ا یاست که گاه نیلغات و کلمات ا شیداینکته مهم در پ کی

حـال گـروه   . به همان مکان و همان افـراد دارد  یکه اختصاص شود یجا وضع م
  پس لغت، اول. رندگی یبهره م گرید ییکلمه در معنا نیو از ا ندآی یم يگرید

ـ  شود، یم عیخانواده شا کی نیب در  یسپس عموم مردم مورد استفاده قرار م
لغت  نیکه ا یدر حال م،یبخور "یف یف" میبرو: ندیگو یم يمثالً خانواده ا. دهند

ـ بوده، اما ا بایز يمردم منظور پرنده ا نیمثالً در ب هـا کـم کـم اصطالحشـان      نی
  .شود یعوض م
ـ با م،یقوم و مردم را نگاه کن نیا اتیادب میاگر ما بخواه حال ـ یبب دی زمـان   مین
  بوده است؟ یکلمه ک نیصدور ا

ـ تمـام روا  میکردم که توجه داشته باشـ  انیجهت ب نیمقدمه را به ا نیا و  اتی
ـ اگر زمـان را از آن بگ . میبا توجه به زمان آن، درست معنا کن دیرا با اتیآ  میری
  .از مسائل معنا ندارد یلیخ

 فـه یخل ن،یامام المسلم: میدار اتیمثالً در روا. امام است ين جمله کلمه آ از
  :خم فرمودند ریدر غد  امبریپ.... نیالمسلم
  
ألئمـه   حهیاخالص العمـل هللا و النصـ  : مسلم یقلب امرئ هنّیعل غلّیثالثه ال« 

  )1(».واللزوم لجماعتهم نیالمسلم
اول اخـالص  : شـود  ین بر آن ها خدشـه دار نمـ  است که دل مسلما زیچ سه

ـ ی ن،یمسـلم  يائمـه   يبرا حتینص: خدا، دوم يعمل برا ـ یچـه؟   یعن ـ خ یعن  ری
کـنم؟   حتیرا نصـ  امام صادق  یعنیاست که  نیسؤال ا. آن ها يبرا یخواه
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افتتـاح   ياساس دعـا  ررا ب نیمسلم يائمه  نیکنم؟ ا حتیرا نص امام رضا 
ـ پ ي آن در خطبه يمعنا ر؟یدر غد امبریپ يدر خطبه  ای میا کنمعن   امبری
عـده   کیدارد،  تیریو مد ییشوایهر کس در جامعه پ. مسلمانان انیشوایپ یعنی

  .آنان است يشوایدر دست اوست، او پ يعده ا اریو اخت ندیمسلمان پشت سر او
_____________________________________  

  .187ص  13 ثیحد 23مجلس  د،یمف خیش یامال -1
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ـ  : ندفرمای یم عصر  یحضرت ول یافتتاح وقت يدر دعا اما  یو صـلّ عل
ـ تا آخر جملـه، ا  نیبن الحس یعل نیائمه المسلم افتتـاح،   يکـاربرد در دعـا   نی

  .لغت مورد نظر است امبر،یپ ثیکه در حد یدر حال. اصطالح است
 يخوشمزه باشد و خود کلمـه   ياصطالح غذا "یف یف" يمه کل دیکن فرض

 طیو شـرا  نـده یباشد؛ بدون در نظر گـرفتن زمـان گو   يمثالً اسم پرنده ا یف یف
  .مشوی یگفتار، در معنا کردن دچار مشکل م

 یکه توجه نمـ  نجاستیا یاسالم ياز اختالفات در برداشت ها ياریبس علت
 دید دیپس با. کرده است انیآن را ب یانو در چه زم یطیدر چه شرا ندهیشود گو

لغت عامه  يقبل از لغت شدن، مرحله : مکنی یگوش م يلغت را در چه مرحله ا
  .اصطالح شدن يمرحله  ایشدن و 
بـه   از دوران امام سجاد  باًیامروزه، تقر یاصطالح يامام به معنا ي کلمه

و  امبریدر دوران پ شترین بلغت شدن آ يمرحله . شود یبعد است که اصطالح م
  .است ریحضرت ام
میأم "آن هم از ي شهیر اصل . گـرفتن  میقصـد کـردن و تصـم    یعنیاست  "ؤُ
ـ  یم میبه آن تصم دنیرس يرو دارد، برا شیرا که پ يزیانسان، چ ـ از ا. ردگی  نی
  .أمام شود یم ستدای یکه جلو م یرو کس
لغـات   ي شـه یتوجـه بـه ر  و فقه و منطق،  ریدر تفس یاساس ياز کارها یکی

 تـان یرا برا نیرالمؤمنیام شاتیفرما خواهم یحاال م. است، مخصوصاً لغات عرب
ـ : خواستند که  ریقرار بود که مردم از حضرت ام نیاز ا هیقض. کنم فیتعر  ای
  .برو با عثمان سخن بگو یعل

  
  :اهللا وآله وسلم است که فرمود یصل امبریاساس دستور پ کی خوب
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  »نیألئمه المسلم حهیوالنص«

در کـدام اصـطالح؟در اصـطالح     مییگـو  یم ست؟یمسلمانان ک يشوایپ حال
ـ یامـام   ،ياما در اصطالح لغو. فقط ائمه اطهار هستند نیامام المسلم ان،یعیش  یعن
  .)1(میدار "ائمه نار" ریچه حق و چه باطل؛ لذا در قرآن تعب شوا،یپ

  
ـ که مردم را به جه میدار یانیشوایپ ـًة يَـْدُعوَن إَِ� ا��ـارِ ( برنـد  ینم م ئِم�

َ
و  )أ

  :کنند یدعوت م يکه به روشنگر میدار یانیشوایپ
  
لَُماِت إَِ� ا��وِر بِإِْذِن َر�ِِّهمْ  (   )2() ِ�ُْخِرَج ا��اَس ِمَن الظ�

 امبریــپ یوصــ يامــام بــه معنــا عه،یحــال در همــان اصــطالح شــ نیعــ در
ـ به عنوان دوازده امام جـا افتـاده اسـت، هـر جـا بگو      و  امـام زمـان    دیی
  .دگویی یرا م ی، معلوم است چه کس 
  
  :دفرمای یقرآن م یوقت
  
ُهن� ( َ�م�

َ
اَل إِِ�ّ َجاِعلَُك �ِلن�اِس إَِماًما َو�ِِذ اْ�تََ�ٰ إِبَْراِهيَم َر��ُه بَِ�ِلَماٍت فَأ

  )3()قَ
  

 نیطـاهر  يو ائمـه   و حضرت رسول  مینوح و ابراهمردم، حضرت  امام
  .هستند
امـام    یحضـرت موسـ  . ندگوی ینم "امام مردم"  یسیحضرت ع به

ـ  سـت؛ یمـردم ن  ياست و امام همه  لیاسرائ یبن امـام  " امـام صـادق    یول
  .امام است ي مهدر کل عهیش قیاصطالح دق کی نیا. است "للناس
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ـ  تیاز مردم شکا یگروه  شـان یبردنـد و از ا   یاز عثمان به حضرت عل

  .دیخواستند که با عثمان سخن بگو
__________________________________________  

  41 هیقصص آ يسوره  -1
  1 هیآ م،یابراه يسوره  -2
  .124 هیبقره، آ يسوره  -3
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که مرا فرستاده اند، از  یمردم«: دگوی یبه او مرود و  ینزد عثمان م حضرت
تـو   دانـم  یبه خدا قسم نم. آن ها و تو را روشن کنم نیمن خواسته اند مسائل ب

ـ   یدر حال یدانست یکه نم میبه تو چه بگو ؟گویی یچه م . دانـی  یکه همـه را م
ـ تـو بـا پ  . يدیشـن تـو هـم    میدیآنچه ما شـن  ،يدیتو هم د م،یدیآنچه ما د  امبری

مواظـب  ! جنـاب عثمـان  . میبـود  امبریهمان طور که ما همراه پ یبت داشتمصاح
عمل کردن به حق  يقحافه و پسر خطاب برا یپسر اب. یباش از قافله عقب نمان

. سبقت را ربودند و خوشنام تر از تو هسـتند  يآن ها گو ستند،یسزاوارتر از تو ن
است، چرا  شتریها ب نیفهم و شعور تو از ا ؟کنی یخودت را بد نام م لیبه چه دل

  »؟کنی یکار را خراب م
، ابوبکر   ریاستدالل کند که حضرت ام یکلمات ممکن است کس نیهم با

ـ اما معلوم باشـد کـه حضـرت ام   . دانست یو عمر را در رفتارشان تابع حق م  ری
کـه   یاساسـ  ينکته  ست؟یو آن عمل حق چ د،یگو یسخن م یبا چه کس 

که جامعه  یدر حال ستد،ای یدر مقابل حق م یکس یاست که گاه نیا م،یبدان دیبا
 يتواند صد در صد با تمام سنت هـا  یحق آشناست، او که نم يارهایهنوز با مع

  .فتدیدرب یمیقد
آن حـق   يخـوب کـرده بودنـد کـه بتواننـد بـه پشـتوانه         يبه کارها تظاهر

  از روز اول کاخ بسازند؟ شد یمگر م. را ببرند  نیرالمؤمنیام
مثبـت و ظـاهر    ي، در مقام احتجاج، همان اندك کارها  نیرالمؤمنیام لذا
بد  يکه کارها نیبا ا: آورد یم ادشیو به  دگوی یرا به عثمان م انینیشیپ يِساز
بد آن هـا   يو به کارها يخوب آن ها را کنار گذاشته ا يداشتند، تو کارها ادیز

اگـر  ! ؟یتا به خالفـت برسـ   ينشد رمگر تو بر دوش آن ها سوا ؟یکن یعمل م
 ي وهیو به ش یده انجام المال را تیب دنیو بلع يباز شیقوم و خو نیقرار بود ا
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 یعمل نمـ  گفتی یخوب تو هم مثل من، آزاد مردانه م ،یابوبکر و عمر عمل نکن
ـ و سنت پبر اساس کتاب اهللا  ،کهيتو، به عبدالرحمن بن عوف قول داد. کنم  امبری

  !!؟یگذاشت تیپا ریچطور شد همه را ز. یرفتار کن نیخیو سنت ش
  
  :دفرمای یو م دهند یبه او بها م شتریب یحضرت کم بعد
  
  ،»رسول اهللا  یاقرب ال انت«
  
ـ تـو بـا پ   یِشـ یو قوم و خو يتر کینزد امبریتو از ابوبکر و عمر به پ   امبر،ی

  )1(!اناست، عثم شتریب
  
  .همسر تو هستند جهیخواهر خد يدخترها ،ينسبت دار جهیبا خد تو
  

ـ  حضـرت   امبریــخواهنـد عثمـان را وادار کننــد کـه بـه سـنت و آداب پ      یم
  .عمل کند 
  
ـ ی. دیآ یحرکت بر م نیچن کی م،یتعال يمجموعه  از گـر چـه دشـمنت     یعن

سلمانان را در بر داشته باشد، او را م ریسخن گفتن با او خ کویحاکم باشد، اگر ن
  .خواهد یم ریخ شیکند و برا یم حتینص

  
 یکه به درِ خانه عثمان م یشورش يبا کار گروه ها دیکن سهیرفتار را مقا نیا(
  خط خالفت،. ستین نیچنائمه  یمنش و خط مش. زندیر

______________________________________  



72 
 

 جـه یحضرت خد. نداشتند یو خانوادگ ینسب وندیپ یبود، ول امبریدخترشان نزد پابوبکر و عمر  -1
 جـه یاو فـوت کـرد، خـواهر حضـرت خد    . هاله بـود  یداشت که زن هندبن اب يخواهر يکبر
 يبـه خانـه    خـود دو دختر را با  نیشد ا امبریهمسر پ جهیخد یوقت. کرد یآن ها را بزرگ م

بزرگ شدند، بـه نـام    شانیبودند و در خدمت ا امبریپ) بهیرب(دو تن، دختر خوانده  نیا. دآور امبریپ
ـ شوهر رق. آوردند فیتشر نهیدختر ها را عروس کرد و از مکه به مد امبریپ. و ام کلثوم هیرق يها  هی

 جـه یددختر بـا خ  نیا. کرد زدواجا هیعثمان با رق. شد نهیمد یراه. فوت کرد و او در مکه تنها ماند
  .دارد وندیهمسرش پ قیاز طر امبریبود و با پ شیقوم و خو امبریداشت و با پ ینسب وندیپ
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ـ در محاصـره، جنا  انیکنند، شورش یو ستم م ظلم ـ   یجنگـ  تی  یمرتکـب م
در برخورد با دشمن منحصر بـه فـرد    یائمه در هر حال حت يشوند، اما بزرگوار

  .)است
  

: میکند که به سـرعت رد نشـو   یما را وادار م  نیرالمؤمنیام يبایز ریتعاب
تو از . یدان یرا م زیتو همه چ ،يامدیدرن یینایبه ب یینایبه خدا سوگند تو از ناب«

. یتـو نـدان   نکهیکنم، نه ا يادآوریخواهم به تو  یمن م. يامدیجهل به علم در ن
 ،یکن یخالف را که م يکارها نیا. استوار نید يراه ها روشن است و پرچم ها

به مسـلمان   نیتوه یدان یکه غصب مال مردم حرام است؟ تو نم یدان یواقعاً نم
رح یعبداهللا بن اب"که  یدان یحرام است؟ تو نم کار است؟ تیجنا "س  

ـ  یستیخبر ن یو ب یدان یم تو ـ  یو دستور خدا را هم م کـه اگـر حـاکم     یدان
نکند و بـر   هشیاگر تنببفرستد و بعد بفهمد او ظالم است،  ییرا به جا يا ندهینما

  .»است کیشر یکنار نگذارد، حاکم در جرم وال
در . خبـر نداشـته باشـند    نکهیمگر ا کندیدر رفتار مأموران شر رانیام یعنی( 
ـ  یم شیاز موارد پ ياریبس ـ    یآمد که دست مأموران حضرت عل  یخـط م

هر الصـالح  ظا يشد، فرد یاول که انتخاب م. شدند یمرتکب م ییخورد و خطا
 يگـر ید وسرفـت، هـ   یدر محل خدمتش م یوقت یول. بود، سوء سابقه نداشت

. بـود  دهیپوس ينان جو و ماست و خرما شیبود، غذا نهیدر مد یتا وقت. کرد یم
ـ   یم يبهتر يرفت، غذا یبه شامات و مصر م یوقت یول  یخورد، تازه هـوس م

ـ . دیرس یم نیرالمؤمنیخبر به ام. کرد به ناموس مردم تجاوز هم بکند خبـر   یوقت
کـرد، احضـارش    یم شیرسوا. داد یلحظه هم به او مهلت نم کی شد یم یقطع
کـه در   یهر حکم. داد یرا انجام م کار نیاو را شالق بزند، ا دیکرد و اگر با یم



74 
 

ـ . حقش صادر شده بود، در انظـار مـردم بـود    مـن او را  ! مـردم  يا: فرمـود  یم
توجه شود کـه در  . اوست يسزا نیکرده ا نتاینفرستادم که ظلم کند، حاال که خ

، شـرط انتخـاب آن هـا عصـمت       نیرالمـؤمن یمورد کارگزاران حکومت ام
  ).باشند یافراد خوب ،يظاهر نیاست که به حسب مواز یکاف. ستین

ـ  حتیعثمان را نصـ  ن،یرالمؤمنیام: به بحث میبرگرد بـدان،  «: کردنـد کـه   یم
و  افتـه ی تیاسـت کـه خـود هـدا     یعادل يشوایآن پبندگان در نزد خدا  نیبرتر
را  يرا اقامه کند و بدعت ناشـناخته ا  ياست، سنت معلومه ا گرانیگرِ د تیهدا
. کار را کرد امام عادل اسـت، او افضـل بنـدگان خداسـت     نیا یاگر کس. راندیبم

 يسـتمگر  يشـوا یآن پ! ؟یکن دایافراد شر را پ یخواه یم ست؟یمردم ک نیبدتر
ـ   یم یم به گمراهاست که ه سـنت  . افتـاده اسـت   یاندازد و هم خود بـه گمراه

  .دارد یو بدعت متروکه را زنده م راندیم یبرگرفته از رسول خدا را م
سـتمگر و امـام    يشـوا یپ امتیروز ق: فرمود یکه م دمیاز رسول خدا شن من

که  ستیکس هم ن چیندارد و ه ياوریو  اری چیکه ه یآورند در حال یجائر را م
در وسط جهنم ماننـد سـنگ   . اندازند یکند، و او را در جهنم م هیذر او را توجع
  .شود یم دهیکش رینجچرخد و در قعر جهنم به ز یچرخاند، او هم م یکه م ایآس

  
  :ندیفرما یم  نیرالمؤمنیام سپس

نشدك اهللا، تو را به خدا قسم م یان و« دهـم، ان تکـونَ امـام هـذه االمـه       یاُ
ـ  یالقتل و القتال ال هایعل فتحیهذه االُمه امام  یف قتلی: قالیمقتول فأنّه کان ال  ومی
  )1(»امهیالق

____________________________________________  
  .489 _488ص  31، بحاراالنوار ج 164 ينهج البالغه، خطبه  -1
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ل را کشـتن، عمـ   شـوا یحاکم و شورش کردن و پ يبه درِ خانه  ختنیر اصل

کار به حق  نجایملت او را قبول کرده ا کیرا که  ییشوایپ. است ییزشت و ناروا
  .است ییاو را بکشند، عمل ناروا وهیش نیاما به ا و باطل عثمان ندارد

کار خطا و باطل . کار را رسم نکن نیا ایب: ندیفرما یبه عثمان م نیرالمؤمنیام
  .شود یمگذاشته ن یحق و باطل فرق نیب گریاگر رسم شد، د

کـه تمـام    نیاالمام نمونه است، بخاطر ا بینا  لیحضرت مسلم بن عق( 
ـ ا حضرت مسـلم   یول اد،یبن ز داهللایبه مرز ترور عب دیامور رس کـار را   نی

هـا رسـم    يحقه باز نیکشم تا ا یمن او را نم. )1(دالفتکیق مانیاال. نکرد و گفت
و هر گونه اقدام  یستیترور اتیکرد، هر گونه عمل دایپ جیکار ترو نیاگر ا. نشود

کرد، بعد مجبـور   بیرا تصو یآدم، عمل باطل یوقت. شود یم تیناجوانمردانه تثب
  .ستدیبا شیاست پا
 ي هیآ نیمنبر و بگو ا يبرو باال: به سمره بن جندب دستور داد هیمعاو: مثال

  :است  یقرآن در شأن قاتل عل
ُه رَُءوٌف بِالِْعبَادِ َوِمَن (  ِهَوا�لـ� ي َ�ْفَسُه ابِْتَغاَء َ�ْرَضاِت ا�لـ�   )2() ا��اِس َمن �َْ�ِ

ذکـر شـده    ي فهیشـر  ي هیکه ابن ملجم انجام داد، مصداق آ يکار نیا گفت
  ).ختیصورت حق و باطل را با هم درآم نیبد. است

بـه   یجنگ هست دانیاگر در م. دارد طیو جنگ در اسالم برنامه و شرا مبارزه
است و دشـمن در   دانیم رونیاگر جنگ ب یول. عمل کن "الحرب خدعه"قانون 

  .يرود، حق ترور او را ندار یخانه اش راه م
__________________________________________  

  .344ص  44بحار االنوار ج  -1
  .207 هیبقره، آ يسوره  -2
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و واجـب   یتو در دادگـاه مـا محکـوم   از قبل به او اعالم شده که  یگاه! بله
لـذا  . صورت، وضع مشخص اسـت  نیدر ا. میکش یم م،یافتیهر جا تو را  ،یالقتل

شش نفر واجب القتل هستند، هر کجا کـه آنـان را    نیا: در فتح مکه گفتند امبریپ
  .زدند و باز آمدند دورفرار کردند،  د،یخبر به گوش آن ها رس نیا) 1(.افتندی

  
  .ستیمجاز ن ،یصیتشخ چیبدون ه ،یترور کن یمرتبه بخواه کیکه  نیا اما
را رسم نکن که عادت بشـود   نیا: ندیفرما یبه عثمان م  نیرالمؤمنیام لذا

او  يکشته شد که قتـل بـه رو  م مرد يشوایپ یامت، امام نیدر ا: ندیو بعدها بگو
ت بر همه مشتبه شود  امت،یباز شد تا روز ق شود  تیو فتنه ها تثبآن گاه امور ام

نکن که اوضاع به هم  يکار. ندهند صیتشخ قو حق را از باطل و باطل را از ح
  !و مردم نفهمند حق کجاست و باطل کجاست؟ زد،یبر

ـ  يروشـنگر  بایکه چه ز شیجانم به فدا ن،یرالمؤمنیام ای یانت و ام یباب  یم
شود و باعث فتنه  یمردم انجام م نیدر ب یکه گاه يکور يکارها یبعض. دیفرما

  .کند یم میچشم همگان ترس يشود، آن را جلو یم ندهیدر آ يا
  

  .دهند یگونه ادامه م نیخود را ا حتینص سپس
___________________________________________  

ـ شرح ابـن م  261ص  9 دجیالحد یبه نقل از شرح نهج البالغه ابن اب 489ص  31بحار ج  -1  ثمی
  302ص  3ج  یالبحران
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  )1(»العمرُ یشاء بعد جالل السنّ و تقض ثُیح سوقُکی قهیلمروان س فالتکوننّ«
  
  .یتجربه داشته باش دیبا ،يشده ا ریمرکب مروان نشو، پ تو
  
کنـد   حتیخود را نصـ  بیدشمن و رق یخواهد که حت یم يقدر بزرگوار چه

  .نشود دهیکش شتریکه او به ابتذال ب
  
برو با مردم سخن بگو، تا به مـن  : گفت  ریاموقت عثمان به حضرت  آن

  .مهلت بدهند که جبران کنم
  

مهلـت   نـه یکه چه؟ مردم مد رمیمن بروم از مردم مهلت بگ: فرمودند حضرت
  .حاال اقدام نما نیجا شروع کن، اصالح را از هم نیخواهند، از هم ینم

  
ـ کلمـه، عثمـان را تأ   کی یحت  ریبرخوردها، حضرت ام نیتمام ا در  دیی

  !کرده است؟
_________________________________________  

  .164 ينهج البالغه، خطبه  -1
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    نیرالمؤمنیمنا شده ام: سوم بخش

  

  مناشده ثیحد مقدمه
ها و  یژگیو ،یخیاگر در شناخت حوادث تار نکهیبر ا یشد مبن انیب یمباحث

 یخیتـار  ياز رخدادها یتوان صورت درست ینشود، نم يافراد بازنگر تیشخص
  .پردازم یم  ریحضرت ام يوجود تیشخص یاکنون به بررس. را ارائه کرد

فرد مرسـوم   کیسخن  تیاثبات حقان يکه در گذشته برا ییاز روش ها یکی
سوگند دادن طرف مقابـل   يمنا شده در لغت به معنا. بوده است "منا شده"بوده، 
  .نه ایاو درست است  يکه حرف ها نیبه ا است
  
و  نیاز مهـاجر  یاحتجاج و منا شده در برابر جمـاعت  کی  نیرالمؤمنیام

  )1(.میپرداز یانصار دارند که به آن م
_________________________________________  

  .یبه نقل از احتجاج طبرس 407ص  27باب  31بحار االنوار ج  -1
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ـ : دگوی یم يراو ـ را در مسـجد پ   یمن حضرت عل در زمـان   امبری
در آن اجتمـاع،  . از صحابه در آنجـا جمـع بودنـد    یگروه. دمیخالفت عثمان د

 انیرا ب شیاز قر یلیکه در آنجا بودند، فضا يافراد. آمد انیبه م شیسخن از قر
  .کردند
 يشـوا یپ شیو قـر  شـند یقر رویمردم پ هستند، شیامامان از قر: ها گفتند آن

ـ خودش تـوان و ن  ریدو برابر غ یشیهر قر د،یرا سب نکن شیقر. عرب است  روی
را به غضب آورد، خدا را به خشم آورده و هـر کـس اراده    شیهر کس قر. دارد
  .کند یرا داشته باشد؛ خدا او را خوار م شیخوار کردن قر ي

و سخنان خداوند در قـرآن را بـه    گروه انصار شروع به مفاخره کردند سپس
ـ پ يگفته هـا  ایآوردند که آن ها را مدح کرده  ادی در مـدح سـعدبن معـاذ     امبری

 "المالئکـه  لیغسـ " ياز حنظلـه    امبریرا که پ يدیاو و تمج نیهنگام تدف
  .آوردند ادیفرمودند، 

  
کـه رسـول    گفتند یم شیو گروه قر بردند یانصار از افراد خود اسم م گروه

بودنـد، اسـم    نیخالصه هر که را از سـابق ....... خدا، حارثه، ابوبکر، عمر، سعد و
  .بردند یم

ـ  ستیاز دو شیجمع ب نیدر ا: دگوی یم يراو آن  نینفر نشسته بودند که در ب
ـ وقاص، عبـدالرحمن بـن عـوف، طلحـه، زب     یسعدبن اب طالب،یبن اب یها عل  ر،ی

 گـران ی، ابن عباس و د نین عتبه، حسن و حسعمار، مقداد، ابوذر، هاشم ب
ال، فرزنـدش را آورده بودکـه   یل یابن اب: دیگو یدر ادامه م يراو. حضور داشتند

بـا پسـرش حسـن کـه      يابوالحسن بصـر . بود شیر یبا قد بلند و ب پیخوش ت
  .بود، حضور داشتند بایز یول الیل یقدش کوتاه تر از فرزند ابن اب
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 کیمانده بودم که کدام کردم، یدو پسر بچه نگاه م نیمن به ا: دگوی یم يراو
عثمان در خانه اش بـود  . دیظهر طول کش کیجلسه از صبح تا نزد نیا. باترندیز

هـم کـه بـا خـانواده اش در جمـع        یحضرت عل. برنامه نبود نیو متوجه ا
تمام شد، رو بـه   شانیاحرف ه که نیدو گروه، بعد از ا. گفتند ینم يزیبودند، چ

ـ گو یچرا شما سـخن نمـ  ! ابا الحسن ای: کردند و گفتند  یحضرت عل ! د؟یی
  .و درست هم بود دیرا گفت یلیاز شما فضا کیهر : فرمودند
کـه   ییها لتیفض نیا! گروه مهاجر و انصار يا: دارم یمن از شما سؤال اکنون

متعلق به  لیفضا نیا به شما داد؟ ار لیفضا نیا یچه کس لهیخدا به وس د،یشمرد
را آورده  لیفضـا  نیا گرید ياز جا ایشما بودند  شیقوم و خو ایخودتان بوده 

 لهیبه ما داده و خدا به وس دارا خ لیفضا نیتمام ا ،گویی یدرست م: گفتند د؟یا
خر را مفـا  نیو خاندانش به ما منت گذاشت، وگرنه ما و خاندانمان ا محمد 
  .مینداشت
  
جمع کرد و  کجایتمام فضائل آن ها را   نیرالمؤمنیام دیتوجه داشته باش(

  :فرمودند  نیرالمؤمنیسپس ام). خواباند  امبریپ يدر خانه 
از ما اهـل   د،یدیو آخرت به آن رس ایدر دن ریکه هر چه خ ددانی یشما نم ایآ

: فرمودنـد  رسول خـدا   م،یپسر عمو رایز! آن؟ رینه غ دیگرفته ا برامیپ تیب
چهـارده هـزار سـال قبـل از      د،یآفر يرا به صورت نور تمیخداوند، من و اهل ب

سـپس  . نور را به صلب آدم منتقل کرد نیا د،یآفر اکه آدم ر یهنگام. خلقت آدم
 میآن گاه در صـلب ابـراه   ،یدر کشتفرستاد و بعد در صلب نوح  نیآدم را به زم

  بعد. که در آتش افکنده شد یهنگام
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گاه پدر و اجـداد   چیه. طور در اصالب شامخه و ارحام مطهره قرار داد نیهم
  .نامشروع نداشتند يمن رابطه 

ترها که در جنگ بدر و  یمی، سابقه داران و قد  ریحضرت ام انیاز ب بعد
ـ مـا ا  ،يآر: ، گفتنـد احد شرکت کرده بودند  سـخن را از رسـول خـدا     نی

  .میدیشن
  

که به  یاول کس دیقبول دار ایآ دهم یشما را به خدا قسم م: فرمود  امام
خدا افـراد   دیدان یم ایآ: فرمودند. بله: آورد، من بودم؟ گفتند مانیخدا و رسول ا
از  ياریکه بعد ملحق شدند، در بس يفرادرا بر ا) مانیا رشیدر پذ(خوش سابقه 

  .بله: گفتند د؟دانی یرا م نیداد، ا يقرآن برتر اتیآ
  

  :نازل شد اتیآ نیکه ا یهنگام دهم یشما را به خدا سوگند م: فرمود
  
نَصارِ  (

َ
�ُوَن ِمَن ا�ُْمَهاِجِر�َن َواْأل و�

َ
ابُِقوَن اْأل   )1() َوا�س�

  
ابُِقونَ ( ابُِقوَن ا�س� �ُونَ ﴾١٠﴿َوا�س� ئَِك ا�ُْمَقر� ـٰ

ولَ
ُ
  )2)أ

  
 اتیآ نیا: حضرت فرمودند. سؤال شد از رسول خدا  هیآ نیا ي درباره

ـ  امبرمیپ نینازل شده است، من برتر شانیا اءیو اوص اءیانب يدرباره  بـن   یو عل
 قیقول مرا تصد نیا ایآ. (است نیجانش نیمن، برتر ی، وصالسالم  عليه طالبیاب
  .میدیسوگند شن ابله، به خد: ؟گفتند)دیکن یم
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ـ که ا یدهم هنگام یشما را به خدا سوگند م: فرمود حضرت ـ آ نی نـازل   اتی
  :شد

  
) 

َ
وِ� اْأل

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا ا�ر�

َ
َه َوأ ِطيُعوا ا�لـ�

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

َها ا�� ��
َ
  )3( )ْ�ِر ِمنُ�مْ يَا �

_______________________________________  
  100 هیتوبه، آ يسوره  -1
  11 _10 هیواقعه، آ يسوره  -2
  59 هینساء آ يسوره  -3
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  :ي هیآ و
ْؤتُـوَن ا�ـز� ( ـَالَة َو�ُ يَن يُِقيُموَن ا�ص� ِ

يَن آَمنُوا ا�� ِ
ُه َورَُسوُ�ُ َوا�� َما َوِ��ُ�ُم ا�لـ� �� َ�َة إِ

  )1( )َوُهْم َراِكُعونَ 
  
  :ي هیآ و
  
ِ َوَال رَُسوِ�ِ َوَال ا�ُْمْؤِمِنَ� َوِ�َجةً (   )2(؛ )َو�َْم َ�ت�ِخُذوا ِمْن ُدوِن ا��

 ایدارد  نیاز مؤمن یاختصاص به بعض اتیآ نیا ایآ! رسول اهللا ای: گفتند مردم
امـر را   انید که والامر کر امبرشیآن هاست؟ خداوند عزوجل، به پ ي شامل همه

همان گونه که نمـاز و روزه و   د،یرا به آنان روشن نما تیبه آنان بشناساند و وال
 یعنی(مردم نصب کرد  ير خم مرا برایروز غد ،يرو نیبد. کرد انیحج آنان را ب

  .، سپس خطبه خواند)نشان داد و مشخص کرد
  
ـ پ ياز خطبه  یبخش نیرالمؤمنیقسمت ام نیا در ـ  امبری خـم   ریه در غـد را ک

  .کنند یم انیخوانده اند ب
  
بـه مـن داده اسـت کـه از انجـام آن       يخداوند دستور! مردم: فرمودند امبریپ

لـذا پنداشـتم کـه مـردم مـرا      . 3ام تنگ شده و از انجامش ناراحتم نهیدستور، س
ـ ابالغ کـن و   ای: کرد و هشدار داد که دیخداوند مرا تهد. کنند بیتکذ عـذابت   ای

نماز جمع شوند و بعد  يرادستور دادند که ندا شود مردم ب امبریپس پس! کنم؟ یم
  .خطبه خواند

_______________________________________  
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  55 هیمائده آ يسوره  -1
ـ که با آن قلـب پ  ستیمگر خبر چ. 3. 16 هیتوبه، آ يسوره  -2 ـ گرفتـه اسـت؟ ز   امبری ـ پ رای  امبری
فرمان مرتد شوند و  نیا رشیکه در کنار او هستند، با عدم پذ یمؤمنان نیهمآن دارند که  میب 

  .کنند بیخدا را تکذ امبریپ ای
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  :فرمودند امبریپ

  
ا اول نیالمومن یو أنا مول ياتعلمون ان اهللا عزوجل موال! هاالناسیا«  نَ بِهِم  یو اَ

نفُسهم؟   »منِ اَ
  
مؤمنانم،  ياست، و من موالمن  يعزوجل موال يخدا ددانی یم ایآ! مردم يا

  )1(دارم؟ تیو من از مؤمنان برخودشان اولو
  

مـن  . بلنـد شـو   یعل .یعل ایقُم : سپس فرمودند. رسول اهللا ایبله : گفتند همه
  :فرمودند امبریآن گاه پ. استموبرخ

  
  ».مواله، اللهم وال من وااله و عاد من عاداه یکنت مواله فعل من«
  
ـ اول ایخـدا . اوسـت  يمـوال  یعل پس م،یاو يکس من موال هر او را در  يای
  .کن یو با دشمنانش دشمن ر،یخود بگ تیوال

  
  :است و گفتوروز، سلمان برخ آن
  
  »رسول اهللا، وااله کماذا؟ ای«
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ـ    : یکه گفت ستیچ رشیوالء تفس نیا: دیسلمان پرس   یمـن کنـت مـواله فعل
  مواله؟
  
 یوقت). کرده اند انیرا ب يدر آن مجلس تمام سؤاالت قرون بعد نیرالمؤمنیام(

ـ  تیوال. یوالء کَوِالئ: فرمودند امبریپ د،یمطلب را پرس نیسلمان ا هماننـد   یعل
هر کـس کـه   . به من نفسه یاول یبه من نفسه فعل یمن کنت اول. من است تیوال

خبر،  نیبعد از اعالم ا. به نفس اوست یاول یبه نفس او هستم، پس عل یمن اول
  :ندخداوند عزوجل فرمود

_______________________________________  
 گـر یپـس د . "بهـم مـن انفسـهم    یاول"یعنیرا معنا کردند،  »یول« يخطبه کلمه  نیدر ا امبریپ -1

  .ندارد يکاربرد نجایکه کتاب ها را با آن انباشته اند، در ا یمول یمعان
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ْ�َمْمُت َعلَيْ (

َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم ِدينَُ�ْم َوأ

َ
ُ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم اْإلِْسـَالَم اْ�َْوَم أ

  )1( )ِدينًا
  
  .گفتند ریآن گاه تکب امبریپ

  
  ».يبعد یعل هیاهللا بوال نیو تمام د ،یتمام نبوت یاهللا اکبر عل: قال و«
  

  :کردند و فرمودند ادی یرا به بزرگ خدا
  
د از من اتمام بع یعل تیخدا با وال نیو د دیاهللا اکبر که نبوتم به سرانجام رس 

  !افتی
  

  :ابوبکر و عمر و قاال فقام
  
اسـته و  وسپس ابوبکر و عمـر برخ  ؟یعل یخاصه ف اتیهذه اال! رسول اهللا ای

دارد و در شـأن او نـازل شـده     یاختصاص به عل ات،یآ نیرسول اهللا ا ای: گفتند
. امـت یروز قمـن تـا    يایبله دربـاره او و در اوصـ  : فرمودند  امبریاست؟ پ
  .کن انیما ب يارسول اهللا آن ها را بر ای: گفتند
  
کل مـؤمن و مؤمنـه    یو ول یامت یف یفتیو خل ییو وص يریو وز یاخ: قال«
واحـد بعـد    نیثم تسعه مـن ولـد الحسـ    ن،یالحس یالحسن، ثم ابن یثم ابن ،يبعد
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ـ  فـارقهم یو ال فارقونـه یواحد، القرآن معهم و هم مع القران، ال ـ  یحت ـ  واردی  یعل
  ».الحوض

  
ـ در م نمیمـن و جانشـ   یوصـ  رم،یبرادرم، وز: فرمودند  امبریپ امـتم   انی

آنگاه پسرم حسـن و بعـد   . هر مرد و زن مؤمن است بعد از من یول یعل. اوست
قـرآن بـا آن   . يگریبعد از د یکی نیو بعد از او نُه نفر از اوالد حس نیپسرم حس

  از. رآن هستندهاست و آن ها با ق
_________________________________________  

  .3 هیمائده، آ يسوره  -1



89 
 

تا درکنار حوض کـوثر   شوند یشوند و قرآن از آن ها جدا نم یجدا نم قرآن
  .بر من وارد شوند

  
  .دینفر حاضر در مسجد پرس ستیمطلب را از دو نیا  نیرالمؤمنیام
  
  ».نعم، قد سمعنا ذلک و شهدنا کما قلت سواءاللهم : کلهم فقالوا«
  

ـ در آنجا ا. گویی یگونه که م نیهم م،یدیبله، ما شن: گفتند همه مـذاکرات   نی
  .شده است

  
  ».قد حفظنا جلّ ما قلت و لم نحفظ کله: بعضهم وقال«
  

 يهست، اما همه  ادمانیو  میا دهیمطلب را شن يبله، ما عمده : گفتند یبعض
 يدارند، بزرگـان و فضـال   ادیکه تمام مطلب را به  یکسان یول. ستین ادمانیآن 

  .ما هستند
  

  :  یعل فقال
  
  ».الحفظ یف يستویکل الناس  سیل صدقتم،«
  

  .ستندین کسانیمردم در حافظه  يهمه  د،گویی یراست م: فرمودند حضرت
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خـدا  شـما را بـه   : ندفرمای یم ينفر ستیدو يدر ادامه جلسه  نیالمؤمن ریام
ـ بـه   را که گفـتم، از رسـول خـدا     یسخنان نیا یسوگند، هر کس دارد،  ادی

استند وارقم، براء بن عازب، ابوذر، مقداد و عمار برخ دبنیز. و خبر دهد زدیبرخ
  :و گفتند

  
ـ  _ لقد حفظنا قول رسول اهللا  نشهد« ـ    یوهو قائم عل  یالمنبـر و انـت ال

  ان انصب یان اهللا امرن! الناس هایا: قولیو هو  _جنبه 
یو وص يبعد کمیامامکم و القائم ف لکم ـ   يوالـذ  ،یفتیو خل ی  یفـرض اهللا عل
راجعت  یو ان ته،یو امرکم بوال ،یکتابه طاعته و قرنه بطاعته و طاعت یف نیالمؤمن

  ».یعذّبنیالبلّغنها او  یرب یفأوعدن بهم،یطعن اهل النفاق و تکذ هیخش یرب
  

 يکـه بـاال   یهست، در حـال  ادمانیبه  امبریو کامالً سخن پ میده یم یگواه
  :فرمودند یم امبریو پ. يبود امبریدر کنار پ ،یعل ایبود و تو  ستادهیمنبر ا
شما نصب کنم که بعد از  يرا برا یخداوند به من دستور داده که عل! مردم يا

 یبه امر کند و عل امیشما ق نیبباشد که در  یمن امام شما باشد و بعد از من کس
کـه خداونـد بـر     یخود نصب کنم و آن کسـ  ي فهیخود و خل یرا به عنوان وص

و طاعت خدا همراه  مناطاعتش را واجب کرده و طاعت او را به طاعت  نیمؤمن
  .ساخته و اطاعت او را به شما دستور داده است

ه مـن هشـدار داد   خدا ب. از ترس طعن منافقان به پروردگارم رجوع کردم من
  .را برسانم وگرنه مرا عذاب خواهد کرد امیپ نیا دیکه با
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اهللا عزوجل من علمه و حکمه، فاسألوه و تعلّمـوا   یما علّمن عیعنده جم فأنّ«
موهم وال تخلّفوا عـنهم، فـانهم مـع     ائهیمنه و من اوص بعده، وال تعلّموهم وال تتقد

  ».ثم جلسوا. ملهیزایو ال  لونهیزایالحق والحق معهم وال 
. هر آنچه علم و حکمت که خداوند به من آموخته، نزد او موجود اسـت  پس

به آن  يزیچ ستیالزم ن. دیاموزیبعدش ب اءیو از او و از اوص دیاز او بپرس نکیا
آنان به حق هستند و  نیقیبه . دیو عقب هم نمان دیفتیاز آنان جلو ن. دیبده ادیها 

  .است شانیحق با ا
  
  .سخنان را گفتند و نشستند نیر اپنج نف آن
  :فرمودند امبریپ: ندفرمای یمناشده م يدر ادامه   نیرالمؤمنیام
  
لکم، و الزکاه و الصـوم و   نتهایکتابه بالصاله، فقد ب یان اهللا امرکم ف! هاالناسیا«

رتها، و امرکم بالوال نتهایالحج، فب صـه، و  اشهدکم أنّها لهـذا خا  یو ان هیلکم و فس
مـن   اءیمن بعده، ثـم لألوصـ   هی، ثم البنَ  طالبیبن اب یعل دی یعل دهیوضع 

لدهم  عل ردوای یحت فارقهمیالقرآن و ال  فارقونیال بعدهم من والحوض ی.«  
ـ ب تـان یخداوند در قرآن شما را به نماز امرکرد و من برا! مردم يا . کـردم  انی

و شـما را بـه   . کـردم  ریآشکارا تفسـ  تانیو حج را که برازکات و روزه  نیهمچن
و (است  نیمخصوص ا تیوال نیکه ا رمگی یامر کرد و من شما را گواه م تیوال

، آن گاه دو فرزندش که بعـد از  )قرار داد طالبیبن اب یدست عل يدستش را رو
ها از قرآن و آن . از فرزندانش  شانیبعد از ا اءیاوص ياو هستند، سپس برا

  .شوند یشود تا در کنار حوض کوثر بر من وارد م یقرآن از آن ها جدا نم
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و هو  کم،یو هاد لکمیو امامکم و دل يلکم مفزعکم بعد نتیقد ب! الناس هایا«
ـ فقلّـدوه د  کم،یف یبمنزلت کمیو هو ف طالب،یبن اب یعل یأخ ـ  عـوه یو اط نکمی  یف
  »امورکم عیجم

  
شناساندم و روشن کـردم؛ او کـه    تانیبعد از خودم برامردم من پناهتان را  يا

شما  انیاو در م. طالب است یبن اب یاو برادرم عل. شماست يامام شما و راهنما
از او  تانیو در تمام کارها دیکن دیاز او تقل نتانیدر د. انتانیهمانند من است در م

  .دیاطاعت کن
  
  :فرمودند  یسپس حضرت عل: دیگو یم یهالل سیبن ق میسل
عـنکم   ذهبیاهللا ل دیریانما : کتابه یأتعلمون ان اهللا عزوجل انزل ف! هاالناسیا«

  )1(راًیتطه طهرکمیو  تیالرجس اهل الب
،یحسناً و حس یو فاطمه و ابن یفجمعن اللهـم ان  : کساء و قـال  نایعل یثم الق ناً

ـ یو  ؤلمهم،یما  یؤلمنی ،یو لحم یتیهؤالء اهل ب فأذهـب   جـرحهم، یمـا   یجرحن
،یعنهم الرحبس و طهرهم تطه  یانت ال: رسول اهللا؟ فقال ایو اَناَ : فقالت ام سلمه راً

تسعه من  یو ف یابن یفاطمه، و ف یابنت یف و ،یعل یاخ یو ف یانما نزلت ف ر،یخ
نشهد انّ ام سلمه حدثتنا : فقالوا کلهم رنا،یمعنا احد غ سیخاصه، و ل نیولد الحس

  ».و آله، فحدثنا کما حدثتنا به ام سلمه هیاهللا عل یلنا رسول اهللا صلبذلک، فسأ
  
خداونـد اراده  : که خداوند در کتابش نازل فرموده کـه  دیدان یم ایآ! مردم يا
نحـو   نیو شما را به بهتـر  دیرا بزدا يدیکند فقط از شما خاندان، رجس و پل یم

  .مطهر سازد
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بـر   يجامـه ا . را جمع کـرد  نیو حس مرا و فاطمه و دو فرزندم حسن امبر،یپ
من و گوشت من هسـتند، هـر    تیها اهل ب نیا! ایخدا: ما انداخت و گفت يرو

به آنان برسد مـرا مجـروح کـرده،     یمرا آزرده و هر جراحت ازاردیآنچه آنان را ب
  .گردان اكپ کویرا دور کن و آنان را ن يدیرجس و پل شانیاز ا نکیا

ـ آ! رسول خدا يا: گفت امبریام سلمه همسر پ سپس مـن هـم جـزء شـما      ای
فقـط در حـق مـن و دختـرم      هیآ نیا. یهست ریتو، به خ: فرمودند امبریهستم؟ پ

ـ ا. اسـت  نیو دو فرزندم و نُه نفر از فرزندان حسـ  یفاطمه و برادرم عل امـر   نی
  .ستیبا ما ن ریاز غ ياختصاص به ما دارد و احد

___________________________________________  
  .33 هیاحزاب، آ يسوره  -1
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پـس از آن، از  . سخن را به مـا گفـت   نیکه ام سلمه ا میما شاهد: گفتند همه
  )1.(را گفتند که ام سلمه به ما گفته بود یهمان سخن شانیو ا میدیرسول خدا پرس

  
  :فرمودند نیرالمؤمنیام
تعلمون ان اهللا انزل انشدکم« اتقـوا اهللا و کونـوا مـع    آمنـوا   نیالذ هایا ای: باهللا؛ اَ

  )2(.نیالصادق
امـا المـأمورون   : ام خاصـه؟ فقـال   هیعامه هذه اال! رسول اهللا ای: سلمان فقال

 یائیو اوصـ   یعل یامروا بذلک، و اما الصادقون فخاصه ألخ نیفعامه المؤمن
  ».اللهم نعم: فقالوا. امهیالق ومی یبعده ال

ـ آورده ا مـان یکه ا یکسان يا: نازل شد هیآ: فرمود ـ کن شـه یتقـوا پ  دی و بـا   دی
ـ ا! رسول اهللا ای: نازل شد، سلمان گفت هیآ نیا یوقت. دیهمراه باش انیراستگو  نی

عمـوم   نیکـه مأمورنـد همـ    ییهـا  نیا: فرمودند امبریخاص؟ پ ایعام است  هیآ
 م،یبا آن هـا باشـ   دیکه به فرمان خدا با نیاما آن صادق امت،یمؤمنان هستند تا ق

  است تا روز یبعد از عل يایو اوص یمخصوص برادرم عل فقط
_______________________________________  

 يدیکه پل ستین نیاساس ا ر،یتطه ي هیشود که در آ انیمطلب ب نیا دیبا ریتطه ي هیدر بحث آ -1
ـ ورود نده، ا يدورساز و اجازه  یعنی "اذهب عنُه". ها بردار نیهست و از ا لطـف   يدور سـاز  نی

انسـان   سـت یالزم ن ست؟ین ایارزش هست  نیا ایرا از انسان دور کند، آ يدیپل یاگر کس. خداست
نباشد و خداونـد   یتازه بعد از کسب، اگر موهبت اله. ارزش ها را خودش کسب کرده باشد ي همه

وهبـت  که انسان دارد، م یرسد، پس به هر حال، هر کمال یاذن ندهد، انسان به دستاورد کار خود نم
. نسـان ا ياز سو یو بدون مقدمات ییابتدا ایکه انسان انجام داده و  یپس از کار خاص ایاست، حال 

دور شـود، بـاز هـم ارزش     _از جانب خـودش   یبدون مقدمات خاص _ یاز کس یپس اگر آلودگ
  .است

  .119 هیتوبه، آ يسوره  -2
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خـدا  : گفتند د؟یا دهیشن امبریبحث را از پ نیا ایآ: فرمود نیرالمؤمنیام. امتیق

  .میدیشن امبریرا از پ نیکه ا میریگ یرا شاهد م
  
  :فرمود نیرالمؤمنیام
لم خلّفتن: غزوه تبوك یف قلت لرسول اهللا  یباهللا اتعلمون ان فأنشدکم« یو 

و بک یال تصلح الّا ب نهیان المد: فقال ان؟یمع النساء و الصب بمنزلـه   یو انت من. اَ
  ».يبعد یاال انه ال نب یهارون من موس

ـ که من در جنگ تبوك به پ دیدان یم ایدهم، آ یرا به خدا سوگند م شما  امبری
جز به من  نهیمد: فرمودند امبریپ ؟يچرا مرا با زنان و کودکان واگذار: گفتم 

 ،یهسـت  یسـ من، به منزله هارون نسبت به مو يو تو برا. ردیگ یو تو سامان نم
  .ستیبعد از من ن يامبریکه پ نیجز ا
  

  .میدیما شن ایخدا: مردم گفتند همه
خداونـد در   دیدان یم ایدهم که آ یشما را به خدا قسم م: فرمود نیرالمؤمنیام

  :دیفرما یحج م يسوره 
  
يَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسـُجُدوا َواْ�بُـُدوا َر��ُ�ـمْ ( ِ

َها ا�� ��
َ
ُسـوُل ِ�َ  .......يَا � ُكـوَن ا�ر�

  )1(.ُ)فَِنْعَم ا�َْمْوَ�ٰ َونِْعَم ا��ِص�........ َشِهيًدا َعلَيُْ�ْم َوتَُ�ونُوا ُشَهَداَءَ�َ ا��اِس 
و هم شهداء  دیشه همیانت عل نیمن هوالء الذ! رسول اهللا ای: سلمان، فقال فقام

  »الناس؟ یعل
_______________________________________  

  .78 _76 هیحج، آ يسوره  -1
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و  يکه تو بر آنان شاهد یکسان نیرسول خدا ا يا: است و گفتوبرخ سلمان

نگذاشـته و آنـان بـر     یحرج نیکه خدا در د ستندیآنان برمردم شاهد هستند، ک
  هستند؟ میپدرشان ابراه نییآ

  
سلمان . شود یامت را شامل نم ي هینفر هستند و بق 13آنان : فرمودند امبریپ
: فرمودنـد  امبریپ. هستند یکن که آن ها چه کسان انیب مانیرسول اهللا برا ای: گفت

  نفر از فرزندانم ازدهیو  یمن و برادرم عل
  

  )ییگو یهمان گونه که م م،یدیما شن(بله  ایخدا: مردم گفتند ي همه
  
  :فرمودند نیرالمؤمنیام
  
 - بعد ذلک خطبیولم  - باًیقام خط باهللا، أتعلمون ان رسول اهللا  انشدکم«
  :فقال
  
ـ یاهـل ب  یکتاب اهللا و عترت: نیالثقل کمیتارك ف یان! الناس هایا فتمسـکوا   ،یت

ـ  فترقـا یانهما لن  یو عهد ال یأخبرن ریالخب فیفان اللط. بهما ال تضلّوا ـ  یحت  ردای
لّ رس ای: فقال - و هو شبه المغضب - الحوض، فقام عمربن الخطاب یعل ول اهللا أکُ

ـ و وز یاخ یاولهم عل هم،من یائیال و لکن اوص: فقال تک؟یاهل ب ـ یو خل يری  یفت
ثـم   ن،یالحسـ  یالحسن، ثم ابن یهو اولهم، ثم ابن ،يکل مؤمن بعد یو ول یامت یف

لد الحس عل ردوای یواحد بعد واحد، حت نیتسعه من وـ   ی  یالحوض، شـهداء هللا ف
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علمه و معادن حکمته، من اطاعهم فقد أطـاع   خلقه و خزّان یارضه و حججه عل
  ».قال ذلک نشهد انّ رسول اهللا : فقالوا کلهم. اهللا یاهللا و من عصاهم فقد عص

  
بـار   نیآخر يرسول خدا برا دیدان یدهم که م یشما را به خدا قسم م: فرمود

 یحـال  ما را درمـن شـ  ! مـردم  يا: و گفتند ستادندیخطبه ا رادیدر عمر خود به ا
) کتاب خـدا (قرآن : دهم یشما قرار م انیکنم که دو امانت گرانبها در م یترك م
ـ به من خبر داد و تأک ریخب فیلط يخدا. دیبه آن دو متمسک شو تم،یو اهل ب  دی

شوند تا در کنار حوض کوثر بر مـن وارد   یجدا نم گریکدیدو، از  نیفرمود که ا
  .شوند
  
ـ : اسـت و گفـت  وخطاب خشم آلود برخآن هنگام عمر بن ال در رسـول اهللا   ای

از  ییبلکـه آن هـا  . آن ها نه يهمه : شود؟ فرمود یتو م تیاهل ب يشامل همه 
مـن در   نیو جانشـ  رمیبرادرم، وز یعل شانیاول ا: من هستند یکه وص تمیاهل ب

آن گـاه پسـرم    ت،من اس نیجانش نیاو نخست. بعد از من یهر مؤمن یامتم، و ول
 ،يگـر یپس از د یکی نیو سپس نُه نفر از فرزندان حس نیبعد پسرم حسحسن، 

ـ در زم نـد یگواهان خدا نانیا. تا در کنار حوض بر من وارد شوند حجـت   نش،ی
و معـادن حکمـت    ندیداران علم خدا نهیبر خلقش، نگهبانان و گنج ندیخدا يها
هـا کنـد،   آن  یهر کس نافرمـان  وهر که اطاعت آنان کند، اطاعت خدا کرده . او

ـ شما ا ایآ: فرمودند ریحضرت ام. خدا را کرده است ینافرمان داسـتان را   نی
ـ که پ مدهی یما شهادت م: نفر گفتند ستیآن دو يهمه  د؟یا دهیشن ـ ا امبری را  نی

  .گفته است
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ـ اال ناشـدهم اهللا ف  ئاًیفما تـرك شـ  . السوال و المناشده یبعل يتَماد ثم« و  ه،ی
و آله،  هیاهللا عل یاکثر مناقبه و ما قال له رسول اهللا صل یعل یتا یسألهم عنه، حت

قونهیکل ذلک  همیاللهم اشهد عل: فرغ نیانه حق، ثم قال ح شهدونیو  صد.«  
  
هرچـه  . پرسش ها ادامه دادنـد  نیا دنیبه پرس  ریدنبال آن حضرت ام به

تک تک آن ها منـا   يره فرموده بود، دربا امبریدانستند، و هر چه را پ یمردم م
آن هـا را   يحاضـران، همـه   . تـا آخـر   د،یشده فرمود و همه را قسم داد و پرس

تو بـر   ایخدا: شد، فرمود مامت یوقت. دادند که حق است یکردند و گواه قیتصد
  .میدانست یما نم ندیبگو امتیآن ها شاهد باش، مبادا روز ق

  :گفتند مردم
  
و ما حدثناه من نثـق   سمعناه من رسول اهللا  اشهد انا لم نقل الّا ما اللهم«

  ».و آله هیاهللا عل یانهم سمعوه من رسول اهللا صل رهمیبه من هوالء و غ
ـ  يزیچ میبود دهیشن امبریگواه باش، ما جز آنچه را که از پ ایخدا بـه   م،ینگفت

کـه از   میاست کـه مطمـئن بـود    یاز کسان م،یعالوه هرچه را به واسطه نقل کرد
  .اند دهیشن امبریپ

  
  .دهند یبحث را ادامه م نیرالمؤمنیام ،یاقرار عموم نیاز ا بعد
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  نیثقل ثیدرباره حد يا نکته
. توجه نکند، در واقع به خودش ظلـم کـرده اسـت    نیثقل ثیبه حد یکس اگر
قرار  ریغد ثیحد فیآنقدر اسناد و مدارك دارد که در رد ثیحد نیا رایچرا؟ ز

  .کند یاستناد م نیثقل ثیبه حد امبریپ ر،یغد يدر خطبه  یحت. ردیگ یم
  
 تیبحث تمسک به قرآن و اهل ب ،ینیو جانش تیعالوه بر بحث وال نجایدر ا 

  .مطرح است زین
  

ـ پ ؟يرو یو عرفان هند م ونانیدنبال فلسفه  چرا  ادگـار یمـا را بـه دو    امبری
ـ ا يکه به هـر دو  یتا زمان": قرآن و عترت، و فرمود: گران سنگ خود سپرد  نی

  ".دیشو یگمراه نم دیها تمسک کن
  

تمسک  ثیبه قرآن و حد دیو اخالق، با دیو عقا یمعارف یمبان یدر تمام پس
  .میکن

ـ  ثیحد انی، تمام راو13از قرن اول تا  يهند نیحامد حس ریم مرحوم  نیثقل
زرگان آنان را در نزد ب تیکرده و شخص ادیشده،  تیکه از آن ها روا یرا و کسان

  .اهل سنت نشان داده است
آورد و ثابـت کـرده    یآن ها را تک تک م انیراو يسلسله  نیحس رحامدیم
  .ستیدر آن ن یتسنن شک یالصدور است و طبق مبان یقطع ث،یحد نیکه ا

  
  منا شده ثیحد ادامه
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  :فرمودند  نیالمؤمن ریاز اقرار گرفتن از حضار، ام بعد
فقد کـذب   اًیعل بغضیو  یحبنیمن زعم انه : قال هللا بانّ رسول ا أتقرون«
ـ ذلک  فیک: فقال له قائل. یرأس یعل دهیو وضع ! ؟یحبنی سیول رسـول اهللا؟   ای

و مـن  . فقد احب اهللا یو من احبن ،یو من احبه فقد احبن. و انا منه یالنه من: قال
  .فقد أبغض اهللا یغضنو من أب یابغضه فقد أبغضن

  ».تهمیاللهم نعم، و سکت بق: نییرجال من افاضل الح نینحو من عشر قال
 یهر کس بپندارد که مرا دوست دارد و عل: فرمود امبریکه پ دیکن یاقرار م ایآ

دسـتش را   امبریبعد پ! و مرا دوست ندارد؟ دیگو یدارد، او دروغ م یرا دشمن م
ـ  یطچه ارتبـا : عرض کرد امبریبه پ یکس. بر سر من گذاشت ـ   نیب  یشـما و عل

  است؟
هر کس او را دوست بدارد، . و او از من است میمن از او رایز: فرمودند امبریپ

و . داشـته  و هر کس مرا دوست بدارد، خـدا را دوسـت  . مرا دوست داشته است
و هر کس با من دشـمن باشـد،   . کرده یورزد، با من دشمن یکه با او دشمن یکس

  .دشمن خداست
: گفتنـد  لینفر از بزرگان قبا ستیسخنان را فرمودند، ب نیا نیرالمؤمنیام یوقت

  .ساکت شدند هیبله، و بق
ـ     نیهؤالء الذ: مالکم سکتّم؟ قالوا: للسکوت فقال«  یشـهدوا عنـدنا ثقـات ف

  ».همیاللهم اشهد عل: قال. قولهم و فضلهم و سابقتهم
  
چـرا سـاکت   شـما  : که ساکت بودنـد، فرمـود   ییبه آن ها  نیرالمؤمنیام
 نـان یها که شهادت دادند، به گفتار و فضل و سابقه شـان اطم  نیا: گفتند د؟یهست
  .تو بر آن ها شاهد باش ایخدا: گفت. میدار
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 ینصنع بما ادعـ  فیفک - شیقر هیله داه قالیو کان  - داهللایطلحه بن عب فقال«

قوه و اشهدوا عل نیابوبکر و اصحابه الذ ـ أتوه بک تقـاد  ومیمقالته  یصد  یوا و ف
  »عنقک حبل؟

: شد گفـت  یمدار گفته م استیبه او س شیکه در قر داهللایطلحه بن عب سپس
شاهد  امبریکردند و بر گفتار پ قیرا تصد امبریها که پ نیبا ا یکن یچه م یعل ای

  به گردنت انداختند؟ سمانیبودند، چگونه در خانه تو آمدند و ر
  
انه  یثم ادع. عاًیه، فصد قوك جمفاحتججت بما احتججت ب ع،یبا: لک فقالوا«

  ».النبوه و الخالفه تیلنا اهل الب جمعیاهللا ان  یأب: قولی سمع رسول اهللا 
 قیو همـه تـو را تصـد    يکن، و تـو احتجـاج آورد   عتیب: ها به تو گفتند آن
ـ باهـل   يخدا ابا دارد که بـرا : فرمودند امبریبعد ابوبکر ادعا کردکه پ. کردند  ت،ی

  .خانواده جمع کند کینبوت و خالفت را در 
قه« کـل  : و سالم و معاذبن جبل، ثـم قـال طلحـه    دهیبذلک عمر و ابوعب فصد
  ».و احتججت به من السابقه و الفضل، حق نقرّ به و نعرفه تیقلت و ادع يالذ
طلحه به . کردند قیو سالم و معاذ بن جبل تصد دهیمطلب را عمر و ابوعب نیا

از سـابقه و فضـل    يو احتجاج آورد يو ادعا کرد یهر چه گفت: گفت امام 
  .میشناس یو آن را م میکن یخودت، همه حق است، اقرار م

  
  ».الخالفه فقد شهد اولئک االربعه بما سمعت فاما«

  .ها شهادت دادند، تو دنبال خالفت نباش نیخالفت را که ا: بعد گفت
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و  کتمـه، یقد کان  ئاًیک و غضب من مقالته فأخرج شعند ذل  یعل فقام«
ر ش مات عمر لم  ومیقاله  ئاًیفسـ  دری ـ    یما عن طلحـه و النـاس    یبـه، فاقبـل عل

  ».سمعونی
. که از سـخن طلحـه ناراحـت شـده بـود      یاست، در حالوبرخ یعل حضرت

را کـه در روز مـرگ عمـر بـن      یو سخن. را که کتمان شده بود فاش کرد یکالم
  .کرد، حضرت آن جمله را تا آن روز نگفته بود انیه بود روشن بخطاب گفت
  :دندیشن یکه مردم م یحضرت رو به طلحه کردند، در حال سپس

ـ   امهیالق ومیاهللا بها  یالق فهیما صح - اطلحهی - أما واهللا: فقال« مـن   یاحـب ال
الکعبه  یالوفاء بها ف یتعاهدوا و تعاقدوا عل نیاالربعه، هؤالء الخمسه الذ فهیصح

فال تصل  تظاهروایو  یعل توازروایحجه الوداع ان قتل اهللا محمداً او توفاه ان  یف
  ».الخالفه یال

بهتـر از آن نامـه    امت،یروز ق ينامه ا چیبه خدا قسم ه: فرمودند نیرالمؤمنیام
آن  يوفـا  که با هم بـر  يپنج نفر نیا. دهد یبه من م امتیکه خدا روز ق ستین

پنج نفر نامه نوشتند سند محرمانه در حجه الـوداع و در   نیا. ندبست مانیعهد و پ
 يها با همکار نیرفت، ا ایاز دن ایرا کشت  کعبه که اگر خدا محمد  يخانه 

  .کند یم یعلن امتیخداوند آن نامه را روز ق. هم نگذارند خالفت به من برسد
  
ـ اهللا  یقول نب - طلحه ای- ا قلتو م. باطل ما شهدوا یعل - واهللا - لیوالدل«  ومی
ـ   فیبه من نفسه، فک یاول یبه من نفسه فعل یمن کنت اول: خم ریغد  یاکـون اول

  »!و حکام؟ یبهم من انفسم و هم أمراء عل
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ـ  ! طلحـه  يخدا راهنما است بر بطالن آنچه شهادت داده اند، ا و  ،یآنچـه گفت
، پس )موال(ه نفس او هستم ب یمن اول: خم که ریخداست در روز غد امبریکالم پ

باشم، در  یمن چگونه به آن ها از خودشان اول). موال(به نفس اوست  یاول یعل
  ند؟کن یدهند و حکومت م یکه آن ها به من دستور م یحال

  
 ریغ یبمنزله هارون من موس یانت من: و آله هیاهللا عل یقول رسول اهللا صل و«
ـ : ؛ و قولـه اه رسول اهللا الستثن رهایفلوکان مع النبوه غ. النبوه قـد ترکـت    یان

موهم و ال     ،یکتاب اهللا و عترت: نیامر کمیف لن تضلوا ما تمسـکتم بهمـا، ال تتقـد
  ».فانهم اعلم منکم لّموهمتخلّفوا عنهم، وال تع

 یهارون نسـبت بـه موسـ    يتو نسبت به من به منزله : رسول خدا فرمود زین
ـ آن را ن امبریبود، پ يگریاز نبوت شأن د ریر غاگ. از نبوت ریغ یهست اسـتثنا   زی

ـ . رسد یم  ریپس تمام شئون نبوت به حضرت ام. کرد یم ـ پ نیهمچن  امبری
 یتا زمـان . گذاردم یرا باق ترتمکتاب خدا و ع ادگاریشما، دو  انیدر م: فرمودند

ـ از  د،یشو ینم هرگز گمراه دیکن یآن ها تمسک م يکه به هر دو  شیآن ها نه پ
ـ را به آنان  يزیو چ. دیعقب بمان شانیو نه از ا دیفتیب ـ نده ادی ـ ز د،ی از  نـان یا رای

نسبت به امتش، درباره کتاب خدا و سنت  فهیاست خل ستهیشا پس .شما داناترند
  :دیفرما یآگاه تر باشد، چنانکه خداوند م امبرشیپ

  
ن تَّبعیالحق احقُّ ان  یال يهدیافمن ...«  م ال اَن  يهدیال  اَ ایفیفمالکم ک يهد 

  )1(»تحکمون
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که به کتاب خـدا و   یاست با وجود کس ستهیشا ایآ: پرسند یم نیالمؤمن ریام
بروند؟ با وجود داناتر، جامعـه   يگریاعلم است، دنبال د گرانیاز د امبر،یسنت پ

  ست؟یبروند که دانا ن یدنبال کس
دانند  یم نیرا ا نیراشد يبر خلفا رادیا نیگتربزر  نیالمؤمن ریام درواقع
او در علـم و فضـل    يدهند، و به برتـر  یرا سر م یاعلم بودنِ عل ادیکه همه فر

 دیکه بگو ستین يا یسنّ چیه. زنند یوصف او را کنار م نیبا ا یاذعان دارند، ول
 ینمـ اتفـاق در جامعـه    نیچرا ا یبودند، ول یابوبکر و عمر، افضل و اعلم از عل

  .دنبال کرد يگرید يمسئله را جا دیافتد؟ با
ادلـه   ییانکار و کنار زدن حق، به خاطر نارسـا  شهیاست که هم نیمهم ا نکته
از عوامل مـؤثر   یعناد و دشمن ،یو مال یمنافع شخص ،یلذا جاه طلب. ستیحق ن
  .حق است رفتنیدر نپذ
  
  :خواند تیلت علم بر افضلدال ي نهیدر زم گرید ي هیدو آ  نیرالمؤمنیام

________________________________________  
  .35 هیآ ونس،ی يسوره  -1
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ْسمِ  ( بکتاب من قبل هذا او أثـاره مـن    یائتون )1(، )َوَزاَدُه �َْسَطًة ِ� الِْعلِْم َواْ�ِ
  )2(».علم

  
  :فرمودند امبریبعد از آن، از قول پ 
امـرهم   ذهبی زلیمن هو اعلم منه الّا لم  همیما ولّت امه قطّ امرها رجال و ف«

  »ما ترکوا یال رجعوای یسفاالً حت
آن  نیکه در ب یدر حال دهد ینم یزمام امر خود را به دست کس یگروه چیه

ـ   وستهیکه پ نیمگر ا باشند که از او آگاه تر و داناتر باشند یها کسان  یسـقوط م
  .بودند که رها کرده یکنند، مگر آن که باز گردند به حق

  
  :دهند که یادامه م حضرت

 یکذبهم و باطلهم و فجورهم انّهم سلّموا عل یعل لیوالدل. االماره یفه هیالوال«
ـ و عل همیو آله، و من الحجه عل هیاهللا عل یبأمر رسول اهللا صل نیبأمره المؤمن  کی
ـ   یو عل - ریالزب یعنی - هذا معک یخاصه و عل سـعد و ابـن    یاالمه راسـا و عل

  .کلنا اءیالسته اح يعثمان فانا معشر الشور یعنیهذا القائم  فتکمیخلعوف، و 
ـ   يالشور یعمربن الخطاب ف یجعلن ان  یان کان قد صدق هو و اصـحابه عل

فان زعمتم انـه جعلهـا    رها؟یغ یالخالفه أو ف یف ي، أجعلنا شوررسول اهللا 
ـ لعثمان اماره، و ا سیاالماره فل ریغ یف يشور و  رهـا، یغ ینما امرنا ان نتشاور ف

  یفلم ادخلن هایف يان کانت الشور
______________________________________  

  247 هیبقره، آ يسوره  -1
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من الخالفه،  تهیخرج اهل ب ان رسول اهللا : و قد قال یفهال اخرجن کم؟یف

  »ب؟ینص هایفلهم  سیو أخبر انه ل
  
و  ییبـر دروغ گـو   لیو دل. همان امارت است تیپس وال: فرمود امام  

و بـه فرمـان    رسول خـدا   اتیها آن است که در زمان ح نیبطالن و ستم ا
  .بر من سالم کردند نیرالمؤمنیحضرتش به عنوان ام

و بر سعد  ریکه با تو است زب نیبر تو و ا ژهیبه و شان،یحجت است بر ا نیا و
 يما گروه شش نفره  نکیا. شما که بر پاست عثمان ي فهیخل نیو ابن عوف و ا

دانست کـه   یرا درست م ارانشیاگر عمر سخن ابوبکر و . میزنده ا یشورا همگ
 يشـورا را بـرا   شـود،  یمـ خاندان جمع ن کیفرموده خالفت و نبوت در  امبریپ

  آن؟ ریغ ایخالفت وضع کرد 
ـ ز ست،ین فهیخالفت قرار داد، پس عثمان خل ریغ يکه برا دیبپندار گرا در  رای

ـ غ يتا با مشورت هـم کـار   میآن صورت ما جمع شده بود  فـه یخل نیـی از تع ری
بوده است، پس چرا مـرا داخـل در شـورا     فهیخل نییتع يو اگر شورا برا. میبکن

ـ اهـل ب  که به زعم شما، رسول خدا  یقرار داد، در حال را از خالفـت   تشی
  .از خالفت ندارند يخارج کرده بود و خبر داده بود که آن ها بهره ا

ـ  اریبس یلیقسمت از مناظره، دل نیدر ا  نیرالمؤمنیام . آورنـد  یکوبنده م
تـا   دیما شش نفر را برگز فهیاز انتخاب خل ریغ يکار ياگر عمر برا: ندیفرما یم

 نیـی تع فهیشورا عثمان به عنوان خل نیپس چرا در ا م،یرت کنآن مشو يدرباره 
بوده است، چـرا عمـر    فهیخل نییتعشش نفره جهت  يو اگر انتخاب شورا! شد؟
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ـ گفتند کـه پ  یها نم نیشورا قرار داد؟ مگر ا نیمرا در ا نبـوت و  : فرمـوده  امبری
  شود؟ یمن جمع نم تیخالفت در اهل ب

  کرد، چه گفت؟ که عمر ما را تک تک دعوت یهنگام
تو را به ! عبداهللا عمر يا: به عبداهللا بن عمر فرمودند  نیالمؤمن ریام سپس

  من خارج شدم پدرت به تو چه گفت؟ یوقت ییدهم که بگو یخدا قسم م
ـ  حملهـم ی شیاصـلع قـر   تّبعـوا یان : باهللا، فانه قال یاما اذا ناشدتن: قال«  یعل

فَما قلـت  ! عمر ابنی: قال. همیکتاب ربهم و سنّه نب یو اقامهم عل ضاء،یالمحجه الب
ـ و ما رد عل: اَن تستخلفه؟ قال منعکیفما : قلت لَه: لَه عند ذلک؟ قال : قـال  ک؟ی

  ».اکتمه ئاًیش یرد عل
  

: پـدرم گفـت  . میگو یم ،يحاال که مرا به خدا قسم داد: بن عمر گفت عبداهللا
را بـر   شانیو ا دینما یروشن راه م یلیاطاعت کنند، آن ها را بر دال یاگر از عل

  .کند یاقامه م امبرشانیکتاب خدا و سنت پ
  
  ؟یدر آن موقع تو چه گفت: آن گاه به عبداهللا بن عمر فرمودند نیرالمؤمنیام
  

  ؟یکن ینم نیپس چرا او را جانش: من به پدرم گفتم: بن عمر گفت عبداهللا
  
  داد؟ یرت چه جوابپد: به عبداهللا بن عمر فرمودند نیرالمؤمنیام
  

  .کنم یبه من گفت که من کتمان م یسخن: بن عمر گفت عبداهللا
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به مـن خبـر    اتشانیدر زمان ح رسول خدا : فرمودند  نیرالمؤمنیام
در خواب به من فرمـود، و   امبریرفت پ ایکه پدرت از دن یدر شب زیداده بود، و ن

  .است دهید يداریدر ب ایگو ند،یخدا را در خواب بب که هر کس رسول یدان یم
  به تو داد؟ يچه خبر امبریپ: عمر گفت ابن

 يدهم ا یتو را به خدا قسم م: به عبداهللا بن عمر فرمودند نیرالمؤمنیام سپس
  ؟یکن قیمرا تصد یده یمن تو را خبر دادم، قول م یوقت! پسر عمر

  
  .شوم یساکت م: بن عمر گفت عبداهللا

 یالت فهیالصح: ان تستخلفه؟ قال منعکیقلت له، فما  نیفانه قال لک ح :قال«
اسألک بحق رسول اهللا لما : فسکت ابن عمر و قال. الکعبه یو العهد ف ننایکتبناها ب
  »؟یسکت عن

  
 ؟یکن ینم نیپس چرا او را جانش: یکه تو گفت یهنگام: فرمودند نیرالمؤمنیام
نامه و آن  سندگانیاست با نو يما عهد نیو ب م،یکه نوشته ا یمانیپ لیبه دل: گفت
 یسوگندت م: دیاز ابن عمر پرس نیرالمؤمنیسپس ام. که در کعبه بسته شد يعهد

  ؟يدیدهم به حق رسول خدا، که چرا سکوت برگز
  
  ».النیتس اهیذلک المجلس خنقته العبره و عن یابن عمر ف تیفرأ: میسل قال«
  
ـ که عبداهللا عمر گر دمیآن مجلس ددر : دیگو یم یهالل سیبن ق میسل اش  هی
  .گرفت
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ـ    ریاز طلحه و زب  نیرالمؤمنیام  یو عبد الرحمان بن عوف و سـعد بـن اب
ـ توان یدروغ بسـته انـد، نمـ    امبریبه پ نانیبه خدا سوگند اگر ا: دیوقاص پرس  دی

وارد مـرا در شـورا    دیتوان ینم ند،یگو یو اگر راست م. دیریآن ها را بپذ تیوال
  .است امبریکار شما خالف نظر پ نیچون ا د،یکن

  
ـ م یگاهیکه چه جا دییبه من بگو: دیحضرت از مردم پرس آن شـما دارم،   انی

  دروغ گو؟ ایراستگو 
  

 دهیاسالم  نشـن  ای تیدروغ از تو در جاهل کی یراستگو، که حت اریبس: گفتند
  .میا

  
ـ م یناگسسـتن  ونـد یدر پ یلیتفصـ  ریحضرت ام سپس ت و امامـت و  نبـو  انی

  اعالم يمطلب که برا نیفرمود، از جمله ا انیب امبریخود نسبت به پ گاهیجا
داد کـه آن را بـه مشـرکان     تی، فقط به من مأمور)برائت(توبه  يسوره  نزول
  .ابالغ کنم
بارها بـه مـا و    امبریاما مگر پ. میا دهیشن امبریها را از پ نیما ا: دیپرس طلحه

  ).برسانند بانیحاضران به غا(» الشاهد الغائب بلغیل«: مردم نفرمود يهمه 
 یسـخنران  نیالـوداع و در آخـر   کالم را در حجه نیا: پاسخ داد نیرالمؤمنیام
داشت و به  انیخاندان خود را ب تیو اهم نیثقل ثیفرمود که حد انیخود ب يها

  .برسانند بانیهمگان امر فرمود که حاضران به غا
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ـ که پ دیدیمگر نشن! حهطل: دیحضرت از طلحه پرس آن : بـه مـن فرمـود    امبری
 د،یکه ابوبکر به حکومت رس یزمان! برائت ذمه من فقط به دست تو خواهد بود؟

ـ د زیالبته ابوبکر ن. را ادا کردم امبریپ يو وعده ها ونیمن تمام د پرداخـت،   یونی
ـ د امتم يکه ادا یسهم مختصر مربوط به خودش، در حال یول ـ پ ونی کـار   امبر،ی

آن  انیاست که اطاعت آن ها را در قرآن واجب داشت، و اطاعت و عص یناماما
  .خدا دانست انیها را اطاعت و عص

  
ـ من ا: تشکر کرد و گفت نیالمؤمن ریاز ام طلحه ـ   نی . دانسـتم  یمطالـب را نم

در . و حضـرتش پاسـخ داد   دیدرباره جمع قرآن از آن جناب پرس یسپس مطالب
  :پاسخ فرمود نیضمن ا

  
مه منذ قُبض رسول اهللا صل لو أنّ و«  یو أطـاعون  یو آله اتّبعـون  هیاله عل یاالٌ

  ».ألکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم
ـ از مـن تبع  امبر،یامت پس از رحلت پ نیا اگر ـ   تی کردنـد، از   یو اطاعـت م

  .دیرس یخود، نعمت به آن ها م يپا نییسر و پا يباال
ـ     ریا تفسر فهیشر هیآ نیجمله، ا نیدر ا نیالمؤمن ریام(   یکـرد کـه خداونـد م
بـه   يسـو  خود را اقامه کنند، نعمت از هر یاگر اهل کتاب، کتاب آسمان: دیفرما

 ریاست و حضرت ام 66 ي هیمائده آ يدر سوره  هیآ نیا. آورد یم يآن ها رو
ـ اصل در امت اسالم ن نیفهماند که ا یجمله م نیا انیبا ب ـ جر زی ـ ی. دارد انی  یعن
اکنون  یعنی. اقامه قرآن است یواقع ياز آن ها، معنا يرویو پ تیاز اهل ب تیتبع

 يرا پشت سر نهادند، و از برکت ها خود یکتاب آسمان دند،یرا برگز گرانیکه د
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تکـان   اریاسالم، بس خیهشدار در صدر تار نیا. شوند یمحروم م يو معنو يماد
  ).است یدهنده و اساس

کاغـذ و دوات خواسـتن    ي هیمجلـس، بـه قضـ    نیا يدر ادامه  نیرالمؤمنیام
: فرمـود  نیرالمؤمنیام. طلحه به آن شهادت داد. اشاره کرد که عمر مانع شد امبریپ

فرود آمـد و عرضـه    امبریبر پ لیفرستاد، جبرئ رونیشما را ب امبریپ نکهیپس از ا
اختالف و تفرقـه را بـر    خداوند،) به کالم شما تن ندادند نانیکه ا(اکنون : داشت

خواست تا همان مطالـب را در حضـور    يسپس برگه ا. ساخت یامت حتم نیا
 نیمن و حسن و حس( تیو نام امامان هدا سدیبنو) ابوذر، سلمان، مقداد(سه تن 

  .را نوشت) نیو نه تن از فرزندان حس
ـ آ: دیاز ابـوذر و مقـداد پرسـ    نیرالمـؤمن یام نجایا در ـ  ای بـود؟ آن هـا    نیچن
  .استند و شهادت دادندوبرخ

. فرد امت، ابوذر است نیکه راستگوتر دمیشن امبرین خودم از پم: گفت طلحه
تو خود، از آن  نکهیدهند، با ا یدهم که آن ها شهادت ناروا نم یو من شهادت م
  .يکوکارتریها راستگوتر و ن

و سعد ابن عوف هشـدار داد کـه تقـوا     ریبه طلحه و زب گریبار د نیرالمؤمنیام
 وندیپ گریبار د کیحضرت . دهند حیترج نگرایخدا را بر د يکنند و رضا شهیپ

ـ شد و خبر داد که پـس از عثمـان، معاو   ادآوریبا قرآن را  تیاستوار اهل ب و  هی
شـد کـه    خواهنـد  کمالعاص حـا  یپسرش و آن گاه هفت تن از نسل حکم بن اب

ت را به قهقرا م نانندیو ا. دوازده امام ضاللت خواهند بود برند یکه ام.  
 خیدر کتـاب خـود آورده و شـ    سیبن ق میمجلس را سل نیا یلیتفص گزارش

  .نقل کرده است میاز آن را از سل يمختصر نیصدوق در کمال الد
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  خالفت انیپا: چهارم بخش

  

  )1(عثمان به تعهدش یتوجه یب
آمدنـد و اعتـراض    نهیمصر به مد یاز وال تیبار دوم، به شکا يها برا يمصر

به  گرید انیهم زمان شورش. عثمان بردند يخود را از وضع موجود به درِ خانه 
م در ا. عثمان را محاصره کردند يو خانه  وستهیآن ها پ کَ ـ عثمان با مروان ح  نی

ـ  يکـس بـه انـدازه     چیمردم از ه نیا: مروان گفت. خصوص مشورت کرد  یعل
تا آنان را  یآنان بفرست يرا به سو یاست که عل نیکنند، صالح در ا یاطاعت نم
شوند و به اطاعت تو  یکند که آنان از تو راض يشوب برگرداند و کاراز فتنه و آ

  .ندیدر آ
  

  .نوشت و آن حضرت را خواست طالبیبن اب یعل يبرا ينامه ا عثمان
ـ اگر من رفتم و بـه ا : گذاشت و فرمود یطیبا عثمان شرا ریام حضرت هـا   نی

  ؟یکن یدادم، تو چه م یقول
_______________________________________  

  325 _323ص  2ج  یطوس خیش ی، به نقل از امال487 _485ص  31برگرفته از بحار ج  -1
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  .کنم یمن به آن عمل م یهر چه گفت: گفت عثمان
آن . عثمان را محاصره کرده بودند، رفـت  يکه خانه  یمردم يبه سو حضرت

 عثمـان  يو بـرا  يشدند که تو چرا آمده ا ریاول با حضرت درگ يها در مرحله 
  .شود میتسل دیاو با ؟یکن یوساطت م

کنـد، از   یاست و کتاب خدا را عرضه م امبریپ يپسر عمو یعل: گفتند یبعض
  .دیو قبول کن دیریاو بپذ
نکرده که از حکومت دسـت بـر    نیحرف ها را تضم نیعثمان ا: ها گفتند آن
  .دارد

  يآر: فرمود حضرت
بـر او عتـاب   . ثمان وارد شـدند بر ع  یآنان به همراه حضرت عل بزرگان

ـ  یسیبنو مانیبرا دیبا م،یخواه یآنچه ما م: کردند و گفتند از طـرف تـو    یو عل
  .ضمانت داده است

  .تا امضا کنم دیسیبنو دیخواه یهر چه م: گفت عثمان
که بر  یمسلمانان يمؤمنان، برا ریبن عفان ام بنده خدا، عثمان«: ها نوشتند آن

شما بر عهـده   يبرا: تعهد کرده و گفته ستند،یاو خرده گرفته اند و از او خشنود ن
باشم  بندیپا طیشرا نیعمل کنم و به ا امبرشیکه به کتاب خدا و سنت پ رمیگ یم
ـ ترسند امن یحکومت م ازکه  یبه کسان. حق محروم داده شود: که آن . دهـم  تی
نامـه دادم از پشـت سـر بـه او      یاگر به کسـ . کرده ام برگردانم دیرا که تبع ییها

ـ  المال تیغنائم ب "ءیف". خنجر نزنم و . ثروتمنـدان نچرخـد   نیدست به دست ب
ضامن باشد که عثمـان قـول    نیو مسلم نیمؤمن يها را برا نیا طالبیبن اب یعل

ـ نامه زب نیبر ا. بدهد، وفا کند و به آنچه در کتاب خداست عمل کند عـوام،   ربنی
  سعد بن مالک، عبداهللا بن عمر داهللا،یطلحه بن عب
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 35سـال   قعدهیتعهد نامه را عثمان در ذ نیا. دادند یگواه دیبن ز وبیابو ا و
  .»امضاء کرد

  
هم تعهد دادند که عثمان به آن   ینامه را گرفتند و حضرت عل نیها ا آن

  .دادند یبزرگان صحابه هم گواه. عمل کند
  
المال در حکومت ظالمانه عثمـان،   تینائم و اموال بغ میتقس يها یژگیاز و(

برادر بزرگ تر . کردند یم میاست که دو برادر با هم تقس یارث میمثال همان تقس
  .میکن میارث پدر را تقس ا،یگفت ب یبه برادر کوچک تر م

سطح خانه تا بـه دم بـام از آنِ    از
ــن   !مــــــــــــــــــــــــ

  

ـ از پشت بام تا به ثر     !از آنِ تـو  ای

  

ســتر  آن چمــوش لگــدزن از آنِ اَ
ــن   !مــــــــــــــــــــــــ

  

کـن از آنِ   ویملوس م يآن گربه   
  تـــــــــــــــــــــــــــو

  
لـذا  . شـد  یم ينطوریوقت ها ا یلیعثمان خ يالمال در دوره  تیب ماتیتقس

  .)المال هم اعتراض داشتند تیب میآن گروه بر تقس
) در راه مصـر ( "لهیا" يبه منطقه  یوقت. عثمان رفتند يها از خانه  یشورش

  ؟یستیتو ک: دندیاو را گرفتند و از او پرس. دیآ یم يرسوا دندید دند،یرس
  .هستم مصر یسرح وال یعثمان به عبداهللا بن اب ي ندهیمن نما: گفت
نوشته باشـد، او را   يزیعثمان راجع به ما چ دیشا م،یاو را بگرد: ها گفتند آن

که درون  دندیرا د يالك و مهر شده ا ي شهیاما ش. نکردند دایپ يزیگشتند و چ
نامـه مـن    یوقت: در آن نامه نوشته بود. سرح یاست به عبداهللا ابن اب ين نامه اآ

ر و آن ها را بکش نیا يدست و پا د،یرس نامـه را کـه خواندنـد، از    . افراد را بِب
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رفتند و  فهیخل شیسپس پ. رفتند  یهمان راه برگشتند و به نزد حضرت عل
ـ و ا يبرخورد کرد نیوقت تو چنمردم تو را عتاب کردند، آن : گفتند نامـه را   نی
  .میشناس یکه ما خط و مهر تو را م یدر حال ؛ینوشت
  

  .ناراحت شدند اریوضع بس نیاز ا  یعل حضرت
وقاص آن زمـان   یاحتماالً سعد بن اب. (خارج شد نهیآن زمان سعد از مد در

از  د،یحالت را د نیا یتوق). است نیاز مهاجر یکینام  "سعد"ظاهراً . زنده نبود
  !؟يرو یابااسحاق، کجا م ای: به او گفت. خارج شد نهیمد

ـ امروز به خاطر د. ختمیگر نهیاز مکه به مد نمیبه خاطر د روزید: گفت از  نمی
  .خواهم فرار کنم یبه مکه م نهیمد

  
مکـه   نکـه یکما ا. ستیکه حاکمش عثمان باشد، داراالسالم ن يا نهیمد یعنی(

  .)و ابوجهل حاکم بودند، داراالسالم نبود انیوسفهم که اب يا
 نـه یکردند که شـما هـم از مد   شنهادیپ  یبه حضرت عل حسن  امام

  .دیو از معرکه کنار برو دیخارج شو
از حـال   نکـه یکند، نه ا یم شنهادیپ گریبه امام د یامام یدانست که وقت دیبا( 

کنند، که بعداً اعتـراض   یکه سخن مردم را منتقل مخبر نداشته باشند، بل گریکدی
  .نشد يشنهادیپ نینکنند چرا چن

در خانه مثل : دیفرما یم  نیرالمؤمنیبه امهم که حضرت زهرا  یوقت
بلکه زبـان   ست،ین زیاعتراض آم ریتعب نیا..... و يدر رحم مادر نشسته ا يبچه ا

  .حال مردم است
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ـ  یندگیبه نما یرف امام مجتباز ط اکنون ـ  يشـنهاد یپ نیاز طرف مردم چن  یم
  ).ثبت شود خیشود تا سؤال و جواب در تار

 يمردم چـاره ا . ریخارج شو و عزلت بپذ نهیکه از مد ندیفرما یحسن م امام
ـ ترسم ا یم. یاگر در صنعا باش یحت ند،یآ یو نزد تو م. ندارند مـرد عثمـان    نی

  .ندازندیو فردا به گردنت ب یشبا نجایکشته شود، و تو در ا
هجـرتم خـارج    ياز خانـه   ییگـو  یم! فرزندم: فرمودند  ریام حضرت

  .حرف را بزند نیجرئت کند که ا يکنم احد یشوم؟ گمان نم
ـ از گناهان کب یکی: دهم حیرا توض يالزم است نکته ا نجایدر ا(  تعـرب  "رهی

ع يچه؟ اصل کلمه  یعنی. است "بعد الهجره ـ اَ ـ  یراب ـ  یو عرب آدم . دارد یدو معن
. نـد یگو "عـرب "را  یو عموم یجمع یگرد و دور از زندگ ابانیو ب نینش ابانیب
ساده و صـراحت   کهگروه آن است  نیا یژگیو. است نینش ابانیکه ب یکس یعنی

ـ  ي هیتر باشند به آن لغات اول یمیگو هستند و هر چه قد آشـنا   نینخسـت  یعرب
  .ترند

لذا هـر چـه انسـان    . شود یدور م یشود از آن لغت اصل یکه اضافه م لغات
کلمات  ي شهیتر است و ر غیتر و بل حیکلمات فص انیتر باشد، در ب نینش ابانیب

  )1(.داند یرا بهتر م
________________________________________  

ـ یرواآن ها . نسبت داده اند  نیبه امام حس یمخالفان، در ماهواره مطلب -1 را کـه از امـام    یت
ـ پخـش کردنـد، بـه ا     نیامام حسـ  تینقل شده، به عنوان روا صادق  : مضـمون کـه   نی

حضـرت در  : میگفت. میعرب بحث کرد يکلمه  يما رو. دوستان ما عرب و دشمنان ما عجم هستند
ـ ی. دارد یکلمت لتیفض کیندارد، بلکه اشاره به  يعرب کار ریبه قوم عرب و غ نجایا دوسـتان   یعن

فصاحت و بالغـت   نیا ينمونه . ستندیدشمنان ما، آگاه ن یهستند، ول انیو خوش ب غیو بل حیما فص
کـه بـا    یکه در مناظرات مینیب یم عهیاطهار، دوستانشان و سخنوران ش يو ائمه  نبیرا در حضرت ز

 یدر روش مناظره، عالمه حل .شد یم چارهیکلمه طرف مقابل ب کیبا  یکردند، گاه یدشمنانشان م
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عرب  کیرا دارد که  یتیکه با تسط بر سخن و کالم به جا و به موقع، همان حالت قاطع مینیب یرا م
 گـر ید يها در جاها معج لتیفض. به قوم عرب و عجم ندارد یربط تیآن روا. معنا داراست نیبه ا

ِ� ( د،ینکن ياریرا  امبریاگر پ: دیفرما یقرآن که خداوند م ي هیآ لیآمده، از جمله ذ
ْ
َسوَْف يَـأ فَ

ب�ونَهُ  ب�ُهْم َوُ�ِ ُه بَِقْوٍم ُ�ِ  يو همشـهر  شـاوندان یمنظـور خو : فرمودند امبری، پ)54 _مائده ( )ا�لـ�
ـ غ يمعنـا ناظر بر دشمن بودن عجـم بـه    ت،یآن روا يریپس جهت گ. است یسلمان فارس يها  ری

تواند کالم خود را ثابت کنـد و در   یند افراد گنگ، نماست که مان یکس يبلکه به معنا ست،یعرب ن
 تیمانند سخنوران زبر دست، حقان یعنیاست،  "عرب" عه،یکه ش یدر حال. ماند یاستدالل ناتوان م

  .دهد ینشان م یاش را به روشن دهیعق
کـرد و   یها بود هجرت م ابانیشرك و کفر  که ب یکه از محل زندگ یکس. نینش ابانیب یعنی عرب،
خودش برگردد و با قوم  ابانیخواست به ب یاگر م. مسلمان شده بود امبریآمد و کنار پ یم نهیبه مد
آنان  ریتأث تممکن است تح رایز(تعرّب بعد الهجره، : گفتند یکند، به او م یکافرش زندگ ي لهیو قب

چرا باز  ،يکردبا مسلمانان را شروع  یو زندگ يهجرت کرد یبه بالد اسالم یعنی) از اسالم برگردد
  !به بالد کفر؟ يبرگرد یخواه یم
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ـ  ،یبه بالد کفـر بعـد از آمـدن بـه بـالد اسـالم       بازگشت تعـرب  "شـود   یم
 يکرد بـرا  یم دایپ تیکه مأمور یمگر آن کس. بود رهیگناه کب نی، و ا"بعدالهجره

ـ  "است که  يبرود و آن ها را مسلمان کند؛ و گرنه مثل کار غیتبل  یعبداهللا بـن اب
  .)است رهیگناه کب ،بازگشت نیو ا. وستیبه مکه رفت و به کفار پ. کرد "سرح
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  صعصعه بن صوحان با عثمان مالقات
)1(  

شدند و بـه نـزد    نهیبه همراه صعصعه بن صوحان وارد مد انیاز مصر یگروه
خود قـرار   ي ندهیاز افراد را نما یکی: عثمان گفت. رفتند نیالمسلم فهیعثمان خل

عثمـان بـا   . انداختنـد  شیصعصعه را پ ،يگروه مصر. دیخن بگوتا با ما س دیده
  م؟یجوان سخن بگو نیبا ا: تعجب گفت

________________________________________  
ص  1ج  یطوسـ  خیشـ  ینقل از امال 476 _475ص  31بحاراالنوار ج : بخش، برگرفته از نیا -1

241 _ 242.  



120 
 

دارم و نـه   یال باشد، نه من سهمعلم اگر به سن و س: به عثمان گفت صعصعه
  !؟يتو چقدر علم آموخته ا! يشده ا ریمن کم سن هستم و تو هم پ. تو

  
  :را خواند هیرفت و آ شیصعصعه پ. جلو ایب: گفت عثمان

  
رِْض (

َ
ن�اُهْم ِ� اْأل ك� يَن إِن م� ِ

  )......ا��
دارند  یپا منماز به  م،یداد یبه آن ها امکانات نیزم يکه اگر ما در رو یکسان

کنند، و سرانجام کارها بـه   یازمنکر م یپردازند، امر به معروف و نه یو زکات م
  )1(.دست خداست

اگر واقعاً در شأن شماسـت،  : صعصعه گفت. شأن ماست هیآ نیا: گفت عثمان
زشـت در جامعـه    يهمه کارهـا  نیپس ا. از منکر کن یپس امر به معروف و نه

منکـرات را از   نیو در دوران خالفت خود ا یاکمتو اگر ح! شود؟ یچرا انجام م
  !؟يببر نیاز ب یتوان یم ،يفردا که از کار افتاد ،ينبر نیب

بحـث   يخـود یبده و ب يدار ياگر نامه ا ! حرف ها را رها کن نیا: گفت عثمان
  .نکن
  

  :به او گفت صعصعه
ن َ�قُ (

َ
ْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهم بَِغْ�ِ َحٍقّ إِال� أ

ُ
يَن أ ِ

هُ ا��   )و�ُوا َر��نَا ا�لـ�
فقـط  . شـده انـد   رونیب لیبدون دل شانیکه مؤمن هستند و از خانه ها یکسان

  )2(.خدا پروردگار ماست: است که گفته اند نیجرمشان ا
دربـاره   هیهر چه آ نکهیخالصه ا. (در شأن ما نازل شده هیآ نیا: گفت عثمان

  )میمصداقش ما هست ،یو بزرگان بخوان نیمتق ي
___________________________________________  
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  41 هیحج، آ يسوره  -1
  .40 هیحج، آ يسوره  -2
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خوب، از آنچه خدا به تو داده، به ما هم بده و مـا را در   یلیخ: گفت صعصعه
  .کن میامکانات خود سه نیا

ـ   دیدار فهیشما وظ! مردم: گفت عثمان ـ گـوش ده  مییگـو  یهر چه مـا م و  دی
. اسـت کـه تنهاسـت    یبا کس طانیخدا با جماعت است و ش دست د،یاطاعت کن

با شماست و خدا  طانیو ش ،یتیفعالً جماعت و حکومت با ما هستند و تو در اقل
  !با ما
 سـت یداند خدا ک یاو نم د،یآدم گوش نده نیبه حرف ا: ادامه عثمان گفت در

  و خدا کجاست؟
ـ طاعـت نما و ا دیشماست که گوش کن فهیوظ یکه گفت نیا: صعصعه گفت  د،یی

ـ خدا از ما بپرسد بـه چـه دل   یوقت امتیروز ق یخواه یتو م ـ ا لی کارهـا را   نی
 )1(.ها ما را گمراه کردنـد  نیاز بزرگان و ا میکرد يرویما پ ایخدا: مییبگو د،یکرد

خداوند از مـا   امتیق روز رایز م،یما اطاعت کن ییکه هر چه بگو ستین نینچنیا
  .کند یقبول نم
حـرف خـودت را بـزن و    : صعصعه، عثمان معطل ماند و گفت استدالل نیا با

  .ها را رها کن نیا
ربنـا و رب آبائنـا   : سـت یدانم خدا ک یمن نم ییگو یکه م نیا: گفت صعصعه

  !ست؟یک میچگونه من ندانم خدا ن،یاالول
  دانم، یدانم خدا کجاست؟ من م ینم یکه گفت نیا
  ) إِن� َر��َك َ�ِا�ِْمرَْصادِ  ( 
  

  .نشسته است) ظالمان( نیکم در خدا
____________________________________________  

  سوره احزاب 67 ي هیاشاره به آ -1
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ـ شد، صعصعه را ب یعصبان یحاضر جواب نیاز ا عثمان کـرد و در را بـه    رونی

  )1(.خودش بست يرو
  

  نسبت به آن نیرالمؤمنیخانه عثمان و عملکرد ام ي محاصره
به وجود آمده  طیاست که عثمان سزاوار شرا نیابل انکار اق ریغ تیواقع کی

 يرود فرد یو چگونه انتظار م. گرفت دهیتوان ند یظلم و ظالم را نم رایاست، ز
  باطل دفاع کند؟ نیاز ا ن،یرالمؤمنیمثل ام
 امیعثمان ق هیکه عل یانیآن است که شورش ان،یجر نیقابل توجه در ا ي نکته

  .بر دشمن ناروا است یحت ت،یاست که جنا یهیو بد. دکنن یم تیکرده اند، جنا
_________________________________________  

ـ  نیاست و از گروه تابع دهیرا ند امبریصعصعه بن صوحان پ - 1  یمحسوب م
 يدر دوران خالفت خلفا هـم چهـره   . مسلمان شده بود امبریاما درزمان پ. شود

در . آمـد  یبه حساب م قیو دق دهیفهمصراحت لهجه داشت و آدم . بود یشاخص
چگونه آن هـا را   هعمر مانده بود ک. آورده بودند نهیبه مد يادیزمان عمر، پول ز

. همه پول چـه کـنم   نیدانم با ا یمانده ام، نم: منبر آمد و گفت يباال. کند میتقس
ـ    تیهم به خاطر رعا يعده ا ـ  یحـال عمـر، حرف : صعصـعه گفـت  . زدنـد  ینم

قـرآن را   ي هیسپس آ. پول ها را خدا معلوم کرده است فیتکلندارد،  یسردرگم
َدقَاُت �ِلُْفَقـَراِء َوا�َْمَسـاِك�ِ (:  خواند َما ا�ص� خـدا  : و گفـت ). 60 _توبـه  ().....ا��

آشـنا   نیرالمـؤمن یبا ام شتریب یوقت تیشخص نیا. یکن میمعلوم کرده چگونه تقس
ـ  . بـود   نیرالمـؤمن یشد، به کوفه آمد و در خـدمت ام  ماننـد   یبـزرگ مردان

ـ  نیبا ا. بودند ییگوهرها ل،یصعصعه بن صوحان و کم  یکه از قبل با حضرت عل
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 نیرالمـؤمن یام يشدند، اما در جذبه  یمحسوب م نیو جزء تابع ندنداشت ییآشنا
ـ تازه فهم نیرالمؤمنیبا ام ییصعصعه بعد از آشنا. قرار گرفتند  چـه سـال    دی
  ست؟یک یو عل ستیاز دست داده، عثمان کرا  ییها

که زن و بچه در آن عثمان  ياست که آب و غذا را بر خانه  نیآنان ا تیجنا
 يتشنه و گرسنه نگه داشتن دشمن و هـر موجـود زنـده ا   . بندند یم خانه هست

  .محکوم است یجنگ تیاساس هر گونه جنا نیبنابرا. شود یمحسوب م تیجنا
  

  .مشکل، گرفتار شده است اریدو خط بس نیا نیب نیالمؤمن ریام حاال
ـ است، چون جـرم و جنا  ينابود ي ستهیاست که عثمان شا نیخط ا کی  تی

لحظه  کیاز کار برکنار شود و  دیکرده و با تیحما تکارانیمرتکب شده، از جنا
  .ظالم شود نیاز ا دینبا یدفاع چیو ه. ستین نیاخالقش به نفع اسالم و مسلم

خـودش و زن و بچـه اش    دیو نبا فتدیاتفاق ب تیجنا دینباهم  گرید يسو از
  .تشنه بمانند

  
عثمـان را   يکه خانـه   یانیاز شورش یلیحائز توجه است که خ زینکته ن نیا 

ـ کـه ن  یبا کسان دیندارند، و نبا ییمحاصره کرده اند، قصد خدا ـ  تی ندارنـد   یاله
بـه خـاطر خـدا     هشـ ینکردند، عا امیبه خاطر خدا ق ریطلحه و زب. کرد يهمکار

  .کند ینم کیعثمان تحر هیمردم را عل
طلحه  نه،یبه مد دنیشوند، به محض رس یم ریسراز نهیبه مد انیشورش یوقت
ـ  يعثمـان را رهبـر   يکامل هجوم بر خانـه   يرهبر ریو زب کننـد و محـرك    یم
  .بود شهیهم عا نهیداخل مد تیجمع
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  .است نهیشهر مد تیوضع نیا
بـه   فـه یشش نفر جهـت انتخـاب خل   يدر شورا نکهیبه جهت ا ر،یو زب طلحه

 یخوب ي انهیم فهیدادند و نظرشان به عثمان نبود، لذا خل يرأ  یحضرت عل
ـ  یالمال م تیالبته سهمشان را از ب. با آن ها نداشت مقـام و   طلحـه  بـه  یداد، ول

 دانست یعثمان آن ها را دوست نداشت، چون م. نداد يمنصب پست و فرماندار
ج  اسهیدر کتاب االمامه والس بهیابن قت. نباشند، با او هم نخواهند بود یاگر با عل

  :دیگو یم 34ص  1
  
  . شب و روز آنجا ماندند ختند،یعثمان ر ياهل کوفه و مصر به درِ خانه "
  

  .کرد یم کیطلحه مردم را در کشتن عثمان تحر
ا قصـد کشـتن او را   عثمان را محاصره کرده بودند، از ابتـد  يکه خانه  یکسان
دارد؟ عثمـان در خانـه اش    يا دهیمحاصره چه فا: طلحه به آنان گفت. نداشتند
 یاگر م: طلحه گفت.....ست؟یهدف از محاصره چ. کند و راحت است یم یزندگ
  ".دیببند شیعثمان شکست بخورد، آب و نان را به رو دیخواه

  .ا شدبه پ ییغوغا نهیدر مد. آب را به عثمان بستند باالخره
کـار   يعثمان به انتقاد منتقدان و اعتـراض معترضـان، رو   یتوجه یدر واقع ب

ـ را در م یتیاز نارضا یو طمع، موج یخود خواه ق،یآوردن افراد ناال مـردم   انی
  .آورد دیپد
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خـود   یاسـت یبودند و به اهداف ر یاسیس بیحکومت رق يهم که برا يا عده
بودند مثـل   دهینرس يکه به اهداف ماد و آن ها ر،یبودند، مثل طلحه و زب دهینرس
  .در صف مخالفان عثمان قرار گرفتند شه،یعا

ـ عثمان به مردم مصر، بصره و کوفـه کـه در آن زمـان موقع    ن،یبر ا عالوه  تی
  .نکرد یداشتند توجه کیاستراتژ
از  ينفـر از بصـره و تعـداد    100نفر از کوفـه و   200نفر از مصر و 600 لذا
عثمان  يشدند و خانه  نهیاز عثمان نداشتند، وارد مد یوشکه دلِ خ نهیمد یاهال

برسد مانع  ییعثمان آب و مواد غذا يبه خانه  نکهیاز ا یحت. را محاصره کردند
  .شدند
  

عثمـان   يخانـه   يکـه در محاصـره    یاز کسان یبعض میشو یم ادآوری البته
ـق  عمـرو بـن ح   ،يکنانـه بـن بشـر کنـد     ،يشرکت داشتند مثل عبداهللا بن عد م

 يو صـحابه   ثیحـد  يخـوش سـابقه، راو   ن،یمتـد  يها تیشخص...... یخزاع
  .بودند امبریپ

لـذا بـا تمـام    . قرار گرفتـه اسـت   یبحران تیوضع نیدر ا نیرالمؤمنیاکنون ام 
ها و با وجود تمام مخالفت ها، آب و غذا را توسط فرزندانشان به خانه  يدشوار

  .فرستند یعثمان م ي
ـ کـه بعـدها طلحـه و زب    نجاستیقابل تأمل ا ي نکته ـ و معاو ری  شـه، یو عا هی

ـ  يخانه  يمحاصره   نیرالمـؤمن یدهنـد و بـا ام   یعثمان و قتل او را بهانه قرار م
ـ . شوند یوارد جنگ م    یدر واقع قتل عثمان را به گردن حضرت عل

  .است یخیشگفت تار ياز عبرت ها نیاندازند و ا یم
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ـ شود و صرفاً ب یبه دقت بررس یستیاب یخیتار عیوقا ـ  انی واقعـه بـدون    کی
  .ها راهگشا نخواهد بود تیو عملکرد شخص نهیشیو زمانه، پ نهیپرداختن به زم

  

  خانه عثمان یینها ي محاصره
ـ کند، به دل یمطالعه در آثار گذشتگان انسان را شرمنده م یگاه  یزحمـات  لی

که در آن روزگـار   دیمف خیمثل ش یتیشخص. دندیسخت کش يها تیکه در موقع
! فـه ینظـر خل  ریعباس، آن هم در بغداد و ز یحکومت بن یِتلخ و سخت و خفقان

 يرساله ها ،یخیمختلف تار يها نهیکرد که در زم یکار م ییبایز نیچگونه به ا
عامـل را   يعلمـا  گـر یخداونـد آن بزرگـوار و د  . سندیبنو یمنحصر و اختصاص

  .رحمت کند
  
  »ابطال توبه الخاطئه یالکافئه ف«ارد به نام د يرساله ا دیمف خیش
که توبه کرد، توبـه اش   يخطا کار يبانو نکهیدر ا یاسناد و مدارك کاف: یعنی

  .باطل است
جعفر از پـدرش   یکند از محمد بن اسحاق از اب ینقل م یمدارک دیمف مرحوم

حاصـره  که عثمان در م یمن با عثمان بودم در زمان: از عبداهللا بن جعفر، که گفت
است، من و عبدالرحمن بن ازهـر   یشود و قتلش حتم یکشته م دیفهم یوقت. بود

که زمام امور را طلحه به دست  یل، در حا  یعل نیرالمؤمنیرا فرستاد نزد ام
ـ فرزنـد جعفـر ط   يعبداهللا بن جعفر بـه احتمـال قـو    نیا. (گرفته بود همسـر   اری
در . اسـت  بن جعفر هم سـن امـام حسـن     عبداهللا. ستا نبیحضرت ز

 32- 33حدوداً . آمد نهیبه مد سیحبشه متولد شد، بعد با مادرش اسماء بنت عم
  .)است یسال دارد و نسبتاً مرد کامل
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او  سـت ین دیبع( میعثمان بود يگفت که من و عبداهللا بن ازهر در خانه  یم او
 يرسـاندن آب و آذوقـه بـه خانـه      يبـرا   یبوده که حضرت عل یاز کسان

  .)عثمان فرستاده باشد
ـ گونه د نیعثمان اوضاع را ا یوقت: دیگو یبن جعفر م عبداهللا نـزد  : گفـت  د،ی

که زمام امـور را   يتر ستهیتو شا یعل ای: دییو به او بگو دیبرو طالبیبن اب یعل
تر اسـت تـا   به یبخواهد بعد از ما حاکم باشد، تو باش یاگر کس. يریبه دست بگ

 ریصورت تحق نیاز طلحه به ا ،چرا عثمان. مراد او طلحه بود( یابن الحضرم نیا
  ).دارد یو بررس لیتحل يکند، خودش جا یم ریتعب زیآم

ـ کند و رهبر امـت پسـر عمو   دایطلحه بر تو غلبه پ نیا نگذار ـ پ - تی  - امبری
  )1(بشود

_________________________________________  
  8 _7أبطال توبه الخاطئه، ص  یه فالکافئ -1
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و مشخصات محاصره  طیشرا ر،یاز ابن جر نیاز فضل بن دک )1(کتاب نیهم در

  )2(.کند یرا نقل م
خانه  يدر محاصره : دیگو یم ریبن جر سرهیکرده که م تیروا نیبن دک فضل

. بودم، او دستم را گرفتـه بـود   ریدر کنار زب )3(تیاحجار الز يعثمان در محله  ي
کـه در خانـه محاصـره     ییابا عبداهللا، آن هـا  ای: آمد و گفت ادیبا داد و فر یکس

به آن ها آب برسد، آب را  رندگذا یآن ها و آب حائل شده اند و نم نیهستند، ب
  .بر عثمان قطع کرده اند

___________________________________________  
  .11همان کتاب، ص  -1
که از مصـر و بصـره و    یاقوام. بر عهده گرفته بودند رین را طلحه و زبعثما هینهضت عل يرهبر -2

عثمان اطراف خانـه او را گرفتـه بودنـد و     يدر محله  نه،یاز مد یتیکوفه آمده بودند، به عالوه جمع
طرف با طلحـه و طـرف    کیدر  تیجمع يرهبر. شد یمحاصره تنگ تر م يلحظه به لحظه حلقه 

 نیرالمـؤمن یبـا ام  یطلحـه نسـبت   یاست، ول نیرالمؤمنیام يپسر عمه  ریزب. بود ریزب اریگر در اختید
بودنـد کـه عمـر     یدو تن، کسان نیحال، ا نیاما در ع. دستگاه خالفت است انیندارد، بلکه از اطراف

ـ  يبـرا  نیالمـؤمن  ریو آن ها را در کنار ام. دانست یم ستهیخالفت، شا يبن الخطاب برا در  تخالف
ـ مخصوصاً زب. ندیآ یبه حساب م امبریپ کیدرجه  يصحابه  فیدر رد اننیا. نظر گرفته بود کـه   ری

 يجنـگ هـا   دانیو قهرمان م يآدم قو -امبریپ يعمه  -هیهم بود، مادرش صف امبریپ يپسر عمه 
بعـد از  . حضور داشت و شجاع بود امبریپ يجنگ ها شتریدر ب ریزب. خندق بود نیبدر و احد و حن

ـ  رشیشمش یوقت ر،یشدن زبجنگ جمل و بعد از کشته  آوردنـد، چشـم     یرا نزد حضرت عل
چقدر غم  يروز ریشمش نیصاحب ا: اش گرفت و گفت هیافتاد، گر ریزب ریکه به شمش نیرالمؤمنیام

ـ ز. سنگ هـا  یعنیاحجار . 3! زدود یم امبریو غصه از رخسار پ ـ یهـم   تی  يمحلـه  . روغـن  یعن
کردند و روغـن آن را   یرا خرد م تونیز يد که با آن دانه هابو ییعثمان، سنگ ها ي لهمح کینزد
  .دندینام یم تیآن محله را احجار الز. گرفتند یم
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ـ آن گـاه آ . دیو آب را نرسـان  دیبرگرد: گفت ریزب قـرآن را خوانـد کـه     ي هی
  )1(:دیفرما یدر قرآن م انیجهنم يخداوند درباره 

  
ُهْم َ�نُـوا ِ� َشـٍكّ وَِحيَل بَ�ْنَُهْم َوَ�ْ�َ َما �َْشتَُهو( �� ن َ�ـبُْإلِ ْشيَاِعِهم ِمّ

َ
َن َكَما فُِعَل بِأ

ِر�ٍب    )2() م�
در زمان مـا کاسـه    يکه عده ا یدر حال. داند یم یعثمان را جهنم ر،یزب پس

ـ  یاسـالم  يخلفـا  يدربـاره   میاز آش داغ تر شده اند که ما حق ندار ي  یحرف
هست مصـلحت   یه، اگر هم اختالفبود یو صلح و دوست یآن ها آشت نیب. میبزن

  !!بوده
 یبه عثمان آب و غذا نمـ : کتاب آورده که به طلحه گفتند نیدر هم دیمف خیش
خالفت استعفا ندهد و خالفـت را بـه مـن واگـذار      نیتا عثمان از ا: گفت. دهند

  است نینکند، وضع هم
 سرشـار از  ياو منـافع و درآمـدها  . جلو افتاده بود يرهبر يبا چهره  طلحه

و  انیتمـام مصـر  . گرفته بود که امر به دست من اسـت  افهیعثمان داشت، حاال ق
ـ در ا. طلحـه شـوند   میکه تسـل  نینداشتند جز ا يها چاره ا يو بصر انیکوف  نی
بهـره   یجو شورش نیاز ا دخواه ینم  نیرالمؤمنیکه ام دندیهمگان د طیشرا
خالف مـرام   انیشورش نیکه ا یزمان یو ماجرا را به نفع خود تمام کند، حت ردیگ

  .کنند یعمل م یانسان
__________________________________________  

ابـن  . 232و  75، الجمـل ص  11ابطال توبه الخاطئـه ص   یالکافئه ف. 2 54 هیسبأ، آ يسوره  -1
  .نقل کرده است 299ص  4ج  دیدر العقد الفر زین یمورخ سن یعبد ربه اندلس

  .8ص  الکافئه -2
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از  شیپ. فرستد یعثمان و خانواده اش آب و غذا م يبرا  یعل حضرت
ـ   یکرد و از ظلم و سـتم  حتیکه امکان داشت او را نص ییآن، تا جا  یکـه روا م

ـ    یول. داشت او را بر حذر کرد نقـل   در .داد یاو باز هم به کار خـودش ادامـه م
بـه   رونیکه از ب دمیطلحه را د: دیگو یم یلیل یآمده که عبدالرحمان بن اب گرید

بـود و   دهیچیپ يانداخت، خودش را در پارچه ا یعثمان سنگ م يدرون خانه 
داد  یدستور م. بود دهیپارچه را هم عبا و قبا پوش يرو. بود دهیآن زره پوش ریز

پرتاب کننـد تـا عثمـان را از خانـه      ریعثمان، سنگ و ت يبه خانه  رونیکه از ب
ابن " يخانه  يآوردند و در جلو رونیعثمان را از خانه ب نکهیتا ا .بکشند رونیب

  )1.(کشتند ریو شمش زهیاو را با خنجر و ن "حزم
ـ جـان ب  مهیکردند و ن یدر خانه خنجر زدند و زخم: هم گفته اند یبعض  رونی
  .آوردند
نزد طلحـه  . شدم نهیداخل مد: دیگو یم يآمده است که راو گرید تیروا در
قرمز رنگ بـه نشـانه   ) يروانداز یعنی( يا فهیآمده و قط رونیطلحه ب دمید. رفتم
 ادیاو فر. ستیوضع عثمان مناسب ن: به او گفتم. خود انداخته بود يجنگ رو ي
: بعد گفـت . شمندان غلبه کنندیخواهند بر اند ینافهم ها و نادانان م! مردم يا: زد

ـ و ه دیبرو د،ینافهم ها گوش نده نیو به حرف ا دیمعطل نکن ـ اوریب زمی اگـر  . دی
  .عثمان يخانه  دیو برو دیو آتش بزن دیریدو تا چوب را بگ نیا د،یندار زمیه

گونـه   نیهم بد ریزب میدید. مییسخن بگو ریتا با زب میما ماند: دیگو یم يراو
ـ    یاست و آشوب میاوضاع وخ. دیگو یسخن م خواهنـد آتـش    یبـر پاسـت و م

  .فروزندیب
___________________________________________  

  .9الکافئه، ص  -1
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ـ هم از منزل ب شانیا دمید. رفتم طالبیبن اب یعل نزد آمـده و در همـان    رونی
. اوضـاع آشـفته اسـت   : به حضرت گفتم. است ستادهیا "تیاحجار الز" يمحله 

ـ و از او بخواه دیخود را به عثمان برسان د،یتوان یشما اگر م: حضرت فرمودند  دی
واقعاً توبـه کـرد، از او    واگر به سخن شما گردن نهاد . دیعجله هم نکن. توبه کند

  )1.(دیو مهلتش ده دیریبپذ
اسـت کـه    نینشانگر ا اتیروا نیا ایآ. دینیرا بب نیرالمؤمنیام يبزرگوار: نکته

ـ   نکهیا ایحضرت حکومت عثمان را قبول داشته؟  خواهـد بـه هـر     یحضـرت م
عده آشـوبگر سـوء    کیتا نگذارد  ردیبگ آشوب و بلوا را يکه شده، جلو یمتیق

  کنند؟ مامت دگانیاستفاده کنند و ماجرا را به نفع خود و به ضرر ستمد
اوضاع  د،یایکار ب يکه اگر طلحه رو ندیب یماجرا را م يآن سو نیالمؤمن ریام
بود کـه بـا    نیچن ينظر عده ا دیشا. مثل اوست دیایهم که ب ریزب. کند ینم یفرق
خواهـد از   یاما حضرت نمـ . کار آورند يرا رو نیرالمؤمنیود اممقدمات، خ نیا
ـ نوع تهـاجم را تأ  نیو ا ردیاگر او شورش را بپذ رایحاکم شود، ز قیطر نیا  دیی

تواند بطالن عمل آن  یدهند و او نم یرفتار را بروز م نیخود او ا هیکند، فردا عل
 يشـد و همـه    رهیار چهر حال، طلحه بعد از قتل عثمان بر ک به .کند انیها را ب

) 2.(دست طلحه بود نهیالمال را گرفت و سه روز هم اوضاع شهر مد تیب يدهایکل

 ياما اوضاع به گونه ا. رفت که او حاکم شود یم شیتمام اوضاع به نفع طلحه پ
ـ با ام ییارویمخالفت و رو يبرا یقطع ي نهیرقم خورد که زم گرید  نیالمـؤمن  ری
  .را فراهم آورد 

_________________________________________  
  232؛ الجمل ص 10 _9الکافئه، ص  -1
  .10الکافئه ص  -2
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ـ بع م،یرا درك کن نیالمؤمن ریعظمت کار ام میبخواه اگر ـ ا یاسـت کسـ   دی  نی

 میکوش یاما م. را انجام بدهد میرا داشته باشد تا بتواند آن کار عظ ییتوانا نیچن
  .میهدف برس نیبه ا يحد اوضاع، تا نییبا تب

ـ    يعثمان به محاصره درآمد، با تمام بد رفتار يخانه  یوقت  یهـا و کـج خلق
را  شیکه آسا يروا داشته است  به گونه ا نیالمؤمن رینسبت به ام فهیکه خل ییها

ـ    نیرالمؤمنیاز آن حضرت سلب کرده  باز هم ام . کننـد  یبزرگوارانـه برخـورد م
خانه اش بسته اند، امـام   هلو غذا را بر عثمان و اآب  انیشورش نندیب یم یوقت

تا او و زن و بچـه اش   دیآب و نان به خانه عثمان ببر: فرمودند نیبه حسن
  .رندینم یو تشنگ یاز گرسنگ

 فیخودشـان تشـر  . آبکش آب بردارند يدستور دادند شترها گرید ینوبت در
آبکش داخل  يم کنار رفتند و شترهازدند تا مرد ادیآوردند و در مقابل مردم فر

  .خانه شدند
 یگـاه  هیگونه جمع شده اند و طلحه به تک نیکه مردم ا دندیحضرت د یوقت

خواهند بکشند، تـو   یمرد را م نیا: خطاب به او فرمودند نیرالمؤمنیزده، ام هیتک
او را  یبه حکم چه کس د؟یاو را بکش دیخواه یچرا م ،یاو هست قیتو رف. نگذار

کند و حق مردم را بدهد  زلخود را از خالفت ع دیبا: زد ادیطلحه فر د؟یکش یم
  .میکش یوگرنه او را م

دد القو یمجلس مرحوم وسـف ی نیالـد  دیبن سـد  یعل ينوشته  هیاز کتاب الع 
عثمان بن عفان بن  يهجر 35سال  حجهیکند که در ذ ینقل م  یبرادر عالمه حلّ

در روز  ،يامـو  ید مناف ابن عبد قصـ عاص بن عبد شمس ابن عب یحکم بن اب
  .الحجه کشته شد يذ جدهمیه
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سال کوچک تـر   6 ای 5رفت؟ عثمان حدود  ایعثمان چند ساله بود که از دن( 
متولد شده بودند و عثمان سال ششـم بعـد    لی، عام الف  امبریپ. بود امبریاز پ

  .آمد ایبه دن لیاز عام الف
  

سـال  5/2سال و ابوبکر  10حکومت عمر . سال بود 12حکومت عثمان مدت
. سـال عمـر داشـت    82شود پس عثمان حـدود   یسال م 25که مجموعاً حدود 

  .)سال هم گفته اند 86 یبرخ
 نهیمد يآوردند و در مزبله ها رونیآمده که او را از خانه ب تیروا يادامه  در

انصار جرئت نداشت و  نیکس از ترس مهاجر چیه. انداختند) نهیمد ياشغال ها(
  .که بدن او را دفن کند

و شـبانه،   یپنهان ه،یام یاز افراد بن یباالخره بعض ،ییاز سه روز چاره جو بعد
  )1(.دفن کردند عیجسد او را در آخر بق

ـ هودی يدفن کردند که مقبـره   "حش کوکب"هر حال، عثمان را در  به در  انی
  .بود نهیمد

______________________________________  
 یکسـ  نیقبرستان شد و نخست امبریزمان پ. قبل از قبرستان شدن باغ و بستان بود عیقبرستان بق -1

ـ القـدر پ  لیجل ياز صحابه  یکیکه در آن دفن شد، عثمان بن مظعون  جنـه  " يکلمـه  . بـود  امبری
از  یکـ یدر . سـت هـا ا  یرانیدر فرهنگ ما ا عیقبرستان بق ریتعب. اشاره دارد نهیشیپ نیبه هم "عیالبق

کجاست؟ در فرهنگ  عیجنه البق: دیپرس یکه آمده بود و م دمیرا د قایاز افر يبه مکه، فرد میسفرها
چهار امام و ناموس . ندیگو یم عیباغ و بستان، جنه البق ي نهیشیمکان به جهت پ نیآن ها هنوز به ا

ـ تعداد ز ،یاله خـدا   لپـاك رسـو   ياز صـحابه   ياریاُحـد و بسـ   يعـالم و بـزرگ و شـهدا    يادی
بـا   یحرم نیآن وقت در چن.اند دهیدر آنجا آرم  یمادر حضرت عل و فاطمه بنت اسد 
در  م،یکه با کفـش نـرو   میکن جیرا را عیو حرم البق عیفرهنگ احترام به جنه البق دیبا ؟يرو یکفش م

  .میستیبزرگان با احترام و ادب با نیکنار قبور ا
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ـ مقبره را خراب کردند و به قبرسـتان بق  ه،یدوران حکومت معاو در وصـل   عی

ـ هودی يمقبره  نیب یکردند، وگرنه اتصال ـ و جنـه البق  انی  قبرسـتان مسـلمانان   عی
  )1(.وجود نداشت

  

  در زمان عثمان ینظام يروهایارتش و ن تیوضع
 يروهـا یپـس ن : محاصره اش سؤال شـده اسـت   يمورد عثمان در دوره  در
ـ م ایاز او دفاع نکردند؟ آ ایعثمان کجا بودند؟ آ ینظام  انیآن هـا و شورشـ   انی

  ........چه بود؟ و انیم نیدر ا نیرالمؤمنیانجام نشد؟ موضع ام يبرخورد
  

منسجم و کار آمد، بـه   ینظام يقوا. میده یم حیرا توض ینظام يمسئله  اول
ـ ر زمان پکه هر وقت حاکم بخواهد در دسترس باشند؛ نه د يامروز يمعنا  امبری

  .وجود داشت و نه در زمان خلفا
  

ـ  . در آن جامعه معنا نداشت یو افراد منحصراً نظام ارتش  یهر وقت جنـگ م
: زد که یمردم را صدا م یبالل حبش. کردند یاعالم م  امبریشد، در مسجد پ

  .الجهاد الجهاد! هاالناسیا
  

ـ و ن ریو شمشـ  یکوله پشـت  رفتند، بار و بنه و یخودشان م مردم ـ را و  زهی  ای
ـ  نیدادند و به ا یمردم م ي هیرا که به بق يسالح و توشه ا کردنـد،   یها کمک م

  .ارتش منظم در کار نبود يپس مسأله . رفتند یداشتند و به جبهه م یبر م
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ـ به علت کثرت مسلمانان، پ  امبریاواخر عمر پ در در خـارج شـهر    امبری
جنـگ، آنجـا    يدرست کرده بودند که مسـلمانان بـرا   یاردوگاه لهیدر نخ نهیمد

  .شوند ایآماده و مه
_________________________________________  

  .201 _ 200ص  هیالعدد القو: نقل از 493ص  31بحاراالنوار ج  -1
شـام کـه    يطقه اعزام لشکر به من يگریکه از آنجا استفاده شد، جنگ تبوك بود و د یجنگ نیآخر

سامه بن ز يآن بر عهده  یفرمانده سامه تخلف کند،  شیاز ج یهر کس: فرمودند امبریبود که پ دیاُ اُ
  .داشته باشند ینظام یزندگ ينبوده که افراد نیپس چن. ملعون است
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افراد با هـم  . شد یم لیتشک یهم در حد عموم ادهیسواره و پ ینظام آموزش

 نیکردند، چرا که در جنگ ها ا یشرکت م يراندازیو ت یدر مسابقات اسب دوان
ـ نداشت، تا روح یدر آن هم اشکال يلذا شرط بند. مهم بود یلیدو موضوع خ  هی

  .شود جادیدر افراد ا يسرباز ي
ـ  دیتوانست با یشد، هر کس م یهم که اعالم جنگ م یوقت رفـت، مگـر    یم
  .شده بودند یکه مستثنکودکان و زن ها  ایو از کار افتاده باشند،  ریکه پ یکسان

. جنگ الزم بود، مراقب پشت جبهه بودنـد  دانیکه در م يهم به اندازه ا زنان
ـ  . برد یم زیهمسر خودش را ن امبریاز جنگ ها پ یلیدر خ رفتنـد تـا    یزنـان م
  .لشکر غذا آماده کنند و مجروحان را مداوا کنند يبرا

ـ از دال یکـ ی. کردنـد  یم یو چادر زندگ مهیخ ریها ز آن وجـود مسـجد    لی
در کنـار   شـان یاست که ا نیا در شمار مساجد سبعه نهیدر مدحضرت زهرا 

ـ پدر و همسر خود، پ يخندق، آمده و برا و آلهمـا   همـا یعل نیرالمـؤمن یو ام امبری
  .ستادیا یبه نماز م داشت،ن ياوقات که کار یبعض. آوردند یالسالم غذا م

  
. از شب خوان و اهل نماز و طاعت نبودنـد که در جبهه بودند، همه نم یکسان

در آنجـا مسـجد سـلمان، مسـجد     . کردند یکار را م نیخاص ا يعده  کیتنها 
  بعدها دو مسجد به نام امبر،یو پ نیرالمؤمنیحضرت زهرا، مسجد ام

ـ ها را خـراب کـرده انـد و     نیا يحاال همه . و عمر هم ساختند ابوبکر  کی
  .مسجد ساخته اند

  
  .ارتش منظم وجود نداشت هیران معاوتا دو احتماالً
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ـ به حضور در م قیمردم را تشو خلفاء ـ   دانی زمـان   نـاً یقی. کردنـد  یجنـگ م
در بحث صلح امـام حسـن   . نبود یخاص یگروه نظام کیهم   ریحضرت ام
بود کـه توانسـتند چهـار     نیا امام حسن  يکه هنر مهم رهبر میهم گفت 

خود از کوفه،  جیمه يها یبا سخنران و ندازندیراه ب يلشکر چهار هزار نفرمرتبه 
آن سـه گـروه قبـل،    . گروه رفتند نیچهار مرتبه لشکر فرستادند که خود با آخر

ـ فرماندهانشـان خـود را بـه معاو   . جنگ خودشـان را باختنـد   دانیهمه در م  هی
  .ماندند فیفروختند و مردم بالتکل

ـ . دادنـد  یمردم قول م. کردند یردم فراهم ملشکر از م نیرالمؤمنیام اگـر   یول
ـ  یوقت. رفتند یگفتند گرم است و نم یشد، م یتابستان م ـ   یزمستان م  یشـد، م

  .آزردند یحضرت را م شانیرفتارها نیو با ا. گفتند سرد است
شرطه " نه،یاز شهر مد ینگهبان يبرا ریحضرت ام. گونه بود نیا انینظام وضع

شهر حفاظت  يدر پنج منطقه  ایدادند و  یم یشبانه نگهبانداشتند که  "سیالخم
ـ علت آن بود که بعد از رحلت پ. کردند یم ـ   يعـده ا  امبر،ی آمدنـد و   یشـبانه م

اگر مـا   دیبگو فهیخل اشد ت یانجام م یها مصنوع يدزد یگاه. کردند یم يدزد
نـا   گـاه  چیه نهیهم بنده دارم که مد یاسیحدس س کی. ندارد تیشهر امن مینباش

ـ   فهیخل روانیرا پ یمقدمات نا امن. امن نبود هـر   ،یفراهم کردند که در آن نـا امن
  .را که بخواهند ترور کنند یکس

را  نـه یو قسمت جنوب مد عیهاشم و جنه البق یبن يمنطقه   نیرالمؤمنیام
ـ  ینگهبـان  نیرالمـؤمن یشب هـا ام . شخصاً به عهده گرفتند ـ دادنـد و   یم آن  از ای

بعـد   زند،یخود حضرت بر يبه خانه  ینا امن يکردند، مبادا به بهانه  یت محفاظ
 دنـد، یند ياگر مرتد ای. را کشتند یمنافق و کافر و مرتد، عل يعده ا ندیهم بگو

  .که اجنّه حمله کرده اند ندیبگو
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ـ  یم ییاست که خبرها نیا بیعج  یساختند که اجنّه شب ها به شهر حمله م
قتل ها را به  نیداشتند و ا یاسیس يقتل ها نیت، خلفا از ادر دوران خالف. کنند

ـ گیو پ ییدادند، چون در مورد جن، پرونده و بازجو یاجنه نسبت م امکـان   يری
ـ عليهم السالم نیشخصاً حفاظت از حسن نیرالمؤمنیلذا ام. ندارد هاشـم را   یو بن

  .بر عهده گرفتند
ـ   یانتظام يرویها ن يامروز ریبه تعب نیرالمؤمنیاساس، ام نیا بر  یداشـتند، ول

گذاشتند،  یهم خود مردم بودند که نوبت م یانتظام يروین. نداشتند ینظام يروین
 .کننـد  یروستاها که شب ها شبگرد دارند و از شهر حفاظت م يمثل داروغه ها

ـ کـه با  عثمـان  ارانیو  انیبود که اطراف نیقتل عثمان ا انیمهم در جر ي نکته  دی
آن هـا هـم از    دنـد، یاوضاع را نابسـامان د  نکهیند به محض اباش هیام یبن شتریب

که عثمـان قـدرت داشـت از او دفـاع      یتا وقت. کردند يحفاظت عثمان خوددار
آن هـا فـدا کـرد، بـه      ياما همان بستگان که عثمان، آخرت خود را بـرا . کردند

 همه.از او نشدند تیاو چهره عوض کردند و حاضر به حما یاسیمحض ضعف س
 يکه طرف امکانات دارد، همه  یکه تا وقت مینیب یگونه افراد را م نیوعاً اما ن ي

اوضـاع خـراب اسـت،     ننـد یکه بب نیاما هم. مشوق او هستند انیدوستان و آشنا
  .بد است یلیخ یحالت رنگ به رنگ نیو ا. شود یم گریچهره طور د

ه بـا تـو   لحظـ  نیمقاومت کن، ما تا آخر: گفتند یم هیام یزمان عثمان، بن در
ـ  ایدن نینفر از ا کی یحت یول. میهست انصـاف، در دفـاع از عثمـان     یپرستانِ ب
ـ نـه معاو  د،ینکرد، نه مروان بن حکم، نه ول یحرکت  .او يو نـه بسـتگان امـو    هی
بـه خانـه    انیشورشـ  یوقت. داشت که چاق بود يعثمان همسر: دیگو یم تیروا

او را بکشد، همسر عثمان  عثمان انداخت تا يخود را رو یاش حمله کردند، کس
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که آمد، غالم عثمان را صدا  ينفر بعد. از او دفاع کرد و دست قاتل را گرفته بود
  .ایکرد که ب
ـ درگ انیاز شورشـ  یکـ یعثمان با  غالم ـ . شـد و غـالم او را کشـت    ری  نیچن

لحظه بـه او   نیغالم و همسر او تا آخر. داد يدر خانه عثمان رو ییها يریدرگ
جرئت نکردند تا سه روز بعـد   ان،یاما همان همسر و غالم و اطراف وفادار ماندند،

  .از قتل، او را دفن کنند
ها هم بعد از قتل عثمان، چند نفر را به عنوان قاتل نام بردند که در آن ها  آن

ـ  دهید وارد نشدند ماًیکه البته خودشان مستق رینام طلحه و زب از  یکـ ی. شـد  یم
ـ بکر بود، کـه ر  یشد، محمد بن ابعثمان  يکه وارد خانه  یکسان عثمـان را   شی

مـرا رهـا   : عثمان گفت ؟يرا کرد هاکار نیگرفت و به او عتاب کرد که تو چرا ا
ـ تـو دار  يو حق نان و نمک با خانواده  میبود قیکن، ما با پدر تو ابوبکر رف  م،ی

 ؟یکن نیتوه رمردیبه منِ پ يطور نیآموخته که ا یجسارت نیبه تو چن یچه کس
  .بردار دست

بود او را نکشت،   یعل نیرالمؤمنیام ارانیبکر که از  یمحمد بن اب جناب
  .دستور قتل نداده بودند  یچون حضرت عل

چنـد نفـر    یول. عثمان را نکشت یآمده که مالک اشتر وارد شد، ول خیتار در
 او بـه  يضربه اآمدند، آن هم با خنجر  ریطلحه و زب يشده ها کیاز همان تحر

بعد . رفت ایاز دن نکهیآن قدر خون از او آمد تا ا. که سرش را ببرند نیزدند، نه ا
ـش در  . انداختند بود يکه مزبله ا "حش کوکب"جنازه اش را برداشتند و در  ح

متروکـه بـا نخـل     یکه درخت دارد، بلکه بـاغ  یبوستان، اما نه بوستان یعنیلغت 
را  فـه یاز سـه روز، خل  بعـد  .بود مزاجل اجابت که مح ده،یسوخته و خشک يها

ـ مقبره خارج از جنه البق نیا. دفن کردند انیهودی يو شبانه در مقبره  انهیمخف  عی
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از  یبعضـ . وصل کردند عیآن قسمت را به قبرستان بق هیبود، بعدها در زمان معاو
ـ که طرفدار عثمان باشند و ز یلیندارند، خ یوهاب شیاهل سنت که گرا را  ارتی

 30- 40ندارد، در  ينشان قبر گریروند که د یقبرستان م يبدانند، به انتها زیجا
  .خوانند یم يو حمد و سوره ا ستندیا یآن م يمتر

  
 يچگونه چهره ! شد یاتیاما بعد چه تبلغ. عثمان بن عفان است يپرونده  نیا
آمـده   او يو بـه تظلـم بـه سـو     رندیکه آمده بودند تا حقشان را از او بگ يافراد

را به  شهیو عا ریمثل طلحه و زب ياما افراد. شدند یبودند، گروه اخالل گر معرف
  .اساندندخون عثمان شن رانیعنوان طلبکاران و انتقام گ

مظلـوم را   ي فـه یخل: کردند و گفتند زهیعثمان را بر سر ن نیخون راهنیپ نانیا
ـ نقل کردند که او داشت قـر  شیفراوان برا يکشتند و کرامت ها خوانـد و   یآن م

ها فکر کردند و بعـد همـه مسـائل را بـه گـردن       نیا. ختیقرآن ر يخونش رو
ـ    نیرالمؤمنیحضرت ام در قتـل    یانداختند و عنوان کردند کـه حضـرت عل

رسماً اعالم فرمود  ریاست که حضرت ام یدر حال نیا .عثمان شرکت داشته است
با عثمـان کـردم و نـه در     ینه همراه گروه ها نبودم، نیاز ا کیچیکه من جزء ه

قسـم   يگـر ید يحضرتش در خطبه . داشتم ياریبا آن ها هم انیشورش شورش
  .کنند که من در قتل عثمان شرکت نداشتم یم ادی

خواسـتند بهانـه    یفرمود که م یم ییعدم دخالت را، هم در فضا نیا حضرت
ـ   که حمله بـه عثمـان   یانیهمان شورش نیکنند، و هم در ب ییجو  یرا افتخـار م

ـ عثمـان و جرئـت    هیکه انقالب عل یدانستند و کسان ـ   افتنی  یبـر او را ارزش م
ـ  هیکه شورش عل يروزگار در .پنداشتند دانسـتند،   یعثمان را ارزش و افتخار م
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گونـه   چیشورش و قتل را قبول نداشتم، اما ه نیفرمود که من ا یم نیرالمؤمنیام
  .از عثمان بر من واجب نبود یدفاع
که از همان روزگار بعد از  میاسالم داشت خیبود که ما در تار یلیاصل تحل نیا

از خلفا و  ينه طرفدار د،یبرگز يگریراه د نیرالمؤمنیام رحلت رسول خدا 
 یعثمان به خوب يخط در محاصره اطراف خانه  نیعملکرد ا. نه مقابله با آن ها

  .بروز کرد
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  خاتمه
  طعن يمعنا
 بیضربه وارد کند که رق يطور زهیبا ن یاست که کس نیطعن، ا يکلمه  لاص

آهـن   کی. بوده است زهین یجنگ ياز ابزارها یکیدر جنگ ها . بزند نیرا به زم
ـ قسمت آخر که بر سر ن. کردند ینصب م زهیبه سر ن زیت طعـن  "وصـل بـود،   زهی
در . تر بود يرکا ریشد، از شمش یوارد م یآن طعن بر کس یوقت. گفتند یم"زهین

ـ اسب نشسته است، نزد يکه رو یخود را به فرد مقابل دیزدن، فرد با ریشمش  کی
  .طرف ضربه وارد کند نیتوانست به ا یاو هم به نسبت م. کند

ـ به فرد مورد حمله نزد یلینبود خ اجیاحت زهیدر زدن ن یول ـ . شـود  کی  یوقت
 "طعنه"گفتند به او  یشد، م یم نیزد که او نقش زم یم يبه گونه ا زهیبا ن یکس

ن"خوردن را  زهیمحلّ ن. زده است طْع که آن فـرد بـا    ییجا یعنی دند،ینام یم "م
ـ    "زدنطعنه "اصطالح . طعن ساقط شده و افتاده است نیا  یرا که ما بـه کـار م
  .است شهیر نیاز هم م،یبر

حالـت را   نیهم م،یزن یکه ما در ساقط کردن طرف مقابل م یو الفاظ کلمات
  )1(.به طرف طعنه زد ندیگو یلذا م. دارد

. گذاشته است "مطاعن"بر خلفا گرفته و نام آن را  ییانتقادها یمجلس مرحوم
ـ و تحل ینقد و بررس"همان مباحث است که امروز آن را  نیا ـ  "یخیتـار  لی  یم

 شـرفته یآنچـه امـروز متـون پ    یعنیاست،  خیتار لیکار، تحل نیدر واقع، ا. نامند
 یکه مرحـوم مجلسـ   ینتمام مطاع. ابندیدست  ازیامت نیبه اکوشند  یم یخیتار

مدرك باشـد،   یکه ب یطعن. و اهل سنت است عهیمدارك معتبر ش يآورده، از رو
  .دینیب یکتاب نم نیدر ا
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ـ اهـل سـنت در مقابـل ا    يکه علما یهاتیبا توجه به توج یمجلس مرحوم  نی
ـ افزا یآن گاه م. کند ینقل م دیالحد یرا از ابن اب يمطاعن داشتند، فراز ابـن  : دی

 ییکـه عثمـان کارهـا    میسـت یما منکر ن": داده و گفته یاجماالً پاسخ دیالحد یاب
امـا  . بر او گرفته اند ییاز صحابه و مسلمانان اشکال ها ياریمرتکب شده که بس

است و ثوابش هـم حـبط نشـده     دهیفسق نرس يکارها به درجه  نیبا ا میمعتقد
اسـت؛   رهیگناه صغ د،یکن یم ادیعنوان مطاعن عثمان  که شما به ییها نیا. است

  ".او مورد غفران خداوند، و از اهل بهشت است میدان یچون م
  
  :آورد یم لیآمرزش عثمان بن عفان سه دل يبرا دیالحد یاب ابن
  
 یگاه. آن هم با القاب ناجور م،یطعنه نزن یکه به کس میمراقب باش یلیخ -  1
ـ    يودش آبـرو خ يپدر به بچه  کی يطعنه  ! بـرد  یاو را در سـطح خـانواده م
در  جـه، یدر نت. زده يگفتـه و طعنـه ا   یسـخن  يگریبه د يشاوندیخو ای یدوست

ـ  شـت ز يهـا  یمتلک ها، القاب ناجور، شوخ. کند ینم یجمع و جامعه ترق  یب
ـ      ،يخود  یدست انداختن ها که باعث طعنه بشـود، طـرف مقابـل را از پـا در م
  .میتوجه کن دیبا یقنکات اخال نیبه ا. آورد

است که در جنگ بـدر شـرکت کـرده و رسـول خـدا       ونیعثمان از بدر: اول
 يهر کـار  دم،یمن شما را آمرز: فرمود که خداوند به اهل بدر فرموده است 

نبود، اما علت  "اهل بدر"البته عثمان : دیافزا یم دیالحد یابن اب. دیبکن دیخواست
ـ بود که در خدمت همسرش رق نیکند، ا کتر جنگ بدر شرآن که نتوانست د  هی

جنـگ در خـدمت دختـر     يبـه جـا  : عثمان گفـت . بود امبریپ يدختر خوانده 
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 ،يکـرد  یدگیخوب، چون تو به همسرت رسـ  اریبس: هم گفت امبریو پ. میامبریپ
  .یکیشر ونیدر ثواب بدر

خدا هـم بـه    رضوان شرکت داشتند، و عتیبود که در ب یجزء کسان نکهیا دوم
افراد هـم نبـود، چـون     نیالبته عثمان جزء ا. خود را اعالم داشت تیآن ها رضا

گروه بـه   نیجزء ا ت،یهمان مأمور لیبه دل یول. او را به مکه فرستاده بود امبریپ
  .است دهیجهت آمرز نیاز ا د،یآ یحساب م
 يکه به آن هـا مـژده    يمبشره است، ده نفر يعشره  ياز جمله  نکهیا سوم

چون به او بشـارت بهشـت داده انـد،    : دیگو یم دیالحد یابن اب) 1(.بهشت داده اند
  .و اعمالش حبط نشده است و جهنم نخواهد رفت ستیفاسق ن شانیپس ا

ـ و ا. است یچون سن د؟یگو یگونه سخن م نیا دیالحد یابن اب چرا اصـل   نی
  :فرمود  نیرالمؤمنیمسلّم را که ام

  
  )2(»محمد من هذه االمه احد بآل قاسی ال«
  
 ثیاحاد: دیآن بنگر ینقد و بررس يبرا. و دروغ است یجعل ثیحد نیا -  1

؛ افسـانه عشـره مبشـره    )1389 ق،یحقـا : قم( یالنیم یعل دینوشته س یساختگ
  ).1387،  انتشارات حضرت عباس : قم( یاصفهان ییعطا ينوشته 

  2 ينهج البالغه خطبه  -  2
بـه  . اسـت  رفتـه یبه جـان نپذ  یو شرح کرده، ول دهیدر نهج البالغه د کهنیا با
داند و همواره از عملکـرد   یم  نیالمؤمن ریام فیخلفا را در رد ل،یدل نیهم

  .پردازد یم شانیکارها هیکند و به توج یآن ها دفاع م
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را  از بزرگان صحابه او یپردازد که چه کسان یبحث م نیبه ا یمجلس مرحوم
حرف ها را فقط ما نگفتـه   نیا: دیگو یسپس م. فاسق و واجب القتل دانسته اند

 نیکه اهل سنت آن را معتبـر تـر   ،يبخار حیگفته اند مانند صح یبلکه منابع. میا
 ياهل سـنت، بخـار   يعلما نیحال در ب نیدانند، و در ع یکتاب بعد از قرآن م

  .کند یم یدشمن نیرالمؤمنیاز همه با ام شیب
 18- 9ص 5و ج  122ص 6ج  يبخـار  حیرا از صح تیروا یمجلس رحومم

مصر نزد عبـداهللا   یاز اهال يمرد: کند ینقل م يبخار. کند ینقل م گریو موارد د
 یشما م. پرسم، به من جواب بده یم يزیچ يدرباره : بن عمر آمد و به او گفت

  )1(که عثمان روز اُحد از جنگ فرار کرد؟ دیدان
  

  .بله، او فرار کرد: ر گفتبن عم عبداهللا
ـ که عثمان در جنگ بدر شـرکت نکـرد و غا   يتو خبر دار: دیپرس شـد؟   بی

  بود؟ بیرضوان غا عتیاز ب یدان یتو م: دیپرس. يآر: عبداهللا بن عمر گفت
  .بله: بن عمر گفت عبداهللا

  .اهللا اکبر: پاسخ ها را داد، آن فرد گفت نیعبداهللا بن عمر ا یوقت
  :دهم یم حیتوض تیبرا :ابن عمر گفت بعد
  
 ختنـد یگر يادیکشته شده و گروه ز امبریندا داد که پ طانیدر روز احد، ش - 1

آل عمـران،   يخداونـد در سـوره   . رفتند که عثمان از جمله آنان بود نهیو به مد
  .است دهینکوه یرا به سخت انیفرار نیا 155تا  152 اتیآ

متعـال از او   يخـدا فرارش در روز جنـگ احـد، مـن شـاهد بـودم کـه        اما
از جنگ بدر، چون همسر او دختر خوانـده   بتشیاما غ. دیدرگذشت و او را بخش
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که در بـدر بـوده و    يرا دار یتو اجر کس: به او فرمود امبریرسول خدا بود، پ ي
 زتـر یعز یرضوان، اگر از عثمـان کسـ   عتیاو از ب بتیاما غ. انداخته است يریت

بعد عبـداهللا بـن   . دیفرستاد تا با کفار سخن بگو یاو را به شهر مکه م امبریبود، پ
  !حرف نزن گریحاال برو و د ؟يدیفهم: عمر گفت

  
ـ  انیآن فرد ب يرا خود عبداهللا بن عمر برا هاتیتوج نیا پس کنـد کـه در    یم

رضـوان   عتیبود، در ب امبریدر جنگ بدر پرستار دختر پ. شد دهیجنگ احد بخش
  .سه گروه دانسته است نیا او را جزء ابود، لذا رسول خد امبریهم مأمور پ

  
اسـت کـه از نصـرت و     یعبداهللا بن عمر همان کس: دیگو یم یمجلس مرحوم

گناه، مجبور شـد   نیا يآن گاه به کفّاره . کرد يخوددار  نیرالمؤمنیام ياری
 يصورت کـه پـا   نیکند، آن هم به ا عتیکار ب تیجنا یثقف وسفیبا حجاج بن 
  .او بگذارد دستچون حجاج حاضر نشد دست خود را در  رد،یحجاج را بگ
ـ . ندارد یو قول عبداهللا بن عمر ارزش تیلذا روا ـ روا نیهمچن مربـوط بـه    تی

ـ  : دیگو یدر ادامه م یمبشره که مجلس يعشره  ـ  نیاگـر چن جـزء   عثمـان  یآدم
ـ بدنش را دفن نکردنـد؟   امبریبزرگ پ يعشره مبشره بود، چرا صحابه  ـ با ای  دی

  .ستیمقبول ن يکه عثمان فرد رفتیپذ دیبا ایرا رد کرد و صحابه 
 یکه بزرگان صحابه خون کس رفتیتوان پذ یم ایآ: دیفرما یم یسپس مجلس

ـ مثـل طلحـه و زب   یبه او بشارت بهشت داده، حالل بدانند؟ کسان امبریرا که پ  ر،ی
  گرا. شاهد بوده و دفاع نکرده است نیالمؤمن ریقتل او را حالل شمردند و ام

ـ  يدانستند که کار فاسد یها نم نیا ییبگو کـه   ییگـو  یاست، پس چگونه م
  بودند؟ امبریپ کانیها بزرگان صحابه و نزد نیا
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  .کند یم دییرا تأ ایقضا نیکند که ا یرا عنوان م یمطلب یادامه مجلس در
ـ اصـحاب ا . گفته بـود  یمانی فهیاز منافقان را به حذ يتعداد یاسام امبریپ  نی

  .داند یرا م امبریاز اسرار پ یبعض فهیدانستند که حذ یمطلب را م
شدند که اسم مـا   یم ایجو یآمدند و از آن اسام یم فهیاصحاب نزد حذ نوعاً

  !!نه؟ اینام منافقان هست  يهم در زمره 
  
 یتو اسـام : رفت و گفت یمانی فهیاست که عمربن الخطاب نزد حذ تیروا در

  )1(!نه؟ ایثمان جزء آن ها هست ع مینیبگو بب ،یدان یمنافقان را م
  
بشـارت بهشـت بـه او داده     امبریاگر پ! جناب عمر: میبپرس دیکه با نجاستیا

که جزء منافقان اسـت   یکن یم قیو تحق ؟ياو شک دار ياست، چرا باز درباره 
حق را از باطل و سره را  میتا بتوان میشو قیدق خیدر تار دیکه با نجاستینه؟ ا ای

  .میبده صیاز ناسره تشخ
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  نسبت به خلفا نیرالمؤمنیام موضع
کردنـد،   یبا خلفا نم يگونه همکار چیه  نیرالمؤمنیکه ام میبارها گفته ا 

ـ   نیرالمـؤمن یآن هـا بـه ام   ایکه آ دیآ یم شیسؤال پ نیحال ا دادنـد و   یکـار م
ـ کـرد؟ و   ینم يبا آن ها همکار نیرالمؤمنیام ته را کنـار گذاشـ   نیرالمـؤمن یام ای

 يالقضـاه، نـه فرمانـده     یبود و نه قاض عهنه امام جم  یبودند؟ حضرت عل
  .یمهم و نه فرماندار و وال يقشون بود و نه استاندار استان ها

__________________________________________  
اخبـار   ونی، ع536 _535االمامه ص  ی، المستر شد ف124و  78ص  1ج  یالعلوم غزال اءیاح -1

  .16فصل  145ص  ی، التعجب کراجک189ص  2ج  الرضا 
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ـ کند، با يبا آن ها همکار  یخواستند که حضرت عل یآن ها م اگر او  دی
  .دادند یمنصب ها قرار م نیرا در ا
  
 یهم در فرمانده یمشکل چیجنگ بود و ه یفرمانده ي ستهیحضرت شا آن

داشـت، در بـدر، احـد، خنـدق،      ییو رزم آرا ییجوجنگ ينداشت، چون سابقه 
ـ از خلفا ا کیچیاما بعد از خالفت چرا ه. نیحن بر،یخ بـزرگ مـرد شـجاع،     نی

 د؟جنگ هم منصوب نکردن کی یروز به فرمانده کی یجنگنده و رزمنده را حت
دو صـورت باشـد،    نیهر کدام از ا رفت؟یکردند و حضرت نپذ شنهادیآن ها پ ای
  .محکوم هستند فهیسه خل نیا

  
در کـالم   يخورد؟ او آنچنـان تبحـر   یبه درد منبر و خطابه نم  یعل ایآ

ـ   گـران یداشت که با فصاحت و بالغت خـود، د   يروز. سـاخت  یرا مبهـوت م
که از  یسخنران کیزد و شروع کرد به  هیدر مسجد کوفه به منبر تک نیرالمؤمنیام

از  گـر، ید یدر سـخنران . ددار استفاده نکـر از کلمات نقطه  ،یاول تا آخر سخنران
ـ  نکـه یبا ا. که در آن الف و همزه داشته باشد استفاده نکرد یکلمات ـ  یم در  میدان

که وجود دارد، حـروف نقطـه دار و الـف و همـزه      يزیچ نیشتریکلمات، ب انیم
  .است
  

: گفتنـد  یروز جمعه م کیاگر . و خطبه داشتند بیهمه منبر و خط نیا خلفا،
شـد؟ نمـاز    یباش، چه م بیامروز نماز جمعه را اقامه کن، تو خط ایتو ب یعل ای

و  يهـود ی يآخونـد هـا   يدار میمداوم کعب االحبار و تم یسخنران يجمعه جا
  دانستند؟ یرا کمتر از آن ها م نیالمؤمن ریام ایآ. بود تازه مسلمان یِحیمس
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  گفتند و آن حضرت نرفته، چرا نرفته؟ اگر
 خیتـار  يدو مـورد البـال   یکـ یاگـر  . روند یسؤال م ریا زنگفتند، آن ه اگر
کـار را خـراب کـرده و     ییدر جا فهیبوده که خل ییشود، در جا یم دایپ يمورد
ـ از د یحکم فهیخل ایاسالم در خطر بوده، و  يآبرو ـ   نی دانسـته و   یخـدا را نم
ـ     نید يبرا ییرسوا کـار را   وشـده   یبه بار آورده، کـه حضـرتش وارد عمـل م

ـ  «، »لهلـک ابـوبکر   یلوال عل«مانند  یعبارات. کرد یدرست م لهلـک   یلـوال عل
ـ شـد و ا  دهیبارها و بارها از زبان خلفا شـن » لهلک عثمان یلوال عل«، »عمر  نی

  .اهل سنت است اتیمطلب مستند به روا
  
  :کنم یرا نقل م يمشاوره ها و همکار نینمونه از ا کی
بجنگد، حضرت  رانیود و با اگرفته بود که بر میبار عمر بن الخطاب تصم کی

لذا به عمر مشورت داد که سعد بـن  . کرد یم ینبی شیجنگ را پ نیشکست در ا
  .لشکر بفرستد یوقاص را به فرمانده یاب

گذشت، جـالد دو سـه نفـر را     یم نهیمد يکه حضرت از کوچه ها گرید بار
: ها چـه کـرده انـد؟ جـالد گفـت      نیا: دندیحضرت پرس. برد یجلو انداخته و م

 یاز آن هـا نوجـوان   یکـ ی دندیحضرت د. ها اعدام شوند نیدستور داده ا فهیخل
 اهیسـ  مردماز  يگریانداخته، د نییسرش را پا گرید یکی. کند یم هیاست که گر
  .به مسجد دیو برگرد دیدست نگهدار: فرمود. چهره است

 مـثالً : گفت ؟يها چه کرده اند که حکم اعدام صادر کرد نیا: دیپرس فهیخل از
ـ همه را بـه   دیاگر زنا کرده باشند، نبا: حضرت فرمودند. ها زنا کرده اند نیا  کی

 یحکمـ  وانهیاست و د وانهید یکیآن ها چه بوده؟  طیباالخره شرا ،یچوب بران
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است و همه جا به برده ها  برده یسوم. شود ریتعز دیبچه است و با یدوم. ندارد
کـه زن نداشـته، چـرا     یامل؟ چهارمک نجایچرا ا د،یده ینصف افراد آزاد حق م
ـ محصنه کرده، با يزنا یپنجم. اعدام شود؟ شالق بزن سـنگ بـاران    "رجـم " دی

  د؟یده یم فریچرا همه را مثل هم ک. شود
  
  !د؟یخوب آنجا چه بگو د،ییفرما یم حیاباالحسن صح ای: گفت فهیخل
ـ گ ینام نم ییقضا يو رتبه  یعال يموارد محدود و معدود، مشاوره  نیا . ردی

  دو قضاوت بوده؟ نیمنحصر به هم شانیمگر در تمام طول حکومت، قضاوت ها
ـ ا  نیرالمـؤمن یام يکلمه درباره  نیتر زیآم نیتوه لذا ـ    نی  یاسـت کـه م

. نقش مشاور را داشته است طالبیبن اب یعل فه،یدر زمان خالفت سه خل: ندیگو
ـ  کار؟یب یعنیمشاور  ـ    یحضرت عل  ییبلکـه در اوج توانـا  . وداز کـار افتـاده نب
هم مرد . هم قبل از آنان و فهیبود، هم بعد از آن سه خل يو فکر ،یعلم ،یجسم

  .بود و هم مرد خطابه و منبر ریو تدب استیس
  
ـ نقل کرده اند، از ام ثیبن کعب حد یکه از اب يها به اندازه ا آن  نیالمـؤمن  ری
است از آن هـا کـه    يظالمانه ا يهاها برخورد  نیا. نقل نکرده اند ثیحد 

 مانیمنبر، هر روز برا يباال ایب یعل ای: دیچرا نگفت. شود ینشان داده م خیدر تار
 يدیتوح يهمه خطبه ها نیدانست پس ا ینم رنداشتند؟ اگ ازیسخن بگو، مگر ن

ـ دانست، مگـر قبـل از آن خـوب جنگ    یاگر جنگ نم ست؟یچ ـ او را ند دنی  دهی
  نرفت؟ یچرا عل د،یرا داشت منیو عراق و مصر و  هیقسطنطن و رانیفتح ا د؟یبود
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اوقات در خارج شهر بـه سـر    شتریب ریدوران حکومت عثمان، حضرت ام در
ـ   نهیمد یچند فرسخ "نبوعی"برد و در  یم آن را  ياگـر تـابلو  . شـد  یسـاکن م

: نوشـته  نهیمد یچند فرسخ ،يرو یم نهیبرنداشته باشند، از سمت مکه که به مد
  .یعل يچاه ها و چشمه ها یعنی "یر علآبا"

او  ابانیدر کوچه و خ. دیآ رونیتوانست از خانه ب ینم نهیدر مد ریام حضرت
  .کردند یم نیو توه ریرا تحق
 یجرئت نمـ . دادند یکردند، بلکه جواب سالم او را نم یحضرتش سالم نم به
که چه سر  رندیگ یاو را م يبا ابن عباس و ابوذر حرف بزند چون فوراً جلو کند

. شـده اسـت   يهودی: ندیگو ینماز نرود، م ياگر برا طیشرا نیدر ا. دارد يو سرّ
بهتر اسـت کـه    تیموقع نیادر . منافق ندیگو یاگر در نماز جمعه شرکت نکند، م

  .را آباد کند نهیمد يها ابانیو کلنگ را بردارد و ب لیب
  

ـ درخت يرساند، آب را پا یکَند، به آب م یچاه م حضرت انـداخت و   یان م
دو سه تـا االغ و شـتر را    نیرالمؤمنیام دندیروز د کی. کرد ینخلستان را آباد م

ـ  ای: گفت یکس. است يادیآن ها بار ز يبرداشته و رو ! ؟يدار يچـه بـار   یعل
ـ ی. دارم بارخرما  ينخلستان ها: فرمودند. خرما يهسته : حضرت نفرمودند  یعن

ـ   هس. نمیب یآن هسته ها را م ي ندهیآ آورد، آن هـا را در   یته ها را بـه خانـه م
شـدند، آن هـا را    یکاشت م يزدند و آماده  یجوانه م یوقت. گذاشت یظرف م

 نیبـا حسـن  . داد یکه خودش کنده بود، به درختان آب م یو با چاه. کاشت یم
ـ  یوقت. کرد یکرد و آنجا را آباد م یدر نخلستان کار م  یخرماها به ثمر م

 نیتا ا اوریب يکاغذ! حسن جان: فرمود یافتاد، م یم انیو آب چاه به جر دیرس
که به ما ظلم  يا نهیمد نیهم نه؟یکنم، کدام مد نهینخلستان را وقف مستمندان مد
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را از  مکه همسر يا نهیمد نیکنند، هم یکردند، حق ما را گرفتند و به ما سالم نم
  .دستم گرفتند

: است کـه  نیاستدالل او ا ییگو. نمونه است  نیالمؤمن ریعظمت ام واقعاً
بعـد خرماهـا   . نان داشته باشند دیها به ما ظلم کردند، اما گرسنگان آن ها با نیا

دادند و  یبه مستمندان خبر م. شد یدرست م یکوه حساب کیکرد و  یرا جمع م
  .کردند یم میآن ها تقس نیب

فـوق العـاده فـراوان     یغنائم جنگ افتد که فتوحات و یاتفاق م یها زمان نیا
داشت؟گرسـنه   تیکه مگر چند نفر جمع نهیدر مد نندیبب ایاست، آن وقت مردم دن

  .شود یجمع م انشانیو اطراف فهیخل ياست و غنائم فقط در خانه  ادیز
شود چرا فدك را از دست آنـان گرفتنـد، کـه اگـر فـدك       یمعلوم م نجایا از

  .کردند یم میفقرا تقس نیآن را ب يدردستانشان بود، همه 
تـوان کنتـرل آن را نداشـت، دنبـال      فـه یکه شهر شلوغ شد و خل یاز مدت بعد

فقط هر وقت که بـه نفعشـان   . مردم را آرام کن نیو ا ایفرستاد که ب یحضرت م
  .کردند یاستفاده م شانیاز ا رند،یخواستند بگ یرا م یکار خراب يجلو ایبود و 
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  ها وستیپ

  :ظعونعثمان بن م -  1
ـ پ ارانی از ـ پ یو بـرادر رضـاع   شیقـر  ي لـه یاز قب  امبری او . بـود  امبری

عثمان بن مظعون . هجرت کرد نهیبود که مسلمان شد و به مد يمرد نیچهاردهم
نازل  يمائده در مورد و 93 ي هیاست که آ ياز افراد یکیعابد، زاهد و  یانسان

ـ در دوران قبل از اسالم و جاهل دنیمشده است، در مورد خوردن و آشا کـه   تی
  طالبیبن اب یحضرت عل. ستیبر آنان ن یبعد از اسالم آوردن و تقوا گناه

خواند و  یرا برادر خود م يسال ها پس از مرگ عثمان بن مظعون و يریدر تعب
  )یعلعثمان بن ( دیرا به نام عثمان بن مظعون نام نیاز فرزندانش از ام النب یکی

 عیاست که در جنه البق یکس نیدرگذشت و نخست يدر سال سوم هجر عثمان
  .دفن شد
بـزرگ   یو صـحاب  عليهم السـالم تیبن مظعون از دوستداران اهل ب عثمان

  .رسول خدا بود
  
بـه   د،یرس امبریخبر فوت او به پ یوقت. دفن شده است عیکه در بق یکس نیاول

عثمـان بـن مظعـون     يکه به جنازه  دندیبدون عبا و کفش دو ینیعالمه ام ریتعب
  .خودش به منزل عثمان بن مظعون رفت و مراسم را انجام داد. برسند
ـ  : آوردند، حضرت فرمودند رونیعثمان را در منزل ب یوقت  نیجنازه را بـر زم
  .تا همسرش با او وداع کند دیبگذار

: شـوهرش برداشـت و گفـت    يهنگام وداع با او، روپوش را از رو همسرش
که شوهرت اهـل بهشـت    يدیاز کجا فهم: فرمودند امبریپ. باشد تیشت گوارابه
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داشت و نماز  امبریبه خدا و پ مانیبود، ا یاو آدم خوب! رسول اهللا ای: است؟ گفت
  .آورد یو روزه را به جا م

او اهل بهشت  یکه مطمئن باش ییبگو یسخن یخواه یاگر م: فرمودند امبریپ
بگو خـدا و  . کن هیمحبتش تک يرو ؟یکن یم هیتکنماز و روزه  ياست، چرا رو

است تـا نمـاز و روزه    شتریبه بهشت رفتن او ب دیرسولش را دوست داشت که ام
  .اش

  
را  يریدستبرد زدنـد و تعـاب   خیدر تار ياریبس: دیگو یم ینیعالمه ام مرحوم

که مربوط به عثمان بن مظعون بود به نام عثمان بن عفـان نوشـته انـد، چنانکـه     
ثبـت   يرا به نام حسن بصر  یاز فضائل مربوط به امام حسن مجتب ياریبس

  .کرده اند
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  از خلفا یبه نام برخ نیرالمؤمنیفرزندان ام ينام گذار -  2
نام فرزندانش را عمـر و ابـوبکر و    نیرالمؤمنیشود که چرا ام یبحث م یگاه

  عثمان گذاشته است؟
 یاسـم  يا لـه یدر قـوم و قب  یوقت. است یعوابسته به تدا ينام گذار میگفت ما
  .ندارد یاسم را بر فرزندش گذاشت مشکل نیا یکند، اگر کس ینم یتداع

 40جلوتر از آن، سـال   ایدوران انقالب  57- 58 يدر سال ها یاگر کس مثالً
توان گفت کـه او شـاه دوسـت     یم ایگذاشت، آ یاسم فرزندش را محمد رضا م

ـ پ یاست که نـام محمـد رضـا، تـداع     یهیدو ب. نداشت یبود؟ اصالً ربط و  امبری
  .کند یحضرت رضا را م

ـ آدم خب یکـ یآدم خـوب و   یکـ ی: از اسم ها، اسم دو نفـر اسـت   یبعض . ثی
ـ به خاطر اح نیمؤمن ـ    يای  يرو يخواسـتند بـا نـام گـذار     ینـام آدم خـوب، م

 داهللایعبنام مادر  هیمثالً سم. ردیباطل قرار نگ اریفرزندانشان، آن نام کامالً در اخت
چنانکـه اسـم    دارد،شهرت  یشود و به بد نام یاست که مرجانه هم گفته م ادیز

ـ    ه،ینام سم يایبخاطر اح انیعیش. مادر عمار هم هست زن  نیمـادر عمـار و اول
  .کنند یرا م ينام گذار نیاسالم، ا ي دهیشه

 دیگو یم تیروا. جواب داده است نیرالمؤمنیکه ام نجاستیا هیقض نیهم نیع
ـ ب! عثمان: رت پسرش عثمان را صدا زد و گفتحض مـن نـه بخـاطر عثمـان     . ای
ـ اح "عثمان بن مظعون"که نام  نیبلکه بخاطر ا فه،یخل شـود، نـام فرزنـدم را     ای

ما عثمان بـن   خاص امام زمان  بینا یعلما و حت نیدر ب. عثمان گذاشته ام
  )1(.مینیب یو محمد بن عثمان را م يعمرو دیسع

__________________________________________  
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نبـأ،  : تهـران (بـرگ معرفـت   : نگارنـده  گریبه کتاب د دیمورد، بنگر نیدر ا شتریب حیتوض يبرا -1
  .به بعد 91، ص )1388
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  مروان بن حکم بن العاص -  3
 يخانه  يدر محاصره . عثمان بن عفان و کاتب و راز دار او بود يعمو پسر

ـ  عثمان در منزل او ب  نیرالمـؤمن یدر دوران ام. کـرد  یود و از عثمان محافظـت م
. در جنگ جمل شرکت کـرد  شهیبه مکه رفت و با عا. نکرد عتیب شانیبا ا 
  .مروان کشته شد ریگفته اند که طلحه با ت یبعض

  
 يهجـر  42سال . افتیحضور  نیرفت و در جنگ صف هیاز آن نزد معاو بعد

ـ       هنیدر مد هیبه دستور معاو  یحاکم شـد و هـر جمعـه در منبـرش حضـرت عل
ـ در کنار مرقـد پ  مانع دفن امام حسن . کرد یم "سب"را     امبری
 يکه داشتند، او را از زمامـدار  ییو دعوا اتمشاجر یط هیمعاو 49در سال . شد
ن العاص، دوباره حاکم و سعدب هیبه علت نزاع معاو 54در سال . عزل کرد نهیمد
ـ او ول يعزل و به جا 57شد و در سال  نهیمد ـ  دی ـ در جر. شـد  نـه یمد یوال  انی

مشورت داد که قبل از پخش خبر مـرگ   دیمروان به ول د،یزی يبرا عتیگرفتن ب
  .و هر کس مخالفت کرد سرش را ببرد ردیبگ عتیب دیزی يابر ه،یمعاو
بـه مصـر و    ییهـا  یشکر کشل. توانست در شام به خالفت برسد 64سال  در

  .رفت ایبر اثر طاعون در شام از دن. شد ریها درگ يریعراق داشت و با زب
  .داده بودند "فاحش"بود که به او لقب  یادب در آداب اجتماع یب اریبس او
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    نیرالمؤمنیرفتار خلفا با ام ينحوه  -  4
  داشتند؟ يچه رفتار  یبا حضرت عل خلفا

بنـا بـه    فـه یسه خل نیا. تأمل دارد ياست که جا یخود سر فصل مستقل نیا
ـ    نیرالمـؤمن یخودشـان بـا ام   یو اخالق شخصـ  تیشخص  یمواضـع مختلف
ـ   شتریبرخوردها ب نیکه ما را با ا یمدارک نیاز بهتر یکی. داشتند کنـد،   یآشـنا م

  .مینیب یم هیشقشق ياست که در خطبه  یهمان عبارت
  
ـ  یم میترس یبیاز ابوبکر حالت عوام فر نیالمؤمنریام کـه   یکند و از عمر، آدم

کرد و  یشود با او همراه یدهد، نه م یمتفاوت از خود بروز م يهر لحظه رفتار
کنـد   یم ادی "یشتر ناهموار عصبان"او را همانند . را گرفت شیشود جلو ینه م

ـ  شیو اگر رهـا . ودش یمو دهانش پاره  ینیب م،یریکه اگر دهانه اش را بگ  م،یکن
  .زدیگر یم

و  يرا کـه اگـر سـوار شـو     ینیماش نینکند چن یما، خدا قسمت کس ریتعب به
ـ   يرو تیاما اگر پا. ردیگ یترمز نباشد، سرعت م يرو تیپا  یترمز برود، بـد م
البته حضرت رفتار عثمان . چه کند نیماش نیماند که با ا یانسان معطل م. ستدیا

  .دازدپر یبه آن م گرید يو در جاها وردهایخطبه ن نیرا در ا
 یزمـان  کیممکن است در  ات،یو کنا هاتیکه در استعارات و تشب میبدان دیبا

مفهـوم   يگـر یو استعاره در زمـان د  هیهمان تشب یفراوان باشد، ول فینکات لط
باشد کـه در   یهیآن لطافت تشب يایتواند گو ینم شهیالفاظ، هم يترجمه . نباشد

 میکه اگر بخواه مینیب یم  نیرالمؤمنیام خنانو س  امبریت پقرآن و کلما
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. میکل افراد را به آن فضا ببر دیابتدا با م،یببر یپ هاتیو تشب اتیادب نیبه عمق ا
  .رساند یآن مفهوم را م هیتشب نیکه ا مییدر آن فضا قرار گرفتند، بگو یوقت

  

  در زمان جنگ یشهرها حت تیامن جادیاصل حفظ آرامش و ا -  5
ـ     يعده ا شهیهم ،یتحوالت اجتماع يهمه  در  یهستند کـه سـوء اسـتفاده م

که بـر ضـد    یبا شورش عموم نیرالمؤمنینه ام مینیب یم خیکنند؛ لذا در طول تار
که خودش در آن نظام، اول مظلوم بـود؛   نیکند، با ا یم یعثمان راه افتاد، همراه

کردند؛ و نـه در جنـگ    يرکا نیچن یامام مجتب ه،یبا معاو يرینه در بحران درگ
ـ  یاجازه م نیرالمؤمنیسه گانه، ام يها ـ . بشـود  يکـار  نیداد که چن  دیکوشـ  یم

حـقّ   عییو تض يشهر بکشد که درون شهر نروند و به غارتگر رونیجنگ را در ب
  .فتندین دگانیستمد
  
 ابـان، یر وسط بد نیشهر بصره، جنگ صف رونیاساس، جنگ جمل ب نیهم بر

دامنـه اش را بـه     نیکربال، امام حسـ  يدر ماجرا یحت. نهروان هم آنجاست
حمله را به کوفه بکشاند، بعـد از شـهادت    يخواست ادامه  یاگر م. دیکوفه نکش
ـ   يغوغا و ینظم یو ب اهویه کیشهر با   نیامام حس  ینامناسب مواجـه م

  .شد
  
در فـتح   یبه جا مانده است، آنجا که حت ول خدا سنت حسنه از رس نیا

وصـف   نیبا ا. شود میکرد که قبالً مکه تسل يکار بایز اریدستور بس کیمکه، با 
ـ یجمع امبریکنند، پ انیخواستند طغ انیاگر مک ـ پ نیبنـابرا . داشـته باشـد   یت  امبری

 يشوند و از ده منطقه  میتقس نیمع یو فرمانده روهفرمان دادند لشکرش به ده گ
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خود برود، خانـه   يهر کس به خانه : بعد فرمودند. وارد شوند انیرگویمکه، تکب
هـر کـس   . هجوم برنـد  يدستور نداد به خانه ا یمسلمان چیاش امن است و به ه

بود، در  انیابوسف يهر کس در خانه  یحت. خدا آمد، در امان است يکنار خانه 
  .ماند یم امان
  
  .اصل است کی نینداشت و ا يریدر مکه درگ امبریپ لذا
  

  هاست؟ یحیدارند، اقتباس از مس یعالمت که در روز عاشورا بر م ایآ -  6
ـ  نهیسـ  يکه دسته ها برا  نیامام حس يبرا يعزادار در ـ ب یزن ـ  رونی  یم

  .ندیآ ینم رونیاز روز اول ب ند،یآ
ـ  نیشعارشان را تمـر  ئتیدر ه يچند روز ابتدا  نکـه یا يبعـد بـرا  . نـد کن یم

که بـه نشـان او حرکـت     مینگه دار يدسته نشانه ا يتند راه نرود، جلو تیجمع
ـ جمع يشد کـه جلـو   دایپ نجایعالمت بلند کردن، از ا ياصل و فلسفه . کنند  تی
کس از  چیه ورا کنترل کند  انیمایکه سرعت راهپ میرا حرکت ده ینیسنگ ءیش

لَم جلوتر نرود و بد ضمناً . جوان و بچه کنترل شود رمرد،یو پ رزنیپ ب،یترت نیع
ـ رو یم ابانیخ يگوشه  کیهر چه تمام تر، از  ییِبایبا ز  جـاد یو مزاحمـت ا  می
ـ زنج. میرو به خودمان هسـت  م،یندار ياصالً به مردم هم کار م،یکن ینم زدن را  ری

  .میزن یم خودمانبه پشت  م،یدار اریهم که اخت
  

ـ آورد در تظاهرات ا یها آدم را م ونیلیم عیتش مذهب ـ محـرم، امـا    امی  کی
  .در کربال یشود، آن هم در بالد اهل سنت حت ینم رانیمغازه و
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 نهیبه سر و س "ها یجیریطو" يدسته ها از مناطق مختلف مثل دسته  یبعض
و  يبـا بمـب گـذار    یو اگـر گروهـ  . ندیآ یرو به کربال م یزنان از چند فرسنگ

. شمر هسـتند  يها همان فرزندان فکر نیند، اکن یم جادیمجروح کردنشان مانع ا
ـ . متعـرض نشـوند   یسن کیاست که به  نیا ینیعزاداران حس ياما برنامه   یوقت
ـ   یرا به همه م يکنند، غذا و نذر یم ییرایهم که پذ کـه در   یکسـ  یدهنـد، حت

  .ندیمسجد کنار عزاداران بنش
  
همگـان آزاد   ورود يکه بـرا  هینیسازد به نام حس یساختمان م کیعالوه  به

ـ که ق ییجا ندیاینمازها، ب یها، ب نید یها، ب یحیها، مس يهودیاست،  و بنـد   دی
 کـه مـا   یبدان یخواه یاگر م: ندیگو یبه همگان م ییگو. مسجد را نداشته باشد

 ابـان یامـا وارد خ . دیتا واعظ ما به تو بگو ه،ینیحس ایب م،یزن یخودمان را م چرا
  .نیکربال حس بیغر ن،یحس دیشه ن،یحس مظلوم: مییگو یم م،یشو یکه م

  
لَم برداشتن ها ا نیکنند که علت ا یم يجو ساز يا عده است که زمـان   نیع
مشـابه آن را سـاختند و در    نجایو ا دندیعالئم را د نیبه اروپا رفتند، ا هیقاجار
  .دارند یبر م يعزادار يدسته 

تـو اسـت، از    يپـا  ریزکه  يبه فرض که از آنجا گرفته باشند، مگر بنز: گفتم
ات  یمگـر تمـام وسـائل زنـدگ     سـت؟ ین ياست؟ مگر پژو فرانسو امدهیآلمان ن
  ست؟ین یفرنگ

ـ شدن در زمان قاجار د یکه قبل از فرنگ میکن یفرض م حال باشـند کـه    دهی
را کـه   بیصل نیدارند، و آن را هم آورده باشند، اما ع یعالمت نیها چن یحیمس
  .ندازندیاه بدسته ر ياند تا جلو اوردهین
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شکل دادند، چطور تـو مونتـاژ    رییرا به عالمت تغ بیکه آن ها صل ییگو یم
 14پره به نام  14کنند  یعلم، مونتاژ م نیا يرو ندیآ یندارد؟ حاال م یبیع یکن

ـ ا. سندینو یم ینیو شعائر د ثیو حد هیآن ها آ يهمه  يمعصوم، و رو چـه   نی
  !انصاف یب يدارد، ا یبیع

ـ که چون زمان قاجار ؟يآورده ا ریتازه گ يِکرحرف روشنف تو بـه فرنـگ    هی
  م؟یهست تیحیرفتند از آنجا آوردند، پس ما تابع مس

. اسـت  یوسائل فرنگ گریو د ینیچ ،یروس ،ییکایآمر ت،یوسائل زندگ تمام
 یو سبک زندگ يدر ساختمان ساز یحت يسال است که دار 150- 200حدود 

لَم شب نیا يکجا ؛یافت یوپا نمار ادیاما  ،یکن یآنجا را م دیتقل است؟  بیصل هیع
ـ ! خوب. که چهل چراغ و نام چهارده معصوم را دارد نیا فـرض کـه از    هحاال ب

  .سازند یم نجایآنجا آورده باشند، فعالً تمامش را ا
کمر گرفتـه   سکیبار عالمت رفته اند، د ریکه ز یتمام کسان: ندیگو یم یبعض
کـه در   یکس ایبرند؟ آ یمگر او را به زور م ؟يرخوب، تو چه کار دا اریاند؛ بس

ـ  شیکنند و برا یم قشیکند، همه تشو یشرکت م يورزش وزنه بردار  یهورا م
  رد؟یگ یکمر نم سکیکشند، د
 شـان یها شیمردم و عالقه ها و گرا یاز روشنفکران خود را متولّ یبعض چرا

خوانـده انـد،    که چهـار ورق کاغـذ   نیمعدود به محض ا يدانند؟ چرا عده ا یم
داننـد؟   یم يجدا بافته و برتر از مردم عاد ياند خود را تافته  دهینفهم ای دهیفهم
 يآن هـا بـر مبنـا    ریو با تحق مردمگونه سخن گفتن از موضع باال نسبت به  نیا

گفته که آن چهار ورق کاغـذ، بـه    یچه کس رد؟یگ یصورت م یکدام اصل انسان
کـه   سـت یاز عموم مردم است؟ ک شترید که بده یم یآن درس خوانده ها معرفت
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کنـد و از خرافـات شـبه     داریکه دارند، ب یدرس خوانده ها را از خواب خرگوش
  دهد؟ نجاتآن شده اند،  ریکه اس یعلم

ده هـا هـزار   . است عیحساب شده در تش یتظاهرات مکتب نیباتریو ز نیبهتر
بـه   ،یحزب و گروه دولت و چیه يبدون مداخله  نفر را روز تاسوعا و عاشورا

جـا   چیهـ  ،یو در سـطح جهـان   دهیکشـ  رونیب یطور کامالً خود جوش و مردم
  .است ساندهبا کمال ادب و وقار رفته و به اوج هم ر. نکرده است جادیا یمشکل
روز تاسوعا و عاشورا، بـرادران  . که جگرم را سوزاند دمید يصحنه ا زدی در

ـ  زدیبلوچ که در  یسن گرفتـه بودنـد کـه حنـا      میز تصـم کردنـد، آن رو  یکار م
گـردد   یبر م ایبود  ینا آگاه لیبه دل ایآ! ست؟یحنا چ يحاال فلسفه . بفروشند
  ".........هیبه بنوام کتتبر ومیاللهم هذا ": عاشورا که فرمود ارتیز يبه جمله 
  نیقتل امام حس يبه نشان شاد هیام یکه بن ییخضاب و حنا همان

کار به آنجـا بکشـد کـه    . است دهیآن ها رس يگاه به فرزندان فکربستند، ناخودآ
  .را پهن کنند شانیو دسته، حناها یزن نهیس ئتیه يو روبه رو ندیایب

از او  سـت ین یکسـ . ناراحت شدم که خدا بداند زدیمنظره در  نیاز ا يقدر به
آن همـه   يدر روز عاشورا غلط اسـت و بـه واسـطه     یاصل عمل کاسب: بپرسد
ـ  . شکشیمطلب پ نیا. ستیبه آن ن يازی، ناطعام ـ خر یخـواه  یحال کـه م و  دی

  !!؟یفروش یکه حنا م یروز عاشورا بفروش ینداشت یچیآخر ه ،یفروش کن
 یخورد و م یرا م شیغذا ئتیآمد در ه یفروخت، اما سر ظهر م یرا م حنا
 ي ورثـه  یاز بعضـ  ییبرخورد هـا  نیچن  نیعزاداران امام حس یحت. رفت
 یشوند و باز به آن ها غذا م یاما معترض نم نند،یب یم"شمر"و "یخول" يفکر

  .کنند یم ییرایدهند و با کمال احترام و ادب پذ
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فکر کننـد   یو کم نندیرا بب ییصحنه ها نیکه چن ندیروشنفکر ما کجا دوستان
 رواسـت  ایآ! کرد؟ جادیا یتحول مردم نیتوان چن یو برنامه م يکه با کدام تئور
  !عمل شود؟ یتحول نیچن فیدر جهت تضع
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  دایناپ انیپا -  7
عثمان را محاصـره کردنـد، اصـرار داشـتند کـه او از       يمخالفان خانه  یوقت

کردند کـه اسـتعفا    یسفارش م انشیاطراف. رفتیعثمان نپذ. ردیخالفت کناره بگ
  .گردم یکه خدا بر من داده، از آن بر نم یحق: گفت یعثمان هم م. ندهد
  :توان تذکّر داد یم یاخالق يبه مناسبت، نکته ا نجایا در
خواهد بـرود؟   یبداند تا کجا م دیدارد، با یرا که انسان در آن قدم بر م یراه

 یراه م نیبرود، از اول که قدم در ا انیخواهد تا پا یندارد و نم انیاگر راهش پا
ـ  ،يردف یو در زندگ يجار يدر کارها یباشد، حت شتریب یگذارد با تأن  یمثالً م

  نه؟ ای یدان یآخرش را م ایآ ،یبا همسرت قهر کن یخواه
  
با تو حـرف   گریبا من حرف نزن، و او د گرید ییو بگو يقهر مطلق کرد اگر
  ؟یچه کار کن یخواه ینزند، م
  

ـ  ،يبگذار یبرگشت باق يجا برا کیاست که  خوب  یچون بعد به التماس م
  .یافت

  
ـ  ؟يرو یتا کجا م........ و يمعامالت، در ربا و دزد در  یبه همان مالك که م
  .از اول نرو ،يبعداً متوقف شو یخواه
  
 یسالگ 16- 17که در سن  يگاریس نیاول: مییگو یعلت به جوان م نیهم به

  .اش فکر کن جهیبه نت ،یکش یم
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غلط، و انـواع   يدیبه ق یآغاز وابستگ اد،یو اعت. است ادیآغاز راه اعت گار،یس

قرار است  یوقت! زیجوان عز. رندیگ یاند و عبرت نم دهیهمگان د ها که يماریب
کار مثبت  نیاز امروز به ا ،یرا ترك کن گاریس یقلب يماریدر سنّ باال و بعد از ب

  ست؟یبهتر ن. اقدام کن
  
  .و رشوه وجود دارد يدزد ،یجنائ ،یاسیوضع در مسائل س نیهم نیع

شود مثـل صـدام کـه     ید، مکش یحکومت، ده نفرآدم م تیتثب يکه برا یکس
 شـتر یافتد، و هر روز ب یو کثافت م تیکشد، بعد به ده ها جنا یهزاران نفر را م
  .رود یباتالق فرو م نیاز گذشته در ا

راه خطا را آن روز شروع کرد که حکومـت را بـه نـاحق و نـاروا در      عثمان،
. دسـت زد  یحفـظ حکومـت بـه فسـاد و تبـاه      يدست گرفت، بعد از آن بـرا 

ـرّ در     يباعث لعن ابد "سنان"و  "عمر سعد"، "شمر"لکردعم آنان شـد، امـا ح
  چند نفر مثل حر هستند؟. و برگشت ستیراهش درست ن دیمقطع د کی

  
خطـر و ضـرر را هـر     يجلو. بازگشت توبه کننده باز است يخدا برا آغوش

  .بهتر است يریچه زودتر بگ
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  است؟ امدهیدر قرآن ن  یچرا نام حضرت عل -  8
ـ      یسؤال را مطرح م نیا یگروه را  یکنند که اگـر خداونـد نـام حضـرت عل

ـ روشن تـر تثب  شانیا تیآورد و موقع یواضح تر در قرآن م ـ  تی ـ شـد، ا  یم  نی
  .کردند یمخالفت نم نیرالمؤمنیهمه با ام نیآمد و ا یمشکالت هم به وجود نم

  
  :مییبگو دیجواب با در
بلکـه منکـران و   . ستیحق ن يادلّه  ییرساانکار حق به خاطر نا شهیهم -  1

ـ  یعناد و دشمن ،یو منافع مال یمعاندان، به خاطر جاه طلب . شـوند  یمنکر حق م
ـ آ! اثبـات خـدا کـم اسـت؟     ياست که ادلـه   نیا يهمه انکار خدا برا نیا ایآ  ای

 شتریمنکر خدا ب دتعداد افرا! آورده است؟ یکم لیوجود خودش دل يخداوند برا
  !؟  یحضرت عل منکر ایاست 
بـاز ابوجهـل    دند،یکه همگان د  امبریتمام معجزات روشن و آشکار پ با

از سر  نیداشتند، و ا نیقیکه  نیانکار کردند با ا": دیفرما یقرآن م. اوردین مانیا
ت ها پس از پ. )1("بود یستم و سرکش یم امبرشانیو بارها در مورد اختالفات ام 

و به علم  دند،یروشن ما را د اتیداد که آ يپس از آن رو فاختال نیا": دیفرما
  )2("که داشتند یخواه ادهیتجاوز از حد و ز لیبه دل دند،یرس یقطع

کرده  فیرا تحر اتیبود، آ یدر قرآن م نیرالمؤمنیاگر نام ام: بتوان گفت دیشا
ـ در دسـترس دار را هـم کـه    یمدارك کم نیانداختند، و ا یو از اصالت م آن  می
  .میزمان نداشت

___________________________________________  
  14 هینمل، آ يسوره  -1
  .93 ونس،ی؛ 105؛ آل عمران، 17 ه،یجاث -2
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ـ  نیرالمـؤمن یگرفت و ام عتیخم رسماً ب ریدر غد امبریپ ـ ام. کـرد  یرا معرف  ری

ـ باز بعد از ا. اقرار گرفت) ناز آنا(خودش در مجلس منا شده   نیالمؤمن  نی
  )1(!عثمان رفتند و به نفع او شعار دادند يمجلس به درِ خانه 

  
ـ  نیرالمؤمنیکه تمام کماالت ام نیبا ا ریطلحه و زب نیهم دانسـتند، بـه    یرا م

ـ  د،یبـه حکومـت رسـ     یحضرت عل نکهیمحض ا ـم مخالفـت را    نیاول لَ ع
  .برداشتند

  
بـه صـورت اشـاره در     ای حیکه صر ستیالزم ن قتیحق کیاثبات  يبرا -  2

  .شود ادیقرآن 
  
در قرآن باشد، نـام ابـوبکر و عمـر     دینام فرد با قت،یحق کیاثبات  يبرا اگر

  د؟یا رفتهیپذ فهیکه به عنوان خل دیکجاست؟ مگر شما نام آن ها را در قرآن دار
  
ـ با م،یگفته اکه هر چه را  میدر قرآن ندار یصراحت یدر مسائل اسالم -  3  دی

  .لفظ آن در قرآن باشد
 يقـرآن نحـوه    يکجـا . اقم الصـلوه : دیفرما یمورد نماز، خداوند فقط م در

کرده  انیرا ب...... و یخواندن نماز، تعداد رکعات، اذکار نماز، نماز واجب ومستحب
  است؟
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 يقرآن احکام روزه، مبطالت، مستحبات، مکروهات و هـزاران نکتـه    يکجا
  کند؟ یم انیبروزه را 

ـ  ییطباطبـا  زیعبدالعز دیبه گفتار ارزشمند محقق عالمه س دیبنگر -  1  يزدی
نگارنده  گریکتاب د ي مهیکه به ضم "خیدر گذر تار يفضائل علو"تحت عنوان 

  ).1392نبأ، : تهران(منشور معرفت چاپ شده است 
ـ  حیمـردم توضـ   يرا بـرا  اتیو مفسر قرآن است، آ نیمب امبر،یپ دهـد، و   یم

 گـر یتعـداد رکعـات نمـاز و د    امبریکه پ لیبه همان دل. )1(رساند یرا م هیمنظور آ
مربـوط   اتیهم آ لیکند، به همان دل یم انیآن و روزه و احکام آن را ب قیمصاد
  .کند یم نییرا تب نیرالمؤمنیبه ام
  

  :دیدقت کن هیآ نیبه ا مثالً
  
) ِ ُه َورَُسوُ�ُ َوا�� َما َوِ��ُ�ُم ا�لـ� �� َ�َة إِ ْؤتُـوَن ا�ـز� ـَالَة َو�ُ يَن يُِقيُموَن ا�ص� ِ

يَن آَمنُوا ا��
  )2( ) َوُهْم َراِكُعونَ 

  
  .نازل شده است و بس طالبیبن اب یدرشأن عل هیآ نیا: فرمودند امبریپ

  
ـ : مییگو یداشته باشد، م ینص قرآن دیبا یهر کالم: دیبگو یاگر سن -  4  کی

ـ . میبه شورا هست یکمت تیما در وصا دیگو یم یفرد سن تـو کـه    میگـوئ  یما م
  قرآن آمده است؟ يبحث شورا در کجا ،یبه نص هست یمتک

  
ْ�ُرُهْم ُشوَرٰى بَ�ْنَُهمْ (: دیگو یم

َ
ـ  . لذا اصحاب مشـورت کردنـد   ).3() َوأ  یمـا م

که  یجناب د،یدان یخدا واجب االطاعه م يرا از سو نیالمسلم فهیشما خل: میگوئ
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نه، چون خدا امر به اطاعـت  : دیگو ینه؟ م ایآن هست شده اسمش در قر فهیخل
  .میدان یخدا واجب م يکرده و مردم مشورت کرده اند، ما اطاعت او را از سو

  
  :در قرآن آمده: مییگو یهم م ما

___________________________________________  
قائل شده که قـرآن   امبریپ يشأن را برا نیا حاًی، خداوند صر64و  44 اتینحل، آ يدر سوره  -1

اسـت چـون کـالم حضـرتش      یوح زیاو ن يها نییاست که تمام تب یهیبد. کند نییمردم تب يرا برا
  ).4و 3 اتینجم، آ يسوره ( ستین یجز وح يزیچ
  .55 هیمائده، آ يسوره  -2
  .38 ،يشور -3
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�َِّك  ( نِزَل إَِ�َْك ِمن ر�
ُ
ْغ َما أ ُسوُل بَِلّ َها ا�ر� ��

َ
  )1()....يَا �

  
بـه همـان   . خم به مردم گفت ریآنچه را که خدا ابالغ کرده بود، در غد امبریپ

  .میکن یاستدالل شما ما هم استدالل م
  

  :دیفرما یم قرآن
  
ْ�ِر ِمنُ�مْ (

َ
وِ� اْأل

ُ
ُسوَل َوأ ِطيُعوا ا�ر�

َ
ِطيُعوا ا�ل�ـَه َوأ

َ
  )2( )أ
  
مصداق  نیو ا میبگرد حیصح خیو تار اتیدر روا ست؟یاالمر ک یمصداق اول 

  .میکن دایپ امبریرا در زمان پ
  

در  ایآ. است طالبیبن اب یعل نیرالمؤمنیخم، ام ریابالغ در غد ي هیآ مصداق
  .شد؟ نه یمعرف يگریفرد د ریغد

  
 گـر یکرد، د نییرا که خدا تع یکس: دیفرما یخداوند م ست؟یک يشور مصداق

  .مشورت غلط است
  
ُة ِمْن َوَما َ�َن �ُِمْؤِمٍن َوَال ( َ�َ ن يَُ�وَن �َُهُم اْ�ِ

َ
ْ�ًرا أ

َ
ُه َورَُسوُ�ُ أ َ� ا�لـ� ُ�ْؤِمنٍَة إَِذا قَ

ْ�رِِهمْ 
َ
   )أ

را مشخص کردند، آن ها در  يخدا و رسول امر یرا نرسد که وقت یمؤمن چیه
  آن امر نظر دهند
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ـ  ریرا در غد نیرالمؤمنیام تیامر وال خداوند، کـرد، صـحابه بـدون     نیخم مع
ـ ب يامرهم شـور ". کار را نداشتند نیرا کردند و حق اشو لیدل مربـوط بـه    "نهمی

  .ستین امبریپ يبرا نیو جانش فهیخل نییبحث تع
_______________________________________  

  .67مائده،  -1
  .36احزاب، . 3. 59نساء،  -2
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ل که از فردا نماز خواندن باطـ  ندیبگو تیکنند و اکثر يریگ ياگر مردم رأ ایآ
غلـط   یمشورت يمورد، اصل شورا نیدر ا! غلط؟ ایکار درست است  نیاست، ا
  .است
در مورد حکم خـدا   يریگ يچه گفته اند، چون رأ تیکه اکثر میندار يکار ما

  .غلط است شهیاساساً از ر
هر کس بـا حکـم خـدا و رسـول     : دیفرما یم نیشیپ ي هیدر آخر آ خداوند

ـ در برابر امر خدا و رسول نبا. اده استافت يآشکار یورزد، به گمراه انیعص  دی
کـه در درون خـود،    نیبدون ا م،یشو میبا تمام وجود تسل دیسخن گفت، بلکه با

  .دیفرما ینساء م 64 ي هیچنانکه در آ م،یکن یو نگران یاحساس ناراحت
  

  )مصر در زمان حکومت عثمان یوال(سرح  یعبداهللا بن اب -  9
  سرح که بود؟ یبن اب عبداهللا

کار او دفاع کنـد،   نیتواند از ا ینم یکس چیعثمان که ه ياز مطاعن جد یکی
  .سرح است یاز عبداهللا بن اب تیحما

  
فکر کـرد  . مسلمان شد نهیآمده و در مد نهیآلوده و هرزه، از مکه به مد يفرد

آمده و اوضـاع و احـوالش روبـه راه شـده، پـس جـاه و        نهیبه مد امبریپ یوقت
  .کنم دایتوانم منصب و مقام پ یم نجا،یا میاین بدارد و اگر م یجبروت
بـود،   یآمد و چون آدم فرهنگـ  نهیسرح به مد یعبداهللا بن اب زه،یانگ نیهم به
  .گفت یشعر هم م یهم داشت و گاه يسواد
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ـ  یسمت خاص امبریگونه نبود که پ نیا یکاتبان وح وضع  ،یخاصـ  یکرسـ  ای
 ندیو بگو سندیرا بنو یو وح ندیاید بدرست کرده باشد که افرا........ و يا هیشهر

ـ  سد،یبنو يزیتوانست چ یهر کس که م. میهست یما کاتب وح ـ بـر پ  یوقت  امبری
  .نوشتند یها م نیا د،فرمو یعنوان م امبریبار پ نیاول يشد و برا ینازل م یوح
ـ   سـنده ینو يکه تعـداد  دیکار به آنجا رس نیا ـ  یدر مسـجد النب نشسـتند،   یم
گفتند مـا کاتـب    یها هم م نیسپس ا. نوشتند یآن م يرو آمدند از یم گرانید

  .میهست یوح
ـ در دو سال آخر عمـرش، ا  هیمعاو. است هیآن جمله معاو از ـ   نی  یکـار را م

  .بوده است یکاتب وح شانیگفتند که ا یکرده و بعدها برادران اهل سنت م
! کجـا؟   نیرالمؤمنیها کجا، و ام نیو امثال ا هیسرح و معاو یبن اب عبداهللا

آورده  مـان یآن خبـر داشـتند و نـه بـه آن ا     رینوشتند، نه از تفس یآن ها فقط م
  :بارها فرموده بود امبریپ ن،یرالمؤمنیاما در مورد ام. بودند
  
  »!مع القرآن یو عل ،یمع عل القرآن«

بـود در کنـار    یکاتب وحـ  هیمعاو: ندگوی یکه م ها انصافی یب نیاز ا شگفتا
  !!نیرالمومنیام

  
  :کند یم تیشکا هیشقشق يدر خطبه  نیرالمؤمنیاست که ام نیا

  
قرن ال یحت«   »هذه النظائر یصرت اُ
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 سـه یمقا یبـان یرق نیکه مرا با چن دهیآنان به آنجا کش یمعرفت یکار مردم و ب 
  )1(.کنند یم

  
ـ یچهارم بداننـد،   ي فهیشد که آن حضرت را خل یگونه م نیا سهیمقا در  یعن
م زمان. نیشیپ ي فهیتر از سه خل نییپا يرتبه ا یمالك چه بود؟ فقط تقد!  

ـ هـم آ  یبود و گـاه  نهیدو سال در مد یکیسرح  یابن اب ـ   اتی  یقـرآن را م
ـ . ستیاز مال و منالِ باد آورده ن يخبر نهیکه در مد دیبعد د. نوشت آمـد   یتا م
ـ     دیبزند، با یچرخ ـد و بن غـزوه و  نقـاع یق یبرود جنگ و جهـاد، خنـدق و اُح 

  ...و یو گرسنگ يگرفتار
 يوضـع مـاد  . دو سه روز غذا ندارد که بخـورد  امبریخود پ یکه گاه دید یم

وضـع کـه    نیگفت با ا. هم که آنچنان سخت و دشوار استدخترش فاطمه 
فرار کرد  نهیاز مد یبه طور پنهان. ستیکرد و اوضاع رو به راه ن یشود زندگ ینم

  از یکیبعدالهجره را که تعرّب  یعنیبه سمت مکه 
__________________________________________  

  .سوم ينهج البالغه، خطبه  -1
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 يا: و گفـت  وسـت یدر مکه به جمـع کفّـار پ  . مرتکب شد است رهیکب گناهان
ـ کـه از   ییمثل آدم هـا . دارم ییو خبرها میآ یم نهیمن از مد! شیقر یاهال  کی

ـ  ییگروه مقابل سخن فرسا يگردند و برا یبر م یگروه بنا به اغراض شخص  یم
ـ  يکرد و بـرا  یسرح مردم را از مکه جمع م یکنند، ابن اب ادا و اطـوار در   اآن ه

  .داد ینسبت م یو به او سخنان. کرد یرا مسخره م امبریآورد و پ یم
ـ به اسـالم پ  لیکه تما يرفتار او باعث شد عده ا نیا ـ    دای  یکـرده بودنـد و م

 غاتیتبل نیا. ماندند شتریوند، منصرف شدند و بر کفر خود بخواستند مسلمان بش
 يکنند و جر دایجرئت پ شتریب امبریپ هیشد که کفار بر عل یناجوانمردانه سبب م

  .شوند
  
 یو معجزات اله یسرح از اسالم برگشت، پس از آن که اخالق آسمان یاب ابن
 هیعل غیبه جز تبل يارک چیدر مکه ه. بود دهید کیرا از نزد امبریپ کرانیو علم ب

  .نداشت امبریپ
  
 یابن اب نیهم یکی. استثنا کرد یدر فتح مکه شش نفر را از عفو عموم امبریپ

  .سرح بود
  
 ياگر بـه پـرده    یحت د،یبکش دیکرد دایافراد را هر کجا پ نیا: فرمودند امبریپ

  )1(شده بودند زانیکعبه آو يخانه 
  
. آمده و مکه را فتح کرده اسـت  امبریپ. اوضاع ناجور است دیسرح د یاب ابن

  هر جا برود ممکن است به دست. تواند در مکه بماند ینم گرید
____________________________________________  



179 
 

تـرور  . سـت یواجب القتل است، کشتن او مصداق ترور ن ياعالم شد که فرد یبه طور علن یوقت -1
او  يکند با چه مجـوز  یکه ترور م یمعلوم نشود کس یعنی. باشد انهیاست که اعالم نشود و مخف نیا

ـ . حق قتـل ندارنـد   که از قبل اعالم کرده باشند یوقت یاز ترورها  حت ياریلذا بس. کشد یرا م  یول
  .ستیترور ن گرید نیاز طرف قانون گذار مستوجب قتل شد، ا ایبر اساس قانون و  یاگر کس



180 
 

شده بود، چه کند؟ بـا عثمـان از    تنگ شیو زمان برا نیزم. فتدیها ب مسلمان
قبل رفاقت داشت، خودش را به عثمان رساند که چه کنم؟ عثمان او را پنـاه داد،  

  .دستور قتل او را داده بودند امبریعمل نکرد، چون پ امبریاوالً به دستور پ: یعنی
  
محبـت   یتـوان  یم: سرح گفت یابن اب. کرد ییرایخوش از او پذ يبا رو اًیثان

  که ما را ببخشد؟ يببر امبریپ شیپ يرا طور و ما یکن
  

خلوت باشد مخصوصـاً   امبریزمان خاص که اطراف پ کیقول داد در  عثمان
  .در آنجا نباشداو را ببرد نیرالمؤمنیام

  
رسـول   ای کیالسالم عل: برد و گفت امبریبه دست آورد و او را نزد پ یفرصت

ـ رح را امان داده ام، اجازه بدهس یعبداهللا بن اب نیشما من ا يهللا، با اجازه  در  دی
  .امان من باشد

  
 مینوع مناسـبت هـا مسـتق    نیدر ا امبریپ. بودند امبریپ رامونیپنج روز پ چهار

ـ  یعبداهللا بن اب يعثمان برا یوقت. بردند ینم ریدست به شمش ـ پ شیسرح پ  امبری
م بـار دو . دانستند چه کننـد  یاصحاب نم. نگفت یسخن چیه امبریشفاعت کرد، پ
  .با اجازه تان من او را امان دادم: عثمان گفت

  
بار سوم تکرار . رفتیهم نپذ امبریپ یول. هم نکرد ينگفت و کار يزیچ یکس
سـرح را گرفـت و بـرد،     یعثمان دست عبداهللا بن اب. رفتمیپذ: گفت امبریکرد، پ
  .و اعالم اسالم کند دیبگو نیعبداهللا شهادت نکهیبدون ا
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هـر جـا    دیمگر شما نفرموده بود: گفتند امبریبه پ انیطرافآن ها رفتند، ا یوقت
ـ چرا عثمان او را نکشـت؟ پ  د،یبکش دیکرد دایاو را پ چـرا شـما   : فرمودنـد  امبری
شما هست که حکم خدا  انیدر م یکس نمینگفتم، بب يزیمن دو مرتبه چ د؟ینکشت

  را اجرا کند؟
  !ارزد؟ یسرح در اسالم چقدر م یفرد، ابن اب نیا: میپرس یم حاال

  
در زمان حکومت ابوبکر و عمر، کم . عبداهللا در مکه بود امبر،یاز رحلت پ بعد

  .ندادند دانیبه او م یلیکم رو آمد؛ اما آن ها خ
  
از  یکـ یحکومت مصـر را کـه    ،یعثمان حاکم شد، به حکم رفاقت قبل یوقت
  .ردسرح سپ یبه دست عبداهللا بن اب بود یاسالم اتیاستان ها و وال نیمهم تر
  

ـ    یعبداهللا بن اب ه،یابالغ کی یط عثمان  یسرح را با تمام سـوابق زشـت، وال
از  ینشان مسـلمان  چیعبداهللا ه نکهیامر اعالم کرد، بدون ا یو مصداق ول نیمسلم

  .خودش نشان داده و از گذشته اش توبه کرده باشد
  
هرچه توانسـت، بـه مـردم ظلـم کـرد و      . سرح حاکم مطلق مصر شد یاب ابن
  .کرد تیلشان را گرفت و جنااموا

  
ابـن   يبه اعتراض نزد عثمان رفتند و از کارهـا  يمصر دگانیاز ستمد یجمع

  .رفتینپذ فهیکردند، اما خل تیسرح در مصر شکا یاب
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عمار هم به خاطر . اقدام کرد اسریآن ها، جناب عمار  رشیپذ يبرا گرید بار

کتـک زدن   يان برااز عثمان خورد، چون دست عثم یوساطت، کتک مفصل نیا
  .داد یعمل زشت را انجام م نیا ياستکبار یباز بود و با حالت اریبس

  
از شورش آن ها، حکم  يریجلوگ يبرا د،یکه مقاومت مردم مصر را د عثمان
  .را نوشت و به آن ها داد یعزل وال

  
ـ  یکس دندیراه د نیدر ب. به راه افتادند انیگروه از مصر نیا . رود یبا شتاب م
: که نوشـته بـود   افتندی ياو نامه ا لیدر وسا. مشکوك شدند و او را گشتند به او
چند نفر که حکم عزل تو  نیسرح برسان و بگو ا یخود را به عبداهللا بن اب عاًیسر

  .همه را اعدام کن صربه م دنیرا از من گرفته اند، به محض رس
 يتند و خانه بازگش نهیتر از قبل به مد نینامه، خشمگ نیا دنیها با د يمصر

از مصر و بصره و کوفه به آن هـا   انیناراض هیکم کم بق. عثمان را محاصره کردند
  .افتی انیملحق شدند و محاصره با قتل عثمان پا
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ـ اشـهد ان عل  يجمله (اذان  يشهادت ثالثه  ایآ -  .10 ـ  ای در دوران ) اهللا یول
  وارد اذان شده است؟ هیصفو

اذان  ياند که شهادت ثالثـه   دهیرس جهینت نیخود به ا قاتیدر تحق دانشمندان
بـه اسـتقالل و    انیعیکـه شـ   یزمان ه،یقبل از صفو یلی، خ)اهللا یول ایاشهد ان عل(

کلمات را در  نیا) يهجر 5قرن ( یطوس خیدوران ش یعنی دند،یرس ینسب يآزاد
. بـود  یرا گفت، سـلمان فارسـ   هکلم نیکه در اذان ا یالبته اول کس. اذان آوردند

  .به آن ها نگو ستند؛یکلمه ن نیا دنیشن يهنوز مردم آماده : فرمود مبرایپ
دارد کـه شـما را دوسـت داشـته      یچه اشکال! رسول اهللا ای: گفتند یم يافراد

  م؟یرا دشمن بدار یاما عل م،یباش
  

  .هستم یاز من است و من از عل یعل م،یهست یکی یچون من و عل: فرمودند
  
جـان  "را  نیرالمـؤمن یام مباهله یمسلّم و قطع دادیواز جمله در ر بارها امبریپ
  .اعالم کرد "خود
  
ـ   امبریجان پ ینکته که عل نیبه ا میدیرس اگر  نیاست، آن وقت در قلب مـا، ب

ـ  جـاد یا یوحدت واقع امبریو پ ریحضرت ام ـ دل نیبـه همـ  . شـود  یم ـ پ لی  امبری
ـ  یاست مرا دوست م یکه مدع یکس دیگو یدروغ م": فرمودند ـ  یدارد، ول  یعل

و بـه   ستین ذانمعاصر، جزء ا يفقها يجمله به گفته  نیالبته ا. "را دوست ندارد
نیت تین ـ نکته هم جالب اسـت کـه از آ   نیا یول. شود یو تبرك گفته م م اهللا  تی

  نه؟ ایاهللا جزء اذان هست  یول ایاشهد ان عل ایآ: دندیپرس يخوانسار
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  . استاهللا یول ایاذان جزء اشهد ان عل: فرمودند شانیا
کتـاب   قیاگر امام معصوم حقا. شود یو نبوت، با امامت زنده م دیتوح: یعنی

ـ  انیخدا از م نینکند، د انیرا ب امبریخدا و سنت پ رود و از ال الـه اال اهللا و   یم
نبوت جز  قتیو حق دیتوح قتیحق. ماند یم یلفظ باق کیمحمد رسول اهللا فقط 

  )1(.شود ینم انیب عليهم السالم نیمعصوم ياز جانب ائمه 
_________________________________________  

و نبوت در مکتب خلفا است کـه دانشـمندان در    دیتوح يمایآن، س يروشن و سند زنده  لیدل -1
در کتاب نقـش ائمـه    يعسکر یمرتض دیکرده اند، مانند مرحوم س یو نقد و بررس لیآثار خود تحل

  .نیحیدر صح يریدر کتاب س یصادق نجممحمد  خیو مرحوم ش نید يایدر اح
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  "ئهیحسنه ال تضرّ معها س یحب عل" ثیحد يدرباره  -  11
مطرح شده که چگونـه گنـاه، بـا وجـود      ییاشکال ها ث،یحد نیا ي درباره

  :مییگو یدر پاسخ م. نرساند انیز یبه کس نیرالمؤمنیمحبت حضرت ام
  
ـ  یمحبت و دوست ند؟یگو یم یدوست زیبه چه چ -  1 ـ  شیراگ ـ یحق یقلب  یق

تـوان   یآن را هم نم قتیاما حق م،یکن انیب میاست که ممکن است با لفظ هم نتوان
را  یمحبت و دوست نیداند ا یکه زبان ما را هم نم ياگر به فرد یکتمان کرد، حت

ـ  شیو گرا یدوست. فهمد اگر چه با لفظ ما آشنا نباشد یاو م. میابراز کن بـر   یقلب
  است؟ ییچه مبنا

  
 يامـا اگـر مبنـا   . ندیگو یشهوت باشد، عرب ها به آن عشق م يبر مبنا اگر

قرآن در . ستیاشتباه نشود، عشق شدت محبت ن. شهوت نداشت، محبت نام دارد
  :دیفرما یمورد شدت محبت م

  
هِ  ( ا ِلّلـ� َشد� ُحب�

َ
يَن آَمنُوا أ ِ

  ،)1() َوا��
  
  :نفرمود و
  
  »آمنوا عشاق هللا نیالذ«
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ـ در ادب يادیز يسابقه  "عشق" ي کلمه نکهیا با قبـل و بعـد از   (عـرب   اتی
مثبت اسـتفاده   يکم از لفظ عشق در معنا یلیخ یدر عبارت اسالم. دارد) اسالم

  .شده است
  
ـ پ. اسـت  مـان یا ياز شاخص ها یکی ت،یو اهل ب امبریمحبت به پ -  2  امبری

فرزندانش  از من و شتریکه خودش را ب یاست کس اوردهین مانیبه من ا: فرمودند
  .از فرزندانم دوست داشته باشد شتریرا ب

_______________________________________  
  .165 هیبقره، آ يسوره  -1
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ـ را که دوست دار یکس. محبت، اطاعت محبوب است ي جهینت -  3 بـه او   می
  .میهست عیمط

  
  )1(»عیمط حبیالمحب لمن  ان«
حبت بـه او درسـت اسـت؟ البتـه     م يادعا ایآ م،یکن یم یرا که نافرمان یکس
ـ  یمنف يبه خودمان نمره  م،یدیاما بعد که فهم. زند یاز ما سر م یغفلت یگاه  یم
  .مینکن یتا نافرمان میبر محور محبت، غفلت را از خود دور کن دیپس با. میده

  
ـ    یلیخ -  4 ـ محبـت و وال  نیاز افراد اهـل سـنت، ب  ییو خالفـت جـدا   تی

حـال دشـمن    نیو در عـ  م،یده یفت را به خلفا مو خال تیوال: گفتند. انداختند
افراد  نیسخن خود دارند؟ ا يبرا یهیگروه چه توج نیا. میستیهم ن نیرالمؤمنیام

است که معرفت نسبت به حق  نیمحبت ناتمام، ا نیچن ي جهینت. گفتند یدروغ م
ـ   تیلذا خود را از هدا ست،ین انیدر م تیاهل ب يواال . سـازند  یآنان محـروم م
ـ نه ارادت به عمر دار: هم گفتند یهگرو ـ     می ، بلکـه    یو نـه محبـت بـه عل

  .میکن یزندگ میخواه یو م میخودمان را دوست دار
ـ . افتادند یبا خلفا در نم. خوردند ینان را به نرخ روز م یگروه شـغل   یحت
هـم   مـان یخواندنـد، بحـث ا   ینماز م فهیپشت سر خل. گرفتند یهم م یحکومت

آن هـا  . فتـد یشان به خطر ب يماد یزندگ دندیترس یطرح نبود، بلکه مم شانیبرا
آمد؛ امـا   یهم م نخوششا شانینداشتند و از ا یدشمن نیرالمؤمنیدر دل هم با ام

  .داشتند يگرید يسر به جا
_____________________________________  

  .واندخ که امام صادق  ي، ضمن شعر100، ص 1ج  ،یقم ریتفس -1
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  در سامرا نییعسکر نیحرم بیتخر يبه بهانه  -  12
: و اظهـار داشـت   دیرس خدمت امام صادق  یدر من ياسد دیبن ز تیکم
و شعر؟ عرض کرد بله، نه شعر  نیسرزم نیا: حضرت فرمودند. سروده ام يشعر

  .و مصائب شما لیشما و فضا يدرباره  يمعمول و متداول، شعر
شعر با . بخوان: اصحاب را جمع کردند و فرمودند. صبر کن: فرمودند حضرت

  :شود یشروع م عهیطل نیا
ــحکن ــان  یاضـ ــدهر و أبکـ   یالـ

  
)1(و الـــدهر ذوصـــرف و ألـــوان  

  

  
. کـنم  هیگر ایدانم بخندم  یدر آورده است، نم هیمرا به خنده و به گر روزگار

 ياسـته و همـه   ومبارزه برخ دانیباطل با تمام قدرتش به م نمیب یاز آن طرف م
ـ    ي شهیبرد که ر یامکانات خود را به کار م را  یحق را بخشـکاند و چـراغ اله
 شـتر یخـودش را ب  يروشود و آب یکند رسواتر م یم يخاموش کند، اما هر کار

 هـوده یجهت، از تالش ب نیاز ا. شود یافزوده م شتریحق ب يبرد و بر جلوه  یم
امـا از آن طـرف هـم    . رسد ینم ییبه جا نمیب یکه م ردیگ یباطل خنده ام م ي
روند و دلم به حال آن ها  یم نیها، از ب يریدرگ نیدر ا کانیعده پاکان و ن کی
  .ردیگ یام م هیسوزد و گر یم

ها ادامه  يریدرگ نیهزار و چهارصد است که ا! ياسد تیکم يا: گفت دیبا حال
گـذرد،   یم  نیت امام حسو چند سال است که از شهاد صدیهزار و س. دارد

 يو امـام حسـن عسـکر    يسـال از شـهادت امـام هـاد     ستیحدود هزار و دو
را به خـود   یحساب عهیحکومت ش کیعراق، هنوز  نیسرزم نیگذشته و ا

  نخست، ياز همان روزها. است دهیند
_________________________________________  

  .116ص  4ابن شهر آشوب، ج  يطالب نوشته  ی؛ مناقب آل اب248االثر، ص  هیکفا -1
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ـ و ا یعثمـان  نیعباس و بعد سالط یحاکم بودند، بعد از آن ها بن هیام یبن  نی

  .اواخر هم حزب بعث
مختلـف در   ينبودند و بـه شـکل هـا    نیما خوش ب يها نسبت به ائمه  نیا

ـ   . دندیکوش تیاهل ب ادیامحاء و نام و   ياز خلفـا  یکـ یارم در حـدود قـرن چه
ـ    يمزار امام هاد دید. از بغداد به سامراء آمد یعباس  ی، آباد است، زائـر م

  .استعباس مخروبه شده  یبن ياما قبر خلفا. رود یو م دیآ
ـ شما حـاکم ا  د،یآ یم ادمانیکه ما  ییتا آنجا: گفت فهیبه خل فهیخل ریوز  نی

ـ پس اقـدام کن . دو پدران شما حاکم بوده ان دیمنطقه هست  يو فکـر  دیو بسـاز  دی
ـ چرا قبور دشمنان شما آن گونه آباد باشد و قبور شما ا. دیکن ـ گونـه و  نی و  رانی

  خراب؟
  
و بارها  میبارها قبور آباء و اجداد خود را آباد کرده ا: گفت یعباس ي فهیخل

ـ . است يگرید زیچ قتیاما حق م،یها را خراب کرده ا نیا  یآن قبور را خراب م
ـ   يدل ها م،یکن کننـد و بـه    یمشتاقانشان با شوق هر چه تمام تر آنجا را آبـاد م
خـود بـه    م،یکن یمزار گذشتگان خودمان را هر چه آباد م یول. ندیآ یم ارتیز

  .کرد دینبا هودهیتالش ب. شود یم رانیخود و
  
  .است يدر قرن چهار هجر یاز خلفاء عباس یکیسخن  نیا

بـه   دیآب بسـت، هـارون الرشـ     نیام حسبر قبر ام ،یمتوکل عباس بارها
اواخر حزب بعث و حکومت صدام بـه شـکل    نیخراب کرد، تا ا گرید يگونه ا
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برگردند در مقابل  دیندارد، با دهیفا دندید. زدند بیدست به تخر یگوناگون يها
  .باشند یکنند تا چند صباح میقبور تعظ نیا

  
لکـم، و   یار لفضلکم، و ذلّ کل شـ کل متکبر لطاعتکم، و خضع کل جب بخع«

  ».تکمیاشرقت االرض بنورکم، و فاز الفائزون بوال
  .  يامام هاد یعنیسامراست،  يشده  رانیسخنان صاحب قبر و نیا

  
بـه   سـت یحـال قـرار ن   نیدر ع. سال قبل گفته است 1200سخنان را  نیا او

خداوند مهلـت  . دکند، فوراً دستش خشک شو یقصد جسارت یکس نکهیمحض ا
  :دیفرما یدر قرآن م د،یازمایدهد تا مردم را ب یم

  
َ�ٰ َمْن َ�� َعن بَِ�ّنَةٍ ( َْهِلَك َمْن َهلََك َعن بَِ�ّنٍَة َوَ�ْ ـ انفـال، آ  يسـوره  ()ِ�ّ  ي هی

42.(  
به انـدازه   کند، یم يکه در کنار حرم بمب گذار یدست تیاست که جنا یهیبد

خداونـد، هـم بـه آن    . جسارت کرد اعبداهللا که به شخص اب ستین یدست ي
  .دست مهلت داده و هم به دست شمر

خانواده مهلـت داده انـد    نیا یول. حرم جسارت به صاحب حرم است یِخراب
ـ خدا صبر کرده و مهلـت داده و اهـل ب  . بتازند کرشانیاسب بر پ یکه حت بـه   تی

کننـد تـا    دایکارها پ نیا يبرا شتریبگذار فرصت ب. بودند یراض یمهلت دادن اله
  .ثابت تر شود و بطالن باطالن آشکارتر ثانیخباثت خب

 یاسته، رو بـه سـرنگون  وکاران که در آنجا برخ تیجنا يفواره  نیا دوارمیام
  .تکرار نشود گرید عیبرود و فجا
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نـه   مرغیسـ  يعرصـه  ! مگس يا
ــت  ــه توســــــ   جوالنگــــــ

  

و زحمت ما  يبر یعرض خود م  
ــ   يدار یمـــــــــــــــــــ

  
قابل  ریاست، اما غ ادیز نیینسبت به حرم عسکر يو بمب گذار تیجنا عمق
  :بوده که ییها بتیشاهد مص ایدن. ستیجبران ن

  
  ».اهل السموات عیجم یالسماوات عل یف بتکیو عظمت مص جلّت«
  
  .ستیاز او باالتر ن. را اندوهناك کرد انینیو زم انیآسمان دل
  
  :ندیفرما یم امام رضا  لذا
  »  نیالحس يجد یء فابک عل یلش اًیکنت باک ان«
  
  نیو غربت جد ما حسـ  تیبر مظلوم ،یکن هیگر يزیبر چ یاگر خواست 
  .کن هیگر
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  چه؟ یعنیاعمال است  زانیم  نیرالمؤمنیکه ام نیا -  13
شود  یطرح مم يسؤال بعد. شود یم دهیسنج شانیاعمال ما با اعمال ا: یعنی

بـا   چکسیه(» بآل محمد من هذه االمه احد قاسیال« ثیصورت، حد نیکه در ا
  چه؟ یعنی) شود ینم دهیما سنج

  
مفهوم . شود یاست که در مصداق و مفهوم اشتباه م یمیاز مفاه زان،یم: جواب

ـ هـذا م : مییکند که بگـو  یصدق م یوقت زانیمصداق م. سنجش یعنی زانیم . زانُی
است که مـا   یدارد و مفهوم، آن مطلب یاست که وجود خارج يزیمصداق، آن چ

  .میفهم یم
  

. اسـت ... اسب، شـتر، االغ و : آن قیمصاد). مفهوم. (يسوار یعنیمرکب  مثالً
کشد، چون مصداقش  یاسب بالدار م کیکند،  یم یرا نقاش امبریمعراج پ یوقت(

مرکب درسـت   يبرا گرید یقیبعدها که مصاد). اسب بالدار است کیدر ذهن او 
  .شود یو مانند آن م مایهواپ ن،یشود، قطار، ماش یم

  
  :دیفرما یدر قرآن م خداوند

  
  )1)َوَ�ْلُُق َما َال َ�ْعلَُمونَ (
  

  )2.(روند یشوند و م یوقت ظهور، سوار بر ابر م امام زمان  اصحاب
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. سنجش، مصداق آن در سنجش وزن کـاال، ترازوسـت   ي لهیوس یعنی زانیم
در بدن انسان بـا ابـزار خـاص     یسنجش دما، دماسنج؛ سنجش قند و چرب يبرا

  .مخصوص قابل سنجش است يا لهیخودش، و خالصه هر کدام با وس
__________________________________________  

  .8 هینحل، آ يسوره  -1
  321ص  52بحار االنوار ج  -2
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 امـت یدر ق... اعتقـاد و  سـنجند، محبـت و اخـالص و    یم امتیرا در ق نماز
را بـه   یخداونـد، کسـ  . مناسب خود را دارند زانیشود و هر کدام م یم دهیسنج

محمـد و آل   زان،یم. سنجند یاعمال را با آن م يکرده و همه  نیمع زانیعنوان م
پـس  . ییمقرب خـدا  شتریب یتر باش کیدهر چه به آن ها نز. است محمد 

ـ نماز ما با نماز حضرت اماساس کار، سنجش  ـ  . اسـت  نیالمـؤمن  ری  یچگونـه م
چرا؟ . بسنجند  نیرالمؤمنیمرا با ام نکهیسنجد، نه ا یمتعال م يسنجند؟ خدا

ـ از مخلوقات خدا، کمـاالت اول  یمخلوق چیچون ه آن هـا را ندارنـد و آن    ي هی
در   يهـاد  جامع امـام  ریبه تعب. خدا فقط به آن ها داده است راکمال  زانیم
  :رهیجامعه کب ارتیز

  .نیاحدا من العالم ؤتیآتاکم اهللا مالم  
ـ  ست،ین تشیو اهل ب امبریپ فیهم وزن و هم رد یکس چیه یعنی ـ انب یحت  اءی

  .نیشیپ
ـ  چیرا ه امام عصر  بتیو صبر در غ  نیامام حس يو رضا صبر  ینب

اعمال ما تا حد امکان به اعمال آن  میبکوش دیهمه، با نیاما با ا. ندارد يا یو ول
با اشاره  ف،یدر نامه به عثمان بن حن  نیالمؤمن ریچنانکه ام. شود کیها نزد

ل باال دیفرما یم ایزهد در دن يخود برا يبه تحم:  
  
  )1(».بورع و اجتهاد و عفه و سداد ینونیذلک، ولکن اع یانکم لن تقدروا عل« 
_______________________________________  

  .45نهج البالغه، نامه  -1
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  يآفت خود پسند -  14
منبـر   نیباشم و فکر کنم بهتر یهستم، از خود راض يبنده که منبر دیکن فرض

 یاگر کسـ . خوب است یلیزنم و رفتارم خ یحرف ها را م نیروم و بهتر یرا م
آدرس : مییگو یگرفت، م رادیا یکسو اگر  میشو یکرد، خوشحال م فیاز ما تعر

بـودن باعـث    یخود راض زحالت ا نیا. او مزاحم است رایز د،یمنبر را به او نده
ناصـحان و انتقـاد منتقـدان نداشـته      حتیشود که انسان گوش بدهکار به نص یم

از مکـارم   یکـ یکـه   یدر حال. گونه اند نیدرصد مردم ا 80 -  90 باًیباشد، تقر
  :است که نیا م،یخواه یاز خدا م امام سجاد  میاخالق که به تعل

دن یوفّقن« 1(»یو متابعه من ارشدن یلطاعه من سد(  
  م؟یهست یکه از خود راض میکجا بفهم از
ـ  یکنند، ما بررسـ  یو با ما لج م دیآ یمردم از ما بدشان م مینیب یم یوقت  یم

ـ  : مییگو یکار خودمان م هیتوج يبرا یو گاه میکن  یبعضـ  سـتند، یالك نمـردم م
  !هستند قتیوقت ها مردم دشمن حق و حق یلیخ! هم بودند نیرالمؤمنیدشمن ام

کـه   مییچه بگـو  عليهم السالماطهار  يائمه  ي هیو بق نیرالمؤمنیمورد ام در
  کردند؟ یم یاز مردم در برابر آنان بودند و با آن ها دشمن یبعض
 غـات، یتبل ریدشان، تحت تأثخو تینکته قابل توجه است که مردم در ذهن نیا

کرده انـد   فیتعر شانیکه برا ییها یژگیبا آن و طالبیبن اب یبه نام عل ياز فرد
  را  نیرالمؤمنیاگر خود ام. آمد یواقعاً بدشان م

________________________________________  
  .20 يدعا ه،یسجاد ي فهیصح -1
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ـ  یهم از آن عل یلحضرت ع م،یگذاشت یآن مردم م يجا  یکه مردم بدشان م

ـ  غیتبل یچرا؟ چون وقت. آمد یآمد، بدش م ـ : گفتنـد  یکردنـد، نمـ   یم بـن   یعل
در اسالم است، عادل و عـالم   شتازیخواند، سابقه دارد و پ ینماز شب م طالبیاب

طـرح   نیرالمـؤمن یام يبرا یضد ارزش يارهایسلسله مع کیاست؛ بلکه  فیو عف
  .کردند یم

  
را هـم اگـر    ریخود حضرت ام. آمد یبدشان م یمردم هم از آن عل جهینت در

  .دیآ یبدم م ییگو یکه تو م یبله، از آن عل: دیگو یم م،یآن مردم بگذار يجا
 جادیا  نیرالمؤمنیدر مورد ام یباطن يافراد در ذهن مردم تصور ها یبعض

ـ  نیا: ر بگواما آخر س. کرده بود، آن تصورات باطل را هم تو لعنت کن  یکه تو م
 نیرالمـؤمن یخـدمت ام  میو ببر میریدستش را بگ. ستین  نیرالمؤمنیام ییگو
  .نه ایبزرگوار هست  نیدر ا ییگو یکه تو م یحرف نیا نیبب: مییو بگو 
ـ دشمنان حضـرت ام  نیشده که دشمن تر دهیبارها د لذا ـ   ری بـا او   یوقت
عالم، مهربان، شجاع، صبور،  ،یدوست داشتن اریبس يفرد دید یو مشد  یآشنا م

ها است، از گذشـته   یو خالصه جامع خوب نیو مساک ازمندانین ریدلسوز، دستگ
  .شد یو شرمنده م مانیاش پش

ـ  . درست بنگـر  اکنون ـ یب یاگـر م ـ در خـانواده و در م  ین ـ بسـتگان و   انی  ای
کـم کـم تـو را     ئتیجلسات هدر  ای رندیگ ینم لتیتحو یلیخ تیها یسالهمک

مشکل با خودت باشد، چـرا   دیانجام بده، شا قیدق یبررس کیگذارند،  یکنار م
ـ جومشکالتت را از مردم  میمستق ریغ يجور ؟یکن یمرتب مردم را محکوم م  ای

  .خودت را عوض کن ند،یگو یدرست م يدیاگر د. شو
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  :که میدار ینید يآموزه ها در
 کیاز خود حساب بکشد، سخت تر از آنچه  نکهیرسد تا ا یبه تقوا نم یسک
  ).468مکارم االخالق ص . (کشد یخود حساب م کیاز شر کیشر

  
نفسـه  (مؤمن در هر صبح و شام، همواره نسبت به نفس خود بـدگمان اسـت   

  ).176 ينهج البالغه، خطبه ) (ظنون عنده
  

دتر از همه و خود را ب ند،یب یعاقل چنان است که همه مردم را بهتر از خود م
  ).مفصل هشام بن حکم ثیکتاب العقل و الجهل، حد ،یکاف. (داند یم

ـ در مـا پد  یاخالق عثمـان  یژگیهمه، تا و يبود برا یتذکر اخالق کی نیا  دی
  .دیاین

رفتنـد،   یم فهیبه نزد خل یوقت دند،ید یم يکه از کارگزاران عثمان بد یمردم
آن هـا   ند،یگو ین ها راست مآ دیبه حرف مردم گوش کند که شا نکهیا يبه جا
غرور و تکبر، آن شد که  نیچن ي جهینت. کرد یم دییو عمال خود را تأ دیرا تهد

  .دیبه محاصره و کشته شدنش منجر گرد
ر بدان یبلکه گاه م،یریحق به جانب نگ ي افهیق شهیهم پس تا  میخود را مقص

خـود   ینـدگ از توبـه و بازگشـت بـر ز    يو در دیآ شیاصالح درون پ ي نهیزم
  .مییبگشا

ـ شود دشـمنانش ز  یهر کس از خود راض: فرمودند  يهاد امام ـ  ادی  یم
  )1(.شوند

_________________________________________  
  .42اول، ص  دیالدره الباهره من االصداف الطاهره، شه -1
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   یمختصر با تفکر عثمان ییآشنا
)1(  

قتـل او،   ياله عثمان و واکنش به نحوه حکومت دوازده س يامدهایاز پ یکی
شـهرت دارد و   »یتفکـر عثمـان  «بـه   خیبود کـه در تـار   يفکر یانیجر شیدایپ
را در قتل   نیرالمؤمنیتفکر، ام نیا. نامند یم» عثمان ي عهیش«آن را  روانیپ

کند و هرگونه بحـث   یم يودداراو خ لیداند، از نقل فضا یم یعثمان، متهم اصل
ـ درب ـ ا. دانـد  یاره اختالف صحابه را بدعت و حرام م در  يزیتفکـر، دسـتاو   نی
 شـه یو مردم دور از اند ردیگ یخود را پ يامو يها استیبود تا س هیمعاو اریاخت

  .را دور خود گرد آورد
  
تفکر در چند مقطع حساس خود را نشـان داد، از جملـه در سـه جنـگ      نیا
  :راه افتاد  نیرالمؤمنیکه در برابر ام یاصل

  
و چنـان تفکـر   . جنگ جمل، رسماً به عنوان انتقام از خون عثمان برپـا شـد  

 یمتوف( يبن جناب، به عبادبن عباد بصر ونسیرا در بصره رواج داد که  یعثمان
  )2(»دیکه عثمان را دوست دار دیهست یشما همان کسان«: گفت) 181
  
را حرام  امام صادق  ثیدبصره نقل ح يتفکر تا آنجا بود که فقها نیا اثر

  )3(.دادند یآن را نم انیب يکرده بودند و اجازه 
__________________________________________  

و بـه کتـاب    نیاست که تحت اشراف مؤلف بزرگوار تدو راستاریو يافزوده  17تا  15 وستیپ -1
» کـربال  يدر واقعـه   یزتاب تفکـر عثمـان  با«از کتاب  يریبا بهره گ وست،یپ نیا. افزوده شده است
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بـه بعـد    31ص ) 1389پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه،   : قم(پناه  تیاستاد محمدرضا هدا ينوشته 
ـ رو یشده کـه مـتهم اصـل    فیشبهه تأل نیشده در جهت پاسخ به ا ادیکتاب . است دهنوشته ش  دادی
  .داند یم  نیکوفه بوده و آنان را قاتالن امام حس ي عهیکربال، ش

  .458ص  4ج  ،یلیعق ر،یالضعفاء الکب -2
  .271ص  1الثقات، ج  خیتار -3
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را در برابر هـم قـرار    يو علو یدو تفکر عثمان شتر،یبا وسعت ب نیصف جنگ
البتـه  . کـرد  یم يآن را رهبر هیبود که معاو انیمتشکل از شام یگروه عثمان. داد

وجود داشت، و هـر   يو بصر یه شامتفکر گرو نیا یدو گروه اصل انیم یتفاوت
طلحه  انیبصر: داشتند یم نعثما یتر به خونخواه ستهیکدام، رهبران خود را شا

ـ معاو ان،یو شـام . شـش نفـر بـوده انـد     يرا، چون عضو شورا ریو زب را کـه   هی
  .مقتول است ي فهیخل کینزد شاوندیخو

 یتفکر عثمان ،هیقدرت معاو يو گسترش ظاهر از صلح امام حسن  پس
ـ ماننـد جز  يگـر یو به جز بصره و شام، در منـاطق د  افتی شتریرونق ب در ( رهی
 يدر کوفه، بستر یعثمان ي شهیاند. افتیکوفه رواج  یو حت ير من،ی، )شامات

ـ کـه بـه رو   تفـراهم سـاخ    نیآنان به امام حس انتیخ يبرا عاشـورا   دادی
  .دیانجام
 عینداشـت، بلکـه عمـدتاً تشـ     يه عمـق اعتقـاد  در کوف عیدانست که تش دیبا

بـر ضـد    انیاز کوف ییگروه ها امیبود، چنانکه همزمان با ق يا رهیو عش یاسیس
در بصره و طلحـه در کوفـه    ریزب. کردند یم تیاز او حما زین ییعثمان، گروه ها

 يبـرا   نیرالمؤمنیلذا در مراحل نخست دعوت ام. داشتند ياریطرفداران بس
ـ یکار مردد بودند، و با سخنان مالک اشتر، جمع نیبه جمل، در ا رویاعزام ن از  یت

  .جمل اعزام شد يکوفه برا
ـ شد که بـه حکم  انیدر رفتار آنان نما یبه خوب زین نیدر صف دیترد همان  تی

شکست در جنگ، : را عامل چند مشکل هم زمان بدانند امام  یعنی د،یانجام
ـ که بر اثر حکم يداده بودند، و اختالف فکر یکه کشته و زخم ییخانواده ها  تی

  یعثمانمذهب . آمده بود دیافراد خانواده ها پد انیم
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 یکه بن پس از صلح امام حسن  ژهیبه و افت،ی یگسترش م بیترت نیبد
  .گرفتند شتریقدرت ب هیام

  
ـ مو حاک يا رهینظام عش يایاح یگر سن لیخلدون مورخ تحل ابن مجـدد   تی

ـ   نیدر ا  نیرالمؤمنیرا علت شکست ام گرید لیبر قبا شیقر  یجنگ هـا م
  )1(.داند

  
در  یعثمـان  شـه یگسترش دادن اند يبرا پس از صلح امام حسن  هیمعاو

  )2(:کرد، از جمله یکوفه، اقدامات
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  .در کوفه یحاکمان عثمان انتصاب
عبداهللا بن عمـرو  : درس آموز است 61تا  41نام حاکمان کوفه از سال  مرور

ضـحاك بـن    د،ی بن خالد بـن اسـ  عبداهللا ه،یبن اب ادیبن شعبه، ز رهیبن عاص، مغ
ـ خـواهرزاده معاو ( بن ام حکـم  عبداهللا ،يبن مسلمه فهر بیحب ،يفهر سیق ، )هی

  .و بشر بن مروان ادیاله بن ز دیعب ،يانصار رینعمان بن بش
 يبالذر. دیمردم را به آن سمت و سو کشان شهیدآنان، ان يسال سلطه  ستیب.
از  ییرا کـه بـه بـدگو    یدر هنگام ورود به کوفـه، کسـان   سیضحاك بن ق: دیگو

  )3(.کرد دیپرداختند، تهد یعثمان م
  

: در دستور کار خـود قـرار ده   شهینکته را هم کی«: گفت زین رهیبه مغ هیمعاو
  رابر آن، همواره ازدر ب. و نکوهش او و اصحابش یسب و دشنام به عل

_________________________________________  
  .217 _ 216، ص 1ابن خلدون، ج  خیتار -1
فرهمنـد پـور تحـت     مـه یبه کتاب خـانم فه  دیبنگر ه،یمعاو يها استیدر مورد س لیتفص يبرا -2

  ).ص 188، 1378 ر،یرکبیام: تهران(» در شام انیامو یغاتیتبل استیقرن س مین لیتحل«عنوان 
  .439انساب االشراف، ص  -3
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عثمان توجـه شـود و بـه سخنانشـان بـه       انیعیشود، به ش ادی یکیبه ن عثمان
  )1(»یگوش فرا ده یخوب
ـ ا یول م،یدان یرا بهتر از تو م یعل لیما فضا«: به حجر گفت رهیمغ حـاکم   نی

که حکومـت  گفت  مروان به امام سجاد . )2(»دارد یآن را خوش نم) هیمعاو(
  )3(.شود یاستوار نم)   یسب عل( استیس نیما جز با ا

  

  در ابعاد مختلف غاتیتبل
از نشـر   يریجلـوگ  ،يسو کیاز : انجام شد یدر دو بعد اصل هیمعاو اقدامات
  .از مطالب همفکران خود طیپر کردن مح: گرید يو در سو ت؛یفضائل اهل ب

  
  :تاس نیچن هیاز اقدامات معاو یبرخ

  
    نیرالمؤمنیبدعت لعن بر ام جیترو
  

  روانشیدر فضائل عثمان و دوستداران و پ اتیجعل روا
  

  نیخیش يبرا يفضائل ساز
  
  .بود  نیرالمؤمنیقرآن، که همراه با نقل فضائل ام ریابن عباس از تفس ینه
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بر امام حسن صلح  لیپس از تحم 41و سرانجام، بخشنامه مشهور او در سال 
 اریآورده و بسـ  41ص  11در شرح نهـج البالغـه ج    دیالحد ی، که ابن اب 

  .مشهور است
______________________________________  

  .252، ص 2همان، ج  -1
  .430ص  3ج  خیالتار ی، الکامل ف289ص  5ج  ،يطبر خیتار -2
  .283ص  ه،یالعثمان -3
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ـ در مـورد روا  بزرگ تسنناز محدثان  هینفطو ابن ـ  نیخیفضـائل شـ   اتی  یم
  :سدینو

  
ـ    يدر فضائل صحابه، بـرا  یساختگ ثیاحاد نیا شتریب«  یمنکـوب کـردن بن

  )1(»بوده است انیحکومت امو يهاشم در دوره 
ـ   یعل« ثیحد ه،یمعاو ـ  »یمع الحق و الحق مـع عل ـ   یرا، حت  یاز سـعدبن اب

 يبه تند ه،یه شهادت آورد و معاووقاص باور نکرد تا آنجا که سعد، ام سلمه را ب
جعـل   يبـرا  نیصـحابه و تـابع   یو هم زمان، از برخـ ) 2(.با ام سلمه برخورد کرد

بن شعبه، عروه بن  رهیغعمروبن العاص، م ره،یابوهر: کمک گرفت، مانند ثیاحاد
  .نهیسبعه مد يفقها ر،یزب

به  یطلب ایدن لیبه دل  نیرالمؤمنیام ارانیاز  یکه گروه دیبه آنجا کش کار
ص  2در کتاب الغارات ج ) 283 یمتوف( یکوف یکه ثقف وستند،یموج باطل پ نیا

تا  یجعل ثیاحاد نیا. برد یاز آنان نام م »ایمن فارق عل یف«تحت عنوان  520
 نییعسـکر  نیاز اصـحاب امـام   ،يربن محمـد عسـک   تیکه ثب افتیآنجا ادامه 
 ینگاشـت کـه نجاشـ    »ثیالحـد  یف هیام یبن داتیلتو«تحت عنوان  یکتاب

  )3(.برد یاز آن نام م) 117ص  ،یرجال نجاش(
ـ ابن ز نیجانش ثیتمار، به دست عمرو بن حر ثمیدار شدن م بر در کوفـه   ادی
امـام   ياریبود که مبادا به  انیبه کوف ماتومیالت ی، نوع61 ياز عاشورا شیروز پ
  .بروند  نیحس

_________________________________________  
  .44ص  11در شرح نهج البالغه ج  دیالحد یبه نقل ابن اب -1
  .361ص  20دمشق، ج  خیتار -2
ـ در ا یجعل ثیاز احاد یینمونه ها 61تا  51پناه در کتاب خود، ص  تیدکتر هدا -3 مـوارد را   نی

  .است یارائه کرده که خواندن
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کـه   داسـت یپ شهیدر گزارش عا انیکوف يرفک يریجهت گ رییهر حال، تغ به

ـ و  يحجر بن عـد  يریرا در برابر دستگ انیکوف یعلت خموش ـ تغ« ارانش،ی  ریی
  )1.(داند یم» مردم
  

  و سرکوب ارعاب
  

  :است نیچن نهیزم نیدر ا هیمعاو اتیاز جنا یبخش
  

  .و محروم کردن آن ها از حقوق شان انیعیش يخانه ها بیتخر
  

  )2(  نیرالمؤمنیام یبن عتبه، صحاب فهیذح یمحمد بن اب يریدستگ

  
ـ صعصعه بن صوحان بـه جز  دیتبع کـه صعصـعه در آنجـا     ن،یدر بحـر  يا رهی

  )3(.درگذشت
  

و بـر دار   ع،یبه جرم تش ،یو عبداهللا بن نج مریکشتن و مثله کردن مسلم بن ز
  )4(.شانیآن ها بر درِ خانه ها ختنیآو

  
  ارانشیو  يکشتن حجر بن عد
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ق خزاعک مزهیاش بر سر ن دهیموصل که سر بر يدر کوه ها یشتن عمروبن ح 
در شهرها گرداندند، آن گاه او را در دامن همسرش در زندان شام انداختند پـس  

  )5(.بود یدو سال در زندان شام، زندان نکهیاز ا
_________________________________________  

  .272ص  5انساب االشراف، ج  -1
ـ شهادت او به دست معاو يمستقل درباره  یبو مخنف کتابا -2 ص  م،یالفهرسـت ابـن نـد   . (دارد هی

105(  
  .424ص  6دمشق، ج  خیمختصر تار -3
  .479المحبر، ص  -4
  .76، بالغات النساء ص 232ص  2ج  یعقوبی خیتار -5
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ش  ر دیکشتن ر ج 1(يه(  
  
  :هبه عنوان نمون. شدند یسرکوب م زیزنان ن است،یس نیا در
  

ق خزاع دیآمنه بنت شر م یهمسر عمروبن ح  
  

  .يزرقاء بنت عد
  

  هیبا رق ریام الخ
  

  )2(ام البراء بنت صفوان
  نیالمؤمن ریخواستند تا از ام یشده م ریو دستگ یزندان انیعیاز ش آنان،

ـ مانند سهل بن سعد، حجر و  ند،یبرائت جو يو تفکر علو صعصـعه بـن    ارانش،ی
  )3(.دندید فریو سخت ک رفتندینپذ هیصعصعه و عط. بن سعد هیصوحان، عط

  
  )4.(قرار گرفت  نیبرخوردها مورد اعتراض امام حس نیا
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  کوفه یِتیجمع رییتغ
 يشدند، به مـدائن و جاهـا   یشناخته م عیرا که به تش لیاز قبا یبرخ هیمعاو

 يتا دوره . د کوفه کردمذهب را وار یاز مناطق عثمان یلیکرد، و قبا دیتبع گرید
بن صرد در سال  مانیلذا سل. افتندیها حق بازگشت به کوفه ن يدیعبدالملک، تبع

  دیکه به مدائن تبع یکوف انیعیبه ش ن،یتواب امی، هنگام آغاز ق66
__________________________________________  

ـ بـه کتـاب سـه رف   : دیدرباره اش بنگر. 293 _290ص  1معرفه الرجال، ج  اریاخت -1 نوشـته  . قی
  ما لیانتشارات دل: قم ،يمسعود دیمج
  .419 _ 414اسالم، ص  خیدر تار یعیش يجنبش ها -2
  .201ص  7ج  بیالتهذ بی؛ تهذ171ص  1شرح االخبار، ج  -3
  .یدر من شانیو خطبه ا هی، در نامه حضرتش به معاو21و  19ص  2احتجاج، ج  -4
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ـ  گریو د انیبه قاض هیمعاو نیهمچن )1(.بودند، نامه نوشت شده  یمأموران دولت
با  ینشود، به عالوه به اندك تهمت و گمان رفتهیپذ انیعیدستور داد که شهادت ش

  )2(.آن ها برخورد شود
  

  مذهبان کوفه یعثمان تیو تقو تیحما
 ،یاطلبیدن ایطمع  ایترس  لیشد که به دل یم یشامل کسان شتریب تیحما نیا
ـ با معاو يحاضر به همکار یجدا شده و بعض  نیرالمؤمنیاز ام ـ ن هی شـده   زی
  .بودند
که نه با  یبود، از جمله کسان ییآمدن گروه ها دیها، پد استیس نیا ي جهینت
 یعنیاعتزال  ی، بلکه به نوع  نیالمؤمن ریکردند و نه با ام یم یهمراه هیمعاو

از آن هـا بـه    یردند، گرچه بعضـ آو يرو ينه اعتزال فکر ،یاسیس يریگوشه گ
در  یهمراهـ  يسـابقه   ن،یدر صـف  نان،یاز ا يشمار. بودند یعثمان يجهت فکر
ـ عبداله بن حب: داشتند، مانند  نیرالمؤمنیرکاب ام بـن   قیشـق ) 3(،یسـلم  بی

  )5(بن مخرم بانیش )4(،يسلمه اسد
در کشتن امـام   ندهیما در آداد که ش یافراد خبر م یبه بعض  نیرالمؤمنیام
  کرد، و آنان تعجب دیشرکت خواه  نیحس

____________________________________________  
  .539اسالم، ص  خیدر تار یعیش يجنبش ها -1
  .44ص  11شرح نهج البالغه ج  -2
  161ص  5ج  بیالتهذ بی، تهذ338ص  5الکمال ج  بیتهذ -3
  98ص  4ج شرح نهج البالغه  -4
  111ص  3ج  ریالمعجم الکب -5
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ـ معاو يهـا  اسـت یس ریگذشت زمان و تـأث  یول)1(.کردند یم صـدق کـالم    ه،ی

  .حضرتش را نشان داد
پارچه  کیکه  ییشهر کوفه به محله ها ياز محله ها یبعض رییهر حال، تغ به
نصر  یکناسه و خطه و بن يمحله : است، مثل خیتار حیمذهب بودند، صر یعثمان

 يکـه فقـط بـرا    يمساجد یعنیمساجد ملعونه در کوفه،  یوجود بعض) 2(نین قعب
ـ  ي لـه یسماك، مسـجد قب  دبنا شد، مانند مسج  نیالمؤمن ریبا ام یدشمن  میت

ـ خـود بـا اهـل ب    یاود، دشـمن  یبن ي لهیقب. است خی، از مسلمات تار...و را  تی
ارائـه   نهیبغض و ک نیاز ا یدانستند و در حضور حجاج، گزارش یافتخار خود م

 نیرا از طرف والـد  یخود به نام عل يکه فرزندان، نام گذار نیکردند، از جمله ا
  )3(.شمردند یم نیخود، نشانه عاق والد

  
  .آورد دیپد دیشد يافراد در خانواده ها، اختالف فکر انیها، م استیس نیا

  
  :دیموارد توجه کن نیا به
  
  ).کربال دیشه(عمروبن قرظه : ، برادرش)یعثمان(بن قرظه  یعل
  

: ، بـرادرش )نیدر جمـل و صـف    نیرالمؤمنیرکاب ام هم(مهاجر بن خالد 
  )4().هیدر سپاه معاو(عبد الرحمان 

  
  )یعثمان(او  ي، پسر عمو)کربال دیشه( يابو ثمامه صائد
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ـ   یعثمان یمردان ریز يشده  ادی افراد  عیهمسرانشـان، تشـ   یمذهب بودنـد ول

  :نهادند یرا با تمام خطرات گردن م  نیالمؤمنریام
_______________________________________  

  .209ص  2، االصابه ج 331 _ 330ص  1االرشاد، ج  -1
  .21 _20فضل الکوفه و مساجد ها، ص  -2
  84ص  2، الغارات ج 65 _61ص  4شرح نهج البالغه ج  -3
  .56افحام االعداء و الخصوم ص  -4
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  )1(کعب بن جابر 

  
  )2(مسلم  یهرثمه بن اب

  
  )3()يام عبداهللا بنت حرّ البد: همسرش( يبد ریمالک بن نس

  
  )4(یخول
کـه ابـن    يبه طور افت،یسوم ادامه  يتا سده  یعثمان يفکر انیجر ي غلبه
که کتاب المعرفه خود را کـه   نیرا مانع شدند از ا) 283 یمتوف( یکوف یهالل ثقف
  )5(.و مطاعن دشمنانشان بوده در کوفه بخواند تیفضائل اهل ب يدرباره 

  
 یدشـمن بودنـد، فهرسـت     نیرالمـؤمن یکه بـا ام  یدانشمندان کوف فهرست

  )6.(دهند یم لیتشک یطوالن
__________________________________________  

  .329ص  4ج  يطبر خیتار -1
  .2671 _2620ص  6الطلب ج  هیبغ -2
  448ص  5ج  يطبر خیتار -3
  .142 _141ص  3شرح االخبار ج  -4
  .17ص  ،یرجال نجاش -5
  .را با ذکر سند، نام برده است نانیتن از ا 24که  76 _75ص  یمتن کتاب تفکر عثمان: دیبنگر -6
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  یدر نظر محدثان سن »عهیش« يتحول معنا -  16
  
ثمان و پـس از او  مقدم داشتن ع ،یتفکر عثمان يها یژگیو نیاز مهم تر یکی
را   نیالمـؤمن  ریبود، تا آنجا که هر کس را که ام  نیرالمؤمنیبر ام هیمعاو
ـ چهارم نشمارد اهل عق ي فهیرا خل هیمعاو یعنیچهارم بداند  فهیخل ـ ترب« دهی  »عی
  .اگر دانشمند بزرگ تسنّن باشد یخواندند، حت »عهیش«و  ددانستن »لیتفض« ای

 انیراو يبرا یابن حجر عسقالن. دانستند» غلو« قیها را مصاد نیمام ات آنان
  :دیگو یم. چهار مرحله قائل است ث،یحد

  
بعد، غلو در  يمرحله . (دادن او بر صحابه يو برتر یمحبت عل یعنی ع،یتش«
اسـت کـه در    یهر کس او را بر ابوبکر و عمر مقدم بدارد، رافض) است که عیتش
سـوم غلـو در    يمرحله . (ماند یم یباق یعی، وگرنه در حد شکند یغلو م عیتش

ـ را ب نیخیعلت تقدم بر ش یعیاگر آن فرد ش) بودن است که یرافض ـ کنـد   انی  ای
در مرحلـه  . (بودن غلو کرده اسـت  یصراحتاً بغض آن ها را ابراز دارد، در رافض

  )2(».دغلو را دار يدرجه  نیتر دیکه به رجعت معتقد شد، شد یکس) چهارم ي
ـ . آن ها به کار گرفتند اتیدر روا انیراو یابیضابطه را در ارز نیا در  یطبران

ـ یاهل ب یحوض یعل ردیاول من «: فرمود امبریآورده که پ یثیکتاب خود حد  یت
مت یو من أحبن   ث،یحد نیا انیاز راو یکی: سدینو یسپس م. »یمن اُ

______________________________________  
دراسـات   ي هیمحمد بکاء در نشـر  دیاست که بر اساس مقاله س راستاریو يار، افزوده گفت نیا -1

  .شده است نیتدو 149 _139چاپ نجف ص  هیعلم
  .333ابن حجر، ص  ،يالبخار حیشرح ص یف يالسار يهد -2
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 حیاو صـح  ثیبودن غلو کـرده و لـذا حـد    یاست که در رافض لیبن ل انیسف

  )1(.ستین
ـ   يبوعروبه، نکته ادر شرح حال ا یذهب  یاز ابن عساکر آورده و آن را نقـد م

ـ     عیابو عروبه در تش«: ابن عساکر گفته بود. کند  یغلـو کـرده و انحـراف او از بن
را دوسـت   نیخیهرکس ش«: سدینو یدر نقد آن م یذهب. »بود دیشد اریبس ه،یام

ـ ... دیمگر آنکه از آن ها بد بگو ستیبدارد، اهل غلو ن و کجـا بـه    یابو عروبه ک
ـ ام یستمگران از بن ياست؟ البته او درباره  دهیرس یافراط عیتش نیچن ماننـد   هی
  )2(»گفت یبد م دیول

ـ در مورد او گو یکه ذهب د،یبنگر يجمله در مورد طبر نیبه ا! شگفتا او «: دی
 یبه او نمـ  یانیو مواالت دارد که ز عیتش یراستگو و مورد وثوق بود، البته اندک

  )3(»رساند
آن هم به شکل ناقص و  ات،یروا یجز نقل بعض ستین يزیاندك، چ عیتش آن

را کـه بـر    یخیو نصوص تـار  ثیاز احاد ياریکه بس یشده، در حال فیگاه تحر
  .کند، کتمان کرده است یداللت م تیاهل ب لتیفض

ـ گو یم یکوف یمیبن سلمان ازرق تم لیدر شرح حال اسماع يراز او از «: دی
  )4(»اهل غلو بود انیعیش

 »يرمشویط« ثیشود که او فقط حد یاو روشن م ثیدر احاد یاز بررس پس
  نیرالمؤمنیام لتیدر فض ثیاز ده ها حد یکیکرده که  تیرا روا

____________________________________________  
  .66ص  ،یاالوائل، طبران -1
  774ص  2ج  ،یتذکره الحفاظ، ذهب -2
  498ص  3ج  ،یاالعتدال، ذهب زانیم -3
  .325ص  1ج  يراز ل،یالجرح و التعد -4
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  .خودش به امامت حضرت معتقد باشد نکهیدهد بدون ا یرا نشان م 
  )1(.گنجد یگفتار مختصر نم نیدست، فراوان است، که در ا نیاز ا ییها نمونه
 »عهیشـ «را  یاز دانشـمندان سـنّ   یمبنا، گروهـ  نیشود که بر ا یاشاره م فقط
بن مجد  ی، عل)هیگذار مکتب شافع انیبن( یشافع سیمحمدبن ادر: د، ماننددانستن
، حاکم )مشهور خیو تار ریصاحب تفس( ي، طبر)ياستاد ابو داود و بخار( يبغداد

  ...و) نیحیالصح یصاحب کتاب المستدرك عل( يشابورین
  
ـ   خیمرحوم شـ  یعالم محقق رجال ل،یدل نیهم به ـ  يشوشـتر  یمحمـد تق  یم

  :سدینو
  
گسترده تر  ییبدانند، معنا عیبه تش لیمتما ای یعیرا ش یاهل تسنن کس یتوق«

  )2(»باشد هیاز آن دارد که امام
_____________________________________  

، »در رجـال عامـه   فیو تضع قیتوث اریمع«فرج پدر تحت عنوان  یبه گفتار استاد مرتض دیبنگر -1
مقاله، موارد متعـدد نقـل شـده     نیدر ا. 30 _9، ص 1389 زیی، پا28شماره  نه،یسف يفصلنامه : در

ـ   یکه دانشمندان رجال ـ از راو یاهل تسـنن، گروه ـ بـا ام  یبـا وجـود دشـمن    _را  انی  نیالمـؤمن  ری
  .موثق و معتبر دانستند _ 

  .22ص  1قاموس الرجال، ج  -2
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ان، و بازتـاب  در برابر محاصره و قتـل عثمـ    نیرالمؤمنیموضع ام -  17
  عاشورا دادیآن در رو
سـوم، از   فـه یمحاصره و قتـل خل  يدر ماجرا  نیرالمؤمنیام يریگ موضع

 15 يشماره  وستیدر پ. همان زمان تاکنون مورد بحث و گفت و گو بوده است
کـار   نیا یگرفت که حضرتش را عامل اصل ياز آنجا پا یکه گروه عثمان میدید

ـ     اکار ناکرده، از آن زمان ت نیا ينه دانستند و به بها  یحال، چـه انـدازه خـون ب
  .اند ختهیگناهان ر

. دیپرسـ  نیخیدر مـورد شـ   از امام بـاقر   يآمده است که راو ثیحد در
سـوم را خودشـان ظـالم     ي فـه یخل: مضمون اسـت کـه   نیجواب حضرتش به ا

ـ تا زمان صدور ا(دانستند و خودشان کشتند، آن گاه حدود هشتاد سال است   نی
  )1(م؟یمن در مورد آن دو، چه بگو. آزارند یآن م يکه شما را به بهانه ) ثیحد

ـ از دانشوران تسنن، از همان آغاز، به حـق گفتـه انـد کـه ام     یبعض ،يبار  ری
چند سند روشن . داد تیداشت و نه به آن رضا یماجرا نقش نینه در ا ن،یالمؤمن
  :دیآ یم یمورد در پ نیدر ا

ـ    : سدینو یسعد م ابن . فرسـتاد   یعثمان در زمـان محاصـره، سـراغ عل
آن جنـاب  . محاصره کننـدگان مـانع شـدند    یحضرتش خواست نزد او برود، ول

من بـه قتـل   ) گواه باش که! (ایخدا«: به به سر کرد و دوباره گفت اهیس يعمامه 
  )2.(»دهم یم تیکنم و نه رضا یاو، نه امر م

____________________________________________  
  .215 ثیحد 189، ص )روضه( 8ج  ،یکاف -1
  .68ص  3طبقات، ابن سعد، ج  -2
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ـ احجارالز«آمد تا بـه   رونیاز مسجد ب یعل: دیگو یم نیسعد همچن ابن  »تی

من خـود را   ایخدا: گفت. که خبر قتل عثمان را به او دادند دیرس نهیدر بازار مد
کـرده   قیبه قتل او تشو ایکه او را کشته باشم  نیانم، و از اد یاز خون او مبرا م

  )1(.باشم
ـ   هیام یبن: گفت یم یکند که عل ینقل م انیسف یبن اب عبداهللا  یبا مـن م
آن ها سلطنت . ندیگو یاما دروغ م. پندار که من عثمان را کشته ام نیجنگد، به ا

دانسـتم کـه آنچـه در دل دارنـد، بـا       یاگر م. خواهند یم) بهانه نیبه ا(خود را 
ـ   میکنار مقام ابراه هرود، در خانه کعب یسوگندم از دلشان م خـوردم   یسـوگند م

 نیا یول. به خدا سوگند من نه عثمان را کشته ام و نه به قتل او فرمان داده ام: که
  )2.(خواهند یها سلطنت م

  
دا سوگند دوسـت  به خ: گفت یکه م دمیشن یاز عل: دیگو یوال عهیبن رب یعل

کنند کـه   ادیهاشم سوگند  یدادند تا پنجاه مرد بن یم تیرضا هیام یداشتم که بن
  )3(.میشناس یو نه قاتالن او را م مینه عثمان را کشته ا

از محققـان معاصـر    یکـ ینقل شده کـه   ریاز کتاب ز ،یخیچهار سند تار نیا
  :اهل سنت باسم مکداش نوشته است یلبنان

  
ـ بروا ه،یو الذر هیبفضائل العتره النبو هیالبه الدرر«  حهیاهـل السـنه الصـح    اتی
  ».هیالمرض
  
  .173 _ 172ص  ،يقمر 1432دارالخلود، : روتیچاپ ب 

________________________________________  
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  .69ص  3طبقات، ابن سعد، ج  -1
ـ  کتاب الف ،یابن حجر عسقالن ه،یالثمان دیبزوائد المسان هیالمطالب العال -2 مـن   یتوح، باب برائـه عل

  ، مسند مسدد98ص  18قتل عثمان، ج 
  .336 _335، ص 2بن منصور، کتاب الجهاد، باب جامع الشهاده، ج  دیسنن سع -3
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ـ کتاب، خـود را مق  نیدر ا یدانشور سن نیا نکهیا حیتوض کـرده کـه فقـط     دی

ـ لـذا ذ . باشد حیتسنن، صح ثیعلم الحد ینقل کند که طبق مبان یثیاحاد هـر   لی
چهار  نیا. ثابت کرده است یکه آورده، صحت آن را بر اساس همان مبان یثیحد

کـه در آن کتـاب    یلیو قابل استناد هستند، به تفص حیبر همان مبنا، صح زیسند ن
  .آمده است

  
» در واقعـه کـربال   یبازتاب تفکر عثمان«پناه در کتاب  تیاستاد هدا نیهمچن

ـ که امو نهیزم نیاآورده در  يادی، مدارك ز232 _227ص  آب را از امـام   ان،ی
آب  نیالمـؤمن  ریام يبهانه بستند که روز نیدر کربال، به ا ارانشیو   نیحس

  .عثمان بسته است يرا بر رو
را محاصره کردند، آب و غذا بر او  فهیخانه خل يمنابع، افراد یاساس بعض بر

شور و تلخ بـوده، و غـذا بـه    بستند، و او مجبور شد از آب چاه خانه بنوشد که 
و او وضـع خـود را بـه    . او تمـام نشـود   ییغـذا  ي رهینخورد تا ذخ یمقدار کاف

  )1(.خبر داده است ينامه ا یط انیحاج
به او، مورد اتفـاق مؤرخـان اسـت، بـه      نیالمؤمن ریآب و غذا رساندن ام زین

  :عنوان نمونه
  

  .71ص  5انساب االشراف ج  ،يبالذر
  

  .25ص  3شرح نهج البالغه، ج  د،یالحد یابن اب
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  1202و  1303ص  4المنوره ج  نهیالمد خیابن شبه، تار 
  
  .416ص  2ابن اعثم، الفتوح، ج  

___________________________________________  
ـ بوده کـه حاج  حجهیو ذ قعدهیعثمان در ذ يمحاصره . 38، ص 1ج  اسه،یاالمامه و الس -1 بـه   انی

  .شدند یم به مکه وارد جیتدر
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  .212ص  16دمشق، ج  خیابن عساکر، تار

  
  .286ص  1تجارب االحم ج  ه،یابن مسکو

  
  .78ص  2شرح االخبار ج  فه،یابو حن یقاض

  
  .187ص  7ج  هیو النها هیالبدا ر،یابن کث

  
  .968ص  3وفاء الوفاء ج  ،يسمهود

  
  .87ص  3النضره ج  اضیر ،یشافع يطبر

  
 يمنابع آمده که بـرا  نیمتن کامل مطالب ا» ...یبازتاب تفکر عثمان«کتاب  در

  .میده یحذر از تکرار، خوانندگان را به آن کتاب ارزشمند ارجاع م
  
  .شود ینمونه فقط به دو سه مورد اشاره م يبرا
  
ـ      نیالمؤمن رینه تنها ام -  1 و   یبه شخص خـود، بلکـه امـام مجتب

 يمحاصره کنندگان را جلب کردند تـا بـرا   تیابه امر حضرتش، رض اسریعمار 
  ).منابع فوق. (محاصره را بشکنند و آب و غذا به عثمان برسانند قه،یچند دق
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 یاست که بارها از عثمان کتک خورده و گـاه  یعمار، همان کس! شود توجه
  .بود دهیرس یهوشیتا سر حد ب

  
هر -  2 گفت یم يمحدث مشهور امو يز:  
  
  .»عثمان، لوال انهم اصابوا الکتاب لرجعوا یو صحح ف یلقد نصح عل اللهم«
  

اگـر بـه آن   . عثمان درست رفتار کـرد  يخواست و درباره  ریخ یعل! ایخدا
  مصر نوشت که یسرح وال یکه عثمان به عبد اهللا بن اب يمحرمانه ا ينامه (نامه 
و کـار بـه   (گشتند  یبودند، باز م افتهیدست ن) توجه نکند يمعترضان مصر به

  )1()دیکش یمحاصره و قتل عثمان نم
  
  :سدینو یم دیالحد یابن اب -  1
  
  »له مثله بذلیطالب لم  یلقد نصر عثمان، لو کان المحصور جعفر بن اب واهللا«
  
) بـرادرش (رسـاند کـه اگـر     ياریبه عثمان  يبه اندازه ا یخدا سوگند، عل به

  )2(.کرد یم طالب محاصره شده بود، همان اندازه به او کمک یجعفر بن اب
  
  :گفت یم آمده که مروان به امام سجاد  یخالصه کالم در سخن -  2
  
  »القوم أدفع عن صاحبنا من صاحبکم یکان ف ما«
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  )3(.به دفاع از عثمان اقدام نکرد  یکس بهتر از عل چیمردم ه انیم در
  

حکومـت   رایز«: دادپاسخ  د؟یکن یپس چرا او را در منابر سب م: فرمود امام
  »ردیگ یسامان نم استیس نیما، جز با ا

  
  :مهم در سه منبع مهم تسنن آمده است يگفت وگو نیا

  
ـ    _االسـالم   خی، تـار 413ص  2النجوم، ج  سمط ص  ،یعهـد الخلفـاء، ذهب

  .230ص  13ج  د،یالحد ی، شرح نهج البالغه، ابن اب461 _460
______________________________________  

  .693ص  8ج  به،یش یالمصنف، ابن اب -1
  .67ص  4ج  د،یالحد یشرح نهج البالغه، ابن اب -2
در  یدفـاع از تفکـر عثمـان    يکتاب را برا نیتوجه شود که جاحظ ا. 283جاحظ، ص ه،یالعثمان -3

  .را نوشت هیهفتم در پاسخ او، نقض العثمان ياحمد بن طاووس در سده  دیقرن سوم نوشته و س
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