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  پیشگفتار
  

  بسم الرحمن الرحیم
على و اھل بیت ایشان ، بھ ویژه ) ص(با حمد و سپاس الھى و با درود بھ روان پیامبر عظیم الشاءن اسالم 

نسبت بھ خلفاى ) ع(در این كتاب در صدد تبیین موضعگیریھاى امام على . سخن خود را آغاز مى كنیم ) ع(
  .مى باشیم ) ابابكر، عمر و عثمان(سھ گانھ 

  :قبل از شروع در بحث تذكر چند نكتھ الزم است 
نسبت ) ع(فى امام معناى عامى است كھ شامل موضعگیرى ھاى مثبت و من) ع(منظور از برخورد امام  -1

  .بھ خلفا خواھد بود
را نسبت بھ خلفا در دوران پس از پیامبر ) ع(ما در این رسالھ گوشھ اى از موضعگیریھاى امام على  -2
بنابراین ، . نپرداختھ ایم ) ص(بررسى مى كنیم و بھ برخوردھاى امام با آنان ، در ایام حیات پیامبر ) ص(

بعالوه مدعى . را شامل مى شود) ع(ھجرى تا ھنگام شھادت امام على  11دوران مورد بررسى ما از سال 
  .را تتبع نموده ، در این نوشتار یادآور شده ایم ) ع(نیستیم كھ تمام موارد موضعگیرى ھاى امام 

روش ما روشى تاریخى است یعنى با مراجعھ بھ كتب معتبر و در حد امكان ، كتابھائى كھ در قرون اولیھ  -3
نسبت بھ خلفاى ) ع(وشتھ شده است ، سعى در روشن كردن برخوردھا و موضعگیرى ھاى امام اسالمى ن

  .مذكور، داریم 
كوشش ما بر این است كھ از تحلیل كالمى و تعصبات بیجا بپرھیزیم و آنچھ را تاریخ بھ ما نشان مى دھد در 

اى كھ در این زمینھ ، در دست ماست ، بھ عالوه منابع اولیھ . طبق اخالص نھاده ، بھ خوانندگان ارائھ كنیم 
و خلفا بوده و جریانھا ) ع(كتابھائى كھ مؤ لفان آن معاصر با امام . عمدتا مربوط بھ قرن دوم بھ بعد مى باشد

بنابراین عمده منابع ما، روایات تاریخى است كھ با چندین واسطھ بھ . را از نزدیك دیده اند، بسیار اندك است 
ممكن است برخى از راوى ھا بھ عمد یا از روى اشتباه و فراموشى ، مطلبى . است مؤ لف كتاب رسیده 

  .ناصواب را بھ عنوان تاریخ براى ما بازگو كرده باشند
برخى چنان افراط كرده اند . با خلفا افراط و تفریطھاى فراوانى رخ داده است ) ع(در مورد برخورد امام  -4

ئى خلفا دانستھ و تا آنجا پیش رفتند كھ دم از عدم كوچك ترین اعتراض را بازوى اجرا) ع(كھ حتى امام على 
) ع(و از طرف دیگر برخى چنان تفریط كردند كھ امام على  )1( بر خلفا مى زنند) ع(و انتقادى از سوى امام 

ما بھ عنوان یك مسلمان كھ عالقھ  )2( .را قاتل خلیفھ سوم و یا ھمدست با قاتلین وى و عمر قلمداد نموده اند
مند بھ آشنائى با تاریخ صدر اسالم مى باشد، برآنیم كھ حقیقت برخوردھاى حضرت با خلفا را بررسى و بھ 

    



  .برادران دینى ارائھ نموده تا از این افراط و تفریطھا جلوگیرى نمائیم 
رخ داد، در مسئلھ رھبرى ) ص(اولین اختالفى كھ بین مسلمانان با رحلت پیامبر بھ عالوه ، چنانچھ مى دانیم 

گروھى بھ طرفدارى از ابوبكر برخاستھ و وى را بھ عنوان خلیفھ مسلمین انتخاب كردند . جامعھ اسالمى بود
نوان وى را بھ ع) ص(بھ عنوان رھبر جامعھ اسالمى بودند؛ زیرا معتقد بودند كھ پیامبر ) ع(امام على 

  .جانشین خود نصب كرده است 
این مطلب در طول تاریخ سبب شده است . انشعابات و اختالفھاى بعدى در بین مسلمین ، ریشھ در ھمینجا دارد

دشمنان اسالم نیز ھمواره . كھ گاھى طرفداران دو مكتب بھ جان ھم افتاده و حتى بھ كشتن ھمدیگر، دست زنند
  .در برافروختن این آتش در بین مسلمانان داشتھ اند از این اختالفات سود جستھ و سعى

ما در این جزوه برآنیم تا بھ برادران مسلمان خود نشان دھیم كھ رھبران این دو مكتب در عصر اولیھ اسالم با 
كھ محور این رسالھ ، شخصیت و برخوردھاى ) ع(ھم چگونھ زندگى مى كردند، بھ ویژه در مورد امام على 

ان كنیم كھ حضرت ھم در مقابل اجحاف و بدعتھاى موجود عصر خلفا مقاومت ورزیده و ایشان است ، بی
انتقاد مى نمود و حتى گاھى در مقابل آنھا ایستاده و فرمانھاى آنھا را در موارد مخالفت با اسالم نادیده مى 

م دارند از گرفت و ھم ھر گاه از ناحیھ دشمنان دین احساس خطر مى نمود و حس مى كرد كھ برخى تصمی
اصطكاكھاى موجود بین حضرت و خلفا سوء استفاده كرده و بر علیھ اسالم قیام و جامعھ اسالمى را متزلزل 

امیدواریم بھ برادران مسلمان خود اعم از شیعھ . كنند، با خلفا ھمكارى مى نمود تا سوژه بھ دست دشمنان ندھد
داراى مسلك خاصى مى باشند ولى مى توانند براى  و سنى نشان دھیم كھ گر چھ از نظر اعتقادى ، ھر كدام

خود را با ... حفظ اسالم ، با ھمدیگر ھمكارى نموده ، مشكالت علمى ، سیاسى ، اقتصادى و اجتماعى و
  .ھمكارى ھمدیگر بر طرف نمایند

قبل از شروع در اصل بحث طى مقدمھ اى بھ بررسى اوضاع سیاسى و اجتماعى مسلمین در سالھاى آخر 
آنگاه در . خواھیم پرداخت ) ص(در زمان رسول گرامى ) ع(و نیز شخصیت امام على ) ص(پیامبر  عمر
  .را نسبت بھ خلفا مطرح خواھیم كرد) ع(فصل برخوردھا و موضعگیرى ھاى مثبت و منفى امام  6طى 

سالمى تدوین بھ عنوان پایان نامھ كارشناسى ارشد در رشتھ الھیات و معارف ا 1374این نوشتار را در سال 
گر چھ شایستھ بود كھ با بازنگرى مجدد بر غناى آن بیفزایم ؛ لكن فرصت آنرا نیافتم لذا بھ ھمان . نمودم 

و چون این . صورت چاپ نمودم و امیدوارم در آینده با گرفتن نظرات اھل فن مجموعھ را ژرف تر نمایم 
ص نیست كھ امید است با ارشادات و راھنماییھاى نوشتھ اولین اثر نویسنده مى باشد خالى از اشكاالت و نواق

  .استادان و صاحبنظران در چاپھاى بعدى برطرف گردد
در پایان از كلیھ كسانى كھ در تدوین این رسالھ اینجانب را كمك نموده اند و بھ ویژه از اساتید بزرگوار خود 

  .ند بزرگ خواستارم در حوزه و دانشگاه تشكر نموده ، طول عمر و موفقیت آنھا را از خداو

  على محمد میر جلیلى
  1377تابستان 

  مقدمھ
  

  )ص(اوضاع سیاسى اجتماعى اواخر عمر پیامبر 
آنان نقشھ ھاى گوناگونى . نھضت جھانى اسالم ، در سرزمینى كھ بیشتر مردم آن بت پرست بودند آغاز گردید

ى داشتند، از آزارھا و شكنجھ ھاى براى براندازى این دین كشیدند و سعى در خاموش كردن این مشعل الھ
بدنى پیامبر و تازه مسلمانھا گرفتھ تا محاصره اقتصادى و جنگھاى پى در پى ؛ ولى تالشھاى آنان با شكست 

مواجھ گردید و این فشارھا نتوانست رھبر اسالم و پیروانش را از راھى كھ در پیش گرفتھ بودند منصرف 
  .سازد

ده سال پس از بعثت ، بھ سوى مدینھ ھجرت كرده و یك حكومت اسالمى را سیز) ص(سرانجام پیامبر گرامى 
در دوران ده سالھ حضور حضرت در مدینھ ، حملھ مشركین بھ كیان اسالم متوقف نگردید؛ . پایھ گذارى نمود

اما اسالم و مسلمین ھمواره در حال پیشرفت بوده و مسلمانان آینده روشن ترى را پیشاپیش خود احساس مى 
  .دندكر

پایھ ھاى . آنان با خیاالت واھى گمان مى بردند. آخرین امید بت پرستان ، درگذشت صاحب این رسالت بود
  :قرآن كریم بھ آرزوى آنھا چنین اشاره مى كند. فرو مى ریزد) ص(این نھضت با فقدان پیامبر 



كھ من نیز با شما در ! بگو انتظار برید. مى گویند پیامبر شاعرى است كھ انتظار مرگ او را مى بریم «
  )3( ...)آیا خیاالت واھى ، آنھا را بھ این فكر وا مى دارد؟. انتظارم 

  اى سھ گانھخطر تھدیدھ
از طرف دیگر ھنگامى كھ بھ تاریخ سیاسى صدر اسالم مراجعھ كنیم در مى یابیم نھال نو پاى اسالم عالوه بر 

آن سھ خطر عبارت بودند از روم ، ایران و منافقان . مشركان از سوى سھ نیروى قوى دیگر نیز تھدید مى شد
.  

ھانى محسوب مى شد در شمال جزیره عربستان امپراطورى روم كھ در آن زمان یكى از قدرتھاى بزرگ ج
را بھ خود مشغول داشت و پیامبر اكرم تا آخرین لحظھ حیات خود از ) ص(مستقر بود و پیوستھ فكر پیامبر 

نخستین برخورد نظامى مسلمین با ارتش روم در سال ھشتم ھجرى در . فكر این قدرت خطرناك بیرون نرفت 
عقب  )4( .ھ شھادت سھ فرمانده بزرگ اسالم و شكست مسلمین گردیدسرزمین فلسطین رخ داد كھ منجر ب

و ھر لحظھ احتمال مى رفت كھ مركز حكومت اسالمى مورد نشینى سپاه اسالم موجب جراءت ارتش روم شد 
در سال نھم ھجرى با سپاه مجھزى بھ سوى كرانھ ھاى شام ) ص(از این جھت پیامبر . حملھ قرار گیرد

ولى سپاه اسالم توانست  )5( گر چھ در این سفر پر رنج و زحمت ، جنگى میان آنھا رخ نداد؛. حركت نمود
با این حال ھنوز احتمال خطر كامال رفع نگردید؛ از این رو رسول گرامى . حیات سیاسى خود را تجدید نماید

خود، ارتش اسالم را بھ فرماندھى اسامة ماءمور كرد تا بھ كرانھ ھاى شام  چند روز پیش از بیمارى) ص(
  )6( .رفتھ و در صحنھ حضور یابند

بھ ) ص(ھنگامى كھ نامھ پیامبر . از سمت شرق ، كیان اسالم مورد تھدید امپراطورى ایران قرار داشت 
را با اھانت از كاخ بیرون ) ص(خسرو پرویز شاه ایران رسید، از شدت خشم آن را پاره كرد و سفیر پیامبر 
 )7( .صورت امتناع بھ قتل برساندانداختھ و حتى بھ استاندار یمن نوشت كھ رسول خدا را دستگیر كرده و در 
مایندگان پیامبر بھ سوى یمن از طرف دیگر استاندار یمن مسلمان شده و یمن ادعاى استقالل مى نماید و ن

  .سرازیر مى شوند و این جریان براى ایران قابل تحمل نبود؛ چرا كھ یمن مدتھا مستعمره ایران بود
آنھا نیز از ھر سعى و كوششى در براندازى اسالم . خطر سوم كھ از ھمھ مھم تر است ، از ناحیھ منافقان بود

ف روحیھ مسلمین گرفتھ تا جاسوسى براى دشمنان و كارھاى دریغ نمى كردند، از پخش شایعھ ھا براى تضعی
قدرت تخریبى منافقان بھ حدى بود كھ قرآن در سوره ھاى مختلف نظیر بقره ، آل . دیگرى از ھمین قبیل 

از آنھا یاد مى كند و حتى سوره اى بھ نام منافقین ... عمران ، نساء، مائده ، انفال ، توبھ ، عنكبوت ، احزاب و
  .در قرآن آمده است  )8(

ھ نیست كھ پیامبر با توجھ بھ وجود چنین دشمنان نیرومند و خطرناكى كھ در كمین اسالم نشستھ بودند، عاقالن
  .براى رھبرى دینى و سیاسى عصر پس از خود طرحى نداشتھ باشد) ص(

  پیامبر و نصب جانشین
با مالحظھ تاریخ رھبران بزرگ ، ھمواره این نكتھ مشترك را در زندگى سیاسى آنان مى بینیم كھ براى 

اى خود ولیعھد تعیین مى كردند و شاھان ، در طول تاریخ بر. رھبرى پس از خود، فكر و اندیشھ اى داشتھ اند
مثال ابابكر، عمر را جانشین خود معرفى مى . خلفاى اسالمى نیز براى بعد از خود برنامھ ریزى مى كردند

معاویھ ھم براى پس از . عمر نیز شورایى شش نفره تشكیل مى دھد تا فردى را از بین خود انتخاب نمایند. كند
  .خود یزید را تعیین مى كند

سالم مرا بھ «: در ایامى كھ عمر بر اثر ضربت شمشیر بسترى شده است بھ عبدهللا پسر عمر مى گوید عایشھ
امت اسالمى را بدون رھبر رھا نكند كھ ممكن است بھ جنگ و خونریزى منجر : پدرت برسان و بھ او بگو

  )9( ».شود
اگر تو بھ دنبال شخصى كھ سرپرست زمینھاى تو یا چوپان «: عبدهللا ابن عمر نیز بھ پدرش مى گوید

كھ فردى را بجاى خود  گوسفندان توست بفرستى و او را براى مدتى نزد خود بخوانى ، آیا از وى نمى خواھى
  »قرار دھد؟

 »!پس تو نیز جانشینى براى خود برگزین «: عبدهللا مى گوید. »البتھ ھمینطور است«: عمر جواب مى دھد
)10(  

معاویھ نیز براى آنكھ یزید را ولیعھد كند استدالل مى كرد كھ نمى خواھم امت اسالمى را مانند گلھ بى چوپان 
  )12( .من از اختالف میان مسلمین مى ترسم  )11( رھا كنم ،



بھ سرنوشت مسلمین و ) ص(وان پذیرفت كھ ابابكر، عمر، پسر عمر، عایشھ و معاویھ بیش از پیامبر آیا مى ت
آینده آنھا اھمیت مى دادند؟ پیامبرى كھ بھ ھنگام سفرھاى چند روزه ، جانشینى براى خویش مشخص مى كرد 

گیرد، چگونھ ممكن است تا امور ایشان را در مدینھ رسیدگى كرده و جلوى اعمال خرابكارانھ دشمنان را ب
  ؟!براى پس از درگذشت خود، فردى را معین ننماید

تعیین جانشین حتى براى یك روز كھ از مدینھ خارج مى شدند چنان امر مسلمى بود كھ مى توان آنرا سیره و 
 نام برخى از كسانى كھ توسط ایشان ھنگام) ص(براى آشنائى با این سیره پیامبر . روش ایشان بشمار آورد

جنگھا و سفرھاى چند روزه بھ عنوان سرپرست مدینھ منصوب گردیده اند را در جدول صفحھ بعد ذكر مى 
  .كنیم 

  سیره ابن ھشام فرد منصوب  زمان وقوع  نام غزوه
  233ص/2ج سعد ابن عباده  ق .ه2 َوّدان. 1
  240ص/2ج سائب ابن عثمان بن مظغون  ق .ه2 بُواط . 2
 240ص/2ج لمھ ابوس ق .ه2 عشیره .3
  243ص/2ج زید بن حارثھ  ق .ه2 بدراولى .4
  255ص  2ج  ام مكتوم و ابولبابھ  عبدهللا ابن ق .ه2 بدركبرى .5
  5ص /3ج  سباع ُعرفُطھ غفارى  ق .ه2 بنى ُسلَیم . 6

 7ص /3ج  ابولبابھ  ق .ه2 َسویق . 7
  8ص /3ج  عثمان  ق .ه3 ذى امر . 8

  8ص /3ج  ام مكتوم  ابن ق .ه3 فُرع . 9
  10ص /3ج  بشیر ابن عبدالمنذر  ق .ه3 بنى قَینُقاع . 10

  10ص / 3ج  ام مكتوم  ابن ق .ه3 احد . 11
  155ص /3ج  ابوذر و طبق نقل دیگر عثمان  ق .ه4 ذات الرقاع . 12
  165ص /3ج  سباع ابن عرفطھ  ق .ه4 ُدومھ الجندل . 13

  172ص /3ج  وم ام مكت ابن ق .ه5 خندق . 14
 184ص /3ج  ام مكتوم  ابن ق .ه5 بنى قریظھ . 15
  225ص /3ج  ام مكتوم  ابن ق .ه6 بنى لِحیان . 16

  231ص /3ج  ام مكتوم  ابن ق .ه6 ذى قََرد . 17
  235ص /3ج  ابوذر و طبق نقلى نُمیلھ لَیثى  ق .ه6 بنى ُمصطَلِق . 18
  255ص /3ج  ن عبدهللا لیثى نمیلھ اب ق .ه6 سفر بھ حدیبیھ . 19

  275ص /3ج  نمیلھ  ق .ه7 خیبر . 20
  5ص /4ج  عویف ابن اضبط دیلى  ق . ه 7 عمرة القضاء . 21

  40ص /4 ج كلثوم ابن حصین غفارى  ق . ه 8 فتح مكھ . 22
  245ص /4ج  ابودجانھ ساعدى یاسباع غفارى  ق . دھم ه حّجةالوداع . 23

  
بھ خارج از مدینھ بیان شد و بھ جھت اختصار ھمھ را ) ص(نام برخى از سفرھاى پیامبر در این جدول فقط 

دلسوزى رسول . این سیره و روش نمى تواند در مورد رھبرى پس از خود مورد توجھ قرار نگیرد. نیاوردیم 
ى ایشان گرامى نسبت بھ سرنوشت اسالم و مسلمین ، امرى مسلم است و این دلسوزى نصب جانشین را از سو

امرى الزم مى نماید تا از بروز ھر نوع اختالف پس از خود جلوگیرى نموده و وحدت اسالمى را از گزند 
  .تفرقھ دور نگھ دارد

) ص(، تاریخ نیز تاءیید مى كند كھ پیامبر )ص(قطع نظر از این تحلیل اجتماعى و سیاسى و سنت پیامبر 
نھ تنھا در اواخر عمر؛ بلكھ در طول ایام رسالت و  حضرت. رھبر جامعھ اسالمى را مشخص نموده است 

  .حتى در آغاز ابالغ اسالم بھ مردم ، این مسئلھ را مورد توجھ داشت 
ھنگامى كھ از طرف خداوند ماءمور شد تا خویشاوندان نزدیك خود را از عذاب الھى ترسانیده و بھ اسالم فرا 

نخستین كسى كھ از شما مرا یارى كند «: د چنین فرمودخواند، در مجلسى كھ گروھى از بنى ھاشم حاضر بودن



) كھ در آن زمان كودكى بیش نبود) (ع(و چون على » .برادر و وصى و جانشین من در میان شما خواھد بود
این جوان برادر و وصى و جانشین «: رو بھ حاضران فرمود) ص(رسالت حضرت را تصدیق كرد پیامبر 

  )13( ».من است 
تصریح كرده است ؛ ولى چون ھیچ ) ع(رسول گرامى اسالم در مناسبتھاى مختلف دیگر نیز بھ جانشینى على 

  .غدیر نیست ، در این فرصت نظرى كوتاه بھ این جریان مھم مى افكنیم  كدام بھ عظمت حادثھ

  واقعھ غدیر و نصب جانشین
افراد زیادى بھ .در سال دھم ھجرى براى انجام حج و تعلیم مراسم آن رھسپار مكھ گردید) ص(پیامبر اسالم 

پس از انجام حج بھ  )14( .نفر تخمین زده اند 000/120شوق ھمسفرى با حضرت بھ حج آمده بودند كھ تا 
وزنده و زمین تفتیده دستور توقف داد و این زمانى بود كھ حرارت آفتاب بسیار س) ص(ھنگام بازگشت پیامبر 

رسول گرامى پس از اقامھ نماز ظھر بر منبرى كھ از جھاز شتران درست شده بود قرار گرفت و بعد از . بود
نزدیك است كھ من از میان شما بروم ، مسئولم و شما نیز مسئول ! ھان اى مردم «: حمد و سپاس الھى فرمود

گار مى گذارم ، چگونھ با آنھا معاملھ خواھید كرد؟ یكى كتاب من در میان شما دو چیز گرانبھا بھ یاد... ھستید
كھ یك طرف آن بھ دست خدا و طرف دیگرش بھ دست شماست ) و مانند ریسمانى است(خدا كھ ثقل اكبر است 

خدایم بھ من خبر داده كھ دو یادگار من تا . ، دیگرى ثقل اصغر است كھ ھمان عترت و اھل بیت من است 
را گرفت و باال برد بطورى ) ع(دست على ) ص(در این موقع پیامبر . »ھم جدا نمى شوندروز رستاخیز از 

فردى كھ از خود ! ھان اى مردم «: دیدند و شناختند و آنگاه فرمود) ص(كھ ھمھ مردم او را در كنار پیامبر 
» .و بھتر مى دانندخداوند و پیامبر ا«: یاران جواب دادند» مؤ منان بر آنھا سزاوارتر و اولى است كیست ؟

خداوند موالى من و من موالى مؤ منان ھستم و بر آنھا از خودشان اولى و «: ادامھ داد) ص(پیامبر 
این ) ص(پیامبر » .ھر كس من موال و رھبر او ھستم على ھم موال و رھبر اوست ! اى مردم . سزاوارترم 

: دعا، و دشمنان او را نفرین كرد و فرمود را) ع(جملھ را چند بار تكرار كرد و آنگاه دوست داران على 
الزم است حاضران بھ غایبان خبر دھند و دیگران «: سپس افزود» .على را محور حق قرار ده ! پروردگار«

برخاست و این واقعھ ) ص(در این موقع حساس ابن ثابت شاعر رسول خدا » .را از این امر مطلع سازند
) ع(بھ على ) ص(پیامبر «: ترجمھ دو بیت آن از قرار زیر است  تاریخى را بھ زبان شعر بیان كرد كھ

ھر كس من موالى او . برخیز كھ من تو را بھ پیشوائى مردم و راھنمائى آنان پس از خود برگزیدم : فرمود
  )15( ».پس پیروان راستین و دوستداران واقعى او باشید. ھستم ، على نیز موالى اوست 

حضور یافتھ و بھ او در مورد چنین ) ع(بھ مھاجرین و انصار دستور داد كھ نزد على ) ص(سپس پیامبر 
كھ یكى از حاضران در جلسھ بوده است ، نخستین كسانى كھ » زید ابن ارقم«بنابر گفتھ . فضیلتى تبریك گویند

تبریك گفتھ و بھ او دست دادند ابوبكر و عمر و عثمان و طلحھ و زبیر ) ع(از مھاجرین و انصار بھ على 
  .بودند

و  )16( .نفر از تابعین آن را نقل كرده اند 84تن از صحابھ پیامبر و  110اھمیت این حادثھ چنان بود كھ 
حتى یكى علماى صاحب اندیشھ بسیارى از اھل سنت و شیعھ كتابھاى مستقلى در این باب تاءلیف نموده اند كھ 

  )17( .مجلد مى باشد 29از آن كتب 
ھنگام رحلت خود تقاضا مى ) ص(یامبر پ) ع(عالوه بر تمام سفارشھاى پیامبر براى جانشینى حضرت امیر 

  .كند براى او قلم و كاغذى بیاورند تا وصیت نامھ اى بنویسد كھ امت پس از او دچار مشكل و گمراھى نشوند
مسئلھ رھبرى بعد . در حین وفات خود بھ چھ امرى مى تواند باشد) ص(بسیار روشن است كھ وصیت پیامبر 

در آن روزھا ذھن ھمھ مسلمین را بھ خود مشغول داشت ، آنگاه  مھمترین امرى بود كھ) ص(از پیامبر 
از آن غافل باشد؟ اما گروھى كھ مى دانستند رسول گرامى مى ) ص(چگونھ ممكن است كھ شخص پیامبر 

تصریح نماید و با وجود این توصیھ ، دیگر جائى براى آنھا ) ع(خواھد در وصیت نامھ خود بھ رھبرى على 
كتاب خدا؛ قرآن براى ما كافى است ، احتیاجى «مانع از نوشتن این وصیتنامھ شدند و شعار  باقى نخواھد ماند،

سر دادند و بر این قناعت ننمودند و جسارت را بھ آنجا رساندند كھ رسول خدا را » بھ وصیت پیامبر نیست
  )18( .فردى ھذیان گو معرفى نمودند

را بھ عنوان رھبر جامعھ اسالمى مشخص نماید تا جلوى اختالف ) ع(مى خواست على ) ص(آرى رسول خدا 
و این . و دیگر مسائل بى سرپرست نگذارد را گرفتھ و مردم را در مشكالت سیاسى ، علمى ، اجتماعى ،

پیامبر در ایام بیمارى خود مى خواست على را «: حقیقتى است كھ عمر در زمان خالفتش بھ ابن عباس گفت 
  )19( ».خلیفھ گرداند؛ ولى من از آن جلوگیرى كردم 



: را گوشزد مى نمود و بارھا بھ مردم گفت ) ع(در مناسبتھاى دیگر رھبرى امام على ) ص(رسول گرامى 
 ».رھبر ھر مؤ من پس از من است ) ع(على « )20( ».امیرالمؤ منین و سید و آقاى مسلمین است ) ع(على «
امیر البرره ؛ یعنى رھبر «و نیز او را  )22( .مى نامید» سید المومنین و امام المتقین«و گاھى او را  )21(

  )23( .مى خواند» نیكوكاران
: و آنگاه كھ انصار جمع شدند اضافھ نمود» .سید و سرور عرب است ) ع(على «: پیامبر بھ عایشھ فرمود

او را بھ احترام من عزیز شمارید كھ جبرئیل از ناحیھ خدا . اگر بھ على تمسك جویید ھرگز گمراه نمى شوید«
  )24( ».این دستور را بھ من داده است 

  )ص(در زمان پیامبر) ع(شخصیت امام على
اشاره اى بھ شخصیت امام در زمان » با خلفا) ع(برخورد امام على «شایستھ است قبل از ورود بھ بحث 

داشتھ باشیم تا با شناختى بھتر از ایشان ، بھ تبیین موضعگیرى ھاى آن حضرت با خلفا ) ص(حیات پیامبر 
  .بپردازیم 

  
  در مكھ قبل از ھجرت) ع(على : الف 

  سبقت در اسالم  - 1
 در) ص(ایمان آورد على ابن ابى طالب بود چنانكھ مورخین آورده اند كھ پیامبر ) ص(اول كسى كھ بھ پیامبر 

در ) ص(رسول گرامى  )25( .ایمان آورد) ع (روز دوشنبھ بھ رسالت برانگیختھ شد و فرداى آن روز على 
را از فضایل خود مى » سبقت در ایمان«نیز ) ع(و امام على  )26( ا بھ این واقعیت اشاره مى كندچند ج
ایشان اول  )28( .سیره نویسان و اھل تاریخ امام را بھ عنوان اولین مسلمان معرفى مى كنند )27( .شمارد

اعالم نمود و این در حالى بود كھ ھیچ یك از ) ص(كسى است كھ بطور علنى یارى خود را نسبت بھ پیامبر 
  )29( .نشدند) ص(حاضر بھ تصدیق پیامبر ) كھ در جلسھ میھمانى پیامبر شركت داشتند( خویشاوندان ایشان

گر چھ خود (در آن نیست كھ ایشان از نظر زمانى اولین مسلمان مى باشد ) ع(م اھمیت سبقت ایمان اما
پى ) ص(؛ بلكھ مھم آن است كھ در زمانى كھ ھیچ یك از مردم ھنوز بھ حقانیت پیامبر )فضیلتى ارزنده است

  .با بینش عمیق خود آن را درك كرد و بھ آن ایمان آورد) ع(نبرده بودند، امام 
قرار گرفت تا كماالت ) ص(از دوران كودكى تحت سرپرستى و تربیت پیامبر ) ع(على  عالوه بر این امام

اخالقى و فضایل انسانى را از ایشان بیاموزد و این از نعمتھاى بزرگ الھى است كھ نصیب امام شده است تا 
و بھ تعبیر خود امام ، مانند بچھ شترى كھ تابع مادر خویش  )30( در آینده بتواند در خط پیامبر قدم بردارد

  )31( .پیروى مى نموده است ) ص(است از پیامبر 
  )ص(جان نثار پیامبر ) ع(امام على  -2

. در شب ھجرت رسول اسالم شجاعتى از خود نشان داد كھ در طول تاریخ بى نظیر است ) ع(امام على 
را نابود نمایند و ) ص(یك جلسھ عمومى مشورت نمودند كھ با یورش بھ خانھ وحى ، پیامبر  سران قریش در

  )32( .سازند  یا الاقل با زندانى كردن یا تبعید ایشان نداى توحید را خاموش 
بھ ) ص(پیامبر . را در خانھ خود بھ قتل رسانند) ص(سرانجام تصمیم گرفتند كھ در یك شب معین ، پیامبر 

  دستور مى دھند كھ در منزل بجاى ایشان استراحت نماید و از روپوش سبز رنگ مخصوص ) ع(امام على 
ھنگامى كھ ماءموران قریش با . فاده نماید تا مشركان از خروج حضرت مطلع نگردنداست) ص(پیامبر 

مواجھ مى گردند و با ) ع(مى شوند بجاى پیامبر، با امام على ) ص(شمشیرھاى كشیده وارد حجره پیامبر 
در حالى بود این . بھ جستجو پرداختند) ص(دیدن امام نقشھ ھاى خود را نقش بر آب دیدند و براى یافتن پیامبر 
) ع(آماده شده بود بر بدن امام على ) ص(كھ ھر لحظھ احتمال مى رفت شمشیرھائى كھ براى ترور پیامبر 

را از خطر نجات ) ص(با این فداكارى بى نظیر جان پیامبر ) ع(امام . فرود آید و ایشان را بھ شھادت برسانند
  )33( .داد

 )34(من یشرى نفسھ ابتغاء مرضات هللا   و من الناس : را چنین مى ستاید) ع(خداوند در قرآن عمل امام على 
  )35( ».در بین مردم كسانى ھستند كھ براى كسب رضایت الھى حاضرند از جان خود بگذرند«

این فداكارى از زبان خود امام شنیدنى است ، سیوطى اشعارى از حضرت در این زمینھ نقل كرده است كھ 
  :ترجمھ آن چنین است 

و نیكوترین شخصى كھ خانھ خدا و حجر اسماعیل را من جان خود را براى بھترین فرد روى كره زمین «
بود و من ھنگامى كھ بھ چنین كارى دست زدم كھ كافران ) ص(او محمد . طواف كرده است سپر قرار دادم 



من شب ھنگام در بستر وى خوابیدم . نقشھ قتل او را كشیده بودند؛ اما خداوند وى را از مكر دشمنان حفظ كرد
  )36( .»ن بودم و خود را براى مرگ و اسارت آماده كرده بودمو در انتظار حملھ دشم

  
  پس از ھجرت در مدینھ) ع(على : ب 

امام در این دوره با آفریدن . ر امام در مدینھ را، باید دوره درخشندگى شخصیت ایشان دانست دوران حضو
ایشان در این دھھ . صحنھ ھائى پرشكوه ، شخصیت بالنده خود را در معرض دید ھمگان قرار مى دھد

و جھاد و ابرمرد میدانھاى علمى ) ص(پرافتخار خویشتن را بھ عنوان شخصى كھ مى تواند پس از پیامبر 
ما گوشھ اى از این دوره را در . اجتماع و سیاست باشد و زمام رھبرى جامعھ را بھ دست گیرد، نشان داد

  :اینجا بیان مى كنیم 
  فداكارى در میدانھاى جنگ اسالم با كفر -1

در ) ع(پیش آمد كھ بھ گواھى مورخان ، امام ) ص(جنگ براى پیامبر  82طى مدت حضور پیامبر در مدینھ 
) ص(حضور داشت و در برخى از این نبردھا از سوى پیامبر ) بجز چند مورد انگشت شمار(اكثر آنھا 

در اینجا . فرمانده جنگ بود و در بعضى دیگر قھرمان دالورى بود كھ با دست وى لشكر كفر منھدم مى گشت 
  :بھ برخى از این افتخارات اشاره مى كنیم 

  قھرمان میدان بدر) ع(امام على 
بھ قصد گوشمالى قریش ، تصمیم بھ مصادره كاروان تجارى آنھا نمود ) ص(سال دوم ھجرى كھ پیامبر در 

قریش با لشكرى مجھز شامل ھزار نیرو از مكھ بھ قصد حمایت از كاروان ) گر چھ بھ این ھدف دست نیافت(
نداشت ؛ ولى ناگھان با نفر از مدینھ خارج شد و آمادگى براى جنگ  313با ) ص(پیامبر . خود بھ راه افتاد

  .نیروى قریش كھ سھ برابر سپاه مسلمین بود مواجھ گردید
رسم عرب بر این بود كھ جنگ را با نبردھاى تن بھ تن آغاز مى كردند و سپس حملھ گروھى صورت مى 

قابل بھ صحنھ آمده و در م» شیبھ«و » عتبھ«و » ولید«بنامھاى   از این رو سھ نفر از دالوران قریش . گرفت 
و حمزه در ھمان لحظھ نخست رقباى ) ع(على . قرار گرفتند» حمزه«و » عبیده«و » على«آنھا بھ ترتیب 

  )37( .خود را بھ ھالكت انداختند و سپس بھ كمك عبیده شتافتند
با كشتھ شدن قھرمانان لشكر كفر، دشمن روحیھ خود را از دست داده و در پى حملھ دستھ جمعى لشكر اسالم 

و این جنگ براى مسلمین بسیار . تن اسیر شدند 70تن كشتھ و  70شكست سختى خورد، بطورى كھ 
كشتھ ) ع(بسیارى از مقتولین جنگ بدر بھ دست امام . را بھ آینده امیدوار ساخت سرنوشت ساز بود و آنھا 

  )38( .شدند
  در جنگ احد) ع(امام على 

با شكست بزرگى مواجھ شدند و اكثر مسلمین پا ) ص(در این جنگ مسلمین بھ سبب پیروى نكردن از پیامبر 
چنانچھ مورخین گفتھ اند اگر دفاع على ابن ابى . را در میان دشمن تنھا گذاشتند) ص(بھ فرار گذاشتھ و پیامبر 

  .ى گشت نبود نور وجود ایشان خاموش م) ص(طالب از جان پیامبر 
از ھر طرف مورد ھجوم دستھ ھائى از لشكر قریش قرار گرفت ، ھر ) ص(پیامبر «: ابن اثیر مى نویسد

بھ آنھا حملھ مى برد و با كشتن ) ص(بھ فرمان پیامبر ) ع(گروھى كھ بھ آن حضرت حملھ مى كردند على 
بھ پاس این فداكارى ، امین وحى . بعضى از آنھا بقیھ متفرق مى شدند و این جریان چند بار در احد تكرار شد

رسول خدا . این نھایت فداكارى است كھ او از خود نشان مى دھد: را ستود و گفت ) ع(نازل شد و ایثار على 
آنگاه ندائى برخاست كھ ھمھ مردم آن را . على از من است و من از اویم «: انھ منى و انا منھ : فرمود) ص(

نیست ) ع(شمشیرى چون ذوالفقار و جوانمردى ھمچون على » و ال فتى اال علىال سیف اال ذوالفقار «: شنیدند
.« )39(  

اذ تصعدون و ال تلوون على احد و الرسول : یادآور مى شود آنجا كھ مى فرماید قرآن كریم این جریان را
یاد آورید زمانى كھ از كوه باال رفتھ و فرار مى كرده و بھ عقب ماندگان نگاه بھ « )40(یدعوكم فى اخریكم 
  ».شما را از پشت سر صدا مى زد؛ ولى اعتنا نمى كردید) ص(نمى كردید و پیامبر 

الّى «: افرادى را با اسم صدا مى زد و مى فرمود) ص(این آیھ اشاره دارد بھ آنچھ واقدى نقل كرده كھ پیامبر 
  )41( .جواب مثبت نمى داد) ص(ولى ھیچ كس بھ نداى پیامبر !) نزد من آى ! فالنى (» یا فالن

یك روز ھنگامى . را تدریس مى كرد» مغازى واقدى«ست كھ شخصى در بغداد كتاب ابن ابى الحدید آورده ا
من در روز احد با چشمان خود دیدم كھ گروھى از «: كھ سخن محمد ابن مسلمھ مطرح شد كھ او گفتھ 

 آنھا را صدا مى زد؛ ولى جواب مثبت» الّى یا فالن«با جملھ ) ص(مسلمانان از كوه باال مى رفتند و پیامبر 



ھمان كسانى ھستند كھ پس از پیامبر بھ حكومت رسیدند و راوى بھ » فالن«مراد از : استاد فرمود» .نمى دادند
  )42( .بھ اسم آنھا تصریح نمى نماید! جھت ترس 

. نقل كرده اند تایید مى كند) از مجاھدین احد(درستى این سخن را روایتى كھ مورخین درباره انس ابن نضر 
گروھى را كھ در بین آنان عمر ابن خطاب و طلحھ بن عبیدهللا بودند دیدم در گوشھ اى نشستھ و در «: او گوید

بھ آنھا . كشتھ شده و دیگر نبرد فایده اى ندارد) ص(ستند و چنین استدالل مى كنند كھ پیامبر فكر نجات خود ھ
 )43( ».اگر پیامبر كشتھ شده خداى او زنده است ، برخیزید و در راھى كھ او كشتھ شما ھم شھید شوید: گفتم 

و واقدى عمر را نیز از فراریان  )44(در این میان فرار عثمان و شركت نكردن او در جنگ احد مسلم است 
  )46( .مچنانكھ عمر خود بھ فرار خویش اعتراف داشت و ابوبكر نیز بھ آن اقرار مى نمودھ )45( مى شمرد
بر ما حملھ كردند انصار و مھاجرین   ھنگامى كھ قریش «: ین واقعھ را چنین بیان مى كندخود ا) ع(امام على 

  )47( ».دفاع كردم ) ص(من با وجود ھفتاد زخم ، از پیامبر . راه خانھ خود را گفتند
  تنھا مرد میدان احزاب ) ع(على 

در جنگ خندق سپاه اسالم با جمعیتى حدود سھ ھزار نفر در مقابل لشكر كفر كھ متجاوز از ده ھزار نفر بودند 
شده بود، نتوانستند بھ شھر مدینھ كفار بھ علت وجود خندقى كھ دور شھر بوسیلھ مسلمانان حفر . قرار گرفت 

سرانجام شش نفر . از این رو شھر مدینھ را محاصره كرده و این محاصره یك ماه طول كشید. دسترسى یابند
عمرو ابن «توانستند بوسیلھ اسبھاى خود بھ آن طرف خندق نفوذ كنند كھ یكى از آنان   از قھرمانان قریش 

وى مانند شیر مى غرید و مبارز مى  )48( .بھ حساب مى رفت  بود او دالورترین جنگجوى عرب» عبدود
اى گرفتھ بود كھ گوئى زبانھا براى جواب دادن بھ او الل طلبید؛ اما چنان ترسى از وى در دل مسلمانان ج

مى خواست شخصى بھ میدان رود و با او مبارزه نماید،  از مسلمین) ص(و ھر چند پیامبر  )49( گشتھ بودند
تنھا كسى كھ سھ بار آمادگى خود را براى این . ھیچ كس حاضر نشد تا در این نبرد سرنوشت ساز شركت كند

وقتى براى بار سوم عمرو مبارز طلبید پیامبر . عمرو مرتب نعره مى كشید. بود) ع(مبارزه اعالم نمود على 
 )50( ».تمام ایمان در مقابل تمام كفر قرار گرفت «: ابى طالب اجازه مبارزه داد و فرمودبھ على ابن ) ص(

را بھ قتل رسانید و با نشان دادن این شجاعت و دالورى پنج قھرمان دیگر نیز پا بھ فرار  »عمرو«) ع(امام 
  .مرگ عمرو سبب تضعیف روحیھ لشكر كفر گردید و پس از اندكى ، ھمگى پا بھ فرار گذاشتند. گذاشتند

روز  در) ع(ضربت شمشیر على «: دریافت كھ فرمود) ص(اھمیت عمل امام را مى توان از سخن پیامبر 
  )51( ».خندق از عبادت جھانیان ارزشمندتر است 

  تعیین كننده سرنوشت جنگ خیبر) ع(على 
ھشت » قموص«خیبر، مسلمین بسیارى از دژھاى دشمن را بھ تصرف در آوردند؛ ولى دژ در جریان جنگ 

بر اثر سردرد شدید نتوانست فرماندھى ) ص(پیامبر . روز در محاصره سپاه اسالم بود و نتیجھ اى حاصل نشد
بھ دست  روزى پرچم را. ھر روز یكى از اصحاب را بھ فرماندھى سپاه برمى گزید. سپاه را بھ عھده بگیرد

كھ از ادامھ این ) ص(پیامبر . ابوبكر داد و روز بعد بھ عمر سپرد؛ لكن بدون ھیچگونھ پیشرفتى بازگشتند
فردا پرچم را بھ دست كسى مى دھم كھ ھرگز از نبرد نمى گریزد و پشت بھ «: وضع ناراحت بود فرمود

داوند این دژ را بھ دست او مى او كسى است كھ خدا و رسول خدا او را دوست دارند و خ. دشمن نمى كند
پس از كشتن مرحب یھودى و ) ع(را طلبید و پرچم را بھ وى سپرد و امام ) ع(فردا صبح على » .گشاید

 .برادرش ، درب قلعھ را از جاى كند و دشمن را شكست داد و اسالم از شر این دشمنان كینھ توز نجات یافت 
)52(  
  )ص(نفس پیامبر ) ع(على  -2

حاضر بھ قبول اسالم ) ص(ھنگامى كھ مسیحیان نجران بھ مدینھ آمده و پس از مذكرات مفصل با پیامبر 
آیھ مباركھ مباھلھ نازل شد و خداوند دستور . اعالم كردند) نفرین كردن(د را براى مباھلھ نشدند، آمادگى خو

را نفس پیامبر معرفى مى كند ) ع(قرآن در این آیھ على . براى مباھلھ حاضر شود )53( )ص(داد كھ پیامبر 
را ) ع(در موارد دیگرى نیز امام على ) ص(پیامبر  )54( .چنانچھ مفسران و محدثان نیز بھ آن اشاره كرده اند

  )55( .بھ عنوان نفس خود معرفى كرده است 
  برادر پیامبر) ع(على  -3

ھنگامى كھ بھ مدینھ وارد شدند دستور دادند مسلمانان ھر یك براى خود برادرى انتخاب كند و از ) ص(پیامبر 
كمك و ھمدردى بین مسلمین ، اتحاد آنھا را حفظ كرده و بر آتش كینھ ھاى   این طریق عالوه بر ایجاد حس 

را بھ ) ع(رسول گرامى براى ھریك از مسلمین برادرى تعیین نمود و سرانجام على . ى بریزدجاھلى آب سرد
منزلت ایشان را بھ مسلمین گوشزد » انت اخى فى الدنیا و االخرة«عنوان برادر خود معرفى نمود و با جملھ 



  )56( .نمود
  داماد رسول اكرم ) ع(على  -4

تنھا یك دختر باقى مانده بود و ھمھ سران و بزرگان مسلمین خواستار ازدواج با وى ) ص(از پیامبر خدا 
درباره «: استگارى زھرا آمدند؛ ولى رسول گرامى مى فرمودبھ خو... عده اى نظیر ابوبكر و عمر و. بودند

آمده ، گفتند كھ ) ع(آنھا نزد على . و اینگونھ بھ آنان پاسخ منفى مى داد» .منتظر وحى است ) ع(آینده چ 
علیھا (اگر تو از فاطمھ . تصمیم در مورد ازدواج دختر خود را منوط بھ اذن خداوند مى داند) ص(پیامبر 
آمده و با یادآورى ) ص(نزد پیامبر ) ع(امام . بپذیرد) ص(استگارى كنى ، ممكن است رسول خدا خو) السالم

خویشاوندى و پایدارى خود در راه دین و جھاد در پیشبرد اسالم خواستار ازدواج با زھرا مى شود و پیامبر 
  )57( .مى پذیرد

  كاتب وحى ) ع(على  -5
نوشتن قرآن بود، بعالوه تنظیم اسناد سیاسى و نامھ ھاى ) ع(ھنگام نزول قرآن یكى از كارھاى مھم امام 

گرفت كھ از آن جملھ مى توان بھ نوشتن صلح نامھ حدیبیھ  صورت مى) ع(بھ دست مبارك امام ) ص(پیامبر 
 ».یا عثمان نبودند دیگران بھ نوشتن وحى مى پرداختند) ع(ھر گاه على «: گوید» ابن عبد ربھ«. اشاره نمود

  )59( .نوشتھ اند كھ اھل حدیث و تاریخ بھ آن اشاره نموده اند) ص(امام كتابھائى بھ امالى پیامبر  )58(
  )ص(بھترین قاضى در زمان پیامبر ) ع(على  -6

اقضاكم «حدیث ) ص (بھ عنوان بھترین قاضى معرفى شده است و از پیامبر ) ص(در زمان پیامبر ) ع(امام 
اضى بھ سمت گروه وى را بھ عنوان ق) ص(یكبار ھم پیامبر . در مورد آن حضرت رسیده است » على

  )60( .مى فرستد و بھ بركت دعاى پیامبر، امام ھرگز در قضاوت شك نمى كرد» نمیر«
  )ع(امام على علم  -7

بھ تاریخ نگاھى بیندازد ھیچگاه امام بھ احدى از صحابھ . اعلم اصحاب رسول خدا بوده است ) ع(امام على 
براى حل یك مشكل علمى مراجعھ نكرده است ؛ بلكھ این صحابھ بودند كھ در مسائل مختلف ، اعم از احكام 

: مراجعھ مى كردند و شعار بعضى این بود )ع(شرعى ، قضاوت ، تفسیر آیات و دگر مشكالتشان بھ امام 
برخى از مراجعات صحابھ بھ آن حضرت را در ھمین كتاب خواھیم » .نبود ما ھالك مى شدیم ) ع(اگر على «

  .آورد
  .مطرح مى كنیم ) ع(و برخى صحابھ را در مورد علم امام ) ص(چون بھ اینجا رسیدیم دیدگاه پیامبر 

  )ع(على درباره علم ) ص(دیدگاه پیامبر 
من تو « )61( .انى زوجتك اول المسلمین اسالما و اعلمھم علما: بھ فاطمھ زھرا فرمود) ص(پیامبر اكرم  -1

  ».را بھ ازدواج كسى در آوردم كھ اولین فرد مسلمان و عالم ترین آنھاست 
اعلم امتى من بعدى «: را اعلم صحابھ مى دانست بلكھ فرمود) ع(نھ تنھا در زمان خود، على ) ص(پیامبر  -2

  ».بعد از من ھم اعلم امت من است « )62( ».على بن ابیطالب 
خود را از طریق دست یافتن بھ دانش   پیامبر دسترسى مردم بھ دانش . در شھر علم پیامبر است ) ع(على  -3

  )63( ».انا مدینة العلم و على بابھا«: ى فرمایدامام على ممكن مى داند؛ زیرا م
  

  نظریھ صحابھ درباره علم امام
  :برخى از آن نظریات چنین است . را اعلم از ھمھ صحابھ مى دانستند اصحاب رسول خدا نیز امام

دارد تا جایى كھ حاضر بھ جنگ با ایشان مى ) ع(عایشھ با آن كینھ و عداوتى كھ نسبت بھ حضرت على  -1
» .بالسنة   على اعلم الناس «: شود از كتمان علم و دانش آن بزرگوار عاجز است و ھموست كھ مى گوید

وى با این كالم امام را از دیگر خلفا و حتى پدر خود  )64( ».ه ترین مردم بھ سنت رسول خدا است على آگا«
  .مى داندعالم تر 

امام در مشكالتى كھ براى خلفا و از جملھ عمر و عثمان پیش مى آمد بھ كمك آنھا مى شتافت و مخصوصا  -2
ال «و  )65( »لوال على لھلك عمر«: در حل مسائل شرعى و قضائى آنھا را یارى مى نمود تا آنكھ آنھا شعار

  .سر مى دادند )67( »لوال على لھلك عثمان«و  )66( »ابقانى هللا بارض لیس فیھا ابوالحسن
 )68( ».اعلم اھل المدینة بالفرائض على ابن ابى طالب «: مى گوید) ع(د درباره علم امام على ابن مسعو -3
  ».ردم بھ واجبات الھى است على اعلم م«
اال ) ع(فى علم على ) ص(ما علمى و علم اصحاب محمد : ابن عباس درباره دانش آن حضرت مى گوید -4

مانند قطره اى در ھفت ) ع(علم من و علم یاران پیامبر در مقایسھ با علم على « )69( .كقطرة فى سبعھ ابحر



  ».دریاست 
مسئلھ اى پیش نیامده است كھ حكم آن را ندانم تا محتاج بھ «: بھ طلحة و زبیر مى فرماید) ع(روزى امام 

البتھ اگر چنین مساءلھ اى پیش آمده بود از شما و دیگر . اشم مشورت با شما و برادران مسلمان خود ب
  )70( ».مسلمانان روى گردان نبودم 

را دارد با اطمینان بھ اینكھ از عھده » ھر چھ مى خواھید از من بپرسید«ا كسى كھ شھامت گفتن جملھ آرى تنھ
ھیچیك از : سعید بن مسیب در این باره گوید )71( .است ) ع(سؤ االت مطرح شده بر مى آید، امام على 

البتھ در طول تاریخ كسانى بوده اند  )72( .این جملھ را بھ حق بر زبان نیاورده است ) ع(صحابھ بجز على 
  .كھ بھ گزاف چنین ادعائى كرده اند؛ ولى در مقام عمل رسول گشتھ اند

بود در زمان حكومتش درباره حضرت ) ع(خلیفھ دوم با وجود آنكھ خودش مھم ترین عامل در كنار زدن على 
اگر شمشیر او نبود اسالم پا نمى گرفت و او االن نیز بھترین قاضى امت است و با ! دا قسم بخ«: گفتھ است 

  )73( ».سابقھ ترین فرد و شریف ترین عنصر جامعھ اسالمى است 
از عھده قلم خارج است بھ تعبیر امام حنابلھ ؛ احمد ابن حنبل روایاتى كھ درباره ) ع(شمردن فضایل امام 

  )74( .وارد شده است درباره ھیچ یك از صحابھ نیامده است ) ع(فضایل امام على 
و بھ بیان ابن عباس اگر تمام درختان قلم و تمام دریاھا مركب و تمام انسانھا و اجنھ نویسنده و حسابگر شوند 

  )75( .درا شمارش نماین) ع(نمى توانند فضایل على 
  :در پایان برخى از فضایل امام را از زبان خود حضرت مى شنویم 

بابكر، عمر، عثمان ، طلحھ ، زبیر و گروه دیگرى از اصحاب رسول خدا در جلسھ اى ا: ابى ھریره مى گوید
بھ چھ كارى مشغول : وارد شد و فرمود) ع(ناگاه على . حاضر بودند و درباره فضایل خود سخن مى گفتند

اشعارى سرود كھ ) ع(امام على . شنیده ایم بازگو مى نماییم ) ص(مناقب خود را كھ از پیامبر : ھستید؟ گفتند
  :رجمھ آن چنین است ت
پیامبر خدا برادر پدر زن و . مردم بھ خوبى مى دانند كھ سھم من در ترویج اسالم از ھمھ افزون تر است «

منم كھ عرب و عجم را بھ سوى اسالم رھبرى مى كنم و منم كھ بزرگان و دلیران كفار . پسر عموى من است 
ھارون  )76( .پیروى از من را واجب كرده است  قرآن ، دوستى و اطاعت و. را بھ خاك و خون مى كشم 

امام و رھبر » خم«و بر این اساس مرا در  )77( برادر موسى ، برادر و جانشین او بود، من ھم برادر پیامبرم
فضایل و نقش كدامیك از شما در ترویج دین مانند نقش من و ایمان و سبقت در اسالم و  )78( .مسلمین نمود

! واى ! واى . ا ظلم بر من نزد خداوند رودواى بر كسى كھ ب! واى ! خویشاوندى من با پیامبر است ؟ واى 
  )79( »!واى بر كسى كھ وجوب پیروى از من را انكار كرده و تصمیم بر پایمال كردن حق من داشتھ باشد

بزرگ ترین قھرمان و درخشنده ترین چھره اسالم شناختھ ) ص(با آنچھ كھ گذشت ایشان در زمان رسول خدا 
ھیچ فردى از نظر فضیلت و علم و جھاد و كوشش در راه ) ص(شد و در میان مسلمین پس از مرگ پیامبر 

بنابراین چنین بھ نظر مى آمد كھ پس از پیامبر . نمى رسید) ع(م بھ مرتبھ اما) ص(خدا و نزدیكى بھ پیامبر 
در غدیر خم و غیر ) ص(رھبرى جامعھ اسالمى را بھ عھده گیرد و ھمانطور كھ پیامبر ) ع(امام على ) ص(

، عھده دار رھبرى نمى گردد؛ بلكھ )ع(آن بیان كرده بودند امام و رھبر تمام مؤ منین گردد؛ اما نھ تنھا امام 
نار زده مى شود و نھ تنھا در جنگھا شركت نمى كند بلكھ از صحنھ جامعھ نیز تا حد زیادى كناره مى گیرد و ك

سكوت اختیار نمى كند، بلكھ از صحنھ جامعھ نیز تا حد زیادى كناره مى گیرد و سكوت اختیار مى كند، 
ى جھاد شركت داشتھ است كھ ھمواره در صحنھ اجتماع و میدانھا) ع (سكوتى كھ براى شخصى چون على 

حال باید دید امام با كسانى كھ ادعاى رھبرى جامعھ اسالمى را پس از پیامبر . بسیار سنگین و جانكاه مى باشد
  دارند چگونھ رفتار مى نماید؟) ص(

  و جریان سقیفھ) ص(رحلت پیامبر
. سفر مى كند ھجرى پس از چند روز بیمارى بھ جھان آخرت 11صفر سال  28رسول گرامى اسالم در 

جامعھ اسالمى را با بحران بزرگى روبرو ساخت و ھر لحظھ احتمال مى رفت آتش جنگ ) ص(رحلت پیامبر 
و رحلت ایشان چند حزب بھ وجود ) ص(مقارن با ایام بیمارى پیامبر . داخلى در بین مسلمین شعلھ ور گردد

  :ى توان سھ حزب عمده آنان را چنین نام بردم. مى آیند كھ اینان درباره رھبرى آینده سخن ھاى مختلف دارند
  .انصار بھ رھبرى سعد ابن عباده  -1
  .مھاجرین با رھبرانى چون ابوبكر و عمر -2
  ).ع(بنى ھاشم و اصحاب خاص پیامبر در كنار على  -3



بودند گروھى از انصار ) ص(مشغول غسل حضرت محمد ) ص(ھنگامى كھ بنى ھاشم و یاران خاص پیامبر 
نامزد رھبرى در این . سخن مى گویند) ص(فھ بنى ساعده جمع شده و درباره رھبرى پس از پیامبر در سقی

جلسھ ، سعد ابن عباده است كھ در بیمارى بھ سر مى برد و وى را بر تختى گذاشتھ و بھ سقیفھ آورده اند؛ ولى 
اختالف داخلى مواجھ مى جبھھ انصار با ) اوس و خزرج(بھ علت كینھ ھاى دیرینھ بین طایفھ ھاى انصار 

شود و قبیلھ اوس بھ جھت آنكھ سعد ابن عباده كھ از خزرجیان است ، بھ حكومت نرسد بھ سمت حزب دوم 
  )80( .متمایل مى گردند

مھاجرین كھ در راءس آنھا ابوبكر و عمر قرار دارند، با یك برنامھ منظم و از پیش طرح شده بھ سقیفھ وارد 
مى شوند و با سرگرم كردن انصار با سخنانى نرم و سپس با ایجاد جو ارعاب ، ابوبكر را بھ عنوان خلیفھ 

  .انتخاب مى نمایند
مى دانند و ) ع(امام على   كھ رھبرى را مخصوص ) ص(و گروه دیگرى از اصحاب پیامبر  بنى ھاشم

بر رھبرى . در مورد او را بھ فراموشى نسپرده اند) ص(كماالت وى را اذعان داشتھ و سفارشات پیامبر 
یى رھا) ص(این گروه ھنوز از ضربھ شدید روحى از دست دادن پیامبر . اصرار مى ورزند) ع(شخص على 

مشغول تجھیز ایشان مى باشند كھ ) ص(نیافتھ اند و ھنگام برپایى جلسھ سقیفھ بنى ساعده ، در خانھ پیامبر 
  .ناگھان خبردار مى شوند مردم با تكبیر خود ابى بكر را انتخاب نموده اند

ھم نص كھ خود را بھ حق رھبر جامعھ اسالمى مى داند؛ زیرا ھم فضایل رھبرى را دارد و ) ع(امام على 
در مورد او وارد شده است با این گروه كھ حق وى را غصب كرده اند چگونھ برخورد مى ) ص(پیامبر 
 نماید؟

 

  امیرالمؤمنین و رھبرى پس از پیامبر: فصل اول 
  

  در برابر جریان سقیفھ) ع(موضعگیرى امام على : گفتار اول 
. داشتھ و ھم در این باره موضعگیرى صریح نموده اندامیرالمؤ منین در برابر جریان سقیفھ ھم تحلیل مھمى 

  .آنچھ در پى مى آید مشروح این مباحث است 
  از جریان سقیفھ) ع(تحلیل امام على : الف 

جریان سقیفھ مسئلھ اى نبود كھ بطور ناگھانى اتفاق افتاده باشد و از قبل ھیچگونھ برنامھ ریزى ) ع(بھ نظر امام 
د؛ بلكھ آنرا یك طرح حساب شده اى مى دانست كھ مدعیان حكومت ، قبل از وفات در مورد آن رخ نداده باش

  .روى آن فكر كرده و در مورد آن تصمیم گرفتھ بودند) ص(پیامبر 
را بھ زور براى بیعت بھ مسجد بردند، امام رو بھ ابابكر و عمر ) ع(سلمان فارسى مى گوید ھنگامى كھ على 

، بھ شھادت رسید یا رحلت نمود، )ص(كھ اگر محمد (كھ امضا كرده بودید  بھ طومارى« : كرد و فرمود... و
در « : جواب داد) ع(امام » از كجا مى دانى ؟« : ابوبكر پرسید. »وفا نمودید) خالفت را از ما اھل بیت بگیرید

نى در میان فالنى با فال« : فرمود) ص(جلسھ اى كھ من و زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد حاضر بودیم پیامبر 
) ع(خود طومارى نوشتھ اند و ھم پیمان شده اند كھ اگر من كشتھ شدم یا از دنیا رفتم ، خالفت را از على 

  )81( ».بگیرند
اوال ھنگامى . یك امر طبیعى است ) ع(با در نظر گرفتن شرایط سیاسى و اجتماعى آن زمان ، سخن امام على 

  كھ رھبر یك جامعھ بھ اواخر عمر خود نزدیك مى شود ھمواره كسانى ھستند كھ خواستار رسیدن بھ قدرت پس 
ودن رھبر بھره برده و بھ حكومت برسند ھر چند صالحیت اداره از وى مى باشند و چھ بسا منتظرند كھ از نب

. و این شیوه در بسیارى از جریانات سیاسى تاریخ مشھود است . جامعھ را از نظر فكرى و عملى نداشتھ باشند
ى ثانیا قبایل عرب اقوامى كینھ توز و انتقامجو بودند و اگر بھ تاریخ جاھلیت مراجعھ كنیم ، مى بینیم كھ حوادث

تا ) ص(این احساسات با ارشادات پیامبر . بسیار كوچك سبب بروز جنگھاى بزرگى بین آنان گردیده است 
حسادتھا و كینھ ھا ) ص(با فقدان پیامبر . حدودى كنترل گردید؛ لكن باز ھم ریشھ ھاى آن كم و بیش وجود داشت 

  .دوباره ، زنده شد؛ زیرا محور وحدت دیگر در میان نبود
ما با زمامدارى « : منذر كھ از سخن گویان انصار است در جریان سقیفھ خطاب بھ مھاجرین گفت حباب ابن 

شما مخالف نیستیم و نسبت بھ آن حسادت نمى ورزیم ؛ ولى از آن مى ترسیم كھ زمام امور بھ دست افرادى بیفتد 
» .و گسترش اسالم كشتھ ایم  كھ ما فرزندان و پدران و برادران آنھا را در معركھ ھاى جنگ براى محو و شرك

 



بینى مى كرد   آنچھ حباب ابن منذر پیش « : استاد من ابى جعفر یحیى ابن محمد گفت : ابن ابى الحدید مى افزاید
او نیز از كینھ توزى برخى از اعراب نسبت بھ خاندان خود مى ترسید؛ . پیامبر نیز آن را پیش بینى كرده بود

بستگان ایشان بھ وسیلھ جوانان بنى ھاشم ریختھ شده است و مى دانست خون  زیرا مى دانست خون بسیارى از
بسیارى از بستگان كھ اگر زمام كار در دست دیگران باشد چھ بسا كینھ توزى ، آنان را بھ كشتن خاندان رسالت 

  )82( ».سفارش مى نمود) ع(از این جھت مرتب درباره على . وا دارد
بوده است و چھ بسیار از سران مشركین ) ع(علیھ مشركین امام على ) ص(مى دانیم كھ قھرمان جنگھاى پیامبر 

مسلم است كھ اطرافیان نمى توانند حكومت را در دست حضرت  )83( .ھ اندگذشت) ع(كھ از دم شمشیر امام 
مطرح مى گردد بعضى بناى ) ع(ھنگامى كھ در غدیر خم جانشینى على ) ص(ببینند؛ لذا زمان حضور پیامبر 

  .مخالفت مى نھند
در جریان غدیر در مناطق اسالمى ، شھرھا و ) ص(سخن پیامبر « : ابن جوزى از تفسیر ثعلبى نقل مى كند

مسجد وى در حالى كھ سوار بر شتر بود بھ در . روستاھا پخش گردید و بھ گوش حرث ابن نعمان نیز رسید
بھ ما دستور دادى كھ شھادت بھ توحید و ! اى محمد: پیامبر آمد و شتر خود را خواباند و وارد مسجد شد و گفت 

. فرمان بھ اقامھ نمازھاى پنجگانھ و روزه رمضان و حج و زكات دادى ، قبول كردیم . نبوت تو بدھیم ، پذیرفتیم 
آیا این از ناحیھ توست یا از ! را بھ رھبرى مردم گماردى  اما تو بھ اینھا راضى نگشتى تا جایى كھ پسر عمویت

بھ : در حالى كھ چشمانش از شدت خشم قرمز گشتھ بود سھ بار این جملھ را فرمود) ص(ناحیھ خدا؟ پیامبر 
! خدایا: حرث در حالى كھ براى رفتن حركت نمود گفت . خداى واحد قسم كھ از ناحیھ خداست نھ از جانب من 

  )84( .»حق است از آسمان بر ما سنگ بباران  اگر این سخن
ود دارد كھ بعد از رحلت ایشان ، آن را بھ در دلھاى بعضى وج) ع(نیز مى دانست كھ كینھ على ) ص(پیامبر 

  )85( .رھبرى جامعھ را بھ دست بگیرد) ع(صحنھ عمل خواھند آورد و نخواھند گذاشت امام على 
  

   شواھد تبانى حزب دوم براى رسیدن بھ حكومت
  امر عایشھ بھ نماز ابى ابكر -1

حزب مھاجرین براى تصدى حكومت دست بكار مى شوند و مھم ترین عنصر ) ص(ھمزمان با بیمارى پیامبر 
ھمسران حضرت بھ آنھا كمك نیز برخى از ) ص(از درون خانھ پیامبر . در این گروه عمر بن خطاب مى باشد

  .نموده و سعى مى كنند تا پدرانشان مطرح شوند
ابوبكر را صدا كنم ؟ : را طلب مى كرد، عایشھ گفت ) ع(در بستر بیمارى ، على ) ص(پیامبر : ابن عباس گوید

  )86( .كارى با شما ندارم : فرمود) ص(پیامبر . عمر را صدا كنم ؟ آنگاه ھمھ جمع شدند: حفصھ گفت 
ثر دستور داده است تا ابابكر براى مردم نماز گزارد و اك) ص(اھل سنت روایات زیادى نقل كرده اند كھ پیامبر 

قامھ چنین دستورى نداده و تنھا دستور بھ ا) ص(در حالى كھ پیامبر  )87( .این روایات بھ عایشھ باز مى گردد
دستور بھ حركت ) ص(توجھ بھ این نكتھ الزم است كھ پیامبر . نماز داده و شخص خاصى را معین ننموده اند

آنھا ) ص(سپاه اسامھ داده بود و بر كسانى كھ در این سپاه شركت نكنند نفرین كرد و از جملھ افرادى كھ پیامبر 
با این وجود چگونھ ممكن است كھ باز ابابكر را بھ  )88( .را جزء سپاه اسامھ قرار داد ابابكر و عمر بودند

  !عنوان امام جماعت معرفى نماید؟
مثال در بعضى از . دن این روایات ، تناقض ھایى است كھ در نقل این قضیھ وجود داردشاھد دیگر بر مجعول بو

بھ مسجد آمدند و جلوى ابابكر ایستادند، آنگاه ابوبكر بھ ) ص(روایات آمده است ابوبكر بھ نماز ایستاده بھ پیامبر 
ھنگام ورود ) ص (ولى در روایتى دیگر آمده است كھ پیامبر  )89( و مردم بھ ابوبكر اقتدا كردند؛) ص(پیامبر 

  )90( .بھ ابابكر اقتدا نمودند
بھ ابوبكر دستور اقامھ نماز داده بودند و وى را بھ عنوان امام جماعت تعیین كرده ) ص(راستى اگر واقعا پیامبر 

  دند و جلوى ابى بكر ایستادند چنانچھ در بعضى از روایات آمده است ؟بودند؛ پس چرا خود دوباره بھ مسجد آم
او ضعیف : دستور بھ نماز خواندن ابى بكر مى دھد عایشھ مى گوید) ص(تناقض دیگر آنكھ ھنگامى كھ پیامبر 
) ص(بھتر است عمر نماز را اقامھ كند؛ ولى از طرف دیگر چون پیامبر ... است و صدایش بھ ھمگان نمى رسد

و مى خواھد كھ پدرش را مطرح ! ابابكر را صدا كنم ؟: عایشھ مى گوید. را كار دارم ) ع(على : ى فرمایدم
  .اشتیاق وى بھ مطرح شدن پدرش با استدالل بھ ضعف او و جلوگیرى از نماز وى با ھم نمى سازد )91( .نماید

فرد خاصى را براى اقامھ نماز معین ) ص(عالوه بر آنچھ گفتھ شد از برخى روایات چنین برمى آید كھ پیامبر 
  )92( .نكرد و تنھا دستور داد تا یكى از مسلمین نماز را اقامھ نماید
شیعھ تناقض ھاى موجود در این احادیث ، نظر « : ابن ابى الحدید نیز بعد از نقل احادیث نماز ابى بكر مى گوید



  )93( ».را موجھ مى سازد) كھ نماز ابى بكر بھ دستور عایشھ بوده است(
در خانھ ایشان ) ص(و از كسانى است كھ ھمواره در ایام بیمارى پیامبر ) ص(ر كھ از مالزمان پیامب) ع(امام 

ابوبكر را براى اقامھ نماز تعیین نكرد؛ بلكھ عایشھ بھ موذن پیامبر ) ص(بوده است ، بارھا بیان نموده كھ پیامبر 
  .امر كرده است كھ ابوبكر نماز گذارد) ص(پیامبر : گفت ) بالل(

پیامبر : بارھا این مطلب را براى یاران خود بیان مى نمود و مى افزود) ع(على « : یدابن ابى الحدید مى گو
شماھا مانند زنانى ھستید كھ : چون دید عایشھ و حفصھ سعى در تعیین پدران خود دارند بھ آنھا گفت ) ص(

سپس ابن ابى . ر بزندبراى رفع این توطئھ ، خود بھ مسجد آمد تا ابابكر را كنا) ص(پیامبر . اطراف یوسف بودند
آیا عایشھ ابابكر را براى نماز تعیین : را برایم نقل كرد بھ او گفتم ) ع(وقتى استادم سخن على : الحدید مى افزاید

من در آنجا حاضر نبودم ، ولى . چنین مى گوید) ع(این سخن من نیست ؛ اما على : كرده بود؟ استادم جواب داد
  )94( ».وى حاضر بوده است 
ھمسران ایشان در پى تعیین خلیفھ براى حضرت بودند و در بیرون از منزل ) ص(از داخل منزل پیامبر 

  !ھمسر پدرھاى آن دو
با روشن شدن اینكھ نماز ابابكر با فرمان پیامبر نبوده است جعلى بودن برخى از روایات منسوب بھ امام على 

رحلت نمود ما دقت ) ص(ھنگامى كھ پیامبر « : اھل سنت از ایشان چنین نقل كرده اند. آشكار مى شود) ع(
است ، ما ھم او را براى رھبرى در امور دنیا ابابكر را براى نماز مقدم داشتھ ) ص(كردیم و دیدیم پیامبر 

  )95( ».وى را براى دین ما پسندیده بود) ص(پذیرفتیم ؛ زیرا پیامبر 
نسبت دادند و ) ع(آنرا بھ امام على   این روایات در عصر اموى براى توجیھ خالفت خلفا ساختھ شد و سپس 

  .مشابھ آن در روایات بسیار است 
  )ص(ممانعت از نوشتن وصیت پیامبر  -2

مردم بعد از در ایام بیمارى خود درخواست قلم و دوات مى كند تا وصیتى نماید كھ ) ص(از طرف دیگر پیامبر 
رھبر جامعھ اسالمى در . چھ وصیتى را در نظر دارد) ص(ناگفتھ معلوم بود كھ پیامبر . ایشان گمراه نشوند

اندیشھ رھبرى امت بعد از خویش بود و تصمیم بر تعیین كسى گرفتھ بود كھ بارھا بر جانشینى وى تاكید كرده 
بیمارى بر پیامبر « : بسیار مھم مى شود و مى گوید ھمینجا بود كھ عمر مانع از نوشتن این وصیت نامھ. بود

سخن  )96( ».قرآن پیش شماست ، كتاب آسمانى ما را كافى است . او ھذیان مى گوید. غلبھ كرده است ) ص(
) ص(گروھى با وى مخالفت كرده و گفتند حتما باید دستور پیامبر . وى در بین صحابھ مورد گفتگو قرار گرفت 

. اجرا گردد، بروید كاغذ و قلم بیاورید تا آنچھ مورد نظر اوست نوشتھ شود؛ ولى برخى جانب عمر را گرفتند
  )97( .برخیزید و خانھ را ترك كنید: سخنان جسارت آمیز آنان سخت ناراحت بود فرمود كھ از) ص(پیامبر 

بزرگ ترین مصیبت براى اسالم این : مى گریست از آن روز یاد مى كرد و مى گفت ابن عباس در حالى كھ 
  )98( .گردید) ص(بود كھ اختالف صحابھ ، مانع از نوشتن نامھ پیامبر 

البتھ منطق عمر كھ دم از كفایت قرآن مى زد، نزد ھمھ مسلمین مردود است ؛ زیرا كتاب بدون سنت ھیچیك از 
فرق اسالمى تنھا منبع شناخت دین محسوب نمى شود؛ بلكھ براى شناخت اسالم و احكام دین ، ھم بھ قرآن احتیاج 

  .داریم است و ھم سنت را نیاز 
در یكى « : ابن عباس مى گوید. مى شنویم   جریان این واقعھ دردناك را از زبان عمر در گفتگویش با ابن عباس 

از سفرھاى شام ھمراه عمر حركت مى كردم كھ در بین راه من و او تنھا شدیم و شخص دیگرى در نزدیكى ما 
گلھ دارم ؛ زیرا از او خواستم در این سفر با من ) على(من از پسر عمویت : عمر رو بھ من كرد و گفت . نبود

شما خود : او را ھمواره ناراحت مى بینیم ، بھ نظر تو سبب ناراحتى وى چیست ؟ گفتم . بیابد؛ ولى قبول نكرد
بلھ ھمینطور است ؛ زیرا : گفتم . بھ نظر من بھ جھت از دست دادن خالفت ناراحت است : گفت . بھتر مى دانید
گر چھ پیامبر چنین تصمیمى : عمر گفت . وى را نامزد رھبرى نموده است ) ص(ت كھ پیامبر وى معتقد اس

را در ایام بیماریش مطرح سازد؛ ) ع(پیامبر مى خواست على . داشت ؛ ولى خداوند چیز دیگرى مى خواست 
  )99( ».ولى من از آن جلوگیرى نمودم 

  توسط عمر) ص(انكار رحلت پیامبر  -3
در » سنح « دار فانى را وداع گفت ابابكر در مدینھ حاضر نبود؛ بلكھ بھ منزل خود در ) ص(ھنگامى كھ پیامبر 

عمر براى آنكھ كسى بھ فكر خالفت و تعیین رھبر نیفتد فورا رحلت پیامبر  )100( .دینھ رفتھ بودنیم فرسخى م
) ص(اگر كسى بگوید پیامبر « : و در حالى كھ شمشیر خود را كشیده بود مى گوید )101(كار نموده را ان) ص(

اعتراف كنند منافق ) ص(و كسانى را كھ بھ مرگ پیامبر  )102( ».او را با شمشیرم خواھم كشت مرده است 
مى كند اعتنا ) ص(و بھ تالوت آیھ ھاى قرآن توسط یكى از صحابھ كھ داللت بر مرگ پیامبر  )103( مى نامد



را درباره نزدیك ) ص(و نھ آنكھ رحلت پیامبر را باور نداشتھ باشد؛ بلكھ خود سخنان پیامبر  )104( .نمى نماید
در مورد مراسم دفن خود ) ص(و در مراسم وصیت پیامبر  )105(ش از زبان خود ایشان شنیده است بودن مرگ

دستمالى ) ص(و با چشم خود دیده است كھ پیامبر  )106(خداحافظى با اصحاب خود حاضر بوده و محل دفن و 
) ص(و ابابكر از اینكھ پیامبر  )107( مسجد حاضر شده و از مسلمین طلب حاللیت مى كند بر سر بستھ و در

عمر با آنكھ این مسائل را مى داند باز رحلت پیامبر را انكار مى . دھد بھ گریھ مى افتد خبر از مرگ خود مى
و تالوت ھمین دو آیھ ، ساكت مى شود و آنگاه در حالى كھ ) ص(كند؛ اما بھ محض ورود ابابكر بھ خانھ پیامبر 

  )108( .ده بودم گویا این آیھ را قبال نشنی: چنان وحشت زده شده كھ قدرت راه رفتن ندارد، گوید
نده شده بود؟ آیا تالوت ، توسط یكى دیگر از مسلمین خوا)ص(آیا ھمین دو آیھ نبود كھ قبال در ھمین خانھ پیامبر 

او بھ دنبال . باید گفت حقیقت چیز دیگرى بود! آیھ از عمرو بن زائده با تالوت آن توسط ابابكر تفاوت داشت ؟
او منتظر . مردم بھ فكر جانشین براى حضرت نیفتند) ص(این ھدف بود كھ با سر پوش گذاشتن بر رحلت پیامبر 

برخى مورخین بھ محض ورود ابابكر بھ مدینھ و تالوت آیھ ھاى مذكور ورود ابابكر بھ مدینھ بود و طبق نقل 
  )109( .عمر او را نامزد رھبرى نمود و از مردم خواست با او بیعت نمایند

« : او بھ این حقیقت در زمان حكومت خود اعتراف كرده آنجا كھ درباره سقیفھ سخن مى گوید چنین ابراز داشتھ 
  )110( ».بیعت كنند) جز ابابكر(من مى ترسیدم كھ اگر از مردم جدا شوم با فرد دیگرى 

  پیام سرى عمر بھ ابابكر -4
ھنگامى كھ مردم در سقیفھ بنى ساعده جمع شده ، در مورد خالفت سخن مى گفتند، عمر خبردار مى شود و در 

عمر بھ كنار منزل پیامبر مى آید و پیكى را سراغ ابابكر . حاضر است ) ص(منزل پیامبر  این زمان ابابكر داخل
بار دوم . ابابكر جواب مى دھد كھ فعال كار دارم . مى فرستد؛ ولى خود بھ منزل وارد نمى شود تا قضیھ لو نرود

ابابكر . تو الزم است شخصى را بھ دنبال ابابكر مى فرستد و پیغام مى دھد كھ جریان مھمى است و حضور 
  )111( .بیرون مى آید و بھ اتفاق اباعبیده جراح بھ سوى سقیفھ حركت مى كنند

عمر تصمیم مى . ورود با جلسھ انصار مواجھ مى شوند كھ درباره خالفت سعد ابن عباده سخن مى رانند ھنگام
من خالف : من حرف مى زنم ، عمر فورا جواب مى دھد! ساكت شو: گیرد كھ سخن بگوید، ابابكر مى گوید
  )112( .دستور خلیفھ پیامبر عمل نخواھم كرد

ھنوز یك نفر با ابابكر بیعت نكرده است ، ھنوز حاضرین در حال مشورت در مورد رھبرى سعد مى ! عجبا
  .مى خواند) ص(ع سازد، با ناگاه عمر وى را خلیفھ پیامبر باشند، تازه ابابكر مى خواھد انصار را قان

  پاس دادن حكومت بھ ھمدیگر -5
ابابكر سعى دارد انصار را قانع سازد كھ رھبرى را مھاجرین بھ عھده بگیرند و انصار وزیر و مشاور حكومت 

  )113( .ى كندباشند و در ضمن عمر و اباعبیده را براى خالف نامزد مى نماید؛ ولى خود را مطرح نم
نخیر « : ابكر مى گویداب» .دستت را بده تا با تو بیعت كنم « : بعد از سخنرانى ابابكر، عمر جلو آمده و مى گوید

 .ھر كدام خالفت را بھ دیگرى پاس مى دھد تا آنجا كھ عمر با ابابكر بیعت مى نماید» من با تو بیعت مى كنم 
)114(  
  ایجاد جو ارعاب و خفقان توسط عمر -6

ھنگامى كھ حباب ابن منذر بھ مخالفت بر مى خیزد و انصار را بھ مقاومت در مقابل رھبرى مھاجرین فرا مى 
و سپس وى را دستگیر كرده و  )116( .و بھ او حملھ مى نماید )115( خواند، عمر او را تھدید بھ قتل مى كند

سپس سراغ سعد ابن عباده كھ یكى دیگر از  )117( .لگدى بر شكمش مى كوبند و در دھانش خاك مى ریزند
 ».بكشید سعد را، خدا او را بكشد، او منافق و فتنھ جو است « : مخالفین است مى روند و عمر فریاد مى زند

مى خواستم تو را لگدمال كنم بطورى « : و بعد از گرفتن بیعت براى ابابكر نزد سعد مى آید و مى گوید )118(
در ھمان جلسھ بھ ابابكر پیشنھاد مى دھد كھ سعد را تحت فشار قرار دھد تا  )119( ».كھ اعضایت متالشى شود

بعد از آنكھ  )121( .و او را تھدید مى كنند كھ در صورت كوچكترین مخالفتى ترور خواھد شد )120( بیعت كند
با ابابكر بیعت كردند و از سقیفھ خارج شدند عمر جلوى او شتابان مى رود و براى گرفتن بیعت از مردم فریاد 

 )123( و چون سلمان فارسى با بیعت با ابابكر مخالفت مى ورزد بھ گردن وى مى كوبند )122( مى كشد،
و ھنگامى كھ با مخالفت زبیر مواجھ مى شود كھ با شمشیر كشیده  )124( .چنانكھ مانند چغندر قرمز مى شود

او را مى گیرند و شمشیرش را » .این سگ را بگیرید« : است ، عمر فریاد مى زند) ع(خواستار بیعت با على 
براى اعتراض بھ بیعت با ابابكر ) ع(و چون عده اى در خانھ على  )125( .بھ سنگ مى زنند تا مى شكند

  .متحصن مى شوند، عمر تھدید مى كند كھ خانھ را آتش مى زند
ابن ابى . ز ایجاد كرد تا بتواند براى ابابكر بیعت بگیرداین گوشھ اى از جو ارعاب و تھدید بود كھ عمر در آنرو



  )126( .».اگر عمر نبود حكومت ابى بكر پا نمى گرفت « : الحدید مى گوید
مردم كوچھ و . و از این رو نمى توان پذیرفت كھ بیعت مردم با ابابكر از روى رضایت و میل نفس بوده است 

بازار مى دیدند در صورت تخلف از بیعت ، امكان قتل و تخریب و سوزاندن منزل مسكونى آنھا وجود دارد؛ لذا 
) ع(امبر و تنھا یادگار او مصونیت ندارد، آنجا كھ برادر پیامبر؛ على آنجا كھ دختر پی. بھ زور بیعت مى كردند

مورد تھدید واقع مى شود، آنجا كھ سعد ابن عباده ، رئیس خزرج امنیت ندارد، مردم عادى چھ اطمینانى از 
  .ترور و شكنجھ دارند

از اصحاب سقیفھ وارد  ابابكر و عمر و اباعبیده و گروھى« : براء ابن عازب از اصحاب رسول خدا مى گوید
مسجد شدند و ھر كس را مى دیدند مى زدند و بھ پیش مى كشیدند و دست او را جلو آورده و بر دست ابى بكر 

  )127( ».مى كشیدند، مى خواست یا نمى خواست 
این انتخاب عجوالنھ و از روى جو ارعاب و خفقان بود كھ بعدھا ابابكر آن را امرى ناگھانى و بدون مشورت با 

و نیز نمى توان قبول كرد كھ این بیعت مورد قبول مھاجرین و انصار بوده است ، انصار  )128( .مردم دانست 
ل توسط سر دادند و سعد ابن عباده بیعت ننمود و سرانجام نیز بھ علت ھمین عم» منا امیر و منكم امیر« شعار 

با آن مخالف بودند » ص(عموى پیامبر (و زبیر و عباس ) ع(عمر ترور شد و بنى ھاشم و از ھمھ مھم تر على 
لذا سخن برخى كھ بیعت با ابابكر را مورد اتفاق مسلمین دانستھ اند  )129( و بھ مدت شش ماه بیعت نكردند؛

  )130( .مخدوش بھ نظر مى رسد
  تقسیم حكومت  -7

شاھدى دیگر بر تبانى ابابكر و عمر و ابوعبیده براى تصاحب حكومت آن است كھ بھ محض تثبیت خالفت 
رسیدگى « : و ابو عبیده مى گوید» .قضاوت با من « : عمر مى گوید. ابابكر، حكومت را بین خود تقسیم كردند

  )131( ». بھ امور مالى با من
رسید بھ او خبر دادند در شام بیمارى وبا شیوع دارد و  )132(در جریان سفر عمر بھ شام وقتى بھ منطقھ َسرغ 

جانشین خواھم اگر من بمیرم و ابوعبیده زنده باشد او را : عمر مى گوید. روزانھ گروھى را از بین مى برد
نگامى كھ با این سخن ھ )133( .ساخت و اگر ابوعبیده فوت كرده باشد معاذ ابن جبل را خلیفھ خواھم ساخت 

از آن   جریان سقیفھ كنار ھم گذاشتھ شود بوى تبانى مى دھد؛ زیرا مھم ترین افرادى كھ در جریان سقیفھ و پس 
  .از نامزدى ابابكر براى خالفت حمایت مى كردند عبارت اند از عمر، ابوعبیده جراح ، سالم و معاذ ابن جبل 

یز حاكم شام بوده است و در زمان عمر نیز، حكومت شام را در ابو عبیده در زمان ابابكر مسئول امور مالى و ن
  )134( .دست داشتھ و تا ھنگام مرگ ، این پست در اختیار او بوده است 

معاذ ابن جبل نیز از طرف عمر بعد از مرگ ابوعبیده حاكم شام مى گردد و نیز عمر وى را نامزد رھبرى پس 
عمر كھ در جریان  )135( .جالب است اگر بدانیم معاذ از انصار و از طایفھ خزرج مى باشد. از خود مى نماید

  )136( .سقیفھ حكومت را از آن مھاجرین مى دانست 
  .در اینجا بھ خاطر خوش خدمتى معاذ وى را نامزد رھبرى مى نماید

زنده بود وى را » سالم « اگر : را نیز براى رھبرى شایستھ دانست و گفت » سالم « وى نھ تنھا معاذ؛ بلكھ 
كرده بود كھ   خلیفھ ثانى گویا فراموش  )138( .حال آنكھ سالم از اھل فارس و ایرانى بود )137(انتخاب میكردم 

« در اینجا . استدالل مى كرد) ص(در جریان سقیفھ ، حكومت را حق قریش مى دانست و بھ خویشاوندى پیامبر 
  !ت دانست را نیز الیق خالف» سالم 

عمر خود احتیاج بھ توضیح ندارد كھ در زمان ابابكر، امر قضاوت را بھ عھده مى گیرد و ھنگام مرگ خلیفھ 
اول ، با توصیھ وى بھ حكومت مى رسد؛ بلكھ در زمان خود ابابكر نیز حاكم اصلى عمر بود؛ لذا در بسیارى از 

ى كھ بھ امضاى خلیفھ بود پاره مى نمود و ابابكر نیز موارد بر خالف دستور ابابكر عمل مى كرد و حتى نوشتھ ا
  :چند نمونھ از این برخوردھا را ذكر مى كنیم . با او مخالفت نمى كرد

و ام ایمن نیز بر آن شھادت ) ع(پدرم فدك را بھ من بخشیده است و على : نزد ابابكر آمد و فرمود) س(فاطمھ  -1
فاطمھ در راه بازگشت . آنگاه سند آن را نوشت و بھ فاطمھ داد. بندى  تو بھ پدرت دروغ نمى: ابابكر گفت . دادند

وى نامھ را مى گیرد و نزد ابابكر مى آورد و ضمن توبیخ ابابكر آن نامھ را . بھ منزل با عمر برخورد مى كند
  )139( .در حضور ابابكر پاره مى كند

مى باشد؛ یعنى بھ كافرھائى كھ در جنگھا بھ نفع اسالم عمل  )140( »مولفة قلوبھم « یكى از مصارف زكات  -2
این مال در زمان پیامبر . كنند و یا الاقل با گرفتن پول حاضرند بھ دشمنان اسالم كمك ننمایند، مى توان زكات داد

آمدند و این سھم را طلب كردند و ابابكر دستور داد كھ سند بعد از ایشان عده اى از كفار . پرداخت مى شد) ص(
آنھا . وى آن نامھ را پاره كرد. آن را بنویسند و بھ آنھا بدھند، آنھا نامھ را گرفتھ و براى تاءیید نزد عمر آوردند



  )141( !عمر: وى پاسخ داد» آیا تو خلیفھ اى یا عمر؟« : نزد ابابكر آمدند و گفتند
بخشید تا آنھا در عوض از ارتداد قوم خود » اقرع « و » زبرقان « ابابكر مالیات بحرین را بھ دو نفر بنام  -3

وقتى نامھ را نزد عمر . خلیفھ دستور نوشتن سند را صادر كرد و عده اى بر آن شھادت دادند. ندجلوگیرى كن
: جواب داد» آیا تو خلیفھ اى یا عمر؟« : طلحھ از این جریان ناراحت شد بھ ابابكر گفت . بردند آنرا پاره كرد

  )142( !عمر
ابابكر نظر اطرافیان حاضر در جلسھ . دو نفر نزد ابابكر آمده و از او قطعھ زمینى براى كشاورزى خواستند -4

او سند را گرفتھ و پاره كرد . آن سند را نزد عمر بردند. را پرسید، ھیچكس مخالفت نكرد؛ لذا سند آنرا بھ آنھا داد
ابابكر » آیا این زمین از آن تو بود یا از مال مسلمانان ؟« : و در حالى كھ خشمناك بود نزد ابابكر آمد و گفت 

 آیا« : عمر در رد وى گفت » مال مسلمین بود؛ ولى من با اطرافیانم در این زمینھ مشورت كردم « : جواب داد
من كھ از اول گفتم تو براى « : ابوبكر گفت » با ھمھ مسلمانان مشورت كردى و ھمھ بھ این عمل راضى ھستند؟

  )143( ».خالفت سزاوارتر از من ھستى ؛ ولى تو مرا بھ پذیرش آن مجبور نمودى 
شما كھ امروز اینقدر دم از شورا مى زنید و براى قطعھ زمینى مشورت با : جا دارد از خلیفھ دوم سئوال شود

ھ از نظر اھمیت ك(ھمھ مسلمانان را الزم مى دانید، در جریان سقیفھ كھ مسئلھ رھبرى مسلمانان در میان بود 
 چگونھ بدون مشورت با مسلمانان ، ابابكر را انتخاب كردید؟) قابل مقایسھ با بخشیدن چند قطعھ زمین نیست

خلیفھ دوم بھ این واقعیت اعتراف مى كرد كھ انتخاب ابابكر بدون نظرخواھى از مردم بوده است و  )144(
وى در دوران زمامدارى خود فریاد مى  )145( .خواستار اعدام كسانى شد كھ بعدھا بھ چنین انتخابى دست زنند

در جریان سقیفھ ھمھ مسلمین حاضر نبودند و از  )146( .ھر كس با فردى بدون مشورت ، بى ارزش است : زد
نفر انتخاب شد كھ عبارت بودند  5افراد موجود نیز ھمھ موافق نبوده و بھ ابابكر راءى ندادند؛ بلكھ تنھا با راءى 

و بھ عبارت دیگر از ھمھ حاضرین در  )147( ، اسید ابن خضیراز عمر، ابوعبیده جراح ، بشیر ابن سعد، سالم 
  .ندسقیفھ نظر خواھى نشد و بسیارى نیز راءى نداد

نمى داد چنانكھ قضاوت خلیفھ را در مورد   استقالل عمر در برابر خلیفھ اول بجائى رسید كھ بھ فرمان او گوش 
عاصم كھ عمر مادر او را طالق داده (آنجا كھ ابابكر حكم كرد حق نگھدارى كودكش . فرزندش عاصم نپذیرفت 

و از این رو  )148( .رد نمود و فرزندش را گرفت عمر با وجود حكم ابابكر، آن را . با مادر بزرگش باشد) بود
ر نافرمانى مى كنم آن است كھ تو دستورھاى او را سر آنكھ من نسبت بھ ابابك« : اشعث ابن قیس بھ عمر گفت 

كھ حمایت عمر از ابابكر را ) ع(ت كالم امام على پس از بیان این مطالب بھ صح )149( ».زیر پا مى گذارى 
بعد از خود، عمر را   قرار بر این است كھ اول ابابكر خلیفھ گردد و سپس . یك توطئھ قبلى مى داند پى مى بریم 

  .جانشین خویش سازد
تور داد فرستاد و دس) ع(از بیعت با ابابكر سر باز زد عمر را سراغ على ) ع(چون على « : بالذرى مى گوید

آمد بین آنھا مشاجره لفظى در ) ع(چون عمر بھ سوى على . كھ او را با خشونت ھر چھ تمامتر نزد من بیاور
از آن توست ، ) خالفت و حكومت(از پستان خالفت بدوش كھ نیمى از آن : بھ او فرمود) ع(گرفت ، امام على 

  )150( ».حكومت را بھ تو واگذار كند سبب پافشارى تو بر رھبرى ابابكر آن است كھ بعدا! بخدا قسم 
در آن خطبھ نیز بھ . ھ معروف است در روزھاى اول خالفت خود خطبھ اى ایراد كرد كھ بھ شقشقی) ع(امام 

بینا ! فیا عجبا... مضى االول لسبیلھ فادلى بھا الى فالن بعده : تبانى خلفا در این زمینھ اشاره مى كند و مى فرماید
ابابكر فوت نمود و ھنگام «  )151( .ھو یستقیلھا فى حیاتھ اذ عقدھا الخر بعد وفاتھ لشد ما تشطرا ضرعیھا

بسیار عجیب است ، او كھ در زمان ! اوه . بھ عمر واگذار كرد )152(مرگش حكومت را بھ عنوان رشوه 
خود ھنگام مرگ عروس  )153( حكومتش از مردم مى خواست عذرش را بخواھند و استعفایش را بپذیرند،

  ».این دو، منافع خالفت را بین خود تقسیم نمودند. عقد بست ) عمر(خالفت را براى دیگرى 
ستر بیمارى ، عثمان را احضار نمود و بھ او دستور داد كھ و بدین گونھ ابابكر زحمات عمر را ارج نھاد و در ب

بھ مسلمانان در آخرین لحظھ زندگى دنیا و  )154(این عھدنامھ اى است كھ عبدهللا ابن عثمان « : چنین بنویس 
پس از خود، « : عثمان ادامھ داد. سخن خلیفھ كھ بھ اینجا رسید بیھوش شد» ...نخستین مرحلھ آخرت مى نویسد

چیزى نگذشت كھ خلیفھ بھ ھوش آمد و عثمان نوشتھ خود را براى وى » .فرزند خطاب را جانشین خود قرار داد
مى دانستم كھ بھ : چگونھ جواب داد: ابابكر از عثمان پرسید. كھ در آن بھ جانشینى عمر تصریح داشت  خواند

  )155( !!غیر او نظر ندارى 
امام نھ تنھا بیعت با ابى بكر را بر پایھ ساخت و ساز مى دانست ؛ بلكھ در مورد انتخاب عثمان نیز چنین نظرى 

معتقد ) ع(امام . مى دانیم كھ در جریان شورى ، عبدالرحمن بھ نفع عثمان راءى داد و وى انتخاب شد. داشت 
ثمان پس از خود وى را بھ عنوان خلیفھ نصب نماید و چون عبدالرحمن ، بود انگیزه عبدالرحمن این بوده كھ ع



  )156( .شوھر خواھر عثمان بوده است بھ نفع وى راءى داده است 
. این اولین روزى نیست كھ علیھ ما ھم داستان شده اید« : بعد از آنكھ عبدالرحمن با عثمان بیعت كرد امام فرمود

تو عثمان را بھ حكومت گماردى تا آن را بھ تو باز . ما صبر مى كنیم و از خدا علیھ شما كمك مى طلبیم 
  )157( ».گرداند

این یك نیرنگ و خدعھ است ، نیرنگى بزرگ « : ھنگام بیعت با عثمان ، این زمزمھ را بر لب داشت ) ع(امام 
!« )158( 

 

 

 
ن كھ بیعت با عثمان را توطئھ قبلى وى با عبدالرحمن مى داند آن است كھ عثمان در زما) ع(گواه بر سخن امام   

حمران بن ابان را طلبید و بھ او دستور داد عھدنامھ اى بنویسد كھ در . خالفت خود بھ بیمارى سختى مبتلى گردید
آنگاه آن را براى ام حبیبھ ، دختر ابى سفیان و ھمسر . صورت فوت وى ، عبدالرحمن بھ خالفت انتخاب گردد

ص(پیامبر  و از اینكھ عثمان مخفیانھ وى را برگزید، ناراحت شد عبدالرحمن بھ این نامھ سرى قانع نبوده. فرستاد ( . 
(159) 
 

با ابابكر) ع(چگونگى بیعت امام على : ب   
 : قبل از شروع در این بحث الزم است جریان سقیفھ را كھ منشاء انتخاب ابابكر شد بطور اختصار بیان كنیم

در منزل ایشان مشغول تجھیز بدن مبارك حضرت بودند و گروھى از اصحاب ) ص(در زمانى كھ اھل بیت پیامبر 
نام سقیفھ بنى ساعده جمع شدند تا در مورد  در انتظار پایان یافتن مراسم غسل بھ سر مى بردند، انصار در محلى بھ

سعد ابن عباده كھ رئیس خزرج . تصمیم بگیرند) ص(جانشین پیامبر  ( بود ضمن ) یكى از دو قبیلھ مھم مدینھ
انصار نیز وى را . ایشان را براى رھبرى امت اسالمى سزاوار دانست ) ص(برشمردن كمكھاى انصار بھ پیامبر 

مودندبراى تصدى حكومت نامزد ن . 
ص(وى بھ كنار خانھ پیامبر . در این میان شخصى خبر اجتماع انصار را بھ عمر رسانید آمد؛ ولى وارد نگردید و  (

عمر بار دوم پیغام فرستاد كھ مسئلھ . ابابكر جواب داد كھ من كار دارم و مشغولم . پیكى را سراغ ابابكر فرستاد
بھ اتفاق ھم بھ سوى . بیرون آمد و در جریان امر قرار گرفت  ابابكر . مھمى در كار است و حضور تو الزم است

با ورود این سھ نفر در سقیفھ ، رشتھ كار از . سقیفھ حركت كردند و در بین راه ابوعبیده جراح نیز با آنھا ھمراه شد
دست انصار خارج گشت و ابابكر شروع بھ سخنرانى نمود و ضمن برشمردن فضایل مھاجرین و انصار، 

ما مھاجرین اولین افرادى ھستیم كھ بھ پیامبر «: وى چنین گفت . ین را براى تصدى رھبرى اولى دانست مھاجر
ایمان آوردند و ما قبیلھ و عشیره پیامبریم و از نظر نسب نیز ما در بین تمام طوائف عرب فرزند داریم و با ) ص(

را ) ص(شما انصار نیز پیامبر . ھمھ خویشاوندیم  ( اه داده و او را كمك كردید و در امر دین وزیر ر) بھ شھر خود
من ابوعبیده و ! و كمك پیامبر و ما بوده اید؛ ولى نسبت بھ مھاجرین كھ براى رھبرى سزاوارترند حسادت نورزند

حباب ابن منذر بھ نمایندگى از انصار بھ مخالفت پرداخت و  (160) «. عمر را براى رھبرى پیشنھاد مى كنم
سر دادند؛ یعنى دو » منا امیر و منكم امیر«برخى نیز شعار . خواستار انتخاب فردى از انصار بھ عنوان خلیفھ شد

ما رھبر خواھیم بود و «: ابابكر با تردستى تمام مى گوید. اب مى كنیم یكى از مھاجرین و یكى از انصاررھبر انتخ
حباب ضمن رد سخن ابابكر، انصار را بھ مقاومت در مقابل مھاجرین فر » .شما نیز وزیر و مشاور ما خواھید بود

را مطرح مى نماید» دو رھبرى«مى خواند و باز شعار  ، مھاجرین را »دو رھبرى«عمر ضمن رد طرح  (161) .
خود را افرادى گزافھ گو و گناھكار مى براى خالفت برتر مى داند و مخالفین ) ص(بھ جھت خویشاوندى با پیامبر 

 (162) .شمرد
برخى . یش آمد، عمر دست ابابكر را بھ عنوان بیعت فشرددر این ھنگام كھ جدالھاى لفظى و برخى زد و خوردھا پ

از افراد قبیلھ اوس كھ قبل از اسالم با قبیلھ خزرج نزاع داشتند و ھنوز آن كینھ ھا را فراموش نكرده بودند از ترس 
برخاستھ انصار بھ مخالفت . آنكھ مبادا سعد ابن عباده كھ از خزرجیان است بھ حكومت برسد، با ابابكر بیعت نمودند
جز با على بیعت نمى كنیم «و شعار  از روى  با این وصف روشن است كھ بیعت با ابابكر (163) .سر مى دھند «

مشورت و راءى گیرى آزادانھ نبوده است ؛ بلكھ امرى عجوالنھ بوده چنانچھ خود ابابكر و نیز عمر بھ آن اعتراف 
 (164) «.داشتند



چنان جو ارعاب و خفقان از طرف عمر ایجاد شده . بعد از جریان سقیفھ راءى گیرى در خارج از سقیفھ آغاز شد
گروھى از اصحاب سقیفھ وارد مسجد شدند و ھر كسى را مى دیدند از او مى . بود كھ مردم جراءت مخالفت نداشتند

متناع وى را مى زدند و دست او را جلو مى آوردند و بر دست ابى بكر مى خواستند بیعت نماید و در صورت ا
 (165) . گذشتند خواه مى خواست یا نمى خواست

از جملھ سلمان ، ابوذر، عمار، مقداد، ابوایوب انصارى ، عباس ) ص(لكن شخصیت ھاى مھمى از اصحاب پیامبر 
عموى پیامبر، زبیر، فروة ابن عمرو، ابى ابن كعب ، براء ابن عازب ، ابوالھیثم ابن التیھان ، خالد بن سعید و بریده 

بیعت ننمودند... د ابن عباده و سعد بن ابى وقاص واسلمى ، خزیمھ ابن ثابت ذوالشھادتین ، سع و گروھى از  (166) 
بابكر، در خانھ فاطمھ آنان بھ عنوان اعتراض بھ انتخاب ا ( جمع شدند) س احترام خاصى كھ منزل فاطمھ در زمان  .

داشت ،) ص(پیامبر  مى شد كھ سردمداران حكومت ، تصمیم بر یورش بھ آن مكان و آزار متحصنان  مانع (167) 
 .بگیرند

. براى خلیفھ و اطرافیان بسیار حائز اھمیت بود) ع(بیعت دیگران چندان مھم بھ نظر نمى رسید، بلكھ بیعت على 
با توجھ بھ اینكھ  بیعت ننماید اركان حكومت محكم نخواھد گشت ، مخصوصا) ع(آنھا مى دانستند كھ اگر على 

سر مى دادند) ع(متحصنین و گروھى دیگر شعار بیعت با على  . (168) 
گروھى بھ سوى خانھ فاطمھ خلیفھ ، عمر را با  ( ماءمور . فرستاد تا متحصنین را براى بیعت حاضر نماید) س

خلیفھ در مقابل خانھ دختر پیامبر با صداى بلند فریاد مى كشید كھ متحصنین براى بیعت با خلیفھ ھر چھ زودتر خانھ 
ر این ھنگام ، عمر ھیزم طلب نمود و د. را ترك كنند؛ لكن داد و فریاد او اثرى نبخشید و آنان از خانھ خارج نشدند

 .تھدید كرد كھ در صورت تسلیم نشدن خانھ را بر سر حاضرین خراب خواھم كرد و آنان را بھ آتش خواھم كشید
(169) 

؛ تنھا یادگار او، ناراحت بھ نظر مى رسید )ص(یكى از ھمراھان كھ از گستاخى و جسارت بھ منزل دختر پیامبر 
بودن فاطمھ : عمر با خونسردى جواب داد. در این خانھ است ) ص(دختر پیامبر : بھ عمر اعتراض كرد و گفت 

( نجام این كار نمى شوددر خانھ مانع از ا) س جمعیتى را «: پشت در آمد و گفت  (س)در این موقع فاطمھ  (170) .
جنازه پیامبر . ر از شما باشندسراغ ندارم كھ بدت )و  (171) .را در میان ما تنھا گذاشتید (ص ) ) بدون مشورت با ما

چرا حكومت خود را بر ما تحمیل مى كنید و خالفت را كھ حق ماست بھ ما باز نمى . الفت تصمیم گرفتیددرباره خ
 (172) «گردانید؟

. و گروھى از بنى ھاشم ھمچنان مقاومت مى ورزیدند) ع(در این زمان برخى از متحصنین خارج شدند؛ ولى امام 
را براى بیعت ) ع(براى بار دوم خلیفھ غالم خود قنفذ را ماءمور كرد كھ على . داد  عمر نزد خلیفھ آمد و گزارش 

او پشت در آمد و چنین گفت. دعوت نماید  : « : در جواب فرمود) ع(امام على » .تو را مى خواند) ص(فھ پیامبر خلی
غالم با نومیدى برگشت و » !كى ایشان او را جانشین خود قرار داد؟. دروغ بستید) ص(چھ زود بھ پیامبر «

: دبا صداى بلند بطورى كھ دیگران نیز آن را بشنوند فرمو) ع(امام . ابابكر بار دیگر قنفذ را فرستاد. گزارش داد
او « ( مدعى مقامى شده است كھ شایستگى آن را ندارد) ابابكر .» (173) 

این بار ابابكر دستور مى . مكرر، دستگاه خالفت را سخت عصبانى نمود مقاومت متحصنین در برابر دعوتھاى
و افراد متحصن را بھ ھر نحو ممكن ولو با فشار و درشتى بھ مسجد بیاورند) ع(دھد كھ على  در صورت  (174) 

چون ) ص(دختر پیامبر . مى نھد) ع(بار دوم با گروھى رو بھ خانھ على عمر  (175) .مقاومت با آنھا بجنگند
بعد از تو پسر ! اى رسول گرامى ! پدر جان «: و گفت  (176) صداى مھاجمان را شنید با صداى بلند نالھ كرد
گروھى از اطرافیان عمر با شنیدن  (177) «.خطاب و فرزند ابى قحافھ گرفتاریھاى زیادى براى ما ایجاد كردند
 (178) .نالھ ھاى زھرا گریھ كنان بازگشتند؛ ولى عمر با عده اى دیگر باقى ماند

جسارت نموده و خانھ او را مورد ھجوم قرار ) ص(در این ھنگام آن مصیبت بزرگ رخ داد و بھ دختر پیامبر 
مى زند،  عمر كھ قبال تھدید نموده بود كھ اگر متحصنین از خانھ زھرا خارج نشوند خانھ را آتش . دادند  (179) 

)فاطمھ  (180) .تھدید خود را عملى كرد، آتشى آورد تا خانھ را بسوزاند آمده ! اى پسر خطاب «: بھ او فرمود) س
مگر اینكھ ھمچون دیگران بیعت نمائید! آرى «: وى جواب داد» اى تا منزل ما را بسوزانى ؟ .» (181) 

و با  (182) او بھ این تھدید و آوردن آتش اكتفاء ننمود؛ بلكھ تھدید خود را بھ مرحلھ عمل رسانید و در را آتش زد
)فشار بھ در وارد خانھ گردید كھ با مقاومت فاطمھ  روبرو شد،) س ضربھ اى بھ پھلوى فاطمھ زد كھ سبب  (183) 
)سقط جنین فاطمھ  گردید) س . (184) 

و زبیر مواجھ شدند كھ با شمشیر كشیده تصمیم بر دفاع از خود ) ع(بعد از گشودن در، مھاجمان با مقاومت امام 
شكست ) ع(در این گیر و دار شمشیر على . داشتند . و مھاجمان جراءت كرده و بھ خانھ فاطمھ وارد شدند (185)

داشتبر لب » فقط على«وى شعار . زبیر ھم مورد حملھ قرار گرفت و دستگیر شد فریاد مى  (س)فاطمھ  (186) . 



از خانھ ام بیرون روید و گر نھ شما را نفرین خواھم كرد«: زد و زبیر دستگیر شدند و آنھا ) ع(امام على  (187) «.
بھ سمت مسجد مى كشید را نزد ابوبكر آوردند تا بیعت نمایند و عمر آن دو را بھ زور باید : و مى گفت  (188) 

را تھدید بھ قتل نمود) ع(بنابر نقل ابن قتیبھ عمر، امام  (189) .بیعت كنید چھ از روى میل و چھ با زور . (190) 
من بھ حكومت و فرمانروائى از شما سزاوارترم ، من با شما بیعت نمى كنم ، شما «: خطاب بھ آنھا فرمود) ع(امام 

ص(خویشاوندى پیامبر شما علیھ انصار بھ . باید با من بیعت كنید استدالل كردید و آنھا ھم بھ ھمین دلیل زمام  (
من ھم ھمین دلیل شما را علیھ خودتان ارائھ مى دھم ، پس اگر از ھواى نفس . حكومت را در اختیار شما قرار دادند

زمامدارى بھ پیروى نمى كنید و از خدا مى ترسید درباره ما بھ انصاف داورى نمائید و حق ما را در حكومت و   
 «.رسمیت بشناسید و گر نھ وبال این ظلم كھ از روى علم و عمد بر ما وارد مى كنید، گریبانگیر شما خواھد شد
(191) 

در جواب فرمود) ع(امام » .آزاد نمى شوى مگر آنكھ بیعت كنى «: عمر فریاد زد : « از پستان خالفت ! اى عمر
بخدا . امروز اساس حكومت ابوبكر را محكم گردان تا فردا بھ تو بسپارد. بدوش كھ نیمى از آن سھم تو خواھد بود

ابوعبیده جراح پیش آمد و خواست با زبان ، امام را نرم » .او بیعت مى كنم نھ سخن تو را مى پذیرم و نھ با ! قسم 
جوانى ایشان را مانع رھبرى مى شمارد و ابوبكر را بھ جھت ریش ) ع(وى ضمن شمردن فضایل امام . نماید

 (192) .سفیدى برتر مى داند
مى شمرد و مھاجرین را از تبعیت ) ص(باز سخنانى ضمن رد بیعت ، رھبرى را حق خاندان پیامبر ) ع(امام 

 (193) .ھواى نفس برحذر مى دارد
سرنوشت ما را تباه كردى و با ما «: بعد از بیعت عمومى با ابوبكر بھ وى گفت ) ع(بنابر نقل مسعودى امام 

ابابكر جواب داد ».مشورت ننمودى و حق ما را نادیده گرفتى  درست است ؛ ولى من از بروز آشوب مى » :
مود و بھ خانھ خود بازگشتدر این جلسھ بیعت نن) ع(امام  (194) «. ترسیدم  . (195) 

ود و با وجود فشارھاى زیاد عمر و بھ میل خود با ابابكر بیعت ننم) ع(از مطالب گذشتھ روشن گردید امام 
معاویھ نیز در یكى . سردمداران حكومت در مقابل آنھا مقاومت ورزید و بدین وسیلھ اعتراض خود را اعالم نمود

ضمن ) ع(امام . ، خوددارى حضرت از بیعت با خلفا را بر ایشان خورده مى گیرد)ع(از نامھ ھاى خود بھ امام 
نموده ، صریحا بیان مى كند كھ از خلفا و اعمال آنھا بیزار بوده و حاضر نیست بھ جھت پذیرش اینكھ با خلفا بیعت ن

 (196) .مخالفت و بیزارى از خلفا از مردم معذرت خواھى كند
بنابر نقل ابن قتیبھ ھنگامى كھ امام . حتى با تھدید بھ قتل نیز مواجھ مى گردد؛ ولى باز بیعت نمى نماید) ع(امام 

اگر بیعت نكنم چھ خواھد «: را با زور از خانھ بیرون مى كشیدند و اصرار بر بیعت داشتند، حضرت فرمود) ع(
با چھ جراءت بنده خدا و برادر رسول اكرم را «: فرمود) ع(امام » .در این صورت كشتھ خواھى شد«: گفتند» شد؟

از فرصت استفاده ) ع(امام . سبب شد كھ او را بھ حال خود واگذارند) ع(مقاومت سرسختانھ على » خواھید كشت ؟
ص(نمود و از ظلم سردمداران بھ پیامبر  ن القوم استضعفونى و كادوا یقتلوننى ا! یابن ام : شكایت نمود و فرمود (

(197) « ك بود مرا بكشندپس از درگذشت تو این قوم مرا ناتوان شمردند و نزدی! برادر .» (198) 
بر دست ابابكر كشیدند یعنى  را در حالى كھ بستھ بود جلو آوردند و بزور) ع(مسعودى آورده است كھ دست امام 

ابابكر از «: ود كھ گفتھ انداز اینجا میزان صحت كالم برخى از مورخین روشن مى ش (199) . كھ بیعت نمودى
نخواست با او بیعت كند و او را مجبور بھ بیعت ننمود) ع(على  .» (200) 

را بھ قتل تھدید مى ) ع(دستور ابابكر كھ على را با درشتى تمام بھ مسجد بیاورید و سخن دستیار او كھ امام على آیا 
و آتش زدن خانھ او و اھانت بھ ھمسر گرامیش و دستگیرى امام و زبیر، ) ع(كند و ھمچنین یورش بھ خانھ على 

مد اگر چھ از آن سوء استفاده كند؛ لذا معاویھ در اجبار و اكراه نیست ؟ ھر خردمند منصف این اجبار را مى فھ
توجیھ برخى فشارھا و تھدیدھایش طى نامھ اى بھ فرزند ابابكر، گوشزد مى كند كھ خلیفھ اول و دوم براى اخذ 
 (201) .بیعت از امام ، فشارھا بر وى وارد كرده و حتى تصمیم بر قتل وى داشتند

مورد تھدید قرار مى گیرد؛ بلكھ در زمان انتخاب عثمان نیز چنین حادثھ ) ع(نھ تنھا در مورد بیعت با ابابكر، امام 
انساب االشراف مى نویسدبالذرى در . اى اتفاق افتاد وقتى عبدالرحمن ابن عوف و ھمراھانش با عثمان بیعت » :

بیعت كن و گر نھ تو را خواھم كشت و : عبدالرحمن گفت . كھ ایستاده بود، نشست و بیعت نكرد) ع(كردند، على 
اصحاب . ردیدخشمناك گردید و از جلسھ خارج گ) ع(على . در آن جلسھ ھیچ كس جز وى شمشیر بھ ھمراه نداشت 

آنگاه برگشت و بیعت نمود. یا بیعت كن و یا اینكھ با تو خواھم جنگید: شورى او را تعقیب كرده و گفتند .» (202) 
 (203) .مورخین دیگر نیز تھدید عبدالرحمن را نقل كرده اند

نفر از اعضاى شورى اتفاق  5اگر : وصیت عمر ناشى شده بود كھ در جریان شورى گفت گفتنى است این تھدید از 
نفر داراى یك راءى بودند و دو نفر مخالف بودند آن دو  4نمودند و یك نفر مخالفت كرد وى را گردن بزنید و اگر 



 (204) ...را اعدام كنید و
بھ حكومت خلفا راضى بوده است كامال ) ع(با آنچھ گذشت روشن مى شود روایتى كھ برخى نقل كرده اند كھ امام 

ھنگامى كھ او را بھ مسجد مى بردند ) ع(ابابكر بھ على : مانند آنكھ ابن عبد ربھ اندلسى مى گوید. باطل مى باشد
ع(على » آیا فرمانروائى ما را ناخوش دارى ؟«: گفت  لكن قسم خورده ام تا مادامى كھ قرآن ! نخیر«: جواب داد (

 (205) «. را جمع نكرده ام لباس نپوشم و از منزل خارج نگردم
 
 زمان بیعت امام با ابابكر

در مقابل جریان سقیفھ موضع مى گیرد و حتى با وجود تھدید بھ قتل ، حاضر بھ ) ع(قبال بیان شد كھ امام على 
در چھ زمانى با ابابكر بیعت نمود روایات مختلفى وجود دارد) ع(ما در مورد این كھ امام بیعت نمى شود؛ ا . 

طبرى در تاریخ . در ھمان روز اول ، با ابابكر بیعت نمود) ع(برخى از مورخین روایاتى نقل كرده اند كھ امام 
لف نبود، تنھا برخى از مرتدین ھیچ كس در جریان بیعت با ابابكر مخا«: خود از شخصى بھ نام ولید نقل مى كند

اعتراض كردند و ھیچ یك از مھاجرین از بیعت با او سر باز نزد و ابابكر ھم ھیچ كس را بھ بیعت دعوت ننمود، 
در خانھ خود نشستھ ) ع(على «: و نیز از قول حبیب ابن ابى ثابت نقل مى كند» .ھمھ از روى میل بیعت كردند

عت حاضر گردید بطورى كھ عباى خود را نپوشیده بود؛ زیرا نمى خواست در با عجلھ براى بی) ع(على . است 
 (206) «.بیعت با ابى بكر تاءخیر نماید، آنگاه در مسجد شخصى را دنبال لباس خود روانھ كرد

در ھیچ لحظھ اى از ابابكر ) ع(ابن كثیر نیز بیعت امام را در ھمان روز اول یا دوم مى داند و معتقد است امام 
 (207) .كناره نگرفت و در تمام نمازھاى وى شركت نمود

اگر چنانكھ طبرى و . این سخنان با مراجعھ بھ تاریخ و مطالعھ شرایط موجود در آن زمان صحیح بھ نظر نمى رسد
و ) ع(نمى شناخت ، پس دستور ابابكر بھ تفتیش خانھ على  براى بیعت سر از پا) ع(امام : ابن كثیر مى گویند

براى آنكھ اعتراض خود را بھ ) ع(سوزاندن خانھ توسط عمر چھ لزومى داشت ؟ حقیقت مطلب آن است كھ امام 
ع(گوش جھانیان برساند بھ مدت شش ماه با ابابكر بیعت ننمود و تا مادامى كھ فاطمھ زھرا  در قید حیات بود با  (

عت نكردوى بی بود زنده ) ع(بنابر گفتھ مورخین نھ تنھا امام ؛ بلكھ ھیچ یك از بنى ھاشم مادامى كھ فاطمھ  (208) .
 (209) .با ابوبكر بیعت ننمودند

بھ شمار مى رود در این مسئلھ ) ص( ابن حزم كھ از مدافعان سرسخت خلفا و از كینھ توزان اھل بیت پیامبر
ؤ لف م (210) . پذیرفتھ كھ على بھ مدت شش ماه با ابابكر بیعت ننموده است « نیز ضمن نقل حدیث طبرى » الكامل

ماه بیعت نمود  6بعد از ) ع(آنچھ بھ نظر صحیح مى رسد این است كھ على «: ، آن را مردود مى شمرد و مى گوید
 (211) «.و قبل از آن بیعت نكرد
)عالوه بر آن در سند روایت طبرى ، سیف ابن عمر تمیمى  قرار دارد كھ علماى رجال وى را )  ھ 170متوفاى 

سائى و یحیى ابن معین احادیث او را ضعیف و بى ارزش مى داند و ن. تضعیف كرده و سخنش را معتبر نمى دانند
 (212) .حاكم و ابن حجر نیز وى را فردى غیرموثق مى شمرند

ع(ب پیش آمد عثمان نزد على ھنگامى كھ ارتداد عر: بالذرى مى نویسد » : رفت و گفت ( تا وقتى تو ! اى پسر عمو
آن قدر از این مطالب در گوش او زمزمھ كرد تا او را ... بیعت نكنى كسى براى این جنگ بیرون نخواھد رفت و

پس از آن كھ على . نزد ابابكر برد و از  بیعت نمود، مسلمانان خوشحال گشتھ و كمر بھ جنگ مرتدین بستند (ع )
 (213) «.ھر سو سپاه بھ حركت در آمد
 
 احادیث جعلى 

ص(از پیامبر ) ع(ھ امام على روایات زیادى از طریق اھل سنت وارد شده است ك خالفت بعد از «: نقل مى كند (
و امام نیز در ضمن آن احادیث افضلیت و برترى ابابكر را » .من ، از آن ابوبكر و سپس عمر و عثمان مى باشد

ابوبكر را براى احراز مقام رھبرى ، از خود برتر مى دانست ؛ پس چرا ) ع(اگر واقعا امام على  (214) .مى پذیرد
من بھ  شما باید با من بیعت كنید؛ زیرا«: ماه با او بیعت ننمود؟ و چرا در جریان دستگیرى خود فرمود 6بھ مدت 

الفت ؟ این روایات در اعصار بعد و مخصوصا دوره امویان براى توجیھ خ...و چرا (215) «خالفت سزاوارترم
نسبت داده اند) ع(خلفا ساختھ شده و آنگاه بھ على  . 

« استمداد از مسلمانان مدینھ براى برگرداندن خالفت: ج  » 
براى آنكھ بر مسلمین اتمام حجت شود تا بعدھا كسى سكوت امام را دلیل بر انصراف ایشان از ) ع(امام على 

حاكم بھ در خانھ ھاى مسلمانان مدینھ آمد و آنھا را بھ  رھبرى اسالمى تلقى ننماید و نیز براى اعتراض بھ دستگاه
در زمینھ خالفت بعد از خود انداخت و از آنھا براى ارجاع رھبرى بھ مسیر اصلى اش ) ص(یاد سفارشات پیامبر 



امام على گاھى با فاطمھ و فرزندانش ؛ حسن و حسین «: ابن ابى الحدید در این زمینھ مى گوید. كمك خواست 
( بھ كنار خانھ مسلمین مدینھ مى آمد و از آنھا طلب كمك مى كرد) السالمعلیھم  .» (216) 

فاطمھ ) ع(على «: بوده است چنین نقل مى كندسلمان كھ خود شاھد صحنھ  ( را بر االغى سوار كرد و دست دو ) س
را گرفت و بھ در خانھ اھل بدر برد و حق خویش را بھ آنھا یادآورى كرد، و ) ع(و حسین ) ع(فرزندش حسن 
اى تراشیده و دستور داد صبح ھنگام با سرھ) ع(امام . تنھا چھل و چھار نفر جواب مثبت دادند. طلب كمك نمود

من ، : سپیده صبح كھ دمید تنھا چھار نفر حاضر شدند. اسلحھ ، براى بیعت با ایشان تا حد مرگ حاضر گردند
 (217) «.ابوذر، مقداد و زبیر

ھمین جریان را برایشان خرده مى گیرد و زخم زبان مى زند كھ تو، ھمسر و ) ع(معاویھ در نامھ اى بھ امام 
نفر بھ تو  5و  4فرزندانت را بھ در منازل اھل بدر و سابقین در اسالم بردى و از آنھا كمك خواستى ؛ ولى جز 

 (218) .جواب مساعد ندادند
ھ سوى ما اگر قبل از بیعت با ابى بكر شما ب«ھنگامى كھ امام نزد انصار مى رفت بعضى چنین عذر مى آوردند 

 «. مى آمدید، با شما بیعت كردیم
را بر زمین تنھا گذارم و بھ فكر خالفت باشم) ص(چگونھ جسد پیامبر «: در پاسخ مى فرمود) ع(امام   !» (219) 

اما مساءلھ حكومت ، مردم را از تجھیز . در اولین ساعات روز دوشنبھ دیده از جھان فروبست ) ص(رسول خدا 
در این مدت . آنھا در بقیھ روز دوشنبھ تا شامگاه روز سھ شنبھ از پیامبر خود غافل بودند. حضرت غافل نمود
در سقیفھ و انتخاب ابابكر پرداختند و آنگاه بیعت عمومى در روز سھ شنبھ مشغول گشتند و  نخست بھ سخنرانیھا

 (220) .بعد از آن بھ فكر جنازه پیامبرشان افتادند
سھ روز بر زمین ماند؛) ص(برخى از مورخین نقل كرده اند جنازه پیامبر  ولى الاقل از بامداد روز دوشنبھ  (221) 

غافل شدند كھ با صداى بیلھا از ) ص(دفن پیامبر چنان از  (222) .تا شامگاه سھ شنبھ آن پیكر مطھر دفن نگردید
رش بھ خالفت رسیده است ، با آسودگى كامل بھ خواب عایشھ نیز كھ پد (223) .خاك سپارى پیامبر اطالع یافتند
ناز فرو رفتھ و بدن شوھر خود و پیامبر خدا را رھا كرده است و از صداى بیلھا در نیمھ شب متوجھ دفن پیامبر 
 (224) .مى گردد
ابوبكر و عمر نیز كھ بھ حكومت دست یافتھ اند در پوست خود نمى گنجند و فراموش كرده اند كھ حكومت را با نام 

بھ دست آورده اند، این دو نیز در دفن پیامبر ) ص(پیامبر  ( شركت نداشتند) ص . (225) 
و عباس ) ع(اگر امام على  )عموى پیامبر ) و چند تن دیگر از اقوام و آزاد شده ھاى پیامبر نبودند كھ بھ » ص

ن حضرت بپردازند معلوم نبود كھ چند روز دیگر پیكر مطھر حضرت بھ خاك سپرده مى شدتجھیز بد . 

بر برترى خود براى رھبرى امت اسالمى) ع(استداللھاى امام على : گفتار دوم   
 

درباره برترى خویش جھت رھبرى ) ع(ما در این گفتار بر آن نیستیم كھ بھ ذكر تمام استداللھاى حضرت على 
بپردازیم ؛ چرا كھ ذكر ھمھ آنھا بھ نگاشتن كتاب مستقلى نیاز دارد؛ بنابراین بھ ذكر چند نمونھ اكتفاء  امت اسالمى

 . مى نماییم
) (علیھم السالم)امام گاھى بھ بیان فضایل اھل بیت پیامبر  پرداختھ و گاه شایستگى ) كھ خود نیز یكى از آنان است

ى نماید و در این زمینھ بھ سھ اصل استناد مى جویدخویش را براى تصدى رھبرى امت اسالمى بیان م : 
بعد از خود) ع(بھ جانشینى على ) ص(وصیت و نص رسول خدا  -1 . 
)بیان شایستگى اھل بیت  -2 بھ ویژه شخص حضرت على براى ھدایت و رھبرى جامعھ بعد از ) علیھم السالم

ص(پیامبر  ). 
ص(اشاره بھ روابط نزدیك خود با رسول گرامى  -3 ). 
 
 (ص)نص و وصیت پیامبر  -1

ص (در موارد زیادى واقعھ غدیر خم را یادآور مى شد؛ روزى كھ در آن پیامبر ) ع(امام على  ایشان را بھ عنوان  (
كھ خلفا نیز در بین آنھا بودند ) ص(در میان جمعى از اصحاب پیامبر ) ع(امام . رھبر بعد از خود نصب كردند

رمودندجریان غدیر را یادآور شده و ف : 
رسول خدا در روز غدیر خم مرا رھبر و امام مردم معین نمود؛ واى »لذلك اقامنى لھم اماما و اخبرھم بھ بغدیر خم 



واى بر آنكس كھ در قیامت خدا را در حالى كھ دامنش آلوده بھ ظلم بر من باشد مالقات كند! واى !  .» (226) 
براى ابى بكر بیعت بگیرند، جریان غدیر را یادآور شد و در این باره از ) ع(ھنگامى كھ خواستند بھ زور از امام 

ھمانگونھ كھ در جریان شورائى كھ از طرف عمر براى جانشینى بعد از وى تشكیل  (227) مردم اعتراف گرفت ،
 (229) .و نیز در زمان عثمان بھ حدیث غدیر استدالل فرمود (228) شد

درباره آنان ) ص(وصیت رسول خدا » «و فیھم الوصیة«: ایشان در نھج البالغھ مى فرماید ( مى ) اھل بیت پیامبر
ھل بیت خویش را وصى قرار ا) ص(مراد از وصیت در این خطبھ چیست ؟ آیا مراد این است كھ پیامبر » .باشد

بھ رھبرى ) ص(داده یا اینكھ در مورد رعایت حال اھل بیت بھ مردم توصیھ كرده و یا اینكھ مراد، سفارش پیامبر 
در جمالت قبلى امام . بعد از خود مى باشد؟ با دقت در ھمین خطبھ مى توان با مطلب باال پى برد) ع(امام على 

رترى داده و رھبرى را حق ایشان دانستھ و تنھا آنھا را شایستھ رھبرى امت اسالم ، اھل بیت را بر تمام امت ب)ع(
برگشتھ و بھ جایگاه اصلى اش كھ از آن خارج   االن حق بھ اھلش «: بعدى مى فرماید در جملھ (230) .مى داند
امام در این . این خطبھ در زمان حكومت امام ، پس از دوران خلفا بیان گردیده است  (231) «.شده بود باز گردید
خطبھ و نیز در موارد دیگر حكومت اسالمى را حق مسلم و بالفعل خود مى داند و تاءكید مى كند كھ خلفاى قبلى 

نصى در زمینھ ) ص(ر زمانى حكومت اسالمى حق امام است كھ از ناحیھ پیامب. حق قطعى وى را ربوده اند
 .رھبرى ایشان وجود داشتھ باشد

را حق بالفعل خود دانستھ و غضب آنرا ) ص(در اینجا بھ برخى از سخنان حضرت على كھ رھبرى پس از پیامبر 
هللا نبیھ   فو هللا ما زلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض : ظلم بھ خویش مى داند اشاره مى كنیم  از » (232)

ھمواره حق مسلم من ، از من سلب شده است) ص(زمان رحلت رسول اكرم   .» 
حضرت در جواب ! تو بر امر خالفت حریصى ! ى پسر ابوطالب ا: گفت ) ع(شخصى در حضور جمعى بھ امام 

بل انتم وهللا الحرص و ابعد و انا اخص و اقرب و انما طلبت حقا لى و انتم تحولون بینى و بینھ فلما قرعتھ : فرمود
از  بلكھ شما از من بھ خالفت حریص ترید در حالى كھ: بالحجة فى المالء الحاضرین ھب ال یدرى ما یجیبنى بھ 

من حق خود را مى . نظر شرایط و موقعیت ، بسیار از آن دورترید و من براى خالفت سزاوارتر و نزدیك ترم 
مى ) ع(آنگاه امام  (233) «.طلبم كھ شما میان من و آن مانع ھستید و مى خواھید مرا از آن منصرف سازید

چون معترض را با استدالل مغلوب ساختم بھ خود آمد و زبانش سست شد بطورى كھ نمى دانست در جواب : فرماید
 (234) «.من چھ بگوید

از ظلم قریش و ! خدایا«: از قریش بھ درگاه ایزد متعال شكوه برده و مى فرماید) ع(در ذیل ھمین خطبھ ، امام 
نان با من قطع رحم نمودند و مقام و منزلت بزرگ مرا تحقیر كردند و با ھم ای. ھمدستان آنھا بھ تو شكایت مى كنم 

 «.اتفاق نمودند تا علیھ امرى كھ حق خاص من است ، قیام كنند
حكومت اسالمى حق من است كھ اگر بھ من واگذار شود : بھ حاضرین گوشزد نمود) ع(ھمچنین در روز امام 

 (235) . خواھم گرفت
قریش را رسوا گردان كھ ! خدایا«: ابن ابى الحدید جملھ دیگرى از امام در این زمینھ نقل مى كند كھ امام مى فرماید

: و ھنگامى كھ مى شنود شخص مظلومى فریاد مى كشد، بھ او مى گوید» .فتھ و آن را غصب كردندحق مرا گر
بیا با ھم فریاد بزنیم كھ من ھم دائما مظلوم واقع شده ام«  .» (236) 

این ادعا . خالفت را حق مسلم خود دانستھ و حكومت خلفاى ثالثھ را غصب حق قطعى خود مى داند) ع(پس امام 
برخى از شارحین نھج البالغھ چون بھ این سخنان مى . سخنى گزاف خواھد بود) ص(بدون وجود نص از پیامبر 

افضل و برتر است ؛ لذا خالفت فقط ) ص(این است كھ او از ھمھ اصحاب پیامبر ) ع(مقصود امام : درسند مى گوین
در این زمینھ وارد شده است) ص(زیبنده و شایستھ اوست ، نھ اینكھ نصى از پیامبر  این سخنى صحیح  (237) . 

خالفت را حق ) ع(نیست ؛ زیرا تنھا داشتن برترى و شایستگى ، حق بالقوه ایجاد مى كند نھ حق بالفعل ؛ ولى امام 
برشمرده و غصب حق خویش قلمداد مى بالفعل خود دانستھ ، بطورى كھ رد رھبرى خود را ظلم قریش بھ ایشان 

ظلم شده است) ع(نماید؛ ھمانطور كھ عمر نیز بعدھا بھ این حقیقت اعتراف نمود كھ بھ على  و تنھا در  (238) . 
صورتى حكومت اسالمى حق مسلم و بالفعل امام مى شود و خالفت دیگران غصب و ظلم خواھد بود كھ از طرف 



این نیست كھ چرا مرا با تمام شایستگى كنار ) ع(سخن امام . نصى در این زمینھ وجود داشتھ باشد) ص(پیامبر 
این مطلب كامال از . ؛ بلكھ سخن این است كھ حق قطعى و مسلم مرا ربوده اندگذاشتند و دیگران را برگزیدند

خود و اھل بیت پیامبر ) ع(امام . سخنان امام كھ علیھ خلفا بھ حدیث غدیر تمسك مى نمود، مشھود و معلوم است 
بر اھل بیت یا در میان آنان باقى گذارده و ھر گونھ سبقت ) ص(را پرچمدار حق مى داند، حقى كھ پیامبر ) ص(

نرسیده بود ) ص(مبر اگر نصى از پیا (239) .جدائى از آنان را سبب خروج از دین و انحراف از آن قلمداد مى كند
 .پیشى گرفتن برخى باعث خروج از دین نخواھد بود
 
ع(شایستگى و لیاقت اھل بیت بھ ویژه شخص امام  -2 ) 

در این قسمت سعى شده تا سخنان امام درباره مقام ممتاز اھل بیت بیان گشتھ و روشن گردد كھ علوم و معارف 
نسانھا قابل مقایسھ با آنان نیستند؛ لذا دیگران باید از اھل بیت ایشان از یك منبع الھى سرچشمھ مى گیرد و سایر ا

حضرت على ، اھل بیت . تبعیت كنند ( را چنین معرفى مى كند) علیھم السالم اھل بیت جایگاه راز خدا، پناھگاه » :
بیت ، پشت خداوند بھ وسیلھ اھل . دین او، صندوق علم او، مرجع حكم او، گنجینھ كتابھاى او و كوھھاى دین اویند

ھیچ یك از امت اسالمى با آل محمد صلى هللا علیھ و آلھ قابل قیاس . دین را راست كرده و تزلزلش را رفع نمود
كسانى كھ از نعمت اھل بیت برخوردارند با خود آنھا نتوان برابر دانست . نیست  آنھا ستون دین و پایھ یقین  .

شرایط . از تندروى بردارند و كندروھا باید خود را بھ آنھا برسانند تندروھا باید بھ سوى آنھا برگشتھ و دست. ھستند
االن حكومت بھ اھلش بازگشتھ «: امام ھنگامى كھ بھ خالفت رسید مى فرماید» .رھبرى مسلمین در آنھا جمع است 

 (240) «. است
در جاى دیگر خود و اھل بیت را درخت نبوت و منزلگاه نزول رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و ) ع(امام 

آنھا را مایھ حیات علم و مرگ جھل مى نامد كھ  (241) معادن علوم و سرچشمھ ھاى حكمت معرفى مى نماید،
آنھاست ؛ از این  بردبارى شان حكایت از میزان علم آنھا مى نماید و سكوتشان نشان دھنده ھمراھى حكمت با منطق

آنھا را پایھ ھاى اسالم و پناھگاه مردم مى نامد كھ بھ . رو نھ با حق مخالفت مى ورزند و نھ در آن اختالف مى كنند
اینان دین را از روى فھم و بصیرت و براى عمل . وسیلھ آنان حق بھ جایگاه خود بازگشتھ و باطل نابود مى گردد

شنیده و ضبط كرده باشند فرا گرفتھ اند، نھ آنكھ طوطى وار )پیامبر )آنھا را جامھ زیرین  (242) . و یاران » ص
ھاى اسالم مى نامد كھ براى شناخت اسالم از راه آنان باید وارد شدواقعى و گنجینھ ھا و دروازه  . (243) 

در ھمان روزھاى اولیھ . لیاقت و شایستگى خود را براى مردم بیان مى كند )ع(در خطبھ شقشقیھ امام على 
سال بھ  25چھ شد كھ در این مدت خانھ نشین شدید و بعد از : مى پرسد) ع(حكومتش ، ھنگامى كھ شخصى از امام 

ا محل القطب من و هللا لقد تقمصھا ابن ابى قحافة و انھ لیعلم ان محلى منھ: خالفت رسیدید؟ امام در جواب فرمود
)بھ خدا سوگند فرزند ابى قحافھ  (244) الرحا ینحدر عنى السیل و ال یرقى الى الطیر؛ پیراھن خالفت را بر ) بكرابو

تن كرد در حالى كھ مى دانست جایگاه من نسبت بھ خالفت بسان محور است براى سنگ آسیا و از كوھسار وجود 
 «.من ، سیل علوم سرازیر مى شود و اندیشھ ھیچ كس بھ قلھ افكار من نمى رسد

ضمن اشعارى ) ع(امام  ( كھ نقش او در پیشرفت اسالم از ھمھ  بھ این حقیقت اشاره مى كند) كھ در مقدمھ آوردیم
 .بیشتر بوده و اوست كھ مردم را بھ سمت اسالم راھنمائى مى كند

علم بى پایان خود را بھ مردم ارائھ مى نمود» سلونى قبل ان تفقدونى«گاھى امام با جملھ  مخالفین ایشان  (245) .
نیز منكر برتریھاى حضرت نبودند و تنھا دستاویزشان جھت ناتوان شمردن ایشان براى رھبرى ، جوانى حضرت 

من : از بیعت با ابابكر امتناع ورزید و فرمود) ع(ھنگامى كھ امام . بود كھ آن را مانع احراز حكومت مى دانستند
تو بھ خاطر علم و فضل و دین و فھم و سابقھ «: براى خالفت از شما سزاوارترم ، ابوعبیده جراح بھ ایشان گفت 

براى خالفت سزاوارى ؛ ولى فعال جوان ھستى و اینھا ) ص(ات در اسالم و خویشاوندى ات با پیامبر  ( ...) ابابكر و
ما براى «: در جواب فرمود) ع(امام على » .تو زنده مى مانى و در آینده بھ حكومت مى رسى . تو ھستند پیران قوم

و كسى كھ بتواند امور ملت را بر ) ص(رھبرى سزاوارتریم ؛ زیرا قارى كتاب خدا و عالم بھ دین او و سنن پیامبر 
فتار كند در بین ما ھستعھده گیرد و سختیھا را از آنھا دور كند و بین آنھا بھ عدالت ر  .» (246) 



سالھ اش بارھا  5زمان حكومت  در. از این شخص ، خود حضرت مى باشد) ع(بسیار روشن است كھ مراد امام 
نھج البالغھ چنین  192در خطبھ . فضایل خود را براى مردم بیان مى نمود تا بھتر با شخصیت ایشان آشنا گردند

من از جملھ كسانى ھستم كھ در راه خدا از سرزنش دیگران ھراسى بھ دل راه نمى دھند، چھره آنھا «: مى فرماید
م خوبان است ، سیماى راستگویان و سخنشان كال ( آباد كننده شب و نور دھنده روزند، بھ طناب ) با عبادت و تفكر

الھى كھ قرآن است چنگ مى زنند، سنت ھاى نیكوى خدا و پیامبر او را دوست دارند، اھل تكبر و خیانت و فساد 
)نیستند، قلوبشان بھشتى است و بدنھایشان بھ اعمال  مشغول است) نیكو  .» 

علم . رھبر جامعھ اسالمى بسیار الزم است داشتن علم و آگاھى از مكتب اسالم و قرآن است از امورى كھ براى 
مى آمد و قادر بھ   نبود و این حقیقت از مشكالتى كھ در طول ایام خالفت آنھا پیش ) ع(خلفا قابل مقایسھ با علم امام 

داستمداد مى كردند، كامال روشن مى گرد) ع(حل آنھا نبودند و از امام  . 
: را با احادیث ابابكر در مورد تفسیر قرآن مقایسھ مى كند چنین مى گوید) ع(سیوطى ھنگامى كھ روایات امام على 

از ابابكر در زمینھ تفسیر، روایات كمى وارد شده است كھ از « عدد تجاوز نمى كند؛ ولى از على احادیث  10
وال دارید از من بپرسید من پاسخ آن را از كتاب خدا ھر سئ: فراوانى در این زمینھ نقل شده و اوست كھ مى گفت 

 (247) «. خواھم داد؛ زیرا من اطالع كافى از آیات دارم ، تا جایى كھ زمان و مكان نزول آیات را ھم مى دانم
علت كمى روایات ابى بكر كوتاه بودن عمر او بعد از پیامبر است«: سپس مى گوید این توجیھ صحیح بھ  (248) . 

نظر نمى رسد؛ زیرا براى ھمین چند سئوال تفسیرى ھم كھ از وى شد، پاسخ صحیحى نداشت و در ھمین دو سال 
ھر . ابابكر و عمر اطالعى دقیقى از الفاظ قرآن نداشتند. نتوانست بیشترى از او مى شد جھلش آشكارتر مى گشت 

اب«ناى دو مع معنى نكردن لفظ : برخى چنین گفتھ اند (250) .را كھ یك لفظ عربى است نمى دانستند (249) «
« اگر درباره قرآن «: ناشى از شدت تقواى خلیفھ بوده است و روایتى نیز از وى نقل نمودند كھ مى گفت » اب

زنم كھ مقصود خدا نیست ، بھ كدام زمین و كدام آسمان پناه برم ؟حرفى ب این سخن ناتمام است و گر نھ  (251) «
كاللھ«ا ھنگامى كھ در مورد چر از وى سئوال شد، احتیاط نكرده و جانب تقوى را رعایت ننمود؛ بلكھ  (252) «

كاللھ «درباره «: فت گ بھ نظر خود سخن مى گویم ، اگر صحیح باشد از ناحیھ خداست و اگر خطا باشد از من و  «
جمیع ورثھ غیر از پدر و فرزند است » كاللھ«شیطان است ، مقصود از  در اینجا كھ آیھ بیانگر یك حكم  (253) «.

یك امر لغوى بوده و آیھ سوره » اب«شرعى است با كمال قاطعیت سخن گفتھ ، در حالى كھ ارائھ معناى كلمھ 
م شرعى ارث است كھ عده اى با آن سروكار در بردارنده حك» كاللھ«حامل حكم شرعى نیست ؛ ولى آیھ » عبس«

 . دارند و احتیاط در مورد احكام شرع بیش از معانى لغات الزم است

 

 

عمر نیز در اوایل حكومتش ھمین نظر را داشت و اظھار مى نمود كھ از خدا خجالت مى كشد برخالف 
شخصى است كھ » كاللھ«ولى بعدھا خجالت را كنار گذاشت و مدعى شد كھ  )254( ابوبكر سخن بگوید؛

سپس بھ . شخصى است كھ فرزند ندارد» كاللھ«: نظر ابابكر این بود: قرطبى مى گوید )255( .فرزند ندارد
 .ر را داشت عمر نیز ھمین نظ. كسى است كھ پدر و فرزند ندارد» كاللھ«نظر دوم رسید؛ یعنى مراد از 

: فت این سخن قرطبى ناظر بھ اوایل حكومت عمر است ؛ ولى او نیز بعدھا نظرش تغییر كرد و گ )256(
عمر قبل از ضربت خوردنش دستورالعملى در این . كسى است كھ فرزند ندارد؛ چنانكھ بیان شد» كاللھ«

  )257( .زمینھ بھ رشتھ تحریر در آورد و چون بھ صحت آن اطمینان نداشت در بستر مرگ آن را نابود نمود
در تفسیر قرآن تغییر مى كند؛ بلكھ   آنگاه كھ حكومت بھ دست انسان كم اطالع از مكتب بیفتد نھ تنھا نظرش 

اعتراض قرار مى گیرد كھ چرا  در مورد یك حادثھ ، در طى دو سال ، دو گونھ حكم مى نماید و چون مورد
آن حكم طبق قضاوت : سال قبل در مورد ھمین قضیھ آن چنان حكم كردى و امسال این چنین ، جواب مى دھد

  )258( .قبلى ما بود و این حكم طبق قضاوت فعلى ما
در اینحال بھ برخى از قضایائى كھ نزد ابابكر مطرح شده اشاره مى كنیم تا میزان اطالع وى از اسالم 

  .مشخص شود
اد بھ راءى كرد و اجتھ. نیافت ) ص(مسئلھ اى پیش آمد و ابوبكر حكم آن را در كتاب خدا و سنت پیامبر : الف 

 ».اگر صحیح است از ناحیھ خداست و اگر خطاست از خود من است . نظر من چنین است «: سپس گفت 

 



)259(  
ابابكر جواب . مادر بزرگى نزد او آمده و ارث نوه خود را طلبید. وى اطالع كافى از مسائل ارث نداشت : ب 
رسول خدا بھ مادر بزرگ یك ششم : سپس مغیره ابن شعبھ گفت . باید از مردم در این زمینھ سئوال كند: داد

آیا براى خلیفھ مسلمین شایستھ است حكم یك مساءلھ فقھى كھ  )260( .ابوبكر ھم پذیرفت . پرداخت مى كرد
  !ھ سئوال كند؟مورد ابتالء مى باشد را نداند و از مسلمین در این زمین

وى بھ مادر مادر ارث داد؛ ولى بھ مادر پدر .) مادر پدر متوفى و مادر مادر او(دو جده نزد او آمدند : ج 
 .وى دستور داد كھ یك ششم مال میت را بین آن دو تقسیم نمایند. یكى از اصحاب اعتراض كرد. چیزى نداد

آیا مى توان او را با على . این تغییر راءى خلیفھ در یك جلسھ دلیلى جز جھل بھ احكام نخواھد داشت  )261(
  سر مى دھد برابر دانست ؟ )262( »سلونى قبل ان تفقدونى«كھ شعار ) ع(

دزدى را . آن بود ابابكر اطالع كافى از حدود الھى نداشت با آنكھ بھ عنوان حاكم مسلمین مدعى اجراى: ج 
عمر اعتراض كرد و گفت . وى تصمیم بر قطع پایش گرفت . قطع شده بود  نزد وى آوردند كھ قبال یك دستش 

وسعت اطالع وى از اسالم را مى توان  )263( .حد دزدى قطع دست است ؛ لذا دست دیگرش را انداخت : 
سیوطى با كمال احاطھ اى كھ بر علم الحدیث دارد مجموع . از میزان احادیثى كھ از وى نقل شده دریافت 

تاى آن در مورد تفسیر است و از نووى نقل مى كند كھ  6كھ تنھا  )264( عدد مى داند 104احادیث ابابكر را 
 5/1احمد ابن الفرات . بسیار زیاد است عدد مى باشد حال آنكھ حجم روایات  142مجموع روایات ابى بكر 

ولى سھم  )265( میلیون حدیث شنیده بود و حافظان دیگرى كھ ده ھا و یا صدھا ھزار حدیث مى دانستند؛
و از این رو كھ اطالع كافى از سنت پیامبر نداشت تصریح مى . حدیث مى باشد 142ابابكر در این میان تنھا 

 ».آیا خیال مى كنید من طبق سنت پیامبر با شما عمل خواھم كرد؟ من نمى توانم آن را بپاى دارم «: كرد
)266(  

با كمال قاطعیت اولویت خویش را براى رھبرى اعالم مى نمود؛ بلكھ دشمنان امام نیز بھ این ) ع(نھ تنھا امام 
  .بھ این مطلب اذعان داشتند... معاویھ ، سعد ابن ابى وقاص ، عمر و. حقیقت اعتراف مى نمودند

بھ ) ص(براى خالفت بعد از پیامبر ) ع(معاویھ در نامھ اى بھ محمد ابن ابى بكر ضمن پذیرش برترى امام 
 در زمان گذشتھ ، ما و پدر تو با«: جریان تبانى ابوبكر و عمر براى تصدى حكومت اشاره مى كند و مى گوید

ھنگام فوت پیامبر . و برترى او و لزوم حق او را بر گردن خویش مى شناختیم ) ع(ھم بودیم و فضیلت على 
. مخالفت ورزیدند، پدر تو و عمر بودند) خالفتش(اولین كسانى كھ حق او را گرفتند و با حق واقعى او ) ص(

ت خود دعوت كردند، دعوت آنھا را اجابت را بھ بیع) ع(آن دو على . آن دو بر این اقدام اتفاق و قرار داشتند
در مورد او ) كشتن(آن دو اندوه ھا بر وى وارد كردند و تصمیم بر حادثھ بزرگى . نكرد و امتناع ورزید

  )267( ».داشتند، آنگاه بیعت نمود
از تمام ما نسبت بھ ) ع(سعد ابن ابى وقاص نیز ضمن نامھ اى كھ بھ معاویھ مى نویسد تاءكید مى كند على 

بنابراین ، اینكھ امام فریادش بلند است كھ ابابكر  )268( .خالفت اولى بود و ما بھ این مطلب اعتراف داریم 
عمر نیز بھ . سخنى گزاف نیست  )269(مى دانست من براى خالفت سزاوارترم و من محور آسیاى خالفتم 

براى خالفت از من و ابى بكر سزاوارتر ) ع(على «: این حقیقت اعتراف داشت ؛ لذا بھ ابن عباس گفت 
 ».بود) ص(سزاوارترین فرد براى رھبرى پس از پیامبر ) ع(على «: و ھمو است كھ مى گفت  )270( ».بود

)271(  
لذا مورد اعتراض » .خلیفھ شود مردم را بھ راه حق ھدایت خواھد كرد) ع(اگر على «: و ھنگام مرگش گفت 

  )272( واگذار نمى كنى ؟) ع(ت كھ تو با علم بھ این مطلب چرا خالفت را بھ على قرار گرف
  
  خود با پیامبر اشاره مى كند امام بھ روابط نزدیك -3

گر چھ . استدالل مى كرد) ص(براى مقابلھ با منطق اھل سقیفھ گاھى بھ پیوند خود با رسول اكرم ) ع(امام 
شایستگى براى رھبرى بھ ھمراه ندارد؛ لكن چون ابابكر و عمر با استناد بھ ) ص(صرف قرابت با پیامبر 

امام در رد آنھا بھ این  )273( سزاوارتر از انصار دانستند، ، خود را براى خالفت)ص(خویشاوندى پیامبر 
  .اكنون برخى از سخنان حضرت را در این زمینھ مى آوریم  )274( .مطلب اشاره مى كند

ایشان این جملھ را بر زبان داشت و  را بھ زور براى بیعت بھ سوى مسجد مى بردند،) ع(ھنگامى كھ امام 
آنگاه خطاب بھ مھاجرین » .در پیامبرم من بنده خدا و برا )275(انا عبدهللا و اخو رسولھ «: تكرار مى نمود

. دور مى زد) ص(شما رھبرى را از انصار گرفتید و استدالل شما بر محور خویشاوندى پیامبر «: فرمود
ما . من ھمین منطق شما را علیھ شما بكار مى گیرم . ما چون اقوام پیامبریم براى رھبرى سزاوارتریم : گفتید



سخنان امام چنان مؤ ثر افتاد  )276( ».نزدیك تریم   چھ در زمان مرگش  بھ رسول خدا چھ در زمان حیات و
اگر «: گفت ) ع(با ابابكر در سقیفھ بیعت كرده بود، خطاب بھ امام  كھ بشیر ابن سعد، اولین شخصى كھ

بنابر گفتھ مسعودى ھنگامى كھ خبر » .انصار قبال این سخن را از تو شنیده بودند ھمھ با تو بیعت مى كردند
تى است رسید و اینكھ ابابكر علیھ انصار گفتھ است كھ او از طایفھ قریش و از درخ) ع(بیعت با ابابكر بھ امام 

اگر امامت حق قریش است من سزاوارترین فرد از قریش «: فرمود) ع(ھم از اوست ، امام ) ص(كھ پیامبر 
  )277( ».بھ آن ھستم و اگر حق قریش نیست سخن انصار صحیح است 

) ص(در اشعارى كھ قبال در مقدمھ نقل كردیم ، امام خطاب بھ خلفاى ثالثھ و گروھى دیگر از اصحاب پیامبر 
پسر عموى او و پدر ھمسر او مى باشد و نیز حدیث ) ص(بھ مسئلھ برادرى خود با پیامبر و اینكھ رسول خدا 

  .لت اشاره فرمود و برترى خود را بھ آنھا اعالم داشت منز
 ».نسب ما برتر و پیوند ما با رسول خدا نزدیك تر است «: در نھج البالغھ آمده است كھ امام مى فرمود

)278(  
و اینكھ از كودكى با پیامبر بوده است و بھ ) ص(بھ پیوند خاص خود با پیامبر ) ع(باز امام  192در خطبھ 

  من مانند بچھ شترى كھ بھ دنبال مادرش «: دست مبارك ایشان تربیت یافتھ است اشاره مى كند و مى فرماید
  )279( ».تبعیت مى كردم ) ص(كند و ھرگز از او جدا نمى شود از پیامبر حركت مى 

دانستھ بود ) ص(آن خلیفھ اول و دوم را برترین فرد از اصحاب پیامبر امام در جواب نامھ معاویھ كھ در 
ما بھ خویشاوندى از  )280( .نحن مرة اءولى بالقرابة و تارة اولى بالطاعة «: ضمن رد این سخن مى فرماید

  ».از سوى دیگر، براى رھبرى شایستھ تریم ) ص(یكسو و بھ لحاظ پیروى از پیامبر 
حكومت تو یا مستند بھ مشورت با مسلمین «: امام خطاب بھ ابوبكر در ضمن دو بیت شعر چنین مى فرماید

ى پیامبر، اولى صحیح نیست ؛ زیرا بسیارى از كسانى كھ اھلیت مشورت دارند است و یا مبتنى بھ خویشاوند
دومى نیز ناتمام است ؛ زیرا فردى غیر از تو نیز وجود دارد كھ بھ پیامبر . در جلسھ سقیفھ حاضر نبودند

  )281( ».نزدیك تر است 
قبال اشاره كردیم كھ انتخاب ابابكر از روى مشورت با مسلمانان صورت نگرفت ؛ بلكھ عمر و اباعبیده جراح 

ن خضیر و بشیر ابن سعد و سالم مولى بودند كھ پیشنھاد بیعت با ابابكر را دادند و سپس این دو بھ ھمراه اسید ب
» ماوردى«بعد ھم عمر با ایجاد جو ارعاب از مسلمین بیعت گرفت ؛ از این رو . ابى حذیفھ با او بیعت كردند

عده اى معتقدند كھ براى تعیین امام حضور اھل حل و عقد الزم است ؛ ولى این سخن ناتمام است «: مى گوید
نفر  5بیعت : حاضرین راءى دادند و منتظر غایبین نشدند و بعضى مى گویند ؛ زیرا در خالفت ابى بكر تنھا

 ».نفر با ابابكر بیعت كردند و بعضى بیعت سھ نفر بلكھ یك نفر را نیز كافى مى دانند 5كافى است ؛ زیرا 
)282(  

و نیز از ابن العربى » ارشاد«در كتاب ) 478متوفى (عالمھ امینى مشابھ این سخن را از امام الحرمین جوینى 
دانند و مستند  نقل مى كند كھ اینان نیز بیعت كردن یك یا دو نفر را كافى مى» شرح صحیح ترمذى«مالكى در 

  )283( .آنھا بیعت با ابابكر است 

  انتقادھاى امام از خلفا: گفتار سوم 
  

ما در این . ر گاه خطایى از خلفا و اطرافیان آنھا مى دید با جدیت تمام از آنان انتقاد مى نمودھ) ع(امام على 
نخست انتقادھاى عمومى حضرت از سھ خلیفھ را . گفتار طى دو گفتار در این زمینھ سخن خواھیم گفت 

ت ناشى از احساسات انتقادھاى حضر. از یكایك آنھا مى پردازیم ) ع(مطرح كرده و سپس بھ شكوه ھاى امام 
یا كینھ توزى و حسادت نیست ؛ بلكھ انتقادھائى است كھ از واقعیت ھاى زندگى و رفتار خلفا سرچشمھ گرفتھ 

انتقادھاى احساساتى معموال یك سرى ناسزاھائى یكسان مى باشد كھ نثار . است و از این رو ارزشمند است 
ھا نظر ندارد، بى ارزش تلقى مى شود؛ ولى ایرادھاى افراد مختلف مى گردد و از این جھت كھ بھ واقعیت 

  .از خلفا اینگونھ نیست چنانچھ روشن خواھد شد) ع(امام 
  

  از خلفاى سھ گانھ) ع(انتقادھاى عمومى امام على : الف 
  شیوع گناه و فساد در عصر خلفا -1

ا جامعھ اسالمى دچار فساد بر خلفا دارد آن است كھ در عصر آنھ) ع(یكى از انتقادھاى مھمى كھ امام على 
گردیده و مردم از حق روى گردان و تابع ھواھاى نفسانى و جلب امور مادى گشتھ اند و این ناشى از اھمال و 



سھل انگارى خلفا و در برخى موارد دامن زدن خود آنھا بھ این گناھان مى باشد بطورى كھ دین خدا بھ دست 
  .دین بھ دنبال منافع دنیوى بودند گروھى از اشرار اسیر شده و آنھا بوسیلھ

این جملھ كنایھ از  )284( .فان ھذا الدین كان اسیرا فى اءیدى االشرار یعمل فیھ بالھوى و تطلب بھ الدنیا
بھ دست گرفتھ بودند و گروھى فاسق را بر ملت ) ع(كسانى است كھ زمام جامعھ اسالمى را قبل از امام 

  .مسلمان حاكم گردانده بودند
در خطبھ دوم نیز ھنگامى كھ درباره فضایل اھل بیت سخن مى گوید بھ یكباره درباره گروه دیگرى چنین مى 

بذر گناه را افشاندند و با غرور و فریب آن را : زرعوا الفجور و سقوه الغرور و حصدوا الثبور« :فرماید
گر چھ سید رضى مشخص نمى كند مراد امام از » .آبیارى كردند و محصول آن را كھ نابودى بود، درویدند

مى ) ص(یت پیامبر این گروه كیست ؛ ولى با دقت در جمالت قبلى و بعدى خطبھ كھ در مورد برترى اھل ب
گروه فوق را در مقابل اھل بیت قرار مى دھد و بھ ویژه با در نظر گرفتن جملھ اخیر خطبھ ) ع(باشد و امام 

مى توان استفاده كرد ) زمان حكومت خود را دوران بازگشت حق بھ اھل آن مى داند) ع(كھ در آن ، امام (
: از این رو ابن ابى الحدید مى گوید. ت را در دست داشتند، كسانى ھستند كھ قبل از ایشان حكوم)ع(مراد امام 

را انكار كردند و شاید سید رضى از آن خبردار ) ع(على ) امامت(این جملھ اشاره بھ كسانى است كھ حق «
  )285( ».بود؛ لكن بھ كنایھ سخن گفتھ است 

یكى از اھداف حكومت خود را بازگرداندن دین بھ جامعھ ) ع(رواج فساد در عصر خلفا بجائى رسید كھ امام 
و تاكید مى كند در صورتى كھ حكومت نوپایش استوار گردد  )286( و اصالح مملكت اسالمى مى داند

گر چھ بر اثر عدم ھمراھى مردم با حضرت ، عمال موفق  )287( بسیارى از این امور را تغییر خواھد داد،
  )288( .بھ اصالح و اجراى حق در بسیارى از موارد نگردید

قسم یاد مى كند كھ مردم در زمان خلیفھ دوم دچار اشتباه و حیرت و دو ) ع(در خطبھ سوم نھج البالغھ امام 
و زمان خلیفھ اول را عصر تاریكى . نموده و بھ این سوى و آن سو كشیده شدنددلى گشتھ و راه مستقیم را ترك 

و ظلمتى كوركننده مى داند كھ خردسال را پیر و سالخورده را فرتوت مى نماید و مؤ من در این برھھ رنج 
مردم و در ابتدا رھبران را بھ امام عادلى كھ ھادى ) كھ خطاب بھ عثمان ایراد كرده( 164در خطبھ . مى كشد

زنده كننده سنت و نابود كننده بدعت است و امام ظالمى كھ خود گمراه است و مردم را نیز گواه مى كند و 
سنت را نابود و بدعت را زنده مى نماید تقسیم مى كند و ضمن بیان عذاب اخروى رھبر ظالم ، بھ عثمان 

كشتھ خواھد شد و بھ او گوشزد مى نماید ھشدار مى دھد كھ بھ اعمال خود ادامھ ندھد و گر نھ بھ دست مردم 
در این خطبھ عصر وى را عصر ترویج بدعتھا و مردن سنت و ظلم بھ ) ع(امام . كھ مبادا از قسم دوم باشد

مى خواھد كھ از مردم مھلت بگیرد تا از ) ع(مردم مى داند و عثمان نیز ضمن پذیرش ستمكاریش ، از امام 
  .عھده جنایات خود بر آید

كھ در عصر عثمان رحلت كرد پیش بینى مى نمود عثمان بھ خاطر بدعتھایش بھ ) ص(موى پیامبر عباس ع
  )289( .دست مردم كشتھ خواھد شد

را دعوت كننده بھ دین و حق ، و خود را نگھبان آن مى داند و سپس ) ص(، پیامبر )ع(امام  154در خطبھ 
آنھا در دریاى فتنھ فرو رفتھ و بدعتھا را گرفتھ و سنتھا را واگذاردند و از «: گروھى را چنین معرفى مى كند

بھ عرصھ سیاست پا نھاده و بھ سخن ) پیامبر و دین(خالفان این رو مؤ منان كناره گیرى نموده و گمراھان و م
این سخن را امام در زمان حكومت خود فرموده است ؛ پس در مقابل تحلیل اوضاع مسلمین در » .پرداختند

  .زمان خلفا بوده كھ قبل از وى زمام حكومت را در دست داشتھ اند
  برگزیدن حكام از میان منافقین  -2

بر خلفا این بود كھ منافقین را بھ بارگاه خود راه داده و برخى از پستھاى ) ع(امام  از ایرادھاى اساسى
  .حكومت اسالمى را بھ آنھا سپردند و بدین وسیلھ موقعیت اجتماعى و اقتصادى منافقین بھبود یافت 

دعوت  باقى ماندند و بھ رھبران گمراه و) ص(منافقین بعد از پیامبر «: چنین مى فرماید 210در خطبھ 
كنندگان بھ آتش ، نزدیك شدند، آنھا منافقین را بر سر كار گذاشتھ و حاكم بر مردم كردند و منافقین بدینوسیلھ 

دنیا را بھ دست آورده و مردم ھم طرفدار ایشان شدند، زیرا مردم ھوادار حاكمان و دنیا ھستند جز گروه كمى 
  ».كھ خداوند آنھا را حفظ كرد

بھ مسئولیتھاى كلیدى دست ) ص(مان شدت بیشترى یافت تا آنجا كھ تبعیدیان پیامبر این جریان در زمان عث
ھمین مسئلھ سبب شد كھ مردم علیھ عثمان بشورند و وى را بھ قتل برسانند، زیرا از اعمال ناشایست . یافتند

  .استانداران وى بھ تنگ آمده بودند، چنانچھ بیان خواھیم كرد
  )ع(غصب حق قطعى امام على  -3



حق قطعى من بوده است كھ خلفا بھ آن ) ص(امام در موارد مختلفى تصریح مى كند خالفت بعد از پیامبر 
مواردى را آوردیم كھ ) »ص(استدالل امام بھ نص پیامبر «قبال در بحث . طمع برده و آن را تصرف نمودند

ى از امام در زمان حكومتش مى در نھج البالغھ آمده است ؛ شخص. امام حكومت خلفا را ظلم بھ خود مى داند
پرسد چھ شد كھ قریش مانع حكومت شما گردیدند حال آنكھ شما براى آن شایستھ تر بودید؟ امام در جواب با 

  )290( .این جریان جز طمع از یك طرف و گذشت از طرف دیگر، عاملى ندارد: صراحت بیان مى دارد
مانند ھمین تعبیر را امام در مورد غصب فدك بكار مى برد كھ مى توان آنرا انتقادى مستقل بر خلفا دانست ، 

از دنیا چیزى فدك نداشتیم ؛ ولى گروھى در آن طمع «: اردآنجا كھ در نامھ بھ عثمان ابن حنیف اظھار مى د
  )291( ».بزرگوارانھ از آن گذشتند) اھل بیت(ورزیدند و گروھى 

  )ع(سعى خلفا در تضعیف موقعیت امام  -4
از انتقادھاى امام بر خلفا آن است كھ آنھا سعى در خرد كردن شخصیت و منزلت حضرت داشتند؛ شخصیتى 

ضمن شكایت از ) ع(امام . و بعد از ایشان باالترین منزلت را نزد مسلمین داشت ) ص(كھ در زمان پیامبر 
شكستن حریم » .منزلت واالى مرا خرد كردند: و صغروا عظیم منزلتى «: از مى دارداعمال قریش چنین ابر

  .بھ فرمان ابابكر و اجراى آن توسط عمر بھ ھمین منظور بوده است ) ع(خانھ على 
نفره عمر سخن مى گوید، ضمن شكوه از اینكھ چرا عمر،  6در خطبھ سوم نھج البالغھ كھ در مورد شوراى 

قابل مقایسھ ) ابابكر(من با اولى «: قرار داده است مى فرماید... رادى نظیر طلحھ و زبیر وامام را در حد اف
من را با آنھا مساوى دانست . (نبودم و برتر از او بودم ، عجبا كھ عمر مرا یكى از این افراد شورا قرار داد

» !ن برتر از مروان نیستى تو از نظر م«: تضعیف شخصیت امام بھ جائى رسید كھ عثمان بھ امام گفت » .).
كھ از سابقین در اسالم و ) ع(عثمان مروان را با على . تبعید نموده بودند) ص(حال آنكھ مروان را پیامبر 

من نھ تنھا از : خشمناك گردید و فرمود) ع(اینجاست كھ امام . مجاھدین در این راه است مساوى مى داند
را شنید و جوابى نداشت ساكت شد و بھ منزل ) ع(اسخ منطقى امام عثمان كھ پ. مروان بلكھ از تو نیز برترم 

  )292( .خود وارد گردید
با تبلیغات دیگران ، عده اى نزد مردم مشھور شده و «: تحلیل این جریان چنین مى فرمایددر ) ع(امام على 

ما از كسانى بودیم كھ فراموش شده و آتش ما خاموش شده و صدایمان محو . دیگران بھ فراموشى سپرده شدند
سانى كھ شناختى سالھا بھ ھمین روش گذشت بطورى كھ اكثر افرادى كھ ما را مى شناختند مردند و ك. گردید

  )293( ».از ما نداشتند بھ وجود آمدند
  تبانى خلفا براى احراز پست حكومت اسالمى  -5

م على بارھا از تبانى و توطئھ خلفا براى غصب حكومت انتقاد نمود كھ این مطلب در گفتار اول از فصل اما
  .اول بھ تفصیل گذشت 

  
  انتقادھاى خصوصى امام از تك تك خلفا: ب 

  انتقادھاى امام از ابوبكر
  )ع(پوشیدن لباس خالفت با علم بھ برترى على : الف 

راز مى دارد ابابكر مى دانست كھ من از او براى خالفت سزاوارترم و جامھ در نھج البالغھ اب) ع(امام على 
خالفت تنھا شایستھ اندام من است ؛ ولى در عین حال ، پا روى علم خود گذاشت و متصدى حكومت شد و من 

  )294( .در دوره او چنان تحت فشار بودم كھ گویا استخوان در گلو و خار در چشم داشتم 
ھنگامى كھ در مورد پذیرش مسؤ ولیت خطیرى نظیر رھبرى جامعھ اسالمى ، افرادى نامزد مى شوند، كسى 

تر از اوست ، نباید خود را جلو بیندازد و گر نھ صرف ھمین عمل ، خیانت بھ دین و كھ بداند فرد دیگرى بر
  .مردم خواھد بود

  تعیین جانشین براى خود: ب 
بر ابابكر آن است كھ او چرا براى خود جانشین معرفى نمود حال آنكھ خود را براى ) ع(دومین ایراد امام 

: میخواھد بگوید) ع(امام  )295( .كھ استعفایش را بپذیرندخالفت شایستھ نمى دانست و از مردم مى خواست 
فیا ! چگونھ براى بعد از خود خلیفھ انتخاب مى نماید؟ كسى كھ در شایستگى خود براى حكومت تردید دارد

شگفتا كھ ابوبكر در زمان حیات خود از  )296( :عجبا بینا ھو یستقیلھا فى حیاتة اذ عقدھا آلخر بعد وفاتھ 
بعد از ) عمر(مردم مى خواھد كھ استعفایش را بپذیرند؛ ولى در عین حال عروس خالفت را براى دیگرى 

  ».مرگ خود عقد مى كند
  



  انتقادھاى امام از عمر
  تند خوئى: الف 

آنچھ كھ بیش از ھر چیز در شھرت خلیفھ . ى وى بودبھ خلیفھ دوم داشت تندخوئ) ع(یكى از ایرادھایى كھ امام 
اھمیت دارد ھمان تندرویھا و ارائھ نظریاتى افراطى ھمراه با تندخویى و   ، در طول ایام مسلمانى اش 

شاید بتوان گفت ، مھم ترین سرمایھ دار او در تحكیم حكومت ابابكر و نیز در طى دوران . درشتگویى است 
ابابكر حكومت را بھ «: در مورد وى چنین مى فرماید) ع(امام . نت اوست حكومت خودش ، ھمان خشو

مردى خشن و تندخو و واگذار كرد كھ داراى سخنانى تند بوده و ھمكارى با او دشوار بوده ، فراوان ، دچار 
ھمكارى كند؛ مانند ) عمر(فردى كھ مى خواست با او . لغزش مى گشت و بھ ناچار عذر خواھى مى نمود

است كھ سوار بر شتر سركش گشتھ است اگر مھار وى را بكشد بینى شتر بشكافد و اگر زمامش را  شخصى
  )297( ».رھا كند، شتر سوار را بھ زمین مى كوبد

شواھد فراوانى بر تندخوئى عمر در تاریخ مى یابیم چنانچھ در مورد اسراى بدر اعالم كرد باید ھمھ آنھا اعدام 
بھ جھت خشونت بیش از حد، ھنگامى كھ ابابكر وى  )298( .شوند، على ، عقیل را بكشد و حمزه ، عباس را

را بھ عنوان جانشین خود نصب نمود مورد اعتراض قرار گرفت كھ چرا این فرد تندخو را بر ما حاكم 
: و عبدالرحمن ابن عوف در جواب ابى بكر كھ نظرش را در مورد عمر پرسید جواب داد )299(گردانیدى 

از این رو در اوایل حكومتش دعا كرد خداوند طبع تند او  )300( ».داراى سرشتى تند است «: »فیھ غلظة«
رئیس قبیلھ ربیعھ بر وى وارد شد و گروھى » جارود عامرى«و ھنگامى كھ  )301( را بھ نرمى مبدل سازد

س قبیلھ ربیعھ است ، عمر تازیانھ اى بھ او زد و این رئی: از مردم در اطراف عمر نشستھ بودند، یكى گفت 
 .چون رئیس قبیلھ ھستى ، ترسیدم بھ امیر مشھور شوى و بھ خود بنازى : كرد گفت   چون وى اعتراض 

)302(  
 ؛»التكن عذابا على اصحاب رسول هللا«: سختگیرى وى تا آنجا رسید كھ ابى ابن كعب روزى بھ وى گفت 

درباره او گفتھ شده تازیانھ وى از . معرفى كرد) ص(وى را عذابى براى اصحاب پیامبر » ابى«یعنى  )303(
شمشیر كشید و تھدید كرد ) ص(وى اول كسى است كھ بعد از رحلت پیامبر  )304( .شمشیر ترسناك تر است 

خشونت عمر بھ حدى رسید كھ ابن . كند او را با شمشیر خواھد كشت ) ص(اگر كسى ادعاى مرگ پیامبر 
وقتى بعد از مرگ عمر بر خالف نظر وى ، . ث را نداشت عباس در عصر وى جراءت ابراز حكم شرعى ار

از او ! بخدا قسم : در زمینھ ارث سخن گفت و بھ او اعتراض شد كھ چرا در زمان عمر نمى گفتى ؟ جواب داد
  )305( .مى ترسیدم 

مانع من از پرسش ، ترس از . من براى پرسیدن یك سؤ ال از عمر دو سال صبر كردم «: ابن عباس مى گوید
  )306( .»عمر بود

  )307( .ام كلثوم دختر ابابكر پیشنھاد ازدواج با عمر را بھ جھت خشونت وى رد كرد
عمر ھنگام فوت ابى بكر وارد منزل شد و با گریھ زنھا مواجھ گردید، آنھا را از گریھ كردن منع نمود و چون 

و خواھر ابابكر را زد » ام فروه«نمود تا جایى كھ ) بجز عایشھ(بھ نالھ خود ادامھ دادند، شروع بھ زدن آنھا 
 .سیماى خلیفھ چنان ترسناك بود كھ زن حاملھ اى از دیدن او سقط جنین كرد )308( .زنھا متفرق گشتند

در آنجا : تندخویى وى بحدى رسید كھ وقتى یكى از رزمندگان اسالم از فتح مداین برگشت و گفت  )309(
كھ چرا با وجود قرآن . (فتیم كھ حاوى علوم ایرانیان و سخنان شگفت انگیز بود، عمر وى را شالق زدكتابى یا

  )310( .)با آنكھ ھیچ اطالعى از مضمون آن نداشت ! نام كتاب دیگرى را مطرح مى كنى 
حال آنكھ روزه ماه رجب از مستحبات است و از  )311( .وى روزه داران ماه رجب را مجازات مى نمود

  )312( ».ان فى الجنة قصرا لصوام رجب «: رسیده است ) ص(پیامبر 
خشونت وى بھ حدى رسید كھ اگر شخصى از معناى آیھ قرآن سؤ ال مى كرد او را شكنجھ مى نمود؛ چنانچھ 

را سؤ ال كرد بھ زندان انداخت و بارھا او را » و الذاریات ذروا«ضبیع تمیمى را ھنگامى كھ از وى معناى 
وى را بھ بصره تبعید نمود و مردم را از گفتگو با وى بر بھ صد ضربھ شالق محكوم كرد و سرانجام نیز 

  )313( .حذر داشت 
  ابراز نظر عجوالنھ: ب 

بر شتابزدگى عمر در اظھار نظر ایراد مى نمود زیرا بھ خاطر اظھارھاى عجوالنھ بسیارى از ) ع(على امام 
تاریخ موارد زیادى را نشان . اوقات از راءى خود بر مى گشت و بھ اشتباه خود پى برده و اعتراف مى كرد

) ع(اكثر موارد امام على مى دھد كھ عمر در مساءلھ اى ابراز نظر كرده و سپس از آن برگشتھ است و در 
را بر » .لھلك عمر) ع(لوال على «: اشتباھات او را اصالح مى نمودند؛ از این رو در موارد زیادى جملھ 



  .زبان جارى مى كرد
بسیار دچار اشتباه مى : یكثر العثار فیھا و االعتذار منھا«: در نھج البالغھ امام این انتقاد را چنین بیان مى كند

عمر زیادى «: ابن ابى الحدید در این زمینھ مى گوید )314( ».جھ بسیار عذر خواھى مى نمودشد و در نتی
درباره ارث جد با وجود برادران . دوباره آن را نقض كرده و فتوائى مخالف صادر مى كردفتوى مى داد و 

متوفى ، قضایاى بسیارى از او نقل شده كھ در ھر كدام فتواى جداگانھ اى داده است و سرانجام نیز از صدور 
  )315( ».دھدھر كس میخواھد بھ جھنم رود، درباره ارث جد فتوى : حكم قطعى در مسئلھ ترسید و گفت 

بود، غافل  اطالع خلیفھ از احكام اسالمى در حدى بود كھ از برخى مستحبات اسالم كھ مورد ابتالى مسلمین
بطور مثال وى تصمیم بر شكنجھ و آزار ابوموسى گرفت ؛ . بود، امورى كھ ھر مسلمانى آن را مى دانست 

. عمر از وى علت برگشتن را پرسید. زیرا سھ بار از عمر اجازه ورود خواست و او اجازه نداد و بازگشت 
عمر از وى خواست كھ . ا رسیده است بھ م) ص(این دستورى است كھ از جانب پیامبر : ابوموسى جواب داد

انصار بھ وى متذكر شدند كھ كودكان . سخن خود را با ارائھ شاھد بھ اثبات برساند و گر نھ آماده مجازات باشد
) ص(این دستور پیامبر «: چگونھ تو از آن بى خبرى ؟ عمر پاسخ داد. را مى دانند) ص(ما این سنت پیامبر 

  )316( ».ل تجارت در بازار بودم بر من مخفى ماند؛ زیرا مشغو
زرگ صادر كرد؛ ولى چون بھ چند روز قبل از ضربت خوردن ، خلیفھ دوم دستورالعملى در مورد ارث پدرب

  )317( .صحت آن اطمینان نداشت در بستر مرگ دستور محو آن را صادر كرد
  در تقسیم بیت المال) ص(یت نكردن سنت پیامبر رعا: ج 

رسول گرامى اسالم در تقسیم بیت المال بین مسلمین فرقى نمى گذاشت و بھ ھمھ بطور یكسان پرداخت مى 
اما با روى كار آمدن عمر و سرازیر شدن غنائم بھ  )318( .در زمان ابابكر نیز این روش ادامھ داشت . كرد

سوى مدینھ وى این سنت را ترك كرده و براى خویشاوندان پیامبر و سابقین در اسالم و مجاھدین و اعراب 
امتیازھاى خاصى قایل شد كھ بھ تفصیل در تاریخ آمده است و او دریچھ اى براى خلیفھ سوم گشود كھ  )319(

  .كار بیت المال نبود و آنرا بھ اقوام خود مى بخشیددر زمان عثمان دیگر حسابى در 
درھم و بھ ھر یك از شركت  000/7  درھم و بھ خصوص عباس  000/5) ص(عمر بھ ھر یك از اقوام پیامبر 

درھم و بھ شخص عایشھ  000/10) ص (درھم و بھ ھر یك از ھمسران پیامبر  000/4كنندگان در جنگ بدر 
 .مى داد... درھم و 000/1درھم و بھ مسلمانان بعد از فتح  000/3بل از فتح درھم و بھ مھاجرین ق 000/12

)320(  
مى دانست و از آن انتقاد مى نمود و ھنگامى كھ ) ص(را مخالف قرآن و سنت پیامبر این روش ) ع(امام على 

بھ خالف رسد بطور عملى بھ میدان آمد و بیت المال را بالسویھ بین مسلمین تقسیم نمود؛ ولى چون مردم بھ 
توانستند سال از حكومتش و در ادامھ با روش افراطى تر عثمان خو گرفتھ بودند، ن 23عمر در طى   روش 

بھ راه ) ع(بود تحمل نمایند و سرانجام جنگ جمل را علیھ امام ) ص(كھ مطابق با روش پیامبر ) ع(عمل امام 
  .انداختند

در زمان حكومتش حاضر نگشت بھ عقیل ؛ برادر خود سھم بیشترى از بیت المال بپردازد در حالى ) ع(امام 
درھم مطالبھ  000/40و بنابر گفتھ ابن اثیر وى از امام  )321( ظاھر بود  كھ آثار فقر از چھره فرزندانش 

اد ھنگام تقسیم بیت المال سھم خود را كھ چھار ھزار حضرت بھ وى وعده د. كرد تا قرض خود را بپردازد
كلید بیت المال در دست توست ، آنگاه بھ من وعده مى «: نمود و گفت   عقیل اعتراض . درھم است بھ او بدھد

چگونھ اموال مسلمانان را بھ تو بدھم حال «: امام جواب داد» .دھى كھ سھم خود را در آینده بھ من بپردازى 
خداوند در قرآن دستور داده است كھ بین مردم بھ حق داورى كن و از . مین بر آن قرار داده اندآنكھ مرا ا

  .و بھ عقیل فھمانید كھ پرداخت مبلغ فوق بھ وى بر خالف حق مى باشد )322( ».ھواى نفس پیروى منما
بوده است اعتراف ) ص(عمر در سال آخر عمرش بھ اشتباه روش خود و اینكھ این شیوه مخالف سنت پیامبر 

م خواھد كرد؛ اما نمود و وعده داد كھ امسال مانند زمان پیامبر و خلیفھ اول بیت المال را بطور مساوى تقسی
  )323( .چھ سود كھ مرگ ، وى را مھلت نداد و این بدعت او باقى ماند

ھنگام شوراى شش نفرى كھ بعد از قتل عمر براى تعیین خلیفھ تشكیل شد بھ امام عرض  عبدالرحمن ابن عوف
امام » .من با تو بیعت مى كنم بھ شرط آنكھ بھ قرآن و سنت پیامبر و شیوه دو خلیفھ قبل عمل نمائى «: كرد

یكى از شیوه ھا و  )324( .ضمن قبول عمل بھ قرآن و سنت پیامبر، حاضر بھ قبول شیوه آن دو نگردید
  .ه است التزام بھ آن را رد نمود، ھمان روش عمر در تقسیم بیت المال بود) ع(سنتھاى دو خلیفھ كھ امام 

  
  انتقادھاى امام از عثمان



سر آن این است كھ . انتقادھاى امام از خلیفھ سوم بھ مراتب بیش از ایرادھاى ایشان بھ دو خلیفھ قبلى است 
گناه و فساد در رفتار شخصى عثمان و نیز در بین اطرافیان او رواج بیشترى یافتھ بود و بھ علت ضعف اراده 

. بر وى مسلط شده و بھ او خط مى دادند و سرانجام نیز وى را بھ كشتن دادنداو، عده اى از خویشاوندانش 
من از بدعتھاى عثمان انتقاد مى كردم و حاضر نیستم بھ خاطر آن : ضمن نامھ اى بھ معاویھ مى گوید) ع(امام 

حال بھ برخى از این انتقادات اشاره  )325( .من ھمواره وى را ارشاد و ھدایت كرده ام . عذر خواھى كنم 
  :مى كنیم 

  حیف و میل بیت المال : الف 
در روزھاى آغازین حكومت بر . بیت المال بود بر عثمان حیف و میل) ع(یكى از مھم ترین ایرادات امام 

الى ان قام ثالث القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ و معتلفھ و قام معھ بنو ابیھ یخضمون : فراز منبر چنین مى فرماید
بپا ) عثمان(سومى : مال هللا خضم االبل نبتة الربیع الى ان انتكث علیھ فتلھ و اجھز علیھ عملھ و كبت بھ بطنتھ 

خویشاوندان وى . حال آنكھ متكبرانھ بین سرگین و چراگاھش در رفت و آمد بود و طى عمر مى كرد خاست
نیز قد علم كردند و مال خدا را با تمام دھان بلعیدند ھمانطور كھ شتر علف بھارى را مى خورد تا آنگاه كھ 

  .وى را از پا در آورد از ھم گسست و كارھاى ناھنجارش مرگش را رساند و شكم پرستى ،) حكومتش(رشتھ 
با ) ع(از ایشان صادر شده است ولى نمایانگر مخالفت امام ) ع(گر چھ این كالم در زمان حكومت امام 

با توجھ بھ تاریخ و بررسى . تصرفات بیجاى عثمان و اطرافیانش در دوران زمامدارى خلیفھ سوم مى باشد
ل شخص خلیفھ و اطرافیان وى مى توان بھ صحت تصرفھاى عثمان در بیت المال و با در نظر گرفتن اموا

عثمان خود را در مصرف بیت المال مطلق العنان مى دانست و بھ میل خود بھ . پى برد) ع(كالم امام 
  .اطرافیان و خویشانش از اموال عمومى مى بخشید و این كار سبب اعتراض مردم علیھ وى گردید

  
  اموال عثمان

دینار  800ه بود و لباسھایى شاھانھ و فاخر مى پوشید كھ قیمت برخى از آنھا بھ وى دندانھائى از طال تھیھ كرد
خصوصى كھ گوھرھا و زیورھاى گرانبھاى بیت المال در آن وجود داشت و از ظرف م )326( مى رسد

ھذا مال هللا : مقدارى را براى آراستن خانواده اش برداشت و چون مردم بر وى اعتراض نمودند چنین گفت 
اعطیتھ من شئت و امنعھ من شئت فارغم هللا انف من رغم لنا خذن حاجاتنا من ھذا الفى ء و ان رغمت انوف 

بھ ھر كس كھ بخواھم مى دھم و بھ ھر كس كھ نخواھم نمى دھم ، خداوند  )327( این مال خداست ،: م اقوا
ما نیازھاى خود را از غنائم تاءمین مى كنیم ھر چند گروھى آن را ناخوش . ین مطلب را نابود نمایدمخالف ا

در این صورت با تو مخالفت مى كنند و نمى گذارند بھ خواستھ «: فریاد مى زند) ع(در اینجا على » .دارند
  )328( ».ھایت برسى 

عثمان ظرفى از طال و نقره اى كھ ابوموسى اشعرى بھ عنوان مالیات نزد وى آورد بین زنان و دخترانش 
اموال  )329( .و خانھ ھاى خود بھ مصرف رساندتقسیم كرد و اكثر اموال بیت المال را در آباد كردن امالك 

ھزار شتر در ربذه داشت و قیمت  دینار بود و 000/150درھم و  000/500/30وى نزد خزانھ دارش 
  )033( .دینار مى رسید 000/200صدقات وى در برادیس و خیبر و وادى القرى بھ 

ما قبال سخنانى «: عبدالرحمن بن عوف ھنگامى كھ قصر عثمان را با سفره ھاى رنگارنگ دید، بھ وى گفت 
من بھ خاطر بیعتى كھ با تو . كھ مردم درباره تو مى گفتند، باور نمى كردیم ، امروز فھمیدم كھ راست است 

  )331( ».كردم بھ خدا پناه مى برم 
  

  ھدیھ عثمان بھ اطرافیان
اموال زیادى از بیت المال بخشید و آنان گنجھاى فراوانى بھ ) مخصوصا بنى امیھ(عثمان بھ اطرافیان خود 

كسانى كھ با دست خالى و با اموال كمى از مكھ بھ مدینھ آمدند از ثروتمندان . بخششھاى خلیفھ اندوختندبركت 
معروف شدند كھ برخى از آنھا ھنگام مرگ چنان از شمشھاى طال برخوردار بودند كھ ورثھ آنھا ھنگام تقسیم 

  :مطالب ذیل گواه سخن ماست . ، شمشھا را با تبر شكستند
  وانھدیھ بھ مر -1

 000/520/2غنائم آفریقا . عثمان دختر خود را بھ مروان ابن حكم داد و یك پنجم غنائم آفریقا را بھ وى بخشید
مردم بھ وى در این زمینھ اعتراض كردند، از جملھ عبدالرحمن بن حنبل جمحى ضمن  )332( .دینار بود

طبرى در تاریخ خود  )333( .اشعارى این عمل عثمان را نكوھیده و بر خالف روش خلفاى قبلى دانست 
فدك را . كھ ھر قنطار، شامل پوست گاوى پر از طال مى باشد )334( قنطار طال مى داند 300غنائم افریقا را 



و قطعھ زمینى بھ نام . از آن محروم گردیده بود) علیھا السالم(حال آنكھ فاطمھ  )335( نیز بھ مروان بخشید
  )336( .این عمل سبب اعتراض مردم گردید. بود بھ مروان بخشید) ص(كھ ملك پیامبر » مھزور«
  )عموى عثمان(ھدیھ بھ حكم ابن ابى العاص  -2

این بخشش بیجا سبب شد، ابن عباس بھ وى  )337( .را بھ َحَكم بخشید» قضاعھ«عثمان صدقات قبیلھ 
ھنگام  )338( .بھ حكم بخشیده است ) كھ سیصد ھزار درھم بود(اعتراض نماید كھ چرا صداقات قضاعھ را 

این در . باز گرداندن وى از تبعیدگاه ، لباسى فاخر بر اندامش پوشانید و دویست ھزار درھم نیز بھ او ھدیھ داد
تبعید شده بود و در عصر ابابكر و عمر نیز در تبعید بھ بھ خارج مدینھ ) ص(حالى بود كھ حكم توسط پیامبر 

  )339( .سر مى برد
ت بازار مدینھ وارد شد و بھ او دستور داد كھ اموال موجود را بھ حكم عثمان شب ھنگام بر عامل مالیا

من : وى جواب داد )340( .تو خزانھ دار مائى : عثمان گفت . بپردازد؛ ولى با سر سختى وى مواجھ گردید
خزانھ دار مسلمین مى باشم ؛ از این رو كلید بیت المال را در روز جمعھ ، در حین ایراد خطبھ نماز بھ سوى 

لب بر » من خزانھ دار مسلمین ھستم نھ نھ خازن عثمان و خانواده او«: عثمان پرتاب كرد و در حالى كھ شعار
اى عالوه بر این ، مراتع منطقھ شرف را بر )341( .عثمان از آن پس كلید را بھ زید ابن ثابت سپرد. داشت 

 )342( .داد  چراى شتران حكم اختصاص 

 

 

 ھدیھ بھ حارث ابن حكم -3
داد و بھ او صد ھزار درھم از بیت المال بخشیدعثمان دختر دیگر خود را بھ حارث  یكبار كھ شتران  (343) .

آن را براى ) ص(بھ حارث ھدیھ كرد و موضعى در بازار مدینھ كھ پیامبر زكات را بھ مدینھ آوردند ھمھ را 
بخشش خلیفھ بھ خانواده حكم بجایى رسید كھ چھار پنجم غنائم آفریقا را بھ آنھا . مسلمین وقف كرده بودند بھ وى داد

در اینجا مناسب است با شخصیت حكم و فرزندانش . و این عالوه بر ھدیھ یك پنجم آن بھ مروان بود (344) بخشید
را مسخره مى نمود و ) ص(حكم از منافقینى بود كھ ھمواره پیامبر  .كھ مورد الطاف عثمان قرار گرفتند آشنا شویم 

متوجھ گردید و او را ) ص(یكبار پیامبر . با چشم و ابرو و دست و زبان رسول خدا را بھ استھزاء مى گرفت 
وى بالفاصلھ گرفتار ارتعاش بدن گردید. نفرین نمود او حتى ھنگام نماز از این عمل دست برنمى داشت تا  (345) .

وى و فرزندانش ) ص(اینكھ پیامبر  ( را بھ طائف تبعید نمود و ابابكر و عمر نیز حاضر بھ ...) مروان ، حارث و
ا نشدندقبول وساطت عثمان براى ارجاع آنھ . 

حكم و نسل او را لعنت كرد و او و فرزندش مروان را قورباغھ ھاى ملعون نامید) ص(پیامبر  و از این  (346) 
پدرت را در ) ص(رسول خدا «: و عایشھ بھ مروان مى گفت  (347) رو، معاویھ مروان را پسر قورباغھ مى نامید

حكم ، ھمان كسى » .حالى كھ تو در نسل او بودى لعنت كرد؛ پس تو نیز چكیده پلیدى از لعنت خدا و رسول ھستى 
و ال تطع كل حالف مھین نازل شده است: است كھ در شاءن وى آیھ   . (348) 

 ھدیھ خلیفھ بھ ابوسفیان -4
درھم بخشید 000/200عثمان بھ ابوسفیان مبلغ  حال آنكھ مى دانیم وى سركرده لشكر كفر در طى  (349) .

جنگھایى علیھ اسالم است و ایمان وى نیز ناشى از ترس بوده ، در دل كافر بود و از اینرو زمانى كھ عثمان بھ 
ھ ھم پاس دھید كھ بھشت و جھنمى وجود نداردخالفت را مانند گوى ب«: حكومت رسید بھ بنى امیھ مى گفت  .» 

فعلى اسالم و مسلمین معرفى نمودوى را دشمن قبلى و ) ص(بعد از فوت پیامبر ) ع(على  (350) . (351) 
 ھدیھ خلیفھ بھ عبدهللا ابن ابى سرح -5

ن بود،وى كھ برادر رضاعى عثما و چون مقدار غنائم  (353)غنایم آفریقا را از وى جائزه گرفت  125 (352) 
دینار بوده است  000/520/2آفریقا  ابن ابى الحدید . پس مبلغ اھدائى بھ وى حدود صدھزار دینار مى باشد (354)

 (355) .نقل كرده عثمان تمام غنائم غرب آفریقا را بھ او داد و سھمى براى دیگران در آن قائل نشد
وى شخصى است كھ قبل از فتح مكھ مرتد شد و از مدینھ بھ مكھ فرار نمود و در جریان فتح مكھ عثمان او را 

آورد و برایش طلب عفو كرد) ص( مخفى كرد و سپس نزد پیامبر حضرت كمى سكوت نمود تا شاید یكى از  .
ص(بعد از رفتن عثمان پیامبر . اصحاب او را بھ قتل برساند و چون ھیچكس اقدام ننمود وى را عفو نمود : فرمود (

سوره انعام در مذمت وى نازل شد و قرآن  91آیھ  (356) .سكوت كردم تا یكى از شما او را اعدام كند؛ ولى نكردید
 .او را ظالم معرفى كرد



 ھدیھ خلیفھ بھ سعید ابن عاص اموى -6
در این زمینھ بھ عثمان اعتراض ) ع(مردم و از جملھ على . ابن عاص اموى داد عثمان صد ھزار درھم بھ سعید

عثمان با این بھانھ كھ سعید از اقوام من است ، سعى در توجیھ كار خود داشت ؛ ولى پاسخ شنید كھ دو خلیفھ . كردند
ر از روش تو استقبل خویشاوند داشتند؛ لكن چنین از بیت المال بھ آنھا نمى دادند؛ لذا روش آن دو بھت  . (357) 

 ھدیھ خلیفھ بھ ولید ابن عقبھ -7
بھ عنوان قرض از عبدهللا ابن مسعود ولید ابن عقبھ كھ حاكم كوفھ بود صدھزار سكھ  ( گرفت و ) كلید دار بیت المال

در موقع سر رسید نپرداخت و چون عبدهللا آن را طلبید، خلیفھ ولید را بخشید و بھ عبدهللا دستور داد كھ بھ او كارى 
ان گردیدنداشتھ باشد و این عمل باعث استعفاى ابن مسعود از بیت المال كوفھ و تیرگى روابط وى با عثم . 

ع(ولید ھمان كسى است كھ در مسجد كوفھ بر اثر شرابخوارى قى نمود و امام على  وى را حد زد چنانچھ بھ  (
 .تفصیل خواھد آمد
 ھدیھ خلیفھ بھ عباس بن ربیعھ -8

خلیفھ بھ . عباس بن ربیعھ كھ شریك عثمان در عصر جاھلى بود از وى طلب كمك نمود « حاكم بصره » ابن عامر
نماینده خلیفھ عالوه بر آن ، خانھ اى نیز بھ او بخشید. اد بھ عباس بن ربیعھ صد ھزار بپردازددستور د . (358) 

روه دیگرى نیز از ھرج و مرج موجود در امور مالى بیت المال سوء استفاده كرده و بھ زراندوزى پرداختند و گ
ھاى مجلل و حیوانات زیادى جمع نمودند كھ براى نمونھ بھ برخى از آنھا اشاره مى كنیم امالك فراوان و كاخ   . 

 
 اموال طلحھ

بعضى ، اموال وى . بیش از این در آمد داشت » سراة«در منطقھ در آمد طلحھ از عراق روزانھ ھزار دینار بود و 
دینار پول نقد مى  000/200درھم و  000/200/2درھم برآورد كرده اند كھ شامل  000/000/30را ھنگام مرگ ، 

دینار بھ طلحھ بخشید 000/200عثمان در زمان خالفت  (359) .شد و بقیھ كاال بود و از این رو وى گلھ  (360) 
معلوم مى ! مى كرد كھ چرا با وجود آنكھ پوستھاى گاو پر از طال بھ او داده است ، باز علیھ عثمان شوریده است ؟

 .شود كھ خلیفھ بھ بخششھاى بیجاى خود امكان زراندوزى براى طلحھ و امثال او ایجاد مى كرد
 

شوھر خواھر عثمان(دالرحمن ابن عوف اموال عب ) 
اسب مى داند و در جرف  100ابن سعد اموال عبدالرحمن را ھنگام مرگ ، ھزار شتر و سیزده ھزار گوسفند و 

شتر آبكش استفاده مى شد و آنقدر شمشھاى طال بجاى  20منطقھ كشاورزى بزرگى است كھ براى آبیارى آن از 
دینار رسید 000/80چھار ھمسر داشت ، بھ ھر یك . گان ، آنھا را با تبر شكستندگذاشت كھ براى تقسیم بین بازماند . 

مال  18است و مجموع چھار زن ،  18بالغ مى شود؛ زیرا سھم زن  000/560/2ى بھ پولھاى نقد و  پس  (361)
البتھ اموال دیگرى غیر از پول نقد ھم داشتھ است. دینار بوده است  000/80مال او  132یعنى . شوھر را مى برند  

. 
ھشتاد دینار مصالحھ  یكى از ھمسران عبدالرحمن سھم االرث خود را بھ صد ھزار و طبق نقلى: یعقوبى مى نویسد

ایستاد از طرف دیگر  وى آنقدر كیسھ ھاى پول انباشتھ كرده بود كھ اگر شخصى در یك طرف آن مى (362) .كرد
 (363) .دیده نمى شد
 
 اموال زبیر

بصره داشت و ثلث مالش را جدا كردند، از دو سوم باقى مانده منزل در مدینھ و دو خانھ در  21زبیر ھنگام مرگش 
سكھ بھ ارث مى رسید 000/200/1  بھ ھر یك از چھار ھمسرش   52یا  51ابن سعد نیز میراث زبیر را  (364) .

سب و ھزار غالم و ھزار كنیز و نیز قطعاتى زمین و منازلى در زبیر مالك ھزار ا (365) .میلیون سكھ مى داند
 (366) .بصره و كوفھ و مصر و اسكندریھ بود
 
  اموال سعد ابن ابى وقاص

درھم پول نقد بود و قصرى در عقیق بنا كرد كھ در ھمان نیز مرد 000/250سعد ابن ابى وقاص مالك  . (367) 
 
 اموال یعلى ابن امیھ

دینار پول بجاى گذارد و ارزش زمینھا و وامھایش در دست مردم بھ  000/50یعلى   .دینار مى رسید 000/100
 000/400او كھ از طرف عثمان حاكم بر یمن بود، ھنگام شنیدن خبر قتل عثمان ، اموال بیت المال یمن كھ  (368)



) ع(دینار طال بود جمع آورى كرد و بھ مكھ آورد و در اختیار طلحھ و زبیر قرار داد تا در جنگ با امام على 
 (369) .صرف شود
 
 (قاضى و خزانھ دار عثمان)اموال زید ابن ثابت 

عالوه بر این اموال و . ا تبر شكستند تا بین ورثھ تقسیم كنندزید بن ثابت بعد از مرگش آنقدر طال بجاى گذاشت كھ ب
دینار مى رسید 000/100آنھ بھ   امالك دیگرى داشت كھ ارزش  . (370) 

 
 نتیجھ بحث
اطرافیان و اقوام خلیفھ با تصرف نابجا در بیت المال گنجھا اندوختند و این ناشى از جوایز عثمان بھ آنھا بود در 
)حالى كھ بسیارى از آنھا  و مؤ منین بودند و برخى تمام ) ص(مورد نفرت پیامبر ) نظیر حكم و مروان و حارث

براندازى اسالم مبذول داشتند؛ ولى از طرف دیگر كسانى كھ از اقوام و اطرافیان خلیفھ نبودند  سعى خود را در راه
با كوچك ترین مخالفتى با وى داشتند از حقوق خود محروم بودند؛ چنانچھ عثمان گردنبندى را كھ فردى براى ام 
بھ این بھانھ كھ پیك و نامھ رسان فرستاده بود مصادره كرد و بھ ام كلثوم نداد،  «ع)دختر امام على )كلثوم  كھ ھدیھ )

از بیت المال ارتزاق مى كند) بوسیلھ وى ارسال شده بود بھ وى گفتند كھ باید بھ ) ص(حال آنكھ صحابھ پیامبر  .
نمى توان در مال خدا : و ھنگامى كھ نیازمندى از وى كمك خواست ، پاسخ داد (371) .دختر امام تحویل دھد
از اصحاب ... و) ع(در زمانى كھ افرادى نظیر عمار و اباذر و امام على : باید از خلیفھ پرسید (372) .اسراف كرد

در سختى بھ سر مى بردند و حتى سھمیھ عادى ابن مسعود از بیت المال توسط عثمان قطع گردید) ص(پیامبر   
و ام كلثوم از حق خود محروم ماند و سھم على از بیت المال آنقدر اندك بود كھ بھ تعبیر حضرت ، بھ اندازه  (373)

كھ بعد از دوشیدن شتر بھ بچھ شتر مى رسد بود، شیرى و اسالم ، این چنین ) ص(چگونھ بھ دشمنان پیامبر  (374) 
 از بیت المال مى بخشید؟

عثمان بھ قریش و بنى امیھ «: گفت   این گنجھا بھ بركت ھدایاى خلیفھ حاصل شد و از این رو مالك ابن اوس 
بالد اسالمى را تحت تسلط خویشان خود قرار داد و . پولھاى فراوان داد و بعضى را بر بعض دیگر ترجیح داد

 (375) «.مردم را برده آنھا نمود
)بھ ھمین جھت ثمامة بن عدى  وقتى خالفت بھ سلطنت تبدیل شده و ھر كس : ھنگام قتل خلیفھ گفت ) استاندار عثمان

لى را بیابد آنرا ببلعد قتل عثمان اتفاق مى افتدما . (376) 
 

توسط عثمان با حیف و میل بیت المال) ع(برخورد امام على   
، ولید ابن عقبھ بھ نمایندگى از خود و سعید ابن عاص و طلحھ و زبیر و مروان )ع(در ھمان روزھاى نخست امام 

ما با شما بیعت مى كنیم بھ شرط آنكھ اموالى را كھ در زمان عثمان «: آمد و گفت ) ع(و عبدهللا ابن زبیر نزد على 
ضمن رد پیشنھاد او بیان مى دارد كھ این حق خداست و من نمى توانم از آن امام » .بھ دست آورده ایم از آن ما باشد

 . چشم بپوشم
بھ اموال خصوصى افراد كارى ) ع(معلوم مى شود اموال آنھا از چپاول بیت المال بھ دست آمده بود و گر نھ امام 

 . نداشت
را ) ع(قبال اعتراض على . از عثمان بلند بودھم در زمان حیات عثمان و ھم بعد از قتل وى بھ انتقاد ) ع(فریاد امام 

بر بخشش وى بھ سعید ابن عاص و ھمچنین برداشتن سبدى از جواھرات گرانبھاى بیت المال براى تزیین ھمسران 
ع(خلیفھ بیان كردیم و نیز خطبھ سوم نھج البالغھ كھ امام  تصرف بیجاى عثمان و اطرافیانش در بیت المال را بھ  (

ارى توسط شتر، تشبیھ مى كند آوردیمبلعیدن علف بھ  . 
قام الثالث كالغراب : در اولین سخنرانى عمومى خود، بھ انتقاد از وى مى پردازد) ع(بعد از مرگ عثمان نیز امام 

عثمان مانند كالغ : ھمتھ بطنھ ویلھ لو قص جناحاه و قطع راءسھ كان خیرا لھ  ( قیام ) در حرص و جمع آورى مال
قطع شده و بھ قتل رسیده بود   اگر اعضایش ! واى بر او. شكم چرانى بود تمام ھدفش ،. كرد و بھ این فسادھا دامن )

برایش بھتر بود) نمى زد و نیز در خطبھ دیگر او را فردى مى داند كھ ھمھ چیز را بھ خود و  (377) .«
 (378) .خویشاوندانش اختصاص داد و در این راه افراط نمود

در روز دوم حكومت خود موضع خویش را در مقابل تصرف بیجاى خلیفھ در بیت المال اعالم مى كند كھ ) ع(امام 
ھر جائزه و مالى كھ عثمان از بیت المال برداشتھ و بھ دیگران داده است باید بھ آنجا برگردد و گذشت زمان سبب 

نمى شود بطالن حق سابق  یعنى كسى نگوید كھ بر گذشتھ ھا صلوات ، بھ ھدایاى عثمان كارى نداشتھ باشید چون )
و لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء و فرق فى البلدان : و با كمال قاطعیت مى فرماید) مدت زمانى بر آن گذشتھ است



شد و یا بین مناطق مختلف پراكنده شده اگر این اموال را كسى بھ عنوان مھریھ زنش قرار داده با: لرددتھ الى حالھ 
 (379) . باشد، من آنھا را بھ بیت المال بر مى گردانم

ستور مى دھد تمام سالحھاى عثمان كھ در خانھ او یافت شده و علیھ مسلمانان بكار مى رفتھ و نیز شتران د) ع(امام 
چون   عمرو ابن عاص . صدقھ كھ در منزل عثمان بود مصادره شود؛ ولى متعرض اموال خصوصى وى نگردند

ساختھ است انجام ده ؛ زیرا على ھر كارى از دستت «: از جریان با خبر شد بھ معاویھ نامھ اى نوشت و متذكر شد
تمام اموال ) ع( ( تو را خواھد گرفت ھمانطور كھ پوست عصا را مى كنند) نا حق .» (380) 

و ابابكر ) ص(بیت المال در زمان پیامبر . اول كسى كھ در تقسیم بیت المال بین مسلمین فرق گذاشت عمر بود
را ) ص(ولى عمر این بدعت را نھاد و مھاجرین را بر انصار و اقوام پیامبر  (381) بطور مساوى تقسیم مى شد؛

عثمان در این زمینھ پا فراتر . بر دیگران و عرب را بر عجم و سابقین در اسالم را بر متاءخرین برترى داد
كم كم براى برخى . فراوانى از بیت المال مسلمین مى داد گذاشت و بھ اطرافیان و مخصوصا خویشان خود ھدایاى

این مطلب بھ صورت عادت در آمد و خود را در تقسیم بیت المال براى برخى این مطلب بھ صورت عادت در آمد 
را درك كرده و روش ایشان را در ) ص(و خود را در تقسیم بیت المال صاحب امتیاز دانستند، با اینكھ زمان پیامبر 

سال بھ برترى جویى خو گرفتھ بودند  23وى بین مسلمین ھنگام تقسیم بیت المال مشاھده كرده بودند؛ ولى چون تسا
حاضر بھ ترجیح آنھا نمى شد، نقض ) ع(نیز از ایشان خواستار سھم بیشترى بودند و چون امام ) ع(در زمان على 

 .بیعت نموده و با حضرت جنگیدند
داران ھشدار داد ومت خود ضمن سخنانى بھ زراندوزان و كاخ در دومین روز از حك) ع(امام  دیگر اجازه نمى  :

دھد بھ تاخت و تاز خود بھ بیت المال ادامھ دھند و ضمن رد این كھ سبقت در اسالم یا جھاد در راه خدا یا ھمراھى 
)با پیامبر  مال نیست ؛ بلكھ خداوند در سبب امتیاز در تقسیم بیت المال شود اعالم مى دارد پاداش این امور با ) ص

انكم عبادهللا : را خواھد پرداخت و اظھار مى دارد) ص(قیامت اجر مجاھدین و سابقین در اسالم و اصحاب پیامبر 
شما بندگان خدائید و اموال بیت المال نیز از آن اوست ، بنابراین بطور مساوى : و المال مال هللا یقسم بینكم بالسویة 

ھد شدبین شما تقسیم خوا دستور مى ھد بھ ھر یك از مسلمین اعم از مھاجرین و انصار، بردگان و   سپس  (382) «.
طلحھ و زبیر و ابن عمر و سعید ابن عاص و مروان و گروھى دیگر از كسانى كھ . ار پرداخت شودغیره ، سھ دین

ع(بھ بركت بخششھاى عثمان بھ اموال كالن رسیده بودند، از قبول آن سر باز زدند و شروع بھ توطئھ علیھ امام  ) 
و پاسخ مى شنود كھ ما با تو بیعت  حضرت ، طلحھ و زبیر را مى طلبد و سبب اعمال آنھا را جویا مى شود. نمودند

كردیم كھ در كارھا با ما مشورت كنى و ما را بر دیگران برترى دھى ؛ ولى تو با ما مشورت ننموده و روش عمر 
 . را در تقسیم بیت المال بكار نمى بندى و بھ ما سھم بیشترى نمى دھى

نیازى بھ مشورت با شما در ) ص(و سنت پیامبر با مراجعھ بھ كتاب خدا : ضمن رد این مطلب مى فرماید) ع(امام 
در تقسیم بیت المال بوده ایم كھ ) ص(ما و شما شاھد روش پیامبر «: مورد تقسیم بیت المال ندارم و اعالم مى كند

بین افراد فرق نگذاشتھ و مجاھدین و سابقین در اسالم را ترجیح نمى داد و در قرآن نیز آیھ اى بر این تبعیض 
ردداللت ندا .» (383) 

 : نتیجھ آنكھ
ا برخالف كتاب خدا و سنت بھ شدت با روش عمر و عثمان در تقسیم بیت المال مخالف بود و آنر) ع(امام على 

مى دانست و از این رو ھم در دوران خلفا و ھم بعد از آن ، از شیوه آنان انتقاد مى نمود) ص(پیامبر  . 
؛ بلكھ برخى از مسلمان و صحابھ نیز با حضرت ھم صدا بودند؛ چنانكھ علت تبعید اباذر خواندن )ع(نھ تنھا امام 

ن بھ مروان ابن حكم و زید ابن ثابت و معاویھ و امثال آنھا طعنھ مى زد و سوره توبھ بود كھ ضمن تالوت آ 34آیھ 
بھ كسانى كھ از خلیفھ سوم گنجھاى فراوان دریافت كرده بودند و نیز بھ خود عثمان ، در زمینھ تصرف بیجا در 

مى نمود  بیت المال اعتراض  ما بھ كورى چشم مخالفین «: عمار نیز یكبار در مقابل سخن عثمان كھ گفت  (384) .
من اولین مخالف با روش تو ھستم«: پاسخ داد» .بھ دلخواه در بیت المال تصرف مى كنیم  عبدالرحمن  (385) «. 

)بن عوف نیز یكبار كھ دید عثمان شتران زكات را بھ خانواده َحَكم  بخشید، آنھا را ) یفھعمو و پسر عموھاى خل
 (386) .مصادره كرد و بین مسلمین تقسیم نمود

ص(تعدى بھ اصحاب پیامبر : ب  ) 
اعتراضات امام بھ عثمان ، تعدى بھ كسانى بود كھ بر اعمال غیر مشروع خرده مى گرفتند؛ لذا گروھى از  یكى از

منتقدین بھ انواع آزارھا نظیر شرب و شتم ، تبعید، قطع حقوق از بیت المال و غیره از طرف خلیفھ گرفتار شدند و 
طرح خواھیم كردم» حمایت امام از مظلومین«ما این بحث را بھ تفصیل در گفتار  . 

سپردن مسئولیتھاى دولتى بھ افراد ناالیق : ج   
عثمان سعى در واگذارى پستھا بھ اقوام و خویشان خود داشت و بسیارى از كسانى كھ براى سرپرستى مناطق 



اسالمى مى فرستاد آشنائى چندانى با شرع و مكتب نداشتھ و گاه دستھ گلھائى بھ آب داده و سبب آبروریزى براى 
و ھمین ھا بودند كھ مردم را از حكومت بیزار نموده و سرانجام نیز عثمان را بھ قتل رساندند، . لیفھ نیز مى شدندخ

بینى مى كرد اگر حكومت بھ دست عثمان برسد، وى با سپردن والیات بھ خاندان خود،   عمر ھنگام مرگ پیش 
شنھاد گروھى كھ نصب خلیفھ را مطرح كرده زمینھ شورش مردم علیھ خویش را آماده مى سازد؛ از این رو پی

اگر عثمان را نصب كنم خانواده ابى معیط و بنى امیھ را بر مردم مسلط خواھد كرد و «: بودند رد كرد و گفت 
 (387) «.آنگاه ممكن است مردم علیھ او شورش نموده و وى را بھ قتل برسانند

اگر تو بھ حكومت رسیدى از خدا بترس و «: و نیز ھنگامى كھ ھمھ اعضاى شورا را طلبید خطاب بھ عثمان گفت 
 «. طایفھ ابى معیط را بر مردم حاكم نگردان

ن بھ سفارش عمر وقعى ننھاد و خویشان خود را بھ عنوان استاندار بھ سوى شھرھا گسیل داشت و حتى ولى عثما
آنھا نیز خودسرانھ بھ اعمالى ولو بر خالف اسالم و مصلحت مسلمین . بھ شكایت مردم از آنھا رسیدگى نمى نمود

مى دادند؛ اما خلیفھ عكس العمل دست مى زدند و حتى گاھى فرمانى از پیش خود صادر كرده و بھ خلیفھ نسبت 
گروھى خائن . عثمان دوست ندارد كھ كسى وى را نصیحت كند«): ع(چندانى نشان نمى داد و بھ تعبیر امام على 

را در اطراف خود جمع كرده كھ ھر یك بر قسمتى از سرزمین خدا حكومت مى كند و مالیات آن را مى بلعد و 
مایدمردم آن سامان را خوار و ذلیل مى ن .» 

در اینجا اسامى برخى از كارگزاران عثمان و عملكرد آنھ و نیز برخورد امام با خلیفھ را در این زمینھ ، بیان مى 
 . كنیم

ولید ابن عقبھ ابن ابى معیط: الف   
چون خبر نصب وى بھ على . ولید از جانب عثمان بھ عنوان حاكم كوفھ انتخاب گردید رسید نزد عثمان آمده و  (ع )

عثمان كھ جوابى » نكرد كھ بنى امیھ و آل ابى معیط را بر مردم حاكم نسازى ؟  آیا عمر بھ تو سفارش «: ودفرم
 (388) . نداشت ساكت گشت
و چنان مردم كوفھ از  (389)ولید برادر مادرى عثمان بود و ھمان كسى است كھ قرآن وى را فاسق نامیده است 

چگونھ عثمان سعد ابن ابى وقاص را عزل كرده و فرد پلیدى چون «: انتخاب او تعجب كردند كھ ابن مسعود گفت 
شما خالفت «: ابن مسعود جواب داد» .این سلطنت است ، تعجب نكن «: ولید پاسخ داد «.ولید را نصب نموده است 

ختاسالمى را بھ سلطنت مبدل خواھید سا آرى عثمان خالفت اسالمى را بھ سلطنت تبدیل نمود؛ از این  (390) «. 
ن مى گفترو مروان بھ انقالبیون علیھ عثما  «آیا مى خواھید سلطنت ما را از ما بگیرید؟» : 

ولید ھمان كسى است كھ در كوفھ شراب خورد و سپس بھ مسجد آمد، نماز صبح را چھار ركعت خواند و در مسجد 
آیا بیشتر بخوانم ؟ دو نفر انگشتر وى را از دستش بیرون : قى نمود و از شدت مستى رو بھ ماءمومین كرده و گفت 

د؛ ولى متوجھ نشدآورن و چون چھار نفر از مردم كوفھ نزد عثمان آمده و بھ این جریان شھادت دادند،  (391) .
: رسید نزد عثمان آمده و فرمود) ع(چون گزارش بھ على . یفھ آنھا را تھدید كرد و برخى از آنھا را تنبیھ نمودخل

تو حدود الھى را تعطیل كرده اى و حكم خدا را جابجا نموده و بجاى آنكھ برادرت را تنبیھ نمایى و بر او حد «
امام خواستار » نظر شما چیست ؟«: ان گفت عثم» !جارى كنى ، شھود را مورد ضرب و جرح قرار مى دھى ؟

و آنگاه امام . عزل ولید و عدم واگذارى مسئولیت دیگرى بھ او و اجراى حد بر وى گردید ( خود اجراى حد بر ) ع
و حتى بعد از عزل او از حكومت  (392) ولید را بھ عھده گرفت در حالى كھ عثمان مایل بھ اجراى حد بر وى نبود

قرار داد» كلب و بلقین«كوفھ ، وى را مسئول اخذ صدقات   .و او را طرد نكرد (393) 
شبل ابن خالد بر عثمان  .رعایت لیاقت و داشتن تعھد در قبال اسالم از نظر عثمان در نصب مسئوالن الزم نبود

س وى حاضر بودند گفتوارد شد در حالى كھ بنى امیھ در مجل  : « آیا خردسالى در بین شما نیست كھ ! اى قریشیان 
بخواھد بزرگ شود؟ آیا نیازمندى میان شما نیست كھ بخواھد ثروتمند گردد؟ آیا گمنامى در بین شماھا نیست كھ 

وال كرد چھ عثمان از حاضرین سئ» بخواھد پر آوازه گردد؟ چرا عراق را بھ ابوموسى داده اید كھ آن را بخورد؟
عثمان وى را . كسى براى آن مناسب است ؟ بنى امیھ عبدهللا ابن عامر كھ جوانى شانزده سالھ بود معرفى كردند

 (394) .حاكم آنجا گردانید
وى ھنگام قتل عثمان حاكم بصره بود و اموال بیت المال بصره را بھ مكھ انتقال . ابن عامر پسر دایى عثمان است 

 (395) .داد و با زبیر در جنگ جمل شركت نمود
این جوانان ھنگامى كھ بھ منطقھ حكومتى خود مى رسیدند بھ ھر كارى دست مى زدند و آنجا را ملك خود و قریش 

ان السواد بستان الغلمة «: مى گفت  سعید ابن عاص ، حاكم عثمان در كوفھ بر باالى منبر تكیھ زده و. مى دانستند
عراق باغ جوانان قریش است : قریش  ھستند كھ بنابر روایت ابو ھریره ، این جوانان ھمان كسانى  (396) «.

)پیامبر  امت من بھ دست جوانانى از قریش نابود مى شوند«: درباره آنھا فرمود) ص مروان كھ متوجھ مقصود  «.



اگر «: آیا اینھا حاكمان بر مردم مى شوند؟ ابوھریره پاسخ داده و مى گوید: ابوھریره مى شود با تعجب مى پرسد
رم ، بنى فالن و بنى فالن ھستندبخواھم نام آنھا را مى ب .» (397) 

مروان ابن حكم: ب   
داشت و مشاور اول وى بھ حساب مى آمد، مروان بن حكم پسر  یكى از كسانى كھ در حكومت عثمان نقش اساسى

آنھا . او و پدرش را لعن نموده بود) ص(بھ طایف بود، پیامبر ) ص(وى از تبعیدیان پیامبر . عموى عثمان مى باشد
جلب كند؛در زمان ابابكر و عمر نیز در تبعید بودند و عثمان نتوانست نظر خلیفھ اول و دوم را براى لغو تبعید آنھا   

را بھ مروان اما ھنگامى كھ خود بھ حكومت رسید حكم و مروان را با احترام بھ مدینھ آورد و دختر خود  (398)
در حكومت عثمان بھ شمار مى رفت و چنانچھ در فصل چھارم مطرح خواھیم كرد ھمین   وى نافذترین شخص . داد

 .مروان عثمان را بھ قتل رسانید
كھ در انحراف خلیفھ از مسیر واقعى حكومت اسالمى دست مروان را در كار مى دید، بھ مخالفت با ) ع(امام على 

آیا دست از مروان بر نمى دارى تا تو را از «: بھ عثمان فرمود) ع(یكبار امام . لیفھ برخاست نزدیك بودن وى بھ خ
مروان مرد صاحب تدبیرى در ! دین و عقل منحرف ساختھ و تو را مثل شتر فرمانبر بھ ھر سو بكشید؟ بخدا قسم 

رتگاه وارد مى كند؛ ولى قدرت بر من مى بینم كھ تو را بھ پ! بخدا قسم . دین ؛ بلكھ در امور شخصى خویش نیست 
آبروى خود را برده اى و در كار خود مغلوب ... نجات تو ندارد ( شده اى) مروان  .» (399) 

جمع شده و از عثمان بھ وى شكایت بردند، بھ عنوان نماینده مردم نزد ) ع(بار دیگر ھنگامى كھ مردم نزد امام 
خلیفھ آمده و بعد از نصیحت بھ اجراى دین و ھشدار بھ اینكھ در صورت ادامھ اعمال گذشتھ ، مردم وى را بھ قتل 

را بھ دست مروان مده كھ تو را با این كھولت سن ، بھ دلخواه خویش بھ زمام اراده ات «: مى رسانند بھ او فرمود
 (400) «.ھر سو بكشاند

بھ عنوان میانجى سعى در اصالح ) ع(ومت عثمان نیز كھ مردم علیھ وى شورش كرده بودند امام در اواخر حك
امور و جلوگیرى از قتل عثمان مى نمود؛ ولى ھرگاه وى را نصیحت مى كرد و پیشنھادى بھ عثمان مى داد مروان 

. م گرفت دیگر دخالت ننمایدمى گردید تا آنجا كھ حضرت تصمی) ع(وارد مى شد و مانع از اجراى پیشنھاد امام 
من از تو دفاع مى كنم ؛ ولى ! بخدا قسم «: امام فرمود. آنگاه عثمان بھ منزل امام آمده و از ایشان كمك خواست 

ھرگاه تو را بھ كارى كھ بھ مصلحت توست فرا مى خوانم مروان پیشنھاد مخالفى مى دھد و تو كالم او را بر سخن 
ى و او را بھ درون خانھ خود مى خوانىخیرخواھانھ من ترجیح مى دھ  .» (401) 

زیچھ خود قرار داده استمروان عثمان را با«: امام بھ عبدالرحمن ابن اسود فرمود  .» 
نھ تنھا امام ؛ بلكھ دیگر مسلمانان نیز از نزدیكى مروان بھ عثمان ناراحت بوده ، از خلیفھ خواستار عزل خواستار 
عزل وى بودند؛ لذا عثمان در روزھاى آخر حكومتش در حالى كھ گریھ مى كرد نزد مردم آمده و توبھ نمود و قول 

مروان و دار و دستھ اش را از خود طرد كند؛ چون بھ منزل بازگشت ، دوباره بھ داد مردم را راضى كرده و 
 . سخنان مروان گوش داد و از تصمیم خود بازگشت

تو «: نائلھ ھمسر عثمان نیز از اعتماد وى بھ مروان بھ ستوه آمده بود تا آنجا كھ بھ عنوان اعتراض بھ او گفت 
ھ ھر سو كھ مى خواھد مى كشد، از خدا بترس و از روش دو خلیفھ قبل چنان از مروان تبعیت مى كنى كھ تو را ب

مروان نھ نزد مردم ارزش و ابھتى دارد و . پیروى كن كھ اگر گوش بھ سخن مروان بدھى تو را بھ كشتن مى دھد
 (402) «.نھ او را دوست دارند، مردم بھ خاطر مروان دست از حمایت تو برداشتھ اند

از وى ) ع(گاھى عمال نیز با مروان در مى افتاد و با آنكھ وى مشاور اول خلیفھ بھ حساب مى آمد، على ) ع(امام 
و وى را تحقیر مى نمود؛ نظیر آنكھ وقتى اباذر را تبعید مى كردند، مروان بھ دستور عثمان امام پروائى نداشتھ 

خدا تو ! گم شو«: را از بدرقھ اباذر بر حذر داشت ، حضرت با كوبیدن شالق بھ صورت اسب مروان فرمود) ع(
عثمان امام را بھ جھت . بعد از پایان بدرقھ ، مروان از امام نزد عثمان شكایت برد (403) «.را بھ جھنم ببرد

او كلما : معروف خود چنین جواب داد آنگاه امام با جملھ. سرپیچى از فرمان خود و بدرقھ از اباذر سرزنش نمود
آیا توقع دارى كھ ھر گاه ، ما را : امرتنا بھ من شى ء یرى طاعة r و الحق فى خالفھ اتبعنا فیھ امرك باr ال نفعل 

چنین ! بھ كارى فرمان دھى كھ معصیت الھى بوده و بر خالف حق باشد، ما در آن كار مطیع تو باشیم ؟ بخدا قسم 
دنخواھیم كر .» (404) 

مام قبول ننمود خواستند كھ با معذرت خواھى از مروان غائلھ را فیصلھ دھند؛ ولى ا) ع(گروھى از مردم از امام 
( و چنان امام ابھت داشت كھ خلیفھ و مروان از وى حساب مى بردند؛ لذا ھنگامى ) زیرا كار خالفى انجام نداده بود
)كھ گروھى ، مروان را براى قصاص علیھ على  اگر ھم بخواھم چنین ! بخدا قسم «: تشویق مى كردند گفت ) ع
 (405) «. كارى بكنم ، قدرت آن را ندارم

عبدهللا ابن ابى سرح و والیت مصر: ج   



ھدور الدم خوانده بوداو را م) ص(عبدهللا ابن ابى سرح از مرتدین بھ شمار مى رفت و پیامبر  عثمان او را  (406) 
اوان نمود تا آنجا كھ مردم با ارسال نامھ اى بھ بھ عنوان حاكم مصر برگزید و عبدهللا بھ مردم آن سامان ظلم فر

عثمان وى را تھدید نمود؛ ولى عبدهللا بھ اعمال خود ادامھ داد و نویسندگان نامھ را نیز . خلیفھ از وى شكایت كردند
تحصن گزیدند و از ) ص(نفر از مردم مصر بھ مدینھ آمدند، و در مسجد پیامبر  700از این رو . شكنجھ نمود

بھ عنوان سخنگوى مردم نزد خلیفھ آمد و ) ع(امام على . شكایت كردند) ص(وى نزد اصحاب پیامبر اعمال 
عثمان نیز پذیرفت و محمد ابن ابى بكر را  .خواستار عزل عبدهللا ابن ابى سرح و گرفتن حق مردم از وى گردید
 (408) . عبدهللا برادر رضاعى عثمان بوده است (407) .بجاى وى گمارد

سعید ابن عاص : د  
بنا بھ گفتھ ابن سعد او جوانى خوشگذران و مسرف بود كھ . سعید ابن عاص از طرف عثمان حاكم كوفھ گردید

مى دانست  عراق را باغ جوانان قریش  وى در كوفھ بھ مردم آزار فراوان مى رسانید و چون مردم كوفھ  (409) . 
ھر گاه : دنا ان نعزلھ كلما راءى احدكم من امیر جفوة ارا«: از دستش بھ عثمان شكایت بردند، اعتنا ننموده و گفت 

لذا سعید با » .یكى از شما ظلمى از والى ببیند از ما مى خواھد كھ او را عزل كنیم ؛ ولى چنین كارى نخواھیم كرد
عده اى از صالحین و قاریان قرآن را از كوفھ تبعید   ه 33در سال . خیال راحت بھ اعمال ناشایست خود ادامھ داد

این افراد در . ن حارث ، كمیل ابن زیاد، و زید بن صوحان و برادرش صعصعھ بودندنمود كھ در بین آنھا مالك ب
بھ مدینھ آمده و از سعید نزد عثمان شكایت بردند و خواستار بركنارى وى شدند و این در حالى بود كھ  34سال 

. شت بھ محل كار خود دادعثمان پیشنھاد آنان را نپذیرفت و بھ سعید دستور بازگ. سعید نیز در مدینھ بھ سر مى برد
)مردم كوفھ بھ فرماندھى مالك ابن حارث  ناچار بھ سوى عثمان . از ورود وى بھ كوفھ ممانعت كردند) مالك اشتر
 (410) . بازگشت

در كوفھ با ھند دختر فرافصھ . وى در كوفھ بھ دنبال ھوسرانى خود و نیز تھیھ اسباب خوشگذرانى خلیفھ بود
  نصرانى ازدواج كرد، خبر بھ عثمان رسید، خلیفھ طى نامھ اى از وى خواستار بیان نسب و زیبائى ھمسرش 

عثمان بار دیگر با ارسال نامھ اى . ت كھ وى دختر سفید روى و بلند قامت مى باشدسعید در جواب نوش. گردید
سعید وى را براى عثمان خواستگارى كرد و فرافصھ ھنگام . خواستار خواستگارى خواھر ھند براى خود شد

باشدبھ مدینھ وى را توصیھ نمود كھ آرایش و پاكیزگى را رعایت كند تا خوشبو » نائلھ«فرستادن دخترش  . (411) 
ره نمود و سعید در كوفھ ھاشم مرقال ، صحابى معروف را بھ جھت شھادت دادن بر رؤ یت ھالل ماه شوال مسخ

آیا در میان مردم تنھا تو با این یك چشمت دیده اى ؟: گفت  افطار كرد، سعید فردا صبح ھاشم روزه اش را  (412) 
 .او را كتك زده و خانھ اش را بھ آتش كشید
. این سرگذشت برخى از كارگزاران عثمان بود كھ بر اثر جنایات فراوان ، مردم را از حكومت اسالمى جدا نمودند
 .عثمان كھ سعى در بكار گماردن اقوام و اطرافیان خود داشت چندان توجھى بھ شكایت مردم ننمود

عثمان اقوام خود را دوست مى داشت و بسیارى از افراد بنى امیھ «: ب در این زمینھ چنین مى گویدسعید ابن مسی
نداشتند بھ عنوان حاكم بر مى گزید و از استاندارھاى وى كارھاى خالفى ) ص(را كھ ھیچگونھ ھمراھى با پیامبر 

مى كردند حاضر بھ عزل آنھا از آن ناراضى بودند و چون وى را سرزنش ) ص(سر مى زد كھ اصحاب پیامبر 
در سالھاى آخر حكومتش ، پسر عموھایش را حاكم گردانید. نمى گشت  . (413)» 

از اینكھ عثمان چنین افراد ناالیقى را استاندار مى نمود ناراحت بودند و اعتراض خود را بھ ) ص(ابھ پیامبر صح
ولى عثمان پیگیرى نمى نمود و ھمین معترضین بودند كھ مردم را علیھ عثمان شوراندند و : عثمان مى رساندند

دندگروھھائى از مناطق مختلف بھ مدینھ آمده و وى را بھ قتل رسان . 
را بھ نمایندگى از خود، نزد عثمان فرستادند تا درباره خالفھاى ) ع(ق مھاجرین و انصار على  ھ 34در سال 

عمر، مغیرة را كھ از خویشانش بود حاكم گردانید، من ھم : عثمان در جواب گفت . كارگزارانش با وى صحبت كند
در جواب ) ع(؛ پس چرا مرا سرزنش مى كنید؟ امام عبدهللا ابن عامر را بھ خاطر قرابت استاندار بصره نمودم 

عمر ھر گاه كسى را حاكم «: ضمن انتقاد از عثمان بھ جھت عدم بازرسى از اعمال استانداران خود چنین فرمود
مى گردانید وى را گوشمالى مى داد و متذكر مى شد در صورت ارتكاب خالف ، عزل خواھد شد؛ ولى تو چنین 

مگر معاویھ از طرف «: عثمان گفت » .ج داده و نسبت بھ خویشان خود مدارا مى كنى نمى كنى ، ضعف بھ خر
معاویھ بیش از یرفاء «: جواب داد) ع(امام » عمر استاندار نبود؟ ( از وى مى ترسید و بیش از او ) غالم عمر

ولى وى را مؤ  فرمانبردار عمر بود؛ ولى اكنون بجاى تو فرمان صادر مى كند و گزارش آن ھم بھ تو مى رسد؛
 (414) «. اخذه نمى كنى

در ) ع(یكى از انگیزه ھاى سربازان امام على اعمال نارواى این كارگزاران چنان زندگى را بر مردم تلخ نمود كھ 
جنگ صفین ، ترس از روى كار آمدن ھمین افراد فاسقى بود كھ قبال از طرف عثمان بھ عنوان مدیران دولتى 



: نصب شده بودند؛ از این رو یزید بن قیس ارحبى در جنگ صفین براى تشویق مردم بھ جنگ با معاویھ مى گفت 
امثال سعید و ولید و عبدهللا ابن عامر نادان بر شما حكومت خواھند كرد كھ حرفھاى  اگر معاویھ پیروز گردد«

عیبى ندارد، گویا ارث : ناروا بر زبان جارى كرده و در اموال بیت المال خودسرانھ تصرف مى كنند و مى گویند
خراب خواھند كرد با این قوم ظالم بجنگید كھ اگر بر شما مسلط شوند دین و دنیاى شما را! پدر آنھاست  .» (415) 

بنى امیھ را حاكم گردانید؛ بلكھ عثمان نھ تنھا حكومت اسالمى را بھ سلطنت دنیوى تبدیل نمود و خویشان خود از 
در آخرت ھم كلیدھاى بھشت در دست او بود تا ھمھ را بھ بنى امیھ بدھد! آرزو مى كرد اى كاش  . (416) 

عثمان را در گناھان این حاكمان سوء شریك مى دانست ؛ زیرا وى آنھا را بر مردم مسلط كرده و ) ع(امام على 
متعرض خالفھاى آنھا نمى گشت ؛ لذا ھنگام تشویق مردم براى جنگ با ھمین افراد كھ جنگ جمل را بھ 

براى جنگ با رھبران كفر و باقى مانده ! اى فرزندان مھاجرین «: خونخواھى عثمان راه انداختند چنین فرمود
)احزاب و دوستان شیطان حركت كنید، كسانى كھ خون حمال الخطایا  او ! بخدا قسم . را بھانھ قرار داده اند) عثمان
ابن ابى الحدید كھ این  (417) «.بار گناھان اینھا را بدوش مى كشد بدون اینكھ از سنگینى گناه اینھا كاستھ شود

خلیفھ را  روایت را با شاءن عثمان مخالف یافتھ است سعى مى كند با تضعیف قیس ابن حازم راوى این حدیث ،
عالوه بر این ، دانشمندان علم . تبرئھ نماید، غافل از آنكھ وى از رجال صحاح مى باشد كھ نزد اھل سنت معتبرند

 (418) .رجال نیز وى را توثیق نموده اند
در ھمان روزھاى اول حكومت خود بھ مردم اعالم كرد در میان شما انقالبى رخ خواھد داد تا ) ع(امام على 

یعنى كسانى كھ در  (419) بزرگان كوچك گردند و كسانى كھ خوار و حقیر شمرده شده اند در جامعھ احترام یابند؛
)دوران عثمان بھ جھت مسامحھ كارى ھاى وى بھ مال و مقامى دست یافتند،  از آن ) و استحقاق آن را نداشتھ اند

از . روم خواھند شد و افرادى كھ در عصر وى حقوق خود را از دست داده اند، دوباره آن را باز خواھند یافت مح
این رو بھ محض رسیدن برخى از آنھا ممكن است بھ ھمین جھت ، شورشھائى در كشور اسالمى ایجاد نمایند و مى 

سازم شناخت من از اعمال آنھا، حكم میكند كھ آنھا را بركنار«: فرمود  .» (420) 
انان ناالیق را بر عبدالرحمن ابن عوف كھ مھم ترین عنصر در انتخاب عثمان بود، ھنگامى كھ دید خلیفھ این جو

و حتى بھ امام  (421) مردم حاكم گردانده ، چنان ناراحت شد كھ قسم خورد تا ھنگام مرگ با عثمان سخن نگوید
پیشنھاد داد كھ بھ كمك ھمدیگر علیھ عثمان بھ قیام مسلحانھ بپردازند) ع(على  . 

عثمان ، صحابى قاطع و خبره را بركنار كرده و «: مردم كوفھ ھنگام عزل سعد بن ابى وقاص و نصب ولید گفتند
 (422) «.بجاى آن برادر فاسق و فاجر و احمق خود را بر ما حاكم كرد

با  او حق را. عثمان صالحین را بركنار و بجاى آنھا اشرار را بر سر كار گذاشتھ است : عمرو بن زراره مى گفت 
 .آنكھ مى شناسد پایمال مى نماید

و انتقاد حضرت از خلفا و مخصوصا عثمان ناشى از حس حسادت و كینھ توزى و امثال آن ) ع(مخالفتھاى امام 
زندگینامھ برخى از افراد و اطرافیان عثمان را ) ع(نمى باشد و بھ ھمین منظور ما براى توضیح مقصود امام 

ا در اجرا نكردن قوانین الھى و شریعت اسالمى بود؛ لذا ھنگامى كھ عثمان تصمیم اختالف حضرت با آنھ. آوردیم 
ع(بھ اقدام علیھ امام  در این زمینھ بھ خلیفھ ھشدار داد، عثمان جواب داد) ص(گرفت و عباس عموى پیامبر  ( : 

« میل خود عمل كرده بخواھد، من مى توانم او را بر ھمھ برتر سازم ؛ ولى خودش نمى خواھد و بھ ) ع(اگر على 
ع(چون عباس خبر را بھ امام » .و با ما مخالفت مى نماید اگر عثمان دستور دھد كھ از «: رسانید حضرت فرمود (

مقصود حضرت آن است كھ اختالف من و عثمان مربوط بھ امور » .خانھ ام نیز بیرون روم ، آنرا ترك خواھم كرد
اعمال خالف وى مخالفم و گر نھ در امور شخصى حاضرم بھ  شخصى نیست ؛ بلكھ من بھ جھت دفاع از دین با

مادامى كھ امور مسلمین رو بھ راه باشد من مخالفت «: فرمان او گوش دھم از این رو در جریان شورا نیز فرمود
 (423) «.نخواھم كرد

است كھ چون عثمان حضرت را بھ خاطر بدرقھ ابوذر سرزنش نمود كھ چرا با ) ع(بھترین گواه ، سخن خود امام 
ست و حاضر نیست دستوراتى كھ بر خالف رضاى خدا: وجود نھى من وى را بدرقھ نمودى ؟ امام جواب داد

 (424) .نافرمانى الھى است ، بھ مرحلھ عمل در آورد
از حركت ) ع(ى مردمى علیھ وى بوده است ، نھ اینكھ امام مخالفتھاى حضرت با عثمان قبل از شروع انقالبھا

این ادعا از جریان وساطت عباس كھ نقل شد كامال . مردم علیھ عثمان سوء استفاده نماید و شعارھاى تند سر دھد
فوت كرده است  32مشھود است ؛ زیرا وى در سال  و در آن زمان ھنوز شورش مردمى علیھ عثمان آغاز  (425)

 .نگردیده بود

سكوت امام در برابر حكومت خلفا و علل آن: گفتار چھارم   



 
ى داند و رھبرى خلفا را غصب حق خود قلمداد مى كندحكومت اسالمى را حق مسلم خود م) ع(امام  حال این  .

علیھ ) ع(سئوال براى كسى كھ تاریخ زندگى حضرت را در این برھھ بررسى مى كند پیش مى آید كھ چرا امام 
مخالفین خود دست بھ شمشیر نبرد؟ امیرالمؤ منین كھ مجسمھ شھامت و شجاعت بوده است و شجاعان عرب را در 

سالمى از پا در آورده ، پس چرا سكوت نموده است ؟جنگھاى ا  
یك قیام مسلحانھ را طراحى نكرد بھ خاطر ترس از حكومت نبوده است) ع(مسلما اگر امام  وى كسى است كھ مى  . 

بایستند از آنھا نمى ترسد و در صورت امكان ، بھ تنھائى با ھمھ ) ع(اگر تمام عرب در مقابل دین على «: فرماید
جنگد و آنھا را بھ ھالكت خواھد افكند آنھا مى .» (426) 

تشویق بھ قیام علیھ ابوبكر مى نمایند، ضمن رد این كھ  را) ع(از ھمین رو در جریان سقیفھ ھنگامى كھ برخى امام 
از مرگ مى ) ع(اگر خاموشى گزینم ، مى گویند كھ على «: ترس مانع از قیام حضرت باشد چنین ابراز مى دارد

پسر ابوطالب ! بخدا قسم . من كجا و ترس از مرگ كجا؟ با آن سابقھ من در رشادتھا، ترس بى معنى است . ھراسد
بیش از محبت طفل بھ پستان مادر، دوست داردمرگ را  .» (427) 
ا بررسى نموده ، و از بین این دو راه ، آنچھ بھ بلكھ حضرت تصریح مى كند من فكر كرده و جوانب امر ر

 (428) . مصلحت اسالم بود انتخاب كردم

 

مى توان دو علت براى سكوت ایشان استفاده نمود) ع(از كلمات امام  : 
 
 حفظ وحدت مسلمین براى بقاى اسالم و ترویج آن -1

شكى نیست كھ ترویج سریع اسالم در منطقھ جزیرة العرب و نیز پیروزیھاى مسلمین در فتح مناطق دیگر، ناشى از 
را دریافتھ و از اوضاع سیاسى زمان خود كھ رمز پیروزى اسالم ) ع(امام . یكپارچگى امت اسالمى بوده است 

آگاھى دارد و مى داند كھ كشور اسالم از ناحیھ دشمنان خارجى نظیر ایران و روم و منافقین داخلى ھر لحظھ مورد 
تھدید است ، حفظ وحدت را براى بقاى دین ضرورى مى داند؛ لذا حاضر است بھ خاطر حفظ اسالم ، بھ محرومیت 

حضرت كھ بھ خصوصیات مسلمانان آن عصر آشنا بود و مى دانست . د تن در دھداز حقش و خرد شدن خو
بسیارى از قبایل بھ خاطر ترس از حكومت قوى اسالمى بھ ظاھر مسلمان شده اند و تضعیف حكومت مركزى در 

سكوت  مدینھ و اختالف در پایتخت اسالم ، سبب جراءت یافتن آنھا شده ، ممكن است گروھى از دین دست بردارند،
حضرت حكومت اسالمى را براى ترویج اسالم مطالبھ مى كرد. نمود تا بھ پایھ دین ضربھ اى وارد نگردد حال  .

اگر بر اثر شرایط سیاسى بھ وجود آمده ، این مطالبھ بھ ضرر اسالم تمام شود، حاضر است دست از حق مسلم خود 
 .بردارد

سكوت تلخ را جویا مى شویمسبب این ) ع(حال با تدبر در سخنان گھربار امام   . 
بخدا «: در نامھ اى كھ خطاب بھ مردم مصر نوشتھ اند علت سكوت خود را حفظ پیكره اسالم مى دانند) ع(على 

ھرگز فكر نمى كردم كھ مردم رھبرى را پس از پیامبر ! قسم  ( از خاندانش بیرون برند و آن را از من دریغ ) ص
سرازیر شدند دست از مردم و كارشان باز داشتم و خود را كنار ) ابوبكر(نى وقتى مردم براى بیعت با فال. دارند

را از بین ببرند) ص(تا اینكھ دیدم گروھى از اسالم برگشتھ و مى خواھند دین محمد  . كشیدم ترسیدم اگر براى  .
بیشتر از دست دادن  یارى اسالم و مسلمانان قیام نكنم ، رخنھ اى در دین ایجاد شود كھ اندوه آن بر من بزرگتر و

بنابراین در آن پیش آمدھا حركت تا اینكھ جلوى نادرستى و تباه كارى گرفتھ شد و دین آرام ... حكومت بر شما باشد
در این نامھ حضرت تصریح مى كند ابتدا خود را كنار كشیدم ؛ اما ھنگامى  (429) «.گرفت و از نگرانى باز ایستاد

كھ اسالم را در خطر دیدم و احساس كردم كھ دین بھ كمك من احتیاج دارد، با آنكھ حق من غصب شده بود بھ كمك 
لفا ھمكارى نمودمدین و مسلمین شتافتم و با خ بھ خلفا را متذكر شدیم و ) ع(در فصل دوم ، برخى از كمكھاى امام  . 

)بیان كردیم كھ امام  با ابابكر بیعت نمى نمود؛ اما ھنگامى كھ جریان ارتداد مسلمانان پیش آمد عثمان نزد ) ع
حفظ . گاه امام بیعت نمودحضرت آمده و اعالم كرد بدون بیعت شما، مردم حاضر بھ خروج براى جنگ نیستند، آن

جلوه گر است ) ع(وحدت اسالمى براى جلوگیرى از ضربھ خوردن دین و ارتداد مسلمین در سخنى دیگر از امام 
ص (قریش پس از پیامبر «: آنجا كھ مى گوید بعد از تاءمل بھ این نتیجھ . حق ما را گرفت و بھ خود اختصاص داد (

مردم ، تازه . بھتر از ایجاد تفرقھ بین مسلمانان و ریختن خون آنھاست ) بر غصب حق خود(رسیدم كھ صبر كردن 



 «.مسلمان اند و كوچك ترین سستى ، دین را تباه مى كند و كوچك ترین فردى ، ممكن است دین را از بین ببرد
(430) 

ص(و نیز در ھمان روزھاى اولیھ حكومت خود، ضمن تشریح اوضاع پس از وفات پیامبر  پس از «: چنین فرمود (
ست و چشمھائى از ما گری. حق ما را غصب كردند و ما در ردیف توده بازاریھا قرار گرفتیم ) ص(پیامبر 

اگر بیم وقوع تفرقھ میان مسلمین و بازگشت كفر و تباھى دین نبود رفتار ما با ! بخدا قسم . ناراحتیھا بھ وجود آمد
 (431) «. آن طور دیگرى بود و با آنھا مى جنگیدیم

ھنگامى كھ مى شنود فرزند ابولھب اشعارى در برترى و ذى حق بودن ایشان سروده و در بین مردم مى ) ع(امام 
اقى سالمت اسالم و ب: سالمة الدین احب الینا من غیره «: خواند وى را از خواندن آن اشعار بازداشت و فرمود

 (432) «. ماندن آن براى ما از ھر چیز دیگر ارزشمندتر است
امى كھ خبر بیعت مردم را با ابوبكر شنید زمینھ اختالف بین مسلمین ابوسفیان كھ شم سیاسى نیرومندى داشت ھنگ

را آماده دید، عالوه بر خطر ارتداد، اختالف مھاجرین و انصار در پایتخت كشور اسالم امرى مشھود بود، موضع 
منا امیر و منكم امیر«گیریھاى انصار و مھاجرین ، در جریان سقیفھ كھ منجر بھ طرح شعار  گردید، نشان  (433) «

مھاجرین و  سعى در ایجاد برادرى و الفت بین) ص(پیامبر . از زمینھ آشوب و اختالف بین این دو گروه مى داد
انصار نمود؛ لكن حس عصبیت و نژاد پرستى در بین برخى از افراد وجود داشت و بعد از رحلت حضرت ، 

مھاجرین و انصار دائما ھمدیگر را بھ جنگ تھدید مى . نیز از دست رفتھ بود) ص(محور وحدت ؛ یعنى پیامبر 
است  كردند چنانچھ از اشعارى كھ از طرفین نقل شده است كامال مشھود ابوسفیان كھ این اختالف را كامال  (434)

فرو نمى نشاندطوفانى مى بینم كھ جز خون آنرا «: درك مى كرد، چنین گفت  ) ع(وى اشعارى در مدح على  «.
تیم و عدى«سرود و قبیلھ ھاى  ى نمود و آمادگى خود را براى تجھیز نیرو و را غاصب حق امام معرف (435) « 

كھ بھ ھدف شوم او در ایجاد فتنھ و آشوب براى خشكاندن نھال اسالم و ) ع(امام . اعالم نمود) ع(لشكر بھ نفع على 
تو بجز فتنھ و آشوب ھدف دیگرى ندارى ، «: باز گرداندن جاھلیت ، آگاه بود ضمن رد این پیشنھاد بھ وى فرمود

دخواه اسالم بوده اى ، مرا بھ نصیحت و سپاھیان تو نیازى نیستتو مدتھا ب ) ع(در نھج البالغھ نیز سخن امام  «. 
موجھاى فتنھ را با كشتیھاى نجات بشكافید و از اختالف دورى گزیده ! اى مردم «: در رد ابوسفیان چنین آمده است 

 (436) «.و تاج فخر فروشى را از سر فرو نھید
شوھر خود را بھ قیام دعوت نمود، در ھمین حال فریاد مؤ ذن بھ شھادت بر نبوت ) علیھا السالم(روزى فاطمھ 

پاسخ منفى ) ع(آیا دوست دارى كھ این فریاد خاموش گردد؟ فاطمھ : فرمود) ع(امام . بلند شد) ص(پیامبر اسالم 
فرمود) ع(امام على . داد  (437). پس راه ھمین است كھ من انتخاب كرده ام :

متوجھ مى گردد كھ سردمداران حكومت سعى در پیدا كردن قبر فاطمھ ) علیھا السالم(پس از دفن زھرا ) ع(امام 
و نبش آن براى اقامھ نماز بر بدن دختر پیامبر دارند) ع( حضرت بر ذوالفقار؛ شمشیر مخصوص خود مسلح شد  .

من از ترس ارتداد مردم از حق «: بھ بقیع آمد و در حالى كھ گریبان یكى از آنھا را گرفتھ بھ زمین كوبید، فرمودو 
بخدا قسم! اھانت مى كنید؟) علیھا السالم(حال بھ قبر زھرا . خود صرف نظر كردم  اگر تو و دوستانت بھ این  ! 

رد؟قبور دست درازى كنید زمین را از خونتان سیراب خواھم ك » (438) 
نفره ، بعد از  6مردم را از اختالف بر حذر مى دارد؛ بلكھ در شوراى ) ص(ھنگام فوت پیامبر ) ع(نھ تنھا امام 

گر چھ رھبرى حق من است و گرفتن آن از من ، ظلم بر من محسوب «: انتخاب شدن عثمان صریحا اعالم مى كند
و با اینكھ  (439) «.مى گردد؛ ولى مادامى كھ كار مسلمین رو بھ راه باشد و تنھا بھ من جفا شود مخالفتى نخواھم كرد
 .بیعت عبدالرحمن با عثمان را نیرنگى بیش نمى دانست ، بیعت نمود

جلسھ شركت نجوید؛ زیرا  مى خواھد در آن) ع(از على ) ص(قبل از ورود بھ جلسھ شورى ، عباس عموى پیامبر 
ضمن تاءیید عباس در مورد ) ع(نتیجھ آن را قطعى و معلوم مى دانست كھ ھمانا انتخاب عثمان خواھد بود، امام 

من اختالف را دوست ندارم: انى اكره الخالف «: نتیجھ آن جلسھ ، پیشنھاد وى را نپذیرفت و چنین فرمود  .» (440) 
در نتیجھ مھم ترین انگیزه حضرت از سكوت خود، حفظ اتحاد مسلمین در راستاى حفظ دین اسالم مى باشد، ھمان 

بیت آن از خود شجاعتھا نشان دادبراى تث) ع(دینى كھ امام على  . 
 
 نداشتن یاور -2
امام در بین كلمات خود تصریح مى كند كھ من چون یاورى نداشتم در مقابل جریان سقیفھ ، سكوت اختیار نمودم و 

رھبرى ھر فرد ولو از ناحیھ خدا منصوب . در صورتى كھ مردم از من حمایت مى كردند علیھ خلفا قیام مى نمودم 
دامى كھ مردم از او حمایت ننمایند، استوار نخواھد گشتباشد ما او  البتھ نداشتن یاور تنھا عامل قیام نكردن (441). 

نبود؛ زیرا در صورت قیام حضرت ، باالترین حادثھ ممكن این بود كھ خود و گروھى از یاران و نزدیكانش بھ 



او شھادت را محبوب تر از شیر مادر براى كودك . كھ از مرگ ھراس نداشت ) ع(شھادت مى رسیدند؛ ولى على 
تن یاور، عامل درجھ دوم براى سكوت حضرت نداش. انگیزه اصلى ھمان حفظ پیكره و نظام اسالم بود. مى دانست 

 .، مى باشد
در . ھنگام بیعت مردم با ابوبكر خود را بر سر دو راھى دیدم «: مى فرماید) ع(در خطبھ سوم نھج البالغھ امام 

اریكى قیام مى كنم یا بر این ت) و نداشتن یاور(آیا با دست بریده : اندیشھ فرو رفتم كھ میان این دو كدام را برگزینم 
دیدم صبر كردن عاقالنھ تر است... كور صبر نمایم  در این خطبھ تصریح مى كند كھ من اگر تصمیم ) ع(امام  «. 

كسى «: بر قیام مى گرفتم یاورى نداشتم و نیز در رد كسانى كھ ایشان را بھ قیام دعوت مى نمودند، مى فرماید
ود داشتھ باشدپیروز مى شود كھ بال ھمراھى مردم را ھنگام قیام با خ یعنى بدون داشتن ھوادار، قیام بى  (442) «.

من یاورى جز اھل بیت خود «: ارھا این جملھ را تكرار مى كردب) ص(حضرت ، بعد از وفات پیامبر . فایده است 
  « (443). نداشتم ، از این رو حاضر بھ شھادت آنھا نگشتم
 26و در خطبھ  (444).حضرت یاران خود را بھ سبب كم بودن بھ نمك در طعام و سرمھ در چشم تشبیھ كرده است 

نھج البالغھ ضمن بیان این كھ یاورى جز اھل بیت خود نداشتھ ، مى افزاید من با آنكھ خار در چشم و استخوان در 
 . گلویم بود صبر نمودم

بھ ) علیھما السالم(و فرزندانش حسن و حسین ) علیھا السالم(در ابتدا اتمام حجت بر مردم بھ ھمراه فاطمھ ) ع(امام 
نفر  5یا  4صار آمد و از آنھا طلب كمك كرد؛ اما آنھا حاضر بھ كمك نگردیدند و بھ تعبیر معاویھ جز در منازل ان

من اگر چھل مرد وفادار مى یافتم با كمك آنھا علیھ مدعیان خالفت «: از این رو فرمود (445).اعالم آمادگى نكردند
افسوس كھ امروز یاورى مانند برادرم جعفر و عمویم حمزه ندارم«: و در جریان سقیفھ فرمود «. مى جنگیدم  .» 
(446) 

بھ دل دارند، ) ع(با آن ضمیر روشن خود پیش بینى مى نمود كینھ ھائى كھ فرزندان مشركین از على ) ص(پیامبر 
افرادى نظیر ولید ابن عقبھ كھ . كشتھ شده اند) ع(ھ دست على بعد از رحلتش بروز خواھد كرد، آنھا كھ پدرانشان ب

نخواھند گشت و ) ع(پدرش را در جنگ اسالم و كفر بھ ھالكت رسانده است ، ھرگز ھواخواه على ) ع(على 
نسبت بھ این كینھ ھا و عداوتھا، از ) ع(حكومت وى را نخواھند پذیرفت ؛ لذا رسول گرامى ضمن ھشدار بھ على 

ست كھ در صورت نداشتن یاور دست بھ سالح نبرده و سكوت اختیار كندحضرت خوا .(447) 
كینھ ھائى در قلوب بعضى نسبت بھ تو وجود «: الى كھ مى گریست بھ على فرمودابن عساكر مى گوید پیامبر در ح

ع(على  «.دارد كھ بعد از من آن را ابراز خواھند كرد وظیفھ من در آن ! اى رسول گرامى «: عرضھ داشت  (
صبر كن«: جواب داد) ص(پیامبر  «ھنگام چیست ؟ اگر نتوانستم صبر كنم چھ مى شود؟«: على پرسید «!  پیامبر  «
( بھ سختى خواھى افتاد«: فرمود) ص آیا دین من در آن ھنگام سالم است ؟«: امام مى پرسد «. پاسخ ) ص(پیامبر  «

است) صبر(بلھ دین تو سالم است ؛ بلكھ حیات دین تو در آن «: مى دھد  .» (448) 
حفظ وحدت مسلمین و جلوگیرى از نفوذ دشمنان را براى حفظ اسالم امرى ضرورى مى ) ع(امام على : نتیجھ 

سلمین مرتد شده و مى دید كھ گروھى از م) ع(امام . دانست ؛ لذا مصلحت اسالم را بر حق خویش مقدم داشت 
را در دل داشتند، ) ص( و منافقین نیز كھ سالھاى طوالنى آرزوى مرگ پیامبر (449)گروھى آماده ارتداد مى باشند

آماده وارد كردن ضربھ بھ نھال نوپاى اسالم ھستند، حال در چنین شرایطى حفظ وحدت و انسجام مسلمانان امرى 
نھ تنھا امام خود آتش اختالف را دامن نزد؛ بلكھ سعى داشت كھ اگر دیگران نیز بھ طرح مسائل . كامال الزم بود

این مطلب از برخورد امام با عمرو بن عاص كھ . شتھ و آتش فتنھ را خاموش كنداختالفى پرداختند، پا بھ میدان گذا
انصار را كوبیده و مھاجرین را ستوده بود بھ خوبى مى توان دریافت ، آنجا كھ امام بھ مسجد آمد و ضمن توبیخ 
 .پیشنھاد ابوسفیان را رد كرد (450)عمرو بن عاص و حمایت از انصار آتش فتنھ را خاموش نمود

ت مى دانست كھ قیام كردن بدون داشتن یاور بى نتیجھ است و ممكن است منجر بھ شھاد) ع(عالوه بر این امام 
خود و یارانش گردد و سودى ھم براى اسالم نداشتھ باشد، گر چھ امام از مرگ نمى ھراسید؛ ولى حاضر بھ ھدر 

البتھ ھنگامى كھ شھادتش سبب ترویج دین و احیاى ارزشھاى اسالمى در جامعھ . رفتن خون خود و دوستانش نبود
فزت و رب الكعبھ«ه و نداى باشد، از آن امتناع نورزیده و با آغوش باز از آن استقبال كرد  .را سر مى دھد « 

در خطبھ پنجم نھج البالغھ بھ این دو نكتھ اساسى اشاره مى كند كھ در مخالفت با كسانى كھ خواستار بیعت ) ع(امام 
من لبریز از دانشى نھانم كھ اگر آن راز را براى شما افشا سازم ھمانند «: و قیام وى بودند مى فرماید) ع(با امام 

یسمان در چاه ژرف خواھید لرزیدر .»  
، ترك مبارزه مسلحانھ است و گر نھ حضرت ھرگز از ادعاى خود كھ حكومت )ع(مقصود ما از سكوت امام 

اسالمى حق قطعى وى بوده ، دست برنداشتھ و در تمام دوران حكومت خلفا و پس از آن نیز دائما بھ آن اشاره مى 
علیھا (رضایتى خود را ابراز مى نمود چنانچھ در جریان رحلت حضرت زھرا كند و گاھى ھم با انجام اعمالى نا



را ) ص(شبانھ ھمسر خود را دفن كرده و بھ ابابكر اطالع نداد و بدینوسیلھ ناخشنودى خود و دختر پیامبر ) السالم
فاطمھ «: ھمسر خود را در شب غسل و دفن نمود چنین بیان مى كند) ع(مسعودى سر آنكھ على  (451).اعالم نمود

زار بود و تا زمان مرگ از زمانى كھ ارث پدر خود را از ابابكر طلبید و او آنرا پس نداد، از وى بی) علیھا السالم(
 (452) «.، ابراز نارضایتى مى نمود

ى اعتراض بھ حكومت تلقى مى شد و بھ ھمین جھت ھنگامى كھ خبر ندادن بھ خلیفھ براى اجراى نماز میت نوع
عثمان ابن مسعود را مورد ضرب و شتم قرار داد و استخوان پھلویش را شكست و دستور قطع سھمیھ وى را از 
بیت المال صادر نمود، ابن مسعود بھ عنوان اعتراض بھ خلیفھ ، وصیت نمود عمار بر جنازه اش نماز گذارده و 

بعد از دفن او عثمان ناراحت شد كھ چرا بدون اطالع وى ، ابن مسعود را دفن كرده اند. خبر نكنندعثمان را  .(453) 
وى نیز بھ عمار وصیت كرد كھ تو بر بدن من نماز . ند روز پس از مرگ ابن مسعود، مقداد رحلت نمودچ

) عمار(واى بر من از دست این كنیزك زاده «: عثمان از تكرار این عمل چنان ناراحت شد كھ فریاد زد (454).بگزار
 (455) «. من او را خوب مى شناختم

بھ ھمین جھت ) ع(نیز وصیت نمود ابابكر بر بدن وى نماز نگذارد و امیرالمؤ منین ) علیھا السالم(حضرت زھرا 
علیھا السالم (بیزارى زھرا  (456).زھرا را در شب دفن نمود از ابابكر و عمر بھ حدى بود كھ ھنگامى كھ براى  (

) ع(اجازه مالقات خواستند، ایشان اجازه نداد، ناچار بھ على ) ص(معذرت خواھى از اعمال گذشتھ از دختر پیامبر 
صورت خود را از آنھا ) ص(دختر رسول خدا . برد) علیھا السالم(آن دو را نزد زھرا متوسل شده و حضرت 

شما را بھ خدا قسم مى دھم آیا این سخن پدر مرا شنیده اید كھ » :برگرداند و جواب سالم آنھا را نداده و فرمود
مرا خشمناك ساختھ  فاطمھ را ناراحت كند  رضاى فاطمھ خشنودى من و خشم او خشم من است و ھر كس : فرمود

خدا را شاھد مى گیرم كھ شما مرا «: فرمود) علیھا السالم(آنگاه فاطمھ . آرى شنیده ایم : آن دو جواب دادند «است ؟
از شما شكایت خواھم كرد و در ھر نماز شما را نفرین مى كنم) ص(خشمناك ساختھ اید و من نزد پیامبر  ابابكر  «. 

استعفاى «: خارج شد و چون با مردم مواجھ گردید گفت ) علیھا السالم(فاطمھ در حالى كھ مى گریست از منزل 
 (457) «.مرا بپذیرید

كمكھاى فكرى امیرالمومنین بھ خلفاى سھ گانھ:  فصل دوم  
 

در مقابل خلفا بھ معناى كناره گیرى كامل حضرت و مداخلھ نكردن در ھر گونھ امور ) ع(سكوت امام على 
گر چھ عزل و نصب استانداران و امور مالى حكومت و امثال آن در اختیار حضرت نبود؛ ولى امام . حكومتى نبود

ع( فكرى امت اسالم كھ بزرگان صحابھ و خلفا در مقابل علم و فكر او خضوع مى كردند شناختھ بھ عنوان مرجع  (
 .مى شد

تازه رحلت كرده بود و نظام سیاسى و مخصوصا دستگاه قضائى نوبنیاد اسالم احتیاج بھ رھبرى ) ص(پیامبر خدا 
خلفا را در امور سیاسى و ) ع(از این رو در بسیارى از موارد امام . داشت كھ در مشكالت بھ كمك وى شتابد

قضائى و غیره راھنمائى مى كرد و آنھا را متوجھ اشتباھاتشان مى نمود و از ھر گونھ كمك بھ آنھا در مواردى كھ 
باالتر از آن بود كھ مانند برخى چنین فكر ) ع(اسالم ایجاب مى كرد خوددارى نمى نمود؛ زیرا سعھ روحى امام 

ا كھ حق او بوده است از وى گرفتھ اند با آنھا ھمكارى ننموده و با مخالفان آنھا كند كھ چون حكومت اسالمى ر
حضرت كھ سالھا براى پرورش نھال اسالم . ھمیارى نماید تا خالفت اسالمى سقوط كرده ، و وى بھ آن دست یابد

الت مسلمین سكوت رنجھا كشیده بود جز بھ پیشرفت اسالم نمى اندیشید و بھ خود اجازه نمى داد در مقابل مشك
 .نموده و از ارائھ خدمت سر باز زند

بھ گسترش اسالم در جھان و تثبیت پایھ ھاى آن در داخل مملكت اسالمى مى اندیشید و با آشنا ساختن ) ع(امام 
مردم با معارف و احكام الھى ، در مقابل ھجوم مكاتبى نظیر یھودیت و مسیحیت از اسالم نوپا دفاع مى نمود و از 

دراز مى كردند حضرت آنان را یارى مى نمود و ) ع(رو ھر جا كھ خلفا در این امور دست نیاز بھ سوى امام  این
 . گاھى بدون درخواست ایشان خود بھ راھنمائى آنھا پرداختھ و آنان را بھ اشتباھاتشان واقف مى ساخت

ا ارائھ مى دھیمبھ خلفا ر) ع(ما در این فصل طى سھ گفتار، برخى از كمك ھاى فكرى امام   . 

ع(مشورتھاى خلفا با امام على : الف  ) 
و ال نعمل شیئا نستاءذنھ) على ع(و هللا ما نقطع امرا دونھ : قال عمر البن عباس   .(458) 

بیشتر و برتر بوده است و از این رو خلفا ) ص(از تمام اصحاب پیامبر ) ع(شكى نیست كھ علم و بینش امام على 
راه حل مى خواستند و سخن عمر ) ع(مى آمد بھ حضرت متوسل شده و از امام   در موارد زیادى كھ مشكلى پیش 

معروف است در این زمینھ بسیار لوال على : ھنگامى كھ حضرت بھ كمك او در حل مسائل مى شتافت ، شعار . 



نبود عمر ھالك مى شد، خدایا مشكلى ) ع(اگر على  : (459)لھلك عمر، اللھم ال تبقنى لمعضلة لیس لھا ابن ابى طالب 
 .سر مى داد «.براى من بدون بودن على پیش نیاور

در موارد مختلفى از سوى خلفا مورد مشورت قرار گرفت و براى گسترش و حفظ اسالم حاضر بھ ) ع(امام 
و تنھا كسى كھ لیاقت رھبرى امت اسالمى را ) ص(صى منصوص پیامبر راھنمائى آنھا مى گشت گر چھ خود را و

ما تصمیمى بدون نظرخواھى از على ! بخدا قسم «: بھ ھمین جھت عمر بھ ابن عباس مى گفت . دارد، مى دانست 
این سخن در زمان خالفت عمر از وى صادر گشتھ  «. نمى گیریم و بدون اجازه و اذن او كارى انجام نمى دھیم

براى حكومت از من و ابى بكر سزاوارتر بود) ع(على «: ت ، زمانى كھ بھ ابن عباس گفت اس و چون مورد  «.
اعتراض ابن عباس قرار گرفت كھ چرا با اعتراف بھ این مطلب وى را كنار زدید، جواب داد بدون مشورت و اذن 
 . او تصمیم نمى گیریم

اشاره مى نماییم) ع( اكنون بھ برخى از موارد مشورتھاى خلفا با امام  . 
در جنگ با روم) ع(مشورت ابابكر با امام على  -1  

را بھ خود مشغول داشت ) ص(امپراطورى روم یكى از دشمنان مھم اسالم بھ شمار مى رفت و ھمواره فكر پیامبر 
د كھ این اقدام ق پیامبر گروھى را بھ فرماندھى جعفر ابن ابى طالب براى جنگ با رومیان اعزام نمو ھ 7در سال . 

تبوك«با سپاھى مجھز بھ سمت ) ص(ق رسول گرامى  ھ 9در سال . بھ شكست لشكر اسالم منجر شد حركت  « 
در آخرین روزھاى عمر خود نیز سپاه ) ص(پیامبر . نمود؛ ولى بدون درگیرى با سپاه روم بھ مدینھ بازگشت 

) ص(ه نمایند كھ قبل از حركت سپاه اسالم ، پیامبر اسامة را ماءمور نمود تا بھ سمت روم رفتھ و با آنھا مبارز
بھ مشورت ) ص(بعد از تثبیت حكومت ابى بكر در مدینھ ، ابابكر در این زمینھ با اصحاب پیامبر . رحلت نمود

در این زمینھ مشورت ) ع(سرانجام با امام على . ھر كدام نظرى دادند كھ مورد قبول خلیفھ واقع نشد. پرداخت 
تشویق نمود و بشارت داد كھ در جنگ با رومیان پیروز مى ) ص(وى را بھ اجراى دستور پیامبر  حضرت .نمود

فال نیك زدى و بھ ما مژده نیك دادى«: شود، خلیفھ از تشویق حضرت خوشحال شد و گفت   .» (460) 
در فتح ایران) ع(مشورت خلیفھ دوم با امام  -2  

ق جنگ سختى در قادسیھ بین سپاه اسالم و ارتش ایران رخ داد كھ بھ شكست نیروھاى ایرانى و  ھ 14در سال 
عراق و منطقھ مدائن كھ پایتخت امپراطورى ایران بود . منجر شد )فرمانده ارتش ایران(كشتھ شدن رستم فرخزاد 

بھ دست مسلمین فتح گردید و ایرانیان بھ سمت مناطق مركزى كشور عقب نشینى كردند؛ ولى ھمواره از حملھ 
براى دفع این حملھ و بلكھ عملیات جدیدى علیھ مسلمین ، یزدگرد سوم سپاه عظیمى . جدید مسلمین ھراسناك بودند

فرمانده سپاه اسالم بھ مدینھ گزارش داد. ھ فرماندھان فیروزان فراھم ساخت ب عمر سران صحابھ را جمع نمود و  .
گروھى وى را بھ این كار تشویق . اعالم كرد كھ تصمیم گرفتھ است مدینھ را بھ قصد مناطق جنگى ترك نمایند

و حتى عثمان ابراز نظر نمود كھ عالوه بر شركت شخصى خلیفھ ، سپاه اسالم در شام و یمن نیز براى  (461)نمودند
 .كمك بھ جبھھ ایران ارسال گردد

سرزمینى كھ بھ زحمت و بھ تازگى توسط مسلمین فتح «: ان ، خطاب بھ عمر فرمودضمن رد نظر عثم) ع(امام 
اگر نیروھا را از یمن و شام فراخوانى ، ممكن است سپاه حبشھ یا روم آن را . شده است نباید از ارتش ، خالى بماند

. اطراف فتنھ بھ پا مى كننداشغال نمایند و زنان و فرزندان مسلمان صدمھ بینند و اگر مدینھ را رھا كنى ، اعراب 
اگر تو از كمى سپاه اسالم . رھبر كشور بھ مانند رشتھ بین مھره ھاست كھ اگر پاره گردد مھره ھا از ھم مى پاشند

تو مانند میلھ وسط آسیا باش و آسیاى جنگ را بوسیلھ سپاه . ھراسناكى ، بدان كھ مسلمانان بھ جھت ایمان ، بسیارند
شركت تو در جنگ سبب جراءت دشمن مى گردد؛ زیرا با خود مى اندیشند كھ تو رھبر . اسالم بھ حركت در آور

یگانھ اسالم مى باشى كھ با از بین بردن تو مشكالتشان برطرف مى شود و این سبب تشویق آنھا بھ جنگ مى 
) ع(راءى على نظر صحیح ، «: بعد از آنكھ امام نظر خود را ارائھ داد عمر از رفتن منصرف شد و گفت  «.گردد

من دوست دارم كھ از راءى او پیروى كنم. است   .» (462) 
اره سرزمینھاى عراقدرب) ع(مشورت عمر با امام على  -3  

برخى . بعد از پیشروى نیروھاى اسالم بھ سمت عراق ، سرزمینھاى حاصلخیز اطراف كوفھ بھ دست مسلمین افتاد
عمر در این زمینھ نظر . از عمر خواستند كھ آن زمینھا را بین مسلمین تقسیم نماید و ملك شخصى افراد قرار دھد

اگر زمینھا را بین ما، نسل كنونى مسلمین ، تقسیم كنى ، براى «: مودحضرت بھ او فر. را جویا شد) ع(امام على 
مسلمانان آینده سودى ندارد؛ ولى اگر در دست صاحبان آنھا باقى گذارى تا در آن كار كنند و بھ دولت اسالمى 
ى استاین نظر بسیار خوب«عمر با جملھ  «.مالیات بپردازند براى ھر دو نسل كنونى و آینده مفید خواھد بود  » 
 (463).موافقت خود را اعالم نمود
لدر میزان دریافت خلیفھ از بیت الما) ع(مشورت عمر با امام  -4  



فردى كھ در جامعھ مسؤ ولیت رھبرى را بھ عھده مى گیرد معموال براى تاءمین زندگى شخصى خود نمى تواند بھ 
كسب و كار بپردازد و از این رو در نظامھاى حكومتى براى حاكم ، حقوقى را در نظر مى گیرند كھ صرف 

عمر در عصر . عمومى مى پردازند تاءمین زندگى وى شود گر چھ برخى بھ آن قناعت نكرده و بھ غارت اموال
خالفت خود با صحابھ در این موضوع مشورت كرد، برخى نظیر عثمان پیشنھاد دادند كھ از بیت المال ھر چھ مى 

بھ میزانى كھ «: حضرت فرمود. را جویا شد) ع(عمر نظر امام على . خواھى بردار و بھ خانواده ات ھم بده 
دد از بیت المال بردار و بیش از آن حقى ندارىزندگى خود و خانواده ات تاءمین گر عمر نظر حضرت را  «. 

 (464). پذیرفت
در مورد فتح بیت المقدس مشورت عمر با امام -5  
یك ماه از فتح شام توسط مسلمین مى گذشت ، فرمانده لشكر اسالم ، ابوعبیده جراح ، طى نامھ اى بھ خلیفھ دوم 

خلیفھ با قرائت نامھ در بین مردم ، با . نظر وى را درباره ادامھ پیشروى ارتش اسالم بھ سوى بیت المقدس جویا شد
عمر را تشویق كرد كھ فرمان پیشروى بھ سوى بیت المقدس را صادر كرد و پس از ) ع(امام . آنھا مشورت نمود

)فتح آن نیز بھ داخل سرزمین قیصر رفتھ و مطمئن باشد كھ پیروزى از آنھاست ؛ زیرا پیامبر  بشارت داده ) ص
 (465).است كھ بیت المقدس بھ دست مسلمین فتح خواھد شد
بھ علت طوالنى شدن جنگ ، سپاه اسالم از عمر خواستند خودش در جنگ شركت كند و اضافھ نمودند اگر خود 

امام وى را از شركت . مشورت نمود) ع(ر این زمینھ نیز با امام عمر د. حاضر نشوى ، ضمنا پیروز نمى شویم 
خداوند بھ مسلمین وعده پیروزى داده است و ھمان خدائى كھ مسلمانان را «: در جنگ بر حذر داشت و فرمود

اگر تو شخصا شركت كنى و شكست بخورى براى . ھنگامى كھ اندك بودند كمك نمود، االن نیز زنده است 
) و خودت حاضر نشو(ھگاھى باقى نمى ماند؛ پس مرد جنگ آزموده اى را بھ سوى میدان روانھ كن مسلمانان پنا

 (466) «. كھ در صورت شكست سپاه ، پناھگاه مسلمین باشى
در مصرف جواھر كعبھ) ع(مشورت عمر با امام  -6  

فرمود) ع(امام على . عمر مى خواست جواھرات كعبھ را بھ مصرف سپاه اسالم برساند بھ آنھا ) ص(چون پیامبر  :
الفتضحنالوالك «عمر سخن حضرت را پذیرفت و شعار ! دست نزده است تو نیز بھ آن دست نزن   (467).سر داد «

در مصرف باقى مانده بیت المال) ع(مشورت عمر با امام  -7  
عمر با اصحاب . عمر آن را بین مسلمین تقسیم نمود و مقدارى زیاد آمد. بھ مدینھ رسیداز بحرین پول ھنگفتى 

گروھى نظر دادند براى خودت باشد؛ زیرا بر اثر مسؤ ولیت . در مورد مصرف آن مشورت نمود) ص(پیامبر 
را جویا شد) ع(عمر نظر امام . رھبرى مسلمین از كسب كناره گرفتھ اى  . 

رسیدیم و ) ص(آیا فراموش كردى كھ روزى بھ خدمت پیامبر ! ود را بھ گمان تبدیل مكن یقین خ«: حضرت فرمود
خوشحال بود، ) ص(كارى داشتیم ؛ ولى چون حضرت را ناراحت دیدیم مطرح نكردیم ؟ فرداى آن روز كھ پیامبر 

المال نزد من باقى دیروز دو دینار از بیت : حضرت فرمود. از سبب ناراحتى دیروز و شادى امروز سؤ ال كردیم 
نظر من این است كھ این باقى را . بود و از این رو ناراحت بودم ، امروز آن را در راه خودش بھ مصرف رساندم 

)عمر نظر امام  «. بھ فقراى مسلمین برسانى را پذیرفت و بقیھ را رد كرد) ع .(468) 
در تعیین مبداء تاریخ اسالم) ع(مشورت عمر با امام  -8  
قبل از سال سیزدھم ھجرى امت اسالمى فاقد یك مبداء تاریخى ھمگانى بود و این خود مشكل در نوشتن نامھ ھا و 

) ص(خلیفھ براى تعیین مبداء تاریخ اسالم با اصحاب پیامبر . دھاى دولتى و دفاتر رسمى ایجاد مى كردقراردا
ص(برخى میالد پیامبر . مشورت نمود نظر داد سال ھجرت ) ع(على . و بعضى سال بعثت را پیشنھاد كردند (

عمر نظر حضرت را . رار دھنداز سرزمین كفر و ورود بھ مدینھ اسالمى را مبداء تاریخ اسالم ق) ص(پیامبر 
بھ عنوان مبداء تاریخ مسلمین اعالم گردید) ص(پسندید و از آن زمان ، سال ھجرت پیامبر  .(469) 

در تعیین حد شارب الخمر ) ع(مشورت عمر با امام  -9  
ضربھ شالق حد مى زد تا اینكھ شرابخوارى رواج یافت 40عمر شارب الخمر را با  ) ص(با اصحاب رسول خدا  . 

ربھ ض 80نظر داد كھ شرابخوار را ) ع(على . در این زمینھ مشورت نمود و خطر رواج این فساد را گوشزد نمود
شخص شرابخوار مست شده و عقل خود را از دست مى دھد و در این ھنگام «: شالق بزنند و چنین استدالل كرد

پس مجازات او بھ میزان مجازات افترا خواھد . ھذیان گو خواھد شد و بھ تھمت زدن بھ دیگران خواھد پرداخت 
ع(عمر نظر امام  «.بود ضربھ معین گردید 80مر بھ میزان را پذیرفت و از آن بھ بعد حد شارب الخ ( .(470) 
ع(مشورت عثمان با امام على  -10 ) 

از جملھ ھنگامى كھ عمر بھ قتل رسید، . مشورت مى نمود) ع(ت كھ عثمان با امام موارد زیادى در تاریخ آمده اس
عثمان با . فرزندش عبیدهللا بھ خونخواھى پدر، دختر ابولؤ لؤ و دو نفر دیگر بھ نامھاى ھرمزان و جفینھ را كشت 



ده و اعدام نماید؛ حضرت نظر داد كھ وى را قصاص نمو. در نحوه برخورد با فرزند عمر مشورت نمود) ع(امام 
البتھ عثمان نظر امام را نپذیرفت كھ در فصل پنجم خواھیم . زیرا دستش بھ خون مسلمان بى گناھى آلوده شده است 

 .آورد
مشورت نموده ؛ چرا كھ خلیفھ اول مدت حكومتش كوتاه بود و ) ع(خلیفھ دوم بیش از ابابكر و عثمان با امام على 

عثمان نیز از بین خویشاوندان خود از طائفھ بنى . تا احتیاج بھ مشورت داشتھ باشد طبعا موارد كمترى پیش مى آمد
و نیز ترتیب اثر ) ع(از مشورت خلیفھ سوم با امام ) ع(امیھ ، مشاورانى برگزید و آنھا بر اثر دشمنى با امام على 

 .دادن بھ نظرات حضرت تا حد ممكن ، جلوگیرى مى كردند

شمندان مكاتب گوناگون در زمان خلفاپاسخ بھ سؤ االت دان: ب   
گروھھاى مختلفى براى تحقیق درباره اسالم و یا تضعیف پایھ ھاى اعتقادى مسلمانان ) ص(پس از درگذشت پیامبر 

در میان آنھا دانشمندانى از یھودیان و مسیحیان وجود داشتند كھ سؤ االتى در . ، بھ سوى مدینھ رھسپار مى شدند
تكیھ زده بودند پاسخ ) ص(بطور طبیعى وارد مسجد مدینھ شده و از خلفا كھ بر مسند پیامبر . مورد اسالم داشتند

ع(خلفا در مواردى كھ از ارائھ پاسخ ناتوان بودند، بھ امام على . آنھا را خواستار بودند پناه مى بردند و خواستار  (
ك خلفا نمى شتافت مسلمانان دچار در این موارد بھ كم) ع(باید اذعان داشت كھ اگر امام . جواب مى شدند

سرشكستگى بزرگى مى شدند و ممكن بود بسیارى از آنھا دست از اسالم بردارند، بھ ویژه با توجھ بھ این كھ گاھى 
سؤ ال كننده ھنگام دریافت نكردن پاسخ ، اصل اسالم را زیر سؤ ال برده و آن را دین باطل اعالم مى كرد، از این 

مفرج الكرب«بھ سؤ االت آنھا پاسخ مى داد، خلفا بسیار شاد گشتھ و حضرت را ) ع(رو ھنگامى كھ امام   » (471) 
ون برخى از این موارد را یادآور مى شویماكن. مى نامیدند  . 

ع(سؤال یك یھودى از ابابكر و پاسخ امام على  ) 
شخصى یھودى وارد مدینھ شد و سراغ رھبر مسلمین را گرفت ، مردم وى را نزد ابابكر ) ص(بعد از وفات پیامبر 

آنگاه . پیامبر یا وصى او نمى داند من چند سؤ ال از تو دارم كھ پاسخ آن را جز: رو بھ خلیفھ كرد و گفت . آوردند
آن چیست كھ  -3آن چیست كھ در بارگاه خداوند نیست ؟  - 2آن چیست كھ خدا ندارد؟  -1: سھ سؤ ال مطرح نمود

این سؤ االتى است كھ دشمنان و منكران خدا مطرح مى : خدا نمى داند؟ ابابكر كھ پاسخى براى آنھا نداشت گفت 
شما با «: ابن عباس كھ در جلسھ حاضر بود، اعتراض كرده و گفت . جھ وى گرفت سازند، آنگاه تصمیم بر شكن

ببرید) ع(یا پاسخ او را بدھید و یا او را نزد على . این مرد عادالنھ برخورد نكردید ابابكر و حاضرین در جلسھ  «.
حضرت در پاسخ سؤ . نداین یھودى سؤ االتى كفرآمیز مطرح مى ك: گفت ) ع(آمده و خلیفھ بھ امام ) ع(نزد على 

ُعَزیر«: آنچھ خدا نمى داند سخن شما یھودیان است كھ گویید«: االت وى چنین فرمود خدا فرزندى . پسر خداست  «
آنچھ در بارگاه الھى وجود ندارد، ظلم بھ بندگان خویش است و آنچھ . ندارد و چنین پسرى براى خود نمى شناسد

معرفى ) ص(را وصى پیامبر ) ع(یھودى شھادتین را جارى نمود و امام  در این ھنگام «. خدا ندارد، شریك است
را مفرج الكرب ) ع(ابوبكر و مسلمین نیز على . نمود ( نامیدند) برطرف كننده اندوه .(472) 

در تورات آمده كھ جانشین پیامبر، «: گروھى دیگر از علماى یھود وارد مدینھ شده و بھ خلیفھ اول گفتند
خدا در كجاست ، در زمین : اكنون كھ شما خلیفھ پیامبرى ، جواب سؤ ال ما را بده . دانشمندترین فرد امت اوست 

ابوبكر كھ پاسخ صحیحى بھ ذھنش نمى رسید براى خدا مكانى در عرش قائل شد كھ با انتقاد یھودیان  «یا آسمان ؟
ان هللا این االین فال : پاسخ داد) ع(در اینجا امام . در این صورت زمین از خدا خالى مى ماند: روبرو گردید و گفتند

. مكانھا را خداوند آفرید، بنابراین مكانى ندارد: ة این لھ جل یحویھ مكان فھو فى كل مكان بغیر مماسة و ال مجاور
او ھمھ جا ھست ؛ ولى ھرگز با موجودى تماس و ھمنشینى . او برتر از آن است كھ مكانھا او را در بر گیرند

را تاءیید كرده و بھ حقانیت گفتار ایشان اعتراف نمودند) ع(علماى یھود سخنان امام  «.ندارد .(473) 
« ع(سؤ ال راءس الجالوت از ابابكر و پاسخ امام على  » ) 

ریشھ حیات و موجودات  -1: ابوبكر جویا شد راءس الجالوت ؛ پیشواى یھودیان نظر قرآن را در مورد امور ذیل از
چیزى كھ بطور مداوم كم و زیاد مى شود چیست ؟  -3جامدى كھ بھ سخن در آمده كدام است ؟  -2زنده چیست ؟ 

ریشھ حیات از نظر قرآن آب است«: امام پاسخ داد. خلیفھ جوابى ارائھ نداد جامدى كھ بھ سخن در آمده  (474). 



چیزى كھ پیوستھ كم و زیاد مى شود شب و  (475).آسمان و زمین است كھ اطاعت خود را از فرمان خدا ابراز كردند
 (477) « (476). روز است

 

 
پاسخ امام على  سؤال علماى یھود از عمر و    (ع)

ما سؤ الھایى داریم كھ اگر جواب ما را دادى معلوم «: گروھى از علماى یھود در زمان عمر بھ مدینھ آمده و گفتند
قفل » .پیامبر خداست و گر نھ معلوم مى شود كھ اسالم باطل است ) ص(مى شود كھ اسالم حق است و محمد 

قبر صاحب خود را با خود بھ اطراف برد؟ كدام كس قوم خود را آسمانھا چیست ؟ كلید آسمانھا چیست ؟ كدام 
بر «: عمر كھ پاسخى نداشت سر بھ زیر انداخت و گفت . ترسانید؛ ولى از جن و انس نبود؟ و چند سؤ ال دیگر

علماى یھود حركت كرده  «. عمر عیب نیست كھ از وى سؤ الى بشود و چون پاسخ آن را نداد، بگوید كھ نمى دانم
اغث االسالم «آمد و با شعار ) ع(سلمان كھ شاھد جریان بود نزد على » .معلوم شد كھ اسالم باطل است «: تندو گف

چون نظر عمر بھ . را بھ تن نمود و بھ مسجد آمد) ص(لباس پیامبر ) ع(على . از حضرت كمك خواست  (478)«
با علماى یھود شرط كرد اگر ) ع(امام » .ھر گاه مشكلى پیش آمد نزد تو مى آیند«: افتاد بلند شده و گفت ) ع(امام 

امام فرمود. پذیرفتندجواب آنھا را مطابق تورات داد، مسلمان گردند، آنھا نیز  قفل آسمانھا شرك است كھ عمل » :
قبرى كھ صاحب خود را حمل مى كرد، . انسان با وجود آن باال نمى رود و قبول نمى شود و كلید آن شھادتین است 

ھمان ماھى است كھ یونس را بلعید و موجودى از غیر جن و انس كھ قوم خود را ترسانید، مورچھ اى است كھ بھ 
ھر سھ تن از علماى یھود » .بھ النھ ھا وارد شوید تا سلیمان و سپاھش شما را پایمال نكنند: اى دیگر گفت مورچھ ھ

)ایمان آورده و على  را اعلم امت اسالمى معرفى نمودند) ع .(479) 
 

ع(سؤال اسقف نجران از عمر و پاسخ امام على  ) 
در یكى از سالھا، عمر وى را بھ . اسقف نجران ھر سالھ براى پرداخت خراج اراضى این منطقھ بھ مدینھ مى آمد

یفھ از عھده پاسخ بر نیامد، از امام على خواست كھ اسقف سؤ الھایى از عمر نمود و چون خل. اسالم دعوت نمود
در قرآن شما وارد شده كھ وسعت بھشت بھ اندازه وسعت  -1: سوالھا بدینگونھ بود. جواب اسقف نجران را دھد

. خواستار جواب گردید) ع(اگر چنین است پس جھنم كجاست ؟ عمر ساكت شد و از امام  (480). آسمان و زمین است
ھنگامى كھ شب فرا مى رسد روز در كجاست و ھنگام روز شب در كجاست ؟ اسقف ! اى اسقف : حضرت فرمود

كدام سرزمین تنھا یكبار خورشید بر او تابید؟ امام  -2. كسى بتواند پاسخ این سؤ ال را بدھد باور نمى كردم: گفت 
: اول خونى كھ بر زمین ریخت كدام بود؟ امام پاسخ داد -3. آن دریائى كھ براى بنى اسرائیل شكافتھ شد: جواب داد

با گشاده رویى ) ع(امام على . دخدا در كجاست ؟ عمر از این سؤ ال بھ غضب در آم -4. خون والدت ھابیل 
ھر چھ مى خواھى از من بپرس: فرمود  (481). خدا در ھمھ جا ھست . 

 
ع(یصر روم از عمر و پاسخ امام على سؤال ق ) 

براى ) ع(بھ خدا پناه مى برم كھ مشكلى پیش آید و على «: ابن مسیب در بیان علت كالم عمر كھ بارھا مى گفت 
پادشاه روم با ارسال نامھ اى بھ عمر، بیست سؤ ال مطرح نمود: اظھار مى دارد» .حل آن حاضر نباشد . 

حضرت جوابھا را در پشت ورقھ یادداشت نمود، . داد) ع(نامھ را بھ امام على  عمر كھ پاسخ آنھا را نمى دانست
 : برخى از آن سؤ االت را با پاسخ حضرت در اینجا نقل مى كنیم
چھ چیز است كھ خدا نیافریده است ؟ قرآن و كتب الھى ؛ زیرا كالم خدا و صفات اویند و صفات خداوند قدیم  -1

آن  - 3). چون ندارد، آنھا را نمى شناسد(ى داند؟ فرزند و ھمسر و شریك براى خداآن چیست كھ خدا نم -2. ھستند
آن چیست كھ تمامش دھان است ؟ آتش ، كھ ھر چھ در او افكنى مى خورد و  -4. چیست كھ نزد خدا نیست ؟ ظلم 

كیست كھ  آن - 7. آن چیست كھ تمامش بال است ؟ باد -6. آن چیست كھ تمامش پا است ؟ آب  - 5. مى سوزاند
چون قیصر روم نامھ را خواند، گفت : ابن مسیب گوید) كھ ھنگام خلقت فاقد فامیل بود(فامیلى نداشت ؟ حضرت آدم

نوشت و از ایشان در ) ع(این جواب ، جز از خانھ نبوت صادر نشده است ؛ از این رو نامھ اى مستقیما بھ امام : 
 (482).مورد روح سؤ ال نمود

ع(بیان احكام الھى و معضالت فقھى و قضاوتھاى امام : ج  ) 



ا برخى حوادث جدید مواجھ گردند كھ حكم و گذشت زمان ، سبب شد مسلمانان ب) ص(گسترش اسالم بعد از پیامبر 
وجود نداشت و مسلمانان در حل بسیارى از این مسائل با مشكالتى مواجھ ) ص(آنھا در قرآن و روایات پیامبر 

برخى از اصحاب در برخورد با این موارد بھ راءى خویش عمل مى كردند و بھ جاى تمسك بھ قرآن و . شدند
امیرالمؤ منین كھ بنابر روایات زیادى اعلم امت اسالم و دروازه شھر . وا مى دادندروایات با ظن و گمان حكم و فت

بود) ص(علم پیامبر  در این موارد كھ خلفا عاجز از حل آنھا بودند بھ كمك آنھا مى شتافت و حكم الھى را بیان  (483)
»مى كرد تا آنجا كھ شعار  از زبان خلفا شنیده مى شد» لوال على لھلك عثمان «و » لوال على لھلك عمر گر چھ  .

ھ با وجود دشمنى ویژه اش نسبت بھ را آورده است تا آنجا كھ معاوی) ع(تاریخ بسیارى از این ھمیارى ھاى امام 
عمر ھرگاه مشكلى برایش پیش مى آمد نزد على : امام گاھى در مسائل علمى بھ ایشان ارجاع مى داد و مى گفت 

مى رفت ؛) ع(  : ولى ما بھ اختصار بھ برخى از آنھا اشاره مى كنیم (484)
از كجا عمره من آغاز مى گردد و معتمر مى شوم ؟ : نزد عمر آمد و پرسید» ابن اذینھ عبدى «شخصى بنام  -1

بپرس) ع(برو از على : عمر پاسخ داد  . 
وى نظر حضرت را بھ اطالع خلیفھ . میقات محل شروع عمره توست : ن جواب گرفت وى سراغ امام آمده و چنی

ندارم) ع(من راءیى جز نظر على : رساند و عمر پاسخ داد  . 
عمر مى خواست تمام مال او را بھ ارث برده و بھ . نوه عمر در حالى كھ پدرش قبال مرده بود جان سپرد -2

او تذكر داد تو چنین حقى ندارى ؛ زیرا پدر بزرگ و برادران در تقسیم  بھ) ع(امام على . برادرانش چیزى ندھد
 (485).میراث شریك اند
سؤ ال مى ) ع(ابائى نداشتند تا آنجا كھ گاھى در حضور مردم از امام ) ع(پرسیدن احكام شرعى از امام  خلفا از -3

مثال دو نفر از خلیفھ دوم . كردند و پاسخ مى گرفتند و حتى در برخى موارد مورد توبیخ اطرافیان قرار مى گرفتند
نظر شما در این مورد چیست ؟! اى على « :عمر بھ عقب نگاه كرده و پرسید. در مورد طالق سؤ الى نمودند امام  «

آنھا بھ . را بھ پرسشگران رسانید) ع(عمر جواب امام . با دو انگشت خود اشاره كرد و بھ این وسیلھ پاسخ داد
  آیا این شخص : عمر گفت » ما از تو سؤ ال مى كنیم ، آنگاه تو از دیگرى مى پرسى ؟«: عنوان اعتراض گفتند

شنیدم كھ ایمان على ) ص(است و من از پیامبر ) ع(مى شناسید؟ وى على بن ابیطالب  جواب دھنده را ( از وزن ) ع
 (486). آسمانھا و زمین سنگین تر است
در زمان عمر شخصى وضو گرفتھ و بر كفشھاى خود مسح نمود و آنگاه وارد مسجد شد و بھ نماز مشغول  -4

واى بر «: شاھد جریان بود، ھنگامى كھ آن مرد بھ سجده رفت پا روى گردن وى نھاد و فرمود) ع(على . گشت 
این دستور : آن مرد گفت . روى كفش سبب بطالن وضو است  ؛ یعنى مسح»چرا بدون وضو نماز مى خوانى ؟! تو

ع(امام . عمر است  خودم شاھد مسح : عمر گفت . وى را نزد عمر آورد و در این زمینھ بھ خلیفھ اعتراض كرد (
بر كفش مسح ) ص(آیا قبل از نزول سوره مائده پیامبر «: فرمود) ع(امام . روى كفش بوده ام ) ص(كردن پیامبر 

. تو كھ نمى دانى چرا فتوى مى دھى «: امام فرمود» نمى دانم «: عمر پاسخ داد» د یا بعد از نزول آن ؟مى نمو
نازل شده است ) ص(سوره مائده كھ در اواخر عمر پیامبر  6یعنى وقتى آیھ  (487)«. قرآن بر ُخفّین مقدم است

مى دھد، دیگر مسح بر كفش جائز نیست) پا(دستور بھ مسح بر رجل  . 
 شخصى نزد عثمان آمده و از وى در مورد خریدن دو كنیز و آمیزش با ھر دوى آنھا كھ با ھم خواھر ھستند سؤ -5

یك آیھ قرآن آن را مجاز مى داند در حالى كھ آیھ دیگر آن را تحریم كرده است ، : عثمان در جواب گفت . ال نمود
آن شخص از آن . گر چھ من دوست ندارم بھ چنین كارى دست زنم ؛ اما حالل بودن آن بر حرمت آن ترجیح دارد

: حضرت پاسخ داد. لب را از ایشان سؤ ال كردمجلس بیرون آمد و در بین راه با امام برخورد كرد و ھمین مط
اگر حكومت در دست من باشد و تو یا شخص دیگرى را بیابم كھ مرتكب . من تو را از این كار بر حذر مى دارم «

 (488)«.آن شود، او را مجازات خواھم كرد
آمیزش با دو كنیز كھ با ھمدیگر خواھر باشند را تحریم مى كند؛ زیرا عموم و اطالق  (489)ظاھر آیھ شریفھ قرآن 

صحابھ و . سائل را از ارتكاب آن بر حذر داشت ) ع(بھ ھمین جھت ، امام . آیھ انسان آزاد و برده را شامل مى شود
 (490).فقھا نیز بر حرمت آن تاءكید مى ورزیدند
و  : معتقد است كھ خلیفھ بھ آیھ ذیل نظر داشتھ است (491)حاال ببینیم مراد عثمان از آیھ تحلیل چیست ؟ زمخشرى 
نمازگزاران واقعى پاك دامن ھستند و جز بھ  (492)الذین ھم لفروجھم حافظون اال على ازواجھم او ما ملكت یمانھم 
 «.ھمسران یا كنیزان خود چشم طمع ندارند

بود؛ زیرا آیھ در مقام بیان حریم عفت  اگر خلیفھ ھمین را در نظر داشتھ باشد، استدالل وى بھ آیھ صحیح نخواھد
مؤ منین است و اینكھ انسان مؤ من ، جز در مدار زوجیت یا ملك یمین ، با ھیچ زنى نزدیكى نمى كند و این مطلب 

نساء مى تواند متخصص این  22آیھ . زند، ندارد  منافاتى با وجود شروط یا قیدھائى كھ عموم این دو را تخصیص 



با كنار ھم گذاشتن این دو آیھ ، نتیجھ مى گیریم كھ آمیزش با دو كنیز كھ با ھم خواھر باشند؛ حرام  آیھ باشد و آنگاه
 . است

در عصر خلفا نیز بسیار بوده است و ھر جا كھ در حل دعوى بھ مشكل بر مى خوردند، سراغ ) ع(قضاوتھاى امام 
است) ع(شتند كھ بھترین قاضى امت ، امام على امام آمده و از علم و فكر حضرت استفاده مى كردند و اعتراف دا  

.(493) 
گانھ اى جمع آورى كرده اندرا در كتاب جدا) ع(بعضى از بزرگان قضاوتھاى امام  برخى از آنھا را در اینجا  (494).

 . آورده ایم
ماه كھ از ازدواج ما مى گذرد این زن فرزندى آورده  6شكایت برد كھ بعد از مردى از ھمسر خود نزد عمر  -1

خلیفھ دستور سنگ باران آن زن را صادر كرد و چنین معتقد بود كھ چون الاقل نھ ماه در شكم مادر مى . است 
ز قرآن زن را با تمسك بھ دو آیھ ا) ع(امام على . ماند، پس این زن قبل از ازدواج مرتكب عمل فحشا گشتھ است 

ماه مى داند 30بى گناه دانست ؛ زیرا خداوند مجموع دوران باردارى و شیر دھى را  ر آیھ دیگر دوران و د (495)
بودماه خواھد  6بنابراین حداقل ایام باردارى ،  (496)شیردھى را دو سال معرفى كرده است  .(497) 

ن آمده و زن را از آن مطلع گردید نزد عثما) ع(ھنگامى كھ امام . مشابھ این جریان در زمان عثمان اتفاق افتاد
خلیفھ كھ دستور رجم را صادر كرده بود قاصدى براى جلوگیرى از اجراى حكم فرستاد؛ ولى . مبرى دانست 

 (498).ھنگامى رسید كھ زن سنگ باران شده بود
دو نفر نزد زنى از انصار آمده و پولى را نزد او بھ امانت گذاشتند و شرط كردند كھ ھنگام بازگرداندن ، بھ ھر  -2

تبعد از گذشت یكسال ، یكى از آنھا آمده و پول را طلبید و میان آنھا نزاعى درگرف. دو بدھد نھ بھ یك نفر سال  . 
زن از خلیفھ . عمر زن را ضامن دانست . بعد، شخص دوم آمده و پول را طلبید و میان آنھا نزاعى درگرفت 

در ھنگام داورى متوجھ شد كھ آن دو نفر قصد كالھبردارى ) ع(امام . ارجاع دھند) ع(خواست تا قضیھ را بھ على 
ھ ھر دو با ھم براى گرفتن امانت بیایید، االن پول شما مگر قرار نبود ك«: از این رو بھ فرد شاكى فرمود. دارند

عمر كھ بھ اشتباه خود . شاكى از شكایت خود منصرف گشت » .نزد ماست ، برو و رفیقت را بیاور و پول را بگیر
زنده نگھ ندارد) ع(خداوند مرا بعد از على «: پى برده بود گفت  .»(499) 

عمر براى خرید شترھا حاضر شد و . مردى بیابان نشین در زمان عمر چند شتر را براى فروش بھ مدینھ آورد -3
من ھنگامى : عمر گفت . حویل ، فروشنده خواست جھازھاى آنھا را برداردھنگام ت. بعد از چانھ زدن آنھا را خرید

رسید و ) ع(در این میان على . كھ این اشیاء بر روى شتران بود آنھا را خریده ام پس جھازھا نیز از آن من است 
ا ھم براى تو اگر در حین معاملھ شرط كرده اى كھ جھازھ: خطاب بھ عمر فرمود) ع(امام . از جریان اطالع یافت 

و چون چنین شرطى نشده باشد، عمر شتران را . باشد، االن آنھا مال توست و گر نھ بر ملك فروشنده باقى است 
 (500). بدون جھاز تحویل گرفت
عمر از جوان خواست تا شاھدى بر . جوانى از انصار نزد عمر شكایت كرد كھ مادرم مرا فرزند خود نمى داند -4

اصال : جوان شاھدى نداشت و حتى چند نفر بھ نفع آن زن شھادت داده و گفتند. اینكھ آن زن ، مادر اوست بیاورد
نكرده و این فرزند از او نیست این زن ازدواج در این میان امام . عمر دستور داد بر آن پسر حد قذف جارى كنند . 

رو بھ اولیاى زن ) ع(امام . آیا این جوان پسر توست ؟ وى انكار نمود: رسید و از آن زن سؤ ال كرد) ع(على 
دست ! اى جوان . ز خود مى پردازم من این زن را بھ عقد این جوان در آوردم و مھرش را نی«: نموده و فرمود

زن با شنیدن این سخن ، فریاد زد» .ھمسرت را بگیر و بھ خانھ ببر پناه بر خدا، این ازدواج براى من آتش جھنم » :
او فرزند من است. را در بر دارد  .»(501) 

پرید و بلند شده و نشست و اصحاب   قضیھ اى براى عمر رخ داد كھ بھ سبب آن رنگش : ابن عباس مى گوید -5
این زمینھ اطالعى نداریم  پناھگاه ما توئى ، ما در: ھمھ گفتند. را جمع كرده و از آنھا راه حل خواست ) ص(پیامبر 

گویا مرادت على است: اصحاب گفتند. من كسى را مى شناسم كھ راه حل مسئلھ نزد اوست : عمر گفت .  عمر  . 
را حاضر كنى نھ ) ع(باید على : برخى گفتند. بلند شوید تا نزد او رویم . بلى ، او فردى بى نظیر است : جواب داد

و بنى ھاشم و باقى مانده ) ص(او شاخھ اى از درخت خاندان پیامبر : گفت  عمر در جواب. آنكھ تو نزدش روى 
رسیدند، حضرت در حال ) ع(ھنگامى كھ نزد امام . علم است كھ باید خدمتش برسیم ، نھ اینكھ او را احضار كنیم 

. برساند عمر رو بھ شریح كرده و از او خواست تا جریان را بھ عرض حضرت. تالوت قرآن بود و گریھ مى كرد
یك مرد، دو ھمسر خود را ترك كرده و بھ مسافرت رفتھ است ، ھر دو فرزندى آورده اند، یكى پسر : شریح گفت 

در حالى كھ ) ع(امام . ھر یك بھ انگیزه رسیدن بھ ارث بیشتر، مدعى ھستند پسر از آن اوست . است و یكى دختر
در این مسئلھ از برداشتن یك دانھ كاه ، براى من آسان قضاوت : دانھ كاھى را از روى زمین بر مى داشت فرمود



شیر آن دو زن را وزن كردند و مادر پسر معلوم . شیر مادرى كھ پسر زاییده سنگین تر است : تر است و فرمود
خدا مرا در حوادث و سرزمینى كھ تو نباشى ، باقى نگذارد«: عمر در اینجا گفت . گردید .»(502) 

حمایت امیرالمؤ منین از مظلومین در عصر خلفا: فصل سوم   
 

انى بود كھ بھ ناحق تحت فشار و ظلم و نسبت بھ خلفا، حمایت از كس) ع(یكى از موضعگیرى ھاى منفى امام على 
آنھا كھ بھ علت حق گوئى و مخالفت با اعمال ناصواب حكومت مورد تعرض و . ستم دستگاه خلفا قرار مى گرفتند

را پناھگاه خود مى دانستند و در بسیارى از موارد ) ع(گاھى مورد شكنجھ بدنى و زندان قرار مى گرفتند، على 
گلھ مى كردند) ع(گاھى خلفا در این زمینھ از امام . ن بھ حضرت حل مى شدمشكل آنھا با پناه آورد در این  (503).

موارد را بھ گواھى اسناد تاریخى آورده ایمفصل برخى از این   . 

و حمایت از انصار) ع(امام على  -1  
انصار در سقیفھ بنى ساعده جمع شده و تصمیم بر بیعت با سعد ابن عباده بھ عنوان ) ص(بعد از رحلت پیامبر 

ز دست انصار بیرون رفتھ با ورود ابابكر و عمر و ابوعبیدة بن جراح بھ سقیفھ ، زمام كار ا. خلیفھ مسلمین داشتند
و جو حاكم بھ نفع مھاجرین تغییر یافت و سرانجام ابابكر انتخاب گردید و در ھمان جلسھ عمر، سعد ابن عباده را بھ 

مورد شكنجھ و ضرب و شتم ) كھ از انصار شركت كننده در جنگ بدر بود(»حباب ابن منذر«قتل تھدید نمود و 
: گفت   بھ ھمین علت ابابكر در اوایل خالفتش . خاك ریختند چنانچھ قبال گذشت قرار گرفت تا آنجا كھ در دھان او 

و آنگاه ضمن .(من حاكم بر شما ھستم ، گر چھ بھترین شما نیستم ؛ بلكھ مسؤ ولیت من از ھمھ شما بیشتر است «
اگر برخوردى كھ ما با انصار كردیم ، با مادر خود مى داشتیم ، ھر آینھ از ما رنجور :) ستایش از انصار، گفت 

خداوند بھ انصار جزاى خیر دھد كھ با وجود لغزشھاى ما، از ما نرنجیدند. مى گشت  .»(504) 
و (این برخورد انصار، قریش ،. اراضى بودند و از این رو از ابابكر كناره گرفتندولى انصار از دست قریش ن

عمرو ابن «در این میان . را خشمگین ساخت و سخنرانان قریش شروع بھ كوبیدن انصار نمودند) طرفداران خلیفھ
ى بھ سخنان فضل ابن عباس كھ از این وضع ناراحت شده بود، طى خطابھ ا. سخنى علیھ انصار گفت » العاص 

آمد و سخنان ابى بكر و عمرو را بھ اطالع امام ) كھ در خانھ خود بود)(ع(قریش پاسخ داد و آنگاه ، سراغ على 
از خانھ خارج شد و بھ مسجد آمد و ضمن ستودن انصار بھ مھمالت عمرو بن العاص ) ع(امام على . رسانید) ع(

از كالم دیگران ) ع(با وجود حمایت على : باخبر شدند، گفتنداز ایشان ) ع(وقتى انصار از دفاع امام . پاسخ داد
ع(سپس نزد حسان بن ثابت شاعر انصار آمده و از وى خواستند كھ با زبان شعر از امام . باكى نداریم  تشكر  (

ع(خداوند بھ على «: وى نیز اشعارى سرود كھ ترجمھ آنھا چنین است . نماید جزاى خیر دھد كھ بركت بھ دست  (
تو با امتیاز خاص خود، بر قریش برترى دارى ؛ زیرا شكیبا و بردبار . مى رسد) ع(چھ كسى بھ مقام على . ت اوس

 (505). ھستى و قلب تو را خداوند امتحان نموده است
مردان بزرگى از قریش آرزوى موقعیت تو را دارند؛ اما ھرگز بھ مقام تو نمى رسند، شخصیت تو قابل مقایسھ با 

بھ خاطر ما ھنگامى كھ عمرو ابن . تو در تمام زمانھا براى اسالم بھ منزلھ طناب محكمى مى باشى . آنھا نیست 
را ) ص(تو سفارش پیامبر . سخنى گفت كھ سبب مرگ تقوى و زنده شدن كینھ ھا مى شود، خشمگین گشتى العاص 

تو برادر او در ھدایت و  (506). در حق انصار رعایت نمودى و تو براى عمل بھ این سفارش از ھمھ سزاوارترى
تو ھمواره حق بزرگى بر ما و بر مردم یمن . مى باشى ) ص(وصى او و داناترین فرد بھ كتاب و سنت پیامبر 

 (507)«. دارى

از زنى كھ از ھیبت عمر سقط جنین نمود) ع(حمایت امام على  -2  
د در بین راه از شدت ھیبت عمر و ترس از او، فرزن. عمر بھ دنبال زنى فرستاد تا در جلسھ دادگاه حاضر شود

تو قصد تاءدیب «: برخى گفتند. بھ مشورت پرداخت ) ص(خلیفھ در این باره با اصحاب پیامبر . خود را سقط كرد
كھ در جلسھ حاضر بود، احساس كرد ) ع(امام على » .وى داشتھ اى ؛ پس دیھ سقط جنین بر تو واجب نیست 

اگر «: از این رو خطاب بھ عمر فرمود. شركت كنندگان بھ علت ترس از حكومت چنین سخنى بر زبان رانده اند
این فتوى دھندگان طبق راءى خود اظھار نظر كرده اند، اشتباه كرده اند و اگر مالحظھ ریاست تو مى كنند بھ تو 

باید دیھ این بچھ را بپردازى ؛ زیرا تو این زن را ترسانده اى و از ترس تو فرزند او سقط . خیانت ورزیده اند
 (508)«.گردید

از عمار) ع(حمایت امام على  -3  



برخى از اعمال ناشایست جمع شدند و نامھ اى خطاب بھ عثمان نوشتھ و بھ ) ص(گروھى از اصحاب رسول خدا 
بخشش خمس آفریقا بھ مروان ، اسراف در ساختمان سازى و ساختن ھفت منزل براى : او اعتراض كردند از قبیل 

خود، ھمسر، دختران و اقوامش و قصرھاى مروان كھ از ناحیھ خمس واجب ساختھ شده بود، سپردن كارھاى 
د كھ جوان و خام بودند و بھره اى از لیاقت و مصاحبت دولتى و استانداریھاى بھ خویشان و پسر عموھاى خو

نداشتند و نسپردن مسئولیتھا بھ مھاجرین و انصار و نیز اجراى ننمودن حد بر ولید و دادن جوایز بھ ) ص(پیامبر 
بعد از نوشتن نامھ بحث پیش آمد كھ چھ كسى حاضر است نامھ را . اطرافیان خود و شكنجھ مردم و چیزھایى دیگر

ھنگامى كھ عمار بر عثمان وارد شد، بنى امیھ در اطراف خلیفھ . عمار آمادگى خود را اعالم نمود. عثمان ببردنزد 
سپس وى . حاضر بودند و بھ دستور خلیفھ ، عمار را بھ باد كتك گرفتند، خود عثمان نیز در زدن عمار شركت نمود

گفت عمار را براى مداوا بھ منزل او ببرند) ص( ھمسر پیامبر» ام سلمة «. را از منزل خلیفھ بیرون انداختند .(509) 
كھ اباذر را تبعید (براى وى طلب رحمت كرد، عمار بھ عثمان عثمان. در این میان خبر مرگ ابوذر بھ مدینھ رسید

طعنھ زد و گفت) كرده بود  : « از ترجمھ این لفظ بھ ...!!(اى «: عثمان گفت » .خدا او را از دست ما نجات داد
 تو: سپس دستور داد عمار را شكنجھ نمایند و افزود. گمان مكن كھ از تبعید وى پشیمانم ) خاطر سبكى آن معذورم

آمده و از ) ع(چون عمار آماده بیرون رفتن از مدینھ گردید، بنى مخزوم نزد على » !نیز باید بھ ھمانجا تبعید شوى 
فانك سیرت رجال ! اتق هللا : نزد عثمان آمده و فرمود) ع(امام . وى خواستند كھ در این باره با عثمان سخن بگوید

تو قبال مرد صالحى از ! از خدا بترس : ترید ان تنفى نظیره  صالحا من المسلمین فھلك فى تسییرك ثم انت االن
االن باز تصمیم بر تبعید فرد صالح دیگرى . را تبعید كردى و بھ ھمین سبب وى رحلت نمود) یعنى اباذر(مسلمانان

ع (بین امام» گرفتھ اى ؟ عید مى تو خود نیز سزاوار تب«: و عثمان بحثى طوالنى در گرفت تا آنجا كھ عثمان گفت  (
اینكھ نمى شود ھر بار شخصى با تو مخالفت نمود او : در اینجا مھاجرین و انصار وساطت كرده و گفتند» .باشى 

 (510).را تبعید كنى ، آنگاه عثمان از تبعید عمار صرف نظر كرد
ھنگامى كھ بنى امیھ بھ دستور عثمان عمار را شكنجھ نمودند، وضعیت جسمانى وى چنان وخیم گشت كھ در 

ھم پیمان عمار(از این رو ھشام ابن ولید. معرض مرگ قرار گرفت  اه ھنگام ظھر كھ عثمان بھ مسجد مى رفت ر (
عثمان ناراحت وارد » .اگر عمار بمیرد، یكى از مردان بزرگ بنى امیھ را خواھم كشت «: را بر او گرفت و گفت 

كھ بر اثر بیمارى سر ) ع(را پناھگاه مظلومانى نظیر عمار مى دید نزد حضرت ) ع(مسجد شد و چون امام على 
اگر زنده بمانى ، مخالفانم تو ... تو یا زندگى تو باشم  نمى دانم كھ آیا دوستدار مرگ«: خود را بستھ بود آمد و گفت 

را نردبان و ھمدست و پشت و پناه خود قرار مى دھند، من بھ خاطر ارتباط آنھا با تو از مجازات آنھا صرف نظر 
پس یا آشتى باش تا با ھم در صلح و صفا زندگى كنیم و یا اعالن جنگ كن تا با ھم بجنگیم. مى كنم  ) ع(امام  «. 

سخن تو جواب دارد؛ ولى من االن بھ بیمارى خود مشغولم«: فرمود  .» 
با اطالع از این برداشت خلیفھ ، ) ع(از امثال عمار را جنگ با خود مى دانست ؛ ولى امام ) ع(عثمان حمایت امام 

 . بھ حمایت از مظلومین مى پرداخت

از جندب ابن كعب ازدى) ع(حمایت امام على  -4  
د ابن عقبھ از طرف عثمان حاكم كوفھ گشت ، شخص ساحر و شعبده بازى را بھ مسجد كوفھ آورد و ھنگامى كھ ولی

او در مسجد بھ سحر مشغول شد، از جملھ آنكھ یكى از تماشاگران را طلبید و سرش را از بدنش جدا كرد و آنگاه 
بود و مى دانست این عمل ) ص(جندب ابن كعب كھ از اصحاب رسول خدا . دوباره او را بھ حالت اول بازگرداند

سحر است و حقیقتى ندارد، و این كارھا باعث ضعف ایمان انسانھاى كم اندیشھ است ، بھ ساحر حملھ كرد و او را 
ولید بھ حمایت از ساحر پرداختھ ، جندب را » .اگر راست میگویى ، خودت را زنده كن «: و گفت  (511)گردن زد
بھ زندان انداخت ، جندب شب را در زندان با عبادت بھ صبح مى رساند، زندانبان با مشاھده این وضع جندب را 

با عثمان درباره جندب سخن ) ع(كمك طلبید، امام ) ع(مدینھ رساند و از امام على  آزاد كرد، جندب نیز خود را بھ
 . مى گفت و خلیفھ جندب را بخشید و بھ ولید دستور داد مزاحم نگردد، بدین ترتیب وى بھ كوفھ بازگشت

از ابا ربیعھ) ع(حمایت امام على  -5  
طى نامھ ...) ن حمق ، سلیمان ابن صرد خزاعى وحجر بن عدى ، عمرو ب(گروھى از قاریان قرآن در شھر كوفھ

اى كھ بھ عثمان نوشتند از سعید؛ حاكم كوفھ شكایت كرده و از خلیفھ نیز بھ سبب سپردن مسئولیتھا بھ خویشاوندان 
 مادامى كھ از خدا فرمان برى. فانك امیرنا ما اطعت هللا «: خود انتقاد نمودند و ذیل نامھ این جملھ را اضافھ نمودند

آنگاه نامھ را بھ . ھیچك از قاریان ، اسم خود را در نامھ نیاورد تا اسامیشان فاش نگردد» .، خلیفھ ما خواھى بود
عثمان ھنگام دریافت نامھ ، اسامھ نویسندگان را از وى . دادند تا بھ خلیفھ برساند» ابى ربیعھ «شخصى بھ نام 

امام على . عثمان تصمیم گرفت وى را شكنجھ و زندانى كند. خواست ؛ اما ربیعھ از افشاى آن اسامى خوددارى كرد



داده اند، آورده است  او پیام آور است ، ھر چھ را بھ دستش «: خلیفھ را از این عمل بر حذر داشت و فرمود) ع(  
.»(512) 

از عبدالرحمن ابن حنبل جمحى) ع(حمایت امام على  -6  
بود با سرودن اشعارى ، انتقادھاى خود را بر خلیفھ سوم ) ص(عبدالرحمن ابن حنبل جمحى كھ از اصحاب پیامبر 

 -2. نظیر حكم و فرزندانش و نزدیك كردن آنھا بھ خود) ص(امبر باز گرداندن تبعید شدگان پی -1: عرضھ نمود
دادن  -3. سپردن حكومت بھ اقوام خویش  اختصاص قسمتى از مراتع  -4. غنائم آفریقا بھ مروان ؛ داماد خود 15

. خودتقسیم مالیاتھایى كھ ابوموسى اشعرى بھ مدینھ آورده بود بین خویشان  -5. اطراف مدینھ بھ خود و بنى امیھ 
 (513).در آخر نیز سنت ابابكر و عمر را بھ عثمان گوشزد نمود كھ آنھا مالى را بھ دلخواه خود تقسیم نمى نمودند
و عمار نوشت ) ع(لى عبدالرحمن از زندان نامھ اى بھ امام ع (514). عثمان وى را در منطقھ خیبر بھ زندان انداخت

عثمان راضى شد وى را آزاد نماید بشرط آنكھ در . در این باره با خلیفھ سخن گفت ) ع(امام . و طلب كمك نمود
از بند و زنجیر ) ع(خداوند مرا بھ دست على «: ، اشعارى چنین سرود)ع(عبدالرحمن در مدح امام . مدینھ نماند

ا از دست كافرى كھ خدا را ندیده گرفتھ بود رھانیدباد كھ مر) ع(جانم فداى على . نجات داد .»(515) 

از عبدهللا ابن مسعود) ع(حمایت امام على  -7  
بھ شمار مى رفت ، خزانھ دار بیت المال ) ص(عبدهللا ابن مسعود كھ از قاریان قرآن و از اصحاب بزرگ پیامبر 

ھنگامى كھ عثمان ، سعد ابن ابى وقاص را از استاندارى كوفھ عزل نمود، برادر خود ولید ابن عقبھ را . كوفھ بود
ھنگام سر رسید وام ، . ھ عنوان وام از بیت المال گرفت ولید با مراجعھ بھ ابن مسعود مبلغى ب. حاكم آنجا ساخت 

ولید این درخواست را گستاخى . ابن مسعود، بدھى او بھ بیت المال را مطالبھ كرد. ولید اقدامى براى پرداخت ننمود
تو حق «خلیفھ طى نامھ اى بھ ابن مسعود متذكر شد، . بر خود دانستھ و در این باره بھ عثمان گزارش داد

ھنگامى كھ نامھ عثمان بھ كوفھ رسید، ابن مسعود از مسئولیت بیت المال كناره » .واست وام ولید را ندارى بازخ
تاكنون گمان مى بردم نگھبان اموال مسلمان ھستم ؛ اما «: گرفت و در حالى كھ كلید خزانھ را تحویل مى داد گفت 

و جریان را براى مردم گزارش داد و گفت ولید  سپس بھ افشاگرى پرداختھ» .حاضر نیستم خزانھ دار شما باشم 
بیت المال را چپاول مى كند، بعالوه وى بھ بدعتھاى بھ وجود آمده توسط عثمان و نیز عزل سعد و سپردن حكومت 
عثمان عبدهللا را بھ مدینھ . ولید انتقادھاى وى را بھ خلیفھ گزارش داد (516).كوفھ بھ ولید فاسق اعتراض مى نمود

چون چشم خلیفھ بھ وى افتاد، . ھنگام ورود ابن مسعود بھ مدینھ ، عثمان مشغول سخنرانى در مسجد بود. فرا خواند
چنین نیست ، من یكى از : ابن مسعود پاسخ داد» .اكنون حیوانى پست خصلت و بى ارزش وارد مى شود«: فت گ

آنگاه عثمان دستور اخراج وى را . اصحاب پیامبرم كھ افتخار حضور در جنگ بدر و بیعت رضوان را داشتھ ام 
ن آمیز از مسجد بیرون كردند و چنان اطرافیان خلیفھ ، این صحابى بزرگ را با وضعى توھی. از مسجد صادر كرد

بھ دفاع از ابن مسعود ) ع(قع امام على در این مو (517). وى را بر زمین كوبیدند كھ استخوان پھلوى وى شكست
) ص(تو بھ سخن و گزارش ولید اعتماد كرده ، با صحابى پیامبر «: پرداخت و بھ عثمان اعتراض نموده فرمود

را » زبید ابن صلت كندى (نخیر، تنھا گزارش ولید نیست ، من«: عثمان جواب داد» چنین رفتار ناشایستى دارى ؟
آنگاه بھ یارى ابن مسعود شتافت . پاسخ داد وى نیز فرد موثقى نیست ) ع(امام » .رستادم ھم براى تحقیق بھ كوفھ ف

 (518).و او را براى مداوا بھ منزل رسانید

در جریان فدك) س(از فاطمھ) ع(حمایت امام على  -8  
فدك روستائى . ماجراى غصب فدك توسط ابابكر، بعد از غصب خالفت ، بزرگ ترین ضربھ بر خاندان نبوت بود

آت ذا القربى حقھ«بعد از نزول آیھ ) ص(كھ پیامبر  (519)نزدیك مدینھ بود آن را در زمان حیات خود بھ  (520)« 
مفسرین ذیل آیھ . بخشید و عواید سرشار آن صرف اھل بیت و فقراى بنى ھاشم مى شد) علیھا السالم(فاطمھ زھرا

یشان بخشیدرا طلبید و ملك فدك را بھ ا) س(زھرا) ص(چون این آیھ نازل شد پیامبر : فوق نقل كرده اند .(521) 
فدك را از تصرف  »ما پیامبران ارث نمى گذاریم «با جعل حدیث ) ص(ابوبكر بالفاصلھ بعد از رحلت پیامبر 

در صورتى كھ فدك اوال ارث نبود و ملك . خارج ساخت و كارگزاران حضرت را از فدك بیرون كرد) س(زھرا
ثانیا بر فرض كھ . بود كھ پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ بھ او در زمان حیاتش بخشیده بود) س(مسلم حضرت زھرا

و سنت و سیره مسلمانان صراحت دارد كھ ھر مسلمانى از پدر و مادر خود ارث مى برد،  (522)ارث باشد قرآن 
مدعى بود پدر بزرگوارش فدك را ) س(فاطمھ! روم شد؟از ارث پدرش مح) ص(حال چھ شد كھ تنھا دختر پیامبر 

ابابكر از فاطمھ . در زمان حیات خود بھ ایشان بخشیده است  ( ام «با ) ع(امام . در این زمینھ شاھد مى خواھد) س



شھادت یك مرد و یك زن كافى نیست و این چنین شھادت آنھا را : خلیفھ گفت . شھادت دادند) س(بھ نفع زھرا» یمن 
ردرد ك گفتند شھادت دادند و ) س(نیز بھ نفع فاطمھ) ص(بنابر گفتھ بالذرى ، ام ایمن با رباح ، غالم پیامبر  (523).

فدك را بھ فاطمھ ھدیھ كرده است ؛ ولى باز خلیفھ با استناد بھ ھمان مطلب ، سخن این دو را نپذیرفت) ص(پیامبر   . 
س(مى پردازد و بعد از سخنان زھرا) س(در اینجا بھ دفاع از فاطمھ) ع(امام على  : خطاب بھ ابوبكر مى گوید (

باقى ) ص(ثانیا بر فرض كھ بر ملك پیامبر . بوده است در زمان پدرش مالك و متصرف فدك ) س(اوال فاطمھ«
آیا بین ما و دیگر مسلمانان در قانون ارث فرق مى گذارى ؟ . باشد، باز بر طبق قانون ارث بھ دخترش خواھد رسید

نفرموده است كھ آوردن شاھد بر عھده شاكى است و بر مدعى علیھ تنھا قسم الزم است ؟ آیا بر ) ص(مگر پیامبر 
طلب شاھد مى نمایى ؟ ) كھ از زمان پدر تاكنون متصرف در فدك مى باشد(از فاطمھ) ص(ف دستور پیامبر خال

اضافھ نمود) ع(امام . البتھ چنین است : ابابكر پاسخ داد» تازه مگر آیھ تطھیر در شاءن ما نازل نگشتھ است ؟ آیا » :
ارزش دنیا ادعاى بیجا مى نماید؟ تو شھادت یك  فاطمھ اى كھ خدا شھادت بھ طھارت او داده است ، براى مال بى

) كھ قرآن او را طاھره نامیده است) س(فاطمھ(فرد عادى بیابان نشین را مى پذیرى ، آنگاه چگونھ شھادت طاھره
. ھیاھوى عجیبى بین مردم پیدا شد. بعد از گفتن این سخنان با ناراحتى بھ منزل رفتند) ع(امام » را رد مى نمایى ؟

س(و فاطمھ) ع(حق با على : ندمى گفت راست مى گوید) ع(است ، على  ( در این ھنگام ابابكر بھ منبر رفت و  (524).
این چھ سر و صدائى است كھ ایجاد كرده اید و گوش بھ سخن ! ھان اى مردم «: راى خاموش كردن مردم گفت ب

او روباھى است كھ شاھد او دم اوست ، ماجراجو و بر پا كننده فتنھ است و مردم را بھ آشوب . ھر كس مى دھید
طحال است كھ عزیزترین نزدیكان وى نزد  دعوت مى نماید، كمك از ضعفاء و یارى از زنان مى طلبد، او مانند ام

 «.او افراد فاحشھ بودند
ما مى توانیم بھ میزان ادب و وقار . نكرد) ع(خلیفھ با استفاده از اھرم قدرت چھ جسارتھائى كھ بھ ساحت امام 

. نمایدخلیفھ پى بریم كھ چگونھ بھ شخصى كھ خود بھ نزول آیھ تطھیر درباره وى اعتراف نموده است ، توھین مى 
ع(وى عالوه بر امام   .انصار را نیز در این سخنرانى كوبید (

مى پرسد آیا » جعفر بن یحیى بصرى «ابن ابى الحدید كھ از اینھمھ جسارتھا خلیفھ تعجب نموده است از استاد خود 
م ، مسئلھ بلھ فرزند...: نعم ، انھ الملك یا بنى «: است ؟ و جواب مى شنود) ع(اینھمھ تعرضات در مورد على 

برخاستند) ع(سلطنت در كار است و سر كوبیدن انصار نیز آن است كھ بھ طرفدارى از على  .(525) » 
ابا نداشتند) ص(آرى خلفا براى تثبیت حكومت خود از ھیچ توھینى بھ اھل بیت پیامبر  . 

را اعالم مى ) س(نھ تنھا ھنگام گرفتن فدك بھ دفاع از زھرا پرداخت ؛ بلكھ بعدھا نیز مظلومیت زھرا) ع(امام 
شكایت بھ رسول ) س(، در ھضم حق زھرا)ص(، از ھمكارى امت پیامبر )س(نمود چنانكھ در موقع دفن زھرا

مى برد) ص(گرامى  ناشى از حرص  سالھ خود ضمن تحلیل جریان فدك ، گرفتن آنرا 5و در زمان حكومت  (526)
مى شمارد  ابابكر و طرفدارانش  . 

 
 بررسى كوتاه پیرامون فدك

نزد وى آمده و آن ) علیھا السالم(فاطمھ زھرا. ابابكر دستور مصادره فدك را صادر كرد) ص(بعد از رحلت پیامبر 
ز راه ارث وارد شد ا) ص(دانست ؛ ولى ابابكر شھادت شھود را نپذیرفت ، آنگاه دختر پیامبر   را ھدیھ پدر خویش 

را از ارث ) س(ابابكر با استدالل بھ روایت ذیل كھ خود آن را نقل نمود، فاطمھ .و آن را از خلیفھ طلب نمود
 .محروم نمود

انا معاشر االنبیاء النورث ذھبا و ال فضة و ال ارضا و ال عقارا و ال دارا و لكنا : یقول ) ص(سمعت رسول هللا 
و العلم و السنةنورث االیمان و الحكمة   .(527) 

این نبوده ) ص(صود پیامبر اگر بپذیریم كھ این روایت از پیامبر صادر شده است ، ذیل روایت نشان مى دھد مق
است كھ اگر مالى از ما باقى ماند بھ بازماندگان ما نخواھد رسید؛ بلكھ مقصود حضرت آن است كھ ما مانند 

ما براى بعد از خود ایمان و علم . سالطین و مال اندوزان در پى جمع مال نیستیم كھ بعد از ما بھ فرزندانمان برسد
عالوه بر آن برداشت خلیفھ از این روایت مخالف . كھ سودمندتر از مال است  و حكمت و سنت باقى گذارده ایم



پس چنین  (528).قرآن است ؛ زیرا در قرآن تصریح شده است كھ برخى از فرزندان پیامبران از آنھا ارث برده اند
باشد) ص(برداشتى نمى تواند مراد پیامبر  . 

بعالوه ابابكر و عمر خود بھ این روایت در مواردى عمل نكرده اند چنانچھ ابابكر سالح و كفش و اسب پیامبر را بھ 
ع(على  خود ارثى باقى نمى نھاد و ھمھ اموال او طبق نقل ابابكر، صدقة و از از ) ص(اگر پیامبر . تحویل داد (

داد؟ وى پس از تحویل دادن این سھ ) ع(اموال عمومى است ، چگونھ اسب و كفش و سالح حضرت را بھ على 
صدقھ است) ص(غیر از این سھ ، سایر اموال پیامبر «: گفت   .»(529) 

نبود و حضرت از خود ارثى باقى نمى ) ص(باز این این سئوال بھ ذھن مى آید كھ اگر فدك ، میراث پیامبر 
را ) ص(و عباس از وى میراث پیامبر ) ع(چرا عمر ھنگامى كھ على  )چنانچھ ابابكر و عمر ادعاء مى كردند(نھاد

ص(طلبیدند فدك را بھ ورثھ پیامبر  ) ع(و امام (و عباس در آن اختالف داشتند) ع(تحویل داد و چون امام على  (
ارث  بخشیده است ؛ ولى عباس آن را) س(آن را بھ فاطمھ) ص(حقى در فدك ندارد؛ زیرا پیامبر   مى فرمود عباس

من آنرا بھ شما تحویل دادم ، دیگر خود مى دانید درباره آن چگونھ رفتار «: عمر گفت .) مى دانست ) ص(پیامبر 
 . (530)كنید

را در دست ) ص(ارثى از خود بجا نمى نھد، چرا ابابكر و عمر خانھ پیامبر ) ص(و سئوال سوم اینكھ اگر پیامبر 
 (531)ھمسران حضرت باقى نھادند؟ چرا آن را بھ نفع بیت المال مصادره ننمودند؟

و عباس از وى ارث ) ع(اگر حدیث ابابكر صحیح بود، چرا عمر ھنگامى كھ امام على : و سئوال چھارم اینكھ 
بھ آنھا باز گرداند؟ در داخل مدینھ را) ص(را طلب نمودند، زمینھاى پیامبر ) ص(پیامبر  (532) 

كر بودند، فدك و اشیاء كھ در جناح مخالف بیعت اباب) ص(آرى خلفا براى تضعیف موقعیت خاندان پیامبر 
را از آنھا دریغ داشتند تا از جنبھ اقتصادى در مشكل فرو روند و مردم از ) ص(گرانبھائى از میراث پیامبر 

طرفدارى آنھا دست بردارند؛ زیرا ھمواره یكى از امورى كھ افراد را در اطراف شخصى جمع مى نماید، قدرت 
سپس در . نسبت مى دھد) ص(ابابكر احادیثى جعل كرده و بھ پیامبر  مالى اوست و براى توجیھ جنبھ شرعى آن نیز

خانھ نشین شده و چندان در عرصھ سیاست حاضر نبودند و بودن فدك و ) ص(عصر عمر كھ اھل بیت پیامبر 
بعالوه در اوایل حكومت . امثال آن در دست آنھا ضربھ اى براى حكومت شمرده نمى شد، آن را بازگرداندند

دولت احتیاج بھ درآمدھائى براى تاءمین مخارج ارتش و غیره داشت و فدك و » رده «ر اثر جنگھاى ابابكر، ب
امثال آن مى توانست در این زمینھ بھ آنھا كمك كند؛ اما در عصر عمر بھ جھت سرازیر شدن غنائم بھ مدینھ این 

رت بازگرداندرا بھ بازماندگان حض) ص(مشكل بر طرف شده بود، از این رو امالك پیامبر  . 

 

بھترین گواه بر جعلى بودن حدیث ابابكر آن است كھ مضمون آن بھ طرق مختلف از زبان ابابكر وارد شده است 
چنانچھ با مراجعھ بھ مصادر داده شده روشن مى شود، حتى در برخى از آنھا خود ابابكر تصریح مى كند كھ 

از ابابكر ) علیھا السالم(فاطمھ «: كتاب سقیفھ مى نویسد جوھرى در. از وى ارث مى برند) ص(بازماندگان پیامبر 
فاطمھ . خانواده او: ارث مى برى یا خاندان او؟ ابابكر پاسخ داد) ص(آیا تو از پیامبر  :پرسید ( ) علیھا السالم

شنیدم كھ ) ص(من از پیامبر : را بھ ما نمى دھى ؟ خلیفھ پاسخ داد) ص(پس چرا میراث پیامبر : اعتراض كرد
ان هللا اطعم نبیھ طمعة ثم قبضھ و جعلھ للذى یقوم بعده : مودفر یامبرم و و من اكنون رھبر مسلمانان بعد از پ (533)

 (534). تصمیم دارم آن را در اختیار آنان قرار دھم
نیز مانند مردم از خود ارث باقى مى گذارد و ) ص(ه است كھ پیامبر در این روایت ، اول خود ابابكر اعتراف كرد

ثانیا این روایت ، با روایت قبلى او نمى سازد چون این روایت در . این اعتراف با احادیث قبلى او سازگار نیست 
نیز مشمول آن باشد) ص(مورد یكى از پیامبران مى باشد و داللت ندارد كھ پیامبر اسالم  . 

از اباذر) ع(امام على  حمایت -9  
وى از كسانى . كھ بسیار از طرف عثمان مورد آزار قرار گرفت ، اباذر غفارى بود) ص(یكى از صحابھ پیامبر 

در اینجا علل مخالفت . بود كھ در مقابل اعمال خالف عثمان مھر سكوت بر لب نمى زد و بھ افشاگرى مى پرداخت 
 . اباذر با عثمان را مطرح مى سازیم



ل مخالفت اباذر با عثمانعل  
 تصرفات بیجا در بیت المال -1
چنانچھ قبال گذشت ، عثمان در مصرف بیت المال خود را آزاد مى دانست و بھ بخششھاى بیجا بھ اقوام و دوستان 

وى تصمیم داشت كھ با استفاده از اھرم قدرت ، اموال كالنى را براى خود و اطرافیان مھیا . خود مى پرداخت 
گاھى نیز با مخالفت مسلمانان مواجھ مى شد و چنین توجیھ مى كرد كھ من چون زكات اموال خود را مى  .سازد

اگر كسى زكات مال «: یك روز جلسھ اى گفت . پردازم ، از این رو ھر چھ بر اموال من افزوده شود اشكالى ندارد
حبار؛ عالم یھودى كھ تازه مسلمان شده بود كعب اال «خود را بپردازد آیا باز ھم دیگران در اموال او حقى دارند؟

دروغ مى گویى! اى یھود زاده «: اباذر بھ سینھ وى كوبید و گفت . جواب منفى داد لكن البر : آنگاه آیھ مباركھ  «. 
من آمن باr و الیوم اآلخر و المالئكة و الكتاب و النبیین و آتى المال على حبھ ذوى القربى و الیتامى و المساكین 
اوند انفاقھاى در این آیھ خد. را تالوت نمود (535). وابن السبیل و السائلین و فى الرقاب و اقام الصلوة و آتى الزكوة
 (536).مستحب بھ اقوام و بیچارگان را در كنار اداء زكات ذكر كرده است و آن را از اوصاف نیكوكاران مى شمرد
در روز مرگ عبدالرحمن ابن عوف ، اباذر نزد عثمان بود كھ اموال عبدالرحمن را نزد خلیفھ آوردند و كیسھ ھاى 

عثمان گفت . پول وى را بر روى ھم چیدند بطورى كھ شخصى كھ در پشت كیسھ ھا ایستاده بود عثمان را نمى دید
، او صدقھ مى داد و مھمان نواز بود و این ھم میراث اوست ، بھ اندازه امیدوارم عاقبت عبدالرحمن بھ خیر باشد«: 

اباذر بى ھیچ پروائى عصاى خود را بر سر . كعب االحبار نیز سخن عثمان را تاءیید كرد «.اى است كھ مى بینید
اوت مى درباره مردى كھ این ھمھ ثروت از خود باقى نھاده ، چنین قض! اى یھودى زاده «: كعب كوبید و گفت 

 (537) «كنى كھ خدا خیر دنیا و آخرت بھ تو داده است ؟
بھ نظر شما اگر ما اموالى را از بیت المال وام «: د عثمان گفت در جلسھ دیگرى كھ كعب االحبار ھم حاضر بو

: بگیریم و در امور شخصى خود صرف نموده و سپس آنرا باز گردانیم آیا جایز است ؟ كعب االحبار جواب داد
بھ چھ جراءت درباره دین ما ! اى یھودى زاده «: اباذر عصاى خود را بھ سینھ وى كوبید و گفت . مانعى ندارد

ظر مى دھى ؟ن  . عثمان از اباذر خشمگین گشت و تصمیم بر تبعید وى گرفت «
اباذر ھنگامى كھ عثمان بھ مروان ابن حكم و برادرش حارث و زید بن ثابت جوایزى كالن از بیت المال پرداخت 

گنج داران را بھ عذاب الھى بشارت دھید«: كرد ھمواره در كوچھ و بازار این جملھ را تكرار مى كرد سپس آیھ  «.
كنز« خداوند در آن آیھ كسانى را كھ اموال كالن جمع آورى نموده و حاضر بھ انفاق آن در  .را تالوت مى كرد «

اباذر بھ این وسیلھ بھ عثمان و اطرافیان زراندوزش كنایھ . راه خدا نمى شوند، بھ عذابى دردناك بشارت داده است 
آیا خلیفھ مرا از قرائت «: وى در پاسخ گفت . اذر را مؤ اخذه نمودخلیفھ اب. مروان گزارش بھ عثمان داد. مى زد

من رضایت خدا را بر خشنودى ! كتاب خدا و بدگوئى بھ كسانى كھ بھ دستور الھى عمل نمى كنند باز مى دارد؟
در . عثمان كھ توان شنیدن انتقادھاى اباذر را نداشت نخست وى را بھ شام تبعید نمود (538) «. خلیفھ ترجیح مى دھم

كاخ را از  اگر این«: شام نیز بھ كارھاى معاویھ و از جملھ ساختن كاخ سبز با سنگ مرمر اعتراض كرد و گفت 
معاویھ كھ  «. اموال بیت المال ساختھ اى ، خیانت است و اگر ھم از مال خودت آن را برپا نموده اى ، اسراف است

حاكم شام در مرحلھ نخست خواست با قطع سھمیھ وى از بیت المال ، وى را خاموش . پاسخى نداشت ساكت گشت 
رسال پول گرفت و صد دینار براى اباذر فرستاد؛ اما اباذر نماید و چون ناامید گشت ، تصمیم بر خریدن وى با ا

است نمى خواھم) رشوه(اگر این سھمیھ قطع شده من است مى پذیرم و اگر بخشش «: پاسخ داد اباذر در  (539) «. 
اعمالى رخ داده است كھ مطابق كتاب خدا و سنت پیامبر نیست ، بخششھاى بیجا و سركوب «: شام مى گفت 

 (540) «. صالحان و تضییع حقوق آنان
عثمان دستور داد كھ او بر شتر بى . داد  معاویھ كھ از اعمال اباذر و انتقادات وى كالفھ گشتھ بود بھ عثمان گزارش 
ھنگام ورود در مدینھ . ه نیز بھ او ندھندجھاز سوار كرده و بھ مدینھ روانھ سازند و اجازه استراحت در بین را

 .گوشتھاى ران پاى اباذر كنده شده بود و برخى مى گفتند وى بر اثر این جراحات خواھد مرد
اعتراض اباذر بھ حاكمانى بود كھ ثروتھاى كالن براى خود انباشتھ میكردند و «: در این باره مى گوید «ابن حجر»

دندحاضر بھ انفاق آن در راه خدا نبو .» (541) 
بھ خود) ص(بكارگیرى افراد جوان و خام و نزدیك كردن مخالفان پیامبر  -2» »  

اى اباذر آن بود كھ چرا عثمان مسئولیتھاى كشور اسالمى را بھ افراد ناصالح از اقوام خود، یكى از اعتراضھ
از این رو بعد از بازگشت از شام ھنگامى كھ . كسانى كھ از فرزندان دشمنان اسالم و منافقین بوده اند، سپرده است 

كودكان را بر : و تقرب اوالد الطقاء... تستعمل الصبیان «: بر عثمان وارد شد، بھ عنوان اعتراض بھ عثمان گفت 
 (542) «. سر كار نھاده اى و فرزندان طلقاء را بھ خود نزدیك كرده اى
 8ھ تا سال اشاره مى نمود ك (543)وى در این جملھ بھ امثال ابوسفیان و معاویھ و حكم و فرزندانش و بنى امیھ 



ھجرى ، از مخالفین سرسخت اسالم بودند و در جریان فتح مكھ از روى ترس اسالم را پذیرفتند و از این رو اباذر 
و طبق برخى از روایات ، بنى (ھنگامى كھ بنى امیھ «: را براى عثمان گوشزد نمود) ص(روایت معروف پیامبر 

ردم را برده خود، خواھند ساخت و دین اسالم را بھ بازى مى نفر برسند، زمینھا را كشور خود و م 30بھ ) العاص
بھ دفاع از ) ع(امام على . على دانستھ و اباذر را دروغگو بخواندعثمان مى خواست این حدیث را ج (544) «.گیرند
» :اباذر پرداخت و فرمود در زیر آسمان : شنیدم كھ فرمود) ص(اباذر دروغ نمى گوید؛ زیرا من از پیامبر 
عثمان رو بھ اطرافیان كرده و . و بدین وسلیھ بھ حمایت از اباذر پرداخت  (545) «.راستگوتر از اباذر وجود ندارد

را شكنجھ نظر خود را در مورد این پیر مرد دروغگو ابراز دارید، من با او چگونھ رفتار كنم ؟ آیا او «: گفت 
من تو را بھ «: بھ دفاع از وى پرداخت و فرمود) ع(براى بار دوم امام  «!نموده ، یا حبس یا اعدام یا تبعید نمایم ؟

اگر دروغ مى گوید، : یاد سخن مؤ من آل فرعون مى اندازم كھ بھ فرعون درباره نحوه برخورد با موسى گفت 
ى گوید ممكن است برخى از عذابھائى كھ شما را از آن مى ضرر كذب او دامنگیر خودش مى شود و اگر راست م

) ع(لھ خواستار آزادى اباذر گردید؛ ولى عثمان جواب تندى بھ امام بدین وسی) ع(امام  (546) «.ترساند، بھ شما برسد
حضرت نیز پاسخ سخنان وى را ارائھ كرد. داد .(547) 

اباذر در شام نیز بھ معاویھ كنایھ مى زد و از اینكھ وى حاكم شام است رنج مى برد و او را دشمن خدا و رسول او 
واقع شده اند، مى دانست و ) ص(و از كسانى كھ ظاھرا اسالم پذیرفتھ ؛ ولى در دل كافرند و مورد لعنت پیامبر 

فرین نموده استتو را ن) ص(پیامبر  : صریحا بھ وى مى گفت  . 
 منع از نقل روایات -3
از ) ص(از این رو بسیارى از اصحاب پیامبر و  (548)نقل روایت از پیامبر از عصر ابابكر و عمر ممنوع گردید
، نظیر اباذر و عبدهللا ابن مسعود و ابن  و عمر برخى از صحابھ بزرگ (549)نقل حدیث ، خوددارى مى كردند
البتھ نقل روایات عبادى و  (550).را ممنوع الخروج از مدینھ نمود تا براى مردم حدیث نگویند ...خذیفھ و ابو درداء و
ھنگام نقل حدیث ) ص(بھ ھمین جھت اصحاب پیامبر  (551).احادیثى كھ در زمینھ اعمال فردى بود ممنوع نبود
 (552).وحشت داشتند

ع بود كھ مخالف منافع حكومتى آنھا باشد و گر نھ اگر اصل مساءلھ نقل حدیث ، بھ از نظر خلفا نقل روایاتى ممنو
بھ عبارت دیگر خلفا با . نظر آنھا مانعى نداشت ، فرقى بین روایات عبادى و عملى و روایات دیگر نمى گذاشتند

خلفا با نقل . دندروایاتى كھ داللت بر برترى اھل بیت براى خالفت داشت نظیر حدیث غدیر و غیره مخالف بو
روایاتى كھ مخالف اعمال ناصحیح آنھا و نشان دھنده عدم لیاقت آنھا براى خالفت بود، مخالفت مى كردند مانند 
 .روایتى كھ ابى ذر در مورد بنى امیھ و بنى العاص نقل نمود

كتاب خدا براى ما «تصمیم بر وصیت نمود مانع از نوشتن آن شد و شعار ) ص(از این رو عمر ھنگامى كھ پیامبر 
نداریم) ص(كافى است ، احتیاجى بھ نوشتھ پیامبر  تصمیم ) ص(خود بعدھا اقرار كرد كھ چون پیامبر . سر داد «. 

بھ عنوان خلیفھ را داشت ، از تحریر وصیت جلوگیرى كردم ) ع(بر نوشتن نام على  و بھ ھمین علت بود كھ  (553)
عثمان و معاویھ در عصر خویش اعالم كردند نقل حدیث جز در مواردى كھ در عصر عمر مجاز بوده است 
 (554). ممنوع است

در ) ع(و مخصوصا على ) ص(یعقوبى یكى از علل خشم عثمان بر اباذر را بر شمردن فضایل اھل بیت پیامبر 
د كھ اباذر مردم را بھ سبب كار زدن اھل بیت از مقام حكومت سرزنش مى مسجد مدینھ مى شمرد و اضافھ مى كن

 (555).كرد
یات فضیلت اھل بیت را با صداى بلند مى خواند و از این رو عثمان از وى خشمگین وى در مراسم حج نیز روا

 (556). گشت
ا از فرمان حكومت بھ نقل حدیث مى پرداخت و مخصوصا روایاتى كھ منافى با اعمال خالف عثمان و اباذر بى پرو

تو من و اطرافیانم را «: از این رو عثمان بھ اباذر مى گفت . اطرافیان او و زراندوزیھاى آنان بود نقل مى نمود
  «. بسیار اذیت مى كنى

مگر «: مردى باالى سر او ایستاد و بھ او نھیب زد. نقل مى نمود اباذر در ایام حج نشستھ بود و براى مردم حدیث
آیا تو ماءمور من ھستى ؟ «: ابوذر سربلند كرد و گفت  «امیرالمؤ منین تو را از فتوى دادن برحذر نداشتھ است ؟

انم در اگر شمشیر بر گردن من بگذارند و بدانم براى نقل حدیث مى خواھند مرا بكشند، در صورتى كھ بد! بدان 
ص(فاصلھ بین گذاشتن شمشیر و قطع گردن من ، مى توانم یك كلمھ از پیامبر   نقل كنم ، از گفتن آن دریغ ندارم (

.» (557) 
 . آرى اباذر در راه نقل حدیث از بذل جان دریغ نداشت
 : نتیجھ آنچھ گذشت



او بھ عنوان یك مسلمان ، خود را در مقابل . اعتراض اباذر بھ عثمان از روى احساسات و مسائل شخصى نبود
را   ط عثمان و اطرافیانش اوضاع موجود مسلمین ، مسئول مى دید و نمى توانست بدعتھاى بھ وجود آمده توس

من مى بینم حق «: او در بازار شام فریاد مى زد. از این رو بھ امر بھ معروف و نھى از منكر پرداخت . بپذیرد
 (558) «.پایمال شده و باطل رواج مى یابد

كسانى را كھ امر بھ معروف مى كنند؛ ولى خود بھ آن عمل ! خدایا«: او در كنار كاخ معاویھ در شام فریاد مى زد
ز رحمت خود دور نمى كنند لعنت كن ، خداوندا كسانى را كھ نھى از منكر نموده ؛ ولى خود بھ آن دست مى زنند ا

تغییر مى یافت و سرانجام دستور دستگیرى وى را   معاویھ كھ متوجھ بود اباذر بھ وى كنایھ مى زند، رنگش  «.نما
از سنت دو خلیفھ قبل پیروى كن «: صادر كرد و ھنگامى كھ عثمان از وى سبب مخالفتھایش را جویا شد جواب داد

حقگویى «: در ربذه ھنگامى كھ از سبب تبعید وى مى پرسیدند جواب مى داد (559) «.تا كسى بھ تو اعتراض ننماید
وف و نھى از منكر مى پرداختممن مرتب بھ امر بھ معر. مرا تنھا كرد  .» (560) 

زیرا ھنگام تصمیم . د دانستھ اند اعتماد نمودنمى توان بھ سخن برخى كھ سفر اباذر بھ ربذه را مطابق با میل خو
عثمان بر تبعید اباذر، اباذر بھ خلیفھ پیشنھاد كرد بھ مكھ یا بیت المقدس یا مصر و یا بصره سفر كند؛ ولى عثمان 

من تو را بھ ربذه تبعید مى كنم«: نپذیرفت و گفت  بھ نظر مى رسد كھ روایاتى كھ انتخاب ربذه توسط  (561) «. 
: چنانچھ طبرى در ذیل ھمین روایات مى گوید. اباذر را مطرح مى كنند در توجیھ اعمال عثمان وارد شده است 

ابن اثیر«. ت دیگرى مخالف با روایات ما ھست كھ من دوست ندارم آنھا را ذكر كنم روایا نیز ضمن بیان ھمین  «
گواه مطلب آن است كھ اباذر بودن در مدینھ را . باید اعمال عثمان را در این زمینھ توجیھ نمود: جملھ مى افزاید

ه در حالى كھ از اعمال عثمان شكایت مى بسیار دوست مى داشت و آن را خانھ ھجرت خود مى شمرد و در ربذ
عثمان مرا بعد از ھجرت بادیھ نشین كرد«: كرد گفت  این باره بھ من ظلم نمودوى در  (562). و نیز ھنگامى  (563) «.

: عمار یاسر از باب كنایھ بھ خلیفھ گفت . مت كردكھ خبر مرگ اباذر بھ مدینھ رسید، عثمان براى وى طلب رح
آرى ، خدا او را از دست ما نجات داد« بھ ھمین علت  (564). عثمان جواب داد كھ من از تبعید وى پشیمان نیستم «.

مى نمودند چرا اباذر را تبعید نموده است  بود كھ مردم مدینھ عثمان را سرزنش  اگر واقعا خود اباذر بھ میل  (565). 
 .خود بھ ربذه سفر نموده بود اعتراض مردم بجا نبود

نھ مرا تبعید : آیا خود بھ ربذه آمده اى ؟ پاسخ داد: ابواالسود دوئلى و دیگران نیز از اباذر در ربذه پرسیدند
 (566).نمودند

از وى) ع(تبعید اباذر و بدرقھ امام على   
او سخن بگوید و  عثمان دستور تبعید اباذر را صادر كرد و اضافھ نمود ھیچكس نباید اباذر را بدرقھ نموده و با

و عقیل و عبدهللا ) ع(با دو فرزندش امام حسن و امام حسین ) ع(مروان را ماءمور اجراى حكم نمود؛ اما امام على 
خلیفھ مردم را از مشایعت «: گفت ) ع(مروان ؛ ماءمور خلیفھ بھ امام على  .ابن جعفر و عّمار وى را بدرقھ نمودند
علیھ السالم در حالى كھ ناراحت بھ نظر مى رسید، شالق خود را بر اسب مروان امام  «. اباذر بر حذر داشتھ است

خدا تو را بھ جھنم برد! دور شو«: زد و فرمود تو براى ! اى اباذر«: آنگاه اباذر را بدرقھ نمود و بھ وى فرمود «.
بھ خاطر منافع دنیوى گروه حاكم ، از تو . خدا بر این قوم خشم گرفتى ، از اینرو بھ خداى خود امیدوار باش 

خویش ھراسناك اند؛ ولى تو از آنھا بھ سبب دین خود، بیمناك مى باشى ؛ پس دنیا را بھ آنھا واگذار كھ تو از آن بى 
بھ زودى روشن خواھد شد كھ پیروزى از آن كیست ؟ از تبعید شدن . نیازى و آنھا بھ دین تو بسیار نیازمندند

راھھا بر بنده اى خدا ترس ، بستھ شود خداوند راھى براى رھائى او خواھد  ھراسى بھ دل راه مده كھ اگر تمام
اگر دنیاى آنھا را مى پذیرفتى و با . آرامش خود را تنھا در پناه حق جستجو كن و جز از باطل وحشت منما. گشود

ع(آنگاه امام  (567) «.آنھا در امور دنیوى ھمكارى مى كردى تو را دوست مى داشتند و تو را آزاد مى گذاشتند رو  (
با عموى خود خداحافظى كنید«: بھ اطرافیان نموده فرمود .»  

اول آنكھ خروج : سخنانى خطاب بھ ابى ذر بیان نمود كھ از آن ، دو مطلب استفاده مى شود) ع(عقیل ، برادر امام 
بوده است) ص(دوم اینكھ علت تبعید اباذر دفاع از حریم اھل بیت پیامبر . اباذر از مدینھ با میل خود نبوده است   . 

ایت حقوق ما را نمودى ، برخالف تو رع. تو ما را دوست داشتى و ما نیز تو را! اى اباذر«: عقیل چنین گفت 
  «.مردم كھ حق ما را تضییع نمودند و بھ ھمین جھت تو را تبعید نمودند

بیان ) ع(شروع بھ صحبت كردند، و كلماتى نظیر سخنان امام على ) علیھما السالم(آنگاه امام حسن و امام حسین 
 .كردند

را از چشم آنھا بگیرد كھ تو را نگران   اوند آرامش خد«: عّمار نیز در حالى كھ خشمناك بھ نظر مى رسید گفت 
اگر مردم امر بھ معروف نمى كنند و . اگر دنیا را مى خواستى بھ تو كارى نداشتند و تو را دوست داشتند. كردند

مردم بھ سمت . علیھ دستگاه حاكم سخنى نمى گویند، سّرش آن است كھ بھ دنیا راضى شده و از مرگ مى ترسند



ش یافتھ اند و دین خود را بھ آنھا فروختھ اند و حاكمان نیز دنیاى آنھا را تاءمین كردند؛ اما در حقیقت قدرت گرای
  «.دنیا و آخرت خود را از دست داده اند

اباذر نیز ضمن تاءیید سخنان بدرقھ كنندگان ، اضافھ نمود كھ من ھدفى جز رضاى الھى نداشتھ و با وجود آن 
) ع(مردم بھ حضور امام . گاه ھمگى با اباذر خدا حافظى نموده و بھ مدینھ باز گشتندآن. وحشتى نخواھم داشت 

آن را ) ع(امام . رسیده و گزارش دادند عثمان از بدرقھ اى كھ ایشان از اباذر نموده ناراحت و خشمگین شده است 
اسب از لجام خود خشمناك مى شود«: بى اھمیت تلقى نمود و فرمود ع(بھ امام  شب ھنگام عثمان «. اعتراض كرد  (

در دستوراتى كھ بر خالف : با كمال قاطعیت جواب داد) ع(چرا با وجود دستور من ، اباذر را بدرقھ نمودى ؟ امام 
خواست بھ مروان اجازه دھد تا ) ع(عثمان از امام . حق و رضاى الھى صادر نمائى ، از تو تبعیت نمى كنیم 

صمیم دارد شالق خوردن اسب خود را جبران كند، اسب من حاضر است اگر ت: حضرت جواب داد .قصاص نماید . 
ع(على «: شكایت برده و گفت ) ص(نزد اصحاب پیامبر ) ع(روز بعد عثمان از على  بر من خرده مى گیرد و از  (

من در بدرقھ «: حضرت فرمود. آمدند) ع(مردم براى وساطت نزد امام  «.انتقاد كنندگان بھ من حمایت مى كند
در حمایت از مخالفین ) ع(روشن شد كھ امام  (568) «. اباذر ھدفى جز رضاى خدا و جبران حق اباذر، نداشتم

فرد فرصت طلبى نبود كھ براى رسیدن بھ حكومت ، بھ حمایت از جناح ) ع(عثمان ، ھدف شخصى نداشت ، امام 
مخالف وى بپردازد؛ بلكھ چون اعمال خالف او را مشاھده مى نمود بھ ھمراه سایر مسلمانان دلسوز، بھ خلیفھ 

تبعید خواص اصحاب ) ع(براى امام . داعتراض مى كرد و از این رو گلھ عثمان از امام ، بیجا بھ نظر مى رس
بھ سبب امر بھ معروف ، قابل تحمل نبود) ص(پیامبر  . 

 اباذر كھ بود؟
براى اینكھ بھ دقت دانستھ شود اباذر چھ كسى بود و عمق جفاى بر او روشن شود در اینجا اشاره اى ھر چند كوتاه 
 : بھ شخصیت اباذر مى كنیم

لعرب كھ مھد بت پرستى محسوب مى شد موّحد بود، و بھ اعمال عبادى مى وى قبل از ظھور اسالم در جزیرة ا
چنان منزلتى ) ص(ایمان آورد و نزد پیامبر ) ص(ن فردى است كھ بھ پیامبر و چھارمین و یا پنجمی (569)پرداخت 
)داشت كھ اسرارى كھ پیامبر  بھ دیگران نمى گفت ، براى وى بیان مى كرد و وى را بھ عیسى ابن مریم در ) ص
وى را ظرفى لبریز از علم مى شمرد كھ دیگران ) ع(امام على  (570).رفتار و زھد و ھدایت مردم تشبیھ مى نمود
 (571).توان تحمل وى را ندارند

امام على . خبر بھ مدینھ رسید. ھجرى در تبعیدگاه خود، ربذه فوت نمود 32اباذر چند سال پس از تبعید، در سال 
و در دیار غربت ناشى از اعمال توست ؛ زیرا تو عثمان تبعید اباذر و تبعید ا«: بھ عبدالرحمن ابن عوف فرمود) ع(

عبدالرحمن كھ خود نیز از اعمال  «. را بھ عنوان خلیفھ نصب نمودى و دست او را در تبعید اباذر باز گذاشتى
اگر حاضر باشى ، شمشیرت را بردار و من نیز چنین «: عرض كرد) ع(ناشایست خلیفھ بھ تنگ آمده بود، بھ امام 

و ابابكر و عمر وفا ) ص(لیھ عثمان قیام مى كنیم ؛ زیرا او بھ تعھدات خود؛ یعنى عمل بھ سنت پیامبر كرده ، ع
 (572) «. نكرده است

بھ حمایت از مسلمانان مظلوم مى پرداخت ؛ بلكھ شاگردان و خواص امام نیز از ایشان در این ) ع(نھ تنھا امام على 
و عمار و عبدهللا ابن ) ع(و امام حسین ) ع(زمینھ پیروى مى كردند چنانچھ در بدرقھ از اباذر عقیل و امام حسن 

براى عیادت از اباذر و اخذ حدیث از وى ، بھ ربذه مسافرت ) ع(حاب امام برخى از اص. جعفر نیز شركت نمودند
 (573).كردند

یت پذیرى امیرالمؤ منین و یارانش از طرف خلفامسؤ ول: فصل چھارم   
 

با خلفا نشان مى دھد حضرت در مواردى كھ ھمكارى با آنھا بھ نفع جامعھ اسالمى و ) ع(بررسى برخوردھاى امام 
خلفا بھ حساب   پیشبرد اسالم بود، با آنھا ھمكارى مى نمود؛ ولى در مواردى كھ یارى دادن آنھا سبب تاءیید شخص 

خود را كنار مى كشید و بدین وسیلھ اعتراض خود را اعالم مى كرد مخصوصا در اوایل حكومت ابابكر  مى آمد،
كھ آغاز انحراف رھبرى از مسیر خود مى باشد و دوران اصطكاك حضرت با آنھاست ، كمتر حضرت را در بین 
 . ھمكاران حكومت مى بینیم

بیعت مردم با ابابكر، خود را كنار كشیدم ؛ ولى ھنگامى كھ من در اوایل «: در این باره چنین مى گوید) ع(امام 
دیدم گرھى از دین برگشتھ و تصمیم بر نابودى اسالم گرفتھ اند، قیام نموده و اسالم و مسلمانان را یارى نمودم تا 
 (574) «. آنجا كھ پایھ دین محكم گشت

بھ ھیچ ) ع(با خلفا را با دید سطحى و امور شخصى مى نگریستند، گمان مى كردند امام ) ع(آنھا كھ مخالفت امام 



ظیر اسود عنسى و مسیلمھ و سجاح ، ادعاى عنوان با خلفا ھمكارى نخواھد كرد چنانچھ ھنگامى كھ برخى ن
عمرو ابن عاص«پیامبرى كردند و ابابكر لشكرى براى جنگ با آنھا آماده كرده و براى انتخاب فرمانده سپاه با  » 

با تو ھمكارى نخواھد ) ع(على : پرسید، عمرو جواب داد) ع(مشورت نمود و از وى نظرش را در مورد امام على 
منصرف گردید) ع(بكر از فرماندھى امام كرد؛ از این رو ابا . 

 مسؤ ولیت ھایى كھ امام از طرف خلفا پذیرفت
لكن وسعت فكر امام قابل تصور نیست ؛ لذا ھنگامى كھ لشكر مرتدین خود را براى حملھ بھ مدینھ آماده كرده و تا 

اسامة«و این در زمانى است كھ بھ سبب خارج شدن سپاه (نزدیكى شھر پیش مى آید  مدینھ از نیروى دفاعى كامل  «
مى خواھد بھ ھمراه زبیر و طلحھ و ابن مسعود، حفاظت از گذرگاھھاى ) ع(ابابكر از امام على ) برخوردار نیست

براى دفاع از اسالم و ) ع(بپذیرد و امام ) كھ مى توانست مدخل ورودى دشمن بھ حساب آید(اصلى مدینھ را 
ھمچنین گاھى در نوشتن نامھ ھا و دفاتر دولتى در عھد ابابكر كمك مى  (575). مسلمین این مسئولیت را پذیرفت
 .كرد

ھجرى  14را سرپرست شھر نصب مى نمود؛ چنانچھ در سال ) ع(مدینھ امام  عمر نیز گاھى ھنگام خروج از
مدینھ را ترك نمود، امام ) كھ در خارج شھر مستقر بود(ھنگامى كھ خلیفھ براى تجھیز سپاه و حضور در ارتش 

را سرپرست شھر قرار داد) ع( مسئولیتھاى محولھ خلفا را بپذیرد؛ ) ع(البتھ این چنین نبود كھ ھمواره امام  (576).
امام  خواست بھ ھمراه ایشان حركت كند؛ ولى) ع(چنانچھ در جریان سفر عمر بھ شام ، خلیفھ از امام  ( نپذیرفت ) ع

من از پسر عمویت على گلھ دارم ، از وى «: شكوه كرد و گفت   و بھ ھمین جھت خلیفھ از حضرت نزد ابن عباس 
بھ نظر تو از چھ ناراحت است ؟ ابن . خواستم با من بھ شام بیاید؛ ولى نپذیرفت ، من دائما او ار ناراحت مى بینم 

آرى ، ناخشنودى او بجھت از دست دادن خالفت : عمر گفت . ھم مى دانى معلوم است ، تو خود : عباس پاسخ داد
مى خواست كھ او رھبرى را بھ عھده گیرد) ص(على معتقد است پیامبر : ابن عباس پاسخ داد. است  عمر پاسخ  .

مى خواست نام او را در ایام بیمارى خود ببرد؛ ولى من از آن جلوگیرى كردم) ص(آرى ، پیامبر : داد  .» (577) 
مردم بھ  اعتراض و خشم درونى خود از غصب خالفت را بھ دیگران نشان مى داد تا آنجا كھ خلیفھ و) ع(پس امام 

 .وضوح بھ آن پى مى بردند
ع(ھمچنین در جریان جنگ قادسیھ كھ مبارزین مسلمان از عمر طلب كمك نمودند، خلیفھ از امام  خواست كھ بھ  (

)عنوان فرمانده جنگ ، بھ سوى جبھھ جنگ با ایرانیان حركت كند؛ ولى امام  نپذیرفت و از اینرو خلیفھ ، سعد ) ع
دھى برگزیدبن ابى وقاص را بھ فرمان .(578) 

در انقالب عمومى علیھ عثمان) ع(نقش امام على   
را كھ در زمان عمر داشت از دست داد و مردم بالد، نسبت بھ رھبرى در عھد خلیفھ سوم جامعھ اسالمى وحدتى 

 .جامعھ بدبین شده تا جایى كھ علیھ خلیفھ شورش كرده ، وى را كشتند
  «علل مخالفت مردم با خلیفھ»
از ) ع(بدعتھاى ایجاد شده در عصر خلیفھ و كارھاى خالف اسالم او كھ برخى از آنھا در بحث انتقادھاى امام  -1

بھ ھمین جھت عایشھ بھ ابن عباس در زمانى كھ مردم منزل . فا گذشت و گفتار دیگرى در فصل آینده خواھد آمدخل
مبادا مردم را از محاصره این جنایتكار باز دارى ؛ زیرا مردم نسبت بھ : عثمان را محاصره كرده بودند گفت 

عثمان را بكشید؛ «و ھموست كھ مردم را علیھ عثمان تحریك مى كرد و شعار  (579).اعمال نارواى وى آگاه شده اند
كارھاى خلیفھ ، وى را : و چون خبر قتل عثمان بھ وى رسید گفت  (580).سر مى داد «زیرا كافر و فاجر شده است 
 (581).بھ كشتن داد
افرادى نظیر معاویھ و عبدّهللا ابن . اعمال ناشایست كارگزاران خلیفھ و انواع ظلمھا و ستمھاى آنھا بر مردم  - 2

بھ گناھان و عیاشى ھا و خوشگذرانى ھا دامن مى زدند و عثمان بجاى مؤ اخذه آنان ... وابى سرح و ولید بن عقبھ 
، با سكوت خود، مھر تاءیید بر اعمال آنان مى زد و در مواردى نیز كھ عكس العمل نشان مى داد، چندان قاطع 
 .برخورد نمى كرد

نامھ یا فرستادن نمایندگانى اعتراض خود را بھ مردم كھ از رفتار آنان بھ تنگ آمده بودند گاه و بیگاه با ارسال 
جبلة ابن عمرو «و از این رو  (582)گوش خلیفھ مى رساندند كھ با سھل انگارى وى خشم مردم افزون تر مى گردید
تو معاویھ و مروان و عبدهللا . باید این خویشاوندان خود را از اطراف خود دور كنى : بھ عثمان مى گفت  «ساعدى



خون برخى از آنھا را ) ص(ابن عامر و عبدهللا ابن ابى سرح را بر سر كار گزارده اى در حالى كھ قرآن و پیامبر 
ور دانستھ اندمھد .) و علیھ تو قیام مى كنیم (اگر آنھا را از اطراف خود پراكنده نسازى ، تو را بھ زنجیر مى كشیم  .

بعد از اعتراض جبلھ ، مردم نیز بھ انتقاد از خلیفھ پرداختند و از جملھ اعتراضات مردم این بود كھ چرا بازار 
حارث ابن حكم«مدینھ را تحت تسلط  البتھ گاھى نیز خلیفھ ، برخى از مسئولین را مورد مؤ اخذه . قرار داده است  «

چنانچھ عبدهللا ابن ابى . قرار مى داد؛ ولى چندان قاطع برخورد نمى كرد كھ آنھا را از ادامھ اعمال خود باز دارد
) یت برده بودكھ از او نزد خلیفھ شكا(سرح ، حاكم مصر پس از آنكھ نامھ عتاب آمیز خلیفھ را دید، آورنده نامھ را 

 (583).شكنجھ نمود و سپس وى را بھ قتل رسانید
كھ مواجھ با شورش مردم (وصا در ماھھاى آخر حكومت وى در طول مدت خالفت عثمان و مخص) ع(امام على 

نقش سفیر بین مردم و عثمان را بھ عھده داشت ، حرفھاى مردم را بھ عثمان رسانده و سخنھاى ) علیھ عثمان گردید
ضمن ترغیب عثمان بھ عمل بھ احكام الھى و دست برداشتن از بدعت ) ع(امام . عثمان را بھ گوش مردم مى رساند

خود را براى اصالح رفتار   ن و اجحاف بھ مردم ، سعى در روبراه كردن امور كشور داشت و تمام كوشش در دی
از یك طرف با قتل عثمان توسط مردم انقالبى ) ع(امام . خلیفھ بكار بست  مخالف بود؛ زیرا مى دانست تنھا  (584)

آنھا سعى در ایجاد آشوب و كشتن خلیفھ . كسانى از آن بھره بردارى خواھند كرد كھ در كمین اسالم نشستھ اند
) ع(بینى امام   و پا نمایند؛ چنانچھ بعدا این پیش داشتند، تا از آب گل آلود ماھى بگیرند و براى خود حكومتى دست 

انتقام خون عثمان«بھ تحقق پیوست و معاویھ با شعار  خود بھ مخالفت با امام على علیھ السالم پرداخت و افرادى  «
نظیر طلحھ و زبیر و عایشھ نیز با ھمین شعار، جنگھا راه انداختھ و جامعھ اسالمى را بھ اختالف و دودستگى 

دند و سرانجام گوى سبقت را معاویھ ربود و خود را خلیفھ مسلمانان خواندكشان . 
از طرف دیگر امام تقاضاھاى مردم انقالبى را حق مى دانست و بنابر این از آنھا نخواست كھ سكوت نموده و 

ق مردم دست از خواھشھاى خود بردارند؛ زیرا این امر سبب باز شدن دست عثمان در ظلم و گناھان شده و در ح
 . اجحاف بیشترى صورت مى گرفت

تا دِر خلیفھ كشى بھ روى (سعى مى كرد با ترغیب عثمان بھ تغییر روشھایش ، ھم خلیفھ را از قتل برھاند ) ع(امام 
نشستھ است بھ دست ) ص(مسلمین باز نگردد و این ننگ براى جامعھ اسالمى نماند كھ شخصى كھ بجاى پیامبر 

از این رو ھرگاه مردم از دست خلیفھ بھ . ھم مردم بھ خواستھ ھاى مشروع خود برسند و) امت اسالم كشتھ شود
ع(امام  را نزد خلیفھ مى فرستاد) ع(شكایت مى بردند گاھى فرزند بزرگ خود امام حسن  ( و گاھى خود  (585)

یكبار كھ مردم نزد امام آمده و از وى خواستند تا . شخصا نزد وى حاضر مى شد و از اعمال وى انتقاد مى نمود
ردم پشت سر من ھستند و م«: نزد عثمان رفتھ و شكایات آنھا را بھ خلیفھ برساند، حضرت نزد خلیفھ آمده و فرمود

مطلبى را كھ تو از آن بى اطالع ! سوگند بھ خدا نمى دانم با تو چھ بگویم ؟. مرا بین تو و خود سفیر قرار داده اند
را دیده ایم تو ) ص(ھمچنانكھ ما پیامبر ... ما مى دانیم تو نیز بھ آن آگاھى ) احكام خدا(آنچھ از . باشى سراغ ندارم 

اى و سخنان ایشان را تو و ما شنیده ایم و مانند ما ھمنشینى حضرت را درك كرده اىھم مشاھده نموده  ابوبكر و  . 
عمر در اعمال نیك از تو سزاوارتر نبودند، تو ھم از خویشاوندان پیامبرى و ھم داماد پیامبر مى باشى ، پس از آن 

كھ در صورت تكرار اعمال (خود رحم كن تو را بھ خدا قسم مى دھم كھ بر جان . دو بھ رسول گرامى نزدیك ترى 
سوگند بھ خدا تو نیاز بھ راھنمائى و تعلیم ندارى ، راھھاى دین آشكارند و ). گذشتھ بھ دست مردم كشتھ خواھى شد

بدان كھ برترین بندگان نزد خدا پیشواى عادلى است كھ خود ھدایت یافتھ و دیگران را نیز . نشانھ ھاى آن بر پاست 
ص(پیامبر (سنت ھدایت كند و  سنت ھا روشن و نورانى اند و بدعتھا نیز . را بر پا داشتھ و بدعت را بمیراند «

آشكارند و ھر یك نشانھ ھائى مخصوص بھ خود دارند و بدترین مردم نزد خدا پیشواى ستمگرى است كھ خود 
من تو را :) اسق مى افزایدو آنگاه ضمن بر شمردن عذاب رھبر ف. (گمراه است و مردم را نیز بھ بیراھھ مى برد

در بین ملت اسالم :) مى فرمود) ص(پیامبر (قسم مى دھم مبادا كارى كنى كھ بھ دست امت كشتھ شوى ؛ زیرا 
رھبرى كشتھ خواھد شد كھ قتل وى باب خونریزى را تا قیامت در بین مسلمین خواھد گشود و افقھا را بر امت تیره 

تا تو را بھ ! زمام خویش را بھ دست مروان مده . از باطل تشخیص نمى دھندو تار خواھد كرد تا جایى كھ حق را 
)عثمان از امام مى خواھد از مردم برایش مھلت بگیرد و امام  (586) «.دلخواه خویش بھ ھر سو بكشد ضمن ) ع



امورى كھ در مدینھ است مھلت نمى خواھد؛ ولى آنچھ در خارج مدینھ است مھلت آن : پذیرش این سخن مى فرماید
مى با من اگر شما بخواھید، امت اسال: مى گوید) ع(عثمان بھ امام . تا زمانى است كھ دستور تو بھ آنجا برسد

اگر تمام اموال دنیا در دست من : جواب مى دھد) ع(امام . ھمكارى نموده و ھیچكس با من مخالفت نخواھد كرد
باشد و آن را بین مردم تقسیم كنم چنین قدرتى ندارم ؛ ولى من تو را بھ انجام كارى راھنمائى مى كنم كھ از آنچھ تو 

لیفھ قبل عمل كن ، من نیز تضمین مى كنم كھ احدى با تو مخالفت از من مى خواھى بھتر باشد، تو بھ روش دو خ
 (587).ننماید

ذا «ان اعتراض بھ اعمال استاندار مصر بھ سمت مدینھ حركت كردند و بھ منطقھ ھنگامى كھ مردم مصر بھ عنو
) ع(آمده و با یادآورى خویشاوندى خود و موقعیت امام ) ع(در نزدیكى این شھر رسیدند، عثمان نزد امام  «خشب

) ع(امام . نمایدنزد مردم ، از ایشان خواست مردم مصر را بازگرداند و بھ امام قول داد بھ نظرات ایشان عمل 
تو . من بارھا با تو سخن گفتھ ام ؛ ولى از مرحلھ حرف فراتر نرفتھ اى و بھ قول خود عمل ننموده اى : پاسخ داد

سخن مروان و سعید بن عاص و ابن عامر و معاویھ را بكار مى بندى و دست آنھا را در امور كشور باز گذاشتھ 
گروھى از مھاجرین و انصار را حركت داد بھ سمت ) ع(آنگاه امام . ندعثمان قول داد مطابق نظر امام عمل ك. اى 

آنگاه چند نفر از  (588).اھل مصر آمد و ضمن متقاعد كردن آنھا و یادآورى سوگند عثمان ، آنھا را بازگرداند
عثمان قول داد بھ ھمھ آنھا . مصریھا را بھ عنوان نماینده ، نزد عثمان آورد تا انتقادات خود را بھ خلیفھ برسانند

رومان را بھ حق ترتیب اثر دھد و تعھد نامھ اى نوشت كھ در آن متعھد گردید بھ قرآن و سنت عمل نموده ، مح
برساند، كسانى كھ مورد تھدید حكومت مى باشند آزاد گذارد، تبعیدیان را باز گرداند، ھیئت ھاى نمایندگى   خویش 

را شاھد گرفت تا بھ مضمون آن عمل نماید) ع(مردم را توقیف ننماید و ضمنا امام على  بھ عنوان ) ع(امام  (589).
عثمان . سخنگوى مردم مصر، خواستار عزل فرماندار مصر و محاكمھ وى بھ خاطر خونریزیھاى نارواى وى شد

امام از عثمان خواست جریان را بھ گوش . وان استاندار جدید انتخاب نمودنیز پذیرفت و محمد ابن ابى بكر را بھ عن
نموده و ھر لحظھ ممكن است گروھھائى از مردم كوفھ یا   عموم مردم برساند؛ زیرا مردم علیھ خلیفھ شورش 

د طلب خلیفھ نزد مردم آمده و ضمن اعتراف بھ جرایم خود از خداون. بصره یا غیره بھ سمت مدینھ رھسپار شوند
مردم نیز از سخنان وى شاد . عفو نمود و از مردم پوزش خواستھ ، قول داد مروان و دار و دستھ اش را كنار زند

در این جلسھ ، بنى امیھ بھ عنوان اعتراض بھ توبھ عثمان حاضر نگشتند. گشتند : سعید بن یزید بھ عثمان گفت  .
ت در خطر نیفتدآنھا با تو نیستند، تو بھ تعھد خود عمل نما تا جان ولى ھنگامى كھ خلیفھ بھ خانھ بازگشت باز  (590).

بھ اشتباھات خود ادامھ مى دادى بھتر از آن بود كھ بر اثر تھدید مردم  اگر: مروان بھ دست و پایش پیچید و گفت 
ع(مردم جریان را بھ امام . آنگاه مروان از منزل بیرون آمد و با پرخاش بھ مردم آنھا را تھدید نمود. توبھ نمائى  ) 

ن مى برد، تھدید نمود امام نزد عثمان آمد و ضمن تذكر بھ اینكھ مروان وى را از دین و عقل بیرو. گزارش دادند
نائلھ ھمسر عثمان نیز خلیفھ را بھ پیروى از امام تشویق نمود و . كھ دیگر براى نصیحت كردن وى نخواھد آمد

چون با تو خویشاوند و نزد مردم محبوب است مى تواند كارھا را سامان دھد) ع(على : اضافھ كرد در این  (591).
. زمان نیز عثمان سراغ امام مى آید و از حضرت مى خواھد بار دیگر مردم انقالبى را از كنار خانھ وى دور نماید

ن مردم را از طرف تو پراكنده مى سازم ؛ ولى ھر گاه تو را بھ كارى كھ بھ م«: در جواب مى فرماید) ع(امام 
صالح توست سفارش مى كنم ، مروان پیشنھاد مخالفى مى دھد و تو سخن او را بر توصیھ خیرخواھانھ من ترجیح 
  «. مى دھى

مى دھند بھ تعھدات خود  مردم كھ در رفتار خلیفھ تغییرى مشاھده نمى نمایند ضمن نوشتن نامھ اى ، بھ وى ھشدار
. وى دار و دستھ اش را جمع كرده و در این باره مشورت مى نماید. پاى بند باشد و گر نھ او را بھ قتل مى رسانند

البتھ ھدف مروان این بود . كمك بطلبد تا از مردم براى خلیفھ مھلت بگیرد) ع(مروان پیشنھاد مى دھد از امام على 
ى نیرو براى دفاع از خلیفھ بپردازدكھ با صرف وقت بھ جمع آور ھنگامى كھ امام نزد خلیفھ آمد، عثمان  (592).

من از مردم بر جان خود : مردم را بازگردانده و گذشتھ ھا را جبران كند، اضافھ نمود ضمن آنكھ قول داد حقوق
مردم بھ عدالت تو محتاج اند نھ بھ كشتن تو، من مردمى «: باز بھ ھدایت وى پرداختھ و فرمودند) ع(امام . بیمناكم 

قول دادى از اعمال ناشایست خود تو در پیمان اولیھ خود . راضى نخواھند شد) بدون عمل(را مى بینم كھ بھ سخن 



كھ مورد انتقاد آنھاست دست بردارى ، از این رو من مردم را باز گرداندم ؛ ولى بھ ھیچ یك عمل نكردى دوباره 
 «. مرا فریب نده ؛ زیرا من از طرف تو با تقاضاى آنھا موافقت مى كنم

ع(ھنگامى كھ خلیفھ براى بار دیگر بھ امام  ) 
وى مردم حركت كرده و ضمن آنكھ تقاضاى آنھا را بر حق و قانونى دانست ، تعھد عثمان را بھ قول داد، امام بھ س
نزد خلیفھ آمد و پیغام ) ع(بار دیگر امام . ما بھ حرف بدون عمل راضى نمى شویم : مردم گفتند. گوش آنھا رسانید

موافقت نمود و قراردادى بین خلیفھ و  امام نیز. سھ روز مھلت خواست ) ع(خلیفھ از امام  .مردم را بھ وى رسانید
آنگاه مردم متفرق گشتند. مردم نوشت  .(593) 

خلیفھ در این سھ روز خود را آماده جنگ نموده ، سالح تھیھ مى دید و لشكرى بزرگ از ولى بر خالف انتظار، 
بعد از سھ روز كھ مردم مدینھ تغییرى در عملكرد وى نیافتند، علیھ وى شورش نمودند و . بردگان مھیا ساخت 

تند رسید و حضور داش» ذاخشب«نیز از مدینھ بیرون آمد و سراغ مصریھا كھ در » عمر ابن حزم انصارى«
آنھا نیز بھ نامھ اى كھ مروان بھ حاكم مصر نوشتھ بود دست یافتھ . جریان قیام مردم مدینھ را بھ اطالع آنھا رسانید

در  (594).و بسیار خشمناك گشتھ بودند؛ لذا بھ مدینھ بازگشتھ و ھمراه مردم مدینھ بھ محاصره خانھ عثمان پرداختند
نتیجھ تنھا مردم مصر نبودند كھ علیھ خلیفھ شورش نمودند؛ بلكھ مردم مدینھ قبل از مصریھا بھ محاصره خانھ 

واستھ اند شورش علیھ خلیفھ را بھ فرد موھومى بنام عبدهللا ابن سباء نسبت دھند و عثمان پرداختند و اینكھ برخى خ
چنین قلمداد كنند كھ وى مردم مصر را علیھ عثمان شورانید، صحیح نیست ؛ بلكھ مردم مدینھ قبل از مصریھا وى 
 (595).را محاصره كرده بودند

ھجرى با ارسال نامھ  34و مردم مدینھ كھ از اعمال نارواى خلیفھ بھ تنگ آمده بودند در سال ) ص(صحابھ پیامبر 
ز آنھا خواستند بھ مدینھ برگردند كھ میدان جھاد، در داخل شھر اى بھ دوستان خود كھ در جبھھ نبرد با كفر بودند ا

صحابھ از ھر طرف رھسپار مدینھ شده و در قتل . مدینھ است ؛ زیرا اسالم در اینجا در حال نابود شدن است 
ھجرى اتفاق افتاد 35حال آنكھ آمدن مردم مصر و كوفھ و بصره بھ مدینھ در سال  (596).عثمان شركت كردند (597) 

بعالوه مردم مدینھ طى نامھ اى بھ خلیفھ ھشدار دادند در . و برخى از مدعوین با ھمین كاروانھا بھ مدینھ آمدند
 (598). صورت عدم رعایت حقوق الھى در مورد آنان ، وى را خواھند كشت
 
 نامھ خلیفھ بھ فرماندار مصر

را  او. مصریان در راه بازگشت ، غالم خلیفھ را یافتند كھ بر شتر وى سوار شده و بھ سوى مصر در حركت است 
نامھ اى با مھر خلیفھ یافتند كھ در آن بھ . تفتیش نمودند « حاكم خلیفھ در مصر دستور داده » عبدهللا ابن ابى سرح

وقتى خبر بھ مردم مدینھ رسید، ھیچكس  (599).شده بود تا سران انقالبیون را بھ ھنگام رسیدن بھ مصر اعدام نماید
آوردند) ع(مصریان نامھ را نزد امام . نبود كھ بر عثمان ، خشم نگیرد حضرت آن را بھ خانھ خلیفھ برد و از وى  .

آیا غالم و شتر : از خلیفھ پرسید) ع(امام . كرد كھ از آن اطالعى ندارد او قسم یاد. در این زمینھ توضیح خواست 
امام ضمن توبیخ او فرمود. از آن وى بوده و مھر نامھ با انگشتر خلیفھ موافقت دارد؟ عثمان پاسخ مساعد داد : 

« ن آگاھى ندارى چگونھ غالم تو شتر تو را ھمراه با نامھ اى با نقش مھر تو از مدینھ بیرون مى برد و تو از آ
منشیان من و نیز تو؛ : خلیفھ پاسخ داد. بھ نظر تو چھ كسى متھم بھ نوشتن نامھ است : آنگاه از وى پرسید (600)«؟

بھ غضب در آمد و از ) ع(امام . زیرا این مردم سخن تو را مى پذیرند؛ اما تو آنھا را از اطراف من دور نمى كنى 
فرمان ، فرمان خود توست: منزل وى خارج گردید در حالى كھ این جملھ را بر زبان داشت  بنى امیھ نزد  (601). 

شما خود مى دانید كھ من در این «: امام پاسخ داد. امام آمده و اظھار داشتند تو مردم را علیھ ما تحریك كردى 
من مردم مصر را از اطراف خلیفھ دور كردم و كار حكومت وى را چندین بار، .  انقالب مردمى دخالت ندارم

 (602)«دیگر چھ كارى از من ساختھ است ؟ . روبراه ساختم
از تغییر روش خلیفھ ناامید شد؛ بلكھ مردم نیز بعد از آنكھ از وى ماءیوس گردیدند، بھ شورش ) ع(نھ تنھا امام على 

علیھ وى پرداختند چنانچھ از عبارت طبرى معلوم شد، حتى دوستان نزدیك عثمان نیز بعد از آنكھ عدم وفادارى 
محمد ابن مسلمھ كھ در باز گرداندن مردم . یدند، دیگر حاضر بھ دفاع از وى نگشتندخلیفھ را بھ تعھدات خود د

كوشش نمود، در جریان محاصره منزل خلیفھ ، چون پیغام بھ وى ) ع(مصر از اطراف مدینھ بھ ھمراه امام على 
سم دروغ بخورد؛ حاضر نیست در یكسال دوبار ق: رسید كھ مردم را از اطراف خانھ وى پراكنده سازد، پاسخ داد

 (603).زیرا عثمان بھ تعھدات خود عمل نمى نماید
ى رسید كھ حاضر بھ خاك سپارى بدن وى نگشتند و جسد وى سھ روز بر نفرت مردم مدینھ از رفتار خلیفھ بھ جائ

آمد و از ایشان خواست اجازه دھند تا خانواده خلیفھ بدن وى را دفن ) ع(حكیم ابن حزام نزد امام على . زمین ماند



نفر شمرده  12ا كھ برخى آنھا ر(تنھا كمى . اجازه داد؛ ولى مردم مدینھ در دفن وى شركت نكردند) ع(امام . نمایند
در تشییع او شركت كردند، مردم شھر در راه كمین كردند و با سنگ بھ جنازه وى حملھ نموده و تصمیم بر ) اند

رسید، بھ مردم دستور داد بھ جنازه خلیفھ ، كارى نداشتھ ) ع(چون خبر بھ امام على . واژگون كردن تابوت داشتند
حش كوكب«جلوگیرى كردند، از این رو او را در مردم مدینھ از دفن خلیفھ در بقیع . باشند بھ خاك  (604)«

 (605).سپردند
در امور انسانى خلیفھ را یارى مى نمود ھمچنانكھ در جریان محاصره منزل عثمان براى ) ع(بھ شھادت تاریخ امام 

در راه رساندن آب ، عده اى از بردگان آزاد . مردم ، مانع از رسیدن آب بھ خلیفھ بودند وى آب فرستاد در حالى كھ
 (606).شده بنى ھاشم مجروح شدند
 «نظر صحابھ در مورد عثمان»
)برخى از اطرافیان عثمان و مخصوصا بنى امیھ سعى داشتند چنین تبلیغ كنند كھ امام على  در شورش مردم ) ع

علیھ خلیفھ ، نقش رھبرى انقالب را بھ عھده داشتھ و مردم را علیھ خلیفھ مى شوراند؛ چنانكھ ھنگامى كھ عثمان در 
تو ما را ھالك كردى و بر : گفتند) ع(ردم مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، بنى امیھ بھ امام على مسجد از طرف م

 . سر خلیفھ چنین آوردى
را در اینجا مى آوریم تا معلوم شود محاصره عثمان و ) ص(ما در یك بررسى كوتاه نظر برخى از صحابھ پیامبر 

در قتل وى ) ع(دم علیھ وى بشورند، نھ اینكھ امام على قتل وى ناشى از سوء رفتار شخص وى بود كھ سبب شد مر
 .نقش داشتھ باشد
خلیفھ بھ وى دستور داد ساكت » اقم كتاب هللا ؛ بھ قرآن عمل نما«: عثمان بر فراز منبر بود، شخصى فریاد زد -1

وى براى بار دوم و سوم نیز بلند شد. شود ھ خلیفھ از منبر مجلس از ھم پاشید و سنگ پرانى شروع شد تا جایى ك .
 (607).افتاد و در حالى كھ بیھوش بود توسط اطرافیان بھ خانھ برده شد
اغى و ستمگر مى خواندعایشھ وى را ط -2 ص (و وى را تارك سنت پیامبر  (608) و نابود كننده دین وى  (609)(
 (610).معرفى مى كرد
عبدالرحمن ابن عوف ، شوھر خواھر عثمان و كسى كھ در انتخاب وى بھ عنوان خلیفھ نقش اساسى را ایفاء  -3
كھ (و حتى ھنگام بیماریش  (611)نمود؛ چون اعمال نارواى خلیفھ را مشاھده كرد، عھد كرد دیگر با او سخن نگوید

ى چون عثمان بھ عیادت وى آمد روى از او برگرداند و حاضر بھ سخن گفتن با و) منجر بھ مرگ وى گردید
 و وصیت كرد خلیفھ بر بدن وى نماز نگذارد و بھ مردم سفارش نمود قبل از آنكھ حكومت عثمان (612)نگردید
 (613).طوالنى شود، كارش را بسازند
ستاندار خلیفھ بود رسید، ضمن گریھ گفت و ا) ص(ھنگامى كھ خبر قتل بھ ثمامة بن عدى كھ از اصحاب پیامبر  -4

ھنگامى كھ خالفت پیامبر بھ سلطنت تبدیل شود و ھر كس ھر مالى را بیابد، آنرا ببلعد، قتل عثمان اتفاق مى : 
 (614).افتد
از طلحھ مى خواھد در پراكنده كردن مردم از اطراف منزل خلیفھ شركت نماید، ) ع(ھنگامى كھ امام على  -5

مى گوید مى خواھم بنى امیھ بھ كیفر خود برسند) ع(ضمن رد پیشنھاد امام  تو : وى بھ عثمان مى گفت  (615).
اعتراض طلحھ بھ خلیفھ در مورد بدعتگزارى و سپردن مسئولیتھا بھ  (616).بدعتھائى ایجاد كرده اى كھ سابقھ ندارد
 .خویشان خود از قبیلھ بنى امیھ بود
فیانش آوردیمكھ قبال اعتراض وى را بھ عثمان در مورد اطرا(جبلة ابن عمرو ساعدى  -6 سر اعتراضش بھ  (

عثمان را پیروى نكردن او از رھبران پیشین تا مرز انحراف دین مى شمارد و مى گوید نمى خواھد دین خدا توسط 
 .خلیفھ مورد تحریف قرار گیرد
خلیفھ را بكشید كھ دین شما را تغییر داد«: زبیر نیز فریاد مى كشید -7 : و ھموست كھ بھ عثمان مى گفت  (617)«.

جمع شده اند تا جلوى ظلم تو را بگیرند و خواستار اجراى حق مى باشند) ص(گروھى در مسجد پیامبر  .(618) 
ش او عمار، عثمان را ظالم و قاتلین وى را آمرین بھ معروف معرفى مى كرد و مدعى بود كھ بھ خاطر بدعتھای -8
خواست  او مى«: و چون عمرو بن عاص از وى پرسید چرا بھ خانھ خلیفھ حملھ نمودید، پاسخ داد (619)را كشتیم 
 (620)«. دین ما را تغییر دھد، از اینرو او را نابود كردیم
او اولین فردى بود كھ درھاى : وى پاسخ داد. ى در مورد عثمان سئوال كردمعاویھ از عبدالرحمن بن حسان كوف -9
 (621). ظلم را گشود و درھاى حق را بست
بوده و در راه اسالم یك چشم خود را از دست داده بود) ص(كھ از اصحاب پیامبر (ھاشم مرقال  -10 درباره  (622)(

و قاریان قرآن وى را بھ خاطر بدعتھا و مخالفت با قرآن كشتند) ص(اصحاب پیامبر : عثمان گفت  .(623) 
چون اعمال ناشایست عثمان را دید، عصاى پیامبر را كھ در ) بود) ص(كھ از اصحاب پیامبر (جھجاه غفارى  -11



تا تو ! از منبر فرود آى «: و در حضور مھاجرین و انصار بھ عثمان گفت  (624)دست خلیفھ بود گرفت و شكست 
ھیچیك از » .تبعید كنیم ھمانطور كھ تو مردان پاكى را تبعید كردى ) دماوند(را بر ستورى نشانده و بھ كوه دخان 

اب مى دانستندحاضرین بھ وى اعتراض نكردند؛ زیرا سخن وى را صو .(625) 
ن را دوران ظلم و عصر خالفت عثما) میزبان رسول خدا ھنگام ورود حضرت بھ مدینھ(ابو ایوب انصارى  -12

ستم بھ مردم و انحراف از دین و اھانت بھ مقدسات و شكنجھ طرفداران حق و حقیقت و محرومیت آنان معرفى مى 
 (626).كند
برخى از صحابھ پیامبر كھ ساكن در مدینھ بودند، بھ دوستان خود در جبھھ ھاى جنگ نامھ اى نوشتند كھ در  -13
)آن تاءكید نمودند شركت شما در جبھھ براى بسط دین محمد  مى باشد در حالى كھ كسانى در مدینھ حكومت را ) ص

تباھى كشیدند، برگردید و دین را برقرار ساختھ  در دست دارند كھ دین خدا را بھ  (628).و خلیفھ را بركنار كنید (627)
كھ مایھ رحمت بود بھ سلطنت تغییر شكل داده ) ص(تحریف شده و خالفت پیامبر ) ص(كتاب خدا و سنت پیامبر 

بھ ھر مالى دست یابد، آن را مى بلعد است كھ در آن ھر كس . 
كھ از زاھدین بھ شمار مى رفت(مردم كوفھ با ارسال شخصى بھ نام عامر  -14 اعمال خالف خلیفھ را گوشزد  (

خلیفھ در جواب ، سفیر را مسخره نموده ، انتقاد آنان را در امور كوچك و بى . كرده و خواستار توبھ وى گشتند
ابل طرح ندانستاھمیت دانستھ ، آن را ق  .(629) 

عبارت بود از اجرا نكردن  از آنچھ یاد شد، بھ خوبى مى توان انگیزه مردم را در شورش علیھ خلیفھ دریافت كھ
، ایجاد بدعتھا، ظلم و ستم بھ مردم ، تبعید انسانھاى پاك نظیر اباذر، سپردن مسئولیتھا بھ )ص(قرآن و سنت پیامبر 

 . افراد ناالیق و باالخره تبدیل خالفت اسالمى بھ سلطنت
بودند قابل تحمل نبود و زمینھ را با چشم خود دیده ) ص(این امور بطور طبیعى براى مردمى كھ شیوه رسول خدا 

در داخل مدینھ مردم براى شورش آماده بودند و آمدن . را براى یك انقالب عمومى علیھ خلیفھ آماده مى ساخت 
 .گروھى از مصر و كوفھ بھ مركز، مانند جرقھ اى بود كھ ھیزم آماده اى را شعلھ ور مى سازد

با پیشنھاد معاویھ مبنى بر تحویل دادن قاتلین عثمان ) ع( بھ نظر مى رسد یكى از عللى كھ سبب شد امام على
مخالفت كند و تا سر حد جنگ با وى پیش رود، ھمین امر بود كھ تنھا چند نفر نبودند كھ در قتل عثمان شركت 

در قیام علیھ عثمان حاضر بودند و مورخین ... داشتند؛ بلكھ گروه كثیرى از مردم مدینھ كوفھ و بصره و مصر و
ده اند بعد از پیدا شدن نامھ خلیفھ بھ حاكم مصر، كسى در مدینھ نماند كھ بر عثمان خشم نگیردآور ) ع(م اما (630).

من در این زمینھ فكر كردم و بھ این نتیجھ رسیدم كھ نمى توانم قاتلین : در یكى از نامھ ھایش بھ معاویھ مى فرماید
زیرا چند نفر اندك نبودند(عثمان را تحویل دھم  شورش علیھ خلیفھ و قتل وى را بھ صالح ) ع(گر چھ امام  (631)(.

و از این رو حاضر نگردید كھ قتل  (632)اسالم نمى دانست ؛ ولى خواستھ ھاى انقالبیون را نیز مشروع مى دانست 
و انقالبیون را در دوران حكومت خود  (633)وى را ظالمانھ قلمداد نماید و او را در این جریان ، مظلوم شمارد

در عصر عثمان و اینكھ حضرت را پناھگاه خود مى دانستند و ) ع(روى آوردن مردم بھ امام . گرامى مى داشت 
دند، بھ جھت سابقھ ایشان در اسالم و فضایل شخصى و خویشاوندى حضرت گاھى نیز بھ نفع حضرت شعار مى دا

ولى . خواستار حكومت بوده و مردم را علیھ خلیفھ مى شورانده است ) ع(بود نھ اینكھ امام ) ص(با رسول گرامى 
ع (مروان و بنى امیھ نزد عثمان سعایت مى كردند و ادعا مى كردند على  ه و رھبرى مردم را علیھ خلیفھ شوراند (

ندك زمانى متوجھ شد تبعید نمود گر چھ بعد از ا» ینبع«از اینرو عثمان امام را بھ  (634).مصریان را بر عھده دارد
است كھ نفوذ چشمگیرى در مردم داشتھ و مى تواند مردم را نصیحت كرده و سفیر بین او و مردم ) ع(كھ تنھا امام 

از اینرو سراغ حضرت فرستاد و از ایشان كمك خواست. باشد  .(635) 
« و قتل عثمان) ع(امام على  » 

نھ خود . كوچك ترین دخالتى در قتل عثمان نداشت است ) ع(از اسناد تاریخى بھ خوبى بر مى آید كھ امام على 
ھم از نظر ) ع(امام . دیگران را علیھ او تحریك مى كرد شخصا در جریان محاصره منزل خلیفھ شركت داشت و نھ

در . قتل در دیدگاه فقھ غیر از قتل در دیدگاه اخالق است  . فقھى و ھم از نظر اخالقى از این جریان مبرى است
دیدگاه فقھ كسى كھ در كشتن دیگرى شركت نماید، او مسئول خواھد بود؛ ولى از دیدگاه اخالق ، كوچك ترین 

نھ تنھا كوچك ) ع(امام . ولو جلوگیرى نكردن از مقدمات ابتدائى قتل ، نوعى شركت معنوى در قتل است اعانت 
حتى حاضر شد ) چنانچھ بھ تفصیل گذشت(ترین كمكى بھ قتل خلیفھ ننمود؛ بلكھ در مواردى نیز وى را كمك نمود 

یفھ و جلوگیرى از قتل وى بفرستدرا براى دفاع از منزل خل) ع(و امام حسین ) ع(فرزندان خود امام حسن  .(636) 
وى پراكنده شده ، رو بھ فرار گذاشتند چنانكھ این در حالى بود كھ در جریان محاصره ، نزدیكان خلیفھ از اطراف 

 .ولید و سعید بن العاص بھ مكھ فرار كرده و از بنى امیھ ، جز چند نفر، كسى باقى نماند
آنھا كھ . و طرفداران خلیفھ سوم مى باشد) ع(از این جریان ، شھادت دشمنان امام ) ع(بھترین دلیل بر تبرى امام 



كھ بعد از عثمان بوسیلھ مردم مسلمان ) ع(ى در توجیھ مخالفت خود با امام على از ھیچ نكتھ سنجى و ریزه كار
در قتل خلیفھ ) ع(از امام ) ھر چند بھ نحو غیر مستقیم(انتخاب شده بود، فروگذارى نمى كردند، اگر اندك دخالتى 

ستند و مستمسك مخالفان امام سراغ داشتند آنرا مدرك قرار داده و فریاد بھ راه مى انداختند، حال آنكھ باالترین م
معاویھ . را گرفتھ و حضرت بھ آنھا پناه داده است ) ع(آن بود كھ شركت كنندگان در قتل خلیفھ پیرامون امام ) ع(

البتھ ما ھم قبول داریم ؛ . معتقد است كھ عثمان را نكشتھ است ) ع(على «: معترف بھ این مسئلھ بود و مى گفت 
در پناه خود گرفتھ استولى او قاتالن عثمان را   .»(637) 

ندازه امام على ھیچكس بھ ا: مروان ابن حكم پسر عموى خلیفھ و مشاور اول وى نیز مى گفت  ( از عثمان دفاع ) ع
چگونھ با اعتراف بھ این مطلب ، على را بر فراز منبرھا لعن مى كنید؟ پاسخ : نكرد و چون بھ وى اعتراض شد

بدون سب على ، حكومت ما استقرار نمى یابد: داد .(638) 
من در قتل خلیفھ شركت نكرده ام ، حضرت را «: فرمودند) ع(عبدالملك فرزند مروان ، نیز وقتى شنید امام 

عمرو بن العاص نیز كھ مشاور معاویھ بوده و از دشمنان سرسخت امام بھ شمار مى رود، طى  (639).تصدیق نمود
بھ ) ع(عبیدهللا ابن عمر نیز كھ از ترس امام على  (640).نامھ اى بھ ایشان ، مشاركت امام را در این مسئلھ رد نمود

دوست : را قاتل عثمان اعالم كند، گفت ) ع(شام فرار كرد، ھنگامى كھ معاویھ از وى خواست بر فراز منبر، على 
عثمان را نكشتھ است) ع(ندارد شھادت دروغ بدھد؛ زیرا یقین دارد على   .(641) 

خود نیز در موارد فراوانى درباره قتل عثمان مطالبى فرموده است ؛ زیرا این مسئلھ در دوران ) ع(امام على 
) ع(آن را بھترین مستمسك براى خود یافتند، از این رو امام ) ع(حضرت ، بحث سیاسى روز بود و دشمنان امام 

؛ بلكھ مى توان گفت یكى از علت ھاى سر باز زدن حضرت از مرتب بھ شھادت القاء شده توسط آنان پاسخ مى داد
مى دید قرار است وارث حكومتى گردد كھ رھبر آن بھ ) ع(امام . قبول خالفت بعد از عثمان ، ھمین مسئلھ بود

دست انقالبیون كشتھ شده است و ممكن است برخى بھ بھانھ خونخواھى وى ، با حكومت مركزى مخالفت نمایند و 
تى است كھ شخص حضرت بھ آن اعتراف نموده است این حقیق ھمچنانكھ دوستان حضرت نیز ھنگام بیعت  (642)

بھ آن اشاره مى كردند مردم با ایشان .(643) 
ن مخالفین خلیفھ سوم بودند و شعار طلحھ و زبیر و عایشھ كھ از سرسخت تری. بھ تحقق پیوست ) ع(پیش بینى امام 

ع(سر مى دادند، و از ھمھ مھم تر معاویھ ، بھ ھمین بھانھ خونھا ریختند و جنگھائى بر امام » بكشید خلیفھ را« ) 
 .تحمیل كردند

معاویھ خواب سلطنت بعد از عثمان را براى خود دیده بود؛ لذا با آنكھ عثمان از وى در جریان محاصره منزلش 
كمك كرده بود، ارسال نیروى كمكى براى خلیفھ را بھ تاءخیر انداخت ، تا آنكھ قبل از رسیدن نیرو بھ  درخواست

آنگاه بھ خونخواھى خلیفھ ، جنگ صفین را بھ راه انداخت و حكومت اسالمى را  (644)مدینھ ، خلیفھ كشتھ شد
 .تضعیف نموده و سرانجام نیز خالفت را بھ چنگ آورد

طلحھ نیز سعى مى كرد رھبرى انقالبیون را بھ عھده گیرد و مردم را در خانھ خود جمع كرده و بھ قتل خلیفھ 
و در ایام محاصره  (646)مورخین ، وى را تندروترین فرد مخالف خلیفھ بھ شمار آورده اند (645).ترغیب مى نمود
و كلیدھاى بیت المال را بھ دست گرفت ؛ زیرا  (647)منزل عثمان بھ اقامھ نماز جماعت در مسجد مدینھ پرداخت 
مروان در جنگ جمل ، وى را در حال فرار مورد اصابت تیر قرار داد؛ زیرا  (648).امید بھ خالفت خود بستھ بود
عایشھ نیز امید داشت كھ با قتل عثمان ، پسر عمویش طلحھ بھ حكومت برسد و  (649). وى را قاتل عثمان مى دانست

اگر خلیفھ كشتھ شود، طلحھ بھ حكومت مى رسد: سر مى داد و علنا مى گفت » اقتلوا نعثال«شعار  و با ھمین  (650)
زل امید، ھنگام محاصره منزل عثمان از مدینھ خارج شد و حاضر نگردید در پراكنده كردن مردم از اطراف من

 (651).عثمان كمكى نماید
حركت نمود تا در مراسم بیعت با و چون خبر قتل عثمان در مكھ بھ او رسید، خوشحال شد و شتابان بھ سوى مدینھ 

را انتخاب كردند، فورا شعار ) ع(على ولى در وسط راه ، چون بھ او خبر دادند مردم امام  (652)طلحھ شركت كند؛
و با طلحھ و زبیر و با كمك استانداران سابق . مظلومیت عثمان و خونخواھى خلیفھ را سر داد و بھ مكھ بازگشت 

بھ راه انداخت) ع(عثمان ، جنگ جمل را علیھ امام   . 
عجبا، تو دیروز مردم را علیھ «: از این رو ھنگامى كھ عایشھ دم از مظلومیت عثمان مى زد، عمار بھ وى گفت 

نیز آرزو مى كرد عایشھ در جنگ  مغیره ابن شعبھ (653)«. او تحریك مى كردى ؛ ولى امروز برایش سینھ مى زنى
 .جمل كشتھ شود تا كفاره گناھانش در قبال تحریك مردم علیھ عثمان ، محسوب گردد

در رد شركت خود در قتل عثمان) ع(برخى از سخنان امام   
1- « من نھ خود عثمان را كشتھ ام و نھ بھ قاتلین وى كمك نموده ام! بخدا قسم   .»(654) 
آنھا از من حقى «: در مورد طلحھ و زبیر كھ بھ بھانھ خونخواھى خلیفھ جنگ جمل را بھ راه انداختند مى فرماید -2



... را مى طلبند كھ خود بر زمین ریختھ اند) خون عثمان(د كھ خود رھایش ساختھ اند و خونى را طلب مى كنن
من بھ اتمام حجت بر آنھا و علم خدا . حجت خدا بر آنھا تمام است و خدا مى داند كھ من در قتل وى شركت نداشتم 

 (655)«. راضى ھستم
اشاره بھ یك نكتھ روانى مى كند؛ یعنى علم خداوند بھ امور بھترین چیزى است كھ وجدان ) ع(در این جمالت ، امام 

رایان با حیلھ گرى و مكرپردازى ، فضاى جامعھ را با تبلیغات آنگاه كھ باطل گ. انسان مؤ من را راحت مى سازد
مسموم آلوده نموده و افراد ساده لوح را تسخیر مى نمایند، عالى ترین عامل آرامش روحى انسان ، علم خداوند 

در خدایا تو مى دانى كھ من «: مى فرمود) ع(از این رو گاھى امام . است كھ بر ھمھ رویدادھاى جھان احاطھ دارد
 (656)«.كشتن عثمان ، دخالت نداشتھ ام 
وى خواستار تحویل دادن و بركنارى مروان مى ما از : امام ھنگامى كھ منزل عثمان محاصره شده بود فرمود -3
 (657). باشیم ؛ ولى نمى خواھیم عثمان را بھ قتل برسانیم
اگر خردمندانھ بیندیشى و خواھشھاى نفسانى را كنار ! بخدا قسم «: طى نامھ اى بھ معاویھ مى نویسد) ع(امام  -4

تو خود مى دانى كھ من در این . گذارى ، در مى یابى كھ من پاكدامن ترین مردم در جریان قتل عثمان مى باشم 
 (658)«. حادثھ درگیر نبودم
5- « من نھ بھ كشتن وى دستور دادم و نھ از آن نھى كردم. من نھ خواستار قتل بودم و نھ از آن ناراحت شدم   
.»(659) 

اشاره بھ دو مطلب مى كند) ع(در این جملھ امام  : 
اى حضرت و سایر صحابھ در وى خواستار قتل خلیفھ نبود؛ ولى در عین حال چون نصیحتھ) ع(گر چھ امام : الف 

نسبت بھ شخص ) ع(تاءثیر نگذاشت و امید اصالح وى وجود نداشت و خواستھ ھاى مردم نیز مشروع بود، امام 
خلیفھ ، حجت را تمام مى دید و براى وى بعد از وقوع قتل ، دیگر تاءسف نخورد و بھ عبارت دیگر عثمان را 

بھ ھمین جھت نیز وى را . و او را در این جریان مظلوم نمى شمردمسبب بھ وجود آمدن این حوادث مى دانست 
شمرد» حمال الخطایا« كھ قتل وى را ظالمانھ قلمداد نماید و حاضر نگردید (660) از قتل خلیفھ ، : و فرمود (661).

نگردیده استناراحت نشده است ھمچنانكھ خوشحال  عدم خوشحالى امام نیز بھ جھت از بین رفتن ابھت  (662). 
در روز قتل عثمان ، موقعیت من نیز : بعدھا در عصر خالفت خود فرمودخالفت اسالمى بود و بھ ھمین جھت ، 

 (663).تضعیف شد
بھ . من مورد مشورت نبودم تا بھ آن امر نمایم یا از آن نھى كنم . با من خلیفھ را كشتند مردم بدون مشورت: ب 

البتھ این سخن ناظر بھ مراحل نھایى است كھ دیگر جان . عبارت دیگر، من در این جریان ، كامال بركنار بودم 
ممردم بھ لب رسیده و خشم آنان قابل كنترل نبود، و گرنھ در مراحل اولیھ ، اما  ( سعى در خاموش كردن مردم و ) ع

اصالح خلیفھ داشت و مردم را از كشتن خلیفھ بر حذر مى داشت و آنقدر از وى دفاع نمود كھ مى ترسید دفاع 
 (664).بیشتر از وى ، گناه محسوب گردد
 (665)«. من حاضرم در كنار كعبھ با بنى امیھ مباھلھ كنم كھ من در قتل عثمان درگیر نبوده ام» -6
ھنگامى كھ در لحظات آخر عمر خلیفھ سوم ، سعد ابن ابى وقاص از امام مى خواھد كھ مردم را از اطراف  -7

آنقدر از وى دفاع كردم كھ دیگر از مردم خجالت مى كشم«: خلیفھ دور سازد فرمود  .»(666) 

با خلفا) ع(ھمكارى اصحاب امام على   
م و مسلمین بود با آن نیز بھ پیروى از حضرت ، در مواردى كھ ھمكارى با خلفا بھ نفع اسال) ع(اصحاب امام على 

ھا ھمكارى نموده ، گاھى بھ عنوان استاندار یا نیروى نظامى و یا فرمانده سپاه اسالم با دستگاه خالفت ھمراھى مى 
 .كردند
در عصر عمر پذیرفتند و عمار در عھد عثمان ، از بھ ترتیب استاندارى مدائن و كوفھ را  (668)و عمار (667)سلمان 

طرف خلیفھ براى بررسى شكایات مردم مصر از استاندار خود، بھ آن دیار سفر مى كند و نیز در عھد ابابكر، در 
جنگھاى مسلمین با مرتدین شركت مى كند ھمانطور كھ در جنگھاى مسلمین با ایرانیھا در عصر عمر شركت 
و با مردم آن . ب بھ عنوان فرمانده نیروى اسالم در عھد خلیفھ ثانى ، قزوین را فتح مى نمایدبراء ابن عاز .داشت 
 (670). عثمان بن حنیف نیز از طرف عمر، مسئول جمع آورى مالیات كوفھ است (669).دیار قرارداد صلح مى بندد

و اجرا نمودن حدود در زمان خلفا) ع(امام على :  فصل پنجم  
 

در جامعھ ھمواره كسانى . بر آن تاءكید داشت اجراى تعزیرات و حدود الھى بود) ع(یكى از امورى كھ امام على 
اگر با اینھا برخورد قاطعى صورت نگیرد ممكن است دیگران نیز . ھستند كھ حریم قوانین الھى را مى شكنند



از این رو اسالم براى گناھان تعزیرات یا حدودى . آن را بیابند و كم كم جامعھ را بھ فساد بكشانند جراءت ارتكاب
ع(امام على . مشخص نموده است كھ در صورت اجرا، امنیت و صلح در جامعھ برپا خواھد شد (671) جامعھ بدون  (

در زمان خلفاى ثالثھ سعى تمام بر اجراى حدود الھى ) ع(اجراى حدود را محكوم بھ نابودى مى داند؛ لذا امام 
تمام آنھا حدود الھى را اجرا مى كردمداشت ؛ چنانكھ خود در مورد ھر سھ خلیفھ اظھار مى دارد من در عھد   

كى از مقاصد جنگ با معاویھ را اجراى حدود در نھج البالغھ یكى از اھداف حكومت خود و نیز ی) ع(امام  (672).
 (673).معطلھ در زمان خلفاى قبل از خود مى شمارد

اجراى حد و تعزیر، اجازه خلیفھ را ھم الزم نمى دانست و در مواردى كھ احساس مى كرد خلیفھ در  در) ع(امام 
در عھد عمر در حالى كھ خلیفھ . اجراى حدود كوتاھى مى كند، تا حد امكان بر اجراى آن اصرار مى ورزید

)مشغول طواف خانھ خدا بود شخصى بھ وى از على  خلیفھ از . ف زده است شكایت برد كھ مرا در حال طوا) ع
چون در حال طواف بھ دنبال ناموس مؤ منین بوده و «: پاسخ داد) ع(امام . سبب این عمل را جویا شد) ع(امام 

آفرین گفت) ع(عمر چون این پاسخ را شنید بھ امام  «. چشم چرانى مى كرد، او را تنبیھ كردم  .(674) 
بر اجراى حّد مى بینیم ؛ زیرا در عصر دو خلیفھ اول ، گرچھ ) ع(در عھد عثمان اصرار بیشترى از سوى امام 

مى شدند؛گاھى برخى از خواّص خلیفھ از اجراى حّد معاف  ولى معموال بر افراد مجرم حّد الھى را جارى مى  (675)
در زمان وى تاءكید بیشترى ) ع(بھ اوج خود رسید، از این رو امام  كردند ولكن در عصر خلیفھ سوم تعطیل حدود

 . بر اجراى حدود الھى دارد كھ از باب نمونھ بھ دو مورد اشاره مى كنیم

 اجراى حّد بر ولید ابن عقبھ - 1
« وى . برادر مادرى عثمان بود كھ از طرف وى بھ عنوان استاندار كوفھ انتخاب شد» ولید ابن عقبة ابن ابى معیط

در یك روز، نماز صبح را چھار ركعت خواند و در محراب قى نمود و آنگاه بر اثر شدت مستى رو بھ ماءمومین 
بیرون آوردند؛ ولى بواسطھ مستى متوجھ   آیا بیشتر بخوانم ؟ مردم انگشتر وى را از دستش : نموده ، گفت 

عثمان . چھار نفر از مردم كوفھ بھ مدینھ آمدند تا جریان شرابخوارى ولید را براى خلیفھ سوم شرح دھند (676).نشد
. تا جایى كھ آنھا نزد عایشھ آمدند و جریان را بازگو كردندشھود را ترسانید و آنھا را تھدید كرد و شكنجھ نمود 

این امور بھ تو  :خلیفھ در پاسخ عایشھ گفت  (677)«ان عثمان ابطل الحدود و توعد الشھود» :فریاد وى بلند شد
حضرت نزد خلیفھ رفتھ و با ناراحتى . آمدند و تھدید عثمان را گزارش كردند) ع(شھود نزد امام على . ربطى ندارد

ا جابجا حدود خدا را تعطیل كرده و كسانى كھ علیھ برادرت شھادت داده اند شكنجھ مى كنى و حكم خدا ر«: فرمود
حضرت . را در این زمینھ پرسید) ع(عثمان نظر امام !) بجاى اجراى حّد بر ولید شھود را مى زنى (؟ !نموده اى 
ولید را عزل نما و نیز دیگر بھ او مسئولیتى مده و در صورتى كھ شھود با وى دشمنى نداشتھ باشند، حّد : پاسخ داد

ھنگامى كھ شھادت شھود ثابت شد، مردم از ھر سو بر عثمان فشار آوردند تا  (678).شرابخوارى بر وى جارى نما
سرانجام از جّو عمومى ترسید. زیدحّد را اجرا نماید؛ ولى باز وى تعلل مى ور و موافقت خود را اعالم نمود؛  (679)

لید اثر زیادى نگذارد و نیز در مالء عام رسوا نشود، لباسى بھ وى پوشانید و ولى براى آنكھ ضربات حّد بر بدن و
كھ وارد مى شد ولید   ھر كس . آنگاه دستور داد مردى از قریش بر وى تازیانھ زند (680).وى را داخل خانھ اى كرد
حتى طلحھ  (681)او را بھ یاد خویشاوندى خود و نیز ترس از خلیفھ مى انداخت ، از این رو افرادى منصرف گشتند،

كھ سستى و ترس مردم را مشاھده ) ع(امام . كھ بھ شجاعت معروف بود، ترسید و حاضر بھ اجراى حّد نگردید
ع(ام ام. ولید حضرت را بر ترك آن قسم داد. نمود، وارد منزل شد و شالق را بھ دست گرفت  ساكت «: فرمود (

ولید را از تنش بیرون آورد و حّد شرب خمر   آنگاه لباس » .بنى اسرائیل بھ جھت ترك حدود الھى ھالك شدند! شو
قریش بعد از این من را جالد خود خواھند دانست: فرمود  را بر ولید اجرا نمود و سپس  .(682) 
 :قرائنى كھ نشان مى دھد عثمان نمى خواست بر ولید حّد جارى سازد عبارت اند از
ات شرابخوارى برادر و استاندار ولید برادر و استاندار وى محسوب مى شد و اجراى حّد بر او بھ معناى اثب -1
 .خلیفھ بود و این امر وجھھ خلیفھ را خراب مى كرد
 . تھدید و شكنجھ شھود بوسیلھ عثمان -2
 . سخن عایشھ كھ در صفحات قبل گذشت -3
 . پاسخ عثمان بھ عایشھ كھ این امور بھ تو مربوط نیست -4
ادى بى دین خواند كھ پناھگاھى جز خانھ عایشھ نیافتھ چون شھود در خانھ عایشھ جمع شدند عثمان آنان را افر -5
 (683).اند
 .عثمان شھادت شھود را تھمت خواند -6
حدود الھى را معطل مگذار و برادرت را عزل كن! از خدا بترس : سخن برخى از صحابھ بھ عثمان  -7  . 
اجر تو با خداست و این گروه بر اثر زدن تو گناھان تو را ! بر تازیانھ صبر نما! برادرم : سخن عثمان بھ ولید -8



 (684).بدوش مى كشند
ھنگامى كھ حضرت مشغول اجراى حّد گردید، ولید گاھى خود را بھ سمت راست یا چپ مى كشید تا از ضربت  -9

اى على با : عثمان گفت . ین كوبید و شالق را بر او فرود آوردوى را گرفتھ و بھ زم) ع(امام . شالق مصون بماند
 (685)!او چنین رفتار منما

از نارضایتى خلیفھ نسبت بھ عمل خود اطالع دارد و مى داند كھ سبب دشمنى بیشتر ) ع(اینكھ امام  در این قضیھ با
 .قریش با ایشان خواھد شد، باز بر اجراى حّد اصرار مى ورزد

ولید شراب نخورده بود و كسانى كھ علیھ وى شھادت دادند، بواسطھ دشمنى با وى : طبرى در تاریخ خود مى گوید
استان شده و علیھ وى نزد عثمان شھادت دروغین دادند، با ھم ھمد لكن در سند گفتار طبرى سیف بن عمر  (686).

كھ علماى رجال او را فردى ضعیف شمرده اند؛ یعنى فردى موثق نمى باشد تمیمى است از این رو با وجود  (687)
نمى توان بھ سخنان فرد ضعیفى مانند سیف اعتماد كرد) كھ قبال گذشت(راوان و تواریخ قطعى روایات ف . 

و قصاص عبیدهللا ابن عمر) ع(امام على  -2  
عبیدهللا فرزند عمر، چند  (688).ھنگامى كھ عمر بھ دست ابو لؤ لؤ ، برده ایرانى كشتھ شد، ابو لؤ لؤ خودكشى كرد
و حتى تھدید كرد كھ  (690)جفینھ و دختر ابولؤ لؤ  (689)مسلمان را بجاى وى ترور نمود كھ عبارت اند از ھرمزان ،

مسلمین بھ وى اعتراض كردند و مانع از قتل سایر غالمان مدینھ شدند؛ اما . تمام برده ھاى مدینھ را خواھد كشت 
عبیدهللا در این عمل تحت تاءثیر احساسات بود  (691).عبیدّهللا برخى از سران مھاجرین و انصار را نیز تھدید نمود

من قبل از ترور عمر، از كنار ھرمزان و جفینھ و ابولؤ «: از طرف دیگر فرزند ابابكر، عبدالرحمن بھ وى گفت 
و چون در » .لؤ مى گذشتم كھ با ھم سخن مى گفتند، یك خنجر دو سر كھ دستھ آن در وسط بود، از دست آنھا افتاد

از این رو عبیدهللا این دو را  (692).خنجرى كھ با آن عمر ضربت خورده بود نگریستند، آن را بھ این شكل یافتند
 . متھم بھ شركت در قتل عمر مى دانست
البتھ معلوم است تنھا با سخن عبدالرحمن ، شركت ھرمزان و جفینھ در قتل عمر ثابت نمى شود و سخن گفتن آنھا با 

ز دلیل بر این مشاركت نیست ؛ زیرا شاید درباره مطلب دیگرى ، سخن مى گفتند و حدود و قصاص با ابولؤ لؤ نی
بر فرض . بعالوه عبدالرحمن ھم نگفت آنھا در مورد ترور عمر با ھم سخن مى گفتند. ظّن و گمان قابل اجرا نیست 

از این رو عمر خود وصیت نمود . نماید اینكھ عبدالرحمن چنین گفتھ باشد، شھادت یك نفر نمى تواند قتل را ثابت
  اگر عبیدهللا دو شاھد بر شركت ھرمزان در قتل من اقامھ ننمود، وى را بھ خاطر كشتن ھرمزان قصاص 
و بھ ھمین جھت مردم بھ عثمان اعتراض مى كردند چرا بھ وصیت عمر در مورد عبیدهللا عمل نمى  (693).نمائید
 .كند

ھنگامى كھ خبر قتل این سھ نفر در شھر پیچید، مردم كھ از بى گناھى آنان با خبر بودند ترسیدند عذاب الھى نازل 
با عبیدهللا گالویز شد و سپس عثمان پیش آمد و موى عبیدهللا را كشیده و او را   سعد ابن ابى وقاص  (694).گردد

تا جایى كھ مردم آنھا را از ھم جدا نمودندسرزنش نمود  یك فرد ! خدا تو را بكشد«: عثمان بھ وى مى گفت  (695).
ن نماز خوان و یك دختر كوچك و فرد دیگر كھ در پناه اسالم بوده است را كشتھ اى ؟ رھا كردن تو سزاوار مسلما

 (696)«. نیست
وى با صحابھ در این . ھنگامى كھ عثمان انتخاب شد، مردم یقین داشتند خلیفھ ، عبیدهللا را قصاص خواھد كرد

با » عمرو ابن العاص«تنھا چند نفر و از جملھ . زمینھ مشورت نمود، اكثریت نظر دادند قصاص وى الزم است 
اده عمر، این كھ دو نفر از آنھا با ھم از بین بروند غیر قابل قصاص عبیدهللا ، مخالفت نموده ، و گفتند براى خانو

جنایت در زمان تو رخ نداده است ، از این رو تو مسئول : و از طرف دیگر عمرو بھ عثمان گفت . تحمل است 
اصرار فراوان بر اجراى قصاص داشت تا جایى كھ بھ عثمان ) ع(در این میان امام على  (697). كیفر آن نیستى

این فاسق را بھ سزاى عملش برسان زیرا مرتكب جنایت بزرگى شده است ، او مسلمان بى گناھى را «: فرمود
ستكشتھ ا اگر روزى دست من بھ تو برسد تو را قصاص خواھم كرد؛ مگر گناه : و بھ عبیدهللا ھم فرمود (698)«. 

ابولؤ لؤ چھ بود كھ او را كشتى ؟ دختر صاص اگر من بجاى عثمان بودم ، عبیدهللا را ق: و نیز بھ مردم فرمود (699)
عمر فرزند   بعد از عثمان بھ حكومت رسید تصمیم بر قصاص ) ع(از این رو ھنگامى كھ امام  (700). مى كردم
رد كھ در آینده پیش بینى مى ك) ع(امام  (701). گرفت ، بھ ھمین جھت ، عبیدهللا فرار نمود و بھ شام نزد معاویھ رفت



در جنگ  (703).و چنین شد كھ او در جنگ صفین در ركاب معاویھ بھ ھالكت رسید (702)، وى را خواھد كشت 
:  جواب دادبا وى مواجھ گردید، از سبب حضورش در سپاه معاویھ پرسید، عبیدهللا) ع(صفین ھنگامى كھ امام 

خدا نیز از تو خون ھرمزان را مى طلبد: فرمود) ع(امام . خون عثمان را مى طلبم  .(704) 
ن با آنكھ خود در ایام سھ روزه شورا با عبیدهللا در آویخت و رھا كردن وى را بر خالف حق مى دانست ، اما عثما

پس از خالفت ، وى را آزاد كرد و بھ این ھم اكتفا ننمود؛ بلكھ براى آنكھ وى را از چشم مردم مدینھ دور نگھ دارد، 
مى گفتند» بن عمر؛ یعنى كوفھ كوچولوى پسر عمركویفة ا«بھ او منزل و زمینى در كوفھ بخشید كھ بھ آن  .(705) 

د ازبھانھ ھاى عثمان در قصاص نكردن عبیدهللا عبارت بو : 
عثمان خود را ولى دم آن سھ نفر اعالم كرد؛ زیرا عرب نبوده ، و وارثى در مدینھ نداشتند؛ از این رو معتقد  -1
 (706).بود خلیفھ مسلمین حق دارد قاتل آنھا را عفو كند
چون جرم در زمان عثمان واقع نشده است ؛ لذا مسئول آن نیست: عمرو ابن عاص گفت  -2  . 
 .خانواده عمر نمى توانند دو داغ را تحمل كنند -3

 

مزان اعالم نمود مسلمانان بھ وى ھر سھ بھانھ قابل خدشھ است ؛ چنانچھ ھنگامى كھ عثمان خود را ولى ھر
بھ خلیفھ ھشدار داد تو در این زمینھ با سایر مسلمانان برابرى ؛ زیرا ) ع(از جملھ امام على . اعتراض كردند

جنایت در عصر خلیفھ قبلى رخ داده است و او ولى دم ھرمزان است و حكم قصاص را صادر كرده است ، از خدا 
سئوال خواھد كرد كھ از تو در این زمینھ! بترس  عثمان كھ جوابى نداشت . مقداد نیز سخنانى مشابھ ایراد كرد (707).

ھ تجدید نظر نماید؛ ولى بجاى آن ، عبیدهللا را از مدینھ خارج نمود و بھ كوفھ فرستادقول داد در این زمین .(708) 
در اسالم ، اجراى حدود وظیفھ حاكم است و مشروط بھ وقوع در زمان او نیست : ھانھ دوم نیز باید گفت در زمینھ ب

حق سابق با گذشت زمان باطل نمى شود) ع(و بھ تعبیر امام على  .(709) 
ثانیا اگر این سخن عمرو درست باشد مى بایست عثمان بھ دستور عمر كھ حاكم در زمان وقوع جرم بود، عمل 

بعالوه اگر اجراى حدود، . شده بود) در صورت اقامھ نكردن شھود(عبیدهللا   نماید؛ زیرا وى خواستار قصاص 
فھ حاكمى است كھ جرم در زمان او رخ داده است ، دیگر سخن عثمان قابل توجیھ نیست كھ خود را ولى دم وظی

جنایت در زمان او رخ نداده بود تا او ولى باشد بلكھ در عصر عمر . ھرمزان مى داند و قاتل وى را عفو مى كند
 .اتفاق افتاد

ان جلوى حدود الھى را بھ سبب احساسات یك خانواده دلیل سوم كھ اصال قابل مطرح شدن نیست ؛ زیرا نمى تو
گرفت ، ھر چند از خاندان خلیفھ باشند، بعالوه خود عمر بھ عنوان رئیس این خانواده ، خواستار اجراى قصاص 

و مھاجرین و انصار ترجیح داد و بھ گفتھ سعید بن ) ع(عثمان سخن عمرو ابن العاص را بر سخن امام على . بود
ن سھ نفر بھ ھدر رفتمسیب خون ای  .(710) 

ا كھ از زبان فرزند ھرمزان ، از آنچھ گذشت مى توان بھ میزان صحت روایت منقول در تاریخ طبرى پى برد آنج
این عبیدهللا ، قاتل پدر توست و تو در مورد او صاحب اختیارى ، او را : عثمان ، مرا طلبید و گفت «: مى نویسد

من . مردم از من خواستند كھ او را عفو نمایم . من نیز او را در میان مردم براى قصاص بردم . ببر و قصاص نما
نان كھ حق قتل وى را دارم ، او را عفو كردمبعد از گرفتن اقرار از آ اوال ھرمزان ، فرزندى در مدینھ  (711) «. 

) ع(ثانیا اگر این سخن صحیح بود، چرا امام على . جھت عثمان خود را ولى دم او معرفى كردنداشت و بھ ھمین 
ھنگام خالفت خود در پى قصاص وى بود؟ ثالثا در سند روایت ، سیف بن عمر آمده است كھ بھ سخنان او ھیچ 

تاریخ قطعى و مسلم ، قد  كھ متوجھ است این روایت نمى تواند در مقابل(بھ ھمین جھت ابن اثیر . اعتبارى نیست 
این روایت را مخدوش مى داند) علم كند . 

با بدعتھاى پدید آمده در عصر خلفا) ع(مخالفت امام على : فصل ششم   
 
ع(طرح مسئلھ عول از طرف عمر و مخالفت امام على  -1 ) 

عول«اول فردى كھ در باب ارث  براى توضیح مطلب مقدمھ اى الزم  (712).را مطرح نمود خلیفھ ثانى ، عمر بود «
 : است

نكھ بھ ھر یك از پدر و در احكام ارث ، سھمیھ برخى از بازماندگان از طرف شرع مشخص شده است ؛ مانند آ



فریضھ«مادر میت ، در صورتى كھ از وى فرزندى باقى باشد، یك ششم از اموال میت مى رسد، بھ این سھام ،  » 
گروه دوم كسانى ھستند كھ از اول ، سھم آنھا معین نیست ؛ بلكھ بعد از آنكھ افراد گروه اول ، . اطالق مى شود

ه بھ آنھا مى رسد؛ مانند فرزندان میت در صورتى كھ متعدد باشندسھمیھ خود را دریافت كردند باقى ماند .(713) 
خود بجا نھد، گاھى مقدار فریضھ ارث ، از مجموع اموال میت بیشتر خواھد  در جائى كھ فرد متوفى ، ھمسرى از

مثال اگر زنى فوت كند و از خود دو دختر و پدر و مادر و شوھر داشتھ باشد، در این صورت مجموع سھم دو . بود
در  (715).و سھم شوھر یك چھارم اموال وى خواھد بود (714)دختر دو سوم و سھم ھر یك از پدر و مادر یك ششم 
 :این صورت مجموع فریضھ ھا از تمام اموال وى زیادتر خواھد شد، زیرا بھ پنج چھارم خواھد رسید

دو سوم+ یك ششم + یك ششم + یك چھارم ) مساوى است با(پنج چھارم   . 
وفى ، باید بھ برخى از بازماندگان ، كمتر از مقدار مشخص داده شود و گر نھ طبیعى است كھ براى تقسیم اموال مت

آیا این نقص بر تمام بازماندگان وارد مى شود یا بر برخى از آنھا بطورى كھ سھام . تقسیم سھام ، امكان پذیر نیست 
در عصر خویش ، با اعتراف خلیفھ دوم . پدید آمد) ص(بقیھ محفوظ بماند؟ این سئوال از ھمان اوایل رحلت پیامبر 

بھ جھل خود در این مسئلھ ، قانونى وضع كرد كھ تاكنون مورد قبول پیروان او باقى مانده است و آن نقص بر سھم 
اول كسى كھ در تقسیم ارث ، عول «: ابن عباس مى گوید. تمام بازماندگان است  او . را پیش كشید، عمر بود (716)

حكم شرعى را در این زمینھ نمى دانست و اعتراف مى كرد كھ نمى دانم با شما چھ كنم ؟ بھتر است كھ نقص 
مى افزاید  آنگاه ابن عباس  «. موجود را بر ھمھ ورثھ وارد كنم اگر خلیفھ مى دانست خداوند چھ كسانى را ھنگام » :

آنھا عبارت اند از زن . تقسیم ارث مقدم داشتھ است و وى نیز ھمان افراد را جلو مى انداخت ، طرح عول الزم نبود
سھم این دو مقدم بر دیگران است. و شوھر در زمان حیات خلیفھ ، برخى بھ ابن عباس اعتراض نمودند چرا  «. 

از وى مى ترسیدم: حكم شرعى را بیان نكردى ؟ پاسخ داد  .(717) 
ر این زمینھ را بدعتى مى دانست كھ ناشى از جھل وى بھ احكام خدا بوده است و درباره نظر حكم عمر د) ع(امام 

خدایى كھ بھ تعداد شنھاى بیابان آگاھى دارد، مى داند كھ سھام ارث بیش از شش «: خلیفھ در طرح عول فرمود
موع سھام بیش از او كھ سھام ارث را مشخص كرده است بھ نحوى حكم كرده است كھ مج. (ششم نخواھد بود

آگاه بھ روش شرعى تقسیم ارث بودند، عول الزم نمى آمد) خلیفھ و ھمفكرانش(اگر ) مجموع اموال میت نگردد .» 
(718) 

. فریضھ ارث بر دو قسم است . مى شود  حكم شرعى در این مسئلھ با مالحظھ انواع فریضھ در ارث مشخص 
برخى از وراث در اسالم براى آنھا دو فریضھ مشخص شده است ؛ مانند شوھر كھ اگر ھمسر وى ، فرزندى از 

گر زوجھ وى فرزندى ندارد، شوھر وى یك دوم مال وى خود بجاى گذارده است ، شوھر یك چھارم مى برد و ا
مشخص دارند، تنھا یك فریضھ براى آنھا در شرع تعیین را بھ ارث مى برد؛ ولى برخى از ورثھ كھ فریضھ  (719)

گردیده است نھ دو فریضھ ؛ مانند جائى كھ تنھا فرزندان میت ، دو دختر ھستند كھ سھمیھ مقرر آنھا دو سوم مى 
حال در جائى كھ مجموع سھام از مجموع اموال بیشتر  (720). باشد و فریضھ دیگرى براى آنھا در شرع نیامده است

بھ عبارت دیگر سھمیھ و فریضھ قسم اول پرداخت مى شود و باقى مانده . شود، نقص بر گروه دوم وارد مى گردد
روه دوم مى رسدبھ گ بھ شوھر یك . بنابراین در مثال قبلى ، اول سھم شوھر و پدر و مادر پرداخت مى شود (721).

 .چھارم و بھ ھر كدام از پدر و مادر یك ششم پرداخت مى گردد
آنگاه باقى مانده كھ پنج دوازدھم خواھد بود بھ . یك چھارم + یك ششم + یك ششم ) مساوى است با(ھفت دوازدھم 

مال  در اینجا مى بینیم كھ نقص بر دختران وارد گردید و بجاى دو سوم ، پنج دوازدھم. دختران میت داده خواھد شد
 .میت را بھ ارث بردند؛ زیرا از قسم دوم مى باشند؛ یعنى تنھا داراى یك فریضھ مشخص در شرع مى باشند

ضمن مخالفت با خلیفھ در این مسئلھ ، امت اسالمى را نیز مورد مؤ اخذه قرار داده ، اظھار مى ) ع(امام على 
اگر . ا بھ افرادى كھ لیاقت آن را نداشتند سپردندسبب بروز این بدعتھا آن است كھ رھبرى جامعھ اسالمى ر«: دارد

كرده است بود، مسئلھ عول طرح نمى شد و ھیچگاه   قدرت حكومت در دست كسى كھ خداوند او را مشخص
 (722) «.اختالف در احكام خدا پیش نمى آمد؛ زیرا علم تمام این امور نزد على وجود دارد

زھرى«و بھ ھمین جھت  اگر فتواى خلیفھ و رھبر  :بعد از نقل حكم شرعى مسئلھ از زبان ابن عباس مى گوید «
ه بود، در این مسئلھ اختالفى پیش نمى آمد و ھمھ علما نظریھ ابن در این زمینھ نقل نشد) عمر(جامعھ اسالمى 

است) ع(عباس را مى پذیرفتند كھ ھمان نظر امام على   .(723) 

ع(تحریم حج تمتع توسط عمر و اعتراض امام على  -2 ) 
در جاھلیت ، مراسم عمره را در ماھھاى ذى القعده ، ذى الحجھ ، محرم ، و صفر بجا نمى آوردند و آن را عملى 
 (724).ناپسند و حرام قلمداد مى كردند

افراد جاھلى از اینكھ كسى در ایام حج وارد مكھ گردد و قبل از انجام حج ، عمره را بجا آورده و از احرام بیرون 



ره در ماھھاى حج نظیر ذى القعده و ذى الحجھ مجاز شمرده شد با ظھور اسالم ، انجام عم. آید، تعجب مى كردند
بطورى كھ مسلمانان براى عمره احرام مى بستند و بعد از انجام مناسك آن ، از احرام خارج شده و تا شروع مراسم 

. ودجنسى براى آنھا حالل ب  محرم نبودند و تمام محرمات احرام و از آن جملھ آمیزش ) روز ھشتم ذى الحجھ(حج 
حج تمتع«بھ این حج ،  متعھ حج«یا  « این اصطالح از آیھ شریفھ سوره بقره . اطالق مى شود « ھ شده گرفت (725)

است و وجھ نامگذارى دیگرى نیز براى آن ذكر كرده اند و آن اینكھ در این نوع حج ، حجاج در فاصلھ بین عمره 
و روایات بر  (727)قرآن  (726).و حج ، از امورى كھ در حال احرام ، حرام مى باشد تمتع جستھ و بھره مى بردند

بر انجام عمره در ایام حج ، براى ) ص(جواز این عمل داللت دارد و حتى در برخى آمده است كھ دستور پیامبر 
عمر اولین كسى بود كھ از آن نھى نمود و آن را ممنوع اعالم نموده ،  (728). ریشھ كن كردن سنت جاھلى بوده است

ص(تھدید كرد كھ عاملین آن را مجازات خواھد كرد در حالى كھ خود معترف بود در زمان پیامبر  حالل بوده  (
 . است

قرار دارد، از ھمان زمان اعالم ، مورد مخالفت صحابھ ) ص(یات پیامبر نظریھ خلیفھ كھ در مقابل قرآن و روا
لذا  (729).قرار گرفت و بھ ھمین علت علماء اھل سنت نیز چندان بھ آن وقعى ننھاده و حج تمتع را جایز شمرده اند
گر چھ عمر و عثمان و معاویھ حج تمتع را تحریم كردند؛ ولى چون «: در شرح صحیح بخارى مى گوید «عینى»

نھاستسخن آنھا مخالف كتاب و سنت و اجماع است ، علماى صحابھ با آنھا مخالفت كردند و حق با مخالفین آ  
.(730)»  

نیمكھ داللت بر جواز متعھ حج مى نماید اشاره مى ك) ص(در اینجا بھ برخى از روایات پیامبر   . 
) عمر(مردى بھ او اعتراض كرد كھ مگر از نھى خلیفھ . ابو موسى اشعرى در مراسم حج ، فتوى بھ متعھ مى داد

من نیز مى دانم كھ پیامبر «: خلیفھ پاسخ داد. ابو موسى نزد عمر آمد و در این زمینھ سئوال كرد. اطالع ندارى 
وست ندارم كھ مردم در حالى كھ آب غسل از سر و و اصحابش ، حج تمتع را بجا مى آوردند؛ ولى من د) ص(

 (731) «.صورت آنھا مى چكد، در مراسم حج حركت كنند
بین حج و عمره جمع نمود و آیھ اى از قرآن و ) ص(پیامبر «: این رو عمران بن حصین بھ مطرف مى گفت و از 

مردى طبق راءى و نظر خود آن را حرام نمود. دستورى از حضرت در مورد حرمت آن وارد نشده است  .» (732) 
 .آنگاه عمران از مطرف مى خواھد تا مادامى كھ زنده است این حدیث را براى كسى بازگو نكند

گامى كھ معاویھ ھن. از ترس خلیفھ جراءت ابراز این حكم شرعى را نداشتند) ص(معلوم مى شود اصحاب پیامبر 
معاویھ با تعجب از . از سعد بن مالك در مورد متعھ حج پرسید، وى آن را عملى نیكو و داراى پاداش الھى دانست 

كھ بھتر از ) ص(پیامبر : سعد جواب داد. آیا تو بھتر از عمر ھستى ؟ وى كھ آن را حرام كرده است : وى پرسید
 (733).عمر بود حج تمتع را بجاى آورد

و اصحاب حضرت در زمان ایشان ، حج تمتع بجاى ) ص(و نیز سعد بن ابى وقاص بھ این حقیقت كھ پیامبر 
ترف بودآوردند، مع .(734) 

دیده شمرد و عبدهللا پسر عمر نیز در جواب شخصى كھ از وى در مورد حج تمتع سئوال كرد، آن را عملى پسن
گر چھ پدرم چنین دستورى «: چون سائل بھ وى اعتراض كرد چگونھ پدرت از آن نھى كرده است ، پاسخ داد

آن را انجام مى داد من نظر پیامبر ) ص(صادر كرده است ؛ ولى پیامبر  ( را بر فرمان پدرم ترجیح مى دھم) ص  
 (736) «...خداوند نیز در قرآن آن را حالل شمرده است و ما باید از كتاب خدا تبعیت كنیم نھ از فتواى عمر (735) «.

با آن مخالفت نمودند؛) ص(نھ تنھا بعد از صدور فرمان عمر مبنى بر حرمت متعھ حج ، اصحاب پیامبر  بلكھ  (737)
از تاریخ بر مى آید ھنگامى كھ خلیفھ تصمیم بر صدور این حكم گرفت ، صحابھ با وى مخالفت كرده و آن را بر 

ص(خالف سنت پیامبر  رو عمر براى مدتى از اعالم نظر خود دورى جستدانستند و از این  ( و بھ علت  (738). 
خى مدعى شدند خلیفھ سرانجام بھ اشتباه خود پى برد و از این نظر مخالفت صریح این حكم با قرآن و سنت ، بر

 (739). برگشت
ظاھرا مغلوب یك سرى ظواھر و احساسات گردیده است ؛ زیرا چنانكھ نقل شده است تنھا خلیفھ در این نظریھ خود 

استدالل وى در این تحریم آن است كھ نمى خواھد مردم در حالى كھ آب غسل از سر و صورت آنھا مى چكد در 
ن احساسات و باید دانست كھ احكام الھى بر مبناى مصالح و مفاسد واقعى است و در آ. مراسم حج شركت كنند

خداوند و . خوش آیندھاى افراد و ناخوش آیندھا كھ معموال امورى نسبى و فردى مى باشند، مالحظھ نگردیده است 
بھ عالوه در برخى از روایات تصریح شده . رسول او ھنگام تشریع احكام الھى ، از خلیفھ داناتر و آگاه تر بودند

خلیفھ با این دستور خود سنت جاھلى را زنده كرد و این در حالى  (740). است كھ متعھ حج تا قیامت ، حالل است
براى آنكھ این فكر جاھلى را ریشھ كن سازد، دستور بھ اجراى مراسم ) ص( بود كھ بنابر اظھار ابن عباس ، پیامبر

عمره در روز چھارم ذى الحجھ صادر نمود و بھ ھمین منظور ھمسر خود عایشھ را نیز در ماه ذى الحجھ بھ عمره 



ا حالل برد و بھ مردم نیز دستور داد كھ بعد از اتمام عمره ، از حالت حرام در آمده و نزدیكى با ھمسر ر
سند شمرده و از و از اینكھ برخى ، بر اثر رسوب افكار جاھلى ، تمتع و خروج از احرام را كارى ناپ (741).بشمارند
 (742).انجام آن خوددارى مى ورزیدند ناراحت گردید

على . وى از وى پرداخت و حج تمتع را تحریم نمودبعد از خلیفھ دوم ، عثمان نیز بھ پیر ( كھ بھ ناروا بودن این ) ع
بدعت اعتراض داشت ھم با زبان و ھم در عمل بھ مخالفت با این بدعت پرداخت و تا آنجا پیش رفت كھ در مقابل 

توسط اصحاب خلیفھ وجود داشت) ع(عثمان ایستاد بطورى كھ احتمال ترور امام   . 
من با عثمان در جحفھ بودم و عده اى از اھل شام و از آن جملھ حبیب بن مسلمھ فھرى «: ر مى گویدعبدهللا ابن زبی

حج را تمام كنید در ماھھاى حج و اگر : عثمان گفت . سخن در مورد متعھ حج مطرح شد. نیز در آنجا حاضر بودند
یعنى بین عمره و حج در ماه حج ، جمع . (ت عمره را تاءخیر بیندازید تا دوباره بھ زیارت خانھ خدا بیایید، بھتر اس

بھ پا خواست و سخن خلیفھ را بر خالف سنت ) ع(در این میان على ). نكنید و در ماه حج ، عمره بجا نیاورید
دانستھ و آن را سخت گیرى بر بندگان خدا دانست ؛ زیرا بسیارى از مردم ، از مناطق دور دست آمده ) ص(پیامبر 

نمى كنم كھ مردى از اھل   من فراموش . خود عمره و حج را با ھم انجام داد) ع(آنگاه على . یستنداند و بیكار نیز ن
اگر خلیفھ ، ! اعتراض مى نماید، بخدا قسم ) عثمان(این مرد را بنگر كھ چگونھ بھ امیرالمؤ منین : شام گفت 

 (743) «. دستور دھد وى را گردن مى زنم
و بنابر گفتھ مروان بن حكم عثمان بھ امام اعتراض نمود كھ چگونھ با وجود نھى من ، حج عمره را با ھم بجاى 

من حاضر نیستم فرمان تو را بر فرمان «. لقولك ) ص(لم اكن الدع قول رسول هللا : ادپاسخ د) ع(آورده اى ؟ امام 
)پیامبر  و سنت ایشان ترجیح دھم) ص  .» (744) 
مخالفت امام با خلیفھ در روایت دیگر نیز وارد شده است و در برخى موارد، عثمان اعتراف مى نماید كھ پیامبر 

در یكى از روایات آمده است امام . متعھ حج را بجا مى آورده است ) ص( ( تو ھم مى دانى «: بھ عثمان فرمود) ع
بجا مى آوردیم حج تمتع) ص(كھ ما در زمان پیامبر  درست است ؛ ولى ما در آن زمان «: عثمان پاسخ داد «. 

 (745) «. ھراسناك بودیم
عثمان قابل قبول نیست ؛ زیرا در آخرین حج پیامبر كھ بھ حجة الوداع معروف است ، حضرت حج تمتع البتھ عذر 

لذا قتاده در جواب شخصى كھ از وى منشاء  (746)را بجا آورد و در آن سال ، دیگر ترسى از كفار وجود نداشت 
من نمى دانم: خوف عثمان را پرسید، جواب داد  .(747) 

ع(تحریم ازدواج موقت توسط عمر و اعتراض امام على  -3 ) 
غرائز طبیعى را نمى توان از بین . یكى از امور الزم در زندگى بشر، اشباع غرائزى است كھ در وى وجود دارد

. ش است و از این رو كارى عاقالنھ نیست برد و از بین بردن آن بر فرض امكان ، نوعى مبارزه با قانون آفرین
یكى از نیرومندترین غرایز انسان ، ھمانا غریزه جنسى . بنابراین باید آن را از راه درست و طبیعى اشباع نمود

است و ھمواره ، بعضى از افراد جامعھ بھ علت برخى شرایط، قادر بر ازدواج دائم نیستند و این مطلب در عصر 
ر اثر طوالنى بودن دوره تحصیل و مشكالت اجتماعى دیگر، باال رفتھ است ، كامال مشھود ما كھ سن ازدواج ب

ازدواج . حال چھ باید كرد؟ یا باید راه را براى فحشاء باز نمود و یا اینكھ طرح ازدواج موقت را بپذیریم  . است
تحصیلى نسازد و نھ زیانھاى فجایع  موقت نھ شرایط سنگین ازدواج دائم را دارد كھ با عدم تمكن مالى یا اشتغاالت

رحمت خداوند بر «تعبیر بھ ) ازدواج موقت(بھ ھمین علت در برخى از روایات از متعھ . جنسى را بھ ھمراه دارد
 (748).شده است كھ مانع از بروز جنایات جنسى خواھد شد «امت اسالمى
 (749).اسالم ازدواج موقت اجازه داد و آیھ شریفھ قرآن بر جواز آن داللت دارد

و نیز دوران ابى بكر و اوایل عصر عمر، مسلمانان بھ ازدواج موقت پرداختند) ص(در زمان پیامبر  و حتى  (750)
از این طریق داراى فرزندانى گردیدند؛ چنانكھ ابن عباس در جواب عبدهللا ابن زبیر ) ص(برخى از صحابھ پیامبر 

مادرت در این زمینھ سئوال از : كھ با او درباره حرمت متعھ بحث مى نمود و استناد بھ سخن عمر مى نمود، گفت 
این سخن اشاره بھ ازدواج موقت زبیر با اسماء دختر ابابكر بود كھ سبب تولد عبدهللا بن زبیر گردید! كن  .(751) 

عمر اول كسى بود كھ آن را تحریم كرد و حتى تھدید نمود مرتكبین آن را؛ مانند افرادى كھ بھ اعمال خالف عفت 
و انا انھى ) ص(متعتان كانتا على عھد رسول هللا  : دست مى زنند سنگ باران خواھد كرد و در این باره چنین گفت

: احداھما متعة النساء و ال اقدر على رجل تزوج امراة الى اجل اال غیبتھ بالحجارة و االخرى  عنھما و اعاتب علیھما
حالل بود كھ من آن دو را حرام اعالم كرده ، مرتكبین آن را مجازات ) ص(دو متعھ در زمان پیامبر  :متعة الحج 

ھ عقد ازدواج موقت در آورده است ، او اگر مردى را بیابیم كھ زنى را ب. اول ازدواج موقت مى باشد. خواھم كرد
و دومى حج تمتع است. را سنگ باران خواھم كرد  .» (752) 

ازدواج موقت و نیز حج تمتع مجاز بوده و در بین ) ص(ود بھترین شاھد است كھ در زمان پیامبر سخن عمر خ



مسلمین رواج داشتھ است و اوست كھ آن را ممنوع اعالم مى كند لذا نمى توان بھ سخن برخى كھ با استناد بھ 
مى باشند، ) ص(آن توسط پیامبر روایات ضعیفھ ، در صدد اثبات نسخ حكم ازدواج موقت و یافتن قرائنى بر تحریم 

ر ابابكر و اوایل خالفت عمر رواج آن را حرام كرده بود، این كار در عص) ص(اگر پیامبر  (753). اعتماد داشت
من آن را ممنوع مى كنم«نمى داشت و سخن عمر كھ  از این رو ماءمون با استناد بھ صدر  و (754). معنى نداشت «

 (755).سخن عمر متعتان كانتا على عھد رسول هللا انا انھى عنھما قائل بھ جواز متعھ گردید
: دلیل تو بر جواز ازدواج موقت چیست ؟ پاسخ شنید :و نیز ھنگامى كھ یحیى ابن اكثم از شخصى در بصره پرسید

مى پذیرم ؛ ولى ) ص(ما شھادت او را مبنى بر حلیت آن در عصر پیامبر . من بھ قول خود عمر استناد مى كنم «
 (756) «. تحریم وى را قبول نداریم
 (757).مورخین نیز عمر را اولین فردى كھ متعھ را تحریم كرده است ، شمرده اند

را در پیش رو داشتند ) ص(حكم خلیفھ بھ تحریم متعھ مورد مخالفت صحابھ قرار گرفت ؛ زیرا قرآن و سنت پیامبر 
امت اسالم چھار چیز را بر تو خرده «: از این جھت عمران بن سواده بھ عمر مى گفت  كھ دال بر حلیت آن بود و

یكى آن كھ ازدواج موقت را تحریم كردى در حالى كھ خداوند آن را حالل كرده بود... مى گیرند خلیفھ نظر  «.
 (758).عمران را تصدیق كرد

نیز كھ خود را حافظ احكام شریعت مى دانست با این بدعت بھ مبارزه برخاست و معتقد بود اگر ) ع(امام على 
ممنوعیت آن سبب رواج اعمال . شاء نمى رفتندخلیفھ ازدواج موقت را تحریم نمى نمود، مردم سراغ اعمال فح

 (759).منافى عفت خواھد شد
ال نیز بھ مخالفت با این بدعت پرداخت و مردم را بھ انجام آن امر مى نمود حضرت در زمان خلیفھ دوم و سوم عم

ما از : خیرنا اتبعنا لھذا الدین «: و چون برخى بھ ایشان ھشدار عمر و تحریم وى را یاد آور مى شدند، پاسخ مى داد
عثمان نھ از عمر و(كھ بھترین فرد امت اسالمى است در امور دینى تبعیت مى كنیم ) ص(پیامبر  ).(760)»  

) ص(ت و سنت پیامبر است با بدعت خلیفھ در مورد متعھ بھ مخالفت پرداخ) ع(ابن عباس نیز كھ از شاگردان امام 
ابوبكر و عمر دانست  را براى پیروى ، بھتر از روش   .(761) 

بھ نظر وى . دچار اجتھاد بھ راى شده و در مقابل كتاب و سنت ، اظھار نظر كرده است  خلیفھ در این حكم خود،
ازدواج موقت نیز حكم زنا را داشتھ و فرقى بین این دو نمى گذاشتھ است چنانچھ از سخن وى ھنگام كھ مردى از 

و ابابكر و ) ص(ان پیامبر شام را بھ جھت ازدواج موقت در مدینھ مورد مؤ اخذه قرار داد و پاسخ شنید ما در زم
» : اوایل حكومت تو، عقد موقت مى بستیم و كسى ما را نھى نكرده بود، خلیفھ گفت اگر قبال نھى كرده ! بخدا قسم 

) آمیزش نامشروع(از سفاح ) ازدواج صحیح اسالمى(آگاه باشید تا نكاح . بودم ، االن تو را سنگ باران مى كردم 
 (762) «.از ھم جدا گردند

ند، و با توجھ بھ اینكھ در اسالم براى زنا حد رجم مقرر گردیده است و خلیفھ فردى را كھ بھ ازدواج موقت دست ز
مستحق رجم مى دانست ، معلوم مى شود در نظر خلیفھ ، ازدواج موقت ، نوعى از عمل فحشاء محسوب مى 
 .گردید

ع(خوردن گوشت صید در حال احرام توسط عثمان و اعتراض امام على  -4 ) 
قدید«در یكى از سفرھاى حج ، عثمان احرام حج بست و سپس بھ منطقھ  صید  صیادان براى او كبكى را .رسید «

وى . ھمھ از خوردن آن امتناع ورزیدند جز عثمان . كردند و گروھى آن را پختھ و نزد عثمان و اطرافیانش آوردند
استدالل مى كرد ما كھ این حیوان را صید نكرده ایم و دستور بھ صید آن را ھم نداده ایم ؛ پس خوردن آن براى ما 

شخص صیاد نیز محل . اشكالى ندارد وارد شد و عثمان جریان را براى ) ع(در این موقع على . بوده است  (763)
شكار وحشى آوردند؛ ولى حضرت ) ص(براى پیامبر خدا «: خشمناك گردید و فرمود) ع(على . حضرت شرح داد

ما در حال احرام ھستیم ، آن را بھ افراد محل بدھید: از قبول آن امتناع ورزید و فرمود نفر از  12 (764) «.
احمد«در روایت امام . حاضرین سخن امام را تاءیید كردند، آنگاه عثمان از خوردن آن دست كشید وارد شده است  «

انك لكثیر الخالف علینا، تو بسیار با ما مخالفت مى كنى«: عثمان خطاب بھ امام گفت  و از برخى از  (765) «
از آن امتناع ورزید) ع(روایات چنین استفاده مى شود كھ عثمان از آن صید خورد ولى على  بھ آیھ ) ع(على  (766)

ص(و چون امام جریان پیامبر . استدالل مى كرد (767)حرم علیكم صید البر ما دمتم حرما را در امتناع از خوردن  (
» : صید نقل نمود عثمان با ناراحتى از تخت خود فرود آمد و گفت تلخ كردىاین غذا را بر ما «: » خبثت علینا » 
خ نداده بود؛ بلكھ از تعبیر ابن حزم برمى آید كھ خوردن گوشت صید در حال احرام تنھا یك بار براى عثمان ر (768)
 (769).وى در مدت دو سال از آن استفاده مى كرد و سپس زبیر با او مخالفت كرد آنگاه آن را ترك نمود



اگر حكومت را «: خطاب بھ مردم مى گفت ) ع(بھ ھمین دلیل على . این میزان اطالع خلیفھ از احكام شرع است 
بھ اھلش سپرده بودید دو نفر در احكام خدا اختالف نمى كردند و امت در ھیچ یك از امور الھى دچار اختالف نمى 
 (770) «.گشت 

انك لكثیر الخالف علینا«: از سخن عثمان كھ بھ امام مى گوید بھ خوبى مى توان استفاده كرد كھ امام در موارد  «
البتھ معلوم است كھ مخالفت امام با وى از روى عناد و ھواى نفس و خود . ى شده است مختلفى با عثمان درگیر م

خواھى نبوده است ؛ بلكھ ھنگامى كھ امام مى بیند خلیفھ با حكمى از احكام الھى مخالفت نموده و بدعتى را پایھ 
م با عثمان كامال روشن مى ریزى مى نماید با وى بھ مخالفت مى پردازد و این مطلب از تتبع موارد درگیرى اما

مثال در مورد خوردن از گوشت صیدى كھ دیگرى بھ انسان ھدیھ كرده است ، عثمان در حال احرام آن را . گردد
تالوت مى كند  (771)حرم علیكم صید البر ما دمتم حرما :تناول مى كند و ھنگامى كھ امام آیھ قرآن را كھ مى فرماید

این غذا را بر ما تلخ كردى «: بجاى آنكھ بھ اشتباه خود اعتراف نماید با ناراحتى تمام مى گوید .»  
ن نیست تا عثمان بتواند بگوید كھ ما خود صید نكرده ایم و دستور بھ صید آن صید در آیھ تنھا بھ معناى صید كرد

نداده ایم ؛ بلكھ چنانچھ مفسرین گفتھ اند و از روایات نیز بر مى آید ھر گونھ تصرفى در گوشت صید، اعم از 
موارد را شامل  خوردن ، خریدن یا تملك آن بھ ھر شكل مانند اصل صید كردن حرام مى باشد و عموم آیھ ھمھ این

 . است
صید در آیھ یا بھ معناى صید كردن و یا بھ معناى صید شده است كھ «: قرطبى در تفسیر خود ذیل آیھ فوق مى گوید

معناى مفعولى دارد و معناى دوم اظھر است ؛ زیرا علماء اجماع دارند كھ براى محرم ، قبول ھدیھ صید دیگران و 
ید كردن آن مجاز نمى باشد و نیز تملك آن بھ ھر صورت حرام استخریدن آن جایز نیست ھمانطور كھ ص دلیل  . 

 (772) «. این سخن عموم آیھ است
ز روایات نیز استفاده مى شود كھ قبول ھدیھ صید بر محرم جایز نیست ولو شخص صیاد، محل باشد كھ در برخى ا

انا حرم«: از قبول ھدیھ صید امتناع نمود و مى فرمود) ص(از آنھا نقل شده است كھ پیامبر   ما محرم ھستیم «
.(773) 

 

   
ع(اقامھ نماز تمام در سفر توسط عثمان و اعتراض امام على  -5 ) 

كھ براى  در شرع مقدس اسالم براى انسان مسافر تخفیفى در اقامھ نمازھاى پنجگانھ داده شده است ، بطورى
 (774).شخص مسافر، نمازھاى چھار ركعتى ، بھ دو ركعت تقلیل یافت و این را در اصطالح ، نماز قصر گویند

و نیز خلیفھ اول و دوم ، در ) ص(پیامبر خدا . البتھ نماز قصر شرایطى دارد كھ در كتب فقھى بھ تفصیل آمده است 
بھ ھمین شیوه نماز مى » منى«سفر نماز را دو ركعتى برگزار مى كردند و از آنجملھ در مراسم حج در منطقھ 

ت پاى بند بود ولى بعد از گذشت پنج سال از زمامدارى خود، عثمان نیز در اوایل خالفت خود بھ این سن. گزاردند
تمام خواند و چھار ركعتى كرد» منى«بر خالف قرآن و سنت پیامبر، نماز را در  بھ ) ص(صحابھ پیامبر  (775).

. مخالفت با وى پرداختند و بھ تعبیر ابن عباس ، اولین انتقاد مردم از عثمان ، اقامھ نماز چھار ركعتى در منى بود
ع(یكى از آنھا امام على . برخى از صحابھ نزد وى آمده و علت تغییر روش وى را جویا شدند د خلیفھ بود كھ نز (

و زمان زیادى نیز از دوران پیامبر ) تو قصد ندارى در مكھ ساكن گردى(حادثھ جدیدى پیش نیامده «: آمد و فرمود
و ابابكر و عمر در منى نماز را دو ركعت مى خواندند ) ص(نگذاشتھ است و خود نیز بھ یاد دارى كھ پیامبر ) ص(

» دانم چھ چیز سبب شده است كھ از روش سابق دست بردارى ؟نمى . و تو نیز در اوایل زمامدارى ، چنین بودى 
نداشت پاسخ داد) ع(عثمان كھ جوابى در مقابل سخنان منطقى امام على  : « این نظر خود من است: راى رایتھ   

خواستھ شد كھ بھ جاى وى امامت جماعت را ) ع(و چون در ھمان منى عثمان مریض شد و از امام  (776)«.
نماز را دو ركعتى بخواند؛ ولى اطرافیان خلیفھ از ) ص(بپذیرد، امام حاضر گردید بھ شرط آنكھ بھ شیوه پیامبر 

این پیشنھاد را رد كرد؛ زیرا ) ع(امام . اقامھ نماید) چھار ركعتى(خواستند كھ نماز را بھ شیوه عثمان ) ع(امام 
ص(خلیفھ حاضر بھ اقامھ نماز بر طبق سنت پیامبر  گروھى دیگر از صحابھ از نظر علمى با امام  (777).نگردید (

ھم نظر بوده و بھ مخالفت لفظى با خلیفھ پرداختند؛ ولى در عمل جراءت مخالفت با عثمان را نداشتند و بھ ) ع(
 .تبعیت از وى نماز را در منى تمام مى خواندند



و ابابكر و عمر و صدر خالفت شخص سوم ) ص(ن عوف نزد خلیفھ آمد و با یاد آورى زمان پیامبر عبدالرحمن اب
گروھى از مردم یمن در سال گذشتھ ،  -1: عثمان سھ توجیھ براى كار خود مطرح ساخت . بھ وى اعتراض نمود

ست و گفتھ اند كھ عثمان ، از نماز دو ركعتى من ، چنین برداشت كرده اند كھ نماز انسان در وطن خودش ، قصر ا
من در  -2. امام است و با آنكھ اھل مكھ مى باشد، نماز را دو ركعتى مى خواند، پس نماز در وطن دو ركعتى است 

اموالى در شھر طائف دارم و چھ بسا بعد از مراسم حج ، بھ  -3. مكھ ازدواج كرده ام و ھمسر من اھل مكھ است 
اما : عبدالرحمن ابن عوف دالیلش را غیر موجھ دانست و بھ عثمان گفت . گزینم آنجا رفتھ و در آن مدتى اقامت 

و ابابكر و عمر نیز در منى نماز را شكستھ مى خواندند و عمر تا زمان ) ص(اولى جوابش آن است كھ پیامبر 
س آنھا نیز اگر برداشت اشتباه مردم موجب قصر نماز است ؛ پ. مرگ ، در مكھ نماز را دو ركعتى بجا مى آورد

دومى نیز قابل قبول نیست ؛ زیرا ھمسر تو در مدینھ است و او در محل سكونت . مى بایست نماز را شكستھ بخوانند
سومى نیز مردود است ؛ زیرا تو اھل طائف  .تابع توست ، بھ ھمراه تو بھ مكھ مى آید و با تو از آن خارج مى گردد

ھنگامى ). بیش از حد مسافت شرعى است(ه در سھ شب ، فاصلھ دارد نیستى و طائف از مكھ بھ اندازه پیمودن را
این نظر خود من است: ھذا راءى راءیتھ «: كھ خلیفھ پاسخ صحیح عبدالرحمن را شنید، جواب داد  .»(778) 

)عبدهللا ابن مسعود نیز از كسانى بود كھ بر عثمان خرده مى گرفت و بھ سنت پیامبر  و ابوبكر و عمر روش ) ص
 استدالل مى كرد؛ ولى در عین حال بھ تبعیت از خلیفھ نماز را چھار ركعتى خواند  خود عثمان در اوایل حكومتش
و چون مورد اعتراض مردم قرار گرفت كھ چگونھ بر خلیفھ ایراد مى گرفتى ؛ ولى خود نماز را چھار ركعتى مى 

: و طبق نقل برخى پاسخ داد» .بدتر است ) با خلیفھ(مخالفت كردن : الخالف شر«: خوانى ؟ تنھا پاسخش این بود
منى ، براى شما بازگو مى كنم ؛ ولى چون  را مبنى بر دو ركعتى بودن نماز در) ص(االن ھم حدیث پیامبر «

عبدالرحمن ابن  (779)«.عثمان امام است من با او مخالفت نمى كنم ؛ زیرا مخالفت كردن با خلیفھ را صالح نمى دانم 
عوف نیز كھ ادلھ عثمان را قابل قبول ندانست ، بعد از آنكھ از مجلس خلیفھ بیرون آمد با ابن مسعود برخورد نمود 

را از وى پذیرفت و قول داد كھ از این بھ بعد، در منى نماز را تمام بخواند» الخالف شر«و استدالل  .(780) 
عبدهللا بن عمر نیز در منى نماز را بھ جماعت و چھار ركعتى برگزار مى كرد و سپس در منزل ، آن را دو ركعتى 
از  این عمل وى در واقع تصدیق خلیفھ در بدعت خود و ابقاء مردم در جھل بود؛ زیرا خودش (781).اعاده مى نمود

نماز در سفر دو ركعت » «.الصلوة فى السفر ركعتان ، من خالف السنة فقد كفر«: روایت كرده است ) ص(پیامبر 
ھر كس با این سنت مخالفت كند كافر است. است  ھنگامى كھ از مدینھ خارج ) ص(پیامبر «: و ھمو گوید (782)«. 

من با ایشان در سفرھا بودم و شاھد بودم كھ بیش از دو . مى شد تا زمان بازگشت ، نمازھا را دو ركعتى مى خواند
نماز را دو ركعت مى » منى«و ابابكر و عمر در ) ص(و نیز نقل كرده است من با پیامبر  (783)«.ركعت نمى خواند
 . خواندم

بعد از نماز، مروان و عمرو . د مكھ شد، نماز ظھر را شكستھ خواندمعاویھ نیز در عصر خود ھنگامى كھ وار
كردند تو پسر عمویت عثمان را مفتضح ساختى ؛ زیرا بر خالف وى ، نماز را   بھ معاویھ اعتراض ) فرزند عثمان(

آن . اندم و ابابكر و عمر بھ ھمین نحو نماز مى خو) ص(من با پیامبر : معاویھ پاسخ داد. دو ركعتى اقامھ نمودى 
بھ ھمین جھت معاویھ نماز عصر . چون عثمان نماز را تمام خوانده است مخالفت تو، براى او عیب است : دو گفتند

من طبق راءى خود در مورد كاللھ سخن مى گویم ، اگر «: و ھمو مى گفت  (784).را چھار ركعت اقامھ نمود
 (785)«. صحیح باشد، ھمان حكم خداست و گر نھ از من و از شیطان است

مشروع بوده ) ص(و خلیفھ ثانى حج تمتع و متعھ نساء را حرام مى كند با آنكھ خود معترف است در زمان پیامبر 
ن و حتى با وجود برخى از صحابھ ھم با علم بھ بدعت بودن آ. است و او اول كسى است كھ آن را تحریم مى كند

مشاجره لفظى ، در عمل با خلفا ھمكارى نموده و با استدالل بھ اینكھ مخالفت كردن صالح نیست ، بر این بدعتھا 
این منطق نمى تواند مورد قبول باشد، نمى توان پذیرفت كھ مخالفت با خلیفھ بدتر از مخالفت با . مھر تصدیق زدند

بدعتھاى خلفاى ثالثھ و سكوت اكثر صحابھ در مقابل آن ، . و تغییر سنت باشدقرآن و پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ 
بپردازند چنانكھ بھ آن ) ص(سبب شد تا حاكمان بعدى نظیر معاویھ و مروان ، بى پروا بھ مخالفت با سنت پیامبر 

 .اشاره خواھیم كرد
خالفت مى نمود و حاضر بھ مسامحھ در ھم در سخن و ھم در عمل با این بدعتھا م) ع(در این میان فقط امام على 

ترجیح ) ص(من راءى ھیچكس را بر سنت پیامبر «: این زمینھ نمى گردید و در مقابل خلیفھ با قاطعیت مى فرمود
 «. نمى دھم و از آن دست بردار نیستم

ع(خریدن ملك وقف توسط عثمان و اعتراض امام على  -6 ) 
بعد از . سھمى وجود داشت خریده است ) ص(ھ در آن از وقف پیامبر خبر رسید خلیفھ آب و ملكى ك) ع(بھ امام 

چرا آب : نماز نزد خلیفھ آمد و در حالى كھ عصاى خود را در دست داشت عثمان را مورد عتاب قرار داد و فرمود



 مى دانستم غیر از تو كسى جراءت: در آن شریك است ، خریده اى ؟ و اضافھ نمود) ص(و ملكى كھ وقف پیامبر 
عثمان بلند شد و بحث بین او و امام در گرفت تا آنجا كھ خلیفھ امام را با تازیانھ تھدید كرد و . خریدن آن را ندارد

بھ میان آنھا آمد و بھ مشاجره آن دو پایان داد) ص(عباس عموى پیامبر . حضرت نیز عصاى خود را باال برد .(786) 
الزم نبود ) ع(ظاھرا خلیفھ با علم بھ وقف بودن این مالك ، اقدام بھ خریدن آن نموده است و گر نھ در جواب امام 

. من نمى دانستم ، االن آن را بر مى گردانم : یش كشد؛ بلكھ جواب مى دادخلیفھ ناراحت شود و تازیانھ خود را پ
این » مى دانستم جز تو كسى جراءت خریدن آن را ندارد«: توجھ كنیم كھ فرمود) ع(ھنگامى كھ بھ سخن امام 
ھدیدھاى در مخالفت با بدعتھاى خلفا از ت) ع(از سیاق این حدیث بر مى آید كھ امام . مطلب روشن تر خواھد شد

 .آنھا ھراسى بھ دل راه نمى داد؛ بلكھ خلیفھ را با عصا نیز تھدید مى كرد

ع(تقدیم خطبھ بر نماز عید توسط عثمان و اعتراض امام على  -7 ) 
در نماز عید فطر و قربان بر آن بود كھ اول نماز را مى خواندند و سپس بھ ایراد خطبھ مى ) ص(سنت پیامبر 

اول و دوم نیز بھ این سنت عمل مى شد در عصر خلیفھ. پرداختند اولین فردى كھ خطبھ را بر نماز عید مقدم  (787).
برخى در مقام توجیھ این بدعت گفتھ اند عثمان در یكى از اعیاد مشاھده كرد كھ مردم بھ  (788)داشت ، عثمان بود

این سخن قابل قبول نیست ؛ زیرا . ند، از اینرو نماز را بھ تاءخیر انداخت تا ھمھ توفیق شركت بیابندنماز نرسید
نیز وجود داشت و بر حضرت مخفى نبود، در عین حال ، نماز را قبل از خطبھ ) ص(ھمین امر در زمان پیامبر 

ر باشد اجتھاد در مقابل نص نموده و اگر قرا. اقامھ مى نمود؛ چرا كھ مصلحت تشریع مھم تر از این امور است 
با این ) ع(امام على . احكام الھى را طبق آراء و افكار خود تغییر دھیم ، دیگر حكمى از احكام پا برجا نخواھد ماند

بدعت نیز مخالفت نمود و در عصر خلیفھ سوم ھنگامى كھ نماز عید را اقامھ نمود، بعد از خواندن نماز بھ ایراد 
و این جریان در اواخر حكومت عثمان و در زمانى بود كھ خانھ وى توسط مردم محاصره شده خطبھ پرداخت 

 (789).بود
فھ سوم سبب شد بنى امیھ كھ بعد از وى بر سر كار آمدند بھ این بدعت ، ادامھ دھند و تا آنجا پیش رفتند كھ عمل خلی

سر مى » .سنت پیامبر متروك و نابود شده است «: بھ این بدعت ، شعار) ص(در جواب اعتراض صحابھ پیامبر 
ابوسعید الخدرى آورده است مروان . دادند شخصى فریاد زد و . در عصر معاویھ خطبھ را قبل از نماز خواند (790)

فت نمودى و خطبھ را قبل از نماز ایراد كردىاى مروان با سنت پیامبر مخال: یا مروان خالفت السنة «: گفت   
.»(791) 

) ص(شما سنت پیامبر : ابوسعید نیز بھ وى گفت . ه است سنت متروك گردید: مروان با كمال خونسردى پاسخ داد
بعد از اقامھ نماز بھ ایراد خطبھ » ابن زبیر«را تغییر دادید در حالى كھ بھتر از روش شما بود و بھ ھمین جھت 

ص(تمام سنت ھاى پیامبر : پرداخت و گفت  مورد تغییر قرار گرفتھ تا جایى كھ نماز نیز از آن مصون نمانده  (
 (792). است

و چون آنھا در نماز انگیزه بنى امیھ در تقدیم خطبھ بر نماز این بود كھ مردم را مجبور بھ شنیدن سخنان خود نمایند 
و سب ایشان مى پرداختند، مردم حاضر نبودند گوش بھ ) ع(و بھ ویژه على ) ص(بھ بدگوئى از اھل بیت پیامبر 

براى جلوگیرى از . از این رو بھ محض اتمام نماز، مردم از مصلى بیرون مى رفتند. یاوه گوییھاى آنھا بسپارند
را دشنام ) ع(ھر كس على «: مردمى كھ از پیامبر خود شنیده بودند (793).خروج مردم ، نماز را بھ تاءخیر انداختند

بھ من دشنام بھ خداست دھد مرا دشنام داده است و دشنام را از زبان ) ع(نمى توانستند سب امام على  (794)«. 
تصریح مى كند و مردم بھ مخالفت با بنى » نیل االوطار«لذا مؤ لف . و تحمل نمایندافرادى نظیر مروان و امثال ا

ص(امیھ پرداختھ و عمل آنھا در تقدیم خطبھ را بدعت شمرده و آن را مخالف سنت پیامبر  قلمداد كردند و از فقھاء  (
خطبھ داده اندبزرگى نظیر شافعى و نووى نقل مى كند كھ فتوى بھ بطالن نماز عید در صورت تقدیم  .(795) 
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این بحث بطور مفصل ترى در متن كتاب خواھد آمد. 7 . 
78- 79، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -19 . 
87  ، ص 8؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 63، ص 1ج ابو نعیم اصفھانى ، احمد، حلیة االولیاء،  -20 . 
؛ جوینى خراسانى ، ابراھیم ، فرائد 52 - 53قندوزى حنفى ، سلیمان ، ینابیع الموده ، ص  .((ھو ولى مؤ من بعدى )) -21

203و  201؛ مناوى ، عبدالرؤ ف ، كنوز الحقایق ، ص 56المسطین ، ص  . 
141جوینى خراسانى ، ابراھیم ، فرائد السمطین ، ص  -22 . 
157فرائد السمطین ، ص  -23 . 
؛ عالمھ امینى ، عبدالحسین در 63، ص 1احمد، حلیة االولیاء، ج  ؛ ابو نعمیم اصفھانى ،197فرائد السمطین ، ص  -24

بھ عنوان خلیفھ بعد از خود، مى ) ص(از ناحیھ پیامبر ) ع(روایاتى كھ نص بر نصب امام على  176، ص 7الغدیر، ج 
 . باشد آورده است
؛ خطیب بغدادى ، احمد، 484، ص 1؛ این اثیر، على ، الكامل فى التاریخ ، ج 121، ص 3حاكم محمد، المستدرك ، ج  -25

134، ص 1تاریخ بغداد، ج  . 
134، ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -26 . 
127سید رضى ، نھج البالغھ ، خطبھ  -27 . 
؛ ابن 125، ص 1؛ حاكم حسكانى ، عبیدهللا ، شواھد التنزیب ج 281، ص 1ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ ، ج  -28

؛ ابن 152، ص 1؛ كوفى ، محمد ابن سلیمان ، مناقب االمام امیرالمؤ منین ، ج 13جوزى ، یوسف تذكرة الخواص ، ص 



كھ روایات زیادى را جمع آورى  111تا ص  41، ص 1على ، ترجمة االمام امیرالمؤ منین من تاریخ دمشق ، ج  عساكر،
؛ 310، ص 2؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 200تا ص  288، ص 38كرده است ؛ مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 

، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، مروج الذھب ، ج  291. 
366  ، ص 2؛ صدوق ، محمد، الخصال ، ج 488، ص 1ابن االثیر، على ، الكامل فى التاریخ ، ج  -29 . 
281  ، ص 1؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ ، ج 312، ص 2طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -30 . 
192سید رضى ، نھج البالغھ ، ج  -31 . 
30آیھ : سوره انفال  -32 . 
؛ 516، ص 1امل فى التاریخ ، ج ؛ ابن اثیر، على ، الك123 -  125، ص 2ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ ، ج  -33

؛ ابن جوزى 129تا  125، ص 1؛ حاكم حسكانى ، عبیدهللا ، شواھد التنزیل ، ج 228، ص 1ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 
367، ص 2؛ صدوق ، محمد الخصال ، ج 35و  34و  16، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  . 

207آیھ : بقره -34 . 
، 3قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج : براى مطالعھ مدارك نزول آیھ در مورد امام بھ كتب ذیل مراجعھ شود -35

؛ 252، ص ؛ طوسى ، محمد ابن جعفر شیخ الطائفھ ، االمالى 262، ص 13؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 21ص 
؛ حاكم حسكانى ، عبیدهللا ، شواھد التنزیل ، ج 64، ص 19و ج  40  ، ص 39عالمھ مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 

35؛ ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 128 - 132، ص 1 . 
؛ حاكم 63، ص 19؛ مجلسى ، محمد باقر، بحار االنوار، ج 180ص ، 3سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -36

؛ دیوان امام على 82، ص 9؛ طباطبائى ، محمد حسین ، المیزان ، ج 131، ص 1حسكانى ، عبیدهللا ، شواھد التنزیل ، ج 
( 213، ص )ع . 
، ص 2؛ طبرسى ، ابو على فضل الحسن ، مجمع البیان ج 268، ص 2، ج  ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ -37

116 -  117، ص 1؛ قمى ، شیخ عباس ، منتھى االمال ، ج 527 . 
نفر از مقتولین را نام مى برد كھ  49وى : 152، ص 1واقدى ، المغازى ، ج  -38 بھ ) ع(على نفر از آنان بھ دست امام  22
 .ھالكت رسیدند
؛ ابن ابى الحدید، نھج 514، ص 2؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 551، ص 1ابن اثیر، على ، الكامل ، فى التاریخ ، ج  -39

ھ این جملھ در جنگ ، از كالم وى بر مى آید ك26؛ ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 293، ص 13البالغھ ، ج 
 . بدر و احد و خیبر نازل شده است
153آل عمران ، آیھ  -40 . 
237، ص 1واقدى ، محمد، المغازى ، ج  -41 . 
23، ص 15ح نھج البالغھ ، ج ابن ابى الحدید، شر -42 . 
، ص 3؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیره ، ج 517، ص 2؛ طبرى ، محمد، ج 553، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  -43
46. 
522، ص 2طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -44 . 
20  ، ص 15؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 237، ص 1واقدى ، محمد، المغازى ، ج  -45 . 
لنبى االعظم ، الصحیح من سیرة ا: براى روشن شدن فرار این سھ بھ كتاب . 29، ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -46

مراجعھ شود 243 - 249، ص 4ج  . 
368، ص 2صدوق ، محمد، الخصال ، ج  -47 . 
368، ص 2صدوق ، محمد، الخصال ، ج  -48 . 
تعبیر وى چنین است 470، ص 1المغازى ، ج  واقدى ، محمد، -49 ؛ ابن ((گویا بر سرھاى مسلمین پرنده نشستھ بود)) : 

، ص 1عساكر، على ، ترجمھ االمام على ، ج  169 368، ص 2؛ صدوق ، الخصال ، ج  . 
؛ قاضى تسترى ، سید نورهللا 285  ، ص 13رح نھج البالغھ ، ج ابن ابى الحدید، ش ((برز االیمان كلھ الى الشرك كلھ )) -50

9ص  6، احقاق الحق ، ج  . 
؛ حاكم حسكانى 216، ص 20؛ و عالمھ مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج 34، ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -51

9-6، ص 6؛ قاضى تسترى ، سید نور هللا ، احقاق الحق ، ج 13ص  ،2عبیدهللا ، شواھد التنزیل ، ج  . 



؛ حاكم ، محمد، 200  ؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 138و  137، ص 3بخارى ، محمد، الصحیح ، ج  -52
؛ قندوزى حنفى ، سلیمان ، ینابیع 24 - 27خواص ، ص ؛ ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة ال39 -  41، ص 3المستدرك ، ج 

؛ ابونعیم اصفھانى ، احمد، حلیة 174 -  181  ، ص 1؛ ابن عساكر، على ، ترجمھ االمام على ، ج 46، ص 1الموده ، ج 
62، ص 1االولیاء، ج  . 

61آل عمران ، آیھ  -53 . 
؛ زمخشرى ، محمود، 14؛ ابن جوزى یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 200سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -54

؛ فخر رازى ، محمد، التفسیر الكبیر، ج 104ص  4؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج 368، ص 1الكشاف ، ج 
80، ص 8 . 

روایات زیادى از كتب فریقین بھ این مضمون آمده است نظیر . 50- 51ص  1قندوزى حنفى ، ینابیع المودة ، ج  -55 على ))
؛295- 329، ص 38مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج  ((منى و انا من على   
؛ قندوزى حنفى ، 117  ، ص 1؛ ابن عساكر، على ترجمة االمام على ، ج 15- 16، ص 3رك ، ج حاكم ، محمد، المستد -56

؛ مجلس ، محمد باقر، بحاراالنوار، 200  ؛ ابن جوزى ، یوسف تذكرة الخواص ، ص 55، ص 1سلیمان ، ینابیع الموده ، ج 
330، ص 38ج  . 

19، ص 8؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 108، ص 1، كشف الغمة ، ج  اربلى ، على -57 . 
147، ص 4ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -58 . 
155، ص 4احمد، العقد الفرید، ج ؛ ابن عبدر ربھ ، 59- 89، ص 1احمدى ، على ، مكاتیب الرسول ، ج  -59 . 
83؛ طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص 44ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -60 . 
و طبق نقل دیگر. 605، ص 11متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج  -61 : (( كثرھم علماا )) 
614كنز العمال ، ص  -62 . 
600كنز العمال ، ص  -63 . 
203سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -64 . 
بھ نقل از كتب اھل سنت. 95-99، ص 3امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -65  . 
 .الغدیر -66
 .الغدیر -67
 .الغدیر -68
 .الغدیر -69
205سید رضى ، نھج البالغھ ، ج  -70 . 
 70، ص 6و ج  283  ، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 65، ص 1قندوزى ، سلیمان ، ینابیع الموده ، ج  -71

؛ 93وى اضافھ مى كند كھ امام بارھا این جملھ را بیان مى نمود؛ سید رضى ، نھج البالغھ ، خطبھ  108، ص 13و ج 
، 2بھ نقل از چندین كتب معتبر؛ سیوطى ، جالل الدین ، االتقان ، ج  627، ص 6محمودى ، محمد باقر، نھج السعاده ، ج 

222ص  . 
106، ص 13و ج  46  ، ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ج 203سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -72 . 
82ص  12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ج  -73 . 
199ین ، تاریخ الخلفاء، ص سیوطى ، جالل الد -74 . 
557، ص 1؛ حافظ ابن سلیمان ، مناقب االم امیرالمؤ منین ، ج 13ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -75 . 
وارد شده اشت ) ع(امام على از سوره مائده كھ در شاءن  54اشاره است بھ آیھ  -76  .بھ تفاسیر مراجعھ شود .
فرمود) ع(درباره على ) ص(اشاره است بھ حدیث منزلت كھ پیامبر  -77 طبرى ،  :((انت منى بمنزلة ھرون من موسى )) :

636  ، ص 1؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 104، ص 3محمد، تاریخ ، ج  . 
 .اشاره بھ داستان غدیر -78
، ص )ع(؛ دیوان امام على 67، ص 1قندوزى ، سلیمان ، ینابیع الموده ، ج  -79 413. 
14، ص 2 ابن اثیر، على ، الكامل ، ج -80 . 
243و  182،ص )ص(ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد  -81 . 



53، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -82 . 
مى گفت) ع(م على ابن عباس بھ اما -83 )قریش تو را دوست ندارند؛ زیرا )) :  در جنگ بدر بسیارى از بھترین مردان ) تنھا
((. آنھا را كشتھ اى چرا قریش : شخصى از امام سجاد على بن الحسین پرسید. مشابھ این سخن از عثمان نیز نقل شده است 

ع(على  در فتح مكھ(روانھ جھنم نموده و آخرین گروه از آنھا را  زیرا گروه اول آنھا را: را دوست ندارند؟ حضرت فرمود (  
229، ص 2ابن عساكر، على ، ترجمة االمام على ، ج . ذلیل نمود ( . 
30ابن جوزى حنفى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -84 . 
؛ ابن 107، ص 4؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 185، ص 6ى ، سید نورهللا ، احقاق الحق ، ج قاضى تستر -85

محشى محترم ابن حدیث را از مسند بزار و . 324و  322، ص 2عساكر، على ، ترجمھ االمام على من تاریخ دمشق ، ج 
ابن حنبل و میزان االعتدال ذھبى و مناقب خوارزمى و  مجمع الزوائد و مجمع الزوائد و معجم الكبیر طبرانى و فضائل احمد

176، ص 13فرائد السمطین و غایة المرام نقل كرده است ؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج  . 
33، ص 13؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 196، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -86 . 
، ص 2ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج : روایات نماز ابى بكر -87 ؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیرة النبویھ ، 224-215

196-  198، ص 3؛ طبرى ، محمد، تاریخ ج 459 - 467، ص 4ج  . 
196ص  9؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 190، ص 2، محمد، الطبقات الكبرى ، ج ابن سعد -88 . 
7و  664، حدیث 1بخارى ، محمد ابن اسماعیل ، صحیح ، ج  -89 13 ، ص 1؛ ابن جوزى ، ابوالفرج ، صفة الصفوه ، ج 

94و 93 . 
215-  224، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -90 . 
؛ ابن جوزى ، 340  ، ص 3، زینى دحالن ، السیرة ، حاشیة السیرة الحلبیھ ، ج 196، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -91

93، ص 1ابوالفرج ، صفة الصفوة ، ج  . 
197، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -92 . 
33، ص 13ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -93 . 
198و  197، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -94 . 
97، ص 1ابن جوزى ، ابوالفرج ، صفة الصفوة ، ج  -95 . 
، حدیث 57، ص 1؛ بخارى ، محمد ابن اسماعیل ، صحیح ، ج 242-  244، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -96

؛ 192- 193، ص 3؛ طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج 31ص  13شرح نھج البالغھ ج ؛ ابن ابى الحدید، 114
450 -  451، ص 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیره النبویھ ، ج 7، ص 2ابن اثیر، على الكامل فى التاریخ ، ج  . 

، حدیث 57، ص 1؛ بخارى ، محمد ابن اسماعیل ، صحیح ، ج 242-  244، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -97
؛ 192- 193، ص 3؛ طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج 31ص  13؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ج 114

450 -  451، ص 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیره النبویھ ، ج 7، ص 2ابن اثیر، على الكامل فى التاریخ ، ج  . 
، حدیث 57، ص 1؛ بخارى ، محمد ابن اسماعیل ، صحیح ، ج 242-  244، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -98

؛ 192- 193، ص 3؛ طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج 31ص  13؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ج 114
450 -  451، ص 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیره النبویھ ، ج 7، ص 2امل فى التاریخ ، ج ابن اثیر، على الك . 

بارھا تمسك ) ص(سخن عمر كامال صحیح است ؛ زیرا پیامبر . 77-78، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -99
بھ انصار فرمود) ص(مردم مى دانست و بنابر حدیثى كھ قبال نقل كردیم ، پیامبر بھ عترت خود را مانع از گمراھى  بعد )) :

ھنگام مرگ ھم تصمیم بر نوشتن وصیتى داشت كھ مانع از گمراه شدن  ((از من بھ على تمسك جوئید كھ گمراه نشوید
 .مسلمین شود
265، ص 2طبقات ، ج ابن سعد، محمد، ال -100 . 
266- 270ابن سعد، محمد، الطبقات ، ص  -101 . 
؛ ابى الفدا، 240  ، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 220و  201، ص 3ظطبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -102

، ص 1ریخ ابى الفداء، ج اسماعیل ، تا 164 ؛ 351، ص 3؛ زینى دحالن ، احمد، السیرة ، حاشیھ السیرة ، الحلبیھ ، ج 
143، ص 1طبرى ، احمد، الریاض النضره ، ج  . 

طبرى ، محمد ابن جریر، ؛ 306، ص 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة ، ج 354، ص 3حلبى ، على ، السیره ، ج  -103



200، ص 3تاریخ طبرى ، ج  . 
بھ عنوان سرپرست مدینھ ھنگام سفر حضرت تعیین گردیده ) ص(عمرو ابن قیس بن زائده كھ بارھا از طرف پیامبر  -104

نقلبتمو ما محمد اال رسول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات او قتل ابود آیھ   ... ( ؛ و آیھ )144/ آل عمران  ) ((انك میت و انھم میتون )) / زمر
243، ص 5ابن كثیر، البدایة و النھایھ ، ج . را تالوت مى كند؛ ولى عمر بھ آن اعتناء نمى نماید) 30 . 

، ص 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیرة النبویھ ، ج 7-8، ص 2ج  ابن اثیر، على ابن ابى الكرم ، الكامل فى التاریخ ، -105
243، ص 5؛ زینى دحالن ، احمد السیرة ، حاشیھ الحلبیھ ، ج 453 . 

، ص 4یھ ، ج ؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیرة النبو7-8، ص 2ابن اثیر، على ابن ابى الكرم ، الكامل فى التاریخ ، ج  -106
243، ص 5؛ زینى دحالن ، احمد السیرة ، حاشیھ الحلبیھ ، ج 453 . 

، ص 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، السیرة النبویھ ، ج 7-8، ص 2ابن اثیر، على ابن ابى الكرم ، الكامل فى التاریخ ، ج  -107
243، ص 5اشیھ الحلبیھ ، ج ؛ زینى دحالن ، احمد السیرة ، ح453 . 

؛ ابن اثیر، على ، 201  ، ص 3؛ طبرى ، محمد، تاریخ طبرى ، ج 268- 270، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -108
، ص 4یر، السیرة النبویھ ، ج ؛ ابن كث307، 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ ، ج 10، ص 2الكامل فى التاریخ ، ج 

242، ص 5و نیز البدایة و النھایھ ، ج  481 . 
267، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -109 . 
؛ ابن كثیر، 12، ص 2لى ، الكامل ، ج ؛ ابن اثیر، ع206، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -110

246، ص 5اسماعیل ، البدایة و النھایھ ، ج  . 
13، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل فى التاریخ ، ج 219، ص 3طبرى ؛ محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -111 . 
203، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ الطبرى ، ج  -112 . 
؛ ابن 14، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل فى التاریخ ، ج 202، ص 3طبرى محمد ابن جریر، تاریخ الطبرى ، ج  -113
1قتیبھ دینورى ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج  357، ص 3لبى ، على ، السیرة ، ج ؛ح9و  6، ص  . 
39، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 203، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -114 . 
لى ، السیرة الحلبیة ، ج ؛ حلبى ، ع221، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -115 3 358، ص  . 
223، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -116 . 
40، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -117 . 
؛ 264، ص 4؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 223و  222و  206، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ الطبرى ، ج  -118

، ص 4ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویة ، ج  311 ؛ مفید، محمد 64، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 
؛ ابن قتیبھ دینورى ، عبدهللا ، 60یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  ؛ ابن جوزى ،116، ص 1ابن نعمان ، مصنفات ، ج 

، ص 1؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج 10، ص 2االمامة و السیاسة ، ج  179. 
359  ، ص 3؛ حلبى ، على ، السیرة ، ج 222، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -119 . 
؛ ابن قتیبھ ، عبدهللا 14، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 206، ص 3طبرى ، محمد ابن جریر، تاریخ طبرى ، ج  -120

39  ، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 10، ص 1، االمامة و السیامة ، ج  . 
فردى را بھ شام محل . عمر در زمان حكومت خود بھ این تھدید عمل كرد. 223، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -121

ابن عدریھ اندلسى ، احمد، العقد الفرید، ج . سپس دستگاه حاكم آن ره بھ جن نسبت داد. سكونت سعد براى ترور وى فرستاد
247، ص 4 . 

56، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -122 . 
؛ طبرسى ، 186  ؛ ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص 60ابن جورى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -123

192، ص 1على ، احتجاج ، ج  . 
116، ص 1مفید، محمد، مصنفات ، ج  -124 . 
؛ ابن ابى 11  ، ص 1؛ ابن قتیبھ دینورى ، عبدهللا االمامة و السیاسة ، ج 203، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -125

، ص 6و ج 21، ص 2الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  11 ؛ ابن اثیر، على ، 124  ، ص 2حمد، تاریخ ، ج ؛ یعقوبى ، ا
؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج 49، ص 13؛ مفید، محمد، مصنفات ، ج 325، ص 2الكامل ، ج  1 181، ص  . 

174، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج الكامل ، ج  -126 . 



3؛ ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد حدیث شماره 219، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -127 . 
50، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -128 . 
61و 60یوسف ، تذكرة الخواص ، ص ابن جوزى ،  -129 . 
جملگى بھ اتفاق با ابى بكر بیعت كردند و بر یكدیگر سبقت مى نمودند و جمع : مانند آنچھ ابن اعثم كوفى مى گوید -130

ھیچ فردى از : كھ آورده است و نیز سخن طبرى  6الفتوح ، ص : مھاجر انصار بى اكراه و انكار با وى بیعت كردند
207، ص 3تاریخ طبرى ، ج . مھاجرین با بیعت با ابابكر مخالف نبود، تنھا برخى از مرتدین با وى مخالفت نمودند . 

ى ، التنبیھ و ؛ مسعودى ، عل76، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 426، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -131
254االشراف ، ص  . 

، ص 3رومى بغدادى ، یاقوت ، معجم البلدان ، ج . منطقھ اى است كھ اول حجاز و آخر شام محسوب مى شده است  -132
211. 
؛ طبرى ، تاریخ الطبرى ، ج 10، ص 1ج  ذھبى ، محمد، اسیر اعالم النبالء، -133 4 ؛ ابن ابى الحدید، شرح 227، ص 

مؤ لف این كتاب آورده است كھ عمر در : 23، ص 1؛ ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج 190، ص 1نھج البالغھ ، ج 
 ((. اگر اباعبیده و یا معاذ در قید حیات بودند آنھا را انتخاب مى كردم)) : زمان مرگش گفت
، مسعودى ، 412  ، ص 3؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج 15، ص 1ذھبى ، محمد، سیر اعالم النبالء، ج  -134

، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 597و  427، ص 3؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 323، ص 2على ، مرج الذھب ، ج 
124و  76 . 

426، ص 3ابن حجر عسقالنى ، احمد، االصابة ، فى تمییز الصحابة ، ج  -135 . 
؛ ابن قتیبھ ، عبدهللا ، 38، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 220، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -136

7، ص 1امة و السیاسة ، ج االم . 
؛ مسعودى ، على ، 227، ص 4؛ طبرى ، تاریخ طبرى ، ج 190، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -137

111اثبات الوصیھ ، ص  . 
؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، 70، ص 2یعاب فى معرفة االصحاب ، حاشیھ االصابھ ، ج ابن عبدالبر، یوسف ، االست -138

85، ص 3ج  . 
؛ كحالھ ، 362  ، ص 3؛ حلبى ، على ، السیرة الحلبیھ ، ج 274، ص 16ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -139

124، ص 4عمررضا، اعالم النساء، ج  . 
60توبھ ، آیھ  -140 . 
87عاملى ، شرف الدین ، الفصول المھمھ فى تاءلیف االمة ، ص  -141 . 
275، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -142 . 
58، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -143 . 
ابن عبد . بیعت با ابى بكر را بدون مشورت با مسلمین مى دانستند) ص(و از این رو عده اى از اصحاب رسول خدا  -144

266 ، ص4ربھ ، العقد الفرید، ج  . 
؛ ابن ابى الحدید؛ شرح نھج البالغھ ، ج 205، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  -145 2 ، 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 26، ص 

؛ متقى ھندى ، 363، ص 3؛ حلبى ، على ، السیرة ، ج 233، ص 1؛ محب طبرى ، احمد، الریاض النضرة ، ج 158ص 
649، ص 5نزالعمال ، ج على ، ك . 

648- 647متقى ھندى ، كنزالعمال ، ص  -146 . 
6-7ماوردى ، على ، االحكام السطانیة ، ص  -147 . 
155،ص 7المصنف ، ج صنعائى ، عبدالرزاق ،  -148 . 
33،ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -149 . 
 ؛ ابن11، ص 1؛ و نیز دینورى ، ابن قتیبھ ، االمة و السیاسة ، ج 587، ص 1بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -150

183  ، ص 1؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج 11، ص 6ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . 
 . رضى ، نھج البالغھ ، خطبھ سوم -151
بقره اقتباس كرده است كھ در مورد رشوه مى  188از آیھ از مصدر ادالء مى باشد و امام این كلمھ را ) ادلى (كلمھ  -152



:فرماید ، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  و ال تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تداوا بھا الى الحكام 162. 
ابابكر مى گفت: 14، ص 1االمامة و السیاسة ، ج  -153  : (( قیلونى بیعتى ا ، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  ((
168. 
 . نام ابابكر عبدهللا ابن عثمان بوده است -154
؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، 429، ص 3ج  ؛ طبرى ، محمد، تاریخ ،5، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -155

80، ص 2ج  . 
ام كلثوم ھمسر عبدالرحمن ،  ((. و مال االخر لصھره)) :امام در خطبھ سوم نھج البالغھ بھ این مطلب اشاره مى كند -156

229-231، ص 8ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج . خواھر عثمان بوده است  . 
؛ ابى الفداء، اسماعیل ، 194، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 233، ص 4طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -157

175، ص 1تاریخ ابى الفداء، ج  . 
238، ص 4طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -158 . 
169، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -159 . 
6، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -160 . 
7، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -161 . 
8، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -162 . 
202، ص 3طبرى ، تاریخ الطبرى ، ج  -163 . 
205، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  -164 . 
؛ سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، حدیث سوم ، در گفتار قبل 219، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -165
 .قسمتى از جو خفقان و ارعاب بیان شد
وى تنھا امام . 247  ، ص 4؛ ابن عبد ربھ ، العقد الفرید، ج 198-199، ص 1مامقانى ، عبدهللا ، تنقیح المقال ، ج  -166

و عباس و زبیر و سعد ابن عباده را نام مى برد؛ شرف الدین موسوى ، سید عبدالحسین ، الفصول المھمھ ، ص ) ع(على 
124، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 56و  51، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 53 . 

ره بھ حال ) س (دستور داد درھاى منازلى كھ بھ مسجد باز مى شد مسدود گردد؛ ولى تنھا در خانھ زھرا) ص(پیامبر  -167
41؛ این جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 173، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج . خود رھا نمود . 

126  ، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 56، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -168 . 
، ص 3؛ طبرى ، ج 12، ص 1ابن قتیبھ دینورى ، االمامة و السیاسة ، ج  -169 202 آل ؛ ھاللى ، سلیم بن قیس ، اسرار 

56، ص 2؛ ابن ابى الحدید شرح نھج البالغھ ، ج 177محمد، ص  . 
56، ص 2؛ ابن ابى الحدید شرح نھج البالغھ ، ج 177ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، آل محمد، ص  -170 . 
طبرى ، محمد، تاریخ . كھ در اول صبح دوشنبھ رحلت نمود در شب چھارشنبھ بھ خاك سپرده شد) ص(جنازه پیامبر  -171

217، ص 3، ج  . 
114، ص 4؛ كحالھ ، عمر رضا، اعالم النساء، ج 13، ص 1ابن قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة و السیاسھ ، ج  -172 . 
175ابن قتیبھ و كحالھ ، ھاللى ، سلیم بن قیس ، اسرار آل محمد، ص  -173 . 
587، ص 1بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -174 . 
165  ، ص 1؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ، ج 247، ص 4، ج ابن عدریھ ، احمد، العقد الفرید -175 . 
؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 13، ص 1االمامة و السیاسة ، ج  -176 2 56، ص  . 
؛ كحالھ ، رضا، 179  ؛ ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص 13، ص 1دینورى ، االمامة و السیاسة ، ج  -177

115، ص 4اعالم النساء، ج  . 
؛ كحالھ ، رضا، 179  ؛ ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص 13، ص 1دینورى ، االمامة و السیاسة ، ج  -178

115، ص 4اعالم النساء، ج  . 
؛ ابن قتیبھ دینورى ، 56، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 202، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -179

12، ص 1عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج  . 
؛ 165، ص 1؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ابى الفداء، ج 247، ص 4احمد، العقدالفرید، ج  ابن عبد ربھ اندلسى ، -180



، 4كحالھ ، عمر رضا، اعالم النساء، ج  و این عمل قوى تر ) آتش آورده ام (آرى : بالذرى نقل مى كند كھ عمر گفت  .114
586  ، ص 1انساب االشراف ، ج : است از آنچھ پدرت آورده است  . 

؛ 165، ص 1؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ابى الفداء، ج 247، ص 4ابن عبد ربھ اندلسى ، احمد، العقدالفرید، ج  -181
، 4كحالھ ، عمر رضا، اعالم النساء، ج  و این عمل قوى تر ) آتش آورده ام (آرى : بالذرى نقل مى كند كھ عمر گفت  .114

586  ، ص 1انساب االشراف ، ج : ت از آنچھ پدرت آورده است اس . 
110مسعودى ، على ، اثبات الوصیھ ، ص  -182 . 
بھ نقل از . 77، ص 1نحل ،ج ؛ شھرستانى ، محمد، الملل و ال177ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص  -183

بى احترامى بھ خانھ وحى دستاویزى براى آیندگان شد بطورى كھ عبدهللا ابن زبیر، محمد ابن حنفیھ . بھ نقل از نظام . نظام 
برادرش عروه براى  .و ابن عباس و گروھى دیگر را محاصره نمود و ھیزمھاى فراوانى براى آتش زدن آنھا فراھم كرد

؛ 147، ص 20ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج : كار عمر در كنار خانھ زھرا استدالل مى نموداین عمل ، بھ 
90  ، ص 3مسعودى مروج الذھب ، ج  . 

بھ نقل از  .77، ص 1؛ شھرستانى ، محمد، الملل و النحل ، ج 177ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص  -184
بى احترامى بھ خانھ وحى دستاویزى براى آیندگان شد بطورى كھ عبدهللا ابن زبیر، محمد ابن حنفیھ . بھ نقل از نظام . نظام 

برادرش عروه براى  .و ابن عباس و گروھى دیگر را محاصره نمود و ھیزمھاى فراوانى براى آتش زدن آنھا فراھم كرد
؛ 147، ص 20ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج : خانھ زھرا استدالل مى نمود این عمل ، بھ كار عمر در كنار

90  ، ص 3مسعودى مروج الذھب ، ج  . 
126، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ج  -185 . 
؛ طبرى ، تاریخ طبرى 124، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 11، ص 1، االمامة و السیاسة ، ج  دینورى ، عبدهللا -186

325، ص 2؛ ابن اثیر، على الكامل ، ج 203، ص 3، ج  . 
126، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -187 . 
معاویھ در نامھ سرزنش . 50، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 203، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -188

در ) ع(آیا یاد دارى كھ تو را چون شترى مھار كرده براى بیعت بھ مسجد مى بردند؟ و امام : مى نویسد) ع(آمیزى بھ امام 
سید رضى ، نھج البالغھ ، نامھ . وم واقع شودبراى یك مؤ من ننگ نیست كھ مظل: جواب نوشت  ؛ ابن مزاحم ، نصر، 28

88و  87نصر، وقعة صفین ، ص  . 
، ص 1؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج 203، ص 3طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -189 183. 
114  ، ص 4؛ كحالھ ؛ عمر رضا، اعالم النساء، ج 13، ص 1یبھ ، االمامة و السیاسة ، ج ابن قت -190 . 
و  6؛ و ابن اعثم كوفى ، احمد، الفتوح ، ص 11، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، شرح نھج البالغھ ، ج  -191

182، ص 1ج  ؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ،7 در نامھ بھ معاویھ نیز بھ این مطلب اشاره مى كند كھ اگر ) ع(امام  .
نھج البالغھ نامھ . علیھ انصار استدالل كردند پس حكومت حق ما بوده است ) ص(مھاجرین با استدالل بھ قرابت با پیامبر 

28. 
دى دلیل بر اولویت او براى خالفت مى گردد؟ مگر در بین صحابھ پیامبر پیرتر از ابابكر آیا واقعا مسن بودن فر -192

، ص 7وجود نداشت ؟ عالمھ امینى در الغدیر، ج  نام چھل نفر از صحابھ پیامبر كھ از نظر سنى بزرگتر از ابوبكر  270
 .بودند را نام مى برد كھ در بین آنھا افرادى نظیر سلمان وجود دارند
؛ 12و ص  11  ، ص 6؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 12و  11، ص 1ابن وقتیبھ ، االمة و السیاسة ، ج  -193
7ابن اعثم كوفى ، احمد، الفتوح ، ص  . 

اعتراف مى نماید) ع(وى در این سخن بھ پایمال شدن حق امام . 316ص ، 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -194 . 
8ابن اعثم كوفى ، احمد، الفتوح ، ص  -195 . 
90نصر ابن مزاحم ، وقعة صفین ، ص  -196 . 
150اعراف ، آیھ  -197 . 
؛ 186و  180؛ ھاللى ، سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، ص 130، ص 1ابن قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج  -198

110مسعودى ، على ، اثبات الوصیھ ، ص  . 
110مسعودى ، على ، اثبات الوصیة ، ص  -199 . 



235، ص 4ابن حزم ، على بن احمد، الفصل فى الملل و النحل ، ج  -200   . 
119  عة صفین ، ص ؛ نصر بن مزاحم ، وق22و  21، ص 3مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -201 . 
22، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -202 . 
؛ سیوطى ، جالل الدین ، 233، ص 4؛ طبرى ، تاریخ الطبرى ، ج 27، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -203

181لخلفاء، ص تاریخ ا . 
؛ ابن قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج 229، ص 4طبرى ، تاریخ ، ج  -204 1 ؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ 24، ص 

112؛ مسعودى ، على ، اثبات الوصیھ ، ص 175، ص 1، ج  . 
شبیھ آن را حلبى در . 587، ص 1؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 247، ص 4ابن عبدربھ ، العقد الفرید، ج  -205

آورده است 360، ص 4السیرة ، ج   . 
207، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ الطبرى ، ج  -206 . 
495، ص 4ابن كثیر، اسماعیل ، السیرة النبویھ ، ج  -207 . 
؛ ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، 126، یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ص 250مسعودى ، التنبیھ و االشراف ، ص  -208

؛ ابن 165، ص 1؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ابى الفداء، ج 586 ، ص1، بالذرى ، انساب االشراف ، ج 14، ص 1ج 
61و  60جوزى ، تذكرة الخواص ، ص  . 

، ص 3؛ طبرى ، تاریخ طبرى ، ج 316، ص 2مسعودى ، مروج الذھب ، ج  -209 بھ نقل از زھرى ؛ ابن اعثم ،  208
360، ص 3ى ، على ، السیرة الحلبیھ ، ج ؛ حلب8احمد، الفتوح ، ص  . 

235، ص 4ابن حزم ، على ابن احمد، الفصل فى الملل و النحل ، ج  -210 . 
10، ص 2ابن اثیر، الكامل فى التاریخ ، ج  -211 . 
293، ص 4ابن حجر عسقالنى ، تھذیب التھذیب ، ج  -212 . 
587، ص 1بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -213 . 
ص ، 5براى مطالعھ ، درباره متن و میزان صحت این روایات بھ الغدیر ج  -214  41، ص 41، ص 8و نیز ج  375-297

-36 . 
11  ، ص 6؛ ابن ابى الجدید، شرح نھج البالغھ ، ج 11، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -215 . 
114  ، ص 4؛ كحالھ ، عمر رضا، اعالم النساء، ج 14ص  ،11ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -216 . 
طبرسى . 14، ص 11؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 4، حدیث )ص(سلیم ابن قیس ھاللى ، اسرار آل محمد  -217

نیز بھ این مطلب اشاره مى كند 188، ص 1در احتجاج ، ج  . 
47، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ،ج  -218 . 
؛ طبرسى ، على ، 114، ص 4؛ كحالھ ، عمر رضا، اعالم النساء، ج 12، ص 1ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -219

) ص(این سخن را اما در جواب عباس عمومى خود كھ بالفاصلھ بعد از فوت پیامبر  مشابھ. 184، ص 1االحتجاج ، ج 
48، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج . شد، بیان داشتھ است ) ع(خواستار بیعت با على  . 

؛ طبرى ، تاریخ ، ج 314، ص 2ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویة ، ج  -220 3 ؛ ابن اثیر، على الكامل ، ج 213، ص 
،9، ص 2  

؛ طبرى ، محمد، تاریخ طبرى ، ج 160ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ، ص  -221 3 ؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، 211، ص 
273، ص 2ج  . 

؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن تاریخ ، ج 273، ص 2ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -222 2 ؛ محب 63و ص  62  ، ص 2، ق 
؛ ابن اثیر، على ، الكامل 314، ص 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة ، ج 237، ص 1طبرى ، احمد، الریاض النضره ، ج 

213، ص 3؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 9، ص 2، ج  . 
؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن تاریخ ، ج 273، ص 2ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -223 2 ؛ محب 63و ص  62  ، ص 2، ق 

؛ ابن اثیر، على ، الكامل 314، ص 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة ، ج 237، ص 1طبرى ، احمد، الریاض النضره ، ج 
213، ص 3؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 9ص ، 2، ج  . 

213، ص 3؛ طبرى ، تاریخ ، ج 305، ص 2ابن سعد، الطبقات ، ج  -224 . 
، ص 1عسكرى ، سیدمرتضى ، ویژگیھا و دیدگاھھاى دو مكتب در اسالم ، ج  -225 ھ نقل از متقى ھندى ، على ، ب 190



140، ص 3كنزالعمال ، ج  . 
 . این شعار با ذكر منابع در مقدمھ آمده است -226
4حدیث  -) ص(سلیم ابن قیس ھاللى ، اسرار آل محمد -227 . 
بھ نقل از منابع اھل  159، ص 1؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر ج 167، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ،ج  -228
 . سنت
؛ ابن 4، حدیث )ص(؛ سلیم بن قیس ، اسرار آل محمد 314-315جوینى خراسانى ، ابراھیم ، فرائد السمطین ، ص  -229
2عساكر در ترجمة االمام على من تاریخ دمشق ، ج  مناشدات امام بھ حدیث غدیر را آورده است 5-30، ص   . 
2ج  :((لھم خصائص حق الوالیة )) -230 . 
231- (( اھلھ و نقل منقلھ االن اذ رجع الحق الى  2ج  :((لھم خصائص حق الوالیة )) :(( . 
6نھج البالغھ ، خطبھ  -232 . 
172نھج البالغھ ، ج  -233 . 
سعد ابن ابى وقاص مى داند؛ ولى از امامیھ نقل مى ) كھ در شورا حضور داشتھ (نده را ابن ابى الحدید، اعتراض كن -234

305، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج . كند كھ شخص معترض ، ابوعبیده جراح و در روز سقیفھ بوده است  . 
، ص 18و ج  195  ، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 22ات قصار، ش سید رضى ، نھج البالغھ ، كلم -235

133-132 . 
307و  306، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -236 . 
306، ص 9و ج  140، ص 1ج  ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، -237 . 
46، ص 12، ج .306، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -238 . 
100سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -239 . 
2لبالغھ ، خ نھج ا -240 . 
109نھج البالغھ ، خ  -241 . 
239نھج البالغھ ، خ  -242 . 
154نھج البالغھ ، خ  -243 . 
، ص 1؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج 124؛ ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 3نھج البالغھ ، خطبھ  -244
452. 
93نھج البالغھ ، خ  -245 . 
؛ طبرسى ، على 12و  11ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ص ؛ 12و 11، ص 1ابن قیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -246

183- 184، ص 1، االحتجاج ، ج  . 
؛222، ص 2سیوطى ، جالل الدین ، االتقان ، ج  -247  
ھمین توجیھ را آورده است 231، ص 4، ج  ابن حزم نیز در الفصل فى الملل و النحل -248  . 
31سورة عبس ، آیھ  -249 . 
، 1؛ سیوطى ، جالل الدین ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 223، ص 19قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج  -250

704، ص 4؛ زمخشرى ، محمود، الكشاف ، ج 6، ص 1؛ ابن كثیر، اسماعیل ، ج 317ص  . 
، 1؛ سیوطى ، جالل الدین ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 223، ص 19قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج  -251

704، ص 4مخشرى ، محمود، الكشاف ، ج ؛ ز6، ص 1؛ ابن كثیر، اسماعیل ، ج 317ص  . 
 .نساء، آیھ آخر -252
؛ طبرى ، محمد، تفسیر ج 108سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -253 3 ؛ ابن 29، ص 4و ج  192و  191، ص 

470، ص 1یر، ج كثیر، اسماعیل ، تفس . 
؛ طبرى ، محمد، تفسیر ج 108سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -254 3 ؛ ابن 29، ص 4و ج  192و  191، ص 

470، ص 1كثیر، اسماعیل ، تفسیر، ج  . 
؛ طبرى ، محمد، تفسیر، ج 332، ص 2؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 607، ص 1تفسیر، ج  ابن كثیر، اسماعیل ، -255

29، ص 4و ج  193و  192، ص 3 . 



77، ص 5قرطبى ، محمد، الجامع ، ج  -256 . 
29، ص 4طبرى ، تفسیر، ج  -257 . 
؛ دارمى ، عبدهللا ، 255، ص 6؛ بیھقى احمد، السنن الكبرى ، ج 26، ص 11متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج  -258

154، ص 1سنن الدارمى ، ج  . 
108سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -259 . 
، ص 6؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 224، ص 4؛ امام احمد، مسند، ج 335، ص 1امام مالك ، موطاء، ج  -260

، 2؛ دارمى ، عبدهللا ، سنن ، ج 2  ، ص 1؛ ذھبى ، محمد، تذكرة الحفاظ، ج 162، ص 3؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج 234
359ص  . 

؛ متقى ھندى ، على 402  ، ص 2؛ ابن حجر عسقالنى ، االصابة ، ج 114سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -261
22، ص 11، كنزالعمال ، ج  . 

93نھج البالغھ ، خ  -262 . 
273-274، ص 8بیھقى ، السنن الكبرى ، ج  -263 . 
101-108سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -264 . 
152، ص 7عالمھ امینى ، الغدیر، ج  -265 . 
588، ص 5؛ متقى ، على ، كنزالعمال ، ج 14، ص 1امام احمد، مسند، ج  -266 . 
؛ طبرسى ، احمد، 189، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 22و  21مسعودى ، مروج الذھب ، ص  -267

، 33؛ مجلسى ، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 120و  119بن مزاحم ، وقعة صفین ، ص ؛ نصر 436، ص 1االحتجاج ، ج 
575ص  . 

182، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ج 100، ص 1ابن قبیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -268 . 
3غھ ، خ نھج البال -269 . 
478، ص 4راغب اصفھانى ، حسین ، محاضرات االدباء، جلد  -270 . 
57، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -271 . 
، 2؛ ابن عبدالبر، االستیعاب ، در ترجمھ عمر، حاشیھ االصابة ، ج 16، ص 5، انساب االشراف ، ج بالذرى ، احمد -272

؛ یعقوبى ، احمد، 228، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 260، ص 12؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 469ص 
158، ص 2تاریخ ، ج  . 

. مھاجرین اقوام پیامبرند و براى تصدى خالفت بعد از او سزاوارترند: ابوبكر در سقیفھ براى كوبیدن انصار گفت  -273
عمر نیز براى تحكیم بیعت با ابابكر بھ  6-7، ص 1؛ ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج 220، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج 

؛ 8و  7، ص 1؛ ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج 220  ، ص 3، ج  طبرى ، تاریخ طبرى. ھمین خویشاوندى استدالل نمود
38  ، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . 

نھج البالغھ این مطلب را توضیح مى دھد 28خود امام در نامھ  -274 . 
12، 11ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج  -275 . 
12و  11، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -276 . 
مشابھ این مطلب در . 41، ص 1؛ محمودى ، محمدباقر، نھج السعاده ، ج 110مسعودى ، على ، اثبات الوصیھ ، ص  -277

در رد منطق اھل ، سقیفھ فرمود) ع(آمده است كھ امام  67نھج البالغھ ، خ  احتجوا بالشجرة و اضاعوا الثمرة قریش علیھ )) :
 ((.انصار بھ درخت رسالت استدالل كردند؛ ولى میوه آن را كھ اھل بیت اویند از بین بردند
162نھج البالغھ ، خ  -278 . 
192نھج البالغھ ، خ  -279 . 
28نھج البالغھ ، نامھ  -280 . 
407، ص 34مجلسى ، محمدباقر، بحار، ج  -281 . 
6ماوردى ، على ، االحكام السلطانیة ، ص  -282 . 
143و  143، ص 7امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -283 . 
53نھج البالغھ ، نامھ  -284 . 



139، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -285 . 
131نھج البالغھ ، خ  -286 . 
272نھج البالغھ ، حكمت شماره  -287 . 
آمده است كھ در ایام خالفتش در مقام تحلیل دوران خلفت فرمود) ع(از امام على . 131نھج البالغھ ، خ  -288 متولیان )) :

عمل نمودند و من اگر بخواھم مردم را ) ص(امور قبل از من ، بھ كارھاى بزرگى دست زدند كھ در آنھا بر خالفت پیامبر 
یر اصلى خودش باز گردانم مردم و لشكریانم از اطراف من پراكنده مى مجبور بر ترك آن نموده و آن امور را بھ مس

627، ص 1طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج  ((.شوند . 
49، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -289 . 
163خ نھج البالغھ ، -290 آخرین  فانھا كانت اثره شحت علیھا نفوس قوم و سخت عنھا نفوس  :  . 
45نھج البالغھ ، نامھ  -291 . 
255  ، ص 8 ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج360، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -292 . 
299، ص 20ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -293 . 
3نھج البالغھ ، خ  -294 فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجا... وهللا لقد تقمصھا ابن ابى قحافھ  -  . 
)) : ابابكر مى گفت -295 مرا معاف دارید زیرا من بھترین شما نیستم . اقیلونى فلست بخیركم  ابن ابى الحدید، شرح نھج  :((

مشابھ آن را ابن قتیبھ نقل كرده است كھ ابابكر مى گفت 169، ص 1البالغھ ، ج  االمامة و السیاسیة ،  :((مرا رھا سازید)) : 
14، ص 1ج  . 

3نھج البالغھ ، خ  -296 . 
3نھج البالغھ ، خ  -297 . 
، تاریخ عمر ابن الخطاب  ؛ ابن جوزى ، ابوالفرج249، ص 3عاملى ، جعفر مرتضى ، الصحیح من سیرة النبى ،ج  -298

37، ص  . 
؛ سیوطى ، جالل 343  ، ص 6؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 199، ص 3ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -299

79، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 96الدین ، تاریخ الخفاء، ص  . 
428، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  -300 . 
61، ص 4ابن عبد ربھ ، العقد الفرید، ج  -301 . 
809  ، ص 3ال ، ج ؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعم73، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -302 . 
158  ، ص 6، كتاب االدب ؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 180و  179، ص 6مسلم ، صحیح ، ج  -303 . 
؛ ابن ابى 160ل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص ؛ سیوطى ، جال57ابن جوزى ، ابوالفرج ، تاریخ عمر بن الخطاب ، ص  -304

، ص 1الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج   .؛ وى تازیانھ عمر را ترسناكتر از شمشیر حجاج بن یوسف مى داند181
؛ حر عاملى ، 28، ث 11ج ؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، 280و  279، ص 8ابن حزم ، المحلى باالثار، ج  -305

؛ طوسى ، محمد ابن الحسین 9، ص 7؛ كلینى ، محمد ابن یعقوب ، فروع كافى ، ج 426، ص 17محمد، وسائل الشیعھ ، ج 
187، ص 4؛ شیخ صدوق ، محمد، من ال یحضره الفقیھ ، ج 248، ص 9، تھذیب االحكام ، ج  . 

126جوزى ، ابوالفرج ، تاریخ عمر ابن الخطاب ، ص ابن  -306 . 
213، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  -307 . 
رح نھج البالغھ ، ج ؛ ابن ابى الحدید، ش606، ص 3؛ االصابة ج 731، ص 15متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج  -308

181، ص 1 . 
125؛ ابن جوزى ، ابوالفرج ، تاریخ عمر ابن الخطاب ، ص 183، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -309 . 
101ص ،12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -310 . 
653  ، ص 8؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج 191، ص 3ھیثمى ، على ، مجمع الزوائد، ج  -311 . 
عالمھ امینى . 128 ، ص8بھ نقل از شرح مواھب قسطالنى ، ج  283، ص 6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -312

از كتب اھل سنت نقل كرده است 282، ص 6و ج  407روایات استجاب روزه رجب را در الغدیر، ص   . 
102، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -313 . 
3 نھج البالغھ ، خ -314 . 



181، ص 1شرح نھج البالغھ ، ج  -315 . 
180و  179، ص 6مسلم ، صحیح ، ج  -316 . 
21ص  ،1ابن قتیبھ ، دینورى ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج  -317 . 
؛ متقى ھندى ، 200  ؛ ماوردى ، على ، االحكام السلطانیھ ، ص 38، ص 7ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -318

593، ص 5على ، كنزالعمال ، ج  . 
عمر بھ غیر عرب ارث نمى : 29، ص 11متقى ھندى ، على ، كنزل العمال ، ج  ؛1، ص 2امام مالك ، موطاء، ج  -319
 .داد مگر آنكھ در سرزمین عرب متولد شده باشند
در و یعقوبى  214، ص 12ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ ، ج . 200ماوردى ، على ، االحكام السلطانیھ ، ص  -320

 593، ص 5و متقى ھندى در كنز العمال ، ج  185و ابن جوزى در تاریخ عمر بن الخطاب ، ص  153، ص 2تاریخ ، ج 
 .نیز در تقسیم بیت المال را آورده اند
224سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -321 . 
423، ص 3ابن اثیر، على ، اسدالغابھ ، ج  -322 . 
114؛ ابن طقطقى ، محمد، تاریخ فخرى ، ص 154، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -323 . 
؛ ابن كثیر، 268  ، ص 4بھ ، احمد، العقد الفرید، ج ؛ ابن عبد ر238و  233، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -324

146، ص 7اسماعیل ، البدایة و النھایھ ، ج  . 
28نھج البالغھ ، نامھ  -325 . 
4، ص 3ب االشراف ، ج ابن عبدالبر، االستیعاب ، ترجمھ عثمان ، بالذرى ، انسا -326 . 
این سخن عثمان سبب شد كھ كارگزاران وى نیز بیت المال را مال خدا بنامند و بھ دلخواه در آن تصرف كنند چنانچھ  -327
)) : بھ اباذر مى گفت ((ابن سوداء))مى نامید و  ((مال هللا ))معاویھ آن را  این سخن این است كھ ھمھ اموال بیت  ھدف معاویھ از

دھد  المال را بھ خود اختصاص  251، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  ((. . 
4، ص 3بالذرى ، احمد انساب االشراف ، ج  -328 . 
258  ، ص 8؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 113لصواعق المحرقھ ، ص ابن حجر ھیتمى ، احمد، ا -329 . 
مسعودى ، در مروج الذھب ، ج . 77، ص 3ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج  -330 2 قیمت امالك . 350  ، ص 

تران و گوسفندان فراوانى جاى گذشتعثمان او را یكصد ھزار دینار مى داند و مى افزاید كھ ش  . 
بھ ھمین جھت تا ھنگام مرگ با او قطع رابطھ نمود و حتى با او . 196، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -331

286، ص 4العقد الفرید، ج . سخن نمى گفت  . 
؛ ابن سعد، 38، 28، 27، ص 5؛بالذرى ، انساب االشراف ، ج 166، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ج  -332

؛ 256، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 113؛ ابن حجر، احمد، الصواعق المرحة ، ص 62، ص 3محمد، الطبقات ، ج 
237، ص 2ر، على ، الكامل ، ج ؛ ابن اثی185سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  . 

267، ص 4؛ ابن عبدربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 198، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -333 . 
تمام غنائم آفریقا را بھ خانواده حكم داد: وى مى افزاید: 256، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -334 . 
؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج 266، ص 4؛ ابن عبدربھ ، العقد الفرید، ج 178، ص 1ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ، ج  -335

198، ص 1البالغھ ، ج  . 
201، ص 1قاضى ابى یعلى ، محمد، االحكام السطانیة ، ج  -336 . 
28، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 164، ص 2یعقوبى ، تاریخ یعقوبى ، ج  -337 . 
28 ، ص5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -338 . 
؛ ابن اعثم ، 267، ص 4؛ ابن عبدربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 199و  198، 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -339

؛ ابن اعثم بخشش خلیفھ بھ وى را صد ھزار درھم مى داند316احمد، الفتوح ، ص  . 
مقایسھ كن كھ بھ عامل خود در آذربایجان نوشت) ع(این كالم عثمان را با سخن امام على  -340 فى یدیك مال من مال )) : 
و بھ عبدهللا ابن زمعھ نوشت 307، ص 4؛ ابن عبدربھ ، العقد الفرید، ج 5نھج البالغھ ، تامھ  ((هللا و انت من خزانھ  ان )) : 

و ال لك و انما ھو فى ء للمسلمینھذا المال لیس لى  232نھج البالغھ ، خ  ((.  . 
168، ص 2یعقوبى ، تاریخ ، ج  -341 . 



آورده است 199، ص 1شبیھ آن نیز در ج . 39، ص 3ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -342  . 
52  ، ص 5؛ بالذرى ، انساب االشراف ، ج 198، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -343 . 
256   ، ص4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 152، ص 7ابن كثیر، اسماعیل ، البدایة و النھایة ، ج  -344 . 
؛ بالذرى ، احمد، 149  ، ص 6؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 346و  345، ص 1ابن حجر، االصابة ، ج  -345

27، ص 5انساب االشراف ، ج  . 
526  ، ص 4؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 399، ص 2ان ، ج دمیرى ، كمال الدین ، حیاة الحیو -346 . 
155، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -347 . 
28  ، ص 29المعانى ، ج ؛ آلوسى ، تفسیر روح 251، ص 6سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -348 . 
199، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -349 . 
45و  44، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 360، ص 2مسعودى ، مروج الذھب ، ج  -350 . 
209، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -351 . 
28، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -352 . 
347  ، ص 4محمد، تاریخ ، ج  ؛ طبرى ،152، ص 7ابن كثیر، اسماعیل ، البدایة و النھایة ، ج  -353 . 
مؤ لف الكامل مدعى است كھ . 237، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 166، ص 2یعقوبى ، ترایھ یعقوبى ، ج  -354

غنائم افریقا را بھ عبدهللا داد 15عثمان  . 
199، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -355 . 
، ص 2؛ ابن حجر، االصابة ، ج 49، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -356 ؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام 317

107، ص 3اكم نیشابورى ، مستدرك ، ج ؛ ح51، ص 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویة ، ج 40،ص 7القرآن ،  . 
28، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -357 . 
404، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -358 . 
؛ مسعودى ، 220، ص 3ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج : مورد طلحھ بھ منابع ذیل مراجعھ شود براى مطالعھ ، در -359

350، ص 2على ، مروج الذھب ، ج  . 
، ج ؛ ابن اثیر، على ، الكامل 405، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 7، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -360

161، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 297، ص 2 . 
، مسعودى 350  ، ص 2؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 136، ص 3ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج  -361

دینار برآورد كرده است 000/84مال وى را  132  . 
مؤ لف االستیعال نیز سخنانى شبیھ ابن سعد و یعقوبى در مورد . 170، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ج  -362

مى ترسم اموال زیاد من ، مرا ورطھ : مى گفت ) ص(عبدالرحمن بھ ام سلمھ ھمسر پیامبر : اموال وى دارد و مى افزاید
396، ص 2االصابھ ، ج  حاشیھ. ھالكت بكشاند . 

358، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -363 . 
بھ نقل از بخارى ، الجامع الصحیح 282،ص 8امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -364  . 
109، ص 3ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -365 . 
350، ص 2مسعودى ، مروج الذھب ، ج  -366 . 
149، ص 3ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -367 . 
350، ص 2مسعودى ، مروج الذھب ، ج  -368 . 
، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 443، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -369 181. 
351، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -370 . 
260، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -371 . 
316؛ ابن اعثم ، احمد، الفتوح ، ص 191، ص 4ابن عبدربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -372 . 
170، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ص  -373 . 
77نھج البالغھ ، خ  -374 . 
، حدیث آخر26، مجلس 2؛ طوسى ، محمد، امالى ، ج 26، ص 32مجلسى ، محمدباقر، بحار، ج  -375 . 



80، ص 3طبقات ، ج ابن سعد، محمد، ال -376 . 
276  ، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 10، ص 32مجلسى ، بحاراالنوار، ج  -377 . 
30نھج البالغھ ، خ  -378  ((. استاثر فاساء االثرة)) :
؛ سید رضى ، نھج البالغھ ، 16، ص 32؛ مجلسى ، محمد باقر، ج 269،ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -379

كھ ذیل خطبھ را آورده است 15خ   . 
371  ، ص 2على ، مروج الذھب ، ج ؛ مسعودى ، 270،ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -380 . 
،ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 212، ص 17محمودى ، نھج السعادة فى مستدرك نھج البالغھ ، ج  -381
38. 
؛ طوسى ، محمد ابن 17- 19، ص 32؛ مجلسى ، محمدباقر، ج 37، ص 7، ج  ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ -382

این اموال اگر از آن من بود آن را بطور مساوى تقسیم مى : امام گاھى اشاره مى نمود. 26حسن ، امالى ، ذیل مجلسى 
دادند كھ فعال مقدارى بھ  این كالم را در پاسخ بھ كسانى فرمود كھ از روى دلسوزى پیشنھاد. كردم ، حال آنكھ مال خداست 

126نھج البالغھ ، خ . مخالفین بیشتر بده تا دھان آنھا را با این لقمھ ھا ببندى  . 
205؛ نھج البالغھ ، خ 41، ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 21، ص 32مجلسى ، محمدباقر، ج  -383 . 
عثمان از اینكھ . 175  ، ص 1؛ ابى الفداء، تاریخ ابى الفداء، ج 256، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -384
توبھ ، وى و اطرافیانش را زراندوز معرفى كردند چنان ناراحت شد كھ اعالم كرد آیھ در  34برخى از صحابھ با تالوت آیھ 

كتاب نازل شده است و از این رو مى خواست با خذف  مورد اھل ان كثیرا من االحبار و الرھبان لیاءكلون اموال الناس از ذیل آیھ  ((واو))

د ابى ابن كعب اعالم كرد كھ در .آن را مختص بھ اھل كتاب معرفى نماید ... بالباطل و یصدون عن سبیل هللا و الذین یكنزون الذھب
232، ص 3سیوطى ، الدر المنثور، ج . آنگاه عثمان از حذف آن منصرف گشت . قیام مى كنم من  ((واو))صورت خذف  . 
4، ص 3بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -385 . 
؛ ابن اثیر، على ، الكامل 365، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 149، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -386

286، ص 2، ج  . 
87  ، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 17، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -387 . 
30، ص 5رى ، انساب االشراف ، ج بالذ -388 . 
و ابن  90، ص 5و ابن اثیر، على ، اسدالغابھ ، ج  637، ص 3ابن حجر در االصابة ، ج . 49سوره حجرات  -389

تصریح مى كنند كھ آیھ  633، ص 3عبدالبر، االستعاب ، حاشیھ االصابھ ، ج  (( باءان جاءكم فاسق بن در شاءن ولید نازل  ((...
 . شده است
، 5؛ ابوالفرج اصفھانى ، على ، الغانى ، ج 633، ص 3ابن عبدالبر، االستیعاب ، چاپ شده در حاشیھ االصابة ، ج  -390

؛ ابن اثیر، على ، اسدالغابھ ، ج 137ص  5 33، ص 5راف ، ج ؛ بالذرى ، احمد، انساب االش90، ص  . 
165، ص 2یعقوبى ، تاریخ یعقوبى ، ج  -391 . 
؛ ابن عبدربھ ، 33  ، ص 5؛ بالذرى ، انساب االشراف ، ج 20و  19، ص 3ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -392

آبرو ریزى ولید بھ آنجا رسید كھ . 143، ص 5؛ ابوالفرج اصفھانى ، على ، االغانى ، ج 353، ص 2الفرید، ج احمد، العقد 
سعید كھ از طرف عثمان بعد از عزل ولید، حاكم كوفھ گشت ، دستور داد كھ منبر كوفھ را بشویند تا وى بر آن سخنرانى 

؛ ابن سعد، محمد، 354، ص 2لى ، مروج الذھب ، ج ، مسعودى ، ع108، ص 3حاكم ، محمد، مستدرك ، ج : نماید
، ص 5الطبقات الكبرى ، ج  32. 

149  ، ص 5؛ ابوالفرج اصفھانى ، على ، االغانى ، ج 165، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ج  -393 . 
242، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 264، ص 4رى ، محمد، تاریخ ، ج طب -394 . 
 11؛ ناگفتھ نماند كھ ابن حجر سن وى را ھنگام رحلت رسول خدا در سال 61، ص 3ابن حجر، احمد، االصابھ ، ج  -395

 20ھجرى ، حدود  29بن عامر ھنگام نصب وى از طرف عثمان در سال بنابر نظر او سن ا. كمتر از دو سال مى داند  ھ
175اخبار الطوال ، ص . ابوحنیفھ دینورى نیز وى را ھنگام والیت بصره نوجوان مى شمرد. سال مى باشد . 

آمده 354، ص 2الذھب ، ج  مشابھ این سخن در مروج. 32، ص 5ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -396  . 
؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 526، ص 4؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 592، ص 2بخارى ، صحیح ، ج  -397

، ص ابوھریره چون از حكومت مى ترسید نام آنھا را نمى برد5 . 



 . منابع آن در ذیل بخشش عثمان بھ حارث ابن حكم گذشت -398
؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، 258،ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 362، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ طبرى ، ج  -399

، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 147، ص 2غھ ، ج ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البال147، ص 2تاریخ ، ج 
65. 

 
164نھج البالغھ ، خ  -400   . 
خلدون ، ؛ ابن 285-286، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 364، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ طبرى ، ج  -401

147، ص 2، ق 2عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  . 
؛ طبرى ، محمد، تاریخ طبرى ، ج 65، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -402 4 ؛ ابن ابى الحدید، 362، ص 

و ابن اثیر، على ،  147، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 147، ص 2شرح نھج البالغھ ، ج 
مؤ لف دو كتاب اخیر اشاره مى كنند كھ نائلھ سعى بر دور كردن بنى امیھ از اطراف : 285، ص 2الكامل ، ج 

 .عثمان داشت ؛ زیرا پیش بینى مى كرد كھ آنھا با اعمال ناشایست خود موجبات قتل خلیفھ را فراھم مى سازنند
359  ، ص 2؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 252، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -403 . 
در . 254  ، ص 8؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 359، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -404

اعالم مى دارد كھ در موارد نافرمانى خداوند از خلیفھ تبعیت نمى كنداین جملھ امام موضع خود را  . 
254، ص 8ابى ابن الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -405 . 
؛ ابن كثیر، 107  ، ص 3، محمد، المستدرك ، ج  ؛ حاكم51، ص 4ابن ھشام ، عبدالملك ، السیرة النبویھ ، ج  -406

689، ص 4اسماعیل ، السیرة النبویھ ، ج  . 
؛ ابن عبدربھ ، 186؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 26، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -407

، ص 4احمد،العقد الفرید، ج  271. 
689، ص 4ابن كثیر، السیرة النبویھ ، ج  -408 . 
، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 32، ص 5ابن سعد، الطبقات الكبرى ، ج  -409 331. 
؛ طبرى ، 355؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ص 33، ص 5طبقات الكبرى ، ج ابن سعد، محمد، ال -410

332، ص 4محمد، تاریخ ، ج  . 
348، ص 16ابوالفرح اصفھانى ، على ، االغانى ، ج  -411 . 
اص از فرماندھان سپاه اسالم در جنگ ھاشم ابن عتیة ابن ابى وق -412 بود كھ یك چشم خود را در راه  ((یرموك ))

ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج . خود از دست داد 5 141، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 32، ص  . 
ابن سعد . 185  سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  ؛270، ص 4ابن عبدربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -413

عثمان در واقع بھ وصیت پیر . ، مشابھ این سخن را در سیره عثمان آورده است 64، ص 3نیز در الطبقات ، ج 
)) : بنى امیھ عمل نمود آنگاه كھ ھنگام انتخاب عثمان بر وى وارد شد و چون اطرافیان را از بنى امیھ دید گفت  گوى
؛ ابن ابى الحدید، 360، ص 2مسعودى ، مروج الذھب ، ج  ((...خالفت را دست بھ دست در میان خود بگردانید

45و  44،ص 2شرح نھج البالغھ ، ج  . 
، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 60، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -414 338 ى ، الكامل ؛ ابن اثیر، عل

، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 276، ص 2، ج  2 143، ص  . 
194، ص 5؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 18، ص 5طبرى ، تاریخ طبرى ، ج  -415 . 
227، ص 7؛ ھیثمى ، على ، مجمع الزوائد، ج 61، ص 1، ج امام احمد، مسند -416 . 
، حمال الخطایا، بدوش كشنده گناھان194، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -417  . 
386-388، ص 8ھذیب ، ج ابن حجر عسقالنى ، احمد، تھذیب الت -418 . 
272، ص 1ابن ابى الحدید، شرح ، نھج البالغھ ، ج  -419 . 
179، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 439-440، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -420 . 
؛ ابن اعثم ، احمد، الفتوح ، ص 265، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -421 316. 
29، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -422 . 
74نھج البالغھ ، خ  -423 . 
359، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -424 . 
307، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -425 . 



45سید رضى ، نھج البالغھ ، نامھ  -426 . 
5نھج البالغھ ، خ  -427 . 
3نھج البالغھ ، خ  -428 بھ این نتیجھ رسیدم كھ صبر كردن بر ھمین  ((فراءیت ان الصبر على ھاتى احجى )) :
 . حالت طاقت فرسا، عاقالنھ تر است
62نھج البالغھ ، نامھ  -429 . 
308، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -430 . 
؛ 61، ص 32؛ مجلسى ، محمدتقى ، بحاراالنوار، ج 307، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -431

155، ص 136مد ابن نعمان ، مصنفات ، ج مفید، مح . 
124  ، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 21، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -432 . 
 .یك رھبر از ما و یك رھبر از شما -433
بھ بعد 24، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -434 . 
 . ابوبكر از قبیلھ تیم و عمر از قبیلھ عدى است -435
5نھج البالغھ ، خ  -436 . 
113، ص 11ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -437 . 
؛ استاد توفیق مصرى ، ابوعلم ، فاطمة زھرا، 46طبرى ، محمد بن جریر ابن رستم ، دالئل االمامة ، ص  -438

251ص  . 
228، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 74نھج البالغھ ، خ  -439 . 
260  ، ص 4؛ ابن عبدربھ ، العقد الفرید، ج 191، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -440 . 
مت و رھبرى ، بھ از اما) ع(امام على  -441 تعبیر آورده است و براى برقرارى آن حضور مردم را الزم  ((انعقاد))

173نھج البالغھ ، خ : مى شمرد، گر چھ راءى ھمھ را الزم نمى داند . 
، 5نھج البالغھ ، خ  -442  ((. افلح من نھض بجناح))
22، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -443 . 
187، ص 1طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج  -444 . 
بن قیس ھاللى ، اسرار آل ؛ سلیم ا14و ص  11و ج  47، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -445

4محمد، حدیث  . 
111، ص 11ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -446 . 
؛ سلیم ابن 54  ، ص 28؛ مجلسى ، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 173،ص 7امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -447

مترجم محترم این كتاب نقل مى كند كھ این حدیث از ده كتاب اھل سنت : 160، ص )ص(قیس ، اسرار آل محمد 
188  ، ص 1در احقاق الحق نقل شده است ؛ طبرسى ، على ، االحتجاج ، ج  . 

محشى محترم این حدیث را از كتب . 325، ص 2دمشق ، ج ابن عساكر، ترجمة االمام على من تاریخ  -448
176، ص 13مختلف اھل سنت نقل كرده است ؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج  . 

ز و نی. مرتد گشتند) ص(اكثر عرب بعد از وفات پیامبر : 247مسعودى ، على ، التنبیھ و االشراف ، ص  -449
. روز از حكومت ابى بكر مردم مرتد گشتند 10بعد از گذشت : مى گوید 315، ص 2وى در مروج الذھب ، ج 

سیره نویسان نیز تصریح كرده اند كھ اكثر مردم مكھ بعد از پیامبر تصمیم بر ارتداد گرفتند تا آنجا كھ عتاب ابن 
از ) ص(وفات پیامبر : ل ابن عمرو طى سخنانى گفت ترسید و فرار كرده ؛ اما سھی) نماینده پیامبر در مكھ (اسید 

: آنگاه مردم از ارتداد دست كشیدند. ما مرتدین را اعدام خواھیم كرد. قدرت اسالم نمى كاھد؛ بلكھ بر آن مى افزاید
، ص 4؛ ابن ھشام ، عبدالملك ، السیره ، ج 554، ص 4ابن كثیر، اسماعیل ، السیره النبویة ، ج  ؛ ابن اثیر، 317

160، ص 1؛ ابى الفداء، اسماعیل ، تاریخ ابى الفداء، ج 10، ص 2لى ، الكامل ، ج ع . 
33  ، ص 6؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 127، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ یعقوبى ، ج  -450 . 
؛ ابن حجر عسقالنى ، احمد، االصابة ، 142، ص 3؛ بخارى ، صحیح ، ج 208، ص 3طبرى ، تاریخ ، ج  -451

، ص 3؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 380و  378، ص 4ج  180و  178 . 
، ص 5؛ مسلم ، صحیح ، ج 250مسعودى ، على ، التنبیھ و االشراف ، ص  -452 154. 
49، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -453 . 
272، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  -454 . 
170-171، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -455 . 
214، ص 16ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -456 . 



14، ص 1ابن قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة و السیاسیة ، ج  -457 . 
478، ص 4ن ، محاضرات االدباء ج راغب اصفھانى ، حسی -458 . 
بھ نقل از كتب . 99الى  95، ص 3؛ امینى ، الغدیر، ج 18، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -459

82مختلفھ اھل سنت ؛ طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص  . 
132، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -460 . 
؛ یعقوبى ، احمد، 96، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 480-481، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -461

169؛ ابوحنیفھ دینورى ، احمد، اخبارالطوال ، ص 143، ص 2تاریخ ، ج  . 
، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 146نھج البالغھ ، خ  -462 ؛ مجلسى ، محمد باقر، 91

169؛ ابوحنیفھ دینورى ، احمد، اخبار الطوال ، ص 193، ص 40بحاراالنوار، ج  . 
151، ص 2خ ، ج یعقوبى ، احمد، تاری -463 . 
؛ ابن جوزى ، ابوالفرج ، تاریخ عمر ابن الخطاب ، ص 220، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -464
7)) 
285سبحانى ، جعفر، فروغ والیت ، ص  -465 . 
مشابھ این سخن از امام خطاب بھ ابابكر ھنگامى كھ قصد بر شركت در جنگ ھاى . 134نھج البالغھ ، خ  -466
77، ص 2؛ ابن اثیر، الكامل ، ج 88سیوطى ، تاریخ لخلفاء، ص : را داشت صادر شده است  ((رده )) . 
6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  :((اگر تو نبودى ما رسوا مى شدیم )) -467 بھ نقل از كتب مختلف اھل  177، ص 

، ص 1سنت ؛ امین ، سید محسن ، اعیان الشیعھ ، ج  436. 
خطاب بھ عمر، ھنگامى كھ ) ع(مام مشابھ این سخن از ا. 99، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -468

محمد رضا، االمام على ابن . با ایشان در مورد اختصاص فرش زرباف دربار ایران بھ خود، مشورت كرد، فرمود
143، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 39ابیطالب ، ص  . 

؛ ابن 15، ص 3؛ حاكم نیشابورى ، محمد، المستدرك ، ج 74، ص 12ھ ، ج ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغ -469
56جوزى ، ابوالفرج ، تاریخ عمر ابن خطاب ، ص  ؛ طبرى ، 162؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 
4محمد، تاریخ طبرى ، ج  ؛ مجلسى ، محمد باقر، 252؛ مسعودى ، على ، التنبیھ و االشراف ، ص 39، ص 

218، ص 40نوار، ج بحاراال . 
امین ، سید . 109  ؛ شیخ مفید، محمد، االرشاد، ص 228قاضى ابى یعلى ، محمد، االحكام السلطانیھ ، ص  -470

436، ص 1محسن ، اعیان الشیعھ ، ج  . 
و غمبرطرف كننده اندوه  -471  . 
44ازدى ، محمد ابن درید، المجتبى ، ص  -472 . 
گفتگوى امام با علماء یھود بسیار . 494، ص 1؛ طبرسى ، االحتجاج ، ج 108مفید، محمد، االرشاد، ص  -473

تن  40مذاكره امام با  72، ص 1ابونعیم اصفھانى ، احمد در حلیة االولیاء، ج .  بوده است ما از ذكر ھمھ معذوریم
 . از علماء را نقل كرده است
، 30انبیاء، آیھ  -474  . ھر موجود زنده اى را از آب خلق كردیم :((جعلنا من الماء كل شى حى ))
11فصلت ، آیھ  -475  فقال لھا ولالرض ائتیا طوعا او كرھا قالتا اتینا طائعین :
29لقمان ، آیھ  -476  . یولج اللیل فى النھار و یولج النھار فى اللیل :
224، ص 40قر، بحاراالنوار، ج مجلسى ، محمد با -477 . 
 .((اسالم را دریاب )) -478
154، ص 6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -479 . 
21حدید، آیھ  -480 : (( السماء واالرض جنة عرضھا كعرض  .)) 
242، ص 6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -481 . 
247  ، ص 6؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 144ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -482 . 
، ص 7؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 614و  600، ص 11متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج  -483

ابن مسعود علماء زمین را سھ نفر مى دانست. 218 ابوالدارداء در شام و على در حجاز و خودش كھ در عراق  : 
118، ص 40مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج . ندعالم شام و عراق بھ عالم حجاز محتاج: بود مى گفت  . 

؛ طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص 97، ص 3امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -484 79. 
354، ص 2ى ، عبدهللا ، سنن ، ج ؛ دارم247،ص 6بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -485  
طبق نقل  149  ؛ طوسى ، محمد ابن الحسن ، امالى ، ص 119، ص 40مجلسى ، محمدباقر، بحاراالنوار، ج  -486



 .تعلیقھ بحار
مشابھ آن نیز نقل شده است كھ عمر درباره مسح بر كفش با . 297، ص 1عیاشى ، محمد، تفسیر عیاشى ، ج  -487

امام على فرمود. من دیدم كھ پیامبر بر كفش مسح مى كرد: مغیرة ابن شعبة گفت . اصحاب پیامبر مشورت نمود : 
الحسن ، تھذیب  طوسى ، محمد ابن ((. آیا قبل از نزول مائده این جریان را دیدى یا بعد از آن ؟ سبق الكتاب الحقین))

1091حدیث . 361، ص 1االحكام ، ج  . 
؛ 117، ص 5؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج 164، ص 7بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -488

؛ ابن حزم ، 818  ، ص 1 ؛ زمخشرى ، محمود، الكشاف ، ج136، ص 2سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 
36، ص 10؛ فخر رازى ، التفسیر الكبیر، ج 133، ص 9على ، المحلى و باآلثار، ج  . 

و ان تجمعوا بین االختین ... حرمت علیكم امھاتكم و بناتكم  23نساء، آیھ  -489 . ((  و بھ ھمسر گرفتن دو... مادران و خواھران و
 ((. خواھر بر شما حرام است
؛ 137  ، ص 2؛ سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 36-37، ص 10فخر رازى ،التفسیر الكبیر، ج  -490

117، ص 5قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج  . 
518، ص 1الكاشف ، ج  -491 . 
29؛ آیھ 5مومنون ، آیھ  -492 . 
83محب طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص  -493 . 
؛ عالمھ مجلسى نیز در بحار االنوار، ج )ع(على ابن ابیطالب تسترى ، محمد تقى ، قضاء امیرالمؤ منین  -494

برخى از قضاوتھاى امام را آورده است 97، باب 40  . 
15احقاف ، آیھ  -495 . 
233؛ بقره آیھ 14لقمان ، آیھ  -496 . 
، و 457  ، ص 5؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج 332، ص 40مجلسى ، محمد باقر، بحار االنوار، ج  -497

؛ ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص 205، ص 6ج  148 ، ص 7؛ بیھقى ، احمد، السنن ، الكبرى ، ج 
؛ امام 82؛ محب طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص 288ص ، 1؛ سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 442

119، ص 6رازى ، التفسیر الكبیر، ج   
؛ بیھقى ، احمد، السنن 176، ص 2؛ امام مالك ، موطا، ج 97،ص 40مجلسى ، محمد باقر، بحاراالنوار، ج  -498

، 4؛ ابن كثیر، اسماعیل ، تفسیر، ج 40، ص 6الدین ، الدر المنثور، ج ؛ سیوطى ، جالل 442، ص 7الكبرى ، ج 
169ص  . 

، ص 7؛ كلینى ، كافى ، ج 148ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -499 428 ؛ امینى ، 12؛ ح 
80  رى ، احمد، ذخائر القبى ، ص بھ نقل چند كتاب از اھل سنت ؛ محب طب 126، ص 6عبدالحسین ، ج  . 

142، ص 4، و كنزالعمال ، ج 231، ص 2متقى ھندى ، على ، منتخب الكنز، حاشیھ مسند احمد، ج  -500 . 
؛ ابن 277  ، ص 40، محمدباقر، بحاراالنوار، ج ؛ مجلسى 7، حدیث 423، ص 7كلینى ، محمد، كافى ، ج  -501

46قیم جوزیھ ، محمد، الطرق الحكیمھ ، ص  . 
831، ص 5متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج  -502 . 
گفت شكایت نموده ،) ع(عثمان نزد صحابھ از على  -503 على از من انتقاد مى نماید و كسانى كھ مرا مؤ اخذه )) : 
مسعودى ، على ، مروج . در این امور جز رضاى خدا ھدفى ندارم : مى فرمود) ع(امام  ((مى كنند حمایت مى كند

360، ص 2الذھب ، ج  . 
42، ص 2و امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  127، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -504 . 
فرمود) ع(درباره على ) ص(اشاره است بھ حدیث پیامبر  -505 خطیب بغدادى ،  ((انھ امتحن هللا قلبھ باالیمان )) :

؛ متقى ھندى ، على ، كنز 162، ص 1؛ جوینى خراسانى ، فرائد السمطین ، ج 134، ص 1احمد، تاریخ بغداد، ج 
115، ص 13العمال ، ج  . 

طبرى ، محمد، تاریخ ، ج . بھ مھاجرین در مورد رعایت نكردن انصار) ص(اشاره است بھ سفارش پیامبر  -506
194، ص 3 . 

43  ، ص 2؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 127-128، ص 2ریخ ، ج یعقوبى ، احمد، تا -507 . 
 ابا حسن عنا و من كابى حسن   جزى هللا خیرا والجزاء بكفھ 

 سبقت قریشا بالذى انت اھلھ 
 

 فصدرك مشروح و قلبك ممتحن 

 تمنت رجال من قریش اعزة 
 

 مكانك ھیھات الھزال من السمن 

ل و انت من االسالم فى كل منز  بمنزلة الطرف البطن من الرسن   

 امات بھا التقوى و احیى بھا االحن   غضب لنا اذ قال عمرو بخصلة 

 حفظت رسول هللا فینا و عھده 
 

 الیك و َمن اولى بھ منك من و من ؟



 واعلم فھر بالكتاب و بالسنن   الست اخاه فى الھدى و وصیھ 

م بعد على الیمن عظیم علینا ث  فحقك ما دامت بنجد و شیجة   

، ابن ابى 119  ، ص 6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  - 125ابن جوزى ، تاریخ عمر ابن الخطاب ، ص  -508
109؛ مفید، محمد، االرشاد، ص 174، ص 1الحدید، شرح نھج البالغھ ج  . 

؛ ابن 49، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 33، ص 1ابن قتیبھ دینورى ، االمامة و السیاسة ، ج  -509
از كالم بالذرى بر مى آید كھ شكنجھ عمار توسط عثمان در چند دفعھ . 287، ص 2عبدربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 

1: صورت گرفتھ است  مورد اخذ جواھرات بیت المال براى زینت خانواده  ھنگام اعتراض عمار بھ عثمان در -
، 5ج . ھنگامى كھ عمار بر بدن عبدهللا ابن مسعود بنابر وصیت خودش نماز گزارد -2؛ 88و  48، ص 5ج . خود

49ص  . 
55و  54، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -510 . 
مسعودى ،   ، ص 32، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 165، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -511

؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 356، ص 2على ، مروج الذھب ، ج  4 275،ص  . 
، ص 2عاب ، ترجمھ عبدالرحمن ،؛ ابن حجر عسقالنى ، احمد، االصابھ ، ج بالذرى ، احمد، یوسف ، االستی -512

198، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 395 . 
، ص 2ابن عبدالبر، یوسف ، االستیعاب ، ترجمھ عبدالرحمن ؛ ابن حجر عسقالنى ، احمد، االصابھ ، ج  -513

198، ص 1؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 395 . 
173، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ج  -514 . 
بھ نقل از مصادر فوق و طبرى 59-60، ص 9امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -515  . 

 على یدیھ من االغالل و الصفد   انقذنى لوال على فان هللا

 نفسى فداء على اذ یخلصنى 
 

 من كافر بعد ما اغضى على صمد

وى بھ مردم مى . 3، ص 9؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 36،ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -516
از بیت المال گم شده است و بدین وسیلھ بھ ولید ) درھم یا دینار(، یكصد ھزار دینار  اى شھروندان كوفھ: گفت 

287، ص 2ابن عبدربھ ، احمد، الفرید، ج . كنایھ مى زد . 
36  ، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -170، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -517 . 
163-165، ص 1عسكرى ، سید مرتضى ، نقش عائشھ در تاریخ اسالم ، ج  -518 . 
238، ص 4رومى بغدادى ، یاقوت ، معجم البلدان ، ج  -519 . 
26ھ اسراء، آی -520 . 
؛ 62، ص 15؛ آلوسى ، سید محمود، روح المعانى ، ج 175، ص 4سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -521

39، ص 3ابن كثیر، اسماعیل ، تفسیر، ج  . 
9و  7نساء آیھ . پیامبران و غیر آنان را شامل مى شود. آیات ارث در سوره نساء عام است  -522 . 
216  ، ص 16؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 38بالذرى ، احمد، فتوح البلدان ، ص  -523 . 
156، ص 2ر، ج قمى ، على بن ابراھیم ، تفسی -524 . 
214، ص 16ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -525 . 
202سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -526 . 
مودشنیدم كھ فر) ص(من از پیامبر  -527 ما پیامبران طال و نقره و زمین و امالك و خانھ اى بعد از خود بجا )) :
این روایت بھ الفاظ مختلف و گاھى با حذف ذیل ،  ((. نمى نھیم ؛ بلكھ میراث ما ایمان و حكمت و علم و سنت است

بھ  387 ، ص2؛ بخارى ، محمد، صحیح ، ج 152، ص 5مسلم ، صحیح ، ج . در جوامع روائى وارد شده است 
، ح 134، ص 2بعد؛ ترمذى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، 1610الى  1608

214، ص 16ج  . 
16نمل ، آیھ  -528 6و  5مریم آیھ  و ورث سلیمان داود :  .فھب لى من لدنك ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب  :
214، ص 16؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 202ابى یعلى ، محمد، االحكام السلطانیھ ، ص  -529 . 
، 7تاج العروس ، ج زبیدى ، سید محمدمرتضى ،  -238، ص 4رومى بغدادى ، یاقوت ، معجم البلدان ، ج  -530

166ص   
202ابى یعلى ، محمد، االحكام السلطانیھ ، ص  -531 . 



؛ ترمذى ، 155، ص 5مسلم ، الجامع الصحیح ، ج  -155، ص 2بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -532
ابى یعلى ، محمد، االحكام  -بھ نحو مختصر روایت را آورده است : 135، ص 4الصحیح ، ج محمد، الجامع 

202السلطانیھ ، ص  . 
بعد از مرگ او، آن را بھ جانشین وى سپرد. خداوند بھ یكى از پیامبرانش مالى عطاء فرمود -533 . 
؛ محب طبرى ، الریاض النضرة ، ج 38بالذرى ، احمد، فتوح البلدان ، ص  -534 1 ؛ ابن ابى الحدید، 191، ص 

، بھ نقل از جوھرى در كتاب سقیفھ218، ص 16شرح نھج البالغھ ، ج   . 
177بقره ، آیھ  -535 . 
؛ 139، ص 2،ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 357، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -536

252  ، ص 2؛ ابن اثیر، على الكامل ، ج 284، ص 4طبرى ، محمد، طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  . 
358، ص 2الذھب ، ج  مسعودى ، على ، مروج -537 . 
256  ، ص 8؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 53، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -538 . 
دینار مى داند 300لى را بالذرى ، مبلغ ارسا. 252، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  -539 . 
53، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -540 . 
323، ص 3ابن حجر عسقالنى ، احمد، فتح البارى ، ج  -541  
53، ص 5، احمد، انساب االشراف ، ج  بالذرى -542 . 
وى نوه عاص محسوب مى شود. عثمان از قبیلھ بنى امیھ و از تیره بنى العاص مى باشد -543 . 
؛ حاكم ، محمد، 358، ص 2وج الذھب ، ج ؛ مسعودى ، على ، مر172، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -544

258، ص 8ج : ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ،526-529، ص 4المستدرك ، ج  . 
، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 386،ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -545 ؛ ابن ابى الحدید، شرح 172

259، ص 8، ج  نھج البالغھ . 
28غافر، آیھ  -546  . فان یك كاذبا فعلیھ كذبھ و ان یك صادقا یصبكم بعض الذى یعدكم :
259، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -547 . 
28، ح 12، ص 1ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج  -548 . 
؛ ابن 87؛ خطیب بغدادى ، احمد، شرف اصحاب الحدیث ، ص 2-7، ص 1ذھبى ، محمد، تذكرة الحفاظ، ج  -549

16قیم ، محمد، الطرق الحكمیھ ، ص  . 
؛ ابن كثیر، 292، ص 10؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج 193، ص 1حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -550

، ذیل ترجمھ اباھریره59، حوادث سال 8اسماعیل ، البدایة و النھایھ ، ج   . 
، ذیل ترجمھ اباھریره59، حوادث سال 8 ابن كثیر، اسماعیل ، البدایة و النھایھ ، ج -551  . 
؛ ذھبى ، 27، حدیث 1؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج 194و  193، ص 1حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -552

7، ص 1محمد، تذكرة الحفاظ، ج  . 
78-79، ص 12دید، شرح نھج البالغھ ، ج ابن ابى الح -553 . 
1خطیب بغدادى ، شرف اصحاب الحدیث ، ص  -554 ؛ متقى 7، ص 1ذھبى ، شمس الدین ، تذكرة الحفاظ، ج  ((

295، ص 10ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج  . 
171، ص 2وبى ، احمد، تاریخ ، ج یعق -555 . 
75سلیم ابن قیس ھاللى ، اسرار آل محمد، حدیث  -556 . 
354، ص 2ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج  -557 . 
؛ 257  ، ص 8؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 53، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  . -558

172، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  . 
بھ نقل از واقدى 259، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -559  . 
55، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ج  . -560 . 



561- . ؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 55، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  2 ؛ ابن 358، ص 
172، ص 2تاریخ ، ج  ؛ یعقوبى ، احمد،258، ص 8ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . 

54، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  . -562 . 
261، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -563 . 
54، ص 5، احمد، انساب االشراف ، ج  بالذرى . -564 . 
؛ 173و  174، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 357و  356، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  . -565

139  ص  ،2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 267، ص 4ابن عبدریھ ، احمد، العقد الفرید، ج  . 
55  ، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 260، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -566 . 
207، ص 8؛ كلینى ، محمد، الكافى ، ج 130سیدرضى ، نھج البالغھ ، خ  . -567 . 
و  360  ؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ص 254 - 255، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -568
359. 
157، ص 1ج  ؛ ابونعیم اصفھانى ، احمد، حلیة االولیاء،153، ص 7مسلم ، صحیح ، ج  . -569 . 
؛ ابن عبدالبّر، یوسف ، االستیعاب ترجمھ اباذر385، ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  . -570 . 
؛354، ص 2ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى ، ج  . -571  
28  ، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 57، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  . -572 . 
20سلیم ابن قیس ، اسرار آل محمد، حدیث  . -573 . 
62ج البالغھ ، نامھ سید رضى ، نھ . -574 . 
مؤ لف : 37؛ محمدرضا، االامام على ابن ابیطالب ، ص 23، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل فى التاریخ ، ج  . -575

نداده است) ع(این كتاب معتقد است كھ غیر از این جریان ، ابابكر مسئولیت حكومتى دیگرى بھ امام على   . 
؛ طبرى ، 96، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 91، ص 2، ق 2ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  . -576

480، ص 3محمد، تاریخ ، ج  . 
78 - 79، ص 12ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -577 . 
264بالذرى ، احمد، فتوح البدان ، ص  . -578 . 
579- . ؛ 6  ، ص 10؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 75، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 

407، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  . 
214، ص 20و ج  214، ص 6ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  . -580  
82، ص 9امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  . -581 . 
امى كھ مردم مصر سفیرى نزد خلیفھ فرستادند و از اعمال فرماندار خود شكایت كردند بطور مثال ھنگ . -582

؛ ھمچنانكھ سفیر مردم كوفھ 369، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج . جواب نامھ آنھا را نداد و سفیر را بیرون نمود
134  ، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج . را مورد استھزاء قرار داد  

؛ ابن 270  ، ص 4؛ ابن عبد ربّھ ، احمد، العقد الفرید، ج 185سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  . -583
36، ص 1قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة والسیاسة ، ج  . 

خواستار اصالح رفتار خلیفھ شدند و چون در وى تغییرى نیافتند، خواستار كناره  انقالبیون در مرحلھ اول . -584
آنھا بھ محاصره منزل وى پرداختھ تا بھ خلع . گیرى وى از قدرت گردیدند؛ ولى خلیفھ از این مطلب ھم سرباز زد

یكى از مسلمانان را با آن چیزى كھ آتش جنگ را فروزان كرد آن بود كھ یكى از محافظان خلیفھ ، . خود قانع گردد
مردم خواستار تحویل قاتل شدند و چون عثمان نپذیرفت ، جنگ شعلھ ور شد. تیر كشت  ، 4طبرى ، تاریخ ، ج  .

، 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 72، ص 3؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 379، 376، 371ص 
149ص  . 

289، ص 4ابن عبد ربھ ، العقد الفرید، ج  -585 . 
؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 164سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -586 5 طبرى ، محمد، تاریخ  -60، ص 



، ابن عبد 168، ص 7و النھایة ، ج  ابن كثیر، البدایة -276، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ،، ج  -337، ص 4، ج 
288، ص 4ربھ ، احمد،العقد الفرید، ج  . 

66، ص 3طبرى ، محب الدین ، الریاض النضره ، ج  -587 . 
؛ مسعودى ، 61، ص 5، انساب االشراف ، ج ؛ بالذرى ، احمد358-359، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -588

؛ ابن طقطقى ، 146، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 361، ص 2على ، مروج الذھب ، ج 
؛ ابن الى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 283، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 134محمد، تاریخ فخرى ، ص 

، ص 2 145. 
، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 148و  146، ص 2، ق 2ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  -589

360  ، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 63- 64، ص 5؛بالذرى احمد، انساب االشراف ، ج 284 . 
361، ص 4ج  طبرى ، تاریخ ، -590 . 
؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 362، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -591 5 ؛ این خلدون ، 64- 65، ص 

؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج 285، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 147، ص 2، ق 2عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 
146-147، ص 2ج البالغھ ،  . 

، 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 288؛ ابن اثیر، الكامل ، ص 369طبرى ، محمد، تاریخ ، ص  -592
151ص  . 

؛ بالذرى ، احمد، 289، ص 2، الكامل ، ج  ؛ ابى اثیر، على369-370، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -593
64، ص 5انساب االشراف ، ج  . 

، 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 370-371، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -594
152، ص 2حدید، شرح نھج البالغھ ، ج ؛ ابن ابى ال289، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 148ص  . 

 .نوشتھ عالمھ سید مرتضى عسكرى ، مراجعھ شود ((عبدهللا ابن سباء))درباره موھوم بودن وى بھ كتاب  -595
؛ 60، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 367و  348و  336، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -596

275، ص 2ابن اثیر، على ، الكامل ، ج  . 
345طبرى ، محمد، تاریخ ، ص  -597 . 
369طبرى ، محمد، تاریخ ، ص  -598 . 
؛ ابن عبدربھ ، 287، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 69و  26، ص 5بالذرى ، احمد، االنساب ، ج  -599

؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 65، ص 3؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 271، ص 4احمد، العقد الفرید، ج 
؛ ابن قتیبھ ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج 145، ص 2ق  ،2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 362، ص 2

186؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 117؛ ابن حجر، احمد، الصواعق المحرقھ ، ص 37، ص 1 . 

68؛ بالذرى ، انساب االشراف ، ص 40ابن قتیبھ ، ص  -600 . 
146، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 66، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -601 . 
شرح نھج  ؛ ابن ابى الحدید،282، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 66، ص 5بالذرى ، انساب االشراف ، ج  -602

40، ص 1؛ ابن قتیبھ ، االمامة و السیاسة ، ج 142، ص 2البالغھ ، ج  . 
؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 377و  373، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -603 3 65، ص  . 
، ص 4ھ اى خارج از بقیع بود كھ مقبره یھودیان محسوب مى شد، طبرى ، محمد، تاریخ ، ج منطق ((حش كوكب )) -604
412. 
؛ ابن سعد، 412و  413، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 176، ص 1دینورى ، عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج  -605

؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد 150  ، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 77-79، ص 3محمد، الطبقات ، ج 
، ص 4الفرید، ج  270 ؛ 295، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 364، ص 2؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 

؛ بالذرى ، احمد، 135؛ ابن طقطقى ، محمد، تاریخ فخرى ، ص 111ھیتمى ، احمد بن حجر، الصواعق المحرقھ ، ص 
158، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 83-86، ص 5انساب االشراف ، ج  . 



؛ ابن عبد ربھ ، احمد، الفرید، ج 187؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخفاء، ص 68بالذرى ، انساب االشراف ، ص  -606
؛272، ص 4  

، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 364، ص 4تاریخ طبرى ، ج  -607 71. 
75بالذرى ، انساب االشراف ، ص  -608 . 
، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 49ص بالذرى ، انساب االشراف ،  -609 ؛ ابوالفرج اصفھانى ، على ، االغانى ، 175

143، ص 5ج  . 
21، ص 20ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -610 . 
57، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 196، ص 1، ج ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ  -611 . 
286، ص 4ابن عبد ربھ ، العقد الفرید، ج  -612  
86، ص 9امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -613 . 
80، ص 3ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -614 . 
405، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -615 . 
44، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -616 . 
36، ص 9ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -617 . 
76، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -618 . 
252، ص 5؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 319ابن مزاحم ، وقعة صفین ، ص  -619  
22، ص 8ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -620 . 
؛ ابن اثیر، على ، 276، ص 5؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 156، ص 17ابى الفرج ، اصفھانى ، على ، االغانى ، ج  -621

498، ص 2الكامل ، ج  . 
؛ بالذرى ، احمد، فتوح البلدان ، ص 32، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -622 142. 
ھ ، ج ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغ43، ص 5؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 355ابن مزاحم ، وقعة صفین ، ص  -623

36، ص 8 . 
؛ ابن عبد البر، االستعاب ، ترجمھ جھجاه ؛ ابن ابى الحدید، 253، ص 1ابن حجر عسقالنى ، احمد، االصابة ، ج  -624

287، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 149، ص 2شرح نھج البالغھ ، ج  . 
؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 47، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -625 4 شكستن عصاى پیامبر . 366، ص 

و در خواست فرود آمدن از منبر حضرت ، بھ این معنى بود كھ خلیفھ بھ سنت پیامبر وفادار نیست) ص(  . 
112، ص 1؛ دینورى ، عبدهللا االمامة و السیاسة ، ج 432، ص 1، احمد، جمھرة الخطب ، ج  زكى صفوت -626 . 
287، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 367، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -627 . 
149، ص 2ید، شرح نھج البالغھ ، ج ابن ابى الحد -628 . 
274  ، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 142، ص 2، ق 2ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  -629 . 
186  ؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 372، ص 4ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -630 . 
؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 9سید رضى ، نھج البالغھ ، نامھ  -631 4 ؛ ابن مزاحم ، نصر، وقعة 313، ص 

151، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 91صفین ، ص  . 
30سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -632 . 
171  ، ص 1، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 8، ص 5طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -633 . 
62  ، ص 5انساب االشراف ، ج . ز از شخصى بنام زھرى این حقیقت را نقل مى كندبالذرى ، نی -634 . 
؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 240سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -635 4 289، ص  . 
؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، 272، ص 4؛ ابن عبد ربھ ، العقد الفرید، ج 179، ص 1اعیل ، تاریخ ، ج ابى الفداء، اسم -636

؛ 40، ص 1؛ دینورى عبدهللا ، االمامة و السیاسة ، ج 362، ص 2؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 385، ص 4ج 
69، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  . 

368، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 6، ص 5طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -637 . 
33بھ نقل از ابن حجر ھیتمى ، احمد، الصواعق المحرقھ ، ص  147، ص 7عالمھ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -638 . 



283، ص 4ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -639 . 
86ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص  -640 . 
83نصر بن مزاحم ، وقعة صفین ، ص  -641 . 
و  427، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 92سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -642 434 ، 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 

304ص  . 
، 4، تاریخ ، ج طبرى . عرض كرد كھ ھر كس خالفت را بپذیرد، متھم بھ قتل عثمان مى شود) ع(ابن عباس بھ امام  -643

ھمچنانكھ اءسامھ در ایام محاصره منزل عثمان از امام خواست از مدینھ خارج شود تا در صورت قتل عثمان . 407ص 
و بھ ھمین بھانھ حاكمان عثمان و طرفداران وى از ورود  77، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج . متھم نگردد

، 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 442، ص 4طبرى ، محمد، ج . ا جلوگیرى كردندبھ شھرھ) ع(برخى از استانداران امام 
قبال كسى در . و جریر بن حازم معتقد بود بعد از انتخاب على براى حكومت ، وى را بھ قتل عثمان متھم ساختند 309ص 

285، ص 4العقد الفرید، ج . مورد وى كوچكترین احتمالى نمى داد . 
و  175، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 368، ص 4طبرى ، تاریخ ، ج  -644 ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ 186

140، ص 2، ج  . 
47، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، تاریخ ، ج 431طبرى ، محمد، تاریخ ، ص  -645 . 
؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، 291، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 280، ص 4ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -646

175، ص 2ج  . 
379و  371، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -647 . 
175، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 407طبرى ، محمد، تاریخ ، ص  -648 . 
36  ، ص 9؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 38، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -649 . 
407، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -650 . 
، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 386، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -651 ؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، 175

75، ص 5ج  . 
180، ص 2، تاریخ ، ج یعقوبى ، احمد -652 . 
70  ، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 274، ص 4ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -653 . 
؛ ابن سعد، 65  ، ص 3ید، شرح نھج البالغھ ، ج ؛ ابن ابى الحد98، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -654

190؛ سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص 69،ص 3محمد، الطبقات ، ج  . 
22سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -655 . 
، ص 3؛ ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج 444، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -656 82و  68 . 
؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 187سیوطى ، تاریخ الخلفاء، ص  -657 4 ؛ دینورى ، عبدهللا ، االمامة و 272، ص 

66  ، ص 3 ؛ محب طبرى ، احمد، الریاض النضره ، ج40، ص 1السیاسة ، ج  . 
؛ ابن عبد ربھ ، احمد، العقد الفرید، ج 6سید رضى ، نھج البالغھ ، نامھ  -658 4 310، ص  . 
65، ص 3ج  ؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ،101، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -659 . 
بدوش كشنده گناھان: ، حمال الخطایا194، ص 2ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -660  . 
؛ ابن اثیر، على ، 171، ص 2، ق 2؛ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 8، ص 5طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -661

369، ص 2الكامل ، ج  . 
126  ، ص 2؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 98، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -662 . 
130 ابن جوزى ، یوسف ، تذكرة الخواص ، ص -663 . 
240سیدرضى ، نھج البالغھ ، خ  -664 . 
در ) ع(امام . 81  ، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 283، ص 4ابن عبد رّبھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -665

30نھج البالغھ ، خ : ا در قتل عثمان رد كرده است موارد دیگرى نیز دخالت خود ر . 
378، ص 4طبرى ، تاریخ ، ج  -666 . 
ین ، ؛ ام39  ، ص 18؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 323، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -667



287، ص 7سیدمحسن ، اعیان الشیعھ ، ج  . 
145، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -668 . 
ى ، خوئ. است ) ع(براء از یاران نزدیك امام على . 118، ص 2، ق 2ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  -669

در جریان ) ص(ما قبال سخنان وى را در حمایت از خاندان پیامبر . 275، ص 3سیدابوالقاسم ، معجم رجال الحدیث ، ج 
 . سقیفھ آورده ایم
145، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -670 . 
زیر با حد آن است كھ در حّد، میزان كیفر توسط شرع ، معین و مشخص است و قاضى ھمان را درباره فرق تع -671
 . مجرم بھ مرحلھ اجرا در مى آورد؛ ولى در تعزیر مقدار كیفر وابستھ بھ نظر قاضى است
284، ص 4ابن عبد رّبھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -672 . 
131سید رضى ، نھج البالغھ ، خ  -673  
82طبرى ، احمد، ذخائر العقبى ، ص  -674 . 
بھ خاطر قتل مالك بن نویره و عمل فحشاء با ھمسر وى چنانكھ ابابكر از قصاص خالد بن ولید و اجراى حّد بر او  -675

؛ ابى الفداء، 131، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 280و  279، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج . منصرف گشت 
، 17؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 33  ، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 166، ص 1اسماعیل ، تاریخ ، ج 

206 - 204 ص . 
؛ حموى ، محمد، 33، ص 5؛ بالذرى ،احمد، انساب االشراف ، ج 165، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -676

؛ ابن حجر،احمد، 91، ص 5و نیز اسد الغابھ ، ج  246، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 13، ص 1تجریداالغانى ، ج 
، ص 2؛ مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج 288، ص 4؛ ابن عبد رّبھ ، احمد، العقد الفرید، ج 638، ص 3ابھ ، ج االص

139 -  142، ص 5؛ اصفھانى ، ابى الفرج ، االغانى ، ج 352 . 
34، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج : عثمان حد را تعطیل كرده و در عوض شاھدھا را ترسانده است  -677 . 
19  ، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 34، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -678 . 
34  ، ص 1؛ ابن قتیبھ ، االمامة والسیاسة ، ج 143، ص 5ج ابوالفرج اصفھانى ، على ، االغانى ،  -679 . 
35  ، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 20ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ص  -680 . 
؛ ابو الفرج 288  ، ص 4؛ ابن عبد رّبھ ، احمد، العقد الفرید، ج 354، ص 2، ج مسعودى ، على ، مروج الذھب  -681

139، ص 5اصفھانى ، على ؛ االغانى ، ج  . 
؛ ابوالفرج اصفھانى ، على ، 246، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 276، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -682

35، ص 5؛ بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج 139، ص 5نى ، ج االغا . 
143ابوالفرج اصفھانى ، االغانى ، ص  -683 . 
276، ص 4؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 92، ص 5ابن اثیر، على ، اسد الغابھ ، ج  -684 . 
354، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -685 . 
بھ بعد 274، ص 4طبرى ، مّحمد، تاریخ ، ج  -686 . 
293، ص 4، ج عسقالنى ، احمد، بن حجر، تھذیب التھذیب  -687 . 
258، ص 4ابن عبد رّبھ ، احمد، العقد الفرید، ج  -688 . 
ھنگامى كھ بھ مدینھ آمد، مسلمان گردید و از این رو عمر براى وى . ھرمزان حاكم ایرانى بود كھ در جنگ اسیر شد -689

عسقالنى ، احمد بن حجر، االصابھ ، ج . مى از بیت المال مقرر نمود و بھ ھمراه عمر بھ حج نیز رفت سھ 3 619، ص  . 
بنابراین جان ھر سھ . دختر ابو لؤ لؤ ھم مسلمان بود. جفینھ یك فرد نصرانى بود كھ در ذمھ دولت اسالم قرار داشت  -690

، ص 5ابن سعد، محّمد،الطبقات ج . رم بودمحت 126، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبد الرحمن ، تاریخ ، ج 16و  15  
225، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 239، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -691 . 
؛ طبرى ، 126  ، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 619، ص 3ابن حجر، احمد، االصابة ، ج  -692

؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 240، ص 4محمد، تاریخ ، ج  2 226، ص  . 
؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى 133، ص 8، الغدیر، ج ؛ امینى ، عبدالحسین 161، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -693

60، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 61، ص 8، ج  . 



16، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -694 . 
126، ص 2تاریخ ، ج  ابن خلدون ، عبدالرحمن ، -695 . 
161، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -696 . 
، ص 3؛ ابن حجر، احمد، االصابة ، ج 16، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -697 ؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، 616

؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 126، ص 2ق ، 2تاریخ ، ج  4 226، ص 2، ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 239، ص  . 
،61  ، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 24، ص 5بالذرى ، احمد، انساب االشراف ، ج  -698 . 
16، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -699 . 
60، ص 3ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -700 . 
16، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -701 . 
404، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -702 . 
18، ص 5ابن سعد، محمد، الطبقات ، ج  -703 . 
399، ص 2مسعودى ، على ، مروج الذھب ، ج  -704 . 
61  ، ص 3؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 164، ص 2وبى ، احمد، تاریخ ، ج یعق -705 . 
؛ بالذرى ، احمد، 163  ، ص 2؛ یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج 126، ص 2، ق 2ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج  -706

226، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 239، ص 4، محمد، تاریخ ، ج  ؛ طبرى24، ص 5انساب االشراف ، ج  . 
61، ص 3ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -707 . 
163، ص 2یعقوبى ، احمد، تاریخ ، ج  -708 . 
269، ص 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج  -709 . 
619، ص 3ابن حجر، احمد، االصابة ، ج  -710 . 
226، ص 2ج ؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، 243، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -711 . 
378  ، ص 4؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 160سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -712 . 
ت آن صرف نظر مى كنیمبراى مطالعھ بیشتر در این زمینھ بھ كتب فقھ مراجعھ شود، از پرداختن بھ جزئیا -713  . 
11نساء، آیھ  -714 . 
12نساء، آیھ  -715 . 
شتر شده است تعبیر بھ عول مى چون طبق فرض ، مجموع سھام از مجموع مال بی. كلمھ عول ؛ یعنى فزونى یافتن  -716
 .كنند
؛ حاكم نیشابورى ، 187، ص 4؛ صدوق ، من ال یحضره الفقیھ ، ج 79، ص 7كلینى ، محمد، فروع كافى ، ج  -717

، المحلى ، باآلثار، ج ؛ ابن حزم ، على 253، ص 6؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 378، ص 4محمد، المستدرك ، ج 
292، ص 2؛ صدوق ، علل الشرائع ، ج 426، ص 17؛ حر عاملى ، محمد، وسائل الشیعھ ، ج 279، ص 8 . 

187، ص 4؛ صدوق ، محمد، من ال یحضره الفقیھ ، ج 423، ص 17حر عاملى ، محمد، وسائل الشیعھ ، ج  -718 . 
12نساء، آیھ  -719 . 
11نساء، آیھ  -720 . 
؛ صدوق ، محمد، من 378،ص 4؛ حاكم ، محمد، المستدرك ، ج 279، ص 8ابن حزم ، على ، المحلى ، باآلثار، ج  -721

188، ص 4ره الفقیھ ، ج ال یحض . 
426، ص 17حر عاملى ، محمد، وسائل الشیعھ ، ج  -722 . 
 ابن حزم نیز در. 188  ، ص 4؛ ھمو، من ال یحضره الفقیھ ، ج 291- 292، ص 2صدوق ، محمد، علل الشرائع ، ج  -723

؛ نظیر ھمین سخن را از فردى بنام 280، ص 8المحلى باآلثار، ج : كتاب   . آورده است ((ابن شھاب ))
؛ قرطبى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج 56، ص 4مسلم ، الجامع الصحیح ، ج  -724 2 ؛ سیوطى ، الدر المنثور، 393، ص 

198، ص 9ود، عمدة القارى ، ج ؛ عینى ، محم214،ص 1ج  . 
196بقره ، آیھ  -725 كسانى كھ با ختم عمره ، حج را آغاز مى كنند، باید قربانى كھ )) فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استیسر من الھدى :
 ((.برایشان میسر است ذبح كنند
197، ص 9؛ عینى ، محمود، عمدة القارى ، ج 215و  214، ص 1سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -726 . 



194بقره ، آیھ  -727  
؛ 387، ص 2بعد؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج بھ  46، ص 4ك بھ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج .ر -728

؛ نسائى ، احمد، سنن ، 230تا  228، ص 2؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج 26، ص 4سرخسى ، شمس الدین ، المبسوط، ج 
، ص 5ج  155-148 186تا  184، ص 3؛ ترمذى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  . 

97، ص 5؛ ابن حزم ، على ، المحلى باآلثار، ج 186و  183، ص 3ترمذى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -729 . 
، ص 1؛ امام احمد، مسند، ج 199، ص 9عینى ، محمود، عمدة القارى ، ج  -730 ؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، 50-49

20، ص 5ج  . 
، 2؛ ابن ماجھ محمد، سنن ، ج 46، ص 4؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 20، ص 5بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -731

153، ص 5؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 229ص  . 
؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج 47، ص 4؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 35، ص 2ى ، ج دارمى ، عبدهللا ، سنن دارم -732

، ص 2؛ قرطبى ، محمد، الجامع القرآن ، ج 229، ص 2 388 ، 3و ج  484، ص 1؛ بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج 
؛ امام احمد، مسند، ج 216، ص 1؛ سیوطى ، جالل الدین ، الدرالمنثور، ج 148، ص 5؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 200ص 

428، ص 4 . 
35، ص 2دارمى ، سنن ، ج  -733 . 
؛ ترمذى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج 47، ص 4مسلم ، الجامع الصحیح ، ج  -734 3 ؛ امام مالك ، موطاء، ج 185، ص 

، قرطبى ، محمد، الجامع 17، ص 5؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 153، ص 5ائى ، احمد، سنن ، ج ؛ نس250، ص 1
199، ص 9؛ عینى ، محمود، عمدة القارى ، ج 388، ص 2الحكام القرآن ، ج  . 

؛ ابن قیم ، 185، ص 3ذى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج ؛ ترم388، ص 2قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج  -735
35،ص 2؛ دارمى ، عبدهللا ، سنن ، ج 18محمد، الطرق الحكیمھ ، ص  . 

؛ ھیثمى ، على ، محمع الزوائد، ج 21، ص 5بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -736 1 143  ، ص  . 
143، ص 5؛ احمد بن حنبل ، مسند، ج 199،ص 9عینى ، محمود، عمدة القارى ، ج  -737 . 
؛ احمد ابن حنبل 246  ، ص 3؛ ھیثمى ، على ، مجمع الزوائد، ج 216، ص 1سیوطى ، جالل الدین ، الدرالمنثور، ج  -738

143، ص 5، مسند، ج  . 
98، ص 5ابن حزم ، على ، المحلى ، باآلثار، ج  -739 . 
؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 69، ص 3بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -740 4 ؛ بیھقى ، احمد، السنن 55- 57، ص 

؛ 393، ص 2؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج 180، ص 5؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 345ص  ،4الكبرى ، ج 
2ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج  ؛ ابن قیم ، ابى عبدهللا ، 89، ص 5؛ ابن حزم ، على ، المحلى ، باآلثار، ج 230، ص 

223، ص 1زادالمعاد، ج  . 
؛ بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج 230، ص 2ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج  -741 1 ؛ ابن حزم ، على ، 484، ص 

99، ص 5المحلى ، باآلثار، ج  . 
483-484  ، ص 1؛ بخارى ، الجامع الصحیح ، ج 217، ص 1سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -742 . 
؛ فخر رازى ، التفسیر الكبیر، ج 221، ص 6امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج  -743 5 كھ بھ نحو مختصر آورده  154، ص 

، ص 6است ؛ ابن عساكر، على ، تاریخ دمشق ، ج   . ذیل ترجمھ اسماعیل ابن عبدهللا القرشى 24
؛ احمد، مسند، ج 46  ، ص 4؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 484و  483، ص 1بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -744

؛ محمودى ، محمد باقر، تعلیقھ بر ترجمھ االمام على ابن ابیطالب 216، ص 4؛ بھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 95، ص 1
، ص 3، ج  89-87. 

؛ امام احمد، مسند، ج 46، ص 4؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 216، ص 1سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -745
61، ص 1 . 

216، ص 1سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج  -746 . 
61، ص 1امام احمد، مسند، ج  -747 . 
؛ زبیدى ، 331، ص 1؛ زمخشرى ، محمود، الفائق فى غریب الحدیث ، ج 130، ص 5قرطبى ، محمد، الجامع ، ج  -748

141، ص 2ر المنثور، ج ؛ سیوطى ، جالل الدین ، الد200، ص 10محمد مرتضى ، تاج العروس ، ج  . 



و تفسیرى طبرى ، مجلد  51، ص 10التفسیر الكبیر، ج :ك .ر. 24نساء، آیھ  -749 4 ، ص 2، و الدر المنثور، ج 9، ص 
و تفاسیر ذیل آیھ فوق 140  . 

؛ امام ، احمد، مسند، ج 523، ص 16؛ متقى ھندى ، على ، كنزالعمال ، ج 131، ص 1یح ، ج مسلم ، الجامع الصح -750
206، ص 7؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 380، ص 3 . 

214، ص 3راغب اصفھانى ، حسین ، محاضرات االدباء، ج  -751 . 
؛ متقى ھندى 392، ص 2؛ قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج 206، ص 7بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -752

؛ طباطبائى ، محمد حسین ، 50 -  51، ص 10؛ فخر رازى ، التفسیر الكبیر، ج 521، ص 16، على ، كنز العمال ، ج 
، ص 5؛ ابن حزم ، على ، المحلى باالثار، ج 27  ، ص 4ن ، المبسوط، ج ؛ سرخسى ، شمس الدی298، ص 4المیزان ، ج 

363، و 356، ص 3؛ امام احمد، مسند، ج 97 . 
140  ، ص 2؛ سیوطى ، جالل الدین ، الدر المنثور، ج 519، ص 1زمخشرى ، محمود، الكشاف ، ج  -753 . 
دو متعھ در )) ...متعتان كانتا مشروعتین على عھد رسول هللا انا انھى عنھما :مخصوصا طبق نقل برخى كھ عمر چنین تعبیر كرد -754

جائز بود؛ ولى من آن را حرام مى كنم ) ص(زمان پیامبر  52، ص 10التفسیر الكبیر، ج  (( . 
359،ص 2ابن خلكان ، احمد، تاریخ ، ج  -755 . 
214، ص 3راغب ، حسین ، محاضرات االدباء، ج  -756 . 
520 -  522  ، ص 16؛ متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج 160سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -757 . 
120، ص 12؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 298، ص 4طباطبائى ، محمد حسین ، المیزان ، ج  -758 . 
؛ فخر رازى ، التفسیر الكبیر، 9، ص 4لبیان ، مجلد؛ محمد جامع ا522، ص 16متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج  -759

، ص 2؛ سیوطى ، الدر المنثور، ج 50، ص 10ج  140. 
، ص 20؛ ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ ، ج 78، ص 3، ج )ع(ابن عساكر، على ترجمة االمام على ابن ابیطالب  -760
28. 
18ابن قیم ، محمد، الطرق الحكمیھ ، ص  -761 . 
522، ص 16متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج  -762 . 
 .در برابر محرم است ؛ یعنى كسى كھ در حال احرام نباشد -763
؛ امام 427، ص 2؛ ابى داوود، سلیمان ، سنن ، ج 282- 283، ص 5ابن حزم ، على ، المحلى ، باآلثار، ج : ك .ر -764

100، ص 1احمد، مسند، ج  . 
100، ص 1امام احمد، مسند، ج  -765  
225، ص 5؛ متقى ھندى ، على ، كنز العمال ، ج 44و  46، ص 5طبرى ، محمد ابن جریر، جامع البیان ، مجلد  -766 . 
96مائده ، آیھ  -767 . 
104ص  ،1امام احمد، مسند، ج  -768 . 
و  255، ص 5، براى مطالعھ بیشتر در این زمینھ بھ كنزالعمال ، ج 288، ص 5ابن حزم ، على ، المحلى باآلثار، ج  -769

، ص 5طبرى ، محمد، جامع البیان ، مجلد   .مراجعھ شود 46-44
426، ص 17حر عاملى ، محمد، وسائل الشیعھ ، ج  -770 . 
96مائده ، آیھ  -771  
321، ص 6قرطبى ، محمد، الجامع الحكام القرآن ، ج  -772 . 
؛ ابن حزم ، على ، المحلى 427، ص 2؛ ابى داوود، سلیمان ، سنن ، ج 13-14، ص 4ع الصحیح ، ج مسلم ، الجام -773

؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 282-283، ص 5باآلثار، ج  5 194، ص 5؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 184، ص  . 
قصر نماز براى شخص مسافر واجب است نھ آنكھ وى مختار . گرفتھ شده است  101/ این اصطالح از سوره نساء -774

بھ كتب فقھى در بحث نماز مسافر مراجعھ شود. باشد كھ دو ركعتى اقامھ كند . 
-268، ص 3تاریخ ، ج  ؛ طبرى ، محمد،146، ص 2؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 130، ص 3نسائى ، احمد، ج  -775

؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 126  ، ص 3؛ بیھقى ، احمد، السنن ، ج 244، ص 2؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، ج 267 ، ص 3
189، ص 3؛ ابن حزم ، على ، المحلى باآلثار، ج 140، ص 2، ق 2؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 120 . 

244، ص 2؛ ابن اثیر، الكامل ، ج 267، ص 3طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -776 . 



191، ص 3ابن حزم ، على ، المحلى ، باآلثار، ج  -777 . 
مد، انساب االشراف ، ج ؛ بالذرى ، اح268، ص 4طبرى ، محمد، تاریخ ، ج  -778 5 ؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، 39، ص 

؛ ابن خلدون ، عبدالرحمن ، تاریخ ، ج 244، ص 2ج  2 140، ص 2، ق  . 
144، ص 3بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج  -779 . 
؛ طبرى ، محمد، تاریخ ، ج 39، ص 5احمد، انساب االشراف ، ج  بالذرى ، -780 4 ؛ ابن اثیر، على ، الكامل ، 268، ص 

244، ص 2ج  . 
، 1؛ مالك ، موطاء، ج 146، ص 2؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 190، ص 3ابن حزم ، على ، المحلى باآلثار، ج  -781

126ص  . 
191؛ و 186  ، ص 3؛ ابن حزم ، على ، المحلى باالثآر، ج 140،ص  3بیھقى ، احمد، السنن ، الكبرى ، ج  -782 . 
، ص 3؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 330، ص 1ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج  -783 122-123 سلم ، الجامع الصحیح ، ج ؛ م

، ص 2؛ ابى داوود، سلیمان ، سنن ، ج 144، ص 2 20 345، ص 1؛ بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  . 
94، ص 4امام احمد، مسند، ج  -784 . 
14، ص 1امام احمد، مسند، ج  -785 . 
؛ امینى ، عبدالحسین ، الغدیر، ج 226، ص 7جزرى ، على ، مجمع الزوائد، ج  -786 8 231  ، ص  . 
؛ ابى داوود، 18-20  ، ص 3؛ مسلم ، الجامع الصحیح ، ج 303-305، ص 1بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -787

؛ 183- 184، ص 3؛ نسائى ، احمد، سنن ، ج 385، ص 1؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، ج 678، ص 1سلیمان ، سنن ، ج 
، 1؛ امام مالك ، موطا، ج 298، ص 3؛ ابن حزم ، على ، المحلى باآلثار، ج 296، ص 3بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 

146ص  . 
؛ شوكانى ، 524، ص 2؛ ابن حجر عسقالنى ، احمد، فتح البارى ، ج 193سیوطى ، جالل الدین ، تاریخ الخلفاء، ص  -788

362، ص 3محمد، نیل االوطار، ج  . 
، ص 1 ؛ امام شافعى ، محمد، كتاب االم ، ج147، ص 1امام مالك ، موطاء، ج  -789  . ؛ صدر حدیث را آورده است192
524، ص 2عسقالنى ، احمد بن حجر، فتح البارى ، ج . مروان از طرف معاویھ ، فرماندار مدینھ بود -790 . 
؛ ابن ماجھ ، محمد، سنن ، 20، ص 3مسلم ، الجامع الصحیح ، ج  ؛304، ص 1بخارى ، محمد، الجامع الصحیح ، ج  -791

؛ شافعى ، 677، ص 1؛ ابى داوود، سلیمان ، سنن ، ج 297، ص 3؛ بیھقى ، احمد، السنن الكبرى ، ج 386، ص 1ج 
، فتح ؛ عسقالنى ، احمد ابن حجر375، 374  ، ص 3؛ شوكانى ، محمد، نیل االطوار، ج 235، ص 1محمد، كتاب االم ، ج 

37، ص 2؛ سرخسى ، شمس الدین ، المبسوط، ج 522، ص 2البارى ، ج  . 
235، ص 1شافعى ، محمد، كتاب االم ، ج  -792 . 
؛ 299، ص ص 3لى ، المحلى ، آلثار، ج ؛ ابن حزم ، ع386، ص 1سندى ، ابى الحسن ، شرح سنن ابى ماجھ ، ج  -793

؛ عسقالنى ، احمد، ابن 374، ص 3؛ شوكانى ، محمد، نیل االوطار، ج 37، ص 2سرخسى ، شمس الدین ، المبسوط، ج 
2حجر، فتح البارى ، ج  524، ص  . 
131، ص 3حاكم ، محمد، المستدرك ، ج  -794 . 
363و  362، ص 3شوكانى ، محمد، نیل االوطار، ج  -795 . 


