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 تولد

 ةمكدر ششم عام الفيل سال عفان  بن عثمان

 هايه تبر مكرمه در يكي از قدرتمندترين

و  ثروت قريش ازنظرنسب موقعيت اجتماعي

تعداد افراد ديده به جهان گشود . پدرش 

فرزند ابولعاص فرزند اميه فرزند  عفان

است و  فرزند قصيفرزند عبد مناف عبدالشمس 

ن آكعبه و حرم  پيرامونقصي بنيانگذار مكه 

 شكلوي   ةاست و مجد و بزرگي قريش بوسيل

 گرفت بطوريكه شاعر درباري وي مي گويد:

 به             عا  قصي كان يدعي مجم   بوكمأ

 فهر ل منئع هللا القباجم  

 شودخوانده مي «جمع كننده»)پدر شما قصي 

فهر را  زيرا بوسيله او خداوند قبائل

 .يكپارچه نمود(

 تالقي  نسب پيامبر اكرم با عثمان  نسب

ندو آكند و عبدمناف جد مشترك پيدا مي

 دختر اروي بشمار مي رود و مادر عثمان 

فرزند ربيعه فرزند حبيب و كريز كريز است 

فرزند عبد شمس فرزند عبد مناف فرزند قصي 

با نسب  هم نتيجه نسب مادر عثمان  دراست 

كند وعبد مناف مي پيدا قيتال امبر اكرم پي

 رود.جد مشترك هر دو بشمار مي
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رسول هللا  با خويشاوندي مادر عثمان  بلكه

 نزديكتر از اين است زيرا وي از  بسيار

ام  بيضاءطرف مادرش هاشمي است او دختر 

حكيم دختر عبد المطلب فرزند هاشم فرزند 

 مان عبد مناف فرزند قصي است پس مادر عث

كنيم كه  مي مالحظه.  است رسول هللا عمه دختر

وي خويشاوندي بسيار نزديكي با پيامبر 

 رساالت دارد.كامل ترين 

اول دعوت  روزهایبنام سعدی داشت كه همان  خواهری عثمان مادر اروی

به  را عثمانخواهرزاده اش  بودكه خداوند مند را پذیرفت وی بسيار عالقه ماسال

را خواستگاری نموده و این  رقيهن دختر پيامبر اكرم آنماید و بدنبال  هدایتاسالم 

بني  ةخویشاوندی ميان دوشاخ پيوند بترتي سعادت وی گردد وبدین مطلب باعث

ورده آوی بر یرزوآسرانجام این  چنانچه شمس مستحكم گردد. عبدهاشم و بني 

 گردید.

از صفات خوب در  حسن صورت و سيرت برخوردار بود و بسياری از عثمان 

ي كه اخالق افرادی امثال وی از اهل مكه بود یدركنار راستگو، بود شدهاو جمع 

قریش همگي  باسخاوت و مهربان بود به همين خاطر، بردبار، حيا باوی فردی بسيار 

وی ضرب المثل شده بود بطوریكه  داشتند ودوستي ستدو را وی از همان اول

ه مورد خطاب قرارمي دادند و برای خوشحال شدن كودكانشان را در گهوار مادران

 نها مي گفتند:آو مهرباني به  شفقتنها با آ
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 قریش عثمان  حب              حبك و الرحمن       أ

 قریش عثمان را دوست دارند (. همانطوریكه)سوگند به خدا تو را دوست دارم  

عبارت از دعوت پيامبر انسانيت را مي شنيد كه  دعوت هنگاميكه عثمان  و

 نبودوناشناخته  بيگانهبسوی ارزشهای اخالقي بود هيچ یك از این ارزشها برای وی 

صفاتي را كه دعوت مطرح مي كرد برخوردار بود و همين  ازبلكه از بسياری 

كه زنان قریش برای يقریش شده بودتاجائ نزدصفات اخالقي باعث محبوبيت وی 

 مثال مي زدند . را به عثمان نسبتن محبت بيان محبت و دوستي جگر گوشه هایشا

اسالمي با توجه به اخالقي  دعوتغاز ظهور آهمان  از بود كه عثمان اینگونه

 عنایت كرده بود و قرابت و خویشاوندی كه با رسول اهلل  ویكه خداوند به 

 ،احساس خوبي نسبت به دعوت اسالمي داشت و همين اخالق خوب داشت

دعوت راه را هموار نمود تا  پذیرش برای  ي عثمانگدامآروحي و  گرایشهای

 را گردد و وی بتواند دل عثمان سانآوظيفه اولين دعوتگر رسالت محمدی ابوبكر

گروه مومنان به آخرین رسالت آسمان به  اولينورد و بدینگونه عثمان از آبدست 

 زمين قرار گيرد .

 كهكنيم یش مالحظه ميدر این پيدا بود عثمانخواندید خالصة پيدایش  آنچه

بود تا یكي از پایه های اوليه ساختمان  كردهاز هر نظر آماده  راخداوند عثمان  

 اسالم قرار گيرد.
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 شدن وي مسلمان

تاجران بزرگ  از سائر جوانان قبيله اش مشغول تجارت بود و ابوبكر مانندعثمان 

كرد به  نها اعتماد ميآه به كساني را ك،بود برخوردارمكه بود و از محبوبيت زیادی 

تجاری داشت و در این ميان از جریانات وی  طباتار عثمانكرد با اسالم دعوت مي

 بود مهمترین اخبار شهر قيام رسول اهلل  درآنروزو اخبار شهر هم صحبت مي شد 

طرح  برای   عثمانكه مردم را به رسالت خود دعوت مي داد . ابوبكر چند جلسه با 

 نمود . برگزارنار كعبه دعوت در ك

نوشته  «شرف المصطفي»به نقل از كتاب « االصابه»در كتاب  حجربن  حافظ

محمد بن عمرو بن عثمان ملقب به دیباج از پدرش و  :گویدابوسعد نيشابوری مي 

 :فرموداميرالمومنين عثمان بن عفان :  جد اعالیش كند كهاو از جدش روایت مي

و كسي  استمدم كه وی تنها نشسته آداشتيم روزی  هم جلسه ای من و ابوبكر با

 مينزد او نيست من هم كنار او نشستم با نگاه به من احساس كرد به چيزی فكر 

من وی را از ـ وی فردی مهربان بودـ كنم .از من پرسيد : به چه چيزی مي اندیشي؟ 
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ای عثمان!  به من گفت :وای بر تو ،كه از خاله ام شنيده بودم مطلع ساختم ماجرایي

حق و باطل را تشخيص مي دهي،آیا بتهایي را كه  ،اندیشيدوروقل امردی ع تو

و  شنوندالل نيستند كه نمي و ي كریهستند سنگها آنهاقومت مشغول پرستش 

 سخنكه   خداسوگند به  بلي، گفتم: ضرری برسانند؟ و نفعتوانند نمي و بنندبنمي

 .است شما درست

ات به خدا خاله : سوگند گفت  ابوبكر

گويد، محمد بن عبدهللا را خداوند مي راست

است تا پيامش را به خلق خدا  ردهك مبعوث

به سخنانش گوش  و روي مي نزدشآيا  برساند،

 كهفرا نمي دهي؟ گفتم: بلي. ديري نگذشت 

 ، بمحض اينكه چشم ابوبكرآمد رسول اكرم 

و در  برخاستآن حضرت افتاد از جايش  به

 هللا  او چيزهايي گفت. سپس رسولبه  يگوش
 دعوت عثمان، اي: وگفت كرد من به يور و نشست

 من ارزي برسي بهشت به تا كن اجابت را خدا

. هستم خدا خلق همة و تو سوي به خدا رسول

 كه هنگامي خدا، به سوگند: دگويمي  عثمان

 را خود نتوانستم شنيدم را  آنحضرت سخنان

 هيچ كه شدم انمسلم فوري نمايم، كنترل

  بنده محمد و نيست يكتا خداي بجز معبودي

 رقيه با  مدتي از بعد و خداست فرستادة و

 . نمودم  ازدواج(  اكرم رسول دختر)

 قضيه سر پشت  عثمان ةخال ،سعدي زيرا

 با  عثمان كه بود مند عالقه بسيار و بود

 . نمايد ازدواج (عنها هللا رضي) رقيه
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 سخنان اينكه از بعد هللا ةرحم حجر بن حافظ

  زبان از را فوق

 شرح در «المصطفي شرف» كتاب از  عثمان

 مي كند، مي نقل كريز دختر سعدي حال

 خود به بشريت كه همسراني بهترين» :فرمايد

 «.هستند نعثما همسرش و رقيه است ديده

 روزي: گويد مي ابوالقدام ، عثمان خادم

 براي شخصي توسط اي هديه  اكرم رسول

 بازگشت امگهن شخص آن فرستاد،  عثمان

 چه: پرسيد وي از  هللا رسول نمود، خيرأت

 عثمان به آيا گرديد؟ تو خيرأت باعث چيزي

 كردي؟نمي نگاه رقيه و

 دربارة  عثمان خالة كريز، دختر سعدي

 رسول دختر با ازدواج و  عثمان آوردن اسالم

 :گويدمي  اكرم

قــالح يإل ديـيه واهلل شده،أر ف  ولهــبق فيالص عثمان اهلل ديـه

 الحق عن يصدال رويأ ابن انـوك  محمداً ديدــالس يأبالر ابعـفت

  قاألن فيالشمس رمازجكبد فكان  تهبنا حديإ المبعوث هــوانكح

 لقلخافي ارسلت اهلل نــامي نتأف  مهجتي الهاسميين ابن يا كءفدا
 كتابش در البردعب بن ابوعمر حافظ

 ةنتيج :اندگفته بعضي :گويدمي «االستيعاب»

 فرزند (عنهماهللارضي) رقيهو عثمان ازدواج

 از بعد. كرد فوت كه بود عبدهللا بنام پسري

 و آمد بدنبا عمرو بنام ديگري فرزند آن
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 را اش كينه فرزند همين  اسم به عثمان

 . رفت دنيا از اينكه تا كرد انتخاب

 دربارة تاريخ در كهاست  يچيز آن اين،

 ،  اكرم رسول دختر با  عثمان ازدواج

  .است گرديده ذكر (عنها هللارضي) رقيه

                    
 
 
 
 
 
 
 

 حبشه به هجرت

 دختر با و شد مسلمان  عثمان اينكه از بعد

 در مسلمانها  نمود ازدواج  اكرم رسول

 ماكر رسول زيرا گرفتند قرار فشار تحت مكه

  و لطف از اسالم بسوي قريش دعوت در قبالا 

 زمان، گذشت با اما كرد مي استفاده نرمي

 انتقاد باد به را باطل معبودان و ها بت

 با و دادند هم بدست دست هم قريش. گرفت

 گونه هر از و كردند مخالفت دتشب مسلمانان

 اسحاق ابن. نورزيدند دريغ اذيتي و آزار

 و مشكالت  اكرم لرسو كه هنگامي: گويد مي
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 بخاطر را خود تفيعا و خويش ياران مصائب

 ابوطالب عمويش و خداوند نزد كه جايگاهي

 از كاري كه شد متوجه و نمود مشاهده داشت،

 هللا رضوان) صحابه به نيست تهخسا وي دست

 به توانيد مي شما: گفت (اجمعين عليهم

 پادشاهي حبشه زيرا كنيد هجرت حبشه سرزمين

. داردنمي روا ظلم كسي به كه رددا عادل

 صورت زماني حبشه به هجرت است مسلم آنچه

 در و ابوطالب شعب در هللا رسول كه گرفت

 .بردمي سر به ابوطالب عمويش حمايت

 نامه خالفتش دوران در مروان بن عبدالملك

 دربارة وي از و نوشت زبير بن عروه به اي

 امةن جواب در عروه. پرسيد حبشه به هجرت

 قومش هللا  رسول كه هنگامي» :نوشت چنين وي

 پروردگار طرف از كه هدايتي و نور بسوي را

 وهلة در فراخواند بود، شده نازل وي به

 نزديك و نگرفتند فاصله دعوت از زياد اول

  آنحضرت زمانيكه تا يرندذپب را نشخس بود
 گروهي و برد سؤال زير را آنها هاي طاغوت

 در آمدند طائف از قريش دارانسرمايه از

 آغاز را خود خالفته مك آنها هنگام اين

 سر سختانه  مخالفت كردند، كردند،

. كردند آشكار سخنانش از را خود نارضايتي

 دشمني و عداوت حضرت آن پيروان با و

 عموم ،اندكي تعداد بجز نتيجه در. كردند

  آنحضرت و نمودند يگردان روي وي از مردم

 چنين را مدتي  اكرم رسول.  دكردن رها را

 رايزني يك در قريش آن از بعد كرد سپري
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 و برادران فرزندان، كه گرفتند تصميم

 ،كنندمي پيروي  رسول از كه را خود اقوام

 كه بود اينجا نمايند آزار و اذيت و شكنجه

 و شدند بزرگ ايفتنه دچار اسالم پيروان

 يبسيار گذاشتند، سر پشت را سختي آزمايش

 هم را بسياري و شدند شكنجه مسلمانان از

 با  هللا رسول. داشت نگه محفوظ خداوند

 داد دستور مسلمانان به وضعيت اين مشاهده

 حبشه در.  نمايند هجرت حبشه به تا

 كرد مي حكومت نجاشي بنام نيكوكار پادشاهي

. شدنمي ستم و ظلم كسي به سرزمين آن در كه

 براي تجارتي مركز حبشه سرزمين همچنين

 به و رفتندمي آنجا به آنها بود قريش

 اين از و پرداختندمي ستد و داد و تجارت

. كردندمي كسب زيادي فايدة و حرب طريق

 لذا كردند مي امنيت احساس آنجا رد آنها

 رفت،مي بشمار قريش براي خوبي تجارتي مركز

 به تا داد دستور يارانش به هم هللا  رسول

 .مايندن هجرت حبشه

 تعداد بارة در: گويدمي طبري ابوجعفر

 هجرت حبشه به اول هجرت در كه كساني

 بعضي. دارد وجود نظر اختالف كردند،

 و مرد يازده بار نخستين براي: گويندمي

 عبارتند آنها نام كه كردند هجرت زن چهار

 :زا

 هللا رضي) رقيه  (2) عفان بن عثمان( 1)

 (3 ) عثمان همسرش و هللا رسول دختر ،(عنها

( 4) اموي ربيعه ابن عتبه ابن ابوحذيفه
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( 5)، حذيفهابو عمرو ابن سهل دختر سهيله

 آنها، الدارعبد بني از عمير بن مصعب

 بن عبدالرحمن( 6) بودند كعبه دارانكليد

 مخزومي عبداالسد بن ابوسلمه( 7) زهري عوف

 ،همسر مخزومي ابواميه دختر سلمه ام( 8)

( 11) جمحي مظعون بن عثمان( 9)  ابوسلمه

 عدي بني پيمانان هم از عنزي ربيعه بنعمر

 همسر حثمه، ابو دختر ليلي( 11) كعب بن

 رهم ابي ابن ابوسيره( 12) ربيعه بن عامر

  شمس عبد بن عمرو بن حاطب( 13) عامري

 بن حارثبني قبيله از بيضاء بن سهيل(14)

 . زهره بني حليف ،دمسعو بن عبدهللا( 15) فهر

 مكه از و پياده سواره برده نام افراد

 «شعيبه» بنام جايي به اينكه تا شدند خارج

 مسلمانان كه بود الهي توفيق اين و رسيدند

 كشتي دو كه رسيدند «شعيبه» به ايلحظه

 مسلمانان بود اجآن تجارتي كاالي حمل براي

 نصف پرداخت با و شدند سوار كشتي اين با

 كردند هجرت حبشه بسوي كرايه بعنوان دينار

 اما پرداختند مهاجرين تعقيب به قريش. 

 رسيدند دريا ساحل به قريش كه زماني

 را منطقه و بودند شده كشتي سوار مسلمانان

 دسترسي كس هيچ به قريش و بودند كرده ترك

 به ما: گويندمي مهاجرين. نكرد پيدا

 در خوبي همسايگان چه رفتيم، حبشه سرزمين

 مي امنيت احساس ديني نظر از داشتيم حبشه

و اذيت و  و شكنجه اينكه بدون و كرديم
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آزارشويم يا سخنان ناگواري بشنويم به 

 عبادت خدا مي پرداختيم. 

عالمه طبري مي گويد: اولين مسلماني  كه 

بود  از بني اميه هجرت كرد عثمان بن عفان 

 وي   رسول دختردر حالي كه همسرش رقيه 

 . كرد مي اهيرهم را

 «االسالم تاريخ» كتاب در ذهبي حافظ

:  فرمايد مي  مالك بن انس از بروايت

 بسوي ل اكرم رسو دختر رقيه با  عثمان

 نداشت، اطالع آنها از كسي و كرد هجرت حبشه

 آمد هللا  رسول نزد قريش ةقبيل از زني

 همسرش با را دامادت من! محمد اي: وگفت

 چگونه را آنها: دفرمو هللا  رسول. ديدم

 را همسرش كه ديدم را عثمان: گفت زن ديدي؟

 را االغ مهار خودش و كرده سوار االغي بر

 خدا: گفت  هللا  رسول.  رود مي و گرفته

 كه است كسياولين عثمان باشد، همراهشان

 .            دنكمي هجرت اش خانواده با   لوط از بعد

 وي صیتشخ و فضایل ،اخالق از هايگوشه

 طوالني، عبادت شفقت، ،وقار بردباري،

 و دين عافيت حب و عدالت مروت، سخاوت،

 صفات بارزترين از جامعه و فرد براي دنيا

 .رفت مي بشمار ،  عثمان نورين،الذو اخالقي
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 كه كند مي روايت هللا ةرحم مبارك بن عبدهللا

 خادم وي ـبزرگم مادر: فرمود عبدهللا بن زبير

 يك هيچ  عثمان: گفت من به ـدبو  عثمان

 كرد نمي بيدار خواب از را اش خانواده از

 مي صدا  را وي بود بيدار كسي اگر البته

 .بياورد برايش وضو آب تا كرد

 نماز و وضو گويا  عثمان نماز و وضو و

 آمده هم حديث كتب در. است  اكرم رسول

 را هللا رسول گرفتن وضو مردم چگونه كه است

 . آموختندمي  عثمان گرفتن وضو از

 رومه چاه

  عثمان سخاوت از اي نمونه بيان به اينكه

 در.  پردازيم مي مدينه به هجرت از بعد

 كه داشت وجود رومه چاه بنام چاهي مدينه

 آب مسلمانان. بود يهودي نفر يك آن صاحب

  چاه اين آب به مبرم نياز و نداشتند شرب

 به آب دادن از هم يهودي شخص آن داشتند،

 گزافي پول اينكه مگر ورزيد مي امتنا آنها

 بااليي مبلغ چنين پرداختن نمايند، پرداخت

 هللا رسول بود، فرسا طاقت مسلمانان براي هم

 را رومه اهچ است حاضر كسي چه: فرمود 

 راحتي به تا نمايد مسلمانان وقف و بخرد

 از عوض در و نمايند استفاده آن آب از

 نزد عثمان گردد؟ مند بهره بهشت مشروبات
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 او با چاه قيمت دربارة و رفت يهودي

 بطور را چاه نشد حاضر يهودي كرد، گفتگوه

 به را چاه نصف  عثمان. شدوبفر كامل

 مسلمانان وقف و خريد درهم هزار دوازده

 خواهي مي تو چه هر :گفت ييهود به و كرد

 و گذاريم مي ريسمان دو چاه باالي اينكه يا

 يك اينكه يا كشيم،مي بيرون آب هاآن با

 تو يا و كنم مي استفاده چاه آب از من روز

 يهودي. كني مي استفاده چاه آب از روز يك

 يك و كنيد مي استفاده شما روز يك: گفت

 نوبت كه هنگامي. كنم مي استفاده من روز

 آباي  اندازه به مانانلمس رسيد  عثمان

 كافي آنها روز دو براي كه داشتند برمي

 به ديد را وضعيت اين يهودي وقتيكه. بود

 كهحاال كردي، خراب را چاهم تو: گفت  عثمان

  عثمان. بخر هم را ديگرش نصف است چنين
 درهم هزار هشت به هم را چاه ديگر نصف

 تعلق مسلمانان به چاه همة اينگونه و خريد

 هيچ بدون و مجاني روز هر آنها و گرفت

 . كردند مي ستفادها چاه آن آب از مشكلي

 و سرنوشت يها شگفتي جز توان مي اما

 زماني مردان مروت و احساس مكافات در مردم

 جو فتنه آشوبگران كه بياوريم ياد به را

 كردند اصرهحم را  عثمان، ،المومنين امير

 نمايد استفاده رومه چاه آب از نگذاشتند و

 خطاب و آمد اش خانه باالي عثمان نتيجه در

 هيچ اما. عليكم السالم: گفت  بگرانآشو به

 كساني به خطاب پس. نداد پاسخي وي به كس
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 داشتند، حضور اجآن نخستين مسلمانان از كه

 آيا دهم،مي  سوگند خدا به را شما: گفت

 پول از را رومه چاه من كه دانيد مي شما

 را خود دلو و ريسمان و خريدم ام شخصي

 قرار مسلمانان سايرريسمان و دلو  مانند

 چرا پس: فرمود  عثمان. بلي :گفتند دادم؟

 و كنم استفاده آن آب از گذاريد نمي امروز

 به سؤال اين !؟ كنممي افطار شور آب با من

 و بود روزه  عثمانكه  بود خاطر اين

 شور آب بهفقط  كند افطار خواست مي وقتيكه

 .داشت دسترسي اش خانه داخل چاه

 

 

 

           

 نبوي مسجد توسعه براي زمین خریدن

 به هجرت از بعد مسلمانانتعداد  هكهنگامي

 نبوي مسجد و گذاشت افزايش به رو مدينه

 بيشتري گنجايش و شد تنگ مسلمانان براي

 ما مسجد كسي چه: فرمود  هللال رسو نداشت،

 از ستون پنج جاي عثمان دهد؟ مي توسعه را

 توسعه را مسجد و خريد را مسجد كنار زمين

 .گيرند جاي آن در مسلمانان تا داد
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 فرا فتنه زمان كه هنگامي و

 در گذاشتند نمي اواخر اين رسيد،آشوبگران

 از كه مسجدي همان. بخواند نماز نبوي مسجد

 حق حداقل و بود داده توسعه آنرا خودش لما

 از چنانچه داشت را آن در خواندن نماز

   اكرم رسول وفات زمان تا هجرت مانز

 عثمان خواند، مي نماز  هللا  رسول به نزديك

 را آنها داده، قرار مخاطب را آشوبگران

 از قبل  آيا: پرسيد آنها واز كرد سرزنش

 اين در خواندن نماز از مرا شما اينكه

 مسلماني تاكنون كنيد جلوگيري مسجد

 است؟ شده جلوگيري

 عسره ةوغزكه  تبوك غزوه در  هللا  رسول

زماني اتفاق افتاد  رازي شدمي ناميده نيز

 رسيده ها ميوه بود، گرفته شدت گرماكه 

 دوست مردم و بود انگيز دل ها سايه بود،

 زندگي باغها ساية و ميوه ميان در داشتند

 و گرماي اين در خواستند نمي و كنند

 .نمايند گرداني روي باغها از خشكسالي

 سواري تبرع و انفاق براي را داران سرمايه

 تشويق خدا راه در مجاهدان نقل و حمل براي

 داران سرمايه از بسياري آنروز در. نمود

 نمودند انفاق ثواب و اجر به دسترسي براي

 نمود بزرگي انفاق عثمان ميان اين در و

. نكرد انفاق او اندازه به كس هيچ بطوريكه

 عسره سپاه براي  عثمان كه شتراني تعداد

 با و رسيد شتر پنجاه نهصدو به ديد تدارك

. كرد تكميل را دعد هزار اسب، پنجاه تقديم
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 تا داد افزايش را تعداد اين پايان در و

 اسب هفتاد و شتر هزار به وي انفاق جائيكه

 .رسيد

 ينب اي مقايسه مسلمانان فرد دارد جا

 روزي در وي وضعيت و عثمان زياد انفاق اين

 چيزي با تا داشت نياز و رسيد شهادت به كه

. دهد انجام شود، حمل سپردن خاك به براي

 را او چگونه نيكوكاران و شد؟ حمل چگونه

 كه روشي سپردند؟ بخاك پوشيده و مخفي بطور

 منانؤم و خدا رضايت مورد وجه هيچ به

 .                                 نبود واقعي

 خالفت دوران

 فتح زيادي سرزمينهاي عثمان خالفت دوران در

 به كناري و گوشه هر رد اسالم پرچم گرديد،

«  دربند» از اسالم شكرل درآمد، اهتزاز

 و شد مي ناميده ادروازه دروازة كه جايي

 دوران ترين درخشان در كسري قدرتمند دولت

 و كرد عبور ،بود نرسيده آنجا به خود

 تازه مسلمان كشورهاي) روسيه هاي سرزمين

 .رسيد( شوروي جماهير اتحاد يافته استقالل

 بسر انصاف و عدالت و آسايش فاهر در امت

 ابن از او و يحيي بن سري از يسد  . برد مي

: فرمود سيرين ابن كه كند مي روايت سيرين

 باال بشدت مردم سرمايه  عثمان زمان در

 نقره و طال فقط زمان آن سرمايه ـ گرفت
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 وزن ةانداز به كنيز يك براي بطوريكهـ بود

 هزار صد به اسب يك و گرديد پرداخت طال آن

 برابر در خرما درخت يك و شد فروخته درهم

 .گرديد معامله درهم هزار

 كه شنيدم من: فرمايدمي هللاةرحم بصري حسن

 اي: فرمايدمي  شيسخنراني در   انمعث

 كه حالي در چيست من از شما انتقاد! مردم

 كنيد؟مي انفاق خدا راه در روز هر شما

 صدا ن عثما منادي كه دهممي گواهي من

 عطاياي و بياييد فردا! مردم اي: زندمي

 و رفتندمي مردم داريد، دريافت را خويش

 دريافت كامل بطور را خويش عطاياي

 غذاي بياييد صبح فردا!  مردم اي. كردندمي

 غذايشان و رفتند مي مردم بگيريد، را خود

 جائيكه تا. كردند مي دريافت كامل بطور را

: زد مي صدا منادي كه شنيدم خودم من كه

 مي مردم. بگيريد پوشاك بياييد صبح فردا

! مردم اي. گرفتند مي آالت زيور و رفتند

 دريافت عسل و روغن بياييد صبح فردا

 . داريد

 و روزي و رزق: مي گويد هللا رحمه بصري حسن

 و صلح ،يدبار مي طرف هر از بركت و خير

 از مسلماني هيچ بود، حاكم جا همه آشتي

 مسلمان، بلكه ترسيد، نمي ديگر نمسلما

 مي اش وياري كمك داشت، دوست را مسلمان

 ميم تقسي دتوم و محبت يگديگر با و كرد

 منزلت ترجيح اين بر انصار اگر پس كردند

 رسول كه طوري همان يعنيـ  كردند مي صبر
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 رزقي و بخشش همان ـبود كرده وصيت  اكرم

 كافي برايشان بودند برخوردار آن از كه

 به شمشير با نكردند صبر آنها اما بود

 كه شد اين اش نتيجه كشيدند، شمشير دستان،

 براي و شد نهاده غالف به كفار براي شمشير

 !!گرديد برهنه مسلمانان

 ؟آورد كار روي را خویشاوندانش عثمان چرا

 پدرش از  خطاب بن عمر بن عبدهللا بن سالم

 ايشان كه كند مي روايت  عمر بن عبدهللا يقني

 عثمان از اموري به نسبت مردم: فرمود

 عمر را كارها آن اگر كه كردند انتقاد

. دانستند نمي عيب را آنها داد مي آنجام

 كه دارد  اين به اشارهرعم بن عبدهللا شايد

 اميه بني قبيله از را خويشاوندانش  عثمان

 بني كه است اين واقعيت آورد، كار روي

 و ندبود كاردان و درايت و كفايت اهل اميه

 حتي دانستندمي خوب را داري حكومت سياست

 پست اميه بني كه است كسي اولين  هللا رسول

 مسؤليتي آنها كجا هر و داد مسؤليت و

 همة عدالت و رزق و بركت و خير داشتند

 هجامع براي هللا رحمه بصري حسن كه ويژگيهايي

 برخوردار برشمرد،  عثمان خالفت دوران در

 يا  عثمان خالفت دوران منصبان احبص. بود

 و نداشتند نظير كه بودند پيروزي فاتحان
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 كه بودند باردبر و عادل استانداراني يا

 جمل جنگ از بعد. شد نمي يافت آنها نمونه

)رضي هللا  عباس بنعبدهللا  علي كه هنگامي

 معرفي بصره استاندار بعنوان راعنهما( 

 فالني: گفت و شد خشمگين اشتر مالك كرد،

 يمن استاندار فالني است، بصره استاندار

 چه براي پس است حجاز استاندار فالني و است

 كشتيم؟ راـئ  ذوالنورين ما يعنيـ  شيخ ما

 كار روي را خويشاوندانش علي اينكه از وي

 را اسبش بود، خشمگين و ناراحت بود، آورده

 علي. گرفت پيش در را كوفه راه و شد سوار

 رها را كارهايش ، ديد چنين را وضعيت وقتي

 تا رساند اشتر مالك به سريع را خود و كرد

  عثمان عليه كه را اي فتنه همان مبادا

 وي عليه بود كرده طراحي و بود ديده تدارك

 . كند طراحي نيز

 در وي مشفقانه روش عثمان، عادالنة حكومت

 و فتوحات و جهاد آشكار توسعه داري، حكومت

 همگي اسالم، دين به مردم هگرو گروه ورود

  عثمان خالفت مدت تا گرديد باعث اينها

. نمايد جلوه نظير بي اسالم نشر و درپخش

 همان اين و بود  عثمان شايسته ،اين البته

و  هللا صلوات مرتبت ختمي رسول كه بود چيزي

 دعا برايش و بود اميدوار آن به سالمه عليه

 وحي طريق از كه پيامبري همان. كرد مي

 و رسيد خواهد شهادت به عثمان كه دانستمي

 .گرديد خواهد بهشت  وارد
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 از يكي طريق از هللارحمه ترمذي امام

 روايت عبدهللا بن حارث بنام بزرگوار تابعين

 عشره از يكي ـ عبدهللا بن طلحه كه كندمي

  بشارت بهشت به كه نفري ده يعني مبشره

 هر»: فرمود  رسول: گفتـ  اند شده داده

 عثمان من رفيق و دارد رفيقي پيامبري

 .«است

 مسلم امام حيصح «صحابه فضائل» كتاب در

 آمده)رضي هللا عنها(  صديقه عائشه از بروايت

  عثمان دربارة  م اكر رسول كه است

 كه كسي از نكنم حيا و شرم من آيا»: فرمود

 .«دارند حيا و شرم او از فرشتگان

 ابي ابن علي به: گويد مي رهبس ابن نزال

. بگو من براي  عثمان دربارة: گفتم طالب

 اعلي مأل در كه است صيخش وي»: فرمود  علي

 .«شودمي خوانده ذوالنورين

 به چرا: پرسيدند ابوصفره بن مهلب از

  :داد جواب شد؟ مي گفته ذوالنورين عثمان

 يك دختر دو كس هيچ  عثمان بجز زيرا

 .است اوردهني در خود نكاح به را پيامبر

 كه است رسيده ثبوت به  اكرم رسول از

  كس هر كه پرسيدم پروردگار از: فرمود

 شوم، مي او داماد من ويا شود مي من داماد

 . دنگردان جهنم داخل

 از نافع كه است آمده بخاري صحيح در

 كند مي روايت)رضي هللا عنهما(  مرع بن عبدهللا

  رماك رسول زمان در ما: فرمود ايشان كه

  برابر و مساوي را كس هيچ  ابوبكر با
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 هم بعد و  عمر وي، از بعد داديم نمي قرار

 و دانستيم مي برتر رانگدي از را  عثمان

 ديگري بررا  يكي هللا  رسول اصحاب ساير

 . داديم نمي     قضيلت

 بيعت خالفت براي  عثمان با كه هنگامي

 بهترين با چون: فرمود  مسعود بن عبدهللا شد،

 يا نداريم پروائي ايم كرده بيعت خودمان

 .ايم نكرده كوتاهي

 وداع را فاني دار عثمان اينكه از بعد

 چنين وي دربارة طالب ابي ابن علي گفت،

 واهلل ،ااتقو ثم آمنوا الذين من وكانللرحم،  اوصلنا عثمان كان»د: فرمو

  .«المحسنين يحب

 دكر رحمي صله ما همه از بيشتر  عثمان)

 و آوردند ايمان كه بود كساني جمله از و

 و گرفتند درپيش را نيكوكاري و تقوا راه

 .(دارد دوست را نيكوكاران خداوند

 رسيد، شهادت به عثمان اينكه از بعد و

 اظهار  عثمان دين از كه كسي فرمود، چنين

 من. است جسته ئتابر ايمان از نمايد برائت

   عثمان قتل در كه خورم مي سوگند خدا به
 او كشتن به دستور و نداشتم دستي هيچ

 . نبودم هم كار اين به راضي و ندادم

  عثمان محاصره  زمان در   علي عملكرد

 كند مي ييدأت را وي سخنان شورشيان توسط

 دستور را  حسين و حسن فرزندش، دو چنانچه

 نموده حراست و بانيهنگ  عثمان از تا داد
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 وي با توان حد در و نمايند دفاع او از

 روزي يعني ماجرا پايان در. كنند همكاري

 از يكي حسن رسيد، شهادت به عثمان كه

 .گرديد زخمي كه بود يمدافعان

 عائشه نزد»: گويدمي طلحه بن موسي

  عثمان دربارةاو  از و آمديم عنها( هللا)رضي
 آنچهاز  تا شينيدنب: فرمود وي. پرسيديم

 انتقاد سه ما :كنم تصحب ورديد،آ او سر بر

)رضي هللا عنها(  عائشهـ  داشتيم  عثمان از

 به اي عده  ـنكرد ذكر را انتقاد سه آن

 صاف ـ گناه ازـ  را او و رفتند وي  سراغ

 پاك صابون با لباس كه طوري همان كردند

 شهر حرمت: كردند حرمت هتك سه آنها شودمي

 را خالفت حرمت و حرام ماه حرمت مدينه

 رحمي هلص همه از بيشتر كه حالي در دشكستن

 خداوند بود، پرهيزگارتر همه از كرد،مي

 .«باد راضي او از هميشه براي

 

 رسید؟ خالفت به چگونه

 بروايت( 3711) شماره حديث بخاري صحيح در

 هنگاميكه: است آمده چنين  ميمون بن عمرو

 گرديد، مجروح  خطاب بن عمر اميرالمومنين

 وصيت! المومنينامير اي: ندگفت وي به مردم

 من»: فرمود  عمر. كن تعيين جانشين كن،
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 ندارم سراغ خالفت براي تر شايسته را كسي

 در كرد فوت هللا  رسول كه افرادي آن از

 بعد« بود راضي و خشنود آنها از كه حالي

 عفان، بن عثمان طالب، ابي ابن علي آن، از

 ابي ابن سعد عبدهللا، بن طلحه عوام، بن زبير

 و برد نام را  عوف بن عبدالرحمن و وقاص

 شركت شما جلسة در عمر بن عبدهللا :فرمود

 .كندمي

 است تمام مسئله رسيد امارات به سعد اگر

 از رسيد امارات به شما از كدام هر اگر و

 بخاطر را سعد من زيرا بگيرد كمك سعد

 مدائنيـ  نكردم كنار بر خيانت يا ناتواني

 كه معتقدم من: است افزوده را جمالت اين

 مي)رضي هللا عنهما(  علي يا عثمان به خالفت

 نرم مري وي برسد، خالفت به عثمان اگر رسد،

 مردم برسد خالفت به علي اگر و است طبيعت

 به سپس «كرد خواهند اختالف او دربارة

 در كه كرد هايي وصيت خودش از بعد خليفة

 باديه به»: است آمده چنين وصيت اين آخر

 و عرب اصل آنها زيرا كنيد نيكي نشينان

 ذمه اهل پيمان و عهد به اند، اسالم جوهر

 اندازه به كنيد، دفاع آنها از كنيد، وفا

 .«بگيريد ماليات آنها از آنها توانايي

 عمر كه هنگامي: گويد مي  ميمون بن عمرو

 وي رسيد، شهادت بهرضوان هللا و سالمه عليه 

 مركب چون افتاديم براه و آورديم بيرون را

 رسيد، رضي هللا عنها() عائشه منزل به جنازه

 بن عمر: فرمود و كرد سالم عمر بن عبدهللا
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 )رضي هللا عنها( عائشه. خواهد مي اجازه خطاب

 اينگونه. بياوريد داخل را وي: فرمود

 رفيق دو كنار در و گرديد داخل عمر جنازه

 به  قصدي ابوبكر و  هللا رسول ش،ا زندگي

 به دفن مراسم كه هنگامي. شد سپرده خاك

 خالفت اي كانديد نفري شش گروه رسيد پايان

: گفت عوف بن عبدالرحمن. دادند جلسه تشكيل

 كنار ديگر نفر سه نفع به شما از نفر سه

 ابي ابن علي نفع به من: گفت  زبير برود،

 نفع به من: گفت  طلحه. رفتم كنار  طالب

 به من: فرمود  سعد و فتمر كنار  عثمان

 . رفتم كنار عوف بن عبدالرحمن نفع

 به خطاب  عوف بن عبدالرحمن آن از بعد

 هر: فرمود )رضي هللا عنهما( علي و عثمان

 نمايد گيري كناره خالفت حق از شما از كدام

 هم او سپاريم مي او به را خليفه انتخاب

 كس هر و بگيرد نظر در را واسالم خداوند

 دو هر. نمايد انتخاب است بهتر يو نزد

  عوف بن عبدالرحمن. كردند سكوت بزرگوار
 مي من رابه خليفه انتخاب حق آيا: فرمود

 حق از من كه طيشرا همان با يعني سپاريد؟

 را شما از يكي و كنم مي نظر صرف خالفت

 خدا به سوگند كنم، مي انتخاب خالفت براي

 و كرد نخواهم كوتاهي اينباره در من

 دو هر. كر خواهم انتخاب را شما بهترين

 طرف از نمايندگي به  عثمان يعني: گفتند

 از نمايندگي به  علي و  طلحه و خودش
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 موفقعت نفر چهار هر بله،:   زبير و خودش

 بن عبدالرحمن به را انتخاب حق كه كردند

 اينكه از بعد البته بسپارند  عوف

 نازلت خودش حق از  عوف بن عبدالرحمن

 را  علي دست  عوف بن عبدالرحمن. نمود

 شما خويشاوندي و قرابت: گفت وي به و گرفت

 كسي بر تان اسالم قدمت و  هللا رسول با

 مي سوگند خدا به را شما پس نيست، پوشيده

 عدالت سپردم شما به را خالفت اگر آيا دهم

 براي را  عثمان اگر و كني مي رعايت را

 كني؟ مي طاعت و سمع دم،كر انتخاب امر اين

 سخنان همين و برد خلوت با را عثمان سپس

 سعد: گويد مي مدائنيـ . گفت  وي به را

 عثمان تا داد مشوره وي به  وقاص ابي ابن

 بن عبدالرحمن شبها و نمايد انتخاب را 

 مدينه در كه بزرگاني و صحابه نزد  عوف

 كس هر نزد كرد، مي رايزني و رفت مي بودند

 كه هنگاميـ  داد مي راي  عثمان به رفت مي

 با خطاب گرفت، پيمان و عهد دو هر از

 و كن بلند را دستت! عثمان اي: گفت  عثمان

 بيعت هم  علي آن بدنبال و كرد بيعت او با

 داشتند حضور خانه در كه كساني سپس كرد

 .كردند تعبي

 از كه است تاريخي سندي خوانديد آنچه

 رسيده ثبت به  ميمون بن عمرو عيني، شاهد

 در اسماعيل بن محمد ابوعبدهللا آنرا و است

 خويش اساتيد و شيوخ از بروايت خودش صحيح
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 حديث راويان راستگوترين و بهترين كه

و دراخبار  .است كرده حفظ وروايت  هستند

تايخي هيچ خبري وجود ندارد كه در صدق و 

  خبر برسد. ايتصحت به 

 

 

 

 رسیدن به خالفت خطبه عثمان پس از

اش بروايت از سفيان بن عمر طبري در تاريخ

و او از بدر بن عثمان و او از عمويش 

 گويد: هنگامي كه اعضاي شورا با عثمان مي
بيعت كردند، او كه بيشتر از همه اندوهگين 

رفت و براي مردم،  بود، كنار منبر رسول هللا

سخنراني كرد و پس از حمد وثناي خداوند و 

گفت: شما در دنيايي  ود بر نبي اكرمدر

بري و از زندگي تان مدت ناپايدار بسر مي

هايتان زيادي باقي نمانده است. پس از اجل

با انجام كارهاي خوبي كه در استطاعت 

شماست، آگاه باشيد كه دنيا، فريبنده است. 

پس مواظب باشيد كه زندگي دنيا و ساير 

 كاران شما را فريب ندهند.فريب

ز گذشتگان، عبرت بگيريد و غفلت نكنيد ا

چرا كه خدا از شما غافل نيست. كجايند 

فرزندان، و برادران دنيا كه زحمت كشيدند 
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و آنرا آباد كردند و مدتي طوالني در آن 

بردند؟ آيا دنيا آنان را دور لذت مي

 نينداخت؟

دنيا را همان جايي بيندازيد كه خداوند 

آييد. خداوند، رفته است و در طلب آخرت بر

مثال بسيار جالبي براي دنيا بيان كرده 

  فرمايد:است. چنان كه مي
   

   
   

    
    
     

     
  
   

  
    

       : (46ـ45)كهف 

)اي پيامبر! براي آنان مثال زندگي دنيا 

است كه ما آنرا  را بيان كن كه مانند آبي

فرستيم. سپس گياهان زمين از آسمان فرو مي

رويند ـ و بوسيلة آن در كنار يكديگر مي

گذرد شوند ـ سپس ديري نميسرسبز و شاداب مي

شوند و باد  آنها را پراكنده كه خشك مي

سازد. و خداوند بر هر چيز تواناست. مي

زينت زندگي دنيا هستند. و ثروت و فرزندان،

ل نيكي كه نتايج آنها جاودانه است اعما

بهترين پاداش را نزد پروردگارت دارد و 

 بهترين اميد و آرزو است(.
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و پس از آنكه سخنراني خليفة سوم به 

پايان رسيد، مردم به او روي آوردند و 

بيعت عمومي انجام گرفت. البته اين بيعت، 

آنان  بعد از بيعت اعضاي شورايي كه عمر 

 ترين ياران رسول خدارا از ميان به

هنگام وفات از  انتخاب كرده بود و آنحضرت

 آنها خشنود بود، صورت گرفت.

 خالفت سخنرانی تحلیل و تجزیه

 را  عفان بن عثمان راشد، خليفة من گويا

 در وي با بيعت جريان كه لحظاتي آن در

 كنم مي مشاهده رسيد، پايان به نبوي مسجد

 نزديك  لرسو منبر بسوي كه بينم مي و

 با است امت شايسته كه را آنچه تا شودمي

 جديد اي دوره استقبال به امت اينكه توجه

 ترديد بدون. نمايد مطرح رود، مي حياتش از

 رسالت، اول حامل در را مسلمين و اسالم

  عمر و ابوبكر باوفايش، يار دو و  محمد
 نسل ميان در همگي و كرد، مي نمايندگي

 نظير انسانيت تاريخ كه بودند اي نمونه

 و بود نديده خود به اين از قبل را آنها

 هم بعدي عصرهاي در كه رفت مي آن بيم

 خدا نور پرتو در و. نشود يافت آنها نمونه

 بشارت طبق اسالم فتوحات وسعت به توجه با

 مي   بيني پيش آنچه به عميق نگاهي  رسول
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  رسول اينكه به توجه با و. انداخت كرد،
 .نبود بيمناك امت فقر از نزديك آينده در

 مشغول و امت زدگي رفاه و رفاه از بلكه

  عثمان كه هنگامي. بود بيمناك دنيا به شدن

 اش انديشه رفت مي باال منبر هاي پله از 

 مي آن سيربر به و بود كرده مسئله همين را

 مسلمانش برادران ذهن خواست مي و پرداخت

 به معتقد و. ددار معطوف نكته اين به را

 براي نصيحت بهترين باال ةمسئل كه بود اين

 مثالي خاطر همين به. رود مي شمار به امت

 مطرح آخرت و دنيا دربارة خدا كتاب از

 بسيار كه نمود گوشزد آنها به و نمود

 گياهان كه همانطور است گذر زود و كوتاه

 و رويندمي كوتاهي مدت در بارن اثر بر

 تبديل خاشاك و خس به كه گذردنمي ديري

 و. كندمي پراكنده را آنها باد و شوندمي

 پر امور به اشتغال بجاي كه است خوب چه

 باقيات در دنيا ناپايدار و برق و زرق

 طوريكه همان نماييم همكاري هم با صالحات

)رضي هللا  فاروق و صديق وخالفت نبوت عهد در

 .كرديم مي همكاري يديگر با عنهما(

 از بعد جديد خليفه كه بود تينصيح اين

 امت مسؤليت گرفتن بعهده و آمدن كار روي

 هم  عثمان خود و. نمود امت تقديم اسالمي

 براي خدا راه در را مالش سخاوت در همچنان

 پيشروتر مردم همة از مردم عموم و خواص

 دنيا مصلحت خالفتش دوران در هرگاه و. بود

 وي دكردن مي پيدا ككاحاصط هم با آخرت و
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 مي ترجيح دنيا مصلحت بر را آخرت مصلحت

 .آمد نائل شهادت سعادت به اينكه تا داد

 حادثه در عمر بن عبیداهلل برابر در عثمان گیري موضع

 هرمزان شدن كشته

 از نقل به(  42-5) تاريخش در يطبر امام

: گويدمي مسيب بن سعيد بزرگوار تابعي

 عمر الومومنين امير رسيدن شهادت به هنگام

 صديق ابوبكر بن عبدالرحمن  خطاب بن

 ابولؤلؤ كنار از ظهر از بعد ديروز: فرمود

 و حيره اهل از نصراني جفينة با او. گذشتم

 مي صحبت هم با همگي و بود ايستاده هرمزان

 رسيدم نهاآ كنار ناگهان من چون. كردند

 به(  سره دو) ي شمشير و شدند پراكنده

 كشته چيزي چه با عمر ببينيد. افتاد زمين

 قاتل بدنبال همتمي بن از مردي است؟ شده

 همان شمشير آن. گرفت را شمشيرش و رفت

 ابي بن عبدالرحمن كه داشت را مواصفاتي

 .  بود كرده ذكر بكر

 وي. گرديد مطلع جريان از عمر بن دهللايعب

 سپس. رفت دنيا از پدرش تا ماند منتظر

 و رفت نهرمزا نزد و برداشت را شمشير همان

 .رساند بقتل را وي
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 مسؤليت  عثمان كه هنگامي بيعت از بعد

 به كه اي مسئله اولين گرفت، بدست را امور

 با هرمزان شدن كشته جريان پرداخت آن

 در تاريخ در. بود  عمر بن عبيدهللا شمشير

 اين يكي: است شده نقل روايت دو هبار اين

 عمزان فرزند قماذبان به  عثمان كه

 عبيدهللا از را پدرش انتقام كه كرد هادپيشن

 بخاطر را وي قماذبان اما. بگيرد عمر بن

 .كرد رها مسلمانان و خدا

 در عثمان كه است دوآمده روايت در و

 احضار را عمر بن عبيدهللا و نشست مسجد گوشة

  وقاص ابي ابن سعد خانه در عبيدهللا. نمود

 را شمشير  سعد هم ابتدا در و بود زندان

 به خطاب  عثمان. بود گرفته عبيدهللا دست از

 بودند، مسجد در كه انصار و مهاجرين

 مرتكب اسالم در كه شخص اين دربارة: فرمود

 شما راي و مشوره است شده اشتباهي چنين

 او كه است اين من راي: گفت  علي جيست؟

  عمر: گفتند مهاجرين از تعدادي. شود كشته
 شود؟ كشته امروز فرزندش و شد كشته ديروز

 جريان اين دربارة تو: فرمود  عاص بن عمرو

  اينباره در را تو خدا و نداري مسؤليتي

 زمان در حادثه اين زيرا كند نمي مؤاخذه

 از قبل بلكه است نيفتاده اتفاق شما خالفت

 شما كه زماني در افتاده اتفاق شما خالفت

 حكومتي و سلطه هيچگونه مسلمانان بر

 سرپرست و ولي من: فرمود  ثمانع. نداشتي
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 شخصي مال از را هرمزان دية و هستم آنها

 .نمايم مي پرداخت خويش

 

 

 

 

 

 

 ذر رضی اهلل عنهماابو و عثمان

 رسول مبارك حيات زمان همان از اسالم قانون

 مذاهب همة طبق و راشدين خلفاء و  هللا

 اساس اين بر مال آوري جمع دربارة اسالمي

 مي مسلمان شخص هر كه ستا شده ريزي پي

 هيجگونه بدون حالل قطر زا را مال تواند

 مباح جاهاي در و نمايد آوري جمع محدوديتي

 طبق را نآ ذكات و كند استمعال جايز و

 همچنين. نمايد پرداخت اسالم شرعي نظام

 و خدا راه در انفاق به را مسلمانها اسالم

 .است نموده تشويق اسالمي جامعة سعادت

اي رديد مال در نظام اسالمي وسيلهبدون ت

براي برآورده ساختن نيازهاي فرد و جامعه 

است. و به منزلة امانتي است كه خداوند به 

اي از مسلمانها سپرده است تا به دست عده

خوبي از آن استفاده نمايند. و اگر جمع 

آوري مال را ما يك هدف مستقل بشمار آوريم 
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ف بدانيم دچار آوري مال را يك هدو اصال جمع

ايم. پس اگر مسلمان در اشتباه بزرگ شده

مصرف اموال خويش راه اعتدال را در پيش 

گيرد و نيازهاي شخصي خودش و خويشاوندانش 

را برآورده سازد و همة حقوق خواص و عادي 

را كه به اموالش تعلق مي گيرد، پرداخت 

نمايد و دست سخاوت او در راه خدا باز 

ين حالتي براي اين شخص باشد اسالم در چن

جمع آوري مال را براي اين شخص ممنوع قرار 

نداده است بلكه به وي اجازه داده است تا 

هر مقدار از مال بدون محدوديت بعنوان 

 امانت تحت تصرف وي باشد. 

سرمايه داران صحابه و در مقدمة آنها 

عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف و در 

)ذرضي هللا عنهم مقدمة آنها ابوبكر صديق

اجمعين( و ساير تجار صحابه، صاحبان 

هزاران ميليونها دينار اينگونه زندگي 

كردند. و ائمة سرمايه دار بعد از آنها 

امثال ليث بن سعد، عبدهللا بن مبارك و 

ديگران كه از مومنان صالح و نيكوكار 

بشمار مي رفتند، نيز اينگونه زندگي 

يادي انجام كردند. تا جائيكه گفتگوهاي ز

گرفت و صحبت ها و داليل متعددي در اينباره 

ارائه گرديد كه كدام مسلمان نزد خداوند 

محبوبتر است و اجر و ثواب بيشتري دارد: 

غني و سرمايه دار سپاسگذار و يا فقيري كه 

 صبر نمايد.

مسلمانان صدر اسالم براين اساس زندگي 

كردند تا اينكه زمان خالفت امير المومنين 
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ثمان عفان فرا رسيد. در اين زمان، صحابي ع

ابوذر غفاري با ساير صحابه  رسول هللا 

اختالف نمود و فرمود: براي مسلمان جايز 

نيست كه شب را بخوابد در حالي كه يك 

دينار اضافه از توشة آنروزش داشته باشد. 

اگر مسلمان از غذاي روزانه اش جمع آوري 

كريم قرار نمايد، مصداق اين آيه از قرآن 

   مي گيرد:

   
    

     

        [34]توبه:

)يعني كساني كه طال و نقره ذخيره مي  

كنند و آنرا در راه خدا انفاق نمي كنند 

 بده(.آنها را به عذابي دردناك بشارت 

در تمام گفته  طبق گواهي رسول هللا  ابوذر

هايش فردي صادق بود و لهجه اي صادق داشت. 

اما مذهبش در جمع آوري مال اگر چه از راه 

حالل باشد با نظام اسالم دربارة مال و ثروت 

موافقت نداشت. و اگر همة مسلمانان به 

مذهب ابوذر عمل    مي كردند، اين به اين 

فرضية زكات ابطال گردد و  معنا بود كه

بسياري از مصلحت هاي دولت و ملت تعطيل 

گردد و دروازةكمك هاي عمومي و خير و نيكي 

بويژه  بسته شود. وهمة صحابه رسول هللا 

 عالم و دانشمندان بزرگوار عبدهللا بن عمر 

اعالن مي كردند كه: هر مالي كه زكات آن 

 ود.رپرداخت گردد كنز و خزانه بشمار نمي
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 ابوذر و ابن سینا

( و بيشتر مصادر 5/66طبري در كتاب تاريخش)

با يهودي ساسالمي نقل كرده اند كه عبدهللا بن 

معروف به ابن سوداء وارد شام شد و با 

مالقات كرد و به وي گفت: آيا تعجب  ابوذر 

نمي كنيد كه معاويه مي گويد: مال مال 

خداست. البته در اين شكي نيست كه همه 

زاز آن هللا است. اما معاويه مي خواهد چي

مسلمانان را از اين مال محروم نمايد به 

همين خاطر اسم مسلمانها را حذف نموده 

است. ابوذر با شنيدن سخنان نزد معاويه 

آمد و گفت: چرا مال مسلمانان را مال هللا 

فرمود: اي ابوذر،  ناميده ايد؟ معاويه 

خدا بر تو رحم نمايد. آيا ما بندگان خدا 

نيستيم، مال مال خدا نيست و امر امر خدا 

نيست، خلق خلق خدا نيست و امر امر خدا 

نيست؟ ابوذر گفت: اين سخنان را نگو. 

معاويه گفت: من نمي گويم كه مال هللا نيست 

« مال مسلمانان»اما اشكالي ندارد كه 

بن سوداء يهودي به سراغ صحابه سپس ابگويم.

رفت و  بزرگوار، فقيه اهل شام، ابودردا 

همان سخنان را كه به ابوذر گفته بود براي 

در پاسخ وي  او نيز مطرح كرد. ابودردا 

گفت: تو كيستي؟ سوگند به خدا، فكر مي كنم 

يهودي باشي. بعد از آن ابن سوداء نزد 

عباده رفت.  صحابه مجاهد، عباده بن صامت 
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آورد و  او را گرفته و نزد امير معاويه 

به وي گفت: سوگند به خدا، اين همان كسي 

 است كه ابوذر را عليه تو شورانده است.

قاضي ابوبكر بن عربي مي گويد: ميان 

ابوذر و معاويه جنگ لفظي درگرفت. ابوذر 

مطرح  سخناني مطرح كرد كه در زمان عمر 

اينكه مبادا  نمي كرد. امير معاويه بخاطر

عموم مردم دچار فتنه شوند، مراتب را به 

عثمان گزارش داد. زيرا ابودر مردم را به 

زهد و پرهيزگاري دعوت مي كرد كه همة مردم 

تحمل آن را نداشتند بلكه تعداد اندكي مي 

توانستند چنين زهدي را تحمل نمايند. 

 نامه اي به ابوذر  بدنبال آن عثمان 
است تا به مدينه بيايد. نوشت و از وي خو

به مدينه آمد، مردم  هنگامي كه ابوذر

 به عثمان  اطراف او جمع شدند. ابوذر
پيشنهاد كرد كه من مي خواهم در ربذه 

زندگي كنم. عثمان فرمود: مانعي ندارد. 

گوشه نشيني را انتخاب كرد. آنگونه ابوذر 

گويد: بخاطر راه و روشي ابوبكر عربي  مي

براي زندگي انتخاب كرده بود فقط كه ابوذر 

 چنين زندگي شايستة وي بود.

ربذه در حومة مدينه منوره و در سه ميلي 

آن قرار داشت. منطقه اي قابل سكونت و 

براي گوشه نشيني بسيار مناسب بود. و خود 

ابوذر ربذه را بعنوان محل سكونت خود 

انتخاب كرد چنانجه عالمه ابن خلدون در 
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وم تاريخش مي گويد: ابوذر جلد د 139صفحة 

نزد عثمان رفت و از وي خواست تا از مدينه 

به من دستور  بيرون رود و فرمود: رسول هللا 

داد تا هنگامي كه ساختمانهاي مدينه به 

رسيدند از مدينه بيرون بروم. منطقة سلع

هم به وي اجازه داد. ابوذر به  عثمان 

هم  ربذه رفت و در آنجا مسجد ساخت. عثمان 

 چند شتري به وي داد و مرتب براي وي آذوقه

نيز هر چند گاهي به  فرستاد. و ابوذر مي

زد. ياقوت حموي در معجم مدينه سر مي

البلدان مي گويد: ربذه يكي از بهترين 

محلهاي سكونت در راه مكه بود. آنچه از 

برسي تصوف شريعت و تطبيق اين تصوف در 

ال به دست مي زندگي سلف اين امت دربارة م

آيد، اينست كه مسلمان بعد از پرداخت زكات 

مالش در امتحان وآزمايش الهي قرار دارد 

كه وي مالش را در جه راهي استمعال مي 

نمايد. آيا مسلمان با مالش باعث قدرت، 

عزت و سعادت مسلمانان مي شود. تاجر از 

راه تجارت، كشاورز با كشاورزي اش و 

عزت و سرفرازي صنعتگر با صنعتش باعث 

شود يا خير؟ اسالم در صدر اول مسلمانان مي

از ثروت ثروتمندان صحابه استفادة زيادي 

كرد. و تجارت تاجر مسلمان، كارخانة 

مسلمان و كشاورزي مسلمان اگر مسلمان را 

نياز گرداند به همان اندازه از دشمنانش بي

كه نيت آنها درست باشد قدرتي براي آنها 

 .آيدبشمار مي
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و بطور كلي مسلمان بدون هيچ گونه 

محدوديتي مال و ثروت جمع آوري نمايد 

بشرطيه از راه حالل آن را كسب نمايد. و به 

اندازة كفايت خويش بخوبي مصرف نمايد و 

هميشه تالش كند تا بنده و گرفتار كماليات 

و امور بي ارزش و پست تمدن نگردد. و 

مسلمان بعد از اينكه زكات ثروتش را 

پرداخت نمايد بقية ثروت وي بعنوان امانتي 

است كه خداوند به او سپرده است. پس بايد 

به گونه اي در آن مال دخل و تصرف نمايد 

كه باعث اضافه شدن ثروت، قدرت، عزت و 

 سعادت مسلمانان گردد.

مبني بر اينكه مسلمانان  اما روش ابوذر 

نبايد در حالي شبش را سپري نمايد كه مال 

وتي دارد، هرگز به مصلحت مسلمانان و ثر

نيست همانطوريكه راه وروش تعدادي از 

ثروتمندان مسلمان كه فقط براي خودشان 

زندگي مي كنند و به رفاه و آسايش خود مي 

انديشند و به عزت اسالم و قدرت دولت اسالمي 

و نيازمندان جامعة اسالمي هيچگونه توجهي 

د. و خالصه كنند، جايگاهي در اسالم ندارننمي

شناسند اسالم هم آنها كساني كه اسالم را نمي

 را نمي شناسد.                                                              

 در قفس اتهام  س عثمان
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 ( جريان حكم بن ابي العاص3) 

از وي خرده گيري كرده و  سمخالفان عثمان 

ص را حكم بن ابي العا مي گويند: رسول هللا 

از مدينه تبعيد كرد اما عثمان وي را به 

 گراند.مدينه باز

قابل يادآوري است كه بسياري از علما  و 

دانشمندان مسلمان به تحقيق و برسي اين 

مسئله پرداخته اند كه از ميان آنها 

 توان افراد زير را نام برد:مي

ـ عالمه ابن تيميه رحمه هللا در كتاب 1

 . 196ص 3ج« همنهاج السنت»ارزشمند 

ـ قاضي اندلس امام بن ابوبكر عربي در 2

«العواصم من القواصم»كتاب 

المضل في »ـ عالمه ابن حزم در كتاب3

«الملل و الخل

ـ محمد بن ابراهيم يمني، مجتهد مذهب 4

«الروض الباسم» زيديه در كتاب

ـ محسن بن كرامة معتزلي با وجود اينكه 5

است كه با  گرايش به تشيع دارد و از كساني

فاصله زيادي دارد باز  دوستي ومحبت عثمان 

خودش به بررسي « سرح العيون»هم در كتاب 

مطلب فوق پرداخته است. و خالصه سخنان اين 

بزرگان بر محور زير دور مي زنند:

(تبعيد انسان از يك شهر به شهر ديگر 1)

به اين معني است كه آن شخص را از شهر 

د نمايند. و آنچه خودش به شهر ديگر تبعي

مسلم است اينكه وطن حكم بن ابي العاص مكه 
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بود. وي از مكه به جاي ديگر تبعيد 

نگرديد. و همچنين جزو كساني نبود كه از 

مكه به مدينه هجرت نمودند تا اينكه از 

 مدينه طرد شود.

گويد: داستان طرد (عالمه ابن تيميه مي2)

بن ابي العاص سندي ندارد تا ما به حكم

وسيلة آن صحتش را بدانيم.

(بسياري از انديشمندان اسالمي داستان 3)

تبعيد حكم بن ابي العاص را از نظر تاريخي 

زير سؤال برده اند و مي گويند: حكم بن 

ابي العاص با انتخاب خودش از مدينه رفت 

يعني خواست كه در مكه كه وطن اصلي اش 

بود، زندگي نمايد.

شخصي را براي  (تازه اگر رسول هللا 4)

تاديب و تنبيه كردن تبهيد نمايدـ چيزي كه 

در داستان حكم به ثبوت نرسيده است ـ اين 

به اين معني نيست كه وي براي هميشه در 

تبعيد بماند. عالمه ابن تيميه رحمه هللا مي 

گويد: بيشترين مدت تبعيد يك سال است. و 

دروازة توبه باز است. و اگر شخصي تبعيد 

ين مدت توبه نمايد، بدون شد و در ا

هيچگونه اختالفي ميان مسلمانان اين عقوبت 

از وي ساقط مي گردد و زندگي كردن در هر 

گوشة زمين براي وي مباح و جايز مي شود. 

چنانچه عالمه ابن حزم رحمه هللا نيز اين مطلب 

را ذكر نموده است.

(قاضي اندلس، امام بن ابوبكر عربي مي 5)

علماء ما مي گويند: رسول گويد: بسياري از 
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اجازه داد تا حكم بن  با شفاعت عثمان  هللا 

ابي العاص به مدينه برگردد)و ديري نگذشت 

بعد از  از دنيا رفت(. عثمان  كه رسول هللا 

در اينباره با ابوبكر وعمر  وفات رسول هللا 

)رضي هللا عنهما( صحبت كرد. آنها گفتند: اگر 

واهي مي دهد وي را يك نفر ديگر با تو گ

به خالفت  برگردانيم. اما زماني كه عثمان 

 رسيد بر اساس علم خودش وي را برگرداند.      

 به عثمان  و روايتي را كه رسول هللا 
اجازه را داد تا حكم را به مدينم باز 

گرداند، محسن بن كرامة معتزلي روايت كرده 

 است. و معتزليها و زيديها بايد اين روايت

را بپذيرند زيرا راوي آن نزد آنها شخصي 

معروف، مطمئن و عالم است و در صحت عقيده 

                                                                                      شهرت دارد.

براي عبدهللا بن سعد بن ابي  ( عثمان 6)

شفاعت كرد سرح نزد رسول هللا 

را پذيرفت و  شفاعت عثمان هم  آنحضرت 

 با وي بيعت كرد. پس چگونه شفاعت عثمان 
را براي حكم نمي پذيرد؟ با توجه به اينكه 

اند كه عثمان از آن بسياري روايت كرده

اجازه خواست تا حكم را برگرداند  حضرت

 هم اجازه داد. آنحضرت

(داستان عبدهللا بن سعد بن ابي سرح 7)

ذكر شده است. اما  معروف است و با سند

داستان حكم مرسل است يعني در وسط قطع شده 

است و چنين سندي نزد بسياري از علما 
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اعتبار ندارد. مهم تر اينكه اين داستان 

را تاريخ نو يسان ذكر كرده اند كه روايت 

 اند.دروغين زيادي روايت نموده

 ( عثمان يك پنجم خمس را به عبداهلل بن ابي سرح داد0)

یك پنجم خمس رابه  اینست كه عثمان گيریهای مخالفان عثماناز خردهیكي 

 عبداهلل بن ابي سرح داد.

 ( چنين ذكر كرده است كه هنگامي كه عثمان 5/19این داستان را تاریخ طبری )

به عبداهلل بن ابي سرح دستور داد تا از مصر برای فتح تونس لشر كشي نماید، به وی 

ریقا را به دست تو فتح كرد، عالوه بر سهميه ات یك پنجم گفت: اگر خداوند آف

خمس را به تو مي دهم.  عبداهلل بن سعد با سپاهي بزرگ سرزمين مصر را زیر پا 

گذاشت و وارد آفریقا شد و همة مناطق هموار و كوهستاني آفریقا را فتح كرد، 

پنجم خمس غنائم را ميان ارتش تقسيم كرد و یك پنجم خمس را برداشت و چهار 

 فرستاد. تعدادی از همراهان عبداهلل بن سعد نزد عثمان را با ابن وثيمه برای عثمان

از وی بخاطر آنچه برداشته بود، شكایت كردند. عثمان به آنها گفت: من به وی 

چنين گفتم اما اگر شما نارحت هستيد، آنرا برمي گرداند. آنها گفتند: ما ناراحتيم و 

سعد خواست تا آن اموال رابرگرداند. بن از عبداهلل  سندیم. عثمان پنمياین كار را 

عبداهلل بن سعد هم آنها را برگرداند. و عبداهلل بن سعد در حالي به مصر برگشت كه 

 آفریقا را فتح كرده بود.

قابل یاداوری است كه جائزه دادن به مجاهدان در سنت به ثبوت رسيده است 

 .... چنانچه رسول اهلل 
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 سعد كیست؟

عبدهللا بن سعد بن ابي سرح از قبيلة بني 

عامر و قريش است و شرف صحابي بودن هم 

 شامل وي مي گردد. او برادر رضاعي عثمان

براي وي پناه  است. در فتح مكه عثمان

وي را پناه داد. بعد از  خواست. و رسول هللا

آن جريان، مسلمان خوبي شد. عبدهللا بن سعد 

بعدها در رديف مجاهدان و بن ابي سرح 

فاتحان بزرگ قرار گرفت. و از پيشتازان 

صحابه در فتح مصر بودو فرماندهي قسمت 

راست ارتش اسالم را زير پرچم عمروبن العاص 

  بعهده داشت. و در ساير فتوح اسالمي هم

 نقش هاي بسيار خوبي را ايفا كرد.

بركي در تاريخش بروايت از ليث بن سعد 

دهللا بن سعد بن ابي سرح در زمان گويد: عبمي

فرماندار منطقه صعيد مصر بود. سپس  عمر

همة مصر را به وي سپرد. وي  عثمان 

 فرمانرواي خوبي بود.

اين واقعيت تاريخي كه پيشوا ورهبر 

معنوي مصر، ليث بن سعد دربارة امارت عبدهللا 

هجري به ثبت  25بن سعد بن ابي سرح در سال 

ه اي بود تا اين دولتمرد رسانده است، مقدم

هجري سپاه اسالم را  27عدالت پيشه در سال 

براي فتح آفريقا قيادت و فرماندهي نمايد. 

گفتني است كه فتح آفريقا از بزرگترين 

فتوحات اسالمي بشمار مي رود بطوري كه سهم 
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هر جنگجو اسب سوار سه هزار دينار شد. و 

 بن شخصيت هايي مانند عبدهللا بن عمر، عبدهللا

عباس، عبدهللا بن مسعود و عبدهللا بن زبير تحت 

 قيادت وي بودند.

بعد از فتح آفريقا اين سردار توانا در 

هجري شمسي جهاد و مبارزه را با  31سال 

 21سياهان آفريقا ادامه داد. و در سال 

هجري در غزوة ذات السواري شركت كرد. و 

هنگامي كه مدينه منوره دچار فتنه گرديد و 

ه محاصرة ياغيان درآمد وي با اجازة ب

از طريق قريش و عقبه راه مدينه  عثمان

منوره را در پيش گرفت و سائب بن هشام بن 

عمير را بعنوان جانشين خود در مصر تعيين 

نمود. اما ديري نگذشت كه محمد بن 

ابوحذيفه بر سائب يورش برد و استانداري 

رح مصر را بعهده گرفت و از ورود ابن ابي س

به مصر جلوگيري كرد. اينجا بود كه عبدهللا 

بن سعد بن ابي سرح راه فاسطين را در پيش 

گرفت ودر مكاني بنام عقالن و رمله سكنه 

گزيد و گوشه نشيني و عزلت را انتخاب كرد 

هجري در همانجا زندگي كردتا  57و تا سال 

اينكه سرانجام، صبح يكي از روزها در رمله 

خدايا! نماز »و فرمود:  دست به دعا برداشت

سپس وضو «. صبح را آخرين عملم قرار بده

گرفت و به نمازايستاد. در پايان نماز 

هنگامي كه به سمت راستش سالم داد و 

خواست به سمت چپش سالم دهد، دار فاني را مي

 وداع گفت و به رحمت حق پيوست.
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 مة ساختگی نا

قبال دربارة نامه اي كه خيالبافان فكر مي 

آنرا براي استاندارش در  س كردند عثمان

مصر، عبدهللا ابن ابي سرح نوشته است و به وي 

دستور داده است تا محمد بن ابوبكر را به 

قتل برساند و ساير شورشيان را به سزاي 

اعمالشان برساند، صحبت كرديم. و برخي از 

گي بودن نامه را متذكر شديم و داليل ساخت

گفتيم كه نه عثمان اين نامه را نوشته بود 

ونه كاتبش مروان. و عثمان مروان هردو مي 

دانستند كه عبدهللا بن ابي سرح اين روزها در 

اي نوشته مصر نيست زيرا قبالا به خليفه نامه

بود كه وي از مصر خارج شده است و يكي از 

بن ابوحذيفه مصر سران شورشيان بنام محمد 

 را به تصرف خود درآورده است.

و همچنين متذكر شديم كه هنگاميكه 

شورشيان عراق در مرحلة اول از مدينه به 

قصد شهرهايشان براه افتادند و مدينه را 

ترك كردند، سران آنها، اشتر نخعي و حكيم 

بن جبله در مدينه ماندند. آنچه سران 

چاره  شورشيان را خشمگين كرد و به فكر
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انداخت، قانع شدن عموم شورشيان از 

بود. اينجا بود كه مغزهاي  توضيحات عثمان 

متفكر به فكر چاره انديشي افتادند تا هر 

طور شده شورشيان را با ديگر با مدينه 

منوره برگردانند و بار ديگر آتش شعله را 

شعله ور سازند. و اين نامة ساختگي بهترين 

د. و ما در گذشته ابتكار براي اين هدف بو

يادآوري نموديم كه سران شورشيان نامه هاي 

 متعددي تزويز نمودند.

بدين ترتيب نامه هاي ساختگي در تراژدي 

 بغاوت، يكي از سالحهاي شورشيان عليه عثمان
بود. آنها در وهلة اول هنگاميكه وارد 

مدينه منوره شدند، ادعا كردند نامه اي از 

كرده اند مبني  علي، طلحه و زبير دريافت

دست به انقالب و شورش  بر اينكه عليه عثمان

 بزنيد. زيرا وي سنت را تحريف نموده است. 

تنظيم كنندگان اين شورش امثال اشتر نخص 

و حكيم بن جبله و بقية سران شورش در واقع 

كساني بودند كه در مراحل مختلف دوست به 

تزويز و نامه هاي متعدد زدند تا اهداف 

 را عملي سازند. شومشان

آنچه در مورد نامة ساختگي، انسان را به 

شگفتي وا مي دارد، اينست كه كاروان 

طوالني را بسوي مشرق  شورشيان عراقي كه مسير

طي كرده بودند و كاروانهاي مصري كه بطرف 

مغرب رفته بودند واز مدينه بسيار فاصه 

گرفته بودند، هم زمان به مدينه برگشتند 



   سذی النورین عثمان بن عفان  

 19 

نكه اين نامة ساختگي فقط به باتوجه به اي

 دست كاروان مصريها رسيده بود.

نمايشنامة نامة ساختگي در راه غربي كه 

مسير مصريها بود، به اجرا درآمد بدين 

صورت كه حامل اين نامة خود را در معرض 

ديد كاروان مصريها قرار داد و آنگاه از 

گرفت و اين كار را چندين با ميآنها فاصله 

تا آنها را در مورد خود به شك تكرار كرد 

و شبهه وادار كند. در صورتي كه اگر اين 

فرد، انسان صادقي بود و بازيگر اين 

نمايشنامه نمي بود، بايد از ديد آنها دور 

مي شد تا آنها از وجودش مطلع نشوند. اما 

هنگامي كه او چندين بار در جلوي آنها 

ظاهر شد، آنها پرسيدند: تو چه كاره هستي؟ 

وي گفت: من پيك امير المومنين بسوي 

استاندارش در مصر هستم تا او همه شما را 

به چوبه دار آويزان كند و دوست و 

پاهايتان را قطع كند. در نتيجه نامه 

نويسان به هدف خود رسيدند و مردم قافله 

بدون اينكه متوجه شوند كه اين نامه را 

اند.  در مالك اشتر و حكيم جبله نوشته

گفتني است كه اين دو نفر  اند.ه ماندهمدين

در مدينه هيچ كاري نداشتند و صرفاا به اين 

ريزي خاطر ماندند تا اين جريان را برنامه

كنند.
سرانجام هر دو قافلة مصري و عراقي به 

كساني كه باهم  مدينه بازگشتند. و مانند

عهد و پيمان داشته باشند، با هم به مدينه 

آن، اينست كه همان كساني رسيدند. و معنا 
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رسان را كه پيك را اجير كردند تا نقش نامه

جلوي قافلة مصريها بازي كند، پيك ديگر را 

اجير كردند و از مدينه بسوي مشرق، 

فرستادند تا به آنها بگويد كه مصريها 

اند كه عثمان آنرا به اي كشف كردهنامه

عبدهللا بن ابي سرح نوشته است و به او دستور 

اده است تا محمد بن ابي بكر را به قتل د

 برساند.

پس هنگامي كه هر دو گروه به مدينه 

گفت: اي اهل  رسيدند، علي ابن ابي طالب

كوفه و بصره! شما كه راه زيادي را طي 

كرديد از كجا متوجه شديد كه مصريها 

اند و در نتيجه به مدينه اي كشف كردهنامه

ه بازگشتيد؟ شورشيان گفتند: هر چ

خواهيد، فكر كنيد. ما نيازي به اين مرد مي

 )عثمان( نداريم. بايد كنار برود.

اين سخن آنان به اين معني است كه آنان 

ساختگي بودن نامه را قبول داشتند وهدفي 

خواستند او بجز خلع عثمان نداشتند. و مي

را به قتل برسانند و خونش را بريزند در 

تن خون او حالي كه خداوند زبق شريعت، ريخ

 را حرام قرار داده بود.

 روي كار آوردن خویشاوندان

ايراد  يكي از نكاتي كه از عثمان 

گرفتند اين بود كه وي ادارة شهرها و مي
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فرماندهي سپاهيان اسالم را به خويشاوندانش 

 واگذار مي كند. بايد گفت كه عثمان 
خويشاوندانش را صرفاا بخاطر جانبداري از 

ر نياورد بلكه بخازر شايستگي آنان، روي كا

اي كه در امور اداري و فرماندهي نظامي 

داشتند و پيروزيهاي بي نظيري كه در جنگها 

 بدست آوردند، روي كار آورد.

اولين كسي نيست كه  عالوه بر اين، عثمان 

به مردان بني اميه پستهاي دولتي و نظامي 

 واگذار كرد بلكه قبل از همه رسول اكرم
ا مسؤوليتهايي داد. عتاب بن اسيد به آنه

اموي را بعنوان فرماندار مكه، بزرگترين 

شهر قلمرو اسالمي در صدر اول، تعيين نمود. 

همچنين ابوسفيان بن حرب را بعنوان 

فرماندار نجران تعيين نمود و به خالد بن 

سعيد بن عاص و تعداد ديگري از بني اميه 

 نيز مسؤوليتهايي واگذار كرد.

گويد: احاديثي كه تيميه ميابنسالماالشيخ

در مورد واگذاري مسئوليت به اين افراد از 

وارد شده است، ثابت  طرف رسول اكرم

ومشهوراند بلكه اين مطلب از اهل علم به 

تواتر رسيده است. پس جواز پست دادن به 

بني امية بانص ثابت است و هر عقلي به آن، 

 كند. اذعان مي

 چنانچه عثماناز طرف ديگر، اگر 
خويشاوندانش را به خاطر شايستگي و تفوقي 

كه داشتند، روي كار آورد، علي ابن ابي 

طالب خويشاوندان پدري و مادراش را امثال 
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عبدهللا بن عباس، عبيدهللا بن عباس، حكم بن 

عباس و شمامه بن عباس)كه همگي پسر 

عموهايش بودند( را روي كار آورد. همچنين 

مد بن ابي بكر را كه بعد از ناپسري خود مح

وفات ابوبكر با مادرش ازدواج كرد و تحت 

سرپرستي خودش بزرگ شد، بعنوان استاندار 

 مصر تعيين كرد.

 آثار انعطاف پذیري عثمان

انعطاف پذيري و عدم آن از صفات نسبي 

هستند كه در شرايط مختلف نمي توان مرز 

معيني براي آنها تعيين كرد. گاهي يك حاكم 

پذير در رفتار با خود و آحاد مردم، انعطاف

است. امادر مسائل دولتي و رتق و فتق 

دولتي هيچگونه انعطافي از خود نشان 

 دهد.نمي

مردي انعطاف پذير بود به همين  ابوبكر 

خاطر، افراد سخت و خشن را روي كار آورد 

واز آنان كمك مي گرفت تا نرمي و شدت با 

عتدال پيش رود. هم درآميزد و كارها با ا

زيرا هركدام از انعطاف پذير و شدت و سختي 

به تنهايي فساد آورند.

در كارهايش از  به همين خاطر، ابوبكر

نيابت مي  مشورت مي گرفت و به خالد  عمر 

سپرد. و اين خود، داد و كارها را به او مي
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كمال وي را مي رساند كه باعث خالف وي 

ختي، برخورد گرديد. لذا با مرتدان به س

 كرد و در اين ماجرا، شدت او بر شدت عمر 
 چربيد.

ذاتاا فردي انعطاف ناپذير )سخت و  و عمر 

خشن( بود. لذا يكي از كماالت او اين بود 

كه از انسانهاي انعطاف پذير كمك مي گرفت 

تا اعتدال در كارها، حفظ شود. به همين 

خاطر، در كارهايش از ابوعبيده بن جراح، 

بن ابي وقاص، ابوعبيد ثقفي، نمان بن سعد 

مقرن، سعيد بن عامر و افرادي نيكوكار 

امثال اينها كه از اشخاصي مانند خالد، 

پرهيزگارتر بودندد و بيشتر عبادت مي 

 گرفت.كردند، كمك مي

اش مانند در انعطاف پديري و عثمان 

پذير بود. و شايسته ساالري انعطاف ابوبكر

ار داده بود و مشكالت را  اساس كارش قر

مالي را با فداكاري  از مال شخصي خود، حل 

كرد. به همين خاطر، جامعه در دوران طوالني 

اي كه سراغ ترين جامعهخالفت ايشان، خوشبخت

داريم بود. چنانچه قبالا از قول حسن بصري و 

 محمد بن سيرين، بيان آن گذشت.

با  پذيري عثمانگفتني است كه انعطاف

هايي كه از آنها كمك و خشونت چهره سختي

گرفت، در آميخته بود و سربازان ايشان مي

در گوشه و كنار سرزمين اسالمي، پيشرفت 

كردند و فتح و پيروزي به ارمغان مي
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آوردند و دين خدا را در همه جا گسترش مي

 دادند.مي

شايد كس اين سؤال را مطرح كه بزرگترين 

موضع گيري  تأثير انعطاف پذيري عثمان 

ضعيفش در برابر شورشياني بود كه او را در 

مدينه محاصره كردند تا پيراهني را كه 

خداوند به او پوشانده بود )خالفت(، از تن 

 او بيرون كنند.

گيري ضعيف وي در جواب، بايد گفت: موضع

اش نبود بلكه چون يقين بخاطر انعطاف پذيري

ا به باره اي كه رسول خدا داشت، طبق وعده

او داده بود، به شهادت خواهد رسيد و به 

 مالقات خدا خواهد رفت.

بله، شايد بتوان اين مسئله را به حساب 

انعطاف پذيري وي گذاشت كه علل اولية شورش 

را كه در خارج از مدينه توسط شورشياني كه 

ابليس يهود، عبدهللا بن سباء آنها را رهبري 

 كرد، سركوب نكرد.مي

غاز توطئه به اين خاطر شايد هم در آ

آنها را تعقيب و قلع و قمع نكرد زيرا بر 

اين اعتقاد بود كه دعوت آنها در چنين 

حكومت صالحي كه مردم، حالوت عدالت و احسان 

را چشيده اند، گسترش پيدا نمي كند. او با 

گفت: من از سرسختي و زورگويي به خود مي

ام و تا آنجا كه مردم، اجتناب كرده

ام اسباب خوشبختي مردم را تدارك هتوانست

كنم انعطاف پذيري اي ام. پس فكر نميديده

كه خداوند آنرا در فطرتم گذاشته است، 
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باعث فسادي همچون ناسپاسي اين همه نعمت 

شود و آنها را از آن همه، فتح و پيروزي و 

مندي از ثمرات خوشحالي گسترش اسالم و بهره

 .آن در دنيا و آخرت، غافل سازد

البته بدون ترديد، يكي از آثار انعطاف 

گوش كردن به شكايات تعدادي  پذيري عثمان 

از مردم از استاندارانش بود اگر چه آنان 

در شكايات، محقق نبودند. حافظ بن حجر 

عبدهللا بن مبارك نق « كتاب الزهد»رحمه هللا از 

مردي انعطاپذير،  كرده است كه: عثمان 

بار بود. اگر تعدادي بسيار نيكوكار و برد

از حجاج از يكي از واليانش شكايت مي 

گفتند بايد آن والي، تغيير كردند و مي

 كرد.كند. آنها را راضي مي

 ولید بن عقبه استاندار كوفه

كساني كه آغاز اين امت را نمي شناسند و 

با تميقات و سرافرازي هايي كه خداوند به 

، آنان عنايت كرده است، آشنايي ندارند

وليد بن  گمان مي كنند كه عثمان بن عفان 

عقبه را از سر راه برچيد و آورد و چون 

برادر مادري اش بود به او گرايش داشت لذا 

او را بعنوان استاندار كوفه تعيين كرد. 

اما كساني را كه خداوند از نعمت معرفت 

اوضاع آن عص، و ارزشها و فضايل مردم آن، 
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دانند كه وليد ميبهره مند گردانيده است، 

 بن عقبه قبل از اينكه برادر مادري عثمان 

بود. چرا كه  عمة رسول خدا باشد، پسر

، يعني  مادرش، ام حكيم، عمة رسول خدا 

 خواهر پدرش مي باشد.

اولين كسي نبود كه در  همچنين عثمان 

دوران خالفت خود به وليد بن عقبه، مسؤوليت 

مي در دوران داد. بلكه نخستين  دولت اسال

اين جوان قريشي كه از  خالفت ابوبكرصديق 

صفا اخالقي وااليي برخوردار بود، قاپيد و 

از توانمنديهايش در راه خدا استفاده كرد 

اين دارفاني را وداع  تا اينكه ابوبكر

هاي گفت. او رازدار خليفه بود و نامه

مربوط به جنگ را ميان خليفه و فرماندة 

در فارس، رد و  بن وليد  نظامي او خالد

 (1)كرد.بدل مي

او را بعنوان نيروي كمكي  سپس ابوبكر 

براي همكاري با يكي از فرمانده هانش بنام 

 (2)عياض بن غنم فهري فرستاد.

و در سال سيزدهم هجري به او مأموريت 

آوري داد تا زكات قبيلة قضافه را جمع

تصميم  نمايد. و هنگامي كه ابوبكر صديق 

رفت شام را فتح كند، وليد از نظر احترام گ

و مورد اعتماد بودن، جايگاهي همچون عمرو 
                                                           

(   حوادث سال دوازدهم هجري.                  1/7( تاريخ طبري)1)

 ( .1/22( تاريخ طبري )2)

 (.                    31و1/29( تاريخ طبري )3)
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اي به عمرو بن عاص لذا نامهداشت. بن عاص 

و وليد بن عقبه نوشت و از آنها خواست تا 

لشكرهاي اسالمي را فرماندهي كنند. در 

نتيجه عمرو بن عاص پرچم اسالم را برداشت و 

اد و وليد بن عقبه بسوي فلسطين براه افت

 به عنوان 

فرماندة سپاه اسالم، بسود شرق اردن حركت 

  (3)كرد.

بينيم كه وي در سال بعد از آن، مي

پانزدهم هجري، امارت سرزمين بن تغلب و 

و در شمال (1)عرب جزيره را به عهده دارد.

كند تا شام، پشت جبهة مهاجرين را حفات مي

. و در لز پشت سر مورد حمله قرار نگيرند

اين زمان قبايل ربيعه و تنوح تحت قيادت و 

فرماندهي او قرار دارند. همچنين وليد 

موقعيت اداري و نظامي خود را غنيمت شمرد 

و در كنار نجام وظايف نظامي و اداري خود 

قبايل عربي اين سرزمين را كه تا آن زمان، 

تعداد زيادي از آنان مسيحي بودند، بال 

اسالم دعوت كرد. و حكمت و موعظه بسود 

هاي قبايل اياد و تغلب را به بويژه مسيحي

اسالم فرا خواند تا مانند سابر اعراب، 

خواستند مسلمان شوند. قبيلة اياد كه نمي

اسالم را بپذيرند، فرار كردند و وارد 

ها قرار انتول شدند كه تحت حكومت رومي

داشت. در نتيجه، وليد از خليفة وقت، عمر 

                                                           
 

 ( .1/155(تاريخ طبري )1)
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اي به قيصر خواست تا نامه بن خطاب 

قسطنطنيه بنويسد و او را تهديد كند تا 

آنها را به مرزهاي دولت اسالمي برگرداند. 

از طرفي ديگر، تغلبي ها نيز خواستند تا 

عليه وليد كه دعوت را ميان جواتنان آنها 

داد، سر به شورش بزنند. و اين گسترش مي

وليد كه با (2)مسئله باعث شد تا خشم مضري

شد به سراعش بيايد و ايمان اسالمي تأييد مي

 جملة مشهورش را به زبان بياورد:

 إذا عصبت الرأس مني بمشوذ           فغيك مني تغلب ابنه وائل

رسيد. ترسيد كه  اين سخن، به كوش عمر 

مبادا فرماندة جوانش نصاراي تغلب را بشدت 

تنبيه كند. در نتيجه، زمام آنها در زماني 

، كنار مسلمين، بخاطر تعصب عربيت كه آنان

جنگيدند، از دستش برود، به همين خاطر، مي

دست وليد را از آنان كوتاه كرد و او را 

 از منطقة آنان دور ساخت.

عقبه به بن خشان، وليد با اين گذشتة در

پا گداشت و استانداري  عثمان دوران خالفت

كوفه را به عهده گرفت. و از نظر عدالت، 

باني و نيكوكاري، يكي از بهترين مهر

رفت. و سپاهيانش استانداران آن بشمار مي

در دوران استانداري او به سرزمينهاي مشرق 

كردند و فتح و پيروزي و زمين حمله مي

 آوردند.موفقيت به ارمغان مي

                                                           

 ( وي وابسته به قبيلة مضر بود.2)
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وليد از همان زماني كه استانداري كوفه 

بعهده كرفت،  را از طرف عثمان بن عفان 

رفت تا در عدالت، بزرگواري و تصميم گ

برخورد با مردم، استانداري نمونه باشد 

همانطوريكه در جهاد، دفاع از دعوت، حمل 

پرچم اسالم و گسترش رسالت دين، مردي نمونه 

بود. او پنج سال استاندار كوفه بود و تا 

روز كه آنجا را ترك كرد، دروازة خانه اش 

براو به روي همه باز بود. دوست و بيگانه 

وارد مي شدند. و هر كس هر وقت از روز يا 

خواست نزد او مي رفت و اصالا نيازي شب كه مي

 نداشت كه خود را از مردم، پنهان كند:

 فالستردون الفاحشات و ال                 يلقاك دون الخير من ستر

و شايسته بود كه همة مردم اين امير 

 خوبشان را دوست داشته باشند زيرا براي

مسافران، مهمان خانه هايي داير نمود و 

خيرات و حسنات او شامل حال همة مردم شد 

تا جاييكه براي نوزادان و بردگان نيز 

المال در نظر گرفته بود و سهميه اي از بيت

ميان آنان تقسيم مي كرد. و ماهيانه براي 

آسايش حال بردگان، مقداري پول به آنان 

اربابان آنها  داد و بدون اينكه چيزي ازمي

كم كند. عمالا هم اينگونه بود و مردم اين 

استاندار نمونه را بسيار دوست داشتند. 

بجز تعداد اندكي از فاسقان و اشرار كه 

شالق شريعت توسط وليد بر پشت آنها فرود 

آمده بود و تنبيه شده بودند كه از ميان 
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آنان، ابوزيب بن عوف ازدي، ابومورع و 

 توان نام برد.ميجندب ابوزهير را 

و ماجراي آنها هم از اين قرار بود كه 

فرزندانشان ديوار خانه فردي را بنام ابو 

الحثيمان سوراخ كردند و او را به قتل 

رساندند. در همسايگي خانة مقتول، يكي از 

بنام ابوشريح  ياران با سابقة رسول اكرم 

خزاعي وجود داشت كه پرچم دار سپاه خزاعه، 

 كه بود.روز فتح م

از قضا، اين صحابي بزرگوار و فرزندش از 

مدينه به كوفه آمدند تا با يكي از 

لشكرهاي وليد بن عقبه شركت كنند و براي 

گسترش دعوت اسالم به سوي مشرق بروند. اين 

دو، شاهد ماجراي كشته شدن الحثيمان توسط 

اين اشرار بودند. لذا نزد وليد آوده و 

ر حق انان، حكم گواهي دادند.  وليد هم د

شريعت را اجرا كرد و آن سه نفر را در 

ميدان مقابل قصر، قصاص كرد. ابنجا بود كه 

پدران آنها با شيطان، پيمان بستند كه دست 

به توطئه بزنند. لذت جاسوسهايي را 

نظر بگيرند. فرستادند تا حركت هايش را زير

و اين در حالي بود كه دروازة خانه اش به 

بود. و در يكي از روزها، روي همه باز 

مهماني از شعراء شمال كه قبيلة مسيحي بود 

ولي بدست وليد مسلمان شده بود و از 

خويشاوندان مادري اش بشمار مي رفت، به 

خانة وليد آمد. جاسوسهاي اين افراد عقده 

اي فكر مي كردند كه چون اين شاعر قبالا 
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مسيحي بوده است حتماا شراب مي نوشد. و 

يد هم در مهماني اش به او شراب شايد ول

بدهد. پس ابوزينب و ابو المورع و 

اطرافيان آنها را صدا كردند.  آنها هم از 

سمت مسجد، وارد خانة وليد شدند. مهمان كه 

با ورود آنان، غافلگير شد، چيزي را 

برداشت و زير تخت گذاشت. آنگاه، يكي از 

آنان، بدون اجازة صاحب خانه، دستش را زير 

ت برد و آن چيز را بيرون آورد. هنگامي تخ

كه آنرا بيرون آوردند، متوجه شدند كه يك 

سيني است و مقداري انگور در ان است. با 

ديدن سيني انگور، شرمنده شدند و يكديگر 

را سرزنش كردند. هنگامي كه مردم اين 

ماجرا را شنيدند، آنها را بدو بيراه 

ت و گفتند و نفرين كردند. اما وليد، سكو

را  پوشي كرد و شكيبايي نمود و عثمان پرده

هاي جنيد، هم مطلع نساخت. ولي توطئه

زينب و ابو المورع ادامه يافت. آنها ابو

شمردند. تفسير وجود هر حادثه را غنيمت مي

در تهمت زدن دادند وبدي از آن ارائه مي

 كردند.نيز كوتاهي نمي

سرانجام هم تعدادي از كساني كه از 

رهاي حكومتي بعلت مشكالت اخالقي، توسط كا

وليد اخراج شده بودند، به مدينه رفتند و 

المؤمنين از وليد شكايت كردند و نزد امير

خواستند تا او را استانداري  از عثمان

كنار كند. و هنگامي كه معترضان در كوفه بر

مدينه بودند، ابوزينب و ابو المورع با 
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ماره شدند و در ازدحام مردم، وارد داراال

انجا مندن تا اينكه وليد براي استراحت 

رفت. و پس از آنكه بقية مردم داراالماره 

را ترك كردند آندو در آنجا ماندند تا 

اينكه موقعيتي فراهم شد. آنگاه، مهر وليد 

اش دزديدند و رفتند. هنگامي كه را از خانه

وليد از خواب بيدار شد، متوجه شد كه مهرش 

رد. او از همسرانش در اين باره وجود ندا

پرسيد. آنها اگر چه در حجاب بودند اما از 

پشت پرده، مالقات كنندگان وليد را 

ديدند. آنان گفتند: آخرين كساني كه در مي

خانه ماندند، دو مرد به فالن مشخصات 

بودند. وليد متوجه شد كه آن دو مرد 

ابوزينب و ابو المورع بوده اند و مطمئناا 

اي براه را دزديده اند تا توطئهمهر 

اندازند. لذا فردي را در طلب آنان 

فرستاد. اما آنان در كوفه نبودند. بلكه 

فوري به مدينه رفته بودند. بهرحال آنان 

رفتند و عليه وليد  به مدينه نزد عثمان

گواهي دادند كه شراب خورده است. عثمان به 

آنان گفت: در چه حالتي او را ديديد؟ 

تند: ما جزو مالقات كنندگان او بوديم. گف

بر او وارد شديم و ديديم كه شراب استفراغ 

مي كند. عثمان گفت: كسي شراب را استفراغ 

كند كه شراب بخورد. لذا وليد را از مي

كوفه آوردند. وليد سوگند ياد كرد كه شراب 

نخورده است و همچنين خبر دزديده شدن مهر 

اطالع داد. عثمان  را توسط آنان به عثمان 
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  گفت: چون دو نفر گواهي داده اند، حد

بايد اجرا شود و شاهد دروغين، جزايش جهنم 

 است.

اين است داستان متهم شدن وليد به شراب 

خواري چنانكه در حوادث سال سي هجري تاريخ 

طبري آمده است. و عناصر خبري كه در طبري 

وارد شده از اين قرار است كه دو نفر 

عقده اي كه در موارد متعدد عليه انسان 

وليد دست به حيله و نيرنگ زده بودند، 

اينبار نيز عليه او گواهي دادند و در اين 

شهادت به هيچ عنوان، سخني از نماز به 

ميان نيامده است. چه رسد به اينكه سخن از 

دو ركعت و چهار ركعت آن بع ميان ايد. 

 البته در روايت فوق، فردي بنام حصين بن

المنذر،  عبارتي افزوده است و مي گويد: 

من نزد عثمان بودم كه وليد را اوردند. »

وليد د ركعت نماز صبح را خوانده بود سپس 

گفته بود: آيا نماز بيشتري براي شما 

بخوانم؟ سپس دو نفر عليه وليد گواهي 

دادند: فردي بنام حمران، گواهي داد كه من 

فردي ديگر  خورد ووليد را ديدم كه شراب مي

گواهي داد كه او را ديده است كه استفراغ 

 كند.مي

نماز صبح و اينكه آيا بيشتر »پس عبارت 

از سخنان حضين « براي شما نماز بخوانم

است. و محرز است كه حضين جزو گواهان نبود 

و همچنين هنگام اين حادثة ساختگي، در 
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كوفه نبود بلكه نزد عثمان در مدينه بود 

 ده شد.كه وليد آور

از طرف ديگر، حضين اين كلمات را به نقل 

از انساني معروف، نگفته است. قابل 

يادآوري است كه همين روايت حضين در صحيح 

مسلم و در دو جاي مسند احمد بن حنبل آمده 

است ولي در آنها هيچگونه ذكري از نماز نه 

از زبان حضين و نه از زبان غير حضين، 

اين خبر در جاي  بميان نيامده است. البته

ديگري از مسند احمد به نقل از حضين آمده 

است كه اين روايت با روايت اصلي در تعداد 

ركعات، تعارض دارد. و در هر دو حالت، ذكر 

نماز فقط از زبان حضين آمده است. و بايد 

دانست كه حضين، شاهد قضيه نبوده است و 

همچنين از فردي كه شاهد قضيه بوده است، 

ده است. لذا اين بخش از سخنانش نقل نكر

هيچگونه اعتباري نداردو ساير گواهان، 

افرادي مغرض هستند كه با گواهي مشكوك 

افرادي مانند آنان، به افراد داخل كوچه و 

بازاري و چوپانان، حد جاري نمي شود. پس 

چگونه با چنين گواهاني بر مجاهدي بزرگوار 

 و نماينده و استاندار خليفه و فرماندة

در گوفه حدي از حدود خدا جاري  سپاه اسالم

شود؟! فردي كه در ميان مردم به حسن مي

سيرت، راستي و رعايت امانات الهي، معروف 

بود و همچنين مورد اطمينان سه تن از كامل 

ترين خلفاء اسالم يعني ابوبكر و عمر و 

عثمان )رضي هللا عنهم اجمعين( بود. در مورد 
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كه گمان مردم در حق  چنين فردي، صحيح است

 او درست است.

 

 

 آیة ششم سورة حجرات

يك بعد از زندگي وليد باقي مانده است كه 

تا دربارة آن سخن نگفته ايم، سخن دربارة 

زندگي او كامل نمي شود. و آن هم خبري است 

كه مفسرين آنرا نقل كرده اند مبني بر 

 دربارة وليد (3)ايَّنُوإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَ اينكه آية

 نازل شده است.

بنده در گذشته بسيار تعجب مي كردم كه 

چگونه مي شود كه اين آيه در مورد وليد 

نازل شده باشد با وجود اين، نزد دو خليفه 

يعني ابوبكر و عمر، چنان  رسول خدا 

جايگاهي داشته باشد كه تاريخ آنرا ثبت 

گدشته نموده است. و ما هم به نوبة خود، 

اش را قبل از اينكه استاندار كوفه شودد، 

بزور مختصر بيان كرديم. تناقضي كه بين 

اعتماد ابوبكر و عمر به وليد بن عقبه و 

بين رفتاري كه بايد با او مي شد در 

صورتيكه قرآن او را فاسق ناميده باشد، 

                                                           

رد، تحقيق كنيد.( يعني اگر فاسقي، خبري آو1)  
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مرا بر آن واداشت تا دربارة صحت اينكه 

ازل شده اية سورة حجرات دربارة وليد ن

است، شك نكنيم. البته نه به اين خاطر كه 

وقوع كاري را كه باعث فسق شود از وليد، 

بعيد مي دانستيم بلكه اين نكته را بعيد 

مي دانستيم كه چگونه مردي كه با آية صريح 

قرآن متهم به فسق شده است، مورد اعتماد 

افرادي مانند ابوبكر و عمر باشد كه آنها 

مقرب ترين افراد  بعد از رسول خدا 

 خداوند هستند. 

و بعد از آنكه اين شك به دلم راه پيدا 

كرد در مورد احاديثي كه دربارة سبب نزول 

اين آيه نازل شده اند، تجديد نظر كردم. و 

در بررسي آنها به اين نتيجه رسيدم كه سند 

اين روايات فقط تا مجاهد يا قتاده يا ابن 

جود دارد و ابي ليلي يا يزيد بن رومان و

يا بعبارتي بر همين افراد، موقوف اند. و 

هيچ يك از افراد فوق اذكر اسم راويان اين 

روايات را در مدت صد سال يا بيشتر كه از 

دوران آنها تا زمان نزول اين آيه فاصله 

وجود دارد، ذكر نكرده است. در حالي كه در 

اين صد سال، راويان مختلفي با انديشه هاي 

د داشته است. و بسياري از آنها مختلف وجو

براي تشويه شهرت افرادي مانند وليد و حتي 

اند باالتر از او روايات مشكوكي درست كرده

 كه هيچ گونه ارزش علمي ندارد.

پس مادامي كه راويان رواياتي كه دربارة 

سبب نزول اين آيه وارد شده اند، بعد از 
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افراد فوق الذكر در فاصلة صد سال شناخته 

ده نيستند و راويان جرح و تعديل نه تنها ش

در مورد آنان، چيزي نمي دانند بلكه با 

نامهايشان هم آشنايي ندارند، از ديدگاه 

شرع و تاريخ، چيزي نيست كه به صحت چنين 

اخبار منقطعي كه هيچ اصل و نسبي ندارد 

حكم كنيم و احكامي بر آنها مترتب 

 گردانيم.

ول اين آيه در نتيجه، نسبت دادن سبب نز

به وليد بن عقبه جايز نيست و وليد بن 

عقبه از آن مبر ا است. البته اين موضوع، 

يك تفصيل علمي دارد كه بنده آنرا در 

ام. و اينجا سخن كتابي ديگر، توضيح داده

كشيم زيرا اساس كار ما بر را به درازا نمي

 مختصرگويي است.

 

 

 مصحف عثمان 

 گويد: انس بن مالك هللا ميامام بخاري رحمه

گويد: حذيفه بن يمان ـ مي خادم رسول هللا

كه با  يكي از فرماندهان نظامي عثمان 

شامين براي فتح ارمنستان و آذربايجان 

جنگيد، و از اختالف قرائتي كه ميان مي

آمده بود، دچار وحشت شده بود، عراقيها پيش
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 المؤمنين!اي امير»گفت:  آمد نزد عثمان

اين امت را درياب قبل از اينكه مانند 

يهود و نصاري دربارة كتاب خدا دچار اختالف 

 «.شوند

و در روايت عماره بن غزيمه آمده است 

كه: حذيفه از جنگي آمد و قبل از اينكه به 

رفت وگفت: اي  خانه اش برود، نزد عثمان 

 امير المؤمنين! مردم را درياب. عثمان 

؟ حذيفه گفت: با دسته گفت: مگر چه شده است

جنگيديم و هاي شكست خوردة ارمنستان مي

ديدم كه شاميان، قرآن را بر اساس قرائت 

كنند طوري مي خوانند ابي بن كعب تالوت مي

كه عراقيها آن قرائت را 

عراقيها بر اساس قرائت ابن اند.نشنيده

كنند و طوري مسعود قرآن را قرائت مي

قرائت را خوانند كه شامي ها آن مي

اند. و اين مسئله باعث شده است كه نشنيده

 يكديگر را تكفير كنند.

نقل « المصاحف»وابن ابي داوود در كتاب 

كرده است كه يزيد بن معاوية نخعي گفت: من 

در زمان وليد بن عقبه در مسجد كوفه در 

حلقه اي بودم كه حذيفه در آن حضور داشت. 

گويد: پس او يعني حذيفه شنيد كه يكي مي

قرائت عبدهللا بن مسعود، و ديگري مي گويد: 

موسي اشعري. با شنيدن اين قرائت ابو

سخنان، حذيفه خشمگين شد. سپس برخاست و 

خدا را حمد و ثنا گفت و فرمود: كساني كه 

قبل از شنا بودند، اينگونه اختالف كردند. 
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بخدا سوگند كه سوار خواهم شد و نزد امير 

 المؤمنين خواهم رفت.

 امام بخاري رحمه هللا در تكملة روايت انس 
عثمان بعد از شنيدن سخنان »گويد: مي

حذيفه، فردي را نزد حفصه )رضي هللا عنها( 

فرستاد و از او خواست تا صحيفه هايي را 

كه زيد بن ثابت در زمان خالفت ابوبكر صديق 

 آوري و تدوين نموده با اصرارعمر، جمع

آنها را براي  تد. حفصه نيزساست، بفر

به زيد بن ثابت،  فرستاد. عثمان  عثمان 

عبدهللا بن زبير، سعيد بن عاص و عبدالرحمن 

بن حارث بن هشام دستور داد در چند مصحف، 

نسخه برداري كنند. و به قريشي هاي اين 

گروه گغت: اگر شما و زيد بن ثابت ئر مورد 

چيزي از قرآن ـ و در يك روايت، اگر در 

يدا كرديد، آنرا به 1آن ـ اختالف عربيت قر

زبان قريش بنويسيد زيرا قرآن به زبان 

آنان، نازل شده است. آنان هم همين كار را 

هاي مختلفي ها، مصحفكردند و از آن صحيفه

ها صحيفه نسخه برداري كردند. آنگاه عثمان 

عنها( برگرداند. سپس به هللارا بع حفصه )رضي

ي نسخه برداري شده هر طرف، يكي از مصحف ها

را فرستاد و دستور داد تا همة قرآنهايي 

را كه در صحيفه يا مصحفي بجز اين مصاحف، 

 «.وجود دارند سوزانده شوند

عنايتي را كه دو مرد بزرگ اسالم، ابوبكر 

در مورد جمع آوري، تدوين و يكسان  و عمر

نمودن رسم الخط قرآن مبذول داشتند و 
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، منت و احسان آنرا كامل نمود عثمان 

بزرگي بر مسلمانان بشمار مي رود. و 

إِنَّا  اينگونه خداوند وعده اش را متحقق نمود:

يعني همانا ما قرآن را  لَحَافِظُونَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ 

فرو فرستاديم و ما آنرا حفاظت خواهيم 

 كرد.

و بعد از اين سه بزرگوار، امير 

به خالفت رسيد  بن ابي طالب المؤمنين علي 

و كار آنان را تأييد كرد و در تمام 

را با همان  شهرهاي حكومتي مصحف عثمان 

رسم الخط و تالوتش، تثبيت نمود. و اينگونه 

مسلمانان صدر اول، اجماع نمودند كه آنچه 

ابوبكر و عمر و عثمان )رضي هللا عنهم 

اجمعين( انجام دادند، بزرگترين نيكي آنان 

 رود.بشمار مي

بلكه برخي از علماء شيعه نيز اين اجماع 

را از زبان امير المؤمنين علي بن ابي 

اند. چنانكه در كتاب نقل كرده طالب 

تأليف ابو عبدهللا زنجاني  61ص« تاريخ القران»

كه يكي از شيعيان معاصر است آمده است كه 

علي بن موسي معروف به ابن طاووس 

و نيز يكي از علماء شيعه هـ ( كه ا661ـ589)

از « سعد السعود»شود در كتابش محسوب مي

شهرستاني در مقد مة تفسيرش نقل كرده است 

شنيدم كه علي »كه سويد بن علقمه مي گويد: 

اي مردم! »بن ابي طالب عليه السالم فرمود: 

از خدا بترسيد، از خدا بترسيد. در مورد 
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عثمان، افراط نكنيد و نگوييد او آتش 

نندة مصاحف است. سوگند به خدا كه او ز

 مصاحف را با مشورت اصحاب رسول 

سوخت. ايشان ما را جمع كرد و گفت:  خدا

شما در مورد اين قرائتي كه مردم دربارة 

آن اختالف كرده اند و يكي با ديگري مالقات 

مي كند و مي گويد: قرائت من از قرائت تو 

ن را بهتر است. و چه بسا اين موضوع، انسا

به كفر مي كشاند، چه مي گوييد، جمع كنم. 

زيرا اگر شما امروز اختالف كنيد، كساني كه 

بعد از شما مي آيند بيشتر اختالف خواهند 

كرد. ما گفتيم: رأي شما رذي بسيار خوبي 

 «.است

بغاوت  بدون ترديد، كساني كه بر عثمان 

كردند. هاي عثمان را تالوت ميكردند، مصحف

هايي را كه صحابه )رضي هللا عنهم( همان مصحف

هم در   بر آنان،  اجماع نمودند و علي 

 اين  اجماع، شريك بود.

مي خواست مصحف خود  بله، عبدهللا بن مسعود 

را حفظ نمايد اما خواست خداوند چيزي ديگر 

بود. لذا خداوند عثمان و حق را ياري كرد 

و مصحف عثمان باقي ماند. همان مصحفي كه 

زمان او تا امروز ميان مردم تالوت از 

شود و تا روز قيامت هم تالوت خواهد شد. مي

بر اين نعمت، سپاس و ما خداوند را 

 گوييم.مي
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پايان                                   

 06/3/13ترجمه 

                                            

 عبدالقادر ترشابي

                                           

 التماس دعاي خير


