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 الرحمن الرحيم  بسم اللّه

 هند / ق لكنو  .ـه 12/7/1415

   حفظه اللّه! برادر عزيزم استاد ابوشعيب عبدالقادر
 و بركاته   اللّه حمةالسالم عليكم و ر

 تندرستى و عافيت شما را از خداوند خواستارم 
ى چاپ و نشـر بـودن كتـابم     ى ترجمه و آماده شما را كه مژده/ 11/6ى  ى مورخه نامه

مشكالتى كـه فـراروى چـاپ و نشـر     را به همراه داشت، دريافت نمودم و از » المرتضى«
 ....  وجود دارد آگاهى يافتم

 : خواهشمند است نكات زير رعايت شود) حاضر(اما در خصوص چاپ و نشر كتاب 
 . ـ ترجمه، كامل و با انشاى قوى و زبان روز انجام شود1
 . ـ چاپ كتاب، جذّاب و زيبا و از هرگونه اشتباه چاپى خالى باشد2
شده، به قشر فرهيخته و در صورت امكان به دولتمـردان تقـديم    هاى ترجمه ـ كتاب3
 . شود
 . براى مؤلف ارسال شود) بعد از چاپ(اى از كتاب ترجمه شده  ـ نسخه4

 . كنم انديشى شما به پيشگاه خداوند دعا مى براى موفقيت و درست
 و بركاته  اللّه حمةوالسالم عليكم و ر

 
 مخلص

 ابوالحسن على الحسنى الندوى

 به قلم نذر الحفيظ الندوى
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 ح احوال و آثار امام ندوىمختصرى از شر

هاى معنـوى يـك فـرد را آن     توان شايستگى اين يك حقيقت انكارناپذير است كه نمى
 ى كاغذ به تصوير كشيد؛ زيرا صفات باطنى و حـاالت روانـى و   گونه كه هست بر صفحه

از خصوصياتى هستند كه قلم از وصف آنها عاجز است؛ شاعر به حق گفته است آنجـا  ... 
 : دگوي كه مى

 خواهدكشيد سان راچه دارم كه نازش حيرتى  كشيد گر مصور صورت آن دلستان خواهد
اى از دريـاى خصوصـيات    با وجود اين؛ و با اعتراف بـه اينكـه ايـن مجموعـه، قطـره     
 :گويد ى شاعر كه مى اخالقى و علمى و نبوغ فكرى امام ندوى است؛ باز هم به گفته

ــيد  ــوان كشـ ــر نتـ ــا را اگـ  آب دريـ
 

ــم   ــيد    ه ــد چش ــنگى باي ــدر تش ــه ق  ب
 

 : كنيم اين مجموعه را به خوانندگان تقديم مى

 والدت 
مرقده ـ در روز ششم مـاه محـرم سـال       امام سيدابوالحسن على حسنى ندوىـ نوراللّه

؛ واقع در هفتاد كيلـومترى  »تكيه« ي ميالدى در دهكده 1914هجرى قمرى برابر با  1333
دوسـت و شـهيدپرور    ى مـذهبى و دانـش   يـك خـانواده  لكنو ديده به جهان گشـود و در  

اى كه مجاهدان و مصلحانى چون امام سيد احمد شهيد؛ در دامـان   پرورش يافت؛ خانواده
 . خويش پرورده است

حسن بن على ابن  ى نسب وى به وت است و سلسلهامام ندوى، منتسب به خاندان نب
ن از دانشمندان بلند پايه و اطباى پدرش سيد عبدالحى بن فخر الدي. رسد مى سطالب  ابى

فـات  حاذق و نويسندگان چيره دست زمان خود بوده است و به زبان عربى و فارسـى تألي 
العهـد  اهلنـد ىف«در هشـت جلـد،   » نزهـة اخلـواطر«كتـاب   گونـاگونى دارد كـه از آن جملـه   

. توان نام برد را مى...  و» رعنا گل«، »تاريخ گجرات«، »ىف اهلند ميةاإلسال الثقافة«، »اإلسالمى
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. از دسـت داد . م 1923. / ق .ـهـ  1341ى پدر مهربان را در سال  امام نُه ساله بود كه سايه
را » القـدر الـدعاء و «ى  كـه از آثـار او رسـاله   مادرش خيرالنساء نيز از زنان نويسـنده بـود   

 . توان نام برد مى

  كودكى
تمام افراد آن، اهل علم و مطالعـه   اى پرورش يافت كه اهللا در خانواده امام ندوى رحمه

ى آن را بـر خـود    رسيد مطالعه و اهل قلم بودند؛ و هر كتاب جديدى كه به دست آنان مى
استاد از لطايف زمان كودكى خود اين لطيفه را در شرح خاطرات خويش . دانستند الزم مى

م گرفت با سالگى پولى به دستش رسيد، تصمي 6 ـ 5بيان نموده است كه روزى در سنين 
دانست كه تنهـا جـاى خريـد كتـاب، كتابفروشـى       آن پول كتاب بخرد، اما تا آن زمان نمى

ى مجـاور   است و هر كااليى جاى مخصوصى دارد؛ بنابراين، پول را گرفتـه بـه داروخانـه   
صاحب داروخانه به فكر اينكه او از فرزندان اشراف و اعيان شهر . رفت و كتاب خواست

كه فهرست داروها به زبان اردو در آن درج بود به سيد داد و پولش را  اى را است، كتابچه
وى كتابچه را برداشت و به منزل برگشت؛ و از اينكه به كتابى دسترسى يافته . مسترد نمود

 . است بسيار خوشحال بود
سالگى، زبان عربى، انگليسى و  13ـ  12بر اثر همين ذوق مطالعه بود كه سيد در سنين 

العلمـاء   ةكنفرانس ندو. م 1926دانست و هنگامى كه در سال  ى را به خوبى مىزبان فارس
 . با شركت علماى بزرگ برگزار گرديد، به زبان عربى سخنرانى كرد

 تحصيالت حوزوى و دانشگاهى
آغاز نمود و پس از اتمام مبـادى زبـان   » لكنو«تحصيالت ابتدايى را در زادگاه خويش 

پـدرش بـراى آمـوزش زبـان فارسـى و خـوش       . سى پرداخـت اردو، به فراگيرى زبان فار
سيد، دروس عربى را نـزد  . نويسى، يك معلم خصوصى و با تجربه براى وى انتخاب كرد

الدين هاللى مراكشى فراگرفـت و   استادانى چون شيخ خليل بن محمد يمنى و عالمه تقى
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ه سـالگى وارد  در سـن چهـارد  . م 1927ى ابتدايى و متوسـطه در سـال    پس از اتمام دوره
ى ادبيات عرب به تحصيل پرداخت، و زبان انگليسـى   دولتى لكنو شد و در رشته دانشگاه

را همزمان با آموزش عربى آموخت و موفق به دريافـت گواهينامـه و مـدال طـال از ايـن      
هـاى تخصصـى زبـان     ى ادبيات عرب بـه رشـته   دانشگاه شد و پس از تخصص در رشته

ى تحصيل  رش كه بعد از فوت پدر، مربى او بود، او را از ادامهانگليسى پرداخت، ولى ماد
در اين رشته بازداشت و به فراگيرى علوم اسالمى توصيه نمود؛ بنابراين زبان انگليسـى را  

و در راى بريلى از سيد احمد سعيد و در  ،از معلمان خصوصى مانند خليل الدين هنسوى
ـ  دارالعلوم ندوه از محمـد سـميع صـديقى و در     و از اسـتاد محمـد فـاروقى    دانشـگاه لكن

 .فراگرفت
 ةايشان درس حديث را نزد عالمه حيدر حسن خـان، اسـتاد حـديث دارالعلـوم نـدو     

ى تحصيالت عالى  براى ادامه. م 1930آغاز كرد و سپس در سال . م 1929العلماء در سال 
د معـروف،  خود عازم الهور شد و زانوى تلمذ و شاگردى را پيش مصلح بزرگ و دانشمن

. ى عـالى علمـى دريافـت نمـود     موالنا احمد على الهورى خم كرد و از آنجـا گواهينامـه  
Pديوبند از محضر عالمه حسين احمد مدنى كسب فيض كرد دارالعلومهمچنين در 

)
0F

1(
P . 

 تدريس 
العلمـاء لكنـو بـه تـدريس      ةسالگى، در دانشگاه ندو 20در سن . م 1934امام در سال 

ى درس حضور يافت، شاگردان كالس او از نظر سن از  كه در جلسه اولين سال. پرداخت
امام به مدت ده سال، مجلس درس را زينت بخشيد . تر يا با او همسال بودند ايشان بزرگ

شـيخ الحـديث موالنـا محمـد     : و در اين مدت با رهبران و مصلحان عصر خود همچـون 

                                           
اى  ى جداگانـه  عالمه ندوى ارتباطى عميق با موالنا حسين احمد مدنى داشت و در اين خصـوص مقالـه   -1

اين مقالـه  . نگاشته است» ىحياتصلتى بموالنا حسين احمد المدنى أو صفحة من صفحات «تحت عنوان 

 .ده استبه چاپ رسي» البعث اإلسالمى«هاى مختلف عربى مانند  در مجله
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و موالنا انور شاه كشميرى، آشنا شد زكريا، موالنا محمد الياس، شيخ عبدالقادر راى پورى 
و از محضر آنان كسب فيض نمود؛ و بر اثر ارتباط با اين دانشمندان، به ويژه موالنا محمد 

از كار تدريس به . م 1939سرانجام در سال . ى عطفى در زندگى او پديد آمد الياس، نقطه
منكر، تمام وقت خـود  گيرى كرد و براى احياى امر به معروف و نهى از  طور موقت كناره

فرسـايى را متحمـل    را وقف دعوت و تبليغ در راه دين نمود و در اين راه زحمات طاقت
كشورهاى عربى مسافرت  هاى تبليغى به ايشان براى انجام اين منظور، در رأس هيأت. شد
وى پيش از اين، با عالمه اقبال . برد مسلمانان به شدت رنج مى طاطحان و از ضعف و كرد

 . هاى او را به عربى ترجمه كرده بود هايى داشته و قسمتى از سروده هورى نيز مالقاتال
ى مقطعى، بار ديگر به تدريس و نشر معارف  سيد پس از پشت سر گذاشتن اين دوره

لكنـو  » سازمان تبليغات اسـالمى «در . م 1951تا سال . م 1943اسالمى پرداخت و از سال 
الجامعـة  (از سوى دانشگاه دمشق . م1955در سال . شدبه تدريس قرآن و حديث مشغول 

براى همكارى و تدريس فراخوانده شد و بـه سـمت اسـتاد مهمـان مسـؤوليت      ) السورية
از سوى شاه سـعود بـراى   . م 1962همچنين در سال . تدريس در اين دانشگاه را پذيرفت
هميشـگى و  ى منوره دعوت شـد، امـا سـيد، تـدريس      تدريس در دانشگاه اسالمى مدينه

به سمت استاد . م 1963./ق .ـه 1382كرسى دايمى استادى را نپذيرفت، بنابراين در سال 
 .به تدريس مشغول شد دانشگاه مهمان در آن

 ى درسى ايجاد تحّول در برنامه
 هاى علميه و ادبيات عرب حوزه

ى درسـى   اهللا به هنگام تدريس احسـاس نمـود كـه محتـواى برنامـه      امام ندوى رحمه
هاى علميه براى طالّب علوم دينى عصر حاضر كافى نيست، لذا در صدد برآمـد تـا    زهحو

هاى قديم مورد استفاده قرار  ى درسى به جاى كتاب هايى را تأليف كند كه در برنامه كتاب
هـايى چـون؛    ى ادبيات عرب به تأليف كتاب ايشان به منظور بارور گردانيدن رشته. گيرند
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 در سه جلد و »ةالقراءة الراشـد«، »دب العربأمختارات من «جلد، در پنج » نبيينقصص ال«

بـه برگـزارى يـك    . م 1981به همين منظور در نـوزدهم آوريـل سـال    . مبادرت ورزيد... 
اقـدام نمـود و از اديبـان    » لألدب اإلسالمى ةلعامليالندوة ا«المللى تحت عنوان  كنفرانس بين

وق را به آنان عرضه نمـود كـه از جانـب    هاى ف بزرگ عرب دعوت به عمل آورد و كتاب
هـاى علميـه و    ى درسـى حـوزه   آنها مورد تأييد قـرار گرفـت و از آن پـس جـزو برنامـه     

بنـا بـه   . م 1938همچنـين پـيش از ايـن، در سـال     . هاى جهان اسالم قرار گرفتند دانشگاه
ى  سـيره  را كه مشتمل بر عقايـد، احكـام،  » اسالميات«پيشنهاد دانشگاه عليگره هند، كتاب 

هـاى   تـأليف كـرد و در رديـف كتـاب    ) بى ـ اى (نبوى و تاريخ اسالم است، براى كالس 
 . درسى آن دانشگاه قرار گرفت

 ى نگارش تاريخ ايجاد تحّول در شيوه
اهللا بعد از مطالعه و تحقيق در تاريخ اسالم به اين نتيجه رسيد كه بايد  امام ندوى رحمه

جود آيد؛ زيرا اكثر مورخان به شرح حال فرمانروايان و در سبك تاريخ نگارى تحولى به و
هاى اصالحى و خـدمات اجتمـاعى طفـره     اند و از درج فعاليت فتوحات آنان بسنده كرده

ى  اند؛ بنابراين كتاب تاريخ دعوت و اصالح را در پنج جلـد نوشـت و زنـدگى نامـه     رفته
اسـت و بـراى خواننـده،    خود را كه زندگى يك دعوتگر مصلح و يك مورخ چيره دست 

هـاى ديگـرى در    ها است، در شش جلد نگاشـت و كتـاب   سرشار از تجربيات و دانستنى
ى بسيارى از مصلحان و مجتهدان نامدار اسالمى كه در تجديد و احيـاى   نامه مورد زندگى

 . ى تحرير درآورد اند، به رشته دين اسالم سهم به سزايى داشته

 مطبوعات "ى فعاليت در عرصه
هـا دارنـد، عالمـه سـيد نـدوى از       ز آنجا كه مطبوعات، نقش مؤثرى در بيدارى ملتا

ايشان نخستين فعاليت مطبوعـاتى خـود را در سـال    . فعاليت در اين زمينه نيز غافل نماند
آغاز كـرد  » دار زمين«ى اردو زبان  سالگى از راه نوشتن مقاله در مجله 13در سن . م 1927
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توسـط  . م 1930./ق .ـهـ  1346اى بـود كـه در سـال     عربى مقالهو نخستين اثر او به زبان 
 .ـهـ  1350اين مقاله بعدها در سال . مصر منتشر شد» المنار«ى  عالمه رشيد رضا در مجله

االمـام السـيد احمـد بـن عرفـان       جمةتر«اى تحت عنوان  ى جداگانه به صورت رساله. ق
Pشانزده سال متجاوز نبوددر آن هنگام سن او از . در مصر انتشار يافت» الشهيد

)
1F

1(
P."

ارگـان  » الضـياء «ى  انتشـار مجلـه  . م 1932./ق .ـهـ  1351سپس هنگامى كه در سـال   

در . العلماء، آغاز شد، عالمه ندوى از مقاله نويسـان بـارز آن قـرار گرفـت     ةدارالعلوم ندو
ام نمود اقد» تعمير«اى به نام  از سوى انجمن تعليمات اسالم به انتشار نشريه. م 1948سال 

همچنين . به سرپرستى ايشان از لكنو منتشر شد» نداى ملت«ى  نشريه. م 1963و در سال 
ى  و نيز مجله» الرائد«و » البعث اإلسالمى«هاى عربى ارگان ندوه از جمله  سرپرستى نشريه

 . را به عهده داشت» تعمير حيات«اردو زبان 
در سـال  . دمشق را پـذيرفت » ونالمسلم«ى  م، مديريت مجله1959امام ندوى در سال 

را جهت چاپ و نشر كتب اسـالمى بنيـان   » آكادمى تحقيقات و نشريات اسالم«. م 1995
 ى هفتـه نامـه   ،اهللا با همكارى موالنا محمد منظـور نعمـانى رحمـه   . م 1962در سال . نهاد

 دايى در مـور هـ  به تأليف سلسله كتـاب . م 1944در سال . گذارى كرد را پايه» نداى ملت«
ى جهان ترجمـه   هاى زنده روش دعوت و تربيت اسالمى اقدام نمود كه بيشتر آنها به زبان

 . شده است
امام ندوى آثار و تأليفات بسيارى دارند كه تعداد آنها به بيش از سيصد كتاب و رساله 

 . رسد و آوردن عنوان تمامى آنها از گنجايش اين مختصر خارج است مى
  :كه به فارسى ترجمه شده است به شرح زير است برخى از آثار امام ندوى

 ـ تاريخ دعوت و اصالح، در پنج جلد؛ 1
 ـ حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمانان؛ 2

                                           
 .1، ج كاروان زندگىندوى، ابوالحسن،  -1
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 ـ نبرد ايدئولوژيك يا ارزيابى تمدن غرب؛ 3
 ـ آيين زندگى؛ 4
 ـ تفسير سياسى اسالم؛ 5
 جلد؛  5هاى پيامبران در  ـ قصه6
 ـ يقين بندگان خدا؛ 7
 هايى از ادب و حكمت دعوت؛  فتىـ شگ8
 ـ بازگشت به اسالم؛ 9

 ـ نسل جوان را دريابيد؛ 10
 ـ گامى به سوى بيدارى اسالمى؛ 11
 ـ نگرشى نوين بر تزكيه واحسان يا تصوف و عرفان؛ 12
 ى تاريخ؛  ينهئـ امام سيد احمد شهيد در آ13
 ى دعوت اسالمى در هند و ادوار آن؛  ـ تاريخچه14
 كه نسيم ايمان وزيد؛  گاه ـ آن15
 ـ تجلّى حقيقت ايمان؛ 16
 ـ اصول و مبادى فهم قرآن؛ 17
 ؛ يتـ قاديان18
 ـ سخنانى چند به برادران ايرانى؛19
 ـ موالنا محمد الياس و نهضت دعوت و تبليغ؛ 20
 ـ نبى رحمت؛ 21
 ى اقبال؛  هاى انديشه ـ شگفتى22
 م؛ ى نبوى به مردم قرن بيست ـ آخرين پيام سيره23
 ـ خود را دريابيد؛ 24
 ـ المرتضى؛ 25
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 ى دعا و نيايش؛  ى محمدى در آينه ـ سيره26
 ـ كاروان مدينه؛ 27
 دژهاى اسالم؛  -28
 . ـ نبى خاتم و دين كامل29

 هاى سياسى  فعاليت
كرد و نسبت به حوادث جهـان   سره به كار تدريس و تأليف اكتفا نمى امام ندوى قدس

ها بسيار گسـترده   ى فعاليت حكومت در زمان حاضر كه عرصه: قد بوداعتنا نبود، او معت بى
ى امور، حتى در امور دينى و قانونگذارى اسالمى نيـر دخالـت    شده و دولتمردان در همه

كنند، الزم است كه علما در سياست سهيم باشند و آنان كـه ديـن را از سياسـت جـدا      مى
 . خوانند ى و اجتماعى فرا مىدانند در حقيقت مسلمانان را به خودكشى ملّ مى

از اينجاست كه وى جهت احقاق حقوق مسلمانان هند همواره با دولتمردان آن سامان، 
ها  هاى متعددى داشته است و به همين منظور دست به تشكيل سازمان مكاتبات و مالقات

بنيـان  جنبش پيام انسـانيت را  . م 1945امام ندوى در سال . هاى ملّى، اسالمى زد و جنبش
هاى مسلمانان هند، و دفاع از احـوال   جهت حفظ اصالت و ويژگى. م 1937در سال . نهاد

اسـت  ى آنان با همكارى وى، انجمن حمايت از نظام خانوادگى در اسـالم بـه ري   شخصيه
دارالعلوم ديوبند تأسيس شد و پس از درگذشت ايشان در  موالنا قارى محمد طيب، مدير

ايشـان همچنـين بـه    . به رياست انجمن مـذكور برگزيـده شـد    استاد ندوى. م 1938سال 
ى هنـد   منظور به وجود آوردن اعتماد به نفس و پر كردن خالء رهبرى اخالقى در جامعـه 

» مجلس االستشارى اإلسـالمى «به تشكيل شورايى اسالمى تحت عنوان . م 1964در سال 
 . اقدام نمود

كه جمال عبدالناصر فرياد ناسيوناليسم  .م 1960امام سيد ابوالحسن ندوى، بعد از سال 
نمودند و جمله  عربى را در مصر بلند كرد و مردم، او را به لقب رهبر قوميت عربى ياد مى

ورد زبان مردم عادى شده بود؛ و حكومت مصر در جنگ »  ناصر حبيب اللّه  ال إله إال اللّه«
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يل رژيـم اسـرائيل   ها شكست خورد و موجـب تشـك   در مقابل صهيونيست. م 1967سال 
گيرى پرداخت و از ناصر و كسانى كـه   ى عظيم به موضع گشت، آشكارا در برابر اين فتنه

موجبات شرمندگى مسلمانان را فراهم آورده بودند به شدت انتقاد كرد و با درج مقـاالت  
هـا و انجـام    هاى مختلف و نشر كتاب و ايراد سخنرانى در كنفرانس ها و روزنامه در مجله

نگاران، پرده از حقيقت برداشت و ناصر را مقصـر   حبه با راديو و تلويزيون و روزنامهمصا
 . ها معرفى نمود اصلى شكست اعراب در مقابل صهيونيست

جمال عبدالناصر در مقابل انتقادهاى امام ندوى واكنش نشان داد و بـر اثـر فشـارهاى    
و مـورد استيضـاح قـرار    وى به دولت هند، امام از سوى سفارت اين كشور احضـار شـد   

 . ى وى براى مدتى ضبط گرديد و ممنوع الخروج شد گرفت و گذرنامه

 و جنبش دعوت و تبليغ ارتباط با موالنا محمد الياس
بنيانگذار جنـبش تبليـغ، در اوايـل سـال      ؛نخستين مالقات امام ندوى با موالنا الياس 

هـاى   اهى از مراكز دينى و فعاليـت هنگامى كه موالنا همراه با هيأتى به منظور آگ. م 1940
هاى اسالمى هند، به آن كشور مسافرت نمود، صورت  گوناگون مذهبى و آشنايى با جنبش

امام با اولين ديدار، به شدت تحت تأثير خصوصيات بارز اخالقى و معنوىِ شـيخ  . گرفت
 ى شخصيت ممتاز وى گرديد كه هنگام مراجعـت  محمد الياس قرار گرفت و چنان شيفته

 : كرد از نزد شيخ، با زبان حال، اين مصرع از شعر شاعر را تكرار مى
 ديرينه سال پيرى بردش به يك نگاهى

اى كـه از آن پـس،    ى عطفى در زندگى امام ندوى پديد آورد؛ به گونه اين ديدار، نقطه
آغاز كرد و سرانجام در سـال   فرسايى را در راه دعوت و تبليغ و ارشاد مردم تالش طاقت

هاى تبليغى بـه داخـل و    گيرى نموده و همراه با هيأت از مسؤوليت تدريس كناره. م1945
به مدت شش ماه . م 1947. /ق .ـه 1366خارج از كشور عزيمت نمود؛ چنان كه در سال 

در سرزمين حجاز به قصد دعوت و ارشاد مردم اقامت گزيد و با قشرهاى مختلف مـردم  
 . تماس برقرار نمود
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 ارتباط با دنياى اسالم جهانگردى و 
 و  اسـالمى   كشـورهاى   و تحقيقى علمى  ها و سمينارهاى پيوسته در كنفرانس ندوى، امام

كرد و به منظور رساندن پيام اسالم به دورترين نقاط دنيا، به اكثر  ممالك غربى شركت مى
هـا و   هـاى مردمـى و جنـبش    نمود و در بسـيارى از نهضـت   كشورهاى گيتى مسافرت مى

ى حركـت آنـان سـهيم     گيرى، تداوم و ادامه هاى دينى نقش فعالى داشته و در شكل گانار
 . بود

امام ندوى آرزو داشت كه جهان اسالم رهبـرى دنيـا را بـه عهـده گيـرد و از پيـروى       
العـرب   ةبه ويژه به سرزمين حجاز و جزيـر . كوركورانه و تقليد از بيگانگان اجتناب ورزد

ت و همـواره بـا سـران عـرب در تمـاس بـود و بـا نامـه و         داشـ  توجه خاصى مبذول مى
هاى خود سفارش  هاى متعدد، آنان را به اجراى نظام و احكام اسالمى در سرزمين مالقات

 . كرد مى
و ملـك خالـد   ها با امير سعود بن عبدالعزيز و سپس با ملك فيصـل،   آغاز اين مالقات
و دانشـگاه  ) مكـه ( »العـامل اإلسـالمىرابطـة «هـاى   و نيز در كنفرانس ،ملك فهد بوده است

» مـؤتمرالتعليم «هاى بين المللـى   و گردهمايى »الدعوة و الـدعاة«اسالمى مدينه و كنفرانس 

ى رهبرى جهان اسـالم را مطرح نموده  ، انديشه)كه سـيد افتخار عضويت همه را داشت(
 . است

عوت و تبليـغ در  ى ديگرى را به منظور د سفر شش ماهه. م 1947امام ندوى در سال 
به آن سـرزمين  . م 1950سرزمين حجاز به آن ديار آغاز نمود و براى بار سوم نيز در سال 

در  »جزيـرة العـرببـني العـامل و«در اين سفر سلسله گفتارهايى را تحـت عنـوان   . سفر كرد
راديو سعودى ايراد نمود و از آن پس نيز بارها با هدف نشر فرهنگ اسالمى بـه آن ديـار   

 . رت كردمساف
هاى سـودان، سـوريه،    به كشور مصر و سرزمين. م 1951اهللا در سال  امام ندوى رحمه

وى در ايـن  . بيت المقدس، اردن و عمان مسافرت كرد و شش ماه در مصر اقامـت گزيـد  
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هاى علمى، جوانان و تحصيل كردگان دانشگاهى، مستقيما در تمـاس   سفر با طالب حوزه
الت كثيراالنتشار عربى زبان، منتشر كـرد و در ايـن سـفر از    بود و مقاالت متعددى در مج

 . المقدس و مسجد اقصى نيز ديدن كرد فلسطين و بيت
، لبنان و تركيـه سـفر كـرد و در راديـو سـوريه نيـز       )سوريه(به شام  .م 1955در سال 

به هنگام مسافرت به كويت، پيـامى تحـت   . م 1961همچنين در سال . سخنانى ايراد نمود
خطاب به ملت و مسؤوالن آن كشـور از طريـق راديـو     ،»اسمعى يا زهرة الصـحراء« عنوان

 . انتشار داد
به اروپا و اسپانيا مسـافرت نمـود و نـداى روح    . م 1964و . م 1963هاى  امام در سال

 . بخش اسالم را به گوش مردم اروپا و اسپانيا رسانيد
نظـور آگـاهى از اوضــاع   در رأس يـك هيـأت بلنـد پايــه بـه م    . م 1973وى در سـال  

سـفر  ) افغانستان، ايران، لبنان، اردن، سوريه و عـراق (مسلمانان، به شش كشور خاورميانه 
و بنا به دعوت حاكم شارجه » العالم بطةرا«از سوى . م 1974خود را آغاز نمود و در سال 

 . به دبى، شارجه و ابوظبى مسافرت نمود
ى  جلسه، »ميةاجلامعات اإلسـال رابطة«سالمى هاى ا فدراسيون دانشگاه. م 1976در سال 

اهللا كـه عضـو ايـن     امـام نـدوى رحمـه   . خود را در رباط، پايتخت مراكش برگـزار نمـود  
فدراسيون بود بنا به دعوت آن و همچنين بنا به دعوت قبلـى ملـك حسـن دوم، پادشـاه     

 . مراكش، به رباط سفر كرد
به آمريكا دعـوت شـد كـه در    ) M.S.A(از سوى سازمان اسالمى. م 1977سيد در سال 
هاى آمريكا ديدن نمود و در پنج دانشگاه معـروف آنجـا سـخنانى     ايالت اين سفر از تمام

» مريكـا أفـى   يحـة أحاديـث صـر  «ها در كتابى به نـام   ى اين سخنرانى مجموعه. ايراد كرد
 . آورى شده است جمع

ى مكرمه دعـوت شـد،    هبار ديگر به مكّ. م 1979. / ق .ـه 1400عالمه ندوى در سال 
همچنين در همين سال از سـوى  . تا در كنفرانس وزيرانِ كشورهاى اسالمى شركت جويد
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حكومت قطر براى شركت در كنفرانس جهانى سيره كه استاد، عضـو شـوراى اجرايـى و    
سـپس  . دعوت شد و در آن كنفرانس شركت كرد» قطر«ى انتخابى آن بود، به كشور  كميته

ملتقـى الفكـر   «به منظور شركت در كنفرانس ديگرى تحـت عنـوان   . ق .ـه 1402در سال 
بـه  . م 1984. /ق .ـهـ  1404همچنين در سال . به كشور الجزاير مسافرت نمود» اإلسالمى

كشور يمن سفر كرد و با مقامات دولتى و مذهبى آنجا مالقـات نمـود و طـى ايـن سـفر      
، ايراد كـرد  )هوانوردي ي فاكولته (= ىخلبان ي  صنعا و دانشكده دانشگاههايى در  سخنرانى

 . اسالم سخن به ميان آورد و از مشكالت جهان
امام ندوى در يمن مورد استقبال گرم قشرهاى مختلـف مـردم قـرار گرفـت و سـرود      

قدم ابوالحسن بر سـر  «: اى توسط جوانان به اجرا درآمد كه مضمون آن چنين بود استقباليه
و در همـين سـال در   » بى احلسـن يمشـى عـىل الـرؤوس و املقـلأا بيا مرحب«» !و ديدگان ما باد

 . ى اديبان و محققان و دانشوران در كشور بنگالدش شركت كرد جلسه
همواره از قبول و احراز  اهللا امام ندوى رحمههاى اجتماعى و دينى  مسؤوليتبا داشتن 

فراوانـى را بـه    هاى مذهبى و اجتمـاعىِ  نمود، ولى مسؤوليت هاى دولتى اجتناب مى پست
 : توان به موارد زير اشاره نمود عهده داشت كه از جمله آنها مى

. م 1962در سـال  . به عضويت مجمع علمى دمشق انتخاب شـد . م 1957امام در سال 
به عضويت شوراى دار العلوم ديوبند برگزيده شد و در همين سال به عضـويت شـوراى   

مكه و نايب رئيسـى آن و نيـز بـه    » م اإلسالمىالعال بطةرا«هيأت مؤسسان سازمان جهانى 

ايشـان همچنـين رياسـت    . ى منوره برگزيده شـد  عضويت شوراى دانشگاه اسالمى مدينه
در . العلماء و رياست شوراى اجرايى مركز تحقيقات اسالمى ژنو را به عهده داشـت  ةندو

بريتانيـا و   تـرين دانشـگاه   براى نخستين بار در دانشـگاه آكسـفورد، بـزرگ   . م 1983سال 
ترين دانشگاه دنيا اقدام به تأسيس مركز اسالمى نمود و تا آخر عمرش مسـؤوليت   معروف

ى  ى علمـى و تحقيقـى موسسـه    وى همچنـين عضـو اداره  . اين مركز را به عهـده داشـت  
 . در شرق اردن بود» البيت آل«
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هاى متعددى در اكنـاف جهـان، در جهـت خـدمت بـه اسـالم و        امام ندوى مسؤوليت
ايـن بـه جـاى خـود     : بادىى موالنا عبدالماجد دريا به گفته. مسلمانان بر دوش گرفته بود

 . هاى وى را تهيه كند شود كه كسى بتواند فهرستى دقيق از مسؤوليت شاهكار محسوب مى

 تقدير از خدمات امام 
شمارى كه بعد از وفات امام ندوى در سراسـر جهـان بـه     هاى بى قطع نظر از كنفرانس

ر تجليل و بزرگداشت وى برگزار شده است، در زمان حيات پر بركتش نيز بارهـا از  منظو
ى ايشان تقدير بـه عمـل    سوى محافل علمى، دينى، سياسى و اجتماعى از خدمات ارزنده

را   اللّـه  در ايام حج، كليـد دار كعبـه دوبـار درِ بيـت    . م 1952ـ   1951آمده است؛ در سال 
 . ود دادى ور گشود و به ايشان اجازه

نيز كليد دار كعبه، كليد را بر درِ كعبه گذاشت و از امام . ق .ـه 1417همچنين در سال 
 . ى خدا را بگشايد ندوى خواست تا درب خانه

ى ملك فيصل كه هر ساله از سـوى   ى جهانى موسوم به جايزه جايزه. م 1980در سال 
شود و از نظر اهميـت   ا مىترين دعوتگر و خدمتگزار اسالم اهد حكومت سعودى به فعال

سيد  جهت تجليل از خدمات ايشان، بهى نوبل در اروپاست،  در جهان اسالم، مانند جايزه
ريال سعودى و يـك مـدال    200000ى مهم را كه  ايشان مبلغ اين جايزه. اختصاص يافت

 . ى خدمات دينى و فرهنگى مصرف كرد طال بود، در عرصه
ى  ى دكتـراى افتخـارى در رشـته    ه كشمير بـه درجـه  از سوى دانشگا. م 1981در سال 

هـاى   ادبيات نايل آمد و همچنين چندين مدرك و دكتراى افتخارى ديگر نيـز از دانشـگاه  
 . معروف جهان دريافت كرده است

شيخ عبدالمقصود خوجه ـ از اعيـان و اشـراف جـده ـ مجلـس       . ق .ـه 1415در سال 
 . در جده برگزار كردوي به تقدير از عالمه ندگداشت با شكوهى ربز

يك كنفرانس ادبى بـزرگ بـه منظـور تجليـل و     ) تركيه(در استانبول . م 1966در سال 
 . تقدير از وى برگزار شد
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Pى سلطان برونئـى  جايزه. م 1999./ق .ـه 1420در سال 

)
2F

1(
P )  بـه منظـور   ) حسـن بلقيـه

) لنـدن (كسفورد ه آى تاريخ، توسط مركز اسالمى دانشگا تجليل از خدمات ايشان در رشته
 .به وى اعطا شد

اى از  كميتـه . م 1999برابر با هفـتم ژانويـه سـال    . ق .ـه 1419در بيستم رمضان سال 
. ترين شخصيت اسالمى معاصر، تشـكيل شـد   ى جهان، براى تعيين بزرگ علماى برجسته

 ترين شخصيت اسالمى قـرن بيسـتم   اين كميته به اتفاق آراء، امام ندوى را به عنوان بزرگ
را كـه مبلـغ يـك    » ى جهـانى قـرآن كـريم    جايزه«المللى موسوم به  ى بين برگزيد و جايزه

ى اين مبلغ را جهـت نشـر معـارف     امام ندوى همه. ميليون درهم بود، به ايشان اعطا كرد
 . به مدارس دينى و مراكز فرهنگى هند اختصاص داد اسالمى

 تواضع و فروتنى 
ن فضايل انسـانى برجسـته و دانـش فـراوان، بسـيار      اهللا به رغم داشت امام ندوى رحمه

آمـد و بـا آنكـه بـه      جويى و فروتنى، دو صفت بارز ايشان به شمار مـى  حق. متواضع بود
هاى مهمـى را بـه عهـده داشـت،      مدارجِ عالى علمى رسيده بود و در جهان اسالم منصب

وى . آوردهاى خود بـا كسـى سـخن بـه ميـان       هيچ گاه ديده نشده كه از دانش و منصب
 . جست ى دنيا دورى مى هاى فاخر و از مظاهر فريبنده همواره از پوشيدنِ لباس

 عالمه ندوى از ديدگاه علماى معاصر 
انـد   هاى علمى ـ اجتماعى زيادى زندگى نموده  در طول تاريخ، دانشمندان و شخصيت

آن دسته از  اند، ولى تعداد كه از سوى علماى غير معاصر خويش، مورد ستايش قرار گرفته
عصر خود قرار گرفته باشند، بسيار انـدك اسـت؛ زيـرا     كه مورد ستايش علماى هم ءعلما

حايل گشته و مانع  انحجاب معاصرت، همواره سد آهنينى بوده كه بين افراد و معاصرانش

                                           
 )مترجم. (ى بورنئو واقع است كشور برونئى دارالسالم، در شمال غربى جزيره -1
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: گويـد  سـخن معروفـى اسـت كـه مـى     . ها شده است ى شخصيت از بيان صفات پسنديده
 ) ةاصل المنافر ةالمعاصر(؛ »تنفر و دورى افراد از يكديگر استى  معاصرت اصل و ريشه«

اما با اين حال دانشمندانى هستند كه مـورد سـتايشِ دانشـمندانِ عصـر خـويش قـرار       
اند؛ امام ندوى يكى از آن دانشمندان معدودى است كه علماى معاصر وى لـب بـه    گرفته

Pاند گاشتههاى مستقلى در وصف او ن ستايش او گشوده و حتى كتاب

)
3F

1(
P .   در اينجا بـه ذكـر

چند نمونه از اظهار نظرهايى كه در مورد خصوصيات علمـى، اجتمـاعى و سياسـى امـام     
Pشود ى تحرير درآمده است، اشاره مى ندوى به رشته

)
4F

2(
P: 

البيطار استاد تفسير در دانشـگاه دمشـق و عضـو     بهجةـ دانشمند بزرگ، شيخ محمد 1
 : »مجمع علمى«ى  برجسته

ه ياد ندارم كه شما را در قلبم يا در جمعى ياد نمايم و از علم فراوان و ادبيات هرگز ب«
پاك است خـدايى كـه شـما را    . توانا و گفتار شيوا و پرمحتواى شما ذكرى به ميان نياورم
ى غير عربى بـودن در آن ديـده    توان نويسندگى به زبان عربى سليس، كه هيچ گونه شائبه

هـاى بسـيار    حمد و سپاس براى او كه شما را به تـأليف كتـاب  شود، عنايت فرمود و  نمى
هايى كه براى اين امت سـودمندتر و برتـر اسـت اختصـاص داده      ى راه حل نفيس و ارائه

 . »است

                                           
و » كتاباتـه ومحاضـراته   ةالعالمه ابوالحسن الندوى فـى مـرآ  «، »ابوالحسن الندوى كاتبا ومفكرا«: ر ك  -1

از پنجاه شخصيت بزرگ جهان است كه خطاب  پياممه و كتاب اخير مشتمل بر هفتاد نا» رسائل األعالم«

هـاى اسـاتيد و شـيوخ     ـ نامـه 1: اين كتاب در پنج بخش تنظيم شده است. اند به استاد ندوى نوشته شده

ــ  4هاى رهبران و رؤساى مؤسسات اسالمى  ـ نامه3هاى دانشمندان معروف جهان اسالم  ـ نامه2بزرگ 

يحدثونك عن «. ها هاى پادشاهان، وزيران و سران حكومت ـ نامه5آور  هاى نويسندگان و اديبان نام نامه

 )تأليف دكتر قرضاوى(» مام العالمه ابوالحسن كما عرفتهاإل«و » ابى الحسن الندوى

 .اقتباس شده است» رسائل األعالم«اغلب استنادها از كتاب  -2
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در » ميـة اإلسـال  ةخـو األ«رئيس جمعيت  ـ دانشمند مبارز شيخ محمد محمود صواف2
 : عراق
بسيار مشتاق هستم ! على حسنى ندوىبرادر بزرگوار و محترم، عالمه سيد ابوالحسن «

هاى فيوض و علـوم و معـارفى كـه خـدا بـه شـما ارزانـى         كه نزد شما باشم و از چشمه
  . ... مند گردم بخشيده، بهره

ها و شنيدن  صبرانه منتظر راهنمايى و همچنين جوانان، بى» ةاإلخو«ى  گردانندگان مجله
خداونـد بـه شـما توفيـق و     . ان هستندطنين صداى شما در راستاى يارى اسالم و مسلمان

 . »... كندتان بركت عطا فرمايد و براى پيشبرد دعوت خويش حفظ 

 : »العالم اإلسالمى بطةرا«ـ شيخ محمد سرورالصبان نويسنده، شاعر و دبيركل سازمان 3
خداوند شما را در راه اداى رسـالت بـزرگ   ! حضرت استاد و دعوتگر بزرگ اسالمى«

هـاى عـالى آن موفـق     مبادى اسالم و تحقق بخشـيدن بـه اهـداف و نمونـه     انسانى و نشر
! بگرداند؛ و مجاهدان راه خود و پويندگان راه سعادت بشر، امثـال شـما را زيـاد بگردانـد    

ديدار شما از اين ديار مقدس، آثار خوبى در قلوب مسـلمانان بـه جـاى گذاشـت و مـن      
 . »شيداميدوارم در آينده ديدارهاى بيشترى داشته با

 : »المسلمون«ى معروف  ـ مجاهد نستوه استاد سعيد رمضان مدير مجله4
خـواهم مـرا از    شما همواره در قلب من جاى داريد، از خداونـد مـى  ! مايه استاد گران«
خـواهم در روزى   از او مـى . ى كسانى قرار بدهد كه به خاطر خدا با تو محبت دارند زمره

 . »مرا در گروه محبان شما قرار بدهد. ى وجود نداردى عرش خداوند اى جز سايه كه سايه
 : ـ دكتر احمد شرباصى استاد دانشگاه ازهر5
ابوالحسن ندوى دانشمندى مؤمن و دعوتگرى مخلـص اسـت كـه در ميـدان حفـظ      «

توحيد و سنت و دورى از بدعت و دعوت به سوى خداوند و جهاد در راه او از ديگـران  
ساده زيستن . ى دنيا سر فرود نياورده است ابر مظاهر فريبندهاستاد هرگز در بر. ممتاز است

به ثروت و مقام اين دنيا . و قناعت را پيشه نموده و از تكلّف و مجامله دورى گزيده است
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المثـل   ى پيكار در راه عقيـده ضـرب   مقاومت و پايدارى او در عرصه. ارزشى قايل نيست
هـايى اسـت كـه ديگـران      او در ميدان قرار گرفته است و اخالص عميق وى رمز پيروزى

 . »خورند شكست مى
 : ى بزرگ اسالمى مصر، استاد انور جندى ـ نويسنده6

تـرين   العلماء و از برجسـته  ةهاى ندو ترين ثمره عالمه ابوالحسن ندوى يكى از بزرگ«
هـاى   هاى متمـادى اسـت كـه ايشـان در زمينـه      سال. هاى آن در اين عصر است شخصيت

او . كنـد  بينىِ اسالمى و حل مشكالت و رفع شبهات آن تالش مى شه و جهانمختلف اندي
همواره به زبان عربىِ فصيح حقايق را بر فراز منبرهاى مكه، مدينه، قاهره، دمشق، لبنـان و  

 . »بغداد طى سفرهايى كه به منظور دعوت در راه خدا انجـام داده، اعالم نمـوده است
هـاى او كـه در    كتـاب . ان اسالم احـراز كـرده اسـت   هاى مهمى را در جه ايشان سمت

هاى مختلف نوشته است، بين جوانانِ مسلمان، به ويژه مردم عرب زبان، پخش شده  زمينه
از روزى كه جهان اسالم با نام او آشنا شد، تا واپسين روزهاى . و خوانندگان زيادى دارند

ى حـق را   نهاد، كلمه گام مىكرد و در هر كشور عربى اسالمى كه  زندگى هر كجا سفر مى
هـا در مقـاالت و سـخنانى تحـت      گـويى  هايى از اين حـق  نمونه. داشت صراحتا اعالم مى

بشـنو  «، »بشنو اى سوريه«، »بشنو اى ايران«، »بشنو اى مصر«: شود عناوين زير مشاهده مى
 )5F1(P!»اى عرب، صراحتا از من بشنويد«، »)كويت(اى گل صحراء 

 )P)6F2:خ على طنطاوىـ اديب بزرگ عرب، شي7
تـرين   ترين دوستان و معروف ترين دعوتگران و گرامى سيد ابوالحسن ندوى از بزرگ«

 . نويسندگان عصر حاضر است

                                           
 .ضراتهكتاباته و محا ةالعالمه ابوالحسن الندوى فى مرآجندى، انور،  -1

 :اثر امام ندوى» ةحيافى مسيرة ال«ى كتاب  مقدمه -2
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 ايشـان را در هـر  . ام او را بارها از نزديك، در مكه، مدينه، دمشق و هند مالقات كـرده 
ضع و زاهد است، زهـد  كند، متوا او براى خدا عمل مى. حال پايدار و استوار بر حق يافتم

دانند كه دنيا چيست  برند و نمى واقعى؛ نه زهد جاهالنى كه پشت ديوار زندگى، به سر مى
گذرد، بلكه زهد عالمى كه به دنيا و اهل آن آگـاهى دارد   فهمند كه در جهان چه مى و نمى

 . »و شرق و غرب جهان را ديده است
 : ى بزرگ مصرى ـ استاد شهيد، سيد قطب نويسنده8
شناسـم، بـا    را مـى » سـيد ابوالحسـن النـدوى   «) قصص النبيين(ى اين كتاب  نويسنده«

ى او قلب يك مؤمن و عقـل   دهم كه قلب تپنده شخصيت و قلم او آشنا هستم، گواهى مى
كنـد و زنـدگى    او همواره با اسالم زندگى مـى . و تفكر وى تفكر يك مسلمان كامل است

و از بينش صحيح اسالمى و شناخت كامل اسالم  خود را وقف خدمت به آن نموده است
 . برخوردار است

هـاى   مـن كتـاب  . نمـايم  اين يك گواهى است كه من به خاطر خدا اداى شـهادت مـى  
ام و خودم نيز در تهيـه و   بسيارى را كه براى كودكان و نوجوانان نوشته شده مطالعه كرده

ام؛ امـا   ز قرآن، در مصر شركت داشتههاى دينىِ نشأت گرفته ا اى از داستان تأليف مجموعه
)P)7F1»تر و برتر از همه است دهم كه كار سيد ابوالحسن بسيار كامل به حق، گواهى مى

P. 
 : ـ دانشمند معروف، دكتر محمد يوسف موسى استاد دانشگاه ازهر9
ام،  ى دور و نزديـك خوانـده   هايى كه در گذشته خدا گواه است كه من در ميان كتاب«

حقـايق  ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسـلمين (د ندارم كه در سطح اين كتاب، كتابى به يا
اى را  نويسـنده . ها را براى ما بازگو كنـد  ارزشمندى را در بر داشته باشد و دردها و درمان

نيز سراغ ندارم كه همانند مؤلف اين كتاب، با روح اسالم آشنا باشد و به آن جذب شـود  

                                           
 .جلد سوم اثر امام ندوى» قصص النبيين«ى كتاب  مقدمه -1
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هاى خود را در اين راه به  ى تالش الصى برخوردار باشد و همهو در تبليغ آن از چنين اخ
)P)8F1»كار اندازد

P. 
شريعت اسالمى دانشگاه  ي ى معروف، استاد و رئيس دانشكده ـ دانشمند و نويسنده10

 : قطر، عالمه دكتر يوسف قرضاوى
 ! استاد محترم و دعوتگر بزرگ اسالمى سيدابوالحسن ندوى«

شناسند، به فضايلى كـه خداونـد بـه شـما ارزانـى       را مى ى كسانى كه شما بنده و همه
هاى وارثان انبيا و جانشـينان پيـامبران و    بخشيده، اعتراف داريم؛ اين فضايل كه از ويژگى

بخش، شوق دعوت، درسـتى   ى شفاف، نطق حيات احياگران دين هستند، به شكل انديشه
و در مجامع اسـالمى بـه ايـن     كردار و رفتار، اعتدال و توازن، در وجود شما متجلى است

هـاى   صفات شاخص معروف هستيد، به همين دليل سخن شما مؤثر و خوانندگان كتـاب 
هـاى   ت شما مورد قبول همگان است، تا جايى كـه تمـام گـروه   يشمارند و شخص شما بى

اسالمى، به رغم اختالف مذهب و طرز تفكر، در ستايش شما متفق القـول هسـتند؛ حتـى    
اى جز قدردانى و ستايش و اعتراف به فضل و  اختالف نظر دارند، نيز چاره آنان كه با شما

)P)9F2»هاى خداوندى اسـت  ترين موهبت برترى شما ندارند و اين از بزرگ
P .»   شـيخ طبعـا در

رو و معتـدل   اش مردى ميانه ى مراحل زندگى ى تفكر و رفتار و به طور كلى در همه نحوه
شته و عصر حاضر، روش سلف و تصوف، نرمـى  ايشان، قديم و جديد، ميراث گذ. است

و آرزو دارد كه نسل بيدارى اسـالمى  . جا جمع كرده است ابريشم و صالبت فوالد را يك
 . »اين گونه باشد

اهللا سازندگى بود، نه ويرانگرى، پيوند بين مسلمانان بـود، نـه    روش امام ندوى رحمه«
كـرد و   بـين مسـلمانان پرهيـز مـى     ايشان از دامن زدن به اختالف. پراكندگى و جداسازى

                                           
 .»نبرد ايدئولوژيك«ى كتاب  مقدمه -1

 .ـه 1425چاپ اول  ،، دار ابن كثير93-92رسائل األعالم، صص  -2
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كرد و در اين زمينه به  قضاياى بحرانى و پيچيده را با خردورزى و منطق حكيمانه حل مى
 . افتد موفقيتى دست يافته بود كه براى كسان ديگر كمتر اتفاق مى

ى صـدر و اخـالق    بخشـندگى و بزرگـوارى، سـعه   : عوامل پيروزى ايشان عبارتنـد از 
)P)10F1»حل مشكالت، با روشى آسان و اسلوب حكيمانهشيرين و توانايى 

P. 
بن باز مفتىِ بزرگ عربستان و رئيس مراكـز تحقيقـات     ـ شيخ عبدالعزيز بن عبداللّه11

 : علمى، افتاء، دعوت و ارشاد سرزمين حجاز
واقعيت اين است كه من معتقدم، هر چند در بيان وصف شما قلم فرسايى كـنم، بـاز   «

گويم از باب اعتماد، بـرادرى   ام، ليكن آنچه مى حق شما ادا نكرده ى خود را در هم وظيفه
 . »... و دورى از تكلف است

ـ شيخ عبدالفتاح ابوغده محدث بزرگ و اسـتاد دانشـگاه امـام محمـد بـن سـعود       12
 : رياض

هـاى فـراوان    ستايش خدايى را كه شما را از ميان امت اسالمى برگزيـد و بـه نعمـت   «
وجود شما صـفحات درخشـانى از تـاريخ علمـى جـاودان اسـالم و       مفتخر گردانيد و در 

 . ى بارزى از علماى ربانىِ گذشته را مجسم ساخت نمونه
بخشـد و بـذر عشـق بـه      فرسايى كنيد، قلم شما شفا مـى  شما در هر موضوعى كه قلم

 . كارد ها مى نكويى و فضايل و عشق به دين و مذهب را در قلب
 . »جز و قلمم ناتوان استبه هر حال من از وصف شما عا

 : ى معروف معاصر و استاد دانشگاه ام القراى مكه ـ شيخ محمد غزالى نويسنده13
ى آن بيفزايد و آن را  هاى شما بركت نهد و بر ثمره و نتيجه خداوند در جهاد و تالش«

 گـذرد  ى نور و روشنى روز قيامت بگرداند، بيش از ربع قرن از آخرين ديدار ما مى وسيله
پردازيـد و از احـوالِ فرزنـدانِ اسـالم در آن      و شما همواره در خاور ميانه به سياحت مـى 

 . »... خداوند شما را براى اين امت حفظ كند. شويد مناطق مطلع مى
                                           

 .63الشيخ ابوالحسن الندوى كما عرفته، ص . ى، يوسفقرضاو -1
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ـ دكتر شيخ احمد كفتارو مفتى كل جمهورى عربى سوريه و رئيس شـوراى عـالى   14
 : النور افتاء و مجمع اسالمى ابى

نظر،  والحسن حسنى، معروف به ندوى، انديشمند، دعوتگر، محقق صاحبامام سيد اب«
ى اسـالمى و جهـانى    ى چيره دست، عامل به كتاب و سنت و شخصيت برجسته نويسنده

اسلوب نويسندگى ايشان منحصر به فرد است و اديبان بزرگ از پديد آوردن چنين . است
 . »آثارى عاجزند

 : خش عقايد و اديان در دانشگاه دمشقـ استاد مصطفى سعيد الخن رئيس ب15
اى از بيم و هيبت، انس و محبت، يقين و  كسانى وجود دارند كه پيكره ءدر ميان علما«

معرفت، علم و فضل و خشيت و ربانيت هستند، حقا كه امام سيد ابوالحسن ندوى يكـى  
 ...  از اين نوع علماست

حى و اخالقى ايشـان را بيـان كـنم؛    توانم با الفاظ و كلمات، صفات واالى رو بنده نمى
اى ترسـيم كنـد كـه شـنوندگان لـذت آن را       تواند معانى روحى را به گونـه  زيرا زبان نمى
 . هر چند ميدان كلمات گسترده و گوينده، مهارت داشته باشد. احساس كنند

تنهـا  ) االديـب  عيـة ابوالحسن النـدوى االمـام المفكّـر الـدا    (ى بنده اين كتاب  به عقيده
اى از فضايل امام است؛ زيرا شخصيت و فضايل ايشان بسيار واالتر از آن است كـه   هگوش

 . »در يك جلد كتاب بتوان بيان نمود
 )P)11F1:ى اسالمى ـ مريم جميله نويسنده16

هـاى بعضـى از    هاى شما وجود دارد و آن اينكه بنده نوشـته  يك امتياز ديگر در كتاب«
ى  م، در مجموع خوبند؛ اما با اسلوب جدلى و لهجـه ا نويسندگان پاكستانى را مطالعه كرده

                                           
مريم جميله، نويسنده و فارغ التحصيل دانشگاه نيويورك بود كه پس از ده سال تحقيق و تالش به اسالم  -1

نام اصلى او مارگريت ماركوس بود كه پس از مسلمان شدن نام مريم جميله را برگزيد و بـه  . مشرف شد

 .هاى اسالمى پرداخت ه نوشتن مقاله و كتابپاكستان مهاجرت كرد و ب
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ها كـامالً   هاى شما از اين عيب اند، ولى نوشته ضعيف و ركيك و تعابير فلسفى نوشته شده
 . »آميز در راه پيروزى واقعى است پاك است و بدون شك اين گامى موفقيت

 : ى معاصر ـ استاد احمد محمد طحان دانشمند و نويسنده17
اى اسـالمى از   كنم در حقيقـت از نويسـنده   سيد ابوالحسن ندوى صحبت مىوقتى از «
گويم كه ضمن طرح موضوعى و علمى دقيق مسايل، به  ى انگشت شمارى سخن مى طبقه

پردازنـد، عـالوه بـر آن     هـاى مناسـب نيـز مـى     حل تطبيق و بررسى همه جانبه و ارائه راه
ت كـه بالغـت پيشـينيان و آسـانى     هاى ايشان از اسلوب ادبى قوى برخـوردار اسـ   نوشته

)P)12F1»متاخران را جمع كرده است
P . 

ـ دكتر مصطفى سباعى دانشمند مجاهد، سخنور، نويسنده و استاد حقـوق دانشـگاه   18
 : دمشق
، شوراى مديريت دانشگاه دمشق، متمايل است ... حضرت استاد سيد ابوالحسن ندوى«

د كند تـا دانشـجويان، از علـم و فهـم     با شما در مورد تدريس در دانشگاه، قراردادى منعق
مند شوند، خواهشمند است به بزرگوارى خـويش   شما نسبت به اسالم و رسالت آن، بهره

توانيـد   موافقت خود را اعالم فرماييد، نسبت به حقوق و مزايا و هر گونه پيش شرطى مى
)P)13F2»... ابراز نظر كنيد

P  
 : دانشگاه اسالمى مدينه منورهاهللا نويسنده و استاد  ـ شيخ محمد مجذوب رحمه19

شيخ ابوالحسن ندوى كه عضو دايم شوراى دانشگاه مدينه منوره بود يك ريال هم از «
كـرد و بـا وجـود آنكـه بارهـا در       يافت، قبـول نمـى   وجوه فراوانى كه به او اختصاص مى

                                           
 .كويت» المجتمع«مجله  -1

گونـه   امام نـدوى هـيچ  «: گويد دكتر قرضاوى به نقل از برادران سورى مى. 22/10/1374مورخ  ي نامه -2

اى در برابر تدريس در دانشگاه قبول نكرد بلكه حـق خـود را بـه دانشـجويان      الزحمه و حتى هديه حق

 .و همچنين در هتلى كه براى اقامت ايشان اختصاص داده بودند اقامت ننمود» نمود بضاعت اهدا بى
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هرگـز بـه حسـاب    ) شـد  هاى سفر را متحمل مى و هزينه(يافت  جلسات شورا حضور مى
 . ها اقامت نكرد در هتل دانشگاه

ى اصالح و نقد  همين خاصيت زهد و استغنا است كه به ايشان امكان داد تا در عرصه
)P)14F1»اجتماعى، در برابر باطل سكوت نكند و سخنش مؤثر واقع شود

P. 
 : قدس ي دار قضيه ـ مفتى محمد امين حسينى مبارز و مفتى بزرگ فلسطين و طاليه20

 ...  والحسن ندوىحضرت استاد بزرگ سيد اب«
ايـد، از   شما در مقام يك مؤمن مخلص، به تشخيص بيمارى و تجويز دارو موفق شـده 

بـرم،   ايد، رشك مـى  فلسطين در كتاب خويش ابراز داشته ي عنايت و توجهى كه به مسأله
)P)15F2»خداوند علماى عامل و مخلص امثال شما را در ميان امت بيشتر بگرداند

P . 

 به سوى ديار جاودان 
اهللا نيـز تحقـق يافـت و     سرانجام، سنت الهى در حق امام سيد ابوالحسن ندوى رحمـه 

ناپذير در راه گسترش معـارف اسـالمى و    ى خستگى ايشان پس از عمرى تالش و مبارزه
 . ى اسالم، به ديدار يار پر گشود كوشش براى بازگشت مجد و عظمت ديرينه

روز جمعـه سـاعت   . م 1999دسامبر  31برابر با . ق .ـه 1420رمضان سال  22وى در 
 . سالگى دعوت حق را لبيك گفت 87دقيقه در حال روزه و اعتكاف در سن  45/11

تالوت  ايشان لحظاتى قبل از وفات، غسل نمود و لباس خود را تعويض كرد و به

﴿ ى وقتى كه به آيه. ى يس پرداخت سوره          ﴾ ]او « ]11: سي

ى الهى را لبيك گفت و جان  آور مژده رسيد، پيام» !بدها به بخشش و پاداش نيكو مژده ر
 . به جان آفرين تسليم كرد

                                           
 .1/143» علماء و مفكرون عرفتهم«: استاد محمد مجذوب -1

 .ـه 1373ذى قعده  27نامه مورخ  -2
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آرى، ايشان با حالتى به ديدار پروردگارش رفت كه در دنيا به استقبال مهمانان گرامـى  
 : ى ابن يمين به گفته. رفت يا به مسافرت مى

  بيـرون شـد با پـيك اجـل خـنده زنان     دوست به ره و ديده كف و پا به مصحف به 

 : تاريخ وفات امام به حروف ابجد
 » .ق .ـه 1420= آفتاب علم و معرفت «
 » .ق .ـه 1420= مجد بزم تحقيق و تفكر «

 : شعر از مجيب احمد گنجوى

 برـــــشــو مجيــب از ســال هجــرى بــا خ    داــــــفكر چون كردم زوال آمد ص 
 

 شــد نهــان خورشــيد ديــن چــون از نظــر    جمعه بيست و دو رمضان بود و روز 
 

 هـــرـــــــشــيخ العــالم ســــيد واالگ      خوانـــيك الف زايد كن و بازش ب 
 

  ق .ـه 1420 337 1082×1     

 !اش شكوفا باد روانش شاد و گل انديشه
 

 : به قلم

 عبدالقادر دهقان 

 عنه   عفا اللّه



 

 

 مترجمپيشگفتار 

 !بعده ينب وحده والصالة والسالم على من ال  الحمد لّله
ترين شاهكارهاى دانشـمند شـهير اسـالم و     كتابى كه پيش روى داريد يكى از برجسته

چـه   گـر . اهللا است ى قرن بيستم، امام سيد ابوالحسن على حسنى رحمه شخصيت برگزيده
ى نگاشته شده اسـت، امـا   هاى زياد كتابس  مرتضيعلى  در مورد شخصيت و زندگانى

محقق و مؤلّف محترم كتاب حاضر، معتقد است كه شرح حال نويسـان، بنـا بـر عـواملى     
طرفانه مورد تحليل و بررسـى قـرار    ى ايشان را بى ى ابعاد زندگى و سيره اند همه نتوانسته

ها و اوضاع جهـان آن روز و مواضـع ايشـان در برابـر      دهند؛ و با رعايت انصاف، ويژگى
و رهبران معاصر و همچنين داليل نظـام سياسـى و ادارى حكومـت علـوى را بـه       ءلفاخ

 . اند درستى تجزيه و تحليل نكرده
ايـن كتـاب كـه    . هاى اسالمى، جاى چنين كتابى خالى بود ى كتاب بنابراين در گنجينه

 هاى ياد شده، اين خالء را به خوبى پـر كـرده   پژوهشى است تاريخى و فراگير، با ويژگى
 . است

 على مرتضى كيست؟ 
ى درخشان بشريت، پسر عمو و دامـاد نبـى اكـرم،     على، بزرگمرد جهان اسالم، ستاره

ابوبكر  صادقعلى، وزير و مشاور . است ل ى زهراء همسرِ بزرگ بانوى اسالم، فاطمه
 حيـدر كـرار، شيرصـفدر، فـاتح    . ، على، پدر زنِ فاروق اعظـم بفاروق و عمر صديق 

آرى، علـى قهرمـان دالور اسـالم و    . اسـت س  النورين ذيو مدافع عثمان خيبر، خيرخواه 
 : اش فرموده است درباره صشخصيتى است كه رسول اكرم 
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گيرى؛ گروهـى در   السالم مورد افراط و تفريط قرار مى عيسى عليه ، تو مانند!اى على«
گروهـى   شـوند و  ى حق منحرف مـى  سان از جاده كنند و بدين محبت و ارادت تو غلو مى

)P)16F1»غض و دشمنى با تو هالك خواهند شدديگر به علت ب
P.  

 المرتضى چگونه كتابى است؟ 
اى ايمـان افـروز از    ، گل واژه»سنت«پرتوى درخشان و زيبا از انوار » المرتضى«كتاب 

، اثرى علمى و ماندگار، معيار نوين و عالى تحقيق و تحليل و سمبل »جماعت«هاى  جلوه
ى محبت و  نغمه» المرتضى«از هر سطر . ل و استنباط مستحكم استآفرينش هنرى استدال

 . رسد انديشى به گوش مى ى تالش و ژرف ى آن زمزمه از هر كلمه
اثرى است جوان، به قلم تواناى سالمندى بـا تجربـه، كـه در آفـرينش آن،     » المرتضى«

لمـه از راديـو   اين كتاب، كلمه بـه ك . نيروى جوانى و فهم و فراست پيرى توأم بوده است
 . پخش شده است» قرأت لك«: مصر تحت عنوان

سنگ و پرمحتوا كه مشتمل بر ده بخش است، در  ى محترم در اين كتابِ گران نويسنده
 : هاى زير سخن گفته است هاى بسيار مهم از جمله موضوع موضوع

غدير خم، حكمت الهى در مـورد   ،سعلى  هاى والدت، كودكى و شايستگى خانواده،
گانـه،   و خلفاى سـه  ص  على در زمان رسول اللّه زمانى خلفاى راشدين، زندگانىرتيب ت

 هاى جمل و صفين، فرزنـدان علـى، صـلح    جنگهاى آن دوره،  و بحران سعلى  خالفت
؛ و در نهايـت، تحليلـى مسـتند    ى كربال، سيره و اخالق آل رسول هحسن و معاويه، فاجع

 . پيرامون امامت
ضر، پژوهشى است تاريخى و تحليلى است جـامع كـه در نـوع    بدين ترتيب كتاب حا

دانم تا كنون كتابى با اين خصوصيات نگاشـته نشـده    نظير است و تا جايى كه مى خود بى
 . است

                                           
 .ق. ـه 1417التراث العربى، چاپ اول،  ياء، دار اح248، ص 7، ج النهايةالبداية وابن كثير،  -1
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ى كتاب در زمان حيات مؤلف به پايان رسيد و ايشـان در جريـان    خرسندم كه ترجمه
 . استى راه ما بوده  كار، قرار گرفته و دعاى خيرشان بدرقه

ى  خداوند ايشان را از سوى اسالم و مسلمانان بهترين پاداش عنايت فرمايد و ترجمـه 
ى اعمـال مـا منظـور     كتاب را مانند اصل آن به شرف قبولى بنوازد و برگ زرينى در نامـه 

 .»گر قبول افتد زهى عزّ و شرف«! فرمايد
 

 ابوشعيب عبدالقادر سراوانى 
 





 

 

 پيشگفتار مؤّلف

ــد وعــىل آلــه ر  احلمـدهللاّ ــالم عـىل ســيّد املرســلني وخــاتم النّبيّـني حممّ ــالة والسّ ب العــاملني والصّ

 . وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوهتم إىل يوم الدين

ســازانِ حماســه آفــرين، مصــلحان و  بســيارى از بزرگمــردان، رهبــرانِ نامــدار، تــاريخ
هايى دارند كه سنگ دوستى آنهـا را   دانشمندان بلندپايه، ديون و حقوقى بر جوامع و ملت

كنند و چـه بسـا كـه در ارادت و     هاى آنان افتخار مى زنند و به نبوغ و قهرمانى بر سينه مى
هـا بـه تـأخير     ها و نسـل  ها تا قرن گاه اداى اين حق. نمايند تجليل از آنان غلو و افراط مى

 . شود افتد و گاه؛ در مدت زمان كوتاه و محدودى ادا مى مى
بسـيارى از مصـلحان، دعـوتگران،    . ى يك ملت يا يك عصر نيسـت  ين داستان، ويژها

اند كه  هاى نوين، وجود داشته جهان گشايان، آزادى خواهان و مبتكران انواع علوم و دانش
اى از  درخشـد و شخصـيت آنـان را هالـه     ى تاريخ نمـى  نام آنان در رديف مردان برجسته

هاى كوتاه و  ى آنان شرح حال ميز، فرا گرفته است، يا دربارهآ هاى اغراق ها و داستان افسانه
ى  دارد و مبـين جايگـاه ويـژه    جانبى به جاى مانده كه پرده از شخصيت ممتاز آنان بر نمى

 . آنان در تاريخ نيست

گاه، عـواملى همچـون اختالفـات مـذهبى و حـوادث تـاريخى و اغـراض سياسـى و         
گـردد و موجـب    ها مى ناخت درست اين شخصيتهاى سنتى، مانع از انصاف و ش روايت

ى معينى معرفى شـوند و   ى خاص و فرقه ها مربوط به يك طايفه شود تا اين شخصيت مى
هـا را ميـراث مشـترك     اگر كسى پا را از اين حصار پوالدين فراتر بگذارد و آن شخصيت

الهـى و  بدانـد و آنـان را موهبـت    ) يا حداقل ميراث پيروان آيين خاصـى (جهان بشريت 
ى توانـايى آن بـراى پـرورش     اسـالم و نشـانه   و دليل حقانيت صى رسول اكرم  معجزه

ى سـنتى و نـوعى مخالفـت     بزرگمردان به حساب آورد، اين عمل وى انحـراف از دايـره  
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مـذهبى از چنـين عملـى    ) بـه اصـطالح  (آيد كه معموالً افراد متدين و  مذهبى به شمار مى
 . كنند اجتناب مى

است كه بنـابر   سطالب  على بن ابى هاى مظلوم كه حقّش ادا نشده، يتيكى از شخص
هـاى ضـخيمى بـر     اى از عواملِ مذهبى، گروهى و روانى، در طول تـاريخ، پـرده   مجموعه

محققــان، . شخصــيت ايشــان ســايه افكنــده و در حــقّ وى منصــفانه عمــل نشــده اســت
ى ايشان را مورد  ندگى و سيرهى زواياى ز پژوهشگران و حتى محبان و فداييان او نيز همه

زيسـت و حـوادث و    اند و جامعه و عصرى را كـه در آن مـى   مطالعه و بررسى قرار نداده
اى را كه با رجال و رهبران معاصر  هاى مخلصانه مشكالتى كه با آن مواجه شد و همكارى

هايى  شاصول و ارز. اند خود انجام داد، با رعايت امانت و انصاف، تجزيه و تحليل نكرده
ى سياسى و نظام ادارى  كه وى همواره به آنها پايبند بود، مورد توجه قرار نگرفته و برنامه

هاى سياسـى ديگـرى كـه اگـر بـه طـور فـرض انتخـاب          وى و علل و نتايج آن، با روش
 . نمود، مقايسه نشده است مى

ته است؛ نويسى نهف نگارى و شرح حال انصافى، در سبك تاريخ ترين عامل اين بى بزرگ
هـاى   ها و طوايـف و پـژوهش   نويسان و نويسندگان تاريخ فرقه زيرا اغلب مورخان، تذكره

انـد و بـدون    اند، اتكا كرده هاى معروف پيشينيان كه در اين مورد نگاشته تطبيقى، به كتاب
هـايى كـه از منـابع     ى گسترده و مراجعه به كتـاب  استفاده از روش تحقيقى آزاد و مطالعه

هـاى خـود    هاى آنـان را در كتـاب   آيند، نوشته تقيم اين موضوع به شمار نمىخاص و مس
هـاى   ى كتاب اند، حال آنكه يك محقق، نبايد به مطالعه نقل كرده) بدون بررسى و تحليل(

ى آنهـا،   معدودى كه در موضوع خاصى نوشته شده است اكتفا كند، بلكه اضافه بر مطالعه
ه ظاهر مربوط به اين موضوع نيسـتند نيـز اسـتفاده كنـد؛     از متون و منابع قديمى كه ببايد 

هـايى كـه    شود كه ممكـن اسـت در كتـاب    ها، مواد ارزشمندى يافت مى زيرا در آن كتاب
 . تحت اين عنوان نگاشته شده است، وجود نداشته باشد
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به يقين براى محققِ با تجربه، اين امر روشن است كه تاريخ، همانند ساختمان بلنـد و  
اى است كه فرو ريخته و زير آوار آن اشياى گوناگون وجود دارد كه برخى  برافراشتهقصرِ 

خاك، (در بين آنها مصالح ساختمانى . نفيس و با ارزش و برخى ديگر فاقد ارزش هستند
هاى اندوخته شده و سنگ بناهـا   ، زيورآالت، جواهر گرانبها، گنج...) گچ، سنگ، سيمان و

اى كـه در   بـديهى اسـت نويسـنده   . ارزد ه به قيمت كل قصر مـى هايى وجود دارد ك و پايه
هـاى نويسـندگان    ى آگاهى از اين آثار و انتقال اطالعات خود به ديگران، به تـالش  زمينه

خواهد محتويات و هيأت قبل از انهـدام   هاى آنان مى كند و براساس نوشته پيشين اكتفا مى
كار او ناقص خواهد بود و چنين فـردى   اين ساختمان را در ذهن خوانندگان ترسيم كند،

ها، مساحت زيربنا، چگونگى نقشه و معمـارى و مهندسـىِ آن    تواند زيبايى و شگفتى نمى
 . ساختمان را براى خوانندگان كتاب خود بازگو كند

ى شخصـى و   از سوى ديگر، هر محقق و پژوهشگر، در چـارچوب انديشـه و سـليقه   
كنـد و بـا همـان     خويش، روش خاصى را دنبال مـى هاى سياسى  عقايد مذهبى و گرايش

ى  نمايـد و گنجينـه   ى مخصوص خود، سير در سرزمين پهناور تاريخ را آغـاز مـى   انديشه
شمار،  هاى بى كند و از ميان منابع و كتاب عظيم فرهنگى را با همان ديدگاه ويژه مطالعه مى

ا كه انسـان، بـه طـور طبيعـى،     آورد كه با بينش او موافق باشد و از آنج مطالبى را گرد مى
راحت طلب است، بدون اينكه خود را به زحمت بيندازد به مطالبى كـه گذشـتگان، طبـق    

Pكند اند اكتفا مى ى خود پسنديده و نقل كرده سليقه

)
17F

1
PP

(
P .اند ولى همان گونه كه پيشينيان گفته :

). آلخـر كـم تـرك األول ل  (؛ »انـد  گذشتگان، چيزهاى زيادى براى آيندگان فـرو گذاشـته  «
ى تاريخ و موضوع سيره و شـرح حـال نويسـى، هنـوز هـم مثـل گذشـته         بنابراين، رشته

                                           
ى كتاب حاضر را مـورد دسـتبرد قـرار     طلبى موجب شده است كه برخى از برادران، ترجمه راحت همين -1

 ).مترجم.(دهند
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طلبـد و سـروش    باك و بلند همت و دور انـديش را مـى   پژوهشگرى متهور و غواصى بى
 : سرايد چنين مى) قطع نظر از آنچه منظور شاعر حكيم بوده است(غيب 

ـــاهال  ـــت ج ـــام ماكن ـــك األيّ ـــتبد ل   س
 

ــــك باأل  دو يأتي ــــزوِّ ــــن مل ت ــــار م   خب
 

ــــه  ــــع ل ــــن مل تب ــــار م ــــك باألخب   و يأتي
 

ـــه وقـــت موعـــد  ـــا و مل ترضـــب ل   بتات
 

دانستى آگـاه خواهـد سـاخت و خبرهـا را كسـى       گذشت روزگار، تو را از آنچه نمى«
اى و براى گفـت و   اى فراهم نياورده برايت خواهد آورد كه براى او تداركى نديده و توشه

 » .اى رر نكردهگو با او ميعادى مق
 : ى شاعر فارسى زبان يا به گفته

  تاك است ى ناخورده در رگ هزار باده   مغان گمان مبر كه به پايان رسيد كار 

 ى تأليف اين كتاب  انگيزه
بـرادر  ) 1960تـا   1955(ى پنجـاه قـرن مـيالدى     ى دوم دهـه  در يكى از روزهاى نيمه

Pبزرگم دكتر سيد عبدالعلى حسنى

)
18F

1(
P  نه سالگى، بعد از وفات پدرمكه ازP

)
19F

2(
P  تعليم و تربيت

                                           
هاى قديم و جديد صاحب نظر بود و هر  هاى ممتاز عصر خويش بود كه در فرهنگ سيد از شخصيت -1

انديشى برخوردار ى صدر و دور دو را در كنار هم قرار داده بود و افزون بر آن از رسوخ دينى و سعه
ى اهل سنت و جماعت و روش سـلف   او كه از دودمان حسنى علوى بود به شدت پايبند عقيده. بود

هـاى   العلماء را بر عهـده داشـت و بـه پيشـرفت     ةسال مديريت سازمان ندو 30صالح بود و به مدت 
از جهـان فـرو   چشم . م 1961مايو سال  7./ ق.  ـه 1380ى  ذيعقده 24وى در . چشمگيرى نايل آمد

 . بست
. / ق. ـهـ  1399(ى تواناى اسـالمى، سـيد محمـد حسـنى      ايشان پدر فقيد دعوت اسالمى و نويسنده

 .العلماء بود ةارگان ندو» البعث اإلسالمى«ى  و سردبير مجله. م 1979
اى در مورد تـاريخ و فرهنـگ    والدم عالمه سيد عبدالحى حسنى، مورخ بزرگ هند بود و آثار برجسته -2

الخـواطر   هـة نـز «ى آنها كتاب  توان از جمله و تمدن هند و شرح حال نامداران آن سامان دارد كه مى
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 ى تـو بايـد در مـورد سـيره    ! على«: مرا به عهده داشته است، با لحنى دردآميز به من گفت
ايـن سـخن را   » .كتابى بنگارى؛ زيرا شايستگى و توان ايـن كـار را دارى  س  على مرتضى

ران، مصـلحان و  زمانى به من گفت كه چندين كتاب، در شرح حال بزرگمـردان، دعـوتگ  
 . مجاهدانِ بزرگ نگاشته بودم كه تعداد صفحات بعضى از آنها بيش از هزار صفحه است

آرى، اين سخن را روزى به من گفت كه در ميدان تأليف و نويسندگى از توان جسمى 
هراسـيدم؛   هاى ديگر مى و فكرى كامل برخوردار بودم؛ اما از اين موضوع بيش از موضوع

تـر هسـتند و هـيچ     هايى وجود دارد كه از شمشير تيزتر و از مو باريـك  ثزيرا در آن، بح
ى صـدر،   ها به سالمت عبور كند، مگـر آن كـه از سـعه    تواند از آن گردنه اى نمى نويسنده

تر، توفيق الهـى شـامل    ى كامل داشته باشد و به تعبيرِ صحيح شكيبايى و توازنِ فكرى بهره
ـ . حالش باشد ر مالمـت و ايسـتادن كنـار سـاحل را بـر غواصـى در       لذا بنده، سالمت را ب

اقيانوس مواج، ترجيح دادم، تا آنكه برادرم بـه رحمـت ايـزدى پيوسـت و مـن نتوانسـتم       
 . ى شادمانى او را فراهم آورم آرزويش را تحقق بخشم و مايه

هـاى اسـالمى    ى جهـانى كتـاب   ولى پس از آن، به شدت احساس كردم كه در گنجينه
خالء شگفت و وحشتناكى وجود دارد و كتاب جامع و فراگيرى س  على ى رهى سي درباره

مرسومى كه  و مؤلّف آن، از حدود هتوان يافت كه به روش تحقيقى جديد نگاشته شد نمى
هـاى پيشـينيان و    اند پا را فراتر بگذارد و تنها به نوشـته  مؤلّفان، خود را به آن مقيد ساخته

هاى اكثر نويسندگان بر آن استوار است اكتفا نكنـد،   نوشته منابع تاريخى عرفى و معين كه
ى راسـتين ايـن شخصـيت     دار و متنوع بپردازد و چهره بلكه با همت بلند به پژوهش دامنه

ى خاصى بـه   سترگ را كه مورد اختالف و افراط و تفريط قرار گرفته و هر گروه از زاويه
 تى را معرفـى كنـد كـه هـر كـس بـر      آرى، سيماى واقعى شخصي. نگرد، معرفى كند او مى

                                                                                                             
و » الهند فـى العهـد اإلسـالمى   «و » فى الهند ميةاإلسال فةالثقا«در هشت جلد قطور و » المسامع بهجةو

 .درگذشت. ق.  ـه 1341جمادى اآلخر سال  16ايشان در . ديگر آثار عربى و اردو را نام برد
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ى شخصى خويش به معرفى آن پرداخته است؛ تا جايى كه از يك  اساس پندارها و سليقه
انـد؛ و بـدين ترتيـب بسـيارى از      هاى گوناگون و متعددى ترسيم نمـوده  شخصيت، چهره

Pها مخفى مانده است اسرار عظمت و مظاهر نبوغ وى از نگاه

)
20F

1(
P . 

* * * 
طاقت فرساى خود را به رغم كهولت سن و ناسالمتى و كثرت ) مىعل(نويسنده، سفر 

در ايـن ميـان   . مشاغل و سفرهاى پياپى با توكل به خدا و اميد به پاداش اخروى آغاز كرد
اين انديشه چنان بر اعصاب و احساسات او چيره گشـت كـه مجـال نوشـتن و تفكـر در      

ى منابع تاريخى پرداخت و پس  موضوعى ديگر را سلب نمود؛ بنابراين، نخست به مطالعه
واقـع  » اندور«در شهر . م 1988مارس ./ ق .ـه 1408رجب  11از اتمام اين كار در تاريخ 

)P)21F2ي در واليت متوسطه
P سـپس بـه مقـر خـويش در     . هند به نگارش اين كتاب روى آورد

)22F3(P)و از جمله ماه رمضـان (لكنو و راى بريلى بازگشت و به مدت سه ماه 
P   ى  كـه در ميانـه

. بـه ايـن مهـم پرداخـت     شـد  آمد و باعث توقـف كـار مـى    كار، گهگاه سفرهايى پيش مى
بـه توفيـق الهـى در    . م 1988ماه مـه   31برابر با . ق .ـه 1408شوال سال  14سرانجام در 

 . منزل يكى از دوستان قديم نگارش كتاب به پايان رسيد
* * * 

                                           
اثـر اسـتاد   » اإلمـام  يـة عبقر«نگاشته شده است، كتاب  سعلى  ى هايى كه در مورد سيره كتابيكى از  -1

شـناختى و بحثـى تطبيقـى اسـت؛ نـه       عباس محمود عقاد است؛ اما اين كتاب، تحليلى عقلـى و روان 
ـ        . ى مفصل امام بزرگ سيره ا قيـد  مؤلّف در نگارش كتـاب حاضـر از ايـن كتـاب بهـره جسـته كـه ب

 .مشخصات نقل شده است
 .استان مركزى -2
كـرد و بـا تمـام وجـود بـه       مؤلّف معموالً در ماه رمضان كارهاى علمى و تأليفى خود را متوقف مـى  -3

. گرفـت  مـى  هـاى سـال بـر    ى مـاه  اى براى بقيه پرداخت و بدين گونه ره توشه تقويت بعد روحى مى
 )مترجم(
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 اوضـاع عصـر ايشـان را نيـز    س  مرتضيعلى  ى ر اين كتاب، ضمن بيان سيرهمؤلّف د
و همكارى ايشان را با خلفاى سـابق، توضـيح   بررسى نموده و ارتباط دوستانه و اخالص 

انـدازى از مشـكالت و    ى خالفت وى را تشـريح كـرده و چشـم    داده است و سپس دوره
با آنها مواجه شد؛ آنگاه روش خالفـت و نظـام ادارى   س  هايى ارائه نموده كه على بحران

هايى را كه همواره مدنظر داشت  وى و اصولى را كه به آنها پايبند بود و ارزشحكومت عل
او اختصـاص داشـت،    هـايى را كـه بـه    و زندگى عطرآگين و زاهدانه و فضايل و ويژگـى 

ى ايـن   پس از پايان اين مرحله كه محور اصلى كتاب است، در ادامـه . بررسى كرده است
هـاى رسـول    و جگرگوشـه رضي اهللا عنـه  د على ى دو فرزند رشي سير علمى به بيان سيره

گيـرى ايشـان در برابـر     پرداختـه و نقـش آنـان در رهبـرى مسـلمانان، موضـع       صاكرم 
ها، عزم آهنين و پشتكار صادقانه و شـهامت آنـان را در راسـتاى پاسـخگويى بـه       واقعيت

 . مقتضيات زمان تشريح نموده است
ى عطـرآگين الگـويى آنـان كـه      ز سيرهسپس به جانشينان و فرزندان شان بازگشته و ا

ترين  ى پيامبر و آل رسول بود و همواره محرك اخالق آرمانى اسالمى و كامل سزاوار ذريه
 . ى زندگى بوده؛ سخن گفته است شيوه

هـاى   هاى اهل بيت براى تشكيل حكومت صالح و تغيير نظام پس از آن به بيان فعاليت
هاى مختلف پرداخته و روشن نموده است كه  انهاى جهادى در زم فاسد و رهبرى حركت

در  -هر چند بنابر عوامل سياسى و طبيعـى بـه هـدف مطلـوب نرسـيدند      -ها اين فعاليت
همچنين يادآور شده كـه  . تاريخ اعتقادى، اخالقى و اصالحى اسالم، ارزش بسزايى دارند

ـ ] پس از آنكه در اين زمينه بـه هـدف مطلـوب نرسـيدند    [نخبگان اين سالله ه تربيـت و  ب
هـا را بـا خـدا محكـم      ى نفوس و دعوت به سوى خدا روى آوردنـد و ارتبـاط دل   تزكيه

اين . ايفا كردند خويش راساختند و از اغراض مادى چشم پوشيدند؛ و بدين وسيله نقش 
اى  عمل آنان ثابت كرد كه درخت پربار اسالم و نهال عترت نبوى همواره برگ و بار تـازه 
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كمتـر بـه آن   س  ى على ات از مواردى است كه عموما نويسندگان سيرهاين نك. آفريند مى
 . اند توجه كرده

هايى  نقد برخى از عقايد و انديشه  به) بنابر اضطرار و اميد پاداش(مؤلّف در آخر كتاب 
شوند، حـال   به كار گرفته مىس  پرداخته است كه به منظور دفاع از اهل بيت و اوالد على

هاى عجمى، ملى و محلـى وارد   اى در اسالم ندارند، بلكه از فلسفه شهآنكه اين عقايد، ري
 . هاى مذهبى باستانى هستند ها و نظام اند و از رسوبات تمدن شده

    با اين وصف، كتاب حاضر تحليلى تاريخى و فراگير است كه مؤلف بـا ايـن خـدمت
تربيـت يافتگـان   ناچيز، خود را در معرفى شخصيت مردى از بزرگمردان تاريخ و يكى از 

 . داند ى پربارِ نبوى سهيم مى مدرسه
* * * 

مناسبت نيست كه مؤلّف، خود را در تـأليف ايـن كتـاب بـه دو      ياد آورى اين نكته بى
نخست اين كه فقط به آن دسته از منابع قديمى اعتماد كرده اسـت  : اصل، ملزم كرده است

جاع به منابع، تا جايى كه ممكن بوده كه معتبر و مورد قبول هستند، دوم آن كه به هنگام ار
ى صفحه و مشخصات چاپى منابع را قيد كرده اسـت؛ حـال    اسم كتاب، نام مؤلف، شماره

بينند، چـه رسـد بـه قيـد      آنكه بسيارى از نويسندگان معاصر، نيازى به ذكر نام كتاب نمى
 . مشخصات ديگر

* * * 

العلماء به خاطر همكارى در  ةدون دانشگاهدر اينجا از شيخ محمد عتيق بستوى، استاد 
ى منابع كهن و پيدا كردن برخى مـدارك و شـواهد؛ و از بـرادران عزيـز،      تحقيق و مطالعه

استاد نثار الحق ندوى به خاطر پاكنويسى و از شيخ محمد هارون ندوى بابت تايـپ ايـن   
 . كنم كتاب سپاسگزارى مى
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اين كار توفيق بخشـيد و از او   گويم كه به انجام در خاتمه، خداى بزرگ را سپاس مى
مسألت دارم اين كتاب را در حقّ مؤلّف و خوانندگان، نافع و مفيد بگرداند؛ زيرا او بر هر 

 .چيز توانا و به اجابت سزاوار است
  

 ابوالحسن على الحسنى الندوى 

 .) م 7/6/1988(ـ . ق .ه 1408شوال  21

 )هند(بمبئى 
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ى قريش ـ   خانواده و تأثير آن در تربيت فرزند و ديدگاه اسالم نسبت به آن ـ قبيله 

ـ ابوطالـب،  س  و على ص  هاشم ـ عبدالمطلب بن هاشم، جد رسول اللّه  ى بنى قبيله

تحت كفالـت  س  ـ علىس  على ـ تولدس  طالب بىعلى بن ا ـ برادرانس  پدر على

و ابوطالـب ـ   س  علـى   ـ سرگذشتس  على شدن ـ داستان مسلمان  صرسول خدا 

 .ترين افتخار ـ هجرت دستيار و رهنماى پويندگان اسالم در مكّه ـ بزرگس  على
 





 

 

 از والدت تا هجرت

 خانواده و تأثير آن در تربيت فرزند و ديدگاه اسالم نسبت به آن 
و روانشناسـى و علـم اخـالق و    ) ANATOMYآنـاتومى  (از نظر علـم كالبـد شـكافى    

ناسى به اثبات رسيده است كه خون و صفات ارثى و ژنتيكـى تـا حـد معينـى در     ش جامعه
اين عوامـل بـه سـه    . هاى فطرى انسان مؤثر است پذيرى اخالق و توان و شايستگى شكل

 : كنند طريق موثر از فردى به فرد ديگر سرايت مى
مـواره  ها و الگوهاى خانوادگى كه نياكان و پدران خـانواده، ه  از طريق ارزش: نخست

ى عـزت و   اند و آنهـا را مايـه   سخت به آنها معتقد بوده و به شدت در حفظ آنها كوشيده
هـا را   دانند و اگر احيانا فردى از افراد خانواده، اين ارزش ى خود دانسته و مى افتخار قبيله

تـوجهى   ناديده بگيرد و خالف آنها رفتار كند، عمل او فرومايگى و توهين به بزرگان و بى
هاى اجتماعى قلمداد شده و از نظر قوانين عرفى و مـوروثى آن خانـدان،    ت به ارزشنسب

 . شود گناهى نابخشودنى محسوب مى
هايى كه طى ساليان متمادى توسط پدران و بزرگان يك خانـدان،   از طريق داستان: دوم

در مورد قهرمانى، جوانمردى، سلحشورى، شهامت و شجاعت، اعتماد به نفس، سـخاوت  
مايت از مظلومان، سينه به سينه نقل شده و از يك نسل به نسل ديگر انتقـال يافتـه و   و ح
ها كه از زمان طفوليت تـا   ترديد اين داستان بى. ى افتخار و سربلندى قرار گرفته است مايه

شود، در سـاختار فكـرى و تعيـين معيارهـاى بزرگـى و       ى جوانى و پيرى تكرار مى دوره
 . فرزندان از پدران و توجيه شهرت خاندان، تأثير بسزايى دارد جوانمردى، فرمانبردارى

هايى كه  تأثير خون و صفات ارثى و ژنتيكى در اعضاى خانواده، به ويژه خانواده: سوم
به حفظ اصالت نسب خـود اهميـت قايـل هسـتند، ايـن مطلـب مـورد تأييـد ژنتيـك و          

ز در اشعار خود در اين بـاره  شاعران عرب ني. دانشمندان علوم اجتماعى قرار گرفته است
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بن مقروم ضبى كه هم در عصر جاهليت و هم  بيعةاند؛ شاعر حماسى عرب، ر سخن گفته
 : در عصر اسالم زيسته است، در شعرى گفته است

  جان صبيحة ديمة جينيه   كالذهب املصفَّى هجان احلىّ  

 » .آورى شوند جمعزادگان قبيله همانند طالى ناب هستند كه در صبح بارانى  نجيب«
 : گفته است) ى بنى سعد در وصف مردان قبيله(» حطَيئه«نيز شاعر معروف 

جى مطاعني ىف    بنى اجلدّ  بنى هلم آبائهم و   اهليجا، مكاشيف للدُّ

. هـا هسـتند   بخش تـاريكى  نبرد و روشنى ]ميدان[مردان اين قبيله، يورش برندگان در «
 » .اند ايشان بنا نهادهاين خصلت را آبا و اجداد آنان بر

توانند در رفتار و كردار مردم مـؤثر   در عين حال، اين عوامل، اغلب تا ميزان معينى مى
آيـد و   پذيرى و تـوارث بـه شـمار نمـى     ى كلى در تربيت باشند و هيچ كدام از آنها قاعده

اى الهـى  ه سنت. توان ادعا كرد كه همانند سنن الهى بدون استثنا و تغييرناپذير هستند نمى
 : ى آنها فرموده است آنهايى هستند كه خداوند درباره

﴿               ﴾ ]43: فاطر.[ 

 .»تغييري در سنت اهللا نخواهي يافت و هيچ جايگزين و نيز هيچ دگرگوني و« 
ى كـالم   يز با حكمت و بالغت نبـوت ـ كـه ويـژه    اين حقيقت را پيامبر گرامىِ اسالم ن

ى خاص انبياى صادق در بازگويىِ حقايق است ـ با تعبيرى زيبا بيان داشـته    نبوى و شيوه
 : است، آنجا كه فرموده است

الــذهب، خيــارهم ىف اجلاهليّــة خيــارهم ىف اإلســالم إذا النّــاس معــادن كمعــادن الفضــة و«

)P)23F1»فقهوا
P.  

                                           
 .539، ص 2ابى هريره، ج مسند امام احمد بن حنبل، مسند  -1
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خوبـان و برگزيـدگان آنـان در    . هاى متفاوت نقره و طال هستند نها همانند معد انسان«
ه از بيـنش دينـى   زمان جاهليت، بعد از اسالم نيز داراى همان منزلت هستند، به شرطى ك

 .»برخوردار باشند
 مانده باشد نسبش او را بـه  كسى كه از نظر عمل، عقب«: در جاى ديگرى فرموده است

)P)24F1»رساند جايى نمى
P . شد هرگز بدان معنى نيست كـه خـون مـوروثى، مقـدس     آنچه گفته

ها فقط بر اساس نسب خانوادگى  شمرده شود و چنين پنداشت كه شرافت و احترام انسان
اى استوار است و افراد يك خاندان بر اثر برخـوردارى از آن حـق دارنـد رهبـرىِ      و قبيله

 . ى خود بدانند هدينى و علمى و مرجعيت روحانى را براى هميشه حق موروثى خانواد
، بر اثـر همـين اخـتالف طبقـاتى و نـژادى، گرفتـار فسـاد        )قبل از اسالم(جهان قديم 

ها  هاى ديكتاتور و استثمارگرى بود كه بر انسان ى نظام اجتماعى و اخالقى مرگبار و سلطه
ى حكومـت   ى شيوه هاى مورخان، درباره هاى تاريخ و نوشته در كتاب. كردند حكومت مى

در . ى يونانى وهندى، شواهد فراوانى موجـود اسـت   و جامعه هاى روم و ايران رىامپراتو
 . ى همين كتاب نيز به طور مشروح در اين مورد بحث خواهد شد صفحات آينده

طرفى علمى، وضع عرفى  دارى تاريخى و بى بنابراين شايسته است كه با رعايت امانت
در آن پرورش يافته اسـت مـورد   س  ين علىو اجتماعى، نژاد و خاندانى را كه اميرالمومن

ى آن آگاه شـويم و   بررسى قرار دهيم؛ و از آداب و رسوم و ميراث اخالقى و روانى ويژه
براى روشن . جايگاه برتر اين خاندان را در ميان ساير قبايل عرب مورد مطالعه قرار دهيم

Pپردازيم مىهاشم  ى قريش و سپس به بنى شدن مطلب، نخست به بررسى وضع قبيله

)
25F

2(
P . 

 

                                           
 .التوبة، كتاب الذكر و الدعاء و صحيح مسلم -1

بـه ايـن كتـاب، بـاب     . ام ت عرب سخن گفتهيازات و خصوصاياز امت) النبويه ةالسير(در كتاب ديگرم  -2
 .رجوع كنيد 42ـ  55، ص »؟ى عرب مبعوث شد مبر در جزيرهياچرا پ«، تحت عنوان »عصر جاهلى«
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 ى قريش قبيله
ها به برترى نسب قريش، رهبرى، فصاحت و قدرت بيان، حسن اخـالق و   تمام عرب

اند، تا جـايى كـه در    شجاعت و دالورى اين قبيله در ميان ساير قبايل عرب اعتراف نموده
Pالمثل قرار گرفته بودند اين صفات پسنديده، ضرب

)
26F

1(
P .قبـل از  [هـاى مختلـف قـريش     تيره

و تا حد زيادى پايبند شريعت ابراهيمى بودنـد؛   هپيمان و دوست بود با يكديگر هم ]اسالم
فرهنـگ نبودنـد، بـا فرزنـدان خـود محبـت و        دين و بـى  نشين، بى هاى باديه همانند عرب

دادند، مردگان خود را دفن كرده و  مهربانى داشتند، طواف كعبه و مناسك حج را انجام مى
اظهـار  ) پيشـوايان مـذهبى زرتشـتيان   (» هيربدان و موبـدان «ند، از كرد از جنابت غسل مى

كردند، از ازدواج با محارم به خاطر غيرت و جدايى از فرهنـگ آتـش پرسـتان     برائت مى
قرآن مجيد اين عمل نيكو و حسن رفتار اجتماعى آنان را تثبيت و تأييد . جستند دورى مى

آوردنـد و   واه، زنان را به نكاح خود درمىنموده است، آنان با پرداخت مهريه و انتخاب گ
Pدادند به هنگام جدايى از همسران خويش، آنها را سه طالق مى

)
27F

2(
P . ديگرى كه خصوصيت

توانستند بـدون هـيچ گونـه     اى مى افزود، اين بود كه از هر تيره ى قريش مى به شرف قبيله
گذاشتند كـه   ادند شرط مىد شرطى همسر اختيار كنند؛ اما اگر به مردانِ ساير قبايل زن مى

      به آيينِ آنها معتقد و به شدت پايبند باشد و رعايت ننمـودن ايـن اصـل را منـافىِ شـرف
Pدانستند خانوادگى خود مى

)
28F

3(
P . 

 
 

                                           
، چـاپ دوم،  1سـيره ابـن هشـام، ج    : براى تفصيل بيشتر رك. 74ه همين قلم، صفحه ى نبوى ب سيره -1

 .م 1955مصر، 
، چـاپ سـوم،   243، ص 1، ج أحوال العرب فةبلوغ األرب فى معرآلوسى؛ سيد محمود شكرى، : رك -2

 .مصر، قاهره
 .همان منبع -3
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 هاشم  ى بنى طايفه
اى كه در  از متون تاريخى مختصر و پراكنده. ى قريش بودند هاشم گل سرسبد قبيله بنى

رسـيم كـه ايـن قبيلـه از عواطـف       ده است، به اين نتيجه مىى آنها به ثبت رسي مورد سيره
ى امـور،   لطيف انسانى برخوردار بودند و در صـفاتى همچـون رعايـت اعتـدال در همـه     

ى كعبه نزد خدا، دورى از ظلم و حق كشى،  هوشمندى، اعتقاد راسخ به جايگاه بلند خانه
اى  گر صفات پسنديدههمت بلند، شفقت بر ضعيفان و مظلومان، سخاوت و شجاعت و دي

اى  از صفات اخالقى ويژه. نزد اعراب است، ممتاز بودند» سلحشورى«ى  كه مصداق كلمه
 صى نياكان پيامبر بود و با فضايل اخالقى كه رسـول اكـرم    برخوردار بودند كه شايسته
زيسـتند كـه در    كرد، مطابقت داشت؛ اما چون آنان در زمانى مى مردم را به آنها دعوت مى

ى آن روز، رسول و دين صحيحى وجود نداشت، مانند سـاير اعـراب بـا عقايـد و      معهجا
Pعبادات روزگار جاهليت خو گرفته بودند

)
29F

1(
P . 

 س  و على ص  عبدالمطلب بن هاشم، جّد رسول الّله

عبدالمطلب بن هاشم بعد از عمويش، مطلّب، منصب آب رسـانى بـه حجـاج بـا آب     
بر عهده گرفت و همانند نياكان خود ايـن خـدمت را بـه    زمزم و پذيرايى و اطعام آنان را 

هتـى بـين قـوم    استا شرف و منزلت و محبوبيـت و اب داد و در اين ر نحو شايسته انجام مى
Pخود كسب كرد، كه اجداد قبلى او به اين شرف دست نيافته بودند

)
30F

2(
P.   گرچه عبـدالمطلب

سـردار بـدون رقيـب مكـه     ى قريش و يگانه  همانند جدش، قصى، ثروتمندترين فرد قبيله
نبود و در مكه مردانى ثروتمندتر و رهبرانى با نفوذتر از او وجود داشت، امـا وجاهـت او   
. در ميان قومش به سبب داشتن منصب پذيرايى و اطعام حجاج و سرپرستى چاه زمزم بود

                                           
 .چاپ هفتم، جده 75، اثر همين مؤلّف، ص النبويه ةالسير -1

 .، چاپ مصر142، ص 1، ج النبويه ةالسيرهشام، ابن  -2



 المرتضي  62

Pارتباط داشت  ترديد اين وجاهت با بيت اللّه بى

)
31F

1(
P.  يگـاه  ايمان و اعتقاد عبدالمطلب بـه جا

ى  ى كعبه نزد خدا و اين كه خداوند حامى و محافظ اين خانه اسـت و نيـز روحيـه    خانه
عالى سردار قريش و شخصيت قوى او از گفت و گويى كه بين او و ابرهه، پادشاه حبشه 

زمانى كه ابرهه بـه قصـد اهانـت و از بـين     . گردد صورت گرفت، به طور كامل آشكار مى
شتر عبـدالمطلب   200به مكه لشكركشى كرده بود و سپاهيانش ى كعبه  بردن جايگاه خانه

ابرهـه از هيبـت   . ى مالقـات خواسـت   را به يغما برده بودند، او نزد ابرهه رفـت و اجـازه  
عبدالمطلب متأثر شد و به احترام او از تخت پـايين آمـد و او را در كنـار خـود نشـاند و      

 : ات چيست؟ عبدالمطلب گفت پرسيد خواسته
وقتى پادشاه حبشه اين . اند به من بازگردانند شترم را كه تصاحب كرده صدتا دوام  آمده

ى  آيـا دربـاره  : سخنان را از عبدالمطلب شنيد با چشم حقارت بـه او نگـاه كـرد و گفـت    
اى كه پايگاه دين تو و نياكان  گويى، ولى در مورد خانه دويست شتر خود با من سخن مى

 ! آورى؟ منهدم كنم، سخنى بر زبان نمى خواهم آن را توست و اينك من مى
من صاحب اين شترها هستم و كعبه نيز صاحبى دارد كـه  : عبدالمطلب در پاسخ گفت

بـاز   تواند مرا از تخريـب كعبـه   هيچ قدرتى نمى: ابرهه گفت. از آن محافظت خواهد نمود
Pاينك اين تو و آن كعبه: عبدالمطلب گفت. دارد

)
32F

2(
P .ا بـه تـرك   ود رعبدالمطلب فرزندان خ

نمـود و بـه اخـالق     آور منع مـى  و از كارهاى پست و اعمال ننگ هكردظلم و ستم توصيه 
Pكرد پسنديده تشويق مى

)
33F

3(
P .    وى در حالى كه سنش از هشتاد سال گذشـته بـود، تقريبـا در

                                           
 .م 1968، بيروت، چاپ اول، 78، ص 4ج  المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم،جواد؛ على، : رك -1
عاقبت نيـز چنـان   . 50و  49، صص 1ى ابن هشام، ج  به نقل از سيره. ى نبوى، اثر همين مؤلّف سيره -2

ى ابرهـه و لشـكرش    اش را محافظت نمود و نقشـه  ه، خانهصاحب خان. شد كه عبدالمطلب گفته بود
دادنـد، در   هاى كوچكى آنها را هدف قرار مـى  ناكام ماند و پرندگانى را بر سر آنها فرستاد كه با سنگ

 )ى فيل سوره. (خورده متالشى گردانيد نتيجه، آنان را همچون برگ علف نيم
 .324، ص 1، ج العرب أحوال فةبلوغ األرب فى معرآلوسى؛ سيد محمود،  -3
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Pهشت ساله بود صدر آن هنگام پيامبر . ميالدى از دنيا رفت 578سال 

)
34F

1(
P.   مورخان گفتـه

Pوفات عبدالمطلب بازار مكه تا چند روز تعطيل شد اند كه به مناسبت

)
35F

2(
P . 

 س  على ابوطالب، پدر

ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، سى و پنج سال قبل از والدت رسول 
اش معـروف   نام او بنا بر قول مشهور، عبـد منـاف بـود و بـه كنيـه     . به دنيا آمد صاكرم 
بزرگان قريش بود كه  او از سران و. به بوده استاند نامش عمران يا شي بعضى گفته. گشت

Pكردند مردم براى حل اختالفات خود به وى مراجعه مى

)
36F

3(
P . عبدالمطلب قبل از وفات خود

ى سرپرستى پيامبر سفارش كرده بود، او نيز با بهتـرين وجـه    به فرزندش، ابوطالب درباره
Pرا بـه عهـده گرفـت    صممكن سرپرستى و نگهدارى از آن حضـرت  

)
37F

4(
P . پـدر  (  عبداللّـه

مـادر آنـان، فاطمـه    . بودنـد ) از يك پدر و مادر(و ابوطالب، برادر تنى )  صرسول خدا 
Pدختر عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم بوده اسـت 

)
38F

5(
P .    ابوطالـب از نظـر مـالى

اش را بيش از فرزندان خود دوست داشت و هميشه كنـار او   ولى برادرزاده. تنگدست بود
برد و بـيش از حـد، شـيفته و     كرد او را همراه خود مى هرگاه به جايى سفر مى. دخوابي مى

Pى او بود، حتى در غذا نيز براى او امتياز قايل بود دلداده

)
39F

6(
P . 

                                           
 .78، ص 4، ج المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد، على،  -1
 .م 1959، مصر 87، ص 1ج  انساب األشراف،بالذرى،  -2
، ابـن سـعد، الطبقـات    324، ص 1، ج أحـوال العـرب   فـة بلوغ األرب فى معـر آلوسى؛ سيد محمود،  -3

 .الكبرى
، رجـوع  103النبويـه، اثـر همـين مؤلّـف، ص      ةالسير :از جمله هاى سيره براى تفصيل بيشتر به كتاب -4

 .نماييد

 .179، ص 1، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -5
 .م 1951علوى،  ي مطبعه طالب، ابى حياتانصارى؛ خالد،  -6
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ابوطالب به قصد تجارت، همراه با يك كاروان عازم شام شـد، چـون وقـت    : گويند مى
ابوطالـب از  . انـدوهگين شـد   از جدايى عمـويش ) به گمان آنان(حركت فرا رسيد، پيامبر 

به خدا او را همراه خود خواهم برد و هرگز من و او : ديدن اين وضع متأثر گشت و گفت
Pسپس او را همراه خود به سـفر بـرد  . از يكديگر جدا نخواهيم شد

)
40F

1(
P .   صرسـول اكـرم 

بعد از وفات مادرم، «: فرمودند) سابوطالب و مادر على همسر (ى فاطمه بنت اسد  درباره
بسا اوقات ابوطالب مهمان داشت و ما نيز سرِ سفره حاضـر  . فاطمه بنت اسد مادر من بود

Pداد داشت و بعدا به من مـى  نگه مىمقدارى غذا ) فاطمه(بوديم، ولى اين بانو 

)
41F

2(
P«.   ابـوعمر

فاطمه بنت اسد بن هاشم، نخستين زن هاشمى است كـه از بطـن او   : گويد بن عبدالبر مى
Pيا آمدفرزندى هاشمى به دن

)
42F

3(
P. وقتـى از دنيـا   . فاطمه مسلمان شد و به مدينه هجرت نمود

شناسى و احترام وى، او را در پيراهن خود كفن كـرد   به خاطر حق صرفت رسول خدا 
Pدر قبر او دراز كشيد [از آنكه او را در قبر بگذارد، خودش ]پيش[و 

)
43F

4(
P .گاه كـه رسـول    آن

و از  آشكار ساختن دعوت اسالمى، اقدام فرمود بنابر فرمان خدا، به اظهار حق و ص  اللّه
خدايان مشركان نام برد و آنها را نكوهش كرد، اين كار بر آنان گران آمد و به مخالفـت و  

 يشانيامبر اسالم مهر ورزيد و از اابوطالب با ديدن آن اوضاع، به پ. دشمنى با او برخاستند
 . دفاع كرد

داد وقتى ايـن حالـت    كار دعوت ادامه مى همچنان به ص  مدتى گذشت و رسول اللّه
جايگاه تو ! اى ابوطالب«: اى از قريش نزد ابوطالب رفتند و به او گفتند طول انجاميد، عده

                                           
: رك. در آن هنگام بنابر قول صحيح نـه سـاله بودنـد    پيامبر. 180، ص 1، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -1

 .و شرح المواهب و الروض األنفطبرى 
 .108، ص 3، ج مستدركحاكم،  -2

صـابه، ابـن   ى اإل ، چـاپ شـده در حاشـيه   26، ص 3 ، جاألصحاب فةاإلستيعاب فى معرابن عبدالبر،  -3
 .حجر، چاپ دارصادر، بيروت

 .، بيروتلةى الرسا ، موسسه87، ص 2، ج سير أعالم النبالءذهبى،  -4
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ات  در ميان ما از نظر سن و شرف و منزلت بسيار واالست، از شما خواستيم كه بـرادرزاده 
! ل نكـردى، بـه خـدا سـوگند    ى ما عمـ  را از ناسزاگويى خدايان ما باز دارى، ولى به گفته

 توانيم تحمل كنيم كـه بـه پـدران مـا ناسـزا      ى صبر ما لبريز شده و بيش از اين نمى كاسه
اكنون يا خـودت، او  . بگويند، خردمندان ما را نادان بشمارند و خدايان ما را نكوهش كنند

ابوطالب . »شودپردازيم، تا آنكه يكى از دو طرف نابود  را باز دار، يا ما با شما به جنگ مى
به حال من و خودت رحم «: بازگو كرد و گفت صهاى قريش را براى رسول خدا  گفته

 » !كن و كارى را كه توان آن را ندارم بر من تحميل مكن
اگر خورشيد را در دست راست مـن و مـاه   ! به خدا قسم«: در پاسخ فرمود صپيامبر 

دارم، تا آنكه خداوند دين خـود را   را در دست چپ من بگذارند، از اين كار دست برنمى
بـرو هـر چـه    ! اى برادرزاده: آنگاه ابوطالب گفت» .غالب سازد يا من در اين راه فدا شوم

Pبه خدا هرگز تو را به كسى نخواهم سپرد! دوست دارى بگو

)
44F

1(
P." اسالم ميان قبايل عرب در

. د هم آمدنـد حال گسترش بود كه ناگاه، قريش به منظور جلوگيرى از پيشرفت اسالم گر
هاشـم و   اى تنظيم كنند؛ و پيمان ببندند كه با بنـى  در اين گردهمايى تصميم گرفتند نوشته

فرزندان مطَلِّب قطع رابطه كنند، از آنان زن نگيرند و به آنـان زن ندهنـد و بـا آنـان داد و     
د آن ى كعبه آويـزان كردنـد و بـه اجـراى مفـا      اى نوشتند و در خانه نامه پيمان. ستد نكنند

اى كـه   هاشم و فرزندان مطلب پس از اين ماجرا همراه ابوطالـب در دره  بنى. توافق كردند
Pمنسوب به او بود رفتند

)
45F

2(
P .  هاشـم   بنـى . اين واقعه در ماه محرم سال هفـتم بعثـت رخ داد

در اين مدت، هيچ چيز، جز به طور پنهـانى  . حدود سه سال را بر اين حالت سپرى كردند
ى موريانه پيش آمد  سپس ماجراى خوردن عهدنامه به وسيله. رسيد ان نمىو مخفيانه به آن
پس از ايـن مـاجرا، عهدنامـه را    . قبل از آن به ابوطالب خبر داده بود صكه رسول خدا 

                                           
 .با اختصار 265ـ  266، ص 1، ج بويهالن ةالسيرابن هشام،  -1
 .طالب معروف است اين دره تا امروز نيز به شعب ابى. 350ـ  351، ص 1همان، ج  -2
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Pپاره كردند و مفاد آن لغو گرديد

)
46F

1(
P .ى شوال سال دهـم بعثـت نبـوى در     ابوطالب در نيمه

Pو ايمان نياورد از دنيا رفتحالى كه بيش از هشتاد سال عمر داشت؛ 

)
47F

2(
P . رضي اهللا خديجه

بـا مشـكالت فراوانـى رو بـه رو      صپيامبر  بعد از آن. همين سال درگذشتنيز در عنها 
Pنامگذارى شد) سال اندوه(الحزن  به همين دليل، اين سال به عام. شد

)
48F

3(
P . 

  سطالب  على بن ابى برادران

ـ : هاى ابوطالب چهار پسر داشت به نام ى ابوطالب نيز از نام اوسـت ـ ؛    كه كنيه طالب 
ى اين فرزندان  ، همه.ام هانى و جمانه: هاى دو دختر نيز داشت به نام. عقيل؛ جعفر و على

ى سنى داشتند؛ طالـب ده   از فاطمه بنت اسد بودند و هر يك از آنان ده سال با هم فاصله
Pتر بود زرگده سال بس  تر بود، همچنين جعفر از على سال از عقيل بزرگ

)
49F

4(
P .   طالـب بعـد

او از خانه خارج شد و دوبـاره  : اند بعضى گفته. ى بدر، در حالت كفر از دنيا رفت از غزوه
بود و در ستايش وى  صطالب دوستدار پيامبر . برنگشت و خبر و اثرى از او يافت نشد

ج براى شركت در جنگ بدر از روى ناچارى همراه مشركان خـار . اشعارى نيز سروده بود
هـا   شده بود، ولى در اين ميان، بين او و قريش گفت و گـويى صـورت گرفـت؛ قريشـى    

هاشم با محمد است، گرچه از روى  دانيم كه تمايل و رغبت شما بنى ما مى! به خدا: گفتند

                                           
 139ى نبوى اثر مؤلّـف، ص   سيره ،،373ـ   377، ص 1ى ابن هشام، ق  سيره: براى تفصيل بيشتر رك -1

 .138ـ 
هاى حديث و سـيره ثابـت اسـت و     از كتابآنچه . 324، ص 1آلوسى؛ سيد محمود، بلوغ األرب، ج  -2

. بين مسلمانان در گذشته و حال نيز معروف است، همين است كه ابوطالب مشـرف بـه اسـالم نشـد    
اين امر دال بر اين اسـت كـه   . تأسف خوردند و اندوهگين شدند بسياراز اين بابت  صرسول خدا 

محبـت و   ،اساس نسب و خويشاوندى نژادى بر ،دين اسالم، دين قانون و عقيده است و از هيچ فرد
 .است ص پيامبرى صحيح و ايمان به رسالت  ، فقط عقيدهمعياركند، بلكه  فداكارى، حمايت نمى

 .415ـ  416، ص 1، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -3

 .م 1966، رياض، 223، ص 7، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -4
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 صبنابراين او از همانجا برگشت و در مـدح پيـامبر   . ايد ناچارى همراه ما به جنگ آمده
هاى مشركان كه در چاه بدر انداخته شده بودنـد،   در رثاى كشتهاى سرود و طى آن  قصيده

Pنيز شعر گفت

)
50F

1(
P .اش ابويزيـد بـود، در    طالب كـه كنيـه   ؛ عقيل بن ابىس  على برادر ديگر

سال فتح مكّه مسلمان شد و بنابر يك روايت، بعد از صلح حديبيه، اسالم آورد و در اول 
. بدر به دست مسلمانان اسـير شـده بـود   عقيل در جنگ . سال هشتم به مدينه هجرت كرد

هـاى صـحيح نـام او     در چند مورد از حـديث . ى او را پرداخت كرد عمويش، عباس فديه
ى مؤته شركت كرد، ولى در فتح مكه و جنگ حنـين نـامى از او    وى در غزوه. آمده است

طلب ابن سعد در تاريخ خود اين م. گويا در آن هنگام مريض بوده است. برده نشده است
را آورده است؛ ليكن زبيربن بكّار، با سند خود از حسن بن على، نقل قول كرده كه عقيـل  

 . از جمله كسانى بود كه روز نبرد حنين مقاومت و پايدارى كردند
از اينجا بود كه چون پيامبر . ابوطالب، عقيل را از ساير فرزندانش بيشتر دوست داشت

استند كه فرزندانش را براى كفالت بين آنـان  و عباس در سال قحطى از ابوطالب خو ص
اگر عقيل را برايم بگذاريد «: تقسيم كند تا از فشار زندگى او بكاهند، در جواب آنان گفت

را؛ و عبـاس، جعفـر را تحـت    س  ، علـى صپيامبر گاه  آن. »در حقّ ديگران اختيار داريد
Pكفالت خود قرار دادند

)
51F

2(
P .سلسـله نسـب قـريش     از خصوصيات وس  طالب عقيل بن ابى

هـاى قـريش در مسـجد نبـوى بـه وى       ها و تيره مردم در مورد نسب. آگاهى كامل داشت
هشام بن كلبى با سند خـود از ابـن عبـاس    . او بسيار حاضر جواب بود. كردند مراجعه مى

هـاى   نقل كرده است كه در ميان قريش چهار نفر وجود داشت كه مردم براى حل اختالف
 . عقيل، مخرمه، حويطب و ابوجهم: كردند عه مىخود به آنان مراج

                                           
 .رياض، چاپ دارالرفاعى، أصحابه العشرهى نسب النبى وف ةالجوهرتلمسانى؛ محمد بن ابوبكر،  -1

 .م 1983، چاپ اول، 192ـ  193، ص 2، ج ةأصحابه العشرفى نسب النبى و ةالجوهرتلمسانى،  -2
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هاى خـويش، از اميـر معاويـه، يـارى طلبيـد و او نيـز وى را        عقيل براى پرداخت وام
Pمساعدت نمود

)
52F

1(
P. گويد ابن سعد مى : 

تاريخ البخـارى  «از دنيا رفت، ولى در كتاب س  معاويهامير در زمان خالفت س  عقيل
ى حره در زمان حكومت يزيـد، در   قبل از واقعهس  لبا سند صحيح آمده كه عقي» األصغر
Pگذشت

)
53F

2(
P . سال داشت 96او به هنگام وفاتP

)
54F

3(
P .ى  مردى عيالمنـد بـود و خانـه   س  عقيل

 او پس از آنكه نابينا شد از جهـان رفـت و دوازده فرزنـد پسـر بـه جـاى      . بزرگى داشت
ين آنـان  تـر  جاعشـ . در ميدان كربال شهيد شـدند س  حسين گذاشت، نه تن از آنان همراه

او را به كوفه فرستاد و ابن زياد او را پس از اسارت بـه  س  حسين مسلم بن عقيل بود كه
Pقتل رسانيد

)
55F

4(
P . يكـى از مسـلمانان نخسـتين    س  طالـب  ، جعفر بن ابىسبرادر ديگر على

Pبود

)
56F

5(
P .خالـد  . بين او و معاذبن جبل، پيمـان بـرادرى بسـته بـود     صپيامبر اسالم : گويند
تـرين افـراد بعـد از     جعفـر از شـريف  : گفـت س  كند كه ابوهريره عكرمه نقل مىاز  حذاء

 . اين روايت در كتاب ترمذى و نسائى با سند صحيح آمده است. بود ص  رسول اللّه
جعفـر بـا بينوايـان بسـيار     : كند كه گفت نقل مىس  بغوى از طريق مقبرى از ابوهريره

كـرد، آنـان نيـز در     به آنان خدمت مى يافت و محبت داشت و در جلسات آنان حضور مى
همچنـين آن  . او را پـدر بينوايـان نـام نهـاد     صرسول خـدا  . مقابل، خدمتگزار او بودند

)P)57F6»تو در صورت و سيرت با من شباهت دارى«: به او فرمود صحضرت 
P .بـه  س  جعفر

                                           
 )مترجم. (ق. ه  1370، چاپ چهارم، 40، ص 2ج ) فارسى ي ترجمه(، مروج الذهبمسعودى،  -1
 .، بيروت494، ص 2، ج بةحافى تمييز الص بةاالصاعسقالنى؛ ابن حجر،  -2
 .م 1989، چاپ سوم، 250، ص 11ج  شرح نهج البالغه،ابن ابى الحديد،  -3

 .40ـ  41، ص 2، ج ةفى نسب النبى و أصحابه العشر ةالجوهرتلمسانى،  -4
به داراألرقم  صطالب قبل از آنكه رسول خدا  جعفر بن ابى: گويد مى» الطبقات الكبرى«ابن سعد در  -5

 )، بيروت34، ص 4طبقات ج . (و به دعوت عمومى مشغول شود، مسلمان شده بوديد ياب
 .مسلم، به روايت براء بن عازبصحيح بخارى و صحيح  -6
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نجاشى پادشاه حبشه و پيروانش به دست او مسلمان شدند، هنگـامى  . حبشه هجرت كرد
از آنان  صگشتند، رسول خدا  مى از حبشه باز) ى خيبر بعد از غزوه(جعفر و يارانش  كه

دانم از فتح خيبر بيشتر شاد شـوم   نمى«: استقبال نمود و بر پيشانى جعفر بوسه زد و فرمود
 . »يا از ورود جعفر

در جمـادى االول سـال هشـتم هجـرى در      صدر زمان حيات رسول خدا س  جعفر
وى هنگامى كه به كارزار روى . ى شام، در جنگ با روميان شهيد شد طقهسرزمين موته من

آورد، از اسب سرخ رنگ خود پياده شد و دست و پاى آن را پـى زد و آنگـاه بـا دشـمن     
من در آن غزوه حضور داشتم، وقتـى جعفـر را در   : گويد ابن عمر مى. جنگيد تا كشته شد

. از نود زخم نيـزه و تيـر وجـود داشـت     ميان شهدا يافتيم، در قسمت جلوى بدن او بيش
را در بهشت س  جعفر: فرمودند صروايت كرده كه رسول خدا س  طبرانى از ابن عباس

 صهمچنين در همـين روايـت آمـده كـه پيـامبر      . كند ديدم كه همراه فرشتگان پرواز مى
 جعفر را در حالى ديد كه به شكل فرشته بود و دو بال آلـوده بـه خـون داشـت؛ زيـرا دو     

 . دستش در جنگ قطع شده بود
 ص  به نزديك شهر مدينه رسيدند، رسـول اللّـه   ]هنگام بازگشت[گاه كه سپاه مؤته  آن

رفتند، كودكان نيز بـه سـوى آنهـا     ]به بيرون شهر[همراه با ساير مسلمانان به استقبال آنان 
ار كنيـد و  هـا را سـو   بچـه : دويدند، رسول خدا در حالى كه بر مركبى سوار بود، فرمود مى

حضـرت او را   فرزند جعفـر را بـه او دادنـد، آن     عبداللّه! را به من بدهيدس  فرزند جعفر
Pگرفت و جلوى خويش بر مركب سوار كرد

)
58F

1(
P.  روايـت شـده    ل ي صـديقه  از عايشـه

رسيد، آثـار انـدوه را در    صبه رسول خدا س  وقتى خبر شهادت جعفر: است كه گفت
)P)59F2ممشاهده كردي صى آن حضرت  چهره

P. فرمودس  به اهل بيت جعفر ص پيامبر خدا :

                                           
 .به روايت امام احمد بن حنبل -1
 .238و  237، ص 1، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -2
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آوردنـد، تـو گـويى     صكودكان جعفر را نزد پيامبر » !فرزندان برادرم را نزد من بياوريد«
دسـتور   صآن حضـرت  ). انـد  كه والدين خود را از دست داده(جوجه پرندگانى هستند 

ى آنهـا   بت بـه آينـده  نبايد نسـ : سپس به مادر آنان گفت. داد تا موى سر آنان اصالح شود
Pنگران باشى؛ زيرا من در دنيا و آخرت ولى آنها هسـتم 

)
60F

1(
P.      در روايـت ديگـرى آمـده كـه

. او آنـان را آورد ! را نزد من بياورس  فرزندان جعفر: گفتس  به همسر جعفر صپيامبر 
ها را در آغوش گرفت و نوازش داد و اشـك از چشـمانش سـرازير     بچه صرسول خدا 

از  صزمانى كه پيـامبر  . را به اطالع همسرش رساندس  شهادت جعفرشد و سپس خبر 
 : مطلع شد به اهل بيت خود فرمودس  شهادت جعفر

 .»عفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهمصنعوا آلل جا«
Pى جعفر غذايى تهيه كنيد براى خانواده«

)
61F

2(
Pيش آمده كه به كـار  زيرا مشكلى برايشان پ ؛

)P)62F3»رسند ديگر نمى
P.  

. نخستين مولود مسلمانى است كه در سرزمين حبشه به دنيا آمـد س  بن جعفر  عبداللّه
Pمحمد و عون داشت: هاى او يكى از سخاوتمندان عرب بود و دو برادر، به نام

)
63F

4(
P . آنگاه كه

نجاشى، پادشاه حبشه از مسلمانان مهاجر پرسيد كه اين چگونه دينى اسـت كـه شـما بـه     
س  ايـد؟ جعفـر   هاى ديگر نيـز نپيوسـته   به آيين ملت ايد و سبب آن از قوم خود جدا شده

ى زشت وضع زمـان جاهليـت را    گويى برخاست؛ ابتدا تصوير دقيقى از چهره براى پاسخ
اى را كه اسالم در زندگى مسلمانان به وجـود   براى پادشاه ترسيم نمود و سپس دگرگونى

يك پادشـاه مسـيحى   در اين سخن نه تنها جانب نجاشى را كه س  جعفر. آورده بر شمرد
بود و نسبت به آيين خود وفادار و از تعصب خاصى برخوردار بود، مراعات كرد، بلكه از 

                                           
 .، بيروت37، ص 4، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -1
 .ن عمل از آن پس سنت قرار گرفتاي -2

 .، با اختصار، روايت در سنن ترمذى موجود است381و  380، ص 2، جالنبويه ةالسيرابن هشام،  -3

 .42و  41، ص 2، ج ةأصحابه العشرفى نسب النبى و ةالجوهرتلمسانى،  -4
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انگيخت، نيز  عنوان كردن مسايلى كه جدال و تعصب جاهلى عموم غير مسلمانان را برمى
Pى او بسيار به موقع و عين واقعيـت بـود   به راستى اين سخن حكيمانه. اجتناب ورزيد

)
64F

1(
P. 

سخن پيش از آن كه به فصاحت عربى داللت داشته باشد بيانگر نبوغ عقلـى گوينـده   اين 
به ويـژه جعفـر    هاشم، است؛ و همچنين مطابق با خردمندى و فطرت سالمى است كه بنى

Pها بدان برترى داشتند ى قريش از ساير عرب بدان ممتاز بودند و قبيله

)
65F

2(
P. ز خواهران يكى ا

بعضى نام او را فاختـه و  . بود صب و دختر عموى پيامبر ، ام هانى دختر ابوطالسعلى 
او همسـر هبيـره بـن    . اند، ولى قول اول مشهورتر است اى فاطمه و گروهى هند گفته عده

بهترين زنان شـريف  : ى وى فرمودند درباره صرسول خدا . عمرو بن عائذ مخزومى بود
هنگامى : گويد ابوعمر مى. هستندترين آنها نسبت به فرزندان، زنان قريش  و آزاده و مهربان

كه مكه فتح شد، هبيره به نجران گريخت و در اين مورد شعرى سرود و در آن عذر فـرار  
شعرى نيز خود را يادآور شد و وقتى خبر شد كه ام هانى مسلمان شده است، در اين باره 

 . وعمرو بوداش اب هبيره از ام هانى فرزندى به نام عمرو داشت؛ به همين دليل كنيه. گفت
آنان را به قتـل تهديـد   س  على از بنى مخزوم را كهام هانى در روز فتح مكه، دو مرد 

) ام هـانى (هر كـس را كـه تـو    : فرمودند صرسول خدا . نموده بود در پناه خود درآورد
در صـحيح بخـارى آمـده اسـت كـه      . اى ما نيز امان داديم و از قتل آنها گذشتيم امان داده

ى ام هانى وارد شد و در آنجا استحمام نمـود و هشـت ركعـت     خانه به صرسول خدا 
Pنماز شكر به خاطر فتح مكه به جـاى آورد 

)
66F

3(
P .      صامـام هـانى احـاديثى از رسـول خـدا 

امـام ترمـذى و ديگـران    . انـد  هاى صحاح سته و غيره نقل شـده  روايت كرده كه در كتاب

                                           
 .334ـ  338، ص 1ى ابن هشام، ج  سيره: به نجاشى ركس در مورد جواب جعفر  -1

 .مراجعه فرماييد 134و  133صفحات » النبويه ةالسير«براى اطالع بيشتر به كتاب ديگر مؤلف  -2

 .300، ص 4، ج يةالنهاو يةالبداصحيح بخارى، باب منزل النبى يوم الفتح؛  -3
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Pزنده بودس  على وى بعد از شهادت: اند گفته

)
67F

1(
P . مانـه دختـر    ،سعلـى   ديگـر  خـواهرج

بن ابى سـفيان بـن الحـارث      او مادر عبداللّه: نويسـد مى ابو احمد العسكرى. ابوطالب بود

ابوسـفيان بـن حـارث بـا     : نيز گفته است» ةاألخو«دارقطنى در كتاب . ابن عبدالمطلب بود
انه خواهر ام هانى جم: گويد زبير بن بكّار مى. از او متولد شد  جمانه ازدواج كرد و عبداللّه

از غنـايم خيبـر سـى     ص ابن اسحاق نام او را در رديف كسـانى قرار داده كه پيامبر. بود
Pوسق به او بخشيد

)
68F

2(
P.  شم آورده   به روايت عبداللّه» كتاب مكه«فاكهانى دربن عثمان بن ج

 رمضـان بـه   27ام كه در شب  بسيارى ديگر را ديده عطاء، مجاهد ومن : است كه او گفت
ابن سعد . بستند ى جمانه، دختر ابوطالب احرام عمره مى رفتند و از خيمه مى» تنعيم«محل 

در كتاب طبقات، جلد هشتم در شرح حال فاطمه بنت اسد، مادر جمانه، نـام او را آورده  
نيـز جداگانـه نـام او را آورده و    »  صدختر عموهاى پيـامبر  «است و سپس در فهرست 

را از ) جمانـه (او  ص سفيان به دنيا آمد و رسول خـدا  عفربن ابىاز بطن او ج: گفته است
Pخيبر سى وسق داد

)
69F

3(
P . 

 س  على تولد

Pبنابر قول صحيح، ده سال قبل از بعثت به دنيا آمدس  طالب على بن ابى 

)
70F

4(
P.   ابن سـعد

در قرن ششم ميالدى، سى سـال بعـد از عـام الفيـل، پـس از گذشـت       س  على: گويد مى
Pرجب به دنيا آمد دوازده شب از ماه

)
71F

5(
P .ي منسـوب بـه      البالغه نهج 27ى  در خطبهس  على

                                           
 .318و  317، ص 8، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -1
متـرجم،  . (كيلـوگرم بـود   3/194صاع يعنى  60بر با بار شتر برا ،در قرون نخستين اسالمى، يك وسق -2

 ).ها در اسالم، اثر دكتر والترهينس سيابه نقل از كتاب اوزان و مق

 .مصر نهضة، چاپ 10974ى  ، شماره553و  554، ص 7، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -3
 .507، ص 2همان منبع، ج  -4
، چـاپ  358، ص 2و مسعودى، مروج الذهب، ج  11ريين ص البدو 3، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -5

 .ق. ـه 1303اول، مصر، 
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به مناسبت ورود سپاه معاويه به شهر انبار و قتل كارگزار او به نام حسـان بـن حسـان     او
 : گفته است

پسر ابوطالب مـرد شـجاعى اسـت، ولـى از دانـش رزم      : تا جايى كه قريش گفتند... «
ى جنگى مرا دارد؟ و از من  آيا كسى از آنان تجربه! بيامرزدخدا پدرانشان را . آگاهى ندارد

ى جنگ شـدم و   تر بوده است؟ هنوز به سنّ بيست سالگى نرسيده بودم كه آماده پيش قدم
)P)72F1»اكنون عمرم از شصت گذشته است

P. دهد كه تولد او چهار  نشان مىس  على اين سخن
 . بوده است يا پنج سال قبل از بعثت

بنـابر اخبـار متـواتر، فاطمـه بنـت اسـد       : گويد ل حكيم بن حزام مىحاكم در شرح حا
Pلى را در داخل كعبه به دنيا آورداميرالمؤمنين ع

 )
73F

2(
P.      حكيم بن حزام نيـز در كعبـه بـه دنيـا

Pآمد

)
74F

3(
P .   ى محـل تولـد علـى     دربـاره : ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغـه نوشـته اسـت

                                           
 .لةالرسا ةسس، چاپ مؤ30، ص 1مبرّد، الكامل، ج  -1
كه معلوم است كـه امـام حـاكم     طوري.. تر از آن است كه ردي بر آن نوشته شود قول حاكم رحمه اهللا ضعيف -2

هل بـود و احاديـث ضـعيف زيـادي را و حتـي موضـوع و       اهللا در تصحيح نمودن احاديث بسـيار متسـا   رحمه
و ديگـر اينكـه   . و كتاب مستدرك ايشان بهترين دليل بر اين ادعاسـت . ساختگي را هم صحيح قرار داده است

اهللا هـيچ   سوم اينكه حاكم رحمـه . گرايي بود كه نظرش دراينمورد قابل قبول نيست امام حاكم مشهور به شيعه
ادعاي متواتر بودن تولد علي رضي اهللا عنه را در كعبه نموده، اما يـك  . د نياورده استي خو دليلي بر اين گفته

پس ازايـن معلـوم   ! روايت ضعيف هم ذكر نكرده است تا اين ادعايش را ثابت كند چه رسد به روايات متواتر
ت و امام حاكم است كه هر عالمي با داشتن مقام و منزلت علمي بزرگ، حتما داراي اخطا و اشتباهاتي هم هس

هم خالي از اشتباهات نيست و ايشان بر اين قول خويش دليلي نياورده است، بناء ايـن قـول ايشـان اشـتباه و     
روايت تولد حضـرت علـي را در كعبـه     )2/359تدريب الراوي(چنانچه امام سيوطي رحمه اهللا در . غلط است

 )مصحح. (ضعيف شمرده و قول حاكم را اشتباه دانسته است
م،  1964، چـاپ اول، مصـر،   498، ص 3ى حلبيـه، ج   و سـيره  2، ص 2، ج مروج الذهبسعودى، م -3

چاپ اول، (همين قول را ترجيح داده است، » الخفا لةازا«دهلوى در كتاب   اللّه حكيم االسالم شاه ولى
 . )، آكادمى سهيل، الهور1976
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ى از شيعيان معتقدند كـه وى در كعبـه متولـد    السالم اختالف نظر وجود دارد، بسيار عليه
مولود كعبه حكيم بن حزام بن خويلـد  : گويند شده، ولى محدثان اين را قبول ندارند و مى

Pبن اسد بن عبدالعزى بن قصى است

)
75F

1(
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  صتحت كفالت رسول خدا س  على

هـاى   يكـى از نعمـت  : گويـد  به نقل از مجاهـد مـى  » تاريخ االمم و الملوك«طبرى در 
داشـت، كفالـت و سرپرسـتى    س  طالب ى خيرى كه نسبت به على بن ابى داوند و ارادهخ

سبب ظاهرى آن اين بود كه قريش با بحـران اقتصـادى شـديدى    . بر وى بود صپيامبر 
ــ كـه   س  به عمويش، عباس ص  رسول اللّه. مواجه شدند و ابوطالب مردى عيالمند بود

ـ  از ساير بنى برادرت ابوطالب مردى عيالمند اسـت، و  : گفت هاشم دارايى بيشترى داشت 
. اند، بيا نزد او برويم و بار او را سبك كنـيم  بينى كه مردم چگونه با مشكل مواجه شده مى

 عبـاس ! برم و تو هم يكى از آنها را پيش خودت ببر من يكى از فرزندانش را نزد خود مى
لـب رفتنـد و از او خواسـتند    موافقت كـرد؛ بنـابراين نـزد ابوطا    صبا پيشنهاد پيامبر س 

عقيـل را بـراى مـن    : ابوطالـب گفـت  . كفالت فرزندانش را تا رفع بحران به آنان بسـپارد 
، سرا و عباس س  ، علىصول خدا خواهيد ببريد، آنگاه، رس بگذاريد و هر كدام را مى

 . هاى خود بردند را به خانهس  جعفر
 جعفـر . ه رسالت وى ايمـان آورد بود و ب ايشاننزد  صتا زمان بعثت پيامبر س  على

Pنياز گشت ماند تا آنكه مسلمان شد و از او بىس  نيز نزد عباسس 

)
76F

2(
P . 

 س  على ن شدنداستان مسلما

                                                                                                             
از مناقب وي رضي اهللا عنـه كـه در حـين    و «: اين است »ءالخفا لةازا«در كتاب اهللا  و عبارت شاه ولي

 )مصحح. (»يافتاست كه در جوف كعبه معظمه تولد  والدت او ظاهر شد يكي آن
 .14، ص 1، ج شرح نهج البالغهابن ابى الحديد،  -1
 .، چاپ دارالمعارف313، ص 2، ج الملوكمم وتاريخ األ طبرى، -2
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خديجه مشغول نمـاز بودنـد    و همسرش صروزى رسول خدا : گويد ابن اسحاق مى
 صپرسيد ايـن چـه عملـى اسـت؟ رسـول خـدا        صوارد شد و از پيامبر س  كه على

ى خداست كه پيـامبران خـود را بـراى ابـالغ آن فرسـتاده       اين همان دين برگزيده: فرمود
خـوانم و از تـو    است، من تو را به پرستش خداى يگانه كه هيچ شـريك نـدارد فـرا مـى    

اين چيزى اسـت كـه تـا امـروز     : گفتس  على. خواهم كه به الت و عزى كفر ورزى مى
كـه   صرسـول خـدا   . تصـميم بگيـرم   تـوانم  ام، من بدون مشورت ابوطالب نمـى  نشنيده

اگر تو ايمـان  «: گفتس  خواست قبل از دعوت عمومى، رازش آشكار گردد، به على نمى
 » !آورى پس اين راز را پنهان نگه دار نمى

. آن شب را پشت سر گذاشت، خداوند در قلبش حقانيت اسالم را القا نمـود س  على
از آن . و اسالم خود را عرضه داشـت حاضر شد  صصبح روز بعد، اولِ وقت نزد پيامبر 

و بـا  (رفـت   مـى  صپس در خفا و پنهانى و دور از چشم ابوطالب به همراه رسول خدا 
Pآشـكار نسـاخت  )  صبنابر راهنمايى پيـامبر  (و اسالم خود را ) خواند نماز مى يشانا

)
77F

1(
P .

ن تر كه مورد تاييد اكثر راويان است آن است كه پـس از خديجـه، نخسـتي    روايت صحيح
زيـد بـن ارقـم    . بودس  ايمان آورد و با او نماز گزارد، على صكسى كه به رسول خدا 

ابـن عبـاس   . بـود س  بـه اسـالم گراييـد، علـى     صنخستين كسى كه با پيامبر : گويد مى
محمد بن عبـدالرحمن بـن زراره   . بودس  نخستين مسلمان بعد از خديجه، على: گويد مى
نخستين كسى كه نمـاز  : گويد مجاهد مى. الم آورددر سن نه سالگى اسس  على: گويد مى

بـت  س  علـى : گويـد  حسن بن زيـد مـى  . وى در آن هنگام ده ساله بود. خواند، على بود

                                           
 .24، ص 3، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
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Pنپرستيد؛ زيرا كودكى خردسال بود

)
78F

1(
P .  قراين و شواهد و طبيعت اشيا همين چيز را تقاضـا

ى  در خانـه  و در محـيط اسـالمى نبـوى و    صدر آغـوش پيـامبر   س  كند؛ زيرا علـى  مى
ى  ى جهانيـان بـه عهـده    هى به همـه دعوتگرى پرورش يافت كه مسئوليت رساندن پيام ال

در صورتى كه مانع قوى و انحـراف از  (محيط  متأثر شدن از چنين. سپرده شده بود يشانا
امرى طبيعى ) وجود نداشتس  فطرت صحيح وجود نداشته باشد، آن گونه كه براى على

 . تو موافق فطرت بشرى اس
ى نخستين مسـلمان، ايـن    برخى از محققان و پژوهشگران بين روايات مختلف درباره

 اند كه پيشگامان اسالم، از ميان زنان و اهـل بيـت، ام المـؤمنين خديجـه     گونه تطبيق داده
)P)79F2سو از مردان، ابوبكر صديق  ل

P اعلم  واللّه. بودندس  و از كودكان علىP

)
80F

3(
P . 

 

                                           
از  زيـادي ى  عـده . 21 - 7/23و ابـن جـزرى، اسـدالغابه،     21، ص 3، ج الطبقات الكبـرى سعد،  ابن -1

زده سـال و هنگـام   يـا  هنگـام مسـلمان شـدن،   س علـى   برترين قول اين است كه«: اند مورخان گفته
 )1/17امتاع االسماع (مقريزى ـ  ،سال داشت ـ واقدى، طبرى، ابن اثير 24هجرت 

ايراد كرده است، بـه ايـن حقيقـت تصـريح     س صديق ابوبكر  ه مناسبت وفاتدر نطقى كه بس على  -2
به خدا تو نخستين مسلمان بـودى و  ! خدا تو را رحمت كند اى ابوبكر«: گويد كرده است، آنجا كه مى

صحيح همـين اسـت كـه نخسـتين     » مؤلف«) 126ص  2الجوهره، ج (» ...تر بود ايمانت از همه راسخ
 )مترجم. (بودس ابوبكر  پيامبرى  انهمسلمان از افراد خارج خ

ي  را پس از نزول آيه پيامبرعبدالمطّلب توسط  هاى سيره، داستان مهمانى كردن بنى در اينجا كتاب -3

﴿          ﴾ » 214: الشعراء[ ».به خويشاوندان نزديكت هشدار بدهو .[

آنان را به اسالم فراخواند و جز على كسى ديگر  ص پيامبر در آن جلسه: گويند اند و مى آورده
و  ،با تفصيل آورده است 40و  39، ص 3، ج يةالنهاو يةكثير در البدا اين داستان را ابن. اجابت نكرد

آن را غير معتبر دانسته است و در اين داستان مطلبى وجود دارد كه صحت آن مورد  راويانبرخى از 
 .ترديد است
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 و ابوطالب س  سرگذشت على

هنگـام نمـاز بـه     صاند كه رسول اكرم  بعضى از اهل علم گفته: گويد ابن اسحاق مى
نيـز پنهـانى و دور از چشـم    س  طالـب  بـن ابـى   رفت و علـى  هاى اطرف شهر مكه مى دره

رفت و با  بيرون مى صپدرش؛ ابوطالب و ديگر عموها و خاندانش به همراه رسول خدا 
مـدت زمـانى كـه    . گشـتند  شد، به خانـه بـاز مـى    خواند و هنگامى كه شب مى او نماز مى

خواست خدا بود به اين ترتيب گذشت تا آنكه يك روز، در حالى كه آنان مشـغول نمـاز   
ايـن ديـن كـه    ! اى بـرادرزاده : پرسـيد  صبودند، ابوطالب آنان را ديد و از رسول خـدا  

پيـامبرانِ او و  اين دين خدا و فرشتگان و ! اى عمو: اى چگونه آيينى است؟ فرمود برگزيده
خداى تعالى مرا به پيامبرى برگزيده و به سوى مـردم فرسـتاده   . دين پدر ما، ابراهيم است

است و تو اى عمو، از ديگران سزاوارترى كه نسبت به تو خيرخـواهى كـنم و تـو را بـه     
هدايت فرا خوانم و تو نيز بيش از هر كس شايستگى دارى كه دعوت مرا بپـذيرى و مـرا   

  .يارى كنى
توانم از آيين و روش پدران خود برگردم، ولى تا  من نمى! اى برادرزاده: ابوطالب گفت

Pزنده هستم، آسيب و گزندى به تو نخواهد رسيد

)
81F
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اين چه دينى است ! پسر جان: گفتس  اند كه ابوطالب به على خان گفتهبرخى از مور
ام و او  رسولش ايمـان آورده به خدا و ! پدر جان«: پاسخ دادس  اى؟ على كه پيرو آن شده

ام و همراه او براى خدا نماز به جـاى   را در آنچه از جانب خدا آورده است تصديق نموده
 » .آوردم و از او پيروى كردم

بدان كه او تـو را جـز بـه    ! اى فرزند: گفتعنه  اهللا رضيعلى  به گمان آنان، ابوطالب به
Pرا الزم بگيرخواند، پس خدمت او  سوى خير و نكويى فرا نمى

)
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 .234 :شماره خطبه ،يثم، شرح نهج البالغه، فصل پنجم از خطبه قاصعهابن م -1
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 دستيار و رهنماى پويندگان اسالم در مّكه س  على

آمدنـد   ى اسالم به مكه مـى  كسانى را كه براى جستجوى حق و تحقيق دربارهس  على
اى  او داراى فراست و ذكاوت ويژه. شد رهنمون مى صكرد و به محضر پيامبر  كمك مى

داسـتان اسـالم   س  خود از ابـن عبـاس   امام بخارى با سند. هاشم بود ى بنى بود كه خاصه
 : را اين گونه آورده استس  ابوذر غفارى

بـه مكـه   : رسيد، به برادرش گفتس  به ابوذر صهنگامى كه خبر بعثت رسول خدا 
گويـد از آسـمان بـراى او خبـر      برو و در مورد اين شخص كه ادعاى پيامبرى دارد و مـى 

برادر ابـوذر در خـدمت   ! بشنو و زود برگرد سخنان او را! آيد، تحقيقاتى به عمل بياور مى
: حاضر شد و سخنان او را شنيد و برگشت و در گزارش خود به ابوذر گفـت  صپيامبر 

: ابوذر گفت. ماند خواند، گفتار او به شعر نمى ها و اخالق پسنديده فرا مى اين مرد به نيكى
ت و راه مكـه را در  كند؛ لذا خود، رخـت سـفر بسـ    ى تو هيچ دردى را دوا نمى اين گفته

را  صچون به مكه رسـيد، وارد مسـجدالحرام شـد و سـراغ رسـول خـدا       . پيش گرفت
كوشيد تا  كرد از كسى بپرسد و خود مى شناخت و نه جرأت مى را مى يشانگرفت، اما نه ا

او را ديد و س  اى استراحت كرد، على چون شب فرا رسيد گوشه. با عاليم او را پيدا كند
اهل مكه نيست، لذا به دنبال او رفت، ولى هـيچ كـدام از آنـان بـا ديگـرى      دانست كه او 

بار خود را برداشـت و راه مسـجد را در پـيش     صبح روز بعد ابوذر كوله. گفت چيزى نمى
 . گرفت

از س  علـى . شب دوباره به خوابگاه خود بازگشـت . را نيافت صاين روز نيز پيامبر 
اى؟ سپس او را با خود بـه خانـه بـرد،     يدا نكردهآيا هنوز جايى پ: كنار او گذشت و گفت

آيـا  : روز سـوم علـى از او پرسـيد   . معرفـى نكردنـد   يكـديگر  خويشتن را به ولى باز هم
به شرطى كـه قـول   : توانى منظورت از آمدن به مكّه را براى من بيان كنى؟ ابوذر گفت مى

                                                                                                             
، 31همچنـين رجـوع نماييـد بـه كتـاب روح اسـالم، ص       . 246، ص 1، ج النبويـه  ةالسيرابن هشام،  -1

 )مترجم. (ى معروف شيعه، دكتر سيد امير على ، اثر نويسنده1366انتشارات آستان قدس رضوى، 
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: علـى گفـت  . ن كـرد آنگاه مقصد خـود را بيـا  . قول دادس  بدهى مرا راهنمايى كنى، على
اگر من در راه، احساس خطـر كـردم،   ! صبح دنبال من بيا. آرى، او رسول بر حق خداست

! شوم و اگر به راه خود ادامه دادم به دنبال من بيـا  ى قضاى حاجت، از تو جدا مى به بهانه
رفت و به سـخنان   صنزد پيامبر س  به همراه علىس  بدين ترتيب صبح روز بعد ابوذر

Pفرا داد و همان جا مسلمان شداو گوش 

)
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 ترين افتخار  بزرگ
 صبه صحن كعبه رفـتم، رسـول خـدا     صروزى همراه با پيامبر : گويد مىس  على

هايى را كه مشركان بر باالى بام كعبه نصب كرده بودند، فرو ريزد، لذا به  خواست تا تمثال
من خواسـتم بلنـد   . ت تا باال رودام گذاش آنگاه پاى خود را بر شانه. من امر كرد تا بنشينم

چون ناتوانى مرا احساس كرد پايين آمد و خود بـر زمـين نشسـت و    . شوم، ولى نتوانستم
من احساس كردم كه دارم بـه افـق آسـمان    . هايش سوار كرد و سپس بلند شد مرا بر شانه

و محكـم   آنگاه بر باالى بام كعبه باال رفتم و تمثالى را كه با مس يا روى، نصـب . رسم مى
تمثـال، هماننـد شيشـه    . بر زمين انـداختم  صشده بود، از جاى كندم و به دستور پيامبر 

با سرعت از آنجـا دور شـديم و    صسپس فرود آمدم و به همراه آن حضرت . خرد شد
Pها پنهان شديم تا كسى از كفّار متوجه كار ما نشود پشت ديوار خانه

)
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P .    روشـن اسـت كـه

قبـل از هجـرت بـه وقـوع پيوسـته       -ه در مستدرك حاكم اسـت  آن گونه ك -اين واقعه 
Pاست

)
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 .ذر، كتاب مناقب األنصار باب إسالم ابى ،الجامع الصحيحبخارى،  -1
، تاريخ امام بخارى، ابـن ماجـه، حـاكم، نسـايى در     644ـ   645، ص 2مسند امام احمد بن حنبل، ج  -2

 .خصائص
اند كـه رسـول خـدا كعبـه را از      ، اين واقعه را مربوط به فتح مكّه دانستهى از سيره نويسان متأخربرخ -3

عالمـه علـى   . ولى صحيح اين است كه قبل از هجرت رخ داده است ها پاك نمود، آلودگى وجود بت
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 هجرت 
 دعوت قريش و ساير قبايل به سوى اسالم، همچنـان ادامـه داشـت و از سـوى ديگـر     

هاشم را تحريم اقتصادى نمودند و  مخالفت و دشمنى قريش روبه افزايش بود، تا آنكه بنى
 . مجبور كردند» طالب شعب ابى«به پناه بردن در 
  رسول اللّه. ى زيادى از مسلمانان به حبشه هجرت كردند و عدهس  طالب جعفر بن ابى

سـپس  . براى دعوت مردمِ طايف به آنجا رفت ولى مورد آزار و شكنجه قرار گرفت ص
و س  و عمـربن خطـاب  س  حمزه بن عبـدالمطّلب . پيش آمد صى معراج پيامبر  واقعه

كه خداوند نظر لطفى بـه آنهـا داشـت، بـه اسـالم       كسانى ديگر از اهل مكه و بيرون مكه
از دنيـا رفتنـد، آزار    صابوطالب و خديجه، دو مدافع و پشتيبان رسـول خـدا   . گرويدند

شدت گرفت و هر چه در توان داشـتند بـراى خـاموش     صقريش به مسلمانان و پيامبر 
 . هاى فروزان دعوت حق به كار بردند كردن شعله

. ى بزرگ قحطان بودند ـ بـه اسـالم گرويدنـد     كه دو قبيلهگروهى از اوس و خزرج ـ  
به اصحاب  صپيامبر . ى اول و دوم انجام شد و اسالم در مدينه انتشار يافت بيعت عقبه

مسلمانان گروه گروه بـه مدينـه   . هجرت كنند) ى منوره مدينه(خود فرمان داد تا به يثرب 
و چند تن س  و ابوبكرس  لىو ع صهجرت كردند تا جايى كه در مكه جز رسول خدا 
قريش احساس خطـر كردنـد كـه بـه     . ديگر از زندانيان و ضعيفان، كسى ديگر باقى نماند

ـ پيوند نيز به مسلمانان در مدينه مى صزودى رسول خدا  د و در آنجـا قـدرت بزرگـى    ن
 . د دادنتشكيل خواه

ست نـه  اس  تفصيل اين رويدادها در ضمن گفتارى كه مخصوص امير المومنين، على
هاى سيره كه اقيانوس بيكرانى  توانند به كتاب آسان است و نه ضرورى؛ لذا عالقمندان مى

                                                                                                             
به سرعت «كه س ى على  اين گفته: نوشته است 30، ص 3ى حلبيه ج  بن برهان الدين در كتاب سيره

 .داللت دارد كه اين واقعه روز فتح مكّه نبوده است» ... از آنجا دور شديم
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Pاز شرح ايـن وقـايع و رويـدادها هسـتند، مراجعـه كننـد      

)
86F

1(
P .    سـرانجام، سـران قـريش در

تشكيل جلسه دادند و پس از مذاكره، در نهايت به توافق رسـيدند كـه از هـر    » دارالندوه«
 صاع و با نسب برگزينند و همه يكباره مانند فرد واحد بـر پيـامبر   قبيله، يك جوان شج

ى قبايـل تقسـيم    يورش برند و او را از پاى در آورند، بدين گونه خون او در ميـان همـه  
پس از توافق بر ايـن  . ى آنها بجنگند توانند با قبايلِ همه شود و فرزندان عبد مناف نمى مى

 . ق شدندتصميم، جلسه به پايان رسيد و متفر
 طالـب  ابى به على بن صخداوند پيامبرش را از اين توطئه آگاه ساخت، آن حضرت 

دستور داد كه شب در بستر او بخوابد و روانداز مخصوص او را بر روى خود بكشـد  س 
اين كار، آسان و ساده نبود و » .مطمئن باش كه هيچ گزندى به تو نخواهد رسيد«: و فرمود

 صى پيـامبر   محبت رسول برخوردار نباشد و به گفته و وعـده  كسى كه از ايمان قوى و
اطمينان كامل نداشته باشد و خود را براى فدا ساختن آمـاده نكـرده باشـد، هرگـز چنـين      

انـد هرگـز    كارى از او ساخته نيست و در بسترى كه خطرهـا گرداگـرد آن را فـرا گرفتـه    
 . برد چشمانش را خواب نمى

دانست اگر مشركان پيـامبر   جو اختناق آگاه بود و مىاز شدت فشار قريش و س  على
ى ايـن   همـه س  را نيابند براى تسلّى خاطر خـود، او را خواهنـد كشـت، امـا علـى      ص

 . خوش خوابيد صها را ناديده گرفت و با آرامش خاطر بر بستر رسول خدا  واقعيت
خود بودند،  ى شوم ى اجراى نقشه گرد آمدند و آماده صى پيامبر  مشركان درِ خانه

مشتى خاك برداشت و از خانه خارج شد، خداوند بر  صدر اين هنگام آن حضرت 
ايشان در حالى كه بر سر مشركان خاك . چشمان آنان پرده افكند كه او را نديدند

 ﴿ ى ى يس را تا آيه افشاند، سوره مى                

                                           
ى موالنا محمد قاسم  ، ترجمه»نبى رحمت« ،»النبويه ةيرالس«براى نمونه به كتاب ديگر همين نويسنده  -1

 .قاسمى مراجعه شود
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         ﴾ » و پيشاپيش آنان و نيز پشت سرشان مانع و سدي قرار

)87F1(P]9: يس[ .»بينند ايم؛ پس نمي آنان نهاده) نچشما(اي بر  و پرده  داده
P كرد تالوت مى . 

در اينجـا منتظـر چـه    : ، رهگذرى از كنار آنان گذشت و گفتصپيامبر بعد از رفتن 
بـه خـدا او   ! خدا نوميدتان گردانيد: ، رهگذر گفتصمحمد  منتظر: ؟ گفتندكسى هستيد

ى در، بـه درون خانـه نگـاه     از خانه خارج شد و به دنبال كار خود رفـت، آنـان از كنـاره   
كردند، ديدند كه كسى بر رختخواب خوابيده است، مطمئن شدند كه او رسول خداسـت،  

از بسـتر برخاسـت،   س  ون صـبح شـد و علـى   چ. به همين دليل، تا صبح در آنجا ماندند
Pشرمسار گشته و ناكام برگشتند

)
88F

2(
P .آنگاه كه : نقل كرده است كه گفتس  ابن سعد از على

براى هجرت به مدينه خارج شد، بـه مـن فرمـود تـا بعـد از او بمـانم و        ص  رسول اللّه
و امانت شناخته شان باز گردانم؛ زيرا وى به صداقت  هايى كه نزد او بود به صاحبان امانت

مـن  . گفتند مى» امين«سپردند، به همين دليل او را  شده بود و مردم اموال خود را به او مى
بعـد از سـه روز بـه دنبـال     . همواره در ميان مردم حضور داشتم سه روز در مكه ماندم و

ى  سـپس بـه خانـه   . ى بنى عمرو بن عـوف رسـيدم   رهسپار گشتم تا در محله صپيامبر 
Pدر آنجا مقيم بود وارد شدم صالهدم كه پيامبر كلثوم بن 

)
89F

3(
P .پيمـود   شب راه مىس  على

كرد، وقتى به مدينه رسيد، هـر دو پـايش شـكافته شـده      و روز در جايى خود را پنهان مى
او تـوان راه رفـتن نـدارد،    : گفتند! على را نزد من فرا خوانيد: گفت صرسول خدا . بود

آغوش فشرد و از روى مهربانى بر وى گريست؛ زيـرا  نزد وى آمد و او را در  صپيامبر 
آنگاه آب دهان در دست خود انـداخت و بـر پاهـاى او    . ديد كه پاهايش ورم كرده است

                                           
شـان را تيـره سـاختيم تـا      هـاى  از پيش رويشان و از پشت سرشان سدى قرار داديم و چشم«: ترجمه -1

 .»چيزى نبينند

 .480ـ  483، ص 1، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -2
 .ق. ـه 1312حيدر آباد، چاپ اول، ، 3357، ص 8، ج كنزالعمالمتقى؛ على،  -3
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Pتا هنگام شهادت از درد پا شكايت نكـرد س  پس از آن على. ماليد

)
90F

1(
P . در س  ورود علـى

Pتشريف داشتند هنوز در قباء صى ماه ربيع االول بود و تا آن هنگام پيامبر  نيمه

)
91F

2(
P . 

* * * 

                                           
 .م 1399، دار صادر، بيروت، 75، ص 2ج  الكامل فى التاريخ،ابن اثير،  -1
 .22، ص 3، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -2





 

 

 

 

 :بخش دوم
  صاز هجرت تا رحلت رسول اكرم 

ـ   لـ زندگى علـى و فاطمـه     لپيوند اخوت و برادرى ـ ازدواج على با فاطمه  
ى بـدر و   آميـز ـ غـزوه    ـ لقب پرافتخار و محبـت   صتحمل مشقت براى آسايش پيامبر 

ـ صلح حديبيـه  س  زمى علىى خندق و توان ر در آن ـ جنگ اُحد ـ غزوه  س  نقش على
ــ  س  ـ جنگ خيبـر و جـوانمردى علـى   س  در قلب على صو محبت و احترام پيامبر 
ى پيامبر  پهلوان نامدار يهود ـ ايمان قوى و اعتماد راسخ به گفته  ؛پيكار شيرخدا با مرحب

س  ـ دلجويى و تسلّى پيامبر به على هنگام به جا گذاشتن او در مدينه ـ اعزام علـى    ص

الوداع  حجةو فروتنى ـ   ص  ى همدان ـ نيابت از رسول اللّه  ه يمن و مسلمان شدن قبيلهب
 .صى غدير خم ـ رحلت رسول خدا  و خطبه





 

 

 از هجرت تا رحلت رسول اكرم 

Pپيوند اخوت و برادرى

)
92F

١( 
بـين علـى بـن     صرسول خـدا  : ، اثر ابن سعد آمده است»الطبقات الكبرى«در كتاب 

P، پيوند برادرى برقرار نمـود سحنيف  و سهل بنس  طالب ابى

)
93F

2(
P .  ابـن كثيـر نيـز    حـافظ

ابن اسحاق و ديگر . پيوند برادرى بست بپيامبر بين على و سهل بن حنيف «گويد  مى
در ايـن مـورد   . درى بستپيمان براس  على با صخدا اند كه رسول  سيره نويسان آورده

برخى ديگر، قابـل اعتبـار   ى نقل شده كه به علت ضعف سند بعضى و ضعف متون احاديث
)P)94F3»نيستند

P.  

  ل ازدواج على با فاطمه

را بـه ازدواج علـى    لدختـرش، فاطمـه    صدر سال دوم هجـرت، رسـول خـدا    
ترين افـراد اهـل    عقد نكاح تو را با محبوب«: گفت ل در آورد و به فاطمهس  مرتضي

Pپاشـيد  شان دعاى خير نمود و بر آنان قطراتى آب سپس براى» .بيت خويش بستم

)
95F

4(
P.   ابـو

بعـد از   صبن سماك بن جعفر هاشمى روايت كـرده كـه رسـول خـدا       عمر از عبيداللّه
در كتاب مسند على حديث مفصـلى پيرامـون    .جنگ احد، فاطمه را به نكاح على درآورد

: گويـد  مـى س  على آمده است، در آن روايت صخواستگارى فاطمه، دختر رسول خدا 
خواستگارى كنم، باز به خود گفتم ايـن چگونـه    صخدا  تصميم گرفتم از دختر رسول«

                                           
در آغاز ورود به مدينه در سـال اول هجـرت انجـام داد،     صاز جمله كارهاى مهمى كه رسول خدا  -1

مسـلمانان   ميـان صار بود كه سهم به سزايى در ايجاد الفت و دوستى مهاجران و ان ميانپيوند برادرى 
 )مترجم. (معروف است» مؤاخات«اين پيوند به . داشت

 .23، ص 3، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -2

 .226ـ  227، ص 3، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -3

 .254، ص الخفاء لةإزا،  دهلوى؛ ولى اللّه -4
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)P)96F1!ممكن است در حالى كه من چيزى ندارم؟
P  ت پيامبرنسبت بـه   صسپس رابطه و محب

: فرمود صپيامبر . خودم را يادآور شدم و به خود جرأت دادم و از او خواستگارى كردم
: تو دادم كجاست؟ گفـتم  زره حطمى كه فالن روز به: خير، فرمود: آيا چيزى دارى؟ گفتم

)97F2(P»!به فاطمه بده) بابت مهريه(آن را : آن زره نزد من موجود است، فرمود
P  

كـه   ل ى فاطمـه  جهيزيه: فرمودس  على كند كه لسائب از پدرش نقل مىعطاء بن ا
برايش تهيه ديده بود، عبارت بود از يك چادر، يك بالشت از پوست كه  صرسول خدا 

ى  و يـك مشـكيزه و دو كـوزه   ) دسـتاس (بود، يـك آسـياب دسـتى    با گياه اذخر پر شده 
Pسفالين

)
98F

3(
P . 

  ل على و فاطمه زندگى

                                           
ابـوبكر  : گويـد  باب تزويج فاطمه مى» جالء العيون«مجلسى در كتاب  مال باقرشيعه، دانشمند معروف  -1

خواسـتگارى كنـد، او    ل رفتند و او را تشويق كردند تا از فاطمه عد بن معاذ، نزد علىو عمر و س
» تـاريخ چهـارده معصـوم   «. آنان به هر نحوى كه بود او را قانع كردنـد . دستى خود را عذر آورد تنگ

در  1373، تحقيق و نشر، انتشارات سرور، قم، چـاپ اول  203و  199فصل پنجم ص ) العيونجالء (
. ى جهيزيه به على كمك كرد در تهيهس هاى معتبر شيعه نيز آمده است كه ابوبكر صديق  ديگر كتاب

. 359ص  1ج » كشف الغُمـه «. ، چاپ نجف عراق29، ص 1شيخ طوسى، ج » األمالى«مالحظه شود 
 )مترجم(

ز در برخـى ا . دارالفكـر العربـى   80، ص 1طالـب، ج   مسند امام احمد بن حنبل، مسند على بـن ابـى   -2
فروخـت،  س عثمـان   را در برابر چهارصد درهـم بـه   اين زرهس على  هاى شيعه آمده است كه كتاب

ى عل وقتى. دوباره به او هديه دادزره را النورين  ذيعثمان  پول را تحويل گرفت،س هنگامى كه على 
سـپس   .دعـاى خيـر كـرد   س نمود، آن حضرت براى عثمان  بيان صماجرا را براى رسول اكرم س 

اردبيلـى،  . (را خريدارى كنـد  نيازداد كه براى فاطمه وسايل مورد س ابوبكر  مقدارى از آن پول را به
جمـه  دارالكتب االسالمى، بيروت، لبنان، نيز تر» طمةفى تزويجه فا«، باب 359، ص 1كشف الغمه، ج 

 )مترجم). (1375، سامه، چاپ دوم 346بخش بيستم ص » مناقب خوارزمى«
 .104، ص 1مسند امام احمد بن حنبل، مسند على بن ابى طالب، ج  -3
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از محبوبيـت  ) تـرين خلـق خـدا    پسـنديده ( صعلى و فاطمـه بـا آنكـه نـزد پيـامبر      
كوشـانه   اى برخوردار بودند، ولى زندگى آنان بسيار ساده و پر مشقت و سـخت  العاده فوق

چنـد روزى  : كنـد كـه وى گفـت    نقـل مـى   اهللا عنه رضيعلى  زبود، هنّاد به روايت عطاء ا
، از خانه خـارج  صپيامبر شد و نه نزد  سپرى شد، نه چيزى براى خوردن نزد ما پيدا مى

ديدم دينارى سر راه افتاده است، اندكى توقّف كردم و انديشيدم كه آن را بردارم يـا   ،شدم
شتم و از بازرگانانى كه از خـارج، آرد  بر شدت نياز و تنگدستى آن را بردا خير، سپس بنا

فاطمـه در حـالى   . كردند، مقدارى آرد خريدم و به فاطمه دادم تا آن را خمير كند وارد مى
شدت ضعف و گرسـنگى بارهـا دسـتش از كاسـه خـارج       كه مشغول خمير كردن بود از

نزد پيـامبر   آن گاه. سرانجام با مشقت فراوان نان را تهيه نمود. خورد شد و به زمين مى مى
آن را بخوريـد،  : فرمودنـد  صرفتم و داستان را برايش تعريف نمودم، آن حضرت  ص

Pهمانا اين رزقى است كه خدا به شما داده است

)
99F

1(
P. ى از شـعبى روايـت كـرده    هنّاد دينور

ازدواج نمودم، در حـالى كـه    ص  من با فاطمه، دختر رسول اللّه: گفتس  على است كه
خوابيـديم و روز گوسـفند    يك پوست ميشينه كه شب روى آن مى براى ما بسترى غير از

Pداديم، ميسر نبود و خادمى هم نداشتيم خود را در آن علف مى

)
100F

2(
P.  طبرانى با سند معتبر بـه  

فرزندانم : نزد او رفت و گفت صآورده است كه روزى رسول خدا  ل نقل از فاطمه
در خانه چيـزى  : گفت ل بود ـ فاطمه  بـ منظورش حسن و حسين ! كجا هستند؟

پيش فالن مرد يهـودى بـرده اسـت تـا در      براى خوردن نبود، لذا على آنها را همراه خود
از آنجا بيرون آمد و نزد همان يهودى رفت، ديد  صخانه از گرسنگى گريه نكنند، پيامبر 

Pاى در حوضچه ب كه حسن و حسين

)
101F

3(
P    مشغول بازى هستند و جلوى آنهـا خرماهـاى

                                           
ابوداود نيز اين واقعه را به روايت سهل بن سـعد بـا تفصـيل    . 328، ص 7، ج كنز العمالمتقى؛ على،  -1

 .د بن كعب القرظى نقل نموده استعدنى نيز از محم. 240ص  1ج : آورده است
 .133، ص 7، ج كنزالعمالمتقى؛ على،  -2
 .شود رى آنها درست مى،گودال محصول كه پاى درختان، به منظور آب: حوضچه -3
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آيـا قبـل از آنكـه هـوا گـرم شـود       : گفـت س  به على صقرار دارد، پيامبر  اى پس مانده
لطفا اندكى صبر كنيد تـا از  : در جواب گفتس  گردانى؟ على نمى فرزندانم را به خانه بر

توقـف نمـود تـا     ص  رسول اللّه. اين خرماهاى پس مانده مقدارى براى فاطمه جمع كنم
و  صسـپس پيـامبر   . اى گذاشـت  ر پارچـه مقدارى خرما جمع نمود و آنها را دس  على
بـر دوش   صبه اتفاق هم برگشتند، در حالى كه يكى از آن دو پسـر را پيـامبر   س  على

)P)102F1سخود حمل نمود و ديگرى را حضرت على 
P .كند كـه   نقل مىس  على امام بخارى از

از خستگى و مشقّت آرد نمودن گندم با آسياب دستى به ستوه آمده بود، بـه   لفاطمه 
رفت  يشاناند؛ لذا نزد ا آوردهرا گروهى از اسيران جنگى  صو خبر رسيد كه نزد پيامبر ا

در خانه تشريف نداشتند؛ بنابراين موضوع را با  صتا خدمتگزارى به او بدهد، اما پيامبر 
برگشـتند،   صهنگـامى كـه پيـامبر    . در ميان گذاشت ل ي صديقه ام المومنين عايشه

آنگاه پيامبر نزد ما آمـد،  :) گويد مىس  على(تعريف نمود  ناجريان را برايش ل عايشه
سـر  : خواستيم به احترام او بلنـد شـويم، فرمـود   . در حالى كه ما مشغول استراحت بوديم

ايـد   تر از آنچه از من خواسـته  آيا شما را به چيزى با ارزش: سپس گفت! جاى خود باشيد
 33،  مرتبـه الحمدللّـه   33اكبر،   رتبه اللّهم 34هنگام خواب : راهنمايى ننمايم؟ و آن اين كه

Pايد اين براى شما بهتر است از آنچه از من خواسته! بگوييد  مرتبه سبحان اللّه

)
103F

2(
P . در روايتى

بـه خـدا   : گفت ب على و فاطمه به صى اين واقعه آمده است كه پيامبر  ديگر درباره
Pل صفّهاز اين غالمان به شما نخواهم داد در حالى كه اه! سوگند

)
104F

3(
P    از گرسنگى بـه خـود

                                           
 م، 1954، انتشارات مصطفى البابى الحلبى، چاپ دوم، 171، ص 5منذرى، الترغيب و الترهيب، ج  -1
 .ص  كتاب الجهاد، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللّه ،الجامع الصحيح بخارى،صحيح  -2
بودند كه در جنب مسجد نبوى زير سقفى كه با چوب درخـت   ص پيامبراهل صفّه شاگردان مكتب  -3

 )مترجم. (خرما پوشيده بود، سكونت داشتند
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ى  فروشم و هزينه لذا آنها را مى. پيچند و نزد من چيزى براى مخارج آنان وجود ندارد مى
Pكنم زندگى اهل صفّه را تأمين مى

)
105F

1(
P. 

  صتحمل مشقت براى آسايش پيامبر 

زندگى مرفّهى نداشت ولى در راه آسـايش پيـامبر و فـارغ سـاختنِ او بـراى      س  على
 . كرد اى فروگذار نمى ى خدا و جهاد در راه او، دقيقهدعوت به سو

ى رسـول خـدا    آورده است كه يك بار در خانه ب ابن عساكر به روايت ابن عباس
مطلع شد از منزل خارج شد به قصد ايـن  س  على گرسنگى و تنگى روى داد، وقتى ص

بـه بـاغ يـك يهـودى     بنابر اين، . كه كارى پيدا كند و با دستمزد آن به كمك پيامبر بشتابد
 يهودى او را اختيار داد تا هر نـوع . رفت و هفده دلو آب، در مقابل هفده عدد خرما كشيد

)P)106F2»عجوه«على هفده دانه خرماى  خواهد بردارد، خرمايى كه مى
P   گرفت و نزد پيـامبر بـرد .

 خبر يافتم كه: ؟ على گفتاى اينها را از كجا به دست آورده! ابوالحسن: آن حضرت فرمود
. لذا براى كسبى خارج شدم تا براى شـما غـذايى تهيـه كـنم    . شما دچار گرسنگى هستيد

را بـه چنـين كـارى وادار    محبت خدا و رسـولش تـو   ! اى على: فرمودند صپيامبر اكرم 
اى نيست كـه   هيچ بنده«: فرمود صپيامبر ! آرى يا رسول خدا: گفتمرتضي على  نمود؟

تر از جريان سيل، بـه سـوى    ر اين كه فقر، سريعخدا و رسولش را دوست داشته باشد مگ
شتابد؛ و هر كس خدا و رسول او را دوست دارد، بايد خود را براى مبارزه با بالهـا   او مى

)P)107F3»و مصائب آماده كند
P. 

 

                                           
. روايـت شـده اسـت   گونـه   نيز اينس على  از). 23ـ   24، ص 7البارى ج  فتح(به روايت امام احمد  -1

 .در مسند امام احمد بن حنبلس مسند على : رجوع شود
 .ى منوره است عجوه، بهترين نوع خرماى مدينه -2
 .321، ص 2، ج كنزالعمالمتقى؛ على،  -3
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 آميز  لقب پر افتخار و محّبت
ابـن  . را، از سر دوسـتى و نـازپروردگى، ابـوتراب لقـب داد    س  على صرسول اكرم 

بيـرون  ) بنابر علّتى(ى فاطمه داخل شد و سپس  روزى على در حجره: گويد مىس  عباس
. تشريف آورد و سراغ على را گرفت صرفت و در مسجد خوابيد، در اين هنگام، پيامبر 

دراز س  علـى  بـه مسـجد رفـت و ديـد كـه      صاو در مسجد است، پيامبر : فاطمه گفت
آن حضرت در حالى كه بـا  . است آلود شده كشيده و چادر از رويش افتاده و بدنش خاك

)P)108F1!»بنشين اى ابوتراب«: دوبار فرمود نمود، دست خود خاك را از پشت على پاك مى
P  

 در آن س  ى بدر بزرگ و نقش على غزوه

اى  اين جنگ، نبـرد قاطعانـه  . رخ داد سال دوم هجرى جنگ بدر بزرگ در ماه رمضان
ـ  بود كه سرنوشت امت اس مسـير تـاريخ را تغييـر     و ين نمـود الم و دعوت اسـالمى را تعي

Pداد

)
109F

2(
P . در اين غزوه مردم را براى رويارويى با دشمن تشويق  صهنگامى كه رسول خدا

كرد، از سپاه دشمن، عتبه بن ربيعه و برادرش، شيبه و پسرش، وليد به ميدان آمدنـد و   مى
بـارزان دشـمن از   م. مبارز طلبيدند، آنگاه سه تن از جوانان انصار براى مبارزه آماده شدند

نسب اين سه نفر سؤال كردند، وقتى جوانان اظهار داشتند كه ما گروهى از انصار هستيم، 
شما همتايان گرامى هستيد، اما حريفان ما را از ميـان خويشـان و عموزادگـان مـا     : گفتند

  !انتخاب كنيد و براى مبارزه با ما بفرستيد
ى قـريش آگـاه    مى و توان مبارزهبيش از هر كسى ديگر از قدرت رز صرسول خدا 

ترين قهرمانان هستند، و در ميان قريش افرادى از  دانست كه آنان از جنگ آزموده بود و مى
نمودند؛ اما رسول  دالوران و سلحشوران وجود داشت كه براى اين كار، اعالم آمادگى مى

                                           
. طالـب القرشـى الهاشـمى    ، كتاب المناقب، باب مناقب على بـن ابـى  الجامع الصحيحبخارى، صحيح  -1

 )آلود ابوتراب به معنى خاك(

و منابع ديگر  215ـ   228ص » النبويه ةالسير«براى تفصيل بيشتر رجوع شود، به كتاب ديگر نويسنده  -2
 .سيره
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Pدهبه سپاه خويش كرد و از ميان آنان، حمزه، على و عبي درنگ رو بى صخدا 

)
110F

1(
P  را براى

 يشـان تـرين دوسـتان ا   ان پيامبر و محبوبترين خويش مبارزه فرا خواند، ـ ايشان از نزديك 
بودند؛ اما به خاطر حفظ جان آنها هرگز آنان را دريغ ننمود ـ هنگامى كـه ايـن افـراد بـه      

 . آرى، اينها همتايان بزرگوارى هستند: ميدان آمدند، كافران گفتند
آنان بود، با عتبه، و حمزه با شيبه، و على با وليد، فرزنـد عتبـه بـه    ترين  عبيده كه مسن

حمزه و على، حريفان خود را مهلت ندادند و در همان دقـايق نخسـتين   . مبارزه پرداختند
هـاى   آنان را به ديار نيستى فرستادند؛ اما عبيده و عتبه هنوز مشغول نبـرد بودنـد و ضـربه   

شدت مجروح شده بودند، حمزه و على پس از كشتن سنگينى بر يكديگر وارد كرده و به 
حريفان خود بر عتبه يورش بردند و او را از پاى درآوردند و عبيده را كه مجروح بـود از  

Pسپس عبيده بر اثر شدت جراحات به شهادت نايل آمد. ميدان بيرون بردند

)
111F

2(
P. 

در روز بـدر،  س  على به روايت قتاده آمده است كه اثر ابن سعد،» الكبرى الطبقات«در 
Pبود صپرچمدارِ رسول خدا 

)
112F

3(
P. 

 ُاحد  ی غزوه
Pى احد رخ داد در ماه شوال سال سوم هجرى غزوه

)
113F

4(
P،  خداوند مسلمانان را يارى نمود

اش را در حق آنان تحقّق بخشيد تا آنكه سـپاه مشـركان را از ميـدان نبـرد بيـرون       و وعده
رسـول  .  زده بودند پا به فرار گذاشتندراندند و زنان دشمن در حالى كه لباس خود را باال

بـن    اى در باالى كوهى گماشته بود و عبداللّـه  پنجاه تن از تيراندازان را بر تنگه صخدا 
ى تيرانـدازى، سـواران    به وسـيله : ى آنان تعيين نموده و به او گفته بود كه جبير را فرمانده

                                           
 .وى عبيده بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف بود -1
 .625، ص 1، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -2
 .23، ص 3، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -3

مراجعـه شـود و همچنـين     229ـ   246ص » يـة النبـو  ةالسـير «ديگـر مؤلّـف   براى اطالع بيشتر به اثر  -4
 .هاى ديگر سيره كتاب
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چه جنگ به ! جاى خود استوار باشدشمن را از ما دور بدار تا از پشت بر ما نتازند و در 
سود ما باشد يا به زيان ما و به آنان تأكيد كرده بود كه در هيچ حال جايگاه خويش را رها 

 . اند نكنند، حتى اگر ببينند كه پرندگان الشخور بر سپاه هجوم آورده
تيرانـدازان  ) اى از عـده (اما وقتى مشركان شكست خوردنـد و پـا بـه فـرار گذاشـتند،      

ان پس از آنكه يقين نمودند پيروزى حاصل شده است، خواسـتند بـه سـپاه اسـالم     مسلم
بشـتابيد بـه سـوى    «: آورى غنايم يارى كننـد، بنـابراين گفتنـد    بپيوندند و آنان را در جمع

را يادآور شد، اما آنان مطمئن بودند كه دشـمن   صشان سفارش پيامبر  فرمانده» !غنيمت
بدين ترتيـب راه  . ليل سنگر را خالى گذاشته و فرود آمدندبه همين د. گردد دوباره بر نمى

ى سوارانِ دشمن هموار شد، مشـركان نيـز فرصـت را غنيمـت شـمرده بـار ديگـر         حمله
در اين هنگام مردى فريـاد بـرآورد كـه    . برگشتند و از پشت سر غافلگيرانه يورش آوردند

ى جنـگ   د، در نتيجه، كفّهنشينى كردن محمد كشته شد، مسلمانان با شنيدن اين صدا عقب
 . به ضرر مسلمانان عوض شد

بر  سنگى به آن حضرت اصابت نمود و به پهلو نزديك شد و پاره صدشمن به پيامبر 
Pى فك پايين، سمت راست ايشان شكسـت  هاى چهارگانه زمين افتاد و يكى از دندان

)
114F

1(
P  و

دانستند كه پيـامبر   ىمسلمانان نم. شكاف آورد و سر مباركش نيز زخمى شد يشانبر لب ا

س   بن عبيداللّه هطلحدست آن حضرت را گرفت و س  طالب على بن ابى. كجاست ص
ى رسـول   خونى را كه بر چهرهس  مالك بن سنان. او را بلند كرد تا بر پاى خويش ايستاد

 . جارى بود مكيد و فرو برد صخدا 
كيفيـت جراحـت   ى  امام بخارى از سهل بن سعد روايت كرده اسـت كـه وى دربـاره   

وشو داد و كسـى   را شست صمن كسى را كه زخم پيامبر «: گفته است صرسول خدا 
 دانم كه ايشان با چه چيـزى مـداوا شـد؛ فاطمـه     شناسم و نيز مى ريخت، مى را كه آب مى

                                           
از بـيخ   ص پيـامبر نوشـته اسـت كـه دنـدان     » مجمع بحـاراالنوار «عالمه محمد طاهر فتنى در كتاب  -1

 .نشكسته بود، بلكه قسمتى از آن شكسته بود



 95 صاكرم از هجرت تا رحلت رسول: بخش دوم 

بـا سـپر   س  طالـب  شست و على بن ابى هاى وى را مى زخم صدختر رسول خدا  ل
اى از  يابـد، تكـه   كه خون با آب كـاهش نمـى   ديد ل وقتى فاطمه. ريخت خود آب مى

)P)115F1»ها گذاشـت كـه خـون بنـد آمـد      حصير را گرفت و آتش زد و خاكستر آن را بر زخم
P. 

در جنگ احد شركت كرد و سرپرستى جنـاح راسـت   س  على: ابن كثير گفته استحافظ 
ى و. پرچم به او سپرده شد ،سسپاه را به عهده داشت و بعد از شهادت مصعب بن عمير 

در اين جنگ دالورانه جنگيد و تعداد زيادى از مشركان را به ديار نيستى فرستاد و خونى 
Pبود شست ص  اللّه ى رسول را كه بر اثر جراحت بر چهره

)
116F

2(
P . 

 س  ى خندق و توان رزمى على غزوه

ايـن حادثـه، تـأثير    . در ماه شوال سال پنجم هجرى، جنگ خندق يا احزاب پيش آمـد 
جنگـى بـود   . اسالم و مسلمانان و گسـترش اسـالم بـه جـاى گذاشـت     عميقى در تاريخ 

ساز كه مسـلمانان بـا آزمايشـى سـخت مواجـه گشـتند كـه پـيش از آن نظيـر           سرنوشت
Pنداشت

)
117F

3(
P .ى ايـن جنـگ وجـود     ى خداونـد دربـاره   تر از گفتـه  تر و دقيق تصويرى راست

 :فرمايد كه مىندارد، آنجا 

﴿                          

                           ﴾ ]األحزاب :

از فراز سرتان و پايين پايتان آمدند ) فّارسپاه ك(به خاطر آوريد هنگامى را كه « ].11 -10
ها برديد،  ها رسيد و به خداوند گمان ها به حنجره و هنگامى كه ديدگان خيره گشت و دل

 » .آن هنگام مؤمنان به آزمون مواجه شدند و به سختى تكان داده شدند

                                           
 .وة اُحد، كتاب المغازى، باب غزالجامع الصحيحبخارى، صحيح  -1

 .224، ص 7، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -2

 .اثر مؤلّف بخوانيد 247ـ  257، ص »النبويه ةالسير«شرح ماجراى اين جنگ را در كتاب  -3
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بـا شـگفت انگيزتـرين مظـاهر آن بـراى      س  در اين جنگ پهلوانى و توان رزمى على
خندق ـ كه مسلمين با مشورت سلمان فارسى در شمال غربـىِ   . بار به ظهور پيوست ليناو

رفت، كنده بودند ـ ميان مسـلمانان و قـريش و غطفـان كـه       مدينه كه بيم ورود دشمن مى
سوارانى از قريش با سرعت پـيش آمدنـد و   . رسيد حايل بود شمارشان به ده هزار نفر مى

ايـن تـدبيرى اسـت كـه عربهـا از آن      ! سوگند به خدا: ندهنگامى كه خندق را ديدند، گفت
هاى خود  اسب. تر بود سپس در طول خندق جايى يافتند كه تا حدى تنگ. آگاهى نداشتند

 . را از آنجا پرش دادند و آن سوى خندق در برابر لشكر اسالم حاضر شدند
وقتـى  . بـود » عمرو بـن عبـد ود  «ى اين سواران، يكى قهرمان معروف عرب،  از جمله

اى : به ميدان آمد و گفـت س  على مانان ايستاد و مبارز طلبيد،عمرو در برابر صفوف مسل
اى كه هرگاه مردى از قريش تـو را بـه يكـى از دو كـار فـرا       تو با خدا پيمان بسته! عمرو

پس من تـو را  : فرمودس  على. آرى، چنين است: خواند، يكى از آن دو را بپذيرى، گفت
س  من نيازى بدان ندارم، علـى : عمرو گفت. كنم لش و به اسالم دعوت مىبه خدا و رسو

چـرا اى بـرادرزاده؟ بـه خـدا     : خوانم، عمرو گفت پس تو را به جنگ تن به تن مى: گفت
. ولى من دوست دارم تـو را بكشـم  : گفتس  على. سوگند من دوست ندارم تو را بكشم

 و آن را پى كرد و سپس بـه علـى  در اين حال عمرو خشمگين شد و از اسبش فرود آمد 
او را س  علـى  زه پرداختنـد تـا آنكـه سـرانجام    آن دو با يكديگر بـه مبـار  . روى آوردس 

Pكشت

)
118F

1(
P .         در روايتى ديگر آمده كـه عمـرو مبـارز طلبيـد و بـا لحنـى تحقيرآميـز، عقايـد

پنداريد هر كس از شما  كجاست بهشتى كه مى: مسلمانان را به باد تمسخر گرفت و گفت
س  علـى  فرسـتيد؟  من نمىرود؟ پس چرا كسى را براى مبارزه با  ته شود به بهشت مىكش

 صپيـامبر  . ى او مىـروم  من به مقابلـه  ص  يا رسول اللّه: دوبار برخاست و عرض كرد
پيـامبر  . ايستادس  مرتضيعلى  غرّيد و مبارز طلبيد، باز همبار سوم عمرو ! بنشين: فرمود
گاه پيامبر  آن. ام هر چند عمرو باشد من آماده: گفتس  على اين عمرو است،: فرمود ص

                                           
 .100، ص 4، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -1
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خود س  على جنگاور با هم روبه رو شدند وهنگامى كه اين دو . ى جنگ داد به او اجازه
از نظـر  (بهتر است كسى ديگر از عموهايت كه ! اى برادرزاده: را معرفى كرد، عمرو گفت

 .ن دوست ندارم خون تـو را بريـزم  ا مى من بيايد؛ زير تر باشد به مبارزه از تو بزرگ) سن
عمـرو  س  على نبرد آغاز شد و. تو را بريزمولى من دوست دارم كه خون : گفتس  على

Pرا كشت

)
119F

1(
P .قريظه كه هـم پيمـانِ قـريش     سرانجام، پس از بروز اختالف بين قريش و بنى

سـلط  هاى سرد زمستانى طوفان تندى بـر آنـان م   بودند و پس از آنكه خداوند در آن شب
Pهايشان را پراكنده ساخت هاى آنها را واژگون و خيمه گردانيد كه ديگ

)
120F

2(
P  جنگ به پايـان ،

  رسيد و ديگر پس از آن رويداد، قريش به جنگ با مسلمانان جرأت نيافتنـد؛ رسـول اللّـه   
قريش از اين تاريخ به بعد هرگز به جنگ شما نخواهد آمـد، بلكـه شـما بـه     : فرمود ص

Pرويد جنگ آنان مى

)
121F

3(
P . 

 صلح حديبّيه و محّبت و احترام پيامبر در قلب على 
Pى سال ششم هجرى پيمان صلح حديبيه منعقد شد در ماه ذى قعده

)
122F

4(
P  قريش پـس از ،

تعلّل و اظهار عناد و جلوگيرى از ورود مسلمانان به مكه براى اداى عمره، سرانجام سهيل 
 صدور نمايان شد، پيامبر اكرم همين كه سهيل از . فرستادند صبن عمرو را نزد پيامبر 

قـرارداد  : سهيل پس از مـذاكره گفـت  » .آنان با فرستادن اين مرد قصد صلح دارند«: فرمود
بسم «بنويس : را فرا خواند و فرمودس  على صدا صلح بايد نوشته شود، آنگاه رسول خ

قـبالً   گونـه كـه   دانـيم رحمـان كيسـت؟ همـان     ما نمـى : ، سهيل گفت»الرّحمن الرّحيم  اللّه

                                           
 .106، ص 4منبع سابق، ج  -1
 .هاى سيره ى احزاب و ديگر كتاب سوره -2

 .115، ص 4، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -3
و همچنـين رجـوع شـود بـه      شـده  بيـان هاى سـيرت   دها و تفاصيل اين رويداد در كتابپيامانگيزه و  -4

 .اثر همين مؤلّف 273ـ  283ص » النبويه ةالسير«



 المرتضي  98

  بسـم اللّـه  «مـا جـز   ! به خدا سوگند: مسلمانان گفتند. »باسمك اللهم«: نوشتيد، بنويس مى
 .، چيز ديگرى نخواهيم نوشت»الرحمن الرحيم

اين پيمانى است كـه  «: بنويس: سپس فرمود» باسمك اللهم«بنويس : فرمود صپيامبر 
دانستيم كه شما رسـول   مىاگر به يقين : سهيل گفت» .محمد، رسول خدا آن را بسته است

محمـد،  : بنويس. جنگيديم داشتيم و با شما نمى ى خدا باز نمى خدا هستيد از زيارت خانه
من رسول خـدا هسـتم گـر چـه شـما قبـول       : فرمود ص  آنگاه رسول اللّه.  فرزند عبداللّه
: ويسبنرا پاك كن و به جاى آن »  رسول اللّه«ى  كلمه: سپس به على فرمود. نداشته باشيد

پيـامبر  . كه اين كـار را نخـواهم كـرد   ! به خدا سوگند: گفتس  على ،» محمد بن عبداللّه«
جايش را به من نشان بده تا خودم آن را پاك كنم، آنگـاه پيـامبر خـود آن را پـاك     : فرمود

Pكرد

)
123F

1(
P . 

 س  جنگ خيبر و جوانمردى على

Pدر آخر ماه محرم سال هفتم هجرى، جنگ خيبر روى داد

)
124F

2(
P .ين جنگ جوانمردى در ا

اى شگفت آشكار گشت و خداوند خيبر  شير خدا و جايگاه او نزد خدا و رسولش به گونه
 . را كه از نظر موقعيت جنگى و استراتژيكى بسيار مهم بود، به دست وى گشود

هاى جنگى  نشين بود كه يهوديان در آن دژهاى محكم و پايگاه خيبر يك آبادى يهودى
آمد و آنـان همـواره در    العرب به شمار مى ةين پناهگاه آنان در جزيرفراوان داشتند و آخر

كمين بودند تا آسيبى به مسلمانان وارد كنند؛ و با يهود مدينـه و خـارج مدينـه سـازش و     
خواسـت تـا از    صهاى پنهانى داشتند تا بر مدينه حملـه كننـد، لـذا رسـول خـدا       طرح
 . ى آنان آسوده خاطر و در امان باشد ناحيه

                                           
 .م1955احياء الكتب العربيه، چاپ اول، صحيح مسلم، كتاب الجهاد و السير، باب صلح الحديبيه، دار  -1
 .هاى ديگر سيره و كتاب 311ـ  319، اثر مؤلّف ص پيامبرى  سيره -2
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رسـول  . شرقى مدينه واقع بود و با شهر مدينه هفتاد مايل فاصله داشت يبر در شمالخ
با سپاه خود كه مركب از هزار و چهارصد نفر بود به سوى خيبر حركت نمود و  ص  اللّه

ى  هاى آن را يكى پس از ديگرى فتح نمود، ولى فـتح قلعـه   ى گسترده قلعه طى يك حمله
بـرد،   در آن هنگام از چشم درد رنج مىس  على .نمود مىراى مسلمانان دشوار ب» قموص«

 : فرمود صپيامبر 
فردا پرچم را كسى به دست خواهد گرفت كه خدا و رسولش او را دوسـت دارنـد و   «

هر يك از بزرگان صحابه اميدوار بود كه پـرچم بـه   » .قلعه به دست او گشوده خواهد شد
 نگام به چشم درد مبتال بـود ـ نـزد خـود    على را ـ كه در آن ه  صاو سپرده شود، پيامبر 

بـى  . خواست و بر چشمان او از لعاب دهان مبارك خويش ماليـد و بـراى وى دعـا كـرد    
آنگاه پـرچم را بـه او   . اند درنگ چشمانش چنان بهبود يافت كه گويى اصالً دردى نداشته

د؟ رسـول  پرسيد، آيا با آنان پيكار كنم تا همانند ما مسلمان شـون س  حضرت على. سپرد
آنگـاه آنـان را بـه    . ى آنها فرود آيـى  راهت را ادامه بده تا در كنارِ قلعه«: فرمود صخدا 

اگر خداوند به دست تـو  ! به خدا سوگند! اسالم فراخوان و حق خدا را بر آنان عرضه كن
Pبها بهتر است ى شتران سرخ موى و گران يك فرد را هدايت نمايد، برايت از گلّه

)
125F

1(
P . 

 خدا با مرحب، پهلوان نامدار يهود  پيكار شير
خواند  مرحب، پهلوان مشهور در حالى كه رجز مى. رسيد» قموص«ى  به قلعهس  على

اى به او زد كـه   ضربهس  على ضربه رد و بدل كردند، آنگاه بيرون آمد، على و مرحب دو
Pهايش پيش رفت شمشيرش كاله آهنين و سر او را شكافت و تا به دندان

)
126F

2(
P  سـان  و بدين

                                           
 .صحيح بخارى و مسلم باب غزوة خيبر -1
ولـى  ) 333ـ   334ص  ق،(ابن هشام آمده است كه قاتل مرحب، محمد بن مسـلمه بـود،   ى  در سيره -2

ين مطلـب در  ا). 1579طبرى ص (صحيح اين است كه على بن ابى طالب، مرحب را به قتل رسانيد 
به طور رجز خوانـده بـود نيـز نقـل شـده      س صحيح مسلم به صراحت ذكر شده و اشعارى كه على 
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نـزد ابـو   : در كتاب مصنف ابن ابى شبيه از ليث روايت شـده كـه او گفـت   . شهر فتح شد
Pجعفر

)
127F

1(
P جابر برايم روايت كرده : رفتم، او يادى از گناهان كرد و گريه نمود و سپس گفت

 )P )128F2.تا مسلمانان باال رفتند و آن را فتح نمودند به سويي كشيدكه على روز خيبر درِ دژ را 

  صى پيامبر  اعتماد راسخ به گفته ايمان قوى و

در ماه رمضان سال هشتم هجرى براى فتح مكّـه تـدارك    صهنگامى كه رسول خدا 
ديد، به مسلمانان فرمان داد كه خود را آماده نمايند و خواست كـه قـريش از حركـت     مى

 : آنان به سوى مكه با خبر نشوند؛ و فرمود
شـان وارد   ش بازدار تـا ناگهـان بـه سـرزمين    ها را از قري گزارشگران و گزارش! خدايا«

)P)129F3»شويم
P. ى بلتعه از مسلمانانى بود كه از مكّه هجرت كرده و در جنگ بـدر  حاطب بن اب

او از قريش نبود ولى با آنان پيوند داشت و اهل و اوالدش در ميان قريش . شركت داشت
نند؛ بنابراين خواست اى نداشت كه از فرزندانش حفاظت ك بودند و در آنجا فاميل و قبيله

تا بر قريش منّت نهد و آنان را مديون خود نمايـد تـا از فرزنـدانش حفاظـت كننـد، لـذا       
نامه را به زنـى داد تـا آن را   . اى به قريش نوشت تا آنها را از تصميم پيامبر آگاه سازد نامه

اونـد از  خد. اين عمل وى به هر حال كار اشتباهى بود(در برابر اجرت، به قريش برساند، 
شـايد  «: نسبت به او بـه نكـويى سـخن گفـت و فرمـود      ص  و رسول اللّه!) او در گذرد

: بخشايش نموده كه فرموده اسـت ) شان به خاطر اخالص و فداكارى(خداوند بر اهل بدر 
)P)130F4»ام هر چه باشد من شما را آمرزيـده عملتان 

P.       بـه هـر حـال، آن زن، نامـه را در موهـاى

                                                                                                             
كتـاب الجهـاد و    1807 :صـحيح مسـلم حـديث شـماره    ( .است و روايت مسلم معتبرتر و برتر است

 )السير
 .محمد باقر بن على بن حسين زين العابدين است مراد از ابوجعفر، -1
 .المعارف مكتبة، چاپ 225، ص 7، ج يةو النها يةاالبدابن كثير،  -2
 .397، ص 2، چاپ الميمنه، مصر و ابن هشام، ج 421، ص 1، ج زادالمعاد ابن قيم، -3
 .هاى صحاح نيز آمده است ، اين داستان در كتاب421، ص 1منبع سابق، ج  -4
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را به آنچـه   صدر اين هنگام خداوند پيامبر . به سوى مكه راه افتاداش پنهان كرد و  بافته
حضرت فورا علـى و زبيـر را فرسـتاد و بـه آنهـا       آن. حاطب انجام داده بود آگاه ساخت

)P)131F1»ى خاخ روضه«برويد تا به «: گفت
P اى براى قـريش   يابيد كه نامه آنجا زنى را مى. برسيد

ه راه افتادند تا زن را در همان جا كه پيـامبر فرمـوده   آنان شتابان با اسب ب» .به همراه دارد
ى نامه پرسيدند، او انكـار   از او خواستند تا از مركبش فرود آيد و سپس درباره. بود يافتند

بـه زن  س  علـى . ى آن زن را تفتيش كردند، ولى چيـزى نيافتنـد   كرد، پاالن شتر و باروبنه
بـه خـدا   . و ما نيز به ناحق مدعى نيستمكه رسول خدا راست گفته ! به خدا سوگند: گفت

زن . كنـيم  تفتيش مـى تو را آوريم و  اگر نامه را بيرون نياورى، لباست را بيرون مى! سوگند
آنگـاه  . رويـش را برگردانـد  س  علـى ! رويت را بگـردان : وقتى كه او را جدى ديد، گفت

مه را از او گرفتنـد و نـزد   آنان نا. گيسوهايش را باز كرد و نامه را از ميان آنها بيرون آورد
Pآوردند صرسول خدا 

)
132F

2(
P . 

 دلجويى و تسّلى پيامبر به على هنگام به جا گذاشتن او در مدينه 
ايـن جنـگ اهميـت زيـادى در     . در ماه رجب سال نهم هجرى جنگ تبـوك روى داد 

ى نبوى داشت؛ با اين جنگ اهدافى تحقق يافت كه در قلوب مسلمانان و اعـراب و   سيره
Pحوادث و رويدادها در تاريخ اسالم اثر عميق و ژرفى داشـت مسير 

)
133F

3(
P .   صرسـول خـدا 

و ابن مكتوم را براى امامت [ى امور مردم مدينه تعيين نمود  محمد بن مسلمه را براى اداره
را براى سرپرستى و حراسـت اهـل بيـت    س  على و ]و نمازگزاردن با مردم، انتخاب كرد

شكايت بـرد،   صاز شايعه پراكنى منافقان به پيامبر س  خويش مقرر كرد، زمانى كه على
آيا از اين خشنود نيستى كه براى من همانند هارون نسبت به موسـى  «: آن حضرت فرمود

                                           
 )مع بحار االنوار ـ فتنىمج(مكانى است بين مكه و مدينه كه دوازده ميل با مدينه فاصله دارد  -1
 .هاى صحاح آمده است ، اين داستان در كتاب421، ص 1، ج زاد المعادابن قيم،  -2
 .، اثر نگارنده361ـ  372، ص پيامبرى  سيره: ك.ر -3
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)P)134F1»، جز آنكه پس از من پيامبرى نيستباشى
P.   صدا در روايتى ديگر آمده كه رسـول خـ 

آيا مرا با  ص  لّهيا رسول ال: گفتس  على. را به جاى خويش در مدينه گذاشتس  على
Pتا پايان روايت... گذارى؟ مى زنان و كودكان در مدينه

)
135F

2(
P . 

 ى همدان  به يمن و مسلمان شدن قبيلهس  اعزام على

هـاى نماينـدگى    در سال نهم هجرت بعد از فتح مكه و مراجعت از جنگ تبوك، گروه
Pخـل شـدند  عربها از گوشه و كنار به مدينه روى آوردند و گروه گروه در اسـالم دا 

)
136F

3
PP

(
P در ،

 : گفتند خواندند و مى ها نيز بود كه رجز مى ها و يمنى ميان آنها كاروان اشعرى

  محمـدا و حــزبـه   حبةغدا نلقى األ 

 » .فردا با دوستان مالقات خواهيم كرد و به محمد و يارانش خواهيم پيوست«
ن بسـيار نـرم دل و   اند، آنـا  اهل يمن نزد شما آمده: به يارانش فرمود صرسول خدا 
Pهاست ى يمنى ايمان سهم آنان است و حكمت سرمايه. مهربان هستند

)
137F

4(
P .ص  رسول اللّه 

را با جماعتى از مسلمانان به سوى مردم يمن فرستاد تا آنان را به اسالم س  خالد بن وليد
سـالم  و مردم را به سـوى ا  هبه مدت شش ماه در آنجا ماند اهللا عنه   خالد رضيا خوانند، فر

علـى بـن    صى دوم، رسـول خـدا    مرحلـه . كردند كرد، ولى آنان اجابت نمى دعوت مى
را بـراى   صنامه و پيـام پيـامبر   س  على به سوى آنان فرستاد، همين كهرا س  طالب ابى

                                           
موسـى   ابر گواهى تاريخ، پـس از رحلـت  بايد دانست كه هارون، بن(صحيح بخارى باب غزوة تبوك  -1

موسـى   فقـط زمـانى كـه   . ى از جهـان رفـت  ود، بلكه چهل سال قبل از موسالسالم جانشين او نب عليه
نيز نبايـد فرامـوش   . السالم جانشينى او را به عهده داشت هارون عليه السالم به كوه طور رفته بود عليه

بـوده   پيـامبر خـودش  ) 53/ و مـريم   75/ يـونس  (بنـابر تصـريح قـرآن     ،السـالم  هارون عليه رد كهك
 )مترجم.(است

 .225، ص 7، ج يةو النها يةالبدان كثير، اب -2
 .مطالعه كنيد 377-383ص » عام الوفود«، اثر نگارنده تحت عنوان پيامبرى  تفصيل داستان را در سيره -3
 .32، ص 2هل اليمن، زادالمعاد، جأاب قدوم االشعريين وصحيح بخارى، ب -4
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خبـر مسـلمان   س  علـى  سپس. مدان اسالم را پذيرفتندى ه ى قبيله همه. آنان قرائت نمود
وقتـى آن حضـرت نامـه را    . رسـانيد  صطّالع پيـامبر خـدا   اى به ا شدن آنها را طى نامه

ى همـدان،   سالم بر قبيلـه «: خواند، به سجده افتاد و پس از آنكه سرش را بلند كرد گفت
)P)138F1»ى همدان درود بر قبيله

P.  

 و فروتنى  ص  نيابت از رسول الّله

را اميـر و  س  صـديق  ابـوبكر  صدا در سال نهم هجرى حج فرض شد، رسـول خـ  
تـا آن زمـان هنـوز    . حجاج مقرّر فرمود تا مراسم حج را بـا آنهـا برگـزار كنـد     سرپرست
. آوردنـد  اسم حج را به جاى مىى جاهلى خويش مر به شيوه) همراه با مسلمانان(مشركان 

 . با مسلمانان كه سيصد تن بودند حركت كردس  صديق اكبر
 ايشان،. فرود آورد ص را بر پيامبر) توبه(ى برائت  بعد از رفتن وى، پيك وحى سوره

عيـد  (ى برائت را بگير و در روز نحـر   آيات نخستين سوره: را خواست و فرمودس  على
آيند، قرائت كن و به آنـان ابـالغ كـن كـه هـيچ       گرد مى» منا«هنگامى كه مردم در ) قربان

كافرى به بهشت وارد نخواهد شد و پس از اين سال هيچ مشـركى حـج نگـزارد و هـيچ     
ى خدا را طواف نكند و هر كس با پيامبر خدا عهد و پيمانى دارد آن پيمـان   انهاى خ برهنه

 . تا پايان مهلت خود داراى اعتبار است
ه مكّـه را در پـيش   نـام داشـت ـ سـوار شـد و را     » عضباء«بر شتر پيامبر ـ كه س  على

ريتى از او پرسيد آيا براى انجـام مـأمو   صديق رسيد، ابوبكرس  صديقابوبكر  گرفت تا به
براى : گفتس  علىحجاج به تو سپرده شده است؟  اى يا اين كه امارت و سرپرستى آمده

س  ابـوبكر  با سرپرستىمردم . سپس آن دو به راه خود ادامه دادند. ام انجام مأموريتى آمده

                                           
، چـاپ قـاهره   826ى بـالذرى ص   نوشـته  »انساب االشراف«نيز به  33، ص 2، ج زادالمعادابن قيم،  -1

 .رجوع كنيد؛ در آنجا آمده كه آنان زكات اموال خويش را پرداخت نمودند
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در س  علـى فرا رسـيد،  ) الحجه دهم ذى(ر هنگامى كه روز نح. مراسم حج را انجام دادند
Pبه او فرموده بود، به مردم ابالغ كرد صد و آنچه را پيامبر ميان مردم ايستا

)
139F

1(
P . 

 ى غدير خم  الوداع و خطبه حجة

گشـت   يمن بر مى) يكى از شهرهاى(» نجران«الوداع در حالى كه از  حجةدر س  على

در اين حج يكصد شـتر بـراى قربـانى بـه      صرسول خدا . رساند صخود را به پيامبر 
هـاى   اين تعداد برابر با سال(شتر را به دست خويش سر بريد  همراه داشت؛ شصت و سه

نحـر  (مانده را از جانب او گلـو ببـرد    فرمود كه باقىس  و سپس به على) عمر ايشان بود
روزهـاى سـه    صبعد از آنكه رسـول خـدا   . بدين ترتيب يكصد قربانى كامل شد). كند
اف وداع را انجام داد و سپس بـه  ى تشريق را در منا گذرانيد، رهسپار كعبه شد و طو گانه

هاى خود بازگردند و خود با همراهانش به سوى مدينه حركت  مردم فرمان داد كه به خانه
Pكرد، وقتى به غدير خم

)
140F

2(
P اى ايراد نمـود  رسيد، خطبهP

)
141F

3(
P  از فضـايل علـى   و در آن خطبـه ،

 :سخن گفت و فرمود
)P)142F4»واِل َمْن واالُه و عـاِد َمـْن عـاَداهُ  َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفعلىٌّ َمْوالُه، اَللَُّهمَّ «

P. »  هر كس مرا دوسـت
هر كه با او دوستى كند، او را دوست بـدار و  ! دارد، على را نيز دوست داشته باشد؛ خدايا
 » !هر كه با او دشمنى ورزد، او را دشمن بدار

                                           
 .543ـ  546، ص 2، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -1
 .جحفه) سه مايلى يا(غدير خم آبى بود بين مكه و مدينه در دو مايلى  -2
ايراد شـده اسـت؛ زيـرا    ...) اليوم اكملت لكم دينكم(دين ى تكميل  اين خطبه نه روز بعد از نزول آيه -3

رجـوع  (معتبر سنى و شيعى، در روز عرفه نهم ذى حجه نـازل شـده اسـت     رواياتاين آيه به اتفاق 
 ـ مترجم ـ) صادقجعفر ، روايت ابوالجاروديه از  هكنيد به اصول كافى، باب ما نص اللّ

 .، به نقل از امام احمد و نسايى416 ،415، ص 4، ج يةالنبو ةالسيرابن كثير،  -4
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ند و او انتقاداتى داشـت س  على اين بود كه بعضى از مردم بر ى ايراد اين سخنان انگيزه
اى از سربازانى كه در يمن با او همراه بودند، به علت  عده. را مورد مالمت قرار داده بودند

Pاجراى عدالت

)
143F

1(
P پنداشـتند، در   در امورى كه آنان به گمان خود ظلم و اجحاف و بخل مى

بـود و  س  مورد ايشان سخنان نادرستى به زبـان آوردنـد، در صـورتى كـه حـق بـا علـى       
Pوردى نداشتاعتراض آنان م

)
144F

2(
P.  از انجـام   صهنگامى كه پيامبر : گويد ابن كثير مىحافظ

مناسك حج فراغت يافت و به مدينه بازگشت در بين راه، در مكانى به نام غدير خم، زير 

                                           
الوداع از يمن حركت كرد تا خود را  حجةبراى س على اند كه وقتى  بر تاريخ آوردههاى معت در كتاب -1

ش را براى فرماندهى سپاه به جانشينى خود برگزيد و پيش از آنان يارانبرساند، يكى از ص پيامبربه 
ها به غنيمـت گرفتـه    از يمنىس على هايى را كه  آن مرد لباس. يدرسان ص پيامبرخود را به مكّه نزد 

بـه پيشـواز آنهـا    س نزديك مكّـه رسـيدند، علـى     سپاهيانوقتى . خود تقسيم كرد لشكريانبود، بين 
ن و يـا ايـن جر . ها را از تن بيرون كنند ها را بر آنان ديد دستور داد تا همگى لباس وقتى لباس. شتافت

 ص پيـامبر ر مورد غنايم موجب دلگيـرى آنـان شـد و در ايـن بـاره بـه       ن ديگر دياهمچنين دو جر
جـود آمـده   و بـه س على جوى كه عليه  براى شكستن صاز اينجا بود كه رسول خدا . شكايت بردند

ش حضور داشتند، ايراد سخن فرمـود و آنـان را از نـاراحتى و    سپاهيانو س على جمع كه  بود، در آن
از علـى گلـه نكنيـد    ! اى مردم«: چنين نيز فرمود پيامبرگويد  بن اثير مىا. بدبينى از على برحذر داشت

 .»گيرتر است كه او در راه خدا و براى خدا از همه سخت
ابن اثير، تاريح كامل، حـوادث سـال دهـم، ج سـوم ـ همچنـين بامـداد اسـالم، تـاليف دكتـر           : ك.ر(

ج ) ترجمـه فارسـى  (ى ابن هشام،  هـ سير  1369، انتشارات امير كبير، 48كوب، ص  عبدالحسين زرين
ـ   569، ص 3ان اثر محمد ابـوزهره، ج  پيامبرش ـ خاتم  .  ـه 1366ى اسالميه  ، كتابخانه374، ص 2

 .1373، آستان قدس 561
ى  به كـار بـرده اسـت؛ از جملـه دربـاره     س على  مولى را براى كسانى ديگر جز ى اسالم كلمه پيامبر

زيـد  و همچنين خطاب به » ةَسْلماُن موال ألهل المدينـ«؛ )مدينه استسلمان موالى اهل : (سلمان فرمود
ـ متـرجم  ) 443/  3كثير  ى ابن سيره. (تو برادر و موالى ما هستى! ؛ اى زيد»موالنـاأنت أخونـا و «: فرمود

 ـ
 .، دارالفكر العربى، بيروت414، ص 4، ج النبويه ةالسيرابن كثير،  -2
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ى مهمـى   ى همان سال توقف نمود و خطبـه  درختى، در روز يكشنبه، هيجدهم ذى حجه
ى امانـت،   زيادى سخن گفت و همچنين دربارهى مطالب  در آن خطبه درباره. ايراد فرمود

بـا ايـن سـخنان بـه     . و قرابت وى با پيامبر سخن گفـت س  عدالت و صفات نيكوى على
سپس ابـن كثيـر   . پيش آمده بود، پايان دادس  اى نسبت به على كدورتى كه در قلوب عده

حيح و غيـر  احاديث ص: گويد وارده در اين باره پرداخته و مى به تجزيه و تحليل احاديث
ى اكثر محدثان بر آن بوده كه هر روايتـى   صحيح در اين مورد با هم آميخته است و شيوه

اند، بدون بررسى و جدا نمودن صـحيح از ضـعيف آن را نقـل     در مورد يك موضوع يافته
Pاند كرده

)
145F

1(
P . 

  صرحلت رسول خدا 

نيز تحقـق   صسرانجام سنّت خدايى نسبت به آفريدگان و انبيا، در حقّ رسول خاتم 
 :راست گفته است خداى بزرگ و برتريافت؛ 

﴿                                  ﴾ 

در  اند كه و محمد، فقط پيامبر است؛ پيش از او نيز پيامبراني بوده« ].144: آل عمران[
  ».گرديد؟ آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود، به آيين گذشته باز مي. اند گذشته

پايان يافت و مأموريت تبليغ دين و تصويب شريعت و قانون الهى  صرسالت پيامبر 
آورش را با دخول دسـته جمعـى مـردم در ديـن اسـالم       تكميل شد، خداوند ديدگان پيام

بـه   صرسول خـدا  . ش دين در جهان نمايان گشتروشن گردانيد و آثار و عاليم گستر
وفادارى مردانى كه در دامان خويش پرورده و زير نظر مستقيم خود تربيـت نمـوده بـود،    
اطمينان كامل پيدا كرد و يقين نمود كه آنان وفادارى خود به اين ديـن را ثابـت خواهنـد    

ه و تعـاليم آن را بـه   گيرى از غيرت دينى خويش، اصالت دين را حفظ نمود كرد و با بهره
آنگـاه خـود   . بدون شك شواهد و آثار اين امر به ظهور پيوسته بود. اجرا خواهند گذاشت

                                           
 .، دارالفكر العربى، بيروت208، ص 5ج  ،يةو النها يةالبدا: ابن كثير -1
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پـس مسـلمانان را   . خداوند نيز ديـدار او را دوسـت داشـت   . را براى لقاى خدا آماده كرد
ى خـويش را   ها كرد و بارها در جمع آنان سخن گفت، و اندك دارايى باقى مانده سفارش

گمان محمـد نسـبت بـه خـدايش چـه      «: ين پنج، تا نه سكه بود، انفاق نمود و فرمودكه ب
 : »نزد او موجود است) مقدار مال(خواهد بود، اگر در حالى او را مالقات كند كه اين 

 .»ِقَيُه َو هذا اْلماُل ِعْنَدهُ َجلَّ َلْو لَ وَ  َعزَّ    ما َظنُّ ُمَحمٍَّد بِالّله«
 هـا را بـين نيازمنـدان    فرمان داد تا آن سـكّه  ل ي صديقه عايشهلذا به ام المؤمنين، 

Pمصرف كند

)
146F

1(
P . شدت گرفته بود، در همين حال غسل نمود و خواست  صبيمارى پيامبر

: آيا مردم نماز خواندنـد؟ گفتنـد  : وقتى به هوش آمد، پرسيد. برگردد كه ناگاه بيهوش شد
آن هنگام مـردم در مسـجد منتظـر آن     در. آنها منتظر شما هستند ص  خير، يا رسول اللّه
س  صديقكسى را به دنبال ابوبكر  ص  ى نماز عشا بودند، رسول اللّه حضرت براى اقامه

تـو بـا   : گفـت  فـاروق  دل بود، لذا به عمر ابوبكر مردى نرم. فرستاد تا با مردم نماز بخواند
بنـابراين  . هستيد رشما به اين كار از من سزاوارت: گفتس  فاروق اعظم! مردم نماز بخوان

بـه فرمـان آن حضـرت نمازهـاى     س  ابـوبكر صـديق   ،ص در طى مدت بيمارى پيـامبر 
 . خواند جماعت را به جاى ايشان با مردم مى

Pخواند با مردم نماز مىس  صديقابوبكر يك روز كه 

)
147F

2(
P آرامشى يافت، لذا  ص، پيامبر

 صپيـامبر  س  بـوبكر همين كه ا. براى نماز ظهر بيرون آمد بعباس و على  به كمك
. را ديد، خواست كنار رود؛ اما آن حضرت به او اشاره كـرد كـه در جـاى خـويش بمانـد     

نشسـت و در كنـار    صپيـامبر  . سپس به آنان دستور داد تا ايشان را كنار ابوبكر بنشانند
با نماز پيامبر س  ابوبكر. خواند ايستاده نماز مىس  نشسته نماز خواند و ابوبكرس  ابوبكر

                                           
 .49، ص 6مسند امام احمد، ج  -1
مراجعه شود بـه  . اند ضبط كرده ص  رسول اللّه حياتروز دوشنبه آخرين روز  آيامورخان اين روز ر -2

 )مترجم. (، چاپ بيروت322، ص 4ى ابن هشام، ج  سيره
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Pاقتدا كرده بودندصديق ابوبكر  خواند و مردم به نماز مى ص

)
148F

1(
P .رسول : گويد مىس  على

نسبت بـه اداى نمـاز و پرداخـت زكـات و خـوش رفتـارى بـا        ) در آن روزها( صخدا 
Pزيردستان، سفارش نمود

)
149F

2(
P .چشـمانش را بـه طـرف     صپيـامبر  : گويـد  مى ل عايشه

ظرفى پر از آب در كنـار  » به سوى يار برترفى الرفيق األعلى ـ  «: آسمان بلند نمود و گفت
ماليـد و   برد و به صـورت خـويش مـى    حضرت بود كه گاه دست خود را در آن فرود مى

: سپس انگشت چـپ را بلنـد كـرد و فرمـود    » .ها دارد ، مرگ سختى هال إله إال اللَّ «گفت  مى
تش به طرف ظـرف  تا آنكه روحش پرواز نمود و دس »الرفيـق األعلـى فى الرفيق األعلى، فى«

Pآب مايل شد

)
150F

3(
P . اى بـر اصـحاب و    هماننـد صـاعقه   ص  خبر جانگداز وفات رسول اللّـه

ى او  داشـتند و بـا زنـدگى در سـايه     صيارانش فرود آمد؛ زيرا محبت شديدى با پيامبر 
عادت كرده بودند؛ همانند زندگى فرزندان در آغوش پدران مهربان، بلكه به مراتب بـيش  

بـر اهـل    صطبعا فراق و دورى رسول خـدا  . دلبستگى داشتند ص  للّهاز آن به رسول ا
بـيش از  س  مرتضـي و علـى   ل ي زهـرا  فاطمـه  ت وى و خاندان هاشمى بـه ويـژه  بي

ديگران گران آمد؛ زيرا قانون فطرت و خويشاوندى نزديـك و اضـافه بـر آن احساسـات     
اين غـم جانكـاه را بـا    كرد؛ اما آنان  لطيف، نيروى عاطفى و شدت محبت چنين اقتضا مى

 . ى تربيت نبوى بود، تحمل كردند قدرت ايمان و رضا به قضاى خدا كه ثمره
را اهل بيت وى بـه عهـده گرفتنـد؛ امـا بـا       ص  تجهيز و تكفين پيكر پاك رسول اللّه

بـر پيـامبر   ى شديدى كه با آن حضرت داشـتند هـيچ يـك از آنـان      وجود محبت و عالقه
گرى به شدت منع فرموده بود؛ در واپسـين روزهـاى    از نوحه ايشانگرى نكرد؛ زيرا  نوحه

 : فرموده بود ]در مورد پرهيز از عمل يهود و نصارى[زندگى خويش 

                                           
اثر سيد عبدالرحيم خطيب بـه نقـل از   » خينشي«وفاته، در كتاب و صحيح بخارى، باب مرض النبى -1

 )مترجم. (، چاپ اول18به ابوبكر اقتدا كرد، ص  پيامبرهاى حديث آمده است كه  كتاب
 .473، ص 4روايت امام احمد، همچنين ابن كثير، ج  -2
 .وفاتهبخارى، باب مرض النبى و -3
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)P)151F1»النَّصارى، ِإتََّخُذوا قـُُبوَر أَنِْبيائِِهْم َمساِجدَ َعَلى اْليَـُهوِد وَ    ُة الّلهَلْعنَ «
P »بـر يهـود و    خـدا  نفرين

 » .قرار دادند) محل سجده(نشان را مسجد نصارى كه قبور پيغمبرا
تـرين و   هنگام وفات، شصـت و سـه سـال داشـت، آن روز تاريـك      صپيامبر اسالم 

ترين روز در تاريخ جهان بشريت بود، همـان   ترين روز براى مسلمانان و سخت وحشتناك
ترين روزى بـود كـه خورشـيد در آن طلـوع      گونه كه روز والدت آن حضرت، با سعادت

Pاستكرده 

)
152F

2(
P . 

* * * 

                                           
 .صحيح بخارى -1
 .393ـ  407ا همين قلم، ص ب) نبى رحمت يا(» النبويه ةالسير«اختصار از  -2





 

 

 :بخش سوم
 س  قيصد ابوبكر در زمان خالفتس  علي

 
 

ها و شرايط الزم براى  ساز ـ سرانجام اديان كهن ـ ويژگى اى حساس و سرنوشت لحظه
فـت ـ شـورا در اسـالم و     واجـد شـرايط خال  س  ـ ابـوبكر صـديق    صجانشينى پيامبر 

 علـى  ى ـ راز تأخير خالفت عمومـ بيعت س  ابوبكر ـ مراسم بيعت باس  ابوبكر خالفت
ـ   لزهرا  ي و موضع قاطع وى ـ فاطمه س  صديقابوبكر  نخستين آزمون سخت ـس 

 ى نهو پايدارى او ـ تعاون و هميارى صـادقا  س  على ـ آزمونس  با ابوبكرس  بيعت على
با اهل بيت ـ نگاهى كوتاه بـه   س  صديق ابوبكر ى ـ روابط دوستانهس  ابوبكر باس  على

 .آورى قرآن ـ ابوبكر از زبان على به عنوان يك زمامدار ـ جمعس  رت ابوبكرزندگى حض





 

 

 س  صديقابوبكر در زمان خالفت س  علي

 ساز  اى حساس و سرنوشت لحظه
در حالى به ديدار پروردگـارش شـتافت كـه هنـوز اسـالم در برابـر        صرسول خدا 

رهاى وحشـيانه و جوامـع   با عقايد شركى، اخالق حيوانى، رفتا(اقيانوس بيكران جاهليت 
عربها تازه به اسالم . اى كوچك بود همچون جزيره) هاى ظالم و بيدادگر فاسد و حكومت

گرويده و در زندگى جاهلى پيشين خود به وحدت و انسجام و كرنش در برابر يك نظام، 
ترين و  در چنين موقعيتى از حساس صخوى نگرفته بودند؛ بنابراين، رحلت رسول خدا 

 . آمد سازترين لحظات تاريخ امت اسالمى به شمار مى سرنوشت
هـاى وسـيعى از    اديان بزرگ جهان قبل از اسالم كه پيروان آنها روزى مناطق و آبـادى 

هـاى   ى انحراف و تحريـف و دسـتخوش توطئـه    دنيا را در اختيار داشتند، سرانجام طعمه
بعد از رحلـت پيشـوايان   هاى خارجى شده و نابود گشتند؛ به دليل اين كه  داخلى و جنگ

نخستين آن اديان، جانشينى و توضيح و تفسير آنها به افـراد ضـعيفى سـپرده شـد كـه از      
اهداف و اصول اساسى اديان ياد شده، فهمِ عميق و شناخت دقيقى نداشتند، يا از اخالص 

بهره بودند، يا غيرت و شهامتى كه براى حفظ اصـالت آن   و دلسوزى نسبت به مذهب بى
طلبى در قلـوب آنـان    اندوزى و جاه شد، يا ثروت الزم بود، در وجود آنها يافت نمى اديان

هايى كه براى  ها و فلسفه ريشه دوانده بود، در نتيجه اين اديان و مذاهب قدرتمند، در نظام
نابودى آنها به وجود آمده بودند، ذوب شدند يا اين كه بـا آنهـا طبـق مصـلحت روز بـه      

پذيرفتند  دند و به خدمت پادشاهان و حكّامى كه آن مذهب را مىمصالحه و سازش تن دا
رسانى به  كردند و به جاى ترويج و نفع هايى كه خود را به آن اديان منتسب مى و حكومت

اديـان برهمـايى، بـودايى و    . پرداختنـد، درآمدنـد   بـردارى از آن مـى   مذهب، بيشتر به بهره
مؤسسان خود به چنين سرنوشتى دچـار   زردشتى در مدت كوتاهى پس از فقدان نخستين
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ى زمانى كوتاهى دستخوش تحريف شد و مسيحيت نيز  مذهب يهود نيز در فاصله. شدند
 . السالم با همين فرجام مواجه گشت پس از حضرت مسيح عليه

 هاى كهن  سرانجام آيين
دند زنيم؛ زيرا آنها دو آيين آسمانى بو نخست، تاريخ دين يهود و مسيحيت را ورق مى

 . اند كه قرآن و اسالم پيروان آنها را اهل كتاب ناميده
 : المعارف يهودى مضمونى به شرح زير آمده است ةدر دائر

پرستان، دليل اين واقعيت است كه پرستش بتان و  اظهار خشم و نارضايتى انبيا از بت«
از مراجعت از  ها راه يافته بود و بعد هاى اسراييلى خدايان ساختگى از همان قديم، در دل

هاى آن باقى بود؛ آنـان اعتقـادات خرافـى و شـركى را      آوارگى و تبعيد در بابل نيز، ريشه
)P)153F1»پذيرفته بودند

P. هـاى   ها و تأويل اما مسيحيت، در همان عصر نخست به تحريف افراطى
پرستى مسيحيان روم گرفتار شد و تعاليم سـاده و آسـان حضـرت     مورد جاهالن و بت بى

ها مدفون شد و نور توحيد و يكتاپرستى پشت  ها و تحريف آوارهاى اين تأويلمسيح زير 
كه زمـام رهبـرى ديـن    .) م 65ـ   SANT PAUL )10پولس راهب . ابرهاى تيره پنهان ماند

مسيحى و توجيه و تفسير آن را در زمانى نزديك به زمان مسيح بـه عهـده داشـت، سـهم     
برخى از محققان معتقدند . سيح داشته استبزرگى در ايجاد تحول و انحراف در مذهب م

كه مسيحيت رايج كنونى، در شكل و بافت و در روش تجسيم، تمثيل و پيروى از آداب و 
رسوم بوديسم، بيش از جانشينان نخستين مسيح، مـديون پـولس اسـت، و همـين عقايـد      

ب ساختگى پولس است كه دنياى مسيحيت به مدت هيجده قرن آنها را اصول عقايد مذه
 . مسيحى ارتودكسى قرار داده است

                                           
1- JEWISH"ENCYCLOPEDIA. VOL.×IIP. 568-569 
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ى نخستين خويش منحرف شد و سادگى خود  مذهب برهمايى نيز خيلى زود از جاده
ى ارتباط مستقيم روحى او با آفريـدگار جهـان، منقطـع گشـت و      را از دست داد و رشته

Pميليون رسيد 330پرستى بر آن چيره شد و تعداد بتان و معبودان وى به  بت

)
154F

1(
P . 

سم نيز چنين سرگذشتى دارد؛ اين آيين خود منحرف شـد و ديگـران را نيـز بـه     بودايي
پرستى و آداب و رسوم مذهبى چنان بر اين آيين هجوم آورد كـه در   انحراف كشانيد؛ بت

پرست مبدل شد كه از مذهب برهمايى جز بـا اسـامى و    مدت كوتاهى به يك مذهب بت
هاى  نبود، تا جايى كه در بعضى از زبان ها، قابل تشخيص و شناخت تعداد بتان و مجسمه

)P)155F2»بودا«شرقى نام 
P  شناخته شد» بت«مترادف باP

)
156F

3(
P .  مذهب زردشتى نيز از اين فرجام جـان

 : گويند مى )WORLD RELIGIONS OF THE(» اديان جهان«سالم بدر نبرد، نويسندگان 
دل پديد العملى كه بعد از مرگ زردشت به عنوان جنبش اصالحى متعا جنبش و عكس

پيروان و دوستداران ايـن مـذهب از ايـن    . آمد، معبودان اديان كهن را دوباره زنده گردانيد
اين حركت را رهبـرى و  ) پيشوايان مذهبى(كاهنان قديم . حركت به گرمى استقبال كردند

محابا به يكتاپرسـتى دعـوت    بدين ترتيب مذهبى كه بى. اظهار خشنودى و مسرّت نمودند
Pشمار غرق گرديد ل خدايان بىكرد، در سي مى

)
157F

4(
P . 

  صها و شرايط الزم براى جانشينى پيامبر  ويژگى

با بحران بزرگى مواجه شدند؛ بحرانى كه راه  ص  مسلمانان پس از رحلت رسول اللّه
شـيوه و سـنت   «شـدند؛ زيـرا    گريزى از آن وجود نداشت و بايد روزى با آن روبه رو مى

)P)158F5»ز اين چنين بوده و سنت الهى تغييرپذير نيستهاى گذشته ني الهى نسبت به امت
P.  يگانه

                                           
1- L.S.O. MALLEY"POPULAR HINDUISM. P.P.6.7 

 )مترجم. (شود كه بر وزن بت است د مىيا»بده«در زبان اردو بودا به نام  -2
3- C.VAIDYA"Ộ+C.VAIDYA) Bk1:HISTORY OF MEDIAEYAL HINDUINDIA.V.1.P.101 

 .ـ چاپ نيويورك 139 ص -4
 .62 :حزاباأل -5
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راه حل اين مشكل و چيره گشتن بر اين بحران بزرگ كه امت نوپاى اسالمى با آن مواجه 
هايى باشد كه به توفيـق خـدا بتوانـد     بود، انتخاب خليفه و جانشينى بود كه داراى ويژگى

ها عبارتنـد   اين ويژگى. انحراف باز دارد دين را از تحريف و دستبرد، و امت اسالمى را از
 : از

 ص  ـ در طول زندگى، بعد از گرويدن به اسالم، همواره مورد اعتمـاد رسـول اللّـه    1
ى بعضـى از اركـان    در حق او گـواهى دهـد و او را در اقامـه    صبوده و شخص رسول 

و در مراحـل   ى خود قرار داده باشد اساسى دين و انجام كارهاى مهم، جانشين و نماينده
خطرناك و حساس، كه انسان جز فردى را كه به او اطمينان و اعتماد كامل داشته باشد به 

 . گزيند، او را به همراهى خويش انتخاب كند همراهى بر نمى
هاى سهمگينى كه اصل و روح ديـن   اى قوى باشد كه در برابر طوفان ـ داراى روحيه2

هـاى صـاحب    هـا و زحمـت   ته باشـد كـه تـالش   كنند و اين خطر وجود داش را تهديد مى
رسالت به باد فنا برود و همچنين در برابر گردبادهاى تندى كه قلوب بسـيارى از مؤمنـان   

اندازد، اين جانشين مانند كوه، استوار و ثابت قدم باشد و  مخلص و با سابقه را به لرزه مى
ايفا كنـد؛ و تسـلّى بخـش    نقش جانشينان راستين انبياى راسخ را در استقامت و پايدارى 

 . ى ناب محمدى را از هرگونه گزند حفظ كند هاى پيروان پيامبر باشد و دين و عقيده دل
ـ در زمان حيات پيامبر با اسالم زيسته و از شناخت دقيق اسالم و درك موقعيـت آن  3

 برخوردار باشد و در تمام احوال؛ چه در حالت صلح يا جنگ، خوف يا امنيت، تنهايى يـا 
 . را الگو و نمونه قرار دهد صى پيامبر  دستى يا رفاه، عمل و شيوه اجتماع، تنگ

ـ در غيرت شديد دينى ممتاز باشد و غيرت او نسبت به حفظ اصالت ديـن و بقـاى   4
بيش از غيرت يك فرد غيور بر ناموس و آبـروى خـود و    صى زمان پيامبر  آن بر شيوه

استوار باشد كه هيچ گونه ترس يا طمع يا تأويل و  اش باشد و در اين راستا چنان خانواده
ى او قرار  ترين دوستان مانع اهداف خدا پسندانه ترين و محبوب توجيه يا مخالفت نزديك

 . نگيرد
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بعد از رحلت وى، عزم  صى پيامبر  ها و آرزوهاى به جا مانده ـ در اجراى خواسته5
ر برابـر هـيچ قيمتـى سـرمويى از     ناپذيرى داشته باشد و حاضر نباشـد د  آهنين و شكست

 . ى پيامبر منحرف شود و در اين زمينه از مالمت و سرزنش نترسد هاى به جامانده آرمان
ى آن به قدرى گريزان باشد كه نظيرش جز در  ـ از دل بستن به دنيا و مظاهر فريبنده6

كند كه يافت نشود و هرگز به ذهنش خطور ن)  ص  محمد رسول اللّه(امام و پيشواى او 
براى خود حكومت شخصى و موروثى تأسيس كند و آن را براى ورثه و خاندان خـويش  

العـرب،   ةهاى همجـوار جزيـر   هاى سلطنتى در حكومت توسعه دهد، آن گونه كه خانواده
 . اند مانند روم و فارس به آن عادت داشته

 واجد شرايط خالفت س  ابوبكر صديق

ت و شرايط بود و اين خصوصيات در زندگى ى اين صفا واجد همهس  صديقابوبكر 
ى او آشكار و نمايان بود و در تمام مراحل زندگى خويش چه قبـل از خالفـت و    و سيره

و چه بعد از خالفت تا پايان عمر اين صـفات را همـراه    صدر زمان حيات رسول خدا 
Pداشت

)
159F

1(
P   سـت كـه   و براى همگان به طور قطع و يقين، از طريق تواتر به اثبـات رسـيده ا

 . جاى هيچ گونه شك و انكار وجود ندارد
اينك به ترتيبى كه گذشت، به تشريح چگونگى اين صفات و شرايط در وجود ابوبكر 

 : پردازيم مىس  صديق
هنگـامى آشـكار گشـت كـه در سـفر      س  بـر ابـوبكر   ص  ـ اعتماد كامل رسول اللّه1

به شـرف   ي منوره مدينه به سوى ي مكرمه  فرساى هجرت از مكه تاريخى، خطير و طاقت

                                           
اإلصـابه فـى   «و  6، ابن كثيـر، ج  »يةو النها يةالبدا«هاى  به كتابصديق ابوبكر ى  براى آگاهى از سيره -1

 .هاى تاريخ و سيره مراجعه شود اثر حافظ ابن حجر و ديگر كتاب» بةتمييز الصحا
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Pنايـل آمـد،  » يار غار«و افتخار عنوان  ص  مصاحبت و همراهى رسول اللّه

)
160F

1(
P    سـفرى كـه

مكه را فرا گرفته بود و از همه سو دشمنان قسـم  در كمين بود و ترس و وحشت، دشمن 
ى دستگيرى و قتل ايشان بودند، مسلّم است كه هيچ انسان عاقـل در چنـين    خورده، آماده

ر خطر، هرگز فـردى را كـه مـورد اعتمـادش نباشـد و بـه صـداقت و خلـوص و         سفر پ
نثارى و فداكارى او اطمينان نداشته باشد، به همراهـى و راز دارى خـويش انتخـاب     جان

Pنخواهد كرد

)
161F

2(
P . 

خداوند اين سفر تاريخى را با ثبت نمودن در قرآن مجيد براى هميشـه مانـدگار قـرار    
 : دفرماي داده است، آنجا كه مى

﴿                               

    ﴾ ]40: بةالتو.[ 

نفر بـود از   كه او يك كردند، در حالى را از مكّه اخراج) صپيامبر (كه كفار او  هنگامى«
همانـا خـدا بـا    ! مخـور  غم: گفت مى) ابوبكر(رفيقش  كه به بودند، آنگاهكه در غار  دو نفرى

 » .ماست
                                           

بـه فرمـان خـدا بـوده      پيامبربا س ى ابوبكر هاى شيعه تصريح شده است كه همراه در برخى از كتاب -1
فرمـان خـدا نبـوده     بردن ابوبكر بى: ... نويسد مى» مجالس المؤمنين«ى  است؛ به عنوان نمونه نويسنده

 ، ـ مترجم ـ310مجالس المؤمنين، مجلس پنجم، ص (است 

» مـة اإلمـا  فـة رفـى معـ   مـة منهـاج الكـرا  «ى كتاب  ى معروف شيعه، ابن مطهر حلّى، نويسنده نويسنده -2
آيد؛ زيرا ممكن اسـت   در غار، فضيلتى براى ابوبكر به شمار نمى پيامبرمصاحبت ابوبكر با «: گويد مى

 .»او را از ترس اين كه رازش را فاش كند، با خود همراه ساخته است پيامبر
ه اين كتـاب  ك» اوليجا خدابنده خان«اند وقتى موضوع باال براى ولى نعمت حلّى، پادشاه تاتارى  آورده

» .هرگز يك انسان عاقل چنين كـارى نخواهـد كـرد   «: را براى وى تأليف كرده نقل شد، پادشاه گفت
توانست مشتى خاك به رويش بپاشد تا او را  آرى، اگر رسول خدا از همراهى ابوبكر راضى نبود، مى(

ى  دگان خانـه نبيند، همان گونه كه هنگام خارج شدن از منزل، مشتى خاك به صـورت محاصـره كننـ   
 ))مترجم. (خويش پاشيد و خداوند بر چشمانشان پرده افكند كه او را نديدند
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 . ى شخص ابوبكر است كه كسى با او شريك نيست اين فضيلت و منقبت، ويژه
تـوان   اما جانشينى در مورد برگزارى بعضى از اركان اساسى دين؛ مسلم است كه نمـى 

؛ زيرا اين دو فريضـه را هـر فـرد بـه     ى روزه و زكات جانشين تعيين كرد در اداى فريضه
توان  ى حج مى ولى در مورد امامت نماز و سرپرستى اقامه. دهد صورت انفرادى انجام مى

رسـول  . ثابـت اسـت  س  صديقابوبكر  مود و اين شرف و افتخار براىجانشين انتخاب ن
برابـر  او را جانشين خـود در نمـازگزاردن بـا مـردم قـرار داد و كسـى را بـا او         ص  اللّه

Pندانست

)
162F

1(
P .] براى نماز، در آخـر بخـش دوم زيـر عنـوان     صديق ابوبكر ماجراى جانشينى

 ] بيان شد» صدا رحلت رسول خ«

بـه  : شدت گرفـت، فرمـود   صكند كه وقتى بيمارى رسول اكرم  ابوموسى روايت مى
 ص  يا رسول اللّه: گفت ي صديقه ابوبكر بگوييد با مردم به جاى من نماز بگزارد، عايشه

تـوان  ) و جاى شما را خـالى بيابـد  (مردى نرم دل است، اگر در جاى شما بايستد  ابوبكر
ى خود را تكرار كرد و با تأكيـد فرمـود تـا     گفته صپيامبر . نمازگزاردن با مردم را ندارد

Pابوبكر نيابت او را به عهده گيرد

)
163F

2(
P. 

ار كـردن  را بـراى امـارت و سرپرسـتى برگـز     صديقابوبكر  صهمچنين رسول خدا 
در سال نهم . مراسم حج كه مقامى عالى و مسؤوليتى بزرگ بود، جانشين خويش قرار داد

                                           
چهارشـنبه تـا روز    ،را در نمازهاى پنجگانـه، از روز سـه شـنبه   س ، حضرت ابوبكر صول خدا رس -1

طـى ايـن مـدت بـه امامـت او      ) و خطبه نيـز (ى بعد جانشين خود كرد و نماز جمعه  ى هفته دوشنبه
چنـان كـه خـود    . ادا نمودس اين نمازها را پشت سر حضرت ابوبكر س د و حضرت على برگزار ش

ابوبكر در «: فرمايد آمده است، مى» شرف النبى«اى طوالنى كه مشروح آن در كتاب  ايشان ضمن خطبه
» كـرد  بـت آن حضـرت اقامـه مـى    يابنابر دستور وى هفت روز نمازها را بـه ن  ص  رسول اللّه حيات

 .ـ مترجم) 1361، چاپ تهران 301، ص 29ظ، شرف النبى، باب ابوسعيد واع(
در روايتـى ديگـر آمـده كـه     . »باب استخالف اإلمام إذا عرض لـه عـذر  «، ةصحيح مسلم، كتاب الصال -2

پسندند كه چون ابوبكر حاضر باشـد، ديگـرى امامـت     خدا و مسلمانان نمى«: فرمود صرسول اكرم 
 )مترجم. ([، نشر مركز1373، چاپ اول، 543اسحاق ص ى ابن  ى فارسى سيره ترجمه_» .كند
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را به جانشـينى  س  حضرت ابوبكر ص  هجرى حج فرض شد و در اين سال، رسول اللّه
س  حضرت ابـوبكر . خويش برگزيد تا برگزارى حج و راهنمايى حجاج را به عهده گيرد

Pه به سوى مكه رهسپار شـد با سيصد تن از حجاج از مدين

)
164F

1(
P .    آن گونـه كـه در صـفحات

پـس از  [س  ـ نخستين مظهر پايدارى و توان روحـى حضـرت ابـوبكر   2. گذشته بيان شد
كه مسلمانان با آن  ص  ى جانكاه، يعنى وفات رسول اللّه در بزرگترين فاجعه]فقدان پيامبر

اى بـر   نـد صـاعقه  همان صزيرا خبر وفـات رسـول اكـرم    . آزموده شدند، متجلّى گشت
 فـاروق اصحاب فرود آمد، تا جايى كه بعضى ياراى باور كردن آن را نداشتند؛ حتى عمـر  

خبر [كه به قوت قلب و هوشمندى معروف بود، در پيشاپيش اين گروه قرار داشت و س 
به مسجد رفت و طى سخنانى خطاب  ]فوت پيامبر، چنان او را هراسان و دگرگون كرد كه

 : به مردم گفت
)P)165F2»از دنيا نخواهد رفتس  تا زمانى كه خداوند منافقان را نابود نكند، رسول خدا«

P.  در
آن هنگام مردى الزم بود كه چون كوه ثابت و استوار باشـد و ايـن تزلـزل و ترديـد را از     

او پـس  . بودس  براستى اين سروش غيب، حضرت ابوبكر صديق. دلهاى مردم بيرون كند
صيبت جانگداز، از منزلش حركت كرد و در برابر درِ مسجد پيامبر از اطالع از وقوع اين م

مشغول سخنرانى بود، ولى ايشان بـه  س  در آن هنگام حضرت عمر. از مركبش فرود آمد
در آن بـود، وارد   صهيچ چيز توجه نكرد و ابتدا به اتاق عايشه كه پيكرِ مبـارك پيـامبر   

ى آن حضرت بوسه زد و با حالتى  خسارهى ايشان برداشت و بر ر شد و پارچه را از چهره
مرگى را كه خداوند بر شما مقرر ! ص  اللّهپدر و مادرم فدايت باد يا رسول : گريان گفت

آنگـاه پارچـه را بـر    . كرده بود، چشيدى و بعد از اين، هرگز مرگ سراغ شما نخواهد آمد
يشان بـه سـخنان   ديد كه مردم آشفته و پر. روى ايشان كشيد و سپس از اتاق بيرون رفت

                                           
 .543ـ  546/  2، النبويه ةالسيرابن هشام،  -1

 .م1964، چاپ قاهره، 479، ص 4، ج النبويه ةالسيرابن كثير،  -2
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دهند، نزديك رفت و از او خواست تا به سخن او گـوش فـرا    گوش مىس  حضرت عمر
 . دهد

 همچنان به سخنان خود ادامه داد، وى كه چنين ديـد، خـود بـه   س  ولى حضرت عمر
او بعـد از  . همين كه مردم صداى او را شـنيدند بـه او روى آوردنـد   . ايراد سخن پرداخت

دنيـا  پرستيد، بداند كـه او از   هر كس محمد را مى! اى مردم«: فتحمد و ثناى پروردگار گ
سپس اين » .مردد، بداند كه او زنده است و هرگز نخواهد پرست رفت و هر كس خدا را مى

 :آيه را تالوت كرد

﴿                                      

                        ﴾ ]آل عمران :

144.[P

)
166F

1(
P  

اند، آيا اگر او بميـرد   اى نيست كه پيش از او فرستادگان در گذشته محمد جز فرستاده«
زيـانى    گرديد؟ و هـركس چنـين كنـد بـه اللّـه      مى ت خود بازيا كشته شود به دين جاهلي

 » .رساند و به زودى خداوند شكرگزاران را پاداش خواهد داد نمى
گويا مردم تا ! اند كه به خدا سوگند كسانى كه در آن جمع حضور داشتند، روايت كرده

 حضـرت عمـر   .خبر بودند كرد از نزول آن بى اين آيه را تالوت مىس  آن زمان كه ابوبكر
زده شـدم و   همين كه ابوبكر اين آيه را تـالوت كـرد، بهـت   ! سوگند به خدا: گويد مىس 

از دنيـا رحلـت كـرده     صپاهايم سست شد و بر زمين افتادم و دانستم كه رسـول خـدا   
Pاست

)
167F

2(
P .3ـ شناخت دقيق اسالم و درك صحيح اسالمىِ حضرت ابوبكر و غيرت دينىِ 4و

اى كه در زمان پيـامبر بـوده اسـت، از     باقى ماندن آن بر شيوهاو براى حفظ اصالت دين و 

                                           
دآور شد كه آيين اسالم، آيين فرد پرسـتى نيسـت و بـا فـوت     يا با تالوت اين آيهس حضرت ابوبكر  -1

 )مترجم. (ى طيبه تا ابد جاودان خواهد ماند بد، بلكه اين شجرهيا نمى پايانالم اس ص پيامبررهبر و 
 .صبخارى، باب مرض النبى صحيح ، 655ـ  656، ص 2، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -2
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Pالمال يا منكران فرضيت زكات گفته بود اى نمايان شد كه با مانعان زكات به بيت جمله

)
168F

1(
P .

ى  كنـد و آن ايـن گفتـه    اى طوالنى و كتابى قطور، برابـرى مـى   حقا كه اين جمله با خطبه
 : تاريخى او است

ُقُص الّديُن وَ  َتمَّ ُى وَ َقِد انـَْقَطَع اْلَوحْ « )P)169F2»أَنَا َحىٌّ؟الّديُن، أَيـَنـْ
P » وحى منقطع و دين كامل گرديده
 » م؟شزنده با است، آيا امكان دارد كه در دين نقصى وارد شود و من

بعضى از بزرگان صحابه نسبت به جواز جنگ با مانعان زكات ترديد داشتند بـه دليـل   
نمودند،  ند و به بسيارى از احكام آن اقرار مىدآور ان مىى اسالم را بر زب اين كه آنان كلمه

اى دچار ترديد شد و قاطعانه بر رأى خود اصرار ورزيـد و   لحظهس  ولى حضرت ابوبكر
اى ـ و در   دادنـد حتـى بزغالـه    مى صاگر از آنچه قبالً به پيغمبر ! به خدا سوگند«: گفت

Pروايت ديگرى آمده، زانوبند شترى ـ 

)
170F

3(
P اى گرفتن آن بـا آنهـا جنـگ خـواهم     كم كنند، بر

هر كس بـين نمـاز و زكـات،    ! به خدا قسم. كرد؛ زيرا زكات، حقّى از حقوق دارايى است
)P)171F4»فرق قايل باشد، با او خواهم جنگيد

P . ،در واقع، منع زكات و پرداخت نكردن آن به امام
شد، اگـر   اى براى شورش و تمرّد محسوب مى ى گشاده شكاف بزرگى در اسالم و دروازه
نمـود و بـراى سـد بـاب ايـن فتنـه،        انگارى مى سهلس  خداى ناخواسته حضرت ابوبكر

                                           
چـاپ دار القلـم   » بعـة األركـان األر «تفصيل آراى مانعان و منكران زكات را در كتاب ديگـر نويسـنده    -1

 .اثر عالمه خطابى مراجعه شود» معالم السنن«نيز به  كويت بخوانيد و

بـا مـردم   !  ى رسول اللّه اى خليفه: به ابوبكر گفتم: گفتس عمر  آمده كه» المصابيح ةمشكا«در كتاب  -2
قـاطع و سـخت    بسـيار تـو در جاهليـت   ! اى عمر: در پاسخ گفت! به خويشتندارى و نرمى رفتار كن
ممكـن   آيـا اى؟ وحى منقطع و دين كامل گشته است،  سالم نرم شدهبودى، چه شده كه اينك بعد از ا
 )به روايت رزين(من زنده باشم؟  است در دين نقصى پديد آيد و

ى شتر و گوسفند است و  عقال به معنى زكات ساالنه. »َلْو َمنُعونى ِعقاالً    َوالّله« :در نص حديث آمده كه -3
 .به معنى زانوبند شتر نيز آمده است

 .311، ص 6، ج يةو النها يةالبداابن كثير،  -4
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توانست آن را مسـدود كنـد و    كرد، كسى ديگر بعد از وى هرگز نمى قاطعانه مقاومت نمى
داد و در مـورد نمـاز، گروهـى     الشعاع قـرار مـى   اين فتنه، به تدريج فرايض ديگر را تحت

رد براى نماز جمعه و جماعـات در مسـجد حضـور يافـت، كـافى      گفتند كه لزومى ندا مى
نيازى به تخصـيص  : گفتند است كه در منزل يا به تنهايى نماز خواند، و در مورد روزه مى

اى  همچنين نسبت به حج كـه فريضـه  . روزه در ماه رمضان و مراعات آغاز و پايان نيست
شـد و   ز چنين چيزى گفتـه مـى  اجتماعى و داراى مناسك معين و اوقات محدود است، ني

شدند؛ در  بدين ترتيب، ساير فرائض و عبادات و احكام دين به چنين سرنوشتى مواجه مى
نتيجه، خالفت نبوى و نظام اسالمى كه حدود و احكام و عزّت اسالم مربوط به آن است، 

ام نظـ  ص  شد و بعد از وفات رسول اللّـه  روح تبديل مى مسمى و كالبدى بى به اسمى بى
Pپاشيد اسالم از هم مى

)
172F

1(
P . 

در  يكه هيچ گونه ضعف و نرمشس  بنابراين، موضع مستحكم و قوى حضرت ابوبكر
سالم ماندن دين از تغيير . آن راه نداشت، موضعى موفق و الهام شده از جانب خداوند بود

هاى ايشـان   و تحريف و باقى ماندن آن بر اصالت خويش، مرهون همين موضع و رشادت
  .است

                                           
ور  هـاى رده و شـعله   در جنـگ ) يهود و نصارى(اى از نويسندگان معاصر معتقدند كه اهل كتاب  عده -1

العرب فرصتى براى تبليـغ عقايـد و گسـترش نفـوذ و      ةساختن آنها دست داشتند؛ زيرا آنان در جزير
جويى  آمدند تا با حمايت و مشتعل ساختن اهل رده انتقامفته بودند، لذا در صدد برياى خويش ن سلطه
فـى القـرن    هليـة الحـروب األ أثر أهل الكتاب فى الفـتن و «كتاب مصرى در   دكتر جميل عبداللّه. كنند

اى يهودى بود كـه در نقـاب    ها در حقيقت شورش و توطئه اين هم پيمانى«: نويسد مى» األول الهجرى
فتند كه احزاب خـود  يا كرد و بدين وسيله اهل كتاب بار ديگر امكان ى عشاير خودنمايى حركت رده

ـ   186ص (» .تر و شديدتر گردآوردنـد و سـازماندهى كننـد    را به رهبرى مسيلمه در سطحى گسترده
179( 
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 همگان به اين حقيقت تاريخى اعتراف دارند و تاريخ شاهد است كه حضـرت ابـوبكر  
هـاى اسـالم، همـان     ى فروپاشى پايه ى ارتداد و مبارزه با توطئه در مورد سركوبى فتنهس 

انـد و همـين    شيوه و موضعى را انتخاب كرد كه انبيا و رسوالن در زمان خويش برگزيـده 
حق آن را ادا نمود و تا قيامت تقدير و تشكر و دعاهـاى   س بود خالفت نبوت كه ابوبكر

Pامت اسالمى را به خود اختصاص داد

)
173F

1(
P .5 صديق ـ اما دقت كامل و اشتياق فراوان ابوبكر

بعد از رحلـت آن حضـرت، در مـاجراى اعـزام سـپاه       صهاى پيامبر  به اجراى خواسته
 .  آشكار گشتبه اعزام آن تمايل شديدى داشت، كامال صاسامه، كه پيامبر 

بـن زيـد    در ساعات آخر عمر خويش، لشكرى بـه فرمانـدهى اسـامه    ص  رسول اللّه
لشكر در يك فرسخى مدينـه در  . اعزام فرمايد ]روم شرقى[فراهم فرموده بود تا به بيزانس

اردو زده بود كه پيامبر به ملكوت اعال شـتافت، بنـابراين لشـكر از حركـت     » جرف«مقام 
 صدر آن اوضاع نابسامان و بحرانى كه بعد از رحلت رسول خدا . ودبازماند و توقف نم

ى سـپاه بيـزانس    تر از حملـه  نظران، شورش قبايل داخلى را خطرناك حاكم بود و صاحب
دانستند و مدينه از هر سو در معرض تجاوز و غارت مرتدان و دشمنان خـارجى قـرار    مى

بـدون  س  ديد، امـا حضـرت ابـوبكر    گرفته بود و كسى به اعزام سپاه اسامه مصلحت نمى
Pبود، روانه كرد ص  ترديد و تزلزل، اسامه را به سوى مقصدى كه خواست رسول اللّه

)
174F

2(
P . 

                                           
 .، چاپ دوم، دارالفتح138ـ  139، ص بعةاألركان األر: اقتباس از كتاب ديگر نويسنده -1
بدين گونه ابوبكر در آغاز خالفت از همه سوى با فتنـه و  «: وب نوشته استك دكتر عبدالحسين زرين -2

ى از مسلمانان در آن روزها نگرانى و نوميدى خود را نشان دادند، اما خليفه بسيار. ن مواجه شدياعص
هايى كه در پيش داشت خود را نباخت و خونسردى و آرامش خويش را از دسـت   با وجود دشوارى

ى مدينه در معرض تجاوز و غارت بود، ولى بدون ترديد و تزلزل اسامه بن زيد را به با آنكه حت. نداد
اسالم همراه اسامه و براى اجـراى آخـرين دسـتور     لشكريانى  در روزهايى كه عمده. شام روانه كرد

از  پيـامبر ى  ، مدينه مورد تهديد طوايف غطفان و اسد شد، امـا خليفـه  ندبه سوى شام رفته بود پيامبر
وارىِ وضع نينديشيد و قبايل غطفان و اسد را كه در صدد هجوم به مدينه و نزديك مدينه بودنـد،  دش

 )مترجم) (1369ـ تهران  72بامداد اسالم، ص . (در ذوالقصه مغلوب كرد
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اين حقيقت را با تعبيرى بسيار زيبا بيان داشته اسـت؛ ابـواالعرج از قـول    س  ابوهريره
 : كند كه چنين گفت وى نقل مى

  .» الّله بدابكر استخلف ما عُ  أن أبالذى ال إله إال هو، لو ال  والّله«
شد،  خليفه نمى) بعد از پيامبر(سوگند به خدايى كه جز او معبودى نيست، اگر ابوبكر «

 » .گرفت پرستش خداى يگانه به درستى انجام نمى
: اين گفته را سه بار تكرار نمود و سپس داستان اعزام سپاه اسامه را بازگو كرد و گفت

بـراى   ص  هرگـز سـپاهى را كـه رسـول اللّـه     «: اه اسامه گفتهنگام اعزام سپس  ابوبكر
بـا دسـت خـود     صحركت آماده كرده بر نخواهم گرداند و هرگز پرچمى را كه پيـامبر  

ى پيوسـتن بـه    در نتيجه هنگامى كه اسامه از كنار قبايلى كـه اراده . »بسته، باز نخواهم كرد
: گفتنـد  كردند و با يكديگر مـى  مىگذشت، آنان حساب كار خود را  اهل رده را داشتند مى

داشتند، هرگز چنين سـپاهى را بـه خـارج     اگر مسلمانان نيرويى قوى و ارتشى مجهز نمى
بـدين  . كردند، لذا خود را با آنان درگير نكنيد و بگذاريد تا با روميـان بجنگنـد   اعزام نمى

و سـالم بـه   ترتيب، سپاه اسامه با لشكر بيزانس روم رويـاروى شـد و آن را شكسـت داد    
 . مدينه مراجعت نمود

بدين سان آنان كه بر سر دو راهى كفر و اسالم قـرار داشـتند، بـر اسـالم ثابـت قـدم       [
)P)175F1]ماندند

P. آنـان كـه آيـين    : با آنها جنگيد، عبارت بودنـد از س  كسانى كه حضرت ابوبكر
و غيـره   اسالم را ترك كردند و به جاهليت پيشين برگشتند و احكام اسالمى از قبيل نماز

Pرا انكار نمودند

)
176F

2(
P .ى ديگر كسـانى   دسته. اينها را عالمه خطابى از گروه اول شمرده است

                                           
 .304، ص 6، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
ى مسلمان شده و روح اسالم هنـوز  بايد دانست كه اين قبايل، از اعراب صحرانشين بودند كه به تازگ -2

شان جايگزين نشده بود؛ زيرا آنان از مركز اسالم و شهر مدينه كه پايگاه ايمان و هجرتگاه  هاى در دل
مسلمانان بود، فاصله داشتند و در چنين محيطى كه اسالم را به خوبى بفهمند و با لذت و شيرينى آن 

ان سرايت كند، زندگى نكرده بودند و از طرفـى ديگـر   ى آن آشنا شوند و مفاهيم دينى در رگ و ريشه
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ايـن گـروه را   . بودند كه بين نماز و زكات فرق گذاشتند و منكـر وجـوب زكـات شـدند    
بـا هـر دو گـروه بـر ايـن      س  جنگ حضرت ابوبكر. ى دوم شمرده است خطابى از دسته

از اينجـا بـود كـه    . تداد و منكر امرى از ضروريات دين هسـتند اساس بود كه آنان اهل ار
به خدا سوگند، هر كس بين نماز و زكات، جدايى و فرقى قايل باشد با او خواهم «: گفت

 » .جنگيد؛ زيرا زكات حق مال است
خواستند آن را  كردند و مى اما آنان كه از پرداخت زكات به امام مسلمانان خوددارى مى

درآورند و يا بين قبايل خود مصرف كنند و آنان كه شخصا تمايلى بـه   در تصرف خويش
منع زكات نداشتند، اما به خاطر پيروى از رؤسا و حكّام خود، دست به چنـين كـارى زده   
بودند، جنگ ابوبكر با آنها بر اين اساس بود كه آنان باغى هستند و جنگ با اهـل بغـى از   

 :فرمايد خداوند مى. نان استمسلماى  قرآن ثابت و مورد اتفاق همه

﴿                            ﴾ 

 ].9:الحجرات[
ى باغى پيكار كنيد  ى مسلمانان تجاوز كند، شما موظفيد با طايفه اگر گروهى بر طايفه«

 » .گردن نهد تا به فرمان خدا باز گردد و

                                                                                                             
هـاى ربيعـه و مضـر، عـدنان و      ى تعصب جاهلى در وجود آنان زنده بود، آثار درگيرىآياهنوز هم بق

نژادى و اختالفات قومى هنوز در آنان باقى بود؛ زيرا در مدت كوتـاهى كـه از زمـان     قحطان، تعصب
مبلّغان اسالم كامال آنهـا را بـا احكـام اسـالم آشـنا سـازند،       گذشت، مجالى نبود كه  مسلمانى آنان مى

: گويـد  اينها همان اعرابى بودند كه قرآن در حق آنان مـى . بنابراين با روح شريعت اسالم بيگانه بودند
ايـد   وردهيـا به آنان بگو كه در واقـع ايمـان ن  ! پيامبرگويند كه ايمان آورديم، اى  نشين مى اعراب باديه«

 )14 :حجرات(» .ايم؛ زيرا هنوز ايمان در دلهاى شما جاى نگرفته است تسليم شده بلكه بگوييد
آنان به دوستى بر نگزينيد تـا زمـانى كـه در راه     ميانهيچكس را از «: فرمايد همچنين جايى ديگر مى

 )89 :نساء(» اند خدا هجرت و ترك وطن نكرده
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ى ارتداد برخى از قبايل عرب را سـركوب كـرد و    بدين گونه فتنهس  حضرت ابوبكر
اى كـه اگـر اسـتمرار و گسـترش      كن كرد؛ فتنـه  ى مدعيان دروغين نبوت را ريشه نيز فتنه

Pى كـذّاب  مسيلمهس  حضرت ابوبكر. گذاشت يافت، نشانى از اسالم باقى نمى مى

)
177F

1(
P   را بـه

د و براى مبارزه با اهل رده و مانعان زكات، مجاهدان را بين يازده نفر كيفر اعمالش رساني

Pى سجاح، بنى تميم از فرماندهان ورزيده تقسيم نمود كه آنان فتنه

)
178F

2(
P كـن   را ريشه ةو الفجأ

 .كردند و بدين ترتيب مردم بحرين، عمان، مهره و يمن دوباره به آغوش اسالم بازگشتند
Pجمعا حدود پنجاه هزار تنس  قصديدر زمان خالفت ابوبكر 

)
179F

3(
P   از كفّار و مشـركان و

بـا صـداقت و بالغـت تمـام     ابن كثيـر  حافظ . العرب كشته شد ةمرتدان در عراق و جزير
 : گويد مى

ابوبكر، اقوام عصيانگر و دين گريزان را دوباره برگردانيد، حق را به اصـل و مسـيرش   

العرب استقرار يافت و بين مـردم   ةربازگرداند و بار ديگر صلح و وحدت در سراسر جزي
Pدورترين نقطه با مردم نزديك فرقى وجود نداشت

)
180F

4(
P .گويد محمد بن اسحاق مى : 

                                           
أثـر  «مصرى در كتـاب    دكتر جميل عبداللّه. 364ص ، 6، ج يةالنهاو يةبه البدا: ك.براى اطالع بيشتر ر -1

ى در هـم   در نتيجـه «: نويسـد  مـى » فى القـرن األول الهجـرى   هليةالحروب األب فى الفتن وأهل الكتا
 ميانكرد، از  ترين خطرى كه در نقاب جنگ ارتداد، اسالم را تهديد مى شكستن قدرت مسيلمه، بزرگ

العـرب بـا شكسـت     ةبراى به دست گرفتن رهبـرى جزيـر  ت اهل كتاب يابرداشته شد و آخرين عمل
ى  استوار باشد؛ زيرا بقيـه   اينك وقت آن فرا رسيد كه آرامش و اطمينان خاطر به دين اللّه. مواجه شد

). 188ص (» .بدين صورت آرامش به قلوب مسـلمانان بازگشـت  . آمدند مرتدان، قدرتى به شمار نمى
ى عربـى، يكپارچـه زيـر     ت و با نابودى سران فتنه، شبه جزيرهفيا پايانجنگ ردت «: افزايد سپس مى

 )190ص (» .فتيا سى اهل كتاب در جزيره خاتمهياپرچم و قلمرو اسالم درآمد و نفوذ س
 .319، ص 6النهايه، ج ابن كثير، البدايه و -2
 .229، ص 6همان منبع، ج  -3
 .332، ص 6همان منبع، ج  -4
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برخى از عربهاى تازه مسـلمان از اسـالم برگشـتند، يهـود و      صبعد از وفات پيامبر 
نصارى قدعلم كردند، نفاق و دوگانگى آشكار گشت و مسـلمانان از شـدت غـم فقـدان     

و رهبر خويش، هماننـد گوسـفندان، در شـب بـارانى و سـرد زمسـتان بـه كنجـى         پيامبر 
Pخزيدند، تا آنكه خداوند با رهبرى ابوبكر آنهـا را از آن سراسـيمگى رهانيـد   

)
181F

1(
P .  حضـرت

را به عراق اعزام كـرد، وى بخـش بـزرگ آن را فـتح كـرد و      س  خالدبن وليدس  ابوبكر
ها و رويدادهاى ديگـرى روى داد   نيز جنگالجندل را گشود و  مةهمچنين شهر انبار و دو

Pكه در تمام آنها، فتح و پيروزى نصيب اسالم گرديد

)
182F

2(
P .   بدين ترتيب صلح و امنيـت، بـين

ى عربى كه منبع و پناهگاه  ى اسالم بودند حكمفرما شد و جزيره اعرابى كه اصل و سرمايه
اق و شام را فرا گرفـت  اسالم بود، بار ديگر آرامش خود را بازيافت و امواج فتوحات، عر

ى مملكـت و حاكميـت آن در    ى اسـالم و توسـعه   و مسلمانان به گسترده سـاختن سـايه  
. ادامـه يافـت   ب هاى مجاور، مشغول شدند و اين سلسله تا زمان عمر و عثمان دولت

دنياى فانى را در حـالى وداع گفـت كـه دمشـق فـتح شـده و       س  حضرت ابوبكر صديق
در واقع تمام فتوحاتى كه در زمـان  . ساز يرموك نزديك بود تى سرنوش پيروزى در واقعه

نصيب اسالم شد، نتيجه و دستاورد ) و حتى در زمان امويان( ب حضرت عمر و عثمان
هاى مستمر او اسـاس و   نقشى بود كه حضرت ابوبكر در خالفت خود ايفا نمود، و تالش

 . بود ى گسترش اسالم و جريان درياى رحمت اسالم در جهان شالوده
 طلبـى و  به متـاع دنيـا و دورى از راحـت   س  رغبتى حضرت ابوبكر ـ براى اثبات بى6

كـافى  س  ى ابـوبكر  اثبات پرهيزگارى او در استفاده از اموال بيت المال، دو مثال از سـيره 
 : است
تقاضاى شـيرينى نمـود، تـا دهـان     س  روايت شده كه روزى همسرِ حضرت ابوبكر: أ
. پولى نداريم كه بتوانيم با آن شيرينى تهيه كنيم: گفتس  د ابوبكرهايش را شيرين كن بچه

                                           
 .379، ص 5، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .2-3، ص 7منبع سابق، ج  -2
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كنيم تـا پـول شـيرينى جمـع شـود،       انداز مى از خرج روزانه مقدارى پس: همسرش گفت
پس از چندين روز مبلغ بسيار كمى گرد آمد، آن را بـه  . به او اجازه دادس  صديقابوبكر 

آن پـول را گرفـت و بـه بيـت     س  ابوبكر ايشان تقديم نمود تا شيرينى بخرد؛ اما حضرت
» .تجربه ثابت كرد كه اين مقدار از مخارج ما اضافه بـوده اسـت  «: المال بازگرداند و گفت

اش بكاهند و  كرده است از شهريه لذا فرمان داد تا همان اندازه كه او هر روز پس انداز مى
ـ  (غرامت روزهاى گذشته را از ملك شخصى خويش  ه دسـت آورده  كه قبل از خالفـت ب

Pپرداخت كرد) بود

)
183F

1(
P .در هنگام وفات س  روايت شده كه ابوبكرس  از حسن بن على: ب

كـرد و   وصيت كرد تا ماده شترى را كـه از شـير آن اسـتفاده مـى     ي صديقه خود به عايشه
اى  پوشيد، بعد از وفات وى به خليفه اى را كه مى خورد و قطيفه اى كه در آن غذا مى كاسه

رسد، بدهد و اضافه كرد كه استفاده از اين اموال تا زمانى برايم  او به خالفت مىكه بعد از 
 فاروقجايز بود كه متولّى امور مسلمانان بودم، چنان كه بعد از رحلت وى آنها را به عمر 

خـدا تـو را رحمـت كنـد اى     «: وقتى اينها را نزد وى بردند گريست و گفت. سپردندس 
)P)184F2»!!تو آمد، به مشقت انداختى كسى را كه بعد از! ابوبكر

P  

 س  شورا در اسالم و خالفت حضرت ابوبكر

قبل از اسالم، حكومت دنيوى و پيشوايى دينى و روحانى، موروثى بود كه از يك نسل 
ى  هنگـامى كـه اسـالم آمـد و بـه پايـه      . شد به نسل ديگر، در همان يك خاندان منتقل مى

يكـى حكومـت   : موروثى و نژادى قرار داشتى دو دولت  تكميل رسيد، جهان، در سلطه
اين حكومت مطلق از پدر بـه  . ى معينى بود ى مملكت كه مخصوص طايفه دنيوى و اداره

شـد، يـا بـه     پسر يا از يك فرد خانواده به فرد ديگر بنا بر وصيت و تدبير شاه منتقـل مـى  
آنكه لياقت  بىگشت،  شد كه از نظر قدرت يا سياست بر ديگران چيره مى واگذار مى فردى

                                           
 .423، ص 2، ج التاريخ الكاملابن اثير،  -1
 .ق.  ـ، ه1305الميمنيه، مصر،  ةمطبع، 87، ص تاريخ الخلفاءسيوطى،  -2
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تمـام  . و شايستگى اين مقام را داشته باشد، يا مصلحت ملّت و كشور در نظر گرفته شـود 
هاى  آنان در پس انداز كردن ثروت. شد درآمد كشور ملك شخصى پادشاهان محسوب مى

هاى زيبـا و مسـابقه    كالن و اشياى نفيس و گرانبها و افراط در داشتن زندگى مرفّه و كاخ
بردارى از مظاهر ثروت و قدرت به حدى رسـيده بودنـد كـه بـراى      ى و بهرهآور در جمع

ندارد، هرگـز بـاور كردنـى    ) باستان(هاى تاريخ قديم  ى وسيعى در كتاب كسى كه مطالعه
Pتواند باشد نيست و در نظر او جز افسانه چيز ديگرى نمى

)
185F

1(
P .   اين پادشـاهان، حكومـت را

دانستند و مردم اعتقاد  ود را باالتر از نوع بشر مىبردند و خ يكى پس از ديگرى به ارث مى
 . هاى آنان خون مقدس خدايى جريان دارد داشتند كه در رگ

برد و زندگى اسـفبار و   از طرفى ديگر، ملت از فقر و ستم و بدبختى و بينوايى رنج مى
مردم ستمديده براى به دست آوردن لقمه نـانى كـه خـود را از مـرگ     . ذلّت آورى داشت

تـرين زحمـات را    اى كه بدن خود را با آن بپوشانند، سـخت  تمى برهانند و قطعه پارچهح
كردند  هاى هنگفت زندگى، آه و ناله مى سنگين و هزينه  شدند و زير بار ماليات حمل مىمت

Pشان بسان زندگى چهارپايان بود و زندگى

)
186F

2(
P.  دومين دولت و حكومت، فرمانروايى دينى و

بود از رياست دينى و پيشوايى مذهبى كه مخصوص يك خانـدان   روحانى بود كه عبارت
اين پيشوايان، حقّ توجيـه  . شد ى معينى بود كه از يك فرد به فرد ديگرى منتقل مى و تيره

اى برخـوردار بودنـد    و تفسير دينى را به خود اختصاص داده و از چنان احترام فوق العاده
ين موقعيـت در راه منـافع اقتصـادى و تحقـق     آنان از ا. شدند كه گهگاه مقدس شمرده مى

كردند و خود را واسطه و رابـط بـين    هاى نفسانى و شهوانى خود سوء استفاده مى خواسته
دادند و  دانستند، حرام را حالل و حالل را از جانب خويش حرام قرار مى خدا و انسان مى

                                           
 .، به قلم همين نويسنده35ـ  36، ص پيامبرى  سيره: ك.ر -1
به قلم همين نويسنده، » نحطاط المسلمينإم بماذا خسرالعال«: براى تفصيل بيشتر مراجعه شود به كتاب -2

 .م 1982، چاپ سيزدهم، دارالقلم، 84تا  75و مالى عصر جاهليت، ص  سياسينظام : فصل دوم
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ـ   . در ساخت قوانين مذهبى آزادى مطلق داشتند ان را چـه زيبـا بـه    قرآن مجيـد احـوال آن
 : فرمايد تصوير كشيده، آنجا كه مى

﴿                              

      ﴾ ]و زاهدان اهل  بسيارى از دانشمندان! اى مؤمنان« ].34: بةالتو

 » .دارند خورند و آنان را از راه خدا باز مى كتاب، اموال مردم را به ناحق مى

)P)187F1»اكليروس«اين طبقه نزد مسيحيان 
P )CLERGY( دانشـمند مسـيحى   . شـدند  ناميده مى

 : گويد در شرح اين كلمه مى» پطرس بستانى«لبنانى، 
ارى به اين اسم، اشاره به ايـن  علّت نامگذ. اين كلمه، لقب خادمان دين مسيحى است«

در وحـى  » سـبط الوى «مطلب است كه آنها سهم يا ميراث خدا هستند، همان گونـه كـه   
اقوام عبرانى و مصرى و ملل قديم ديگر گـروه  ...  حضرت موسى ميراث خدا ناميده شده

 اى را براى انجام عبادات مقرر ساخته بودند و كليساى مسيحى از همان بدو تأسيس، ويژه
هرگـاه كليسـا از   . گذارى كليسا را به عهده داشـتند  ناظرانى را تعيين كرده بود كه سياست

قـرار  » اكليروس«آورد، مورد دستبرد افراد  يافت و ثروتى به دست مى چنگ فقر نجات مى
آنان فقط مربى روحى و خدمتگزار مذهبى نبودند، بلكـه تقريبـا يگانـه مرجـع     . گرفت مى

در زمـان امپراطـورى روم از   ) روحـانى مسـيحى  (اكليروس . دندش علمى نيز محسوب مى
شـد كـه بـه امـور      پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف بود و از وى خواسـته نمـى  

بدين طريق به نوعى حكومت بـر خـود و بـر جامعـه     . اجتماعى و مصالح عمومى بپردازد
)P)188F2»دست يافته بودند

P.  د؛ رهبرى دينـى در فـارس،   گونه بو نيز اين) فارس(در ايران باستان
اختصـاص داشـت و در   » ميـديا «ى  در قديم اين امتياز به قبيلـه . مخصوص يك قبيله بود

ى  ى دينى، سايه افراد قبيله. انتقال يافت» مغان«ى  زمان پيروان زردشت اين رهبرى به قبيله

                                           
 .ميراث است يااكليروس در لغت يونانى به معناى سهم و -1
 .م 1876، بيروت، 1467، ص 4، ج المعارف ةدائر بستانى، -2



 المرتضي  132

يده خدا در روى زمين بودند كه به گمان آنها براى خدمت خدايان و حكومت خدايى آفر
آنـان معتقـد بودنـد كـه ذات     . شـد  شده بودند و فرمانروا بايد از همين قبيله انتخـاب مـى  

افتخار سرپرستى آتشكده نيز به ايـن  . خداوندى در آنها حلول كرده و با آنها آميخته است
Pخاندان اختصاص داشت

)
189F

1(
P . 

د براهمه در هند نيز چنين وضعى داشتند؛ آنان مذهب و تقدس را حق اختصاصى خـو 
دانستند، قانون مقدس هندى براى براهمه مقام و جايگاه وااليى اختصاص داده بود كه  مى

آنان معتقد بودنـد كـه شـخص برهمـايى از جانـب خـدا       . كسى ديگر در آن شريك نبود
گـرفتن   .جهان را آلوده و تبـاه كنـد  بخشوده شده است، گر چه با گناهان و اعمال زشتش 

شد  به قتل محكوم نمى) كشت حتّى اگر كسى را مى(هيچ حال  در. ماليات از او جايز نبود
Pشد و عبادات و مراسم دينى فقط به دست او انجام مى

)
190F

2(
P. 

* * * 
 

اسالم به عمرِ اين دو حكومت موروثى انحصارى پايان داد؛ زيرا بر جهان بشريت ستم 
ح مشـهود  اش در تـاريخ روم، ايـران و هنـد بـه وضـو      هايى روا داشتند كه مظهر و نمونه

Pاست

)
191F

3(
P .   اسالم، انتخاب خليفه و حاكم بر سرنوشت ملت را به مسلمانان و اهـل شـورا و

نمـود كـه   نتصريح  ص  اللّه به همين دليل، رسولاهل علم و اخالص واگذار نموده است 

                                           
: گويـد  وى مـى . (سـمى ياى رشيد اثر پروفسور آرتوركريسـتن سـن، ترجمـه   ن، ياايران در زمان ساسان -1

ى  ى جامعـه  عاليـه  رياسـت نمـود كـه    رفت، سعى مى ن آسمانى به شمار مىآياى خد پادشاه چون زاده
ى ايران بر دو ركـن قـائم    جامعه«: گويد سپس در فصل هفتم مى. 358ص . مذهبى را نيز داشته باشد

 )مترجم 1368ى كتاب ـ يا، دن1368، چاپ 424ص » .مالكيت و خون: بود
 .»منوشاستر«، با استناد به قانون مدنى اجتماعى هند موسوم به 38، اثر نگارنده، ص پيامبرى  سيره -2
 .ساسانيانايران در زمان : ك.ر -3
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اگـر تعيـين   . )192F1(بعد از ايشان چه كسى جانشين وى و سرپرست امـور مسـلمانان گـردد   
بـدان   ص  بود و تصريح كردن آن الزم بود، حتما رسول اللّهجانشين، جزو فرايض دينى 

 :فرمايد زيرا خداوند مى نمود؛ عمل مى

﴿                                     

    ﴾ ]آنچه از جانب پروردگارت به تو ! ى ما اى فرستاده« .]67: ةالمائد

اى، خداوند تو را  فرود آمده، به مردم ابالغ كن و اگر چنين نكردى رسالت او را نرسانده
 . »كند از شرّ مردم حفظ مى

 :فرمايد در جاى ديگرى مى

﴿                                

                     ﴾ ]39 -38: األحزاب.[ 

                                           
هيچ كس حق اختصاصى در امر امـارت و حكومـت شـما را     !اى مردم هوشمند«: فرمايد مىس على  -1

تـاريخ كامـل، ابـن    . ، چاپ تبريز367، ص 8بحار االنوار، ج. »ر كسى كه خودتان امير كنيدندارد، مگ
همچنين . اثر مهندس بازرگان »شورا و بيعت«، نقل از كتاب 456، ص3و طبرى ج 127، ص4كثير، ج

مراجعـه شـود بـه    . كسى را به جانشينى خود تعيين نكرده است ص پيامبرد كه مونتصريح س على 
ى ششم نهج البالغـه خالفـت و    همچنين در نامه. 1370، چاپ چهارم، 774، ص1ج» بمروج الذه«

منهـاج  «ى كتـاب   دانشمند معروف شيعه، نويسـنده . داند رهبرى را بر اساس شورا و انتخاب مردم مى

 يـة هـدا (» .ى حضرت على، مؤيد نظر اهل سنت است اين گفته«: نويسد در شرح اين نامه مى» الكرامه
 )57الشيعه، ص 

تحت  1362چاپ چهارم انتشارات عطايى  429پروفسور عباس شوشترى در كتاب خاتم النبيين ص 
توانسـت   آن حضرت صريحا نمى«: نويسد مى» پيامبرى  علت انتخاب نكردن جانشين به وسيله«عنوان 

كسى را معين كند، زيرا ختم نبوت شده بود و از تعيين يكى احتمال داشت كه باز مقـام خصوصـيتى   
 )مترجم( .»براى او پيدا گردد
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هاى پيشين نيز جارى بوده است و فرمـان خـدا روى    اين سنت الهى در پيامبران امت«
كسـانى  ) پيـامبران پيشـين  . (ى اجرا درآيد بايد به مرحله است وى دقيقى  حساب و برنامه

كس جز خـدا   ترسيدند و از هيچ كردند و تنها از او مى هاى الهى مى بودند كه تبليغ رسالت
  .»است ]اعمال آنها[اى نداشتند و همين بس كه خداوند حسابگر  واهمه

Pه از ابن عباسبن عتب  بن عبداللّه  در صحيح بخارى به روايت عبيداللّه

)
193F

1(
P  آمده كه پيامبر

بياييـد بـراى   «: پيش از وفات خود در حالى كه جمعى نزد وى حضور داشتند فرمود ص
پيـامبر اكنـون ناراحـت    : اى گفتنـد  عده» .اى بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد شما نوشته

ا خـد  كند، ضمنا قرآن نزد شما موجـود اسـت و كتـاب    است و درد شديدى را تحمل مى

                                           
دانشمندان اسالمى بـا  . هاى حديث به طرق متعدد و متضاد ذكر شده است در كتاب» قرطاس«داستان  -1

اند كه اين روايت بدان گونه كه مشهور اسـت،   اند، ثابت كرده هايى كه به عمل آورده تحقيق و بررسى
  اثـر مالعبداللّـه  » يماى صـادق فـاروق اعظـم   س«براى اطالع بيشتر رجوع كنيد به كتاب . صحت ندارد

» كوئنسـتان ـ ويرژيـل ـ گيورگيـو     «ى معـروف اهـل رومـانى     همچنين دانشمند و نويسنده. نيااحمد
گفـت از طـرف آنهـا پذيرفتـه      ن نفوذ كالم داشت كه هر چه مـى يامحمد طورى در اطراف«: نويسد مى
و فرماندهى آنها را بر عهـده داشـت،   ايشان كه در هشتاد جنگ كوچك و بزرگ شركت كرد . شد مى

دليرتر از آن بود كه نتواند جانشين خود را تعيين نمايد و دچار رودربايستى شـود، لـذا ايـن روايـت     
، 432منصـورى، ص    ى ذبـيح اللّـه   محمد پيغمبرى كه از نو بايد شناخت، ترجمه(» .قابل قبول نيست
 )چاپ دهم، تهران

رود و  ال مـى زيـر سـؤ   صگرامى اسالم  پيامبرت، ابتدا شخص حق اين است كه به موجب اين رواي
شـوند؛   و ديگر اهل بيت كه در آن مجلس حضور داشتند مقصر شناخته مىس على ى دوم  در مرحله

ى سـوم، نوبـت بـه آنهـا      دت كننده بودند كه در مرحلـه ياهمان و عرا آنان ميزبان بودند و ديگران مزي
اند، چنـان كـه در    ى نخست، اهل بيت او بوده در مرحله ص مبرپيامسلّم است كه مخاطب . رسد مى

رسول خدا به من دستور داد كـه لـوحى   «: فرمود سعلى سند امام احمد تصريح شده كه روايتى از م
فرماييـد   دور شوم، عرض كردم آنچه را مـى  پيامبرخواستم از محضر  ورم، من به خاطر اين كه نمىياب

 .ت روايـت قرطـاس مـورد ترديـد اسـت     يـا بنابراين صـحت جزئ . نمك سپارم و حفظ مى به خاطر مى
 )مترجم(
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بعضى ديگر به آوردن قلم و كاغذ اصرار داشتند، چون حاضران با هم . براى ما كافى است
)P)194F1!برخيزيد: ندفرمود صاختالف نظر داشتند پيامبر 

P  بعد از اين جريان،  صرسول خدا
اى را تكـرار نكـرد و در    سه روز در قيد حيات بود و در خالل اين مدت چنـين خواسـته  

صريحى ننمود، حتّى در همان روز و روزهـاى بعـد، وصـايا و    مورد خالفت، هيچ گونه ت
از . هاى ديگرى داشت، ولى راجع به جانشينى خـويش سـخنى بـه ميـان نيـاورد      سفارش

: گويـد  مـى س  علـى . مورد نماز و زيردستان بود هاى ايشان در جمله دستورها و سفارش
Pوصـيت كـرد   رسول خدا به اداى نماز و زكات و رعايت حقوق زيردستان سـفارش و 

)
195F

2(
P .

 :ديگر از وصاياى آن حضرت اين بودبخشى 
َقَينَّ ديناِن َعلى َأْرِض اْلَعَربِ اْليَـُهوَد وَ    قاَتَل الّله« )P)196F3»النَّصارى ِإتََّخُذوا قـُُبوَر أَنِْبيائِِهْم َمساِجَد، اليـَبـْ

P. 
در . نـد خداوند يهود و نصارى را نابود كند كه قبور انبياى خود را سجده گاه قرار داد«

 » .سرزمين عرب دو دين باقى گذاشته نشود
هنگام احتضار، رواندازش  صپيامبر : گويند مى بعايشه و ابن عباس المؤمنين  ام

را بر روى خود كشيد و پس از مدتى كه احساس ناراحتى كرد، آن را از چهره برداشت و 
ى انبياى خود را محـل  ها لعنت خدا بر يهود و نصارى باد كه مقبره«: در همين حال فرمود

)197F4(P)منظور آن حضرت برحذر داشتن از اين عمل يهود و نصارى بود(» .سجده قرار دادند
P .

 : نويسد استاد عباس محمود العقاد ضمن توضيح حديث قرطاس مى

                                           
بـراى آگـاهى از داسـتان    . »وفاتـه مرض النبى و«المغازى، باب  كتاب ،الجامع الصحيحبخارى، صحيح  -1

ى عبدالسـالم شـيخ    اثر پروفسور نعمـانى بـا ترجمـه   » ى دوم شرح زندگانى خليفه«قرطاس به كتاب 
 )مترجم. (االسالمى مراجعه كنيد

 .احمدامام روايت بيهقى و  -2
 .471، ص 4و ابن كثير، ج  االموطامام مالك،  -3
 .»وفاتهو صلنبى باب مرض ا«، الجامع الصحيحبخارى،  صحيح -4
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 سالسالم نسبت به جانشينى على  مانع شد تا پيامبر عليه سفاروق اين گفته كه عمر «
ارزش و نامعقول كه موجب اهانت و زير سـؤال   اى است بى وصيت خود را بنويسد، گفته

تنها  ى كسانى است كه در اين مسأله ارتباط داشتند و زشتى اين گفته رفتن شخصيت همه
 . گردد و كسانى كه با رأى او موافق بودند، منحصر و محدود نمىفاروق به عمر 

د كه بـه خالفـت   كاغذ را براى اين نخواسته بو صحقيقت اين است كه رسول اكرم 
يا كسى ديگر وصيت كند؛ زيرا وصيت براى جانشـينى نيـازى بـه بـيش از يـك      س  على

اى داشته باشـد، همـان گونـه كـه بـه ابـوبكر        كافى بود اشاره. جمله يا يك اشاره نداشت
 صتا با مردم نماز بگزارد و مسلمانان فهميدند كه منظور پيـامبر   نداشاره كردس  صديق

 . براى امامت است س برترى ابوبكر
بعد از اين جريان، چند روز در قيد حيات بود، ولى دوبـاره   صعالوه بر اين، پيامبر 

ى خود را تكرار ننمود و ميان مالقات على بـا پيـامبر هـيچ گونـه مـانعى وجـود        خواسته
تا آخرين لحظه كه روح شريف پيامبر پرواز كـرد  س  ، همسر علىل نداشت و فاطمه
خواست و واليت  را مىس  اى داشت على چنين ارادهايشان ت بود، اگر در كنار آن حضر

 . سپرد امور مسلمانان را به او مى
ى  گذشته از اين سكوت كه هيچ گونه اجبار و اكراهى به همراه نداشت، اگر بـه شـيوه  

د بينيم كه ايشان همواره خاندان خو پيامبر در تعيين امراء و واليانِ امور، نظرى بيفكنيم، مى
ها و واليت امور، برحذر داشته و از اجراى قانون وراثت در حـقّ   را از پذيرفتن مسؤوليت

 . انبيا منع فرموده است
 صتـوان گفـت كـه منظـور پيـامبر       پس با توجه به اين شيوه و ايـن سـكوت، نمـى   

Pبـوده س  على حت نمودن به امر خالفت در حقصرا

)
198F

1(
P  شـان ياقصـود  ، ولـى از اجـراى م 

                                           
از خواستن كاغذ، وصيت در حقّ على بوده است، فقط يك احتمال اسـت،   ص پيامبراين كه منظور  -1

تن قراين، مدعى شوند كـه منظـور آن حضـرت، وصـيت در حـق      توانند با در نظر داش ديگران نيز مى
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)P)199F1»ل آمده استجلوگيرى به عم
P.  پيرامــون وراثـت در   » على يةعبقر«همچنيـن در كتاب

 : گويد مى صجانشـينى پيامبر 
آورترين چيز اين خواهد بود كـه   هاى خداوندى بود پس شگفت اگر وراثت، از فرمان«

از جهان برود و فرزند ذكور نداشته باشد و قرآن كامل گردد و نص صـريحى   صپيامبر 
 . سى از اهل بيت در آن موجود نباشدنسبت به خالفت ك

اگر اين امر از ضروريات دين، يا قضاى خداوندى بود، همانند قضاهاى مبرم، در دنيـا  
Pآمد به اجرا در مى

)
200F

2(
P انجاميد، همـان گونـه    و در برابر آن هر خالفت ديگرى به ناكامى مى

 . نجامدا كه هر كوششى كه مخالف قانون فطرت و قضاى الهى باشد به ناكامى مى

                                                                                                             
: فرمـود  پيـامبر آمـده اسـت كـه     381، ص 3ى حلبيـه، ج   فالن شخص بوده است، چنان كه در سيره

 )مترجم(» .ى جانشينى ابوبكر مطلبى بنويسم وريد تا درباره،لوحى ب«
 .، قاهره619، ص اإلسالميه العبقرياتعباس محمود عقاد،  -1
بر رسول خدا دروغ بگويم؟  آيا«: فرمايد كند و مى را تكذيب مى شخود وصى بودنس لى عحضرت  -2

در امر خالفـت خـود انديشـيدم،    ) ... يعنى مدعى باشم كه وصى او هستم و حال آنكه چنين نيست(
بر من واجب است، آنگـاه بيعـت كـردم و بـر     ) بيعت با خلفا(ديدم اطاعت از فرمان حضرت رسول 

ص  37ى فيض االسالم، خ  نهج البالغه، ترجمه(» .مان خود با آن حضرت، عمل نمودمطبق عهد و پي
اگر رسول خدا مرا بـه جانشـينى خـويش    : همچنين از حضرت على نقل شده است كه فرمود). 122
تاريخ الخلفاء سـيوطى و  : ك.ر(گرفتم  داشتم تا حقّ خود را مى گزيد، من از جنگ دست بر نمى برمى

همـين  . ، تهـران 1372، انتشارات انقـالب اسـالمى، چـاپ اول    278ابن اعثم كوفى، ص اثر » الفتوح«
و  22 :البالغـه حكمـت شـماره    نهج: ك.ر. داشته است بيانتر  مضمون را جايى ديگر با تعبيرى شفاف
اگر من تنها با دشـمن  ! به خدا سوگند: فرمايد همچنين مى). 30مستدرك نهج البالغه، باب الثانى ص 

و شوم و جمعيت آنها بـه قـدرى باشـد كـه همـه روى زمـين را پـر كننـد، بـاكى نداشـته و           به ر رو
از جانـب خـدا و رسـول    س عالوه بر آن اگر حضرت على ) 62البالغه فيض، نامه  نهج. (هراسم نمى
شخصى، خالف  ،به امامت منصوب شده بود، هرگز براى او جايز نبود كه بنابر مصالح اجتماعى ص

نظر كند، به خصوص هنگامى كه مردم به طور اتفـاق بعـد    نمايد و از اين حق صرففرمان خدا عمل 
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ى الهى، هـيچ كـدام از اينهـا     پس بنابراين، نه نص صريح و نه اشاره و قرينه و نه اراده
را در مورد ترجيح خالفت براسـاس قرابـت يـا منحصـر دانسـتن      ) ةغال(ى افراطيان  گفته

)P)201F1»كند ت در خاندان هاشمى تأييد نمىخالف
P.  

 س  صديقمراسم بيعت با حضرت ابوبكر 

ـ به رغم اين كه خود اهل حلّ و عقـد و    صه بعد از وفات پيامبر مسلمانان، در مدين
داراى فهم و بصيرت بودند و در ميان آنان، مهاجران و انصار نيز وجود داشتند و بـه هـر   

العرب و در ميان  ةگرفت، در جزير رسيدند و مورد توافق آنان قرار مى اى كه آنان مى نتيجه
 آنـان دو راه در پـيش  . ر سر دو راهـى قـرار گرفتنـد   شد ـ ب  ساير مسلمانان جهان اجرا مى

راه نخست وحدت كلمه و يكپارچگى و دست در دست هم دادن براى گسـترش  : داشتند
قلمرو اسالم و رساندن احكام خداوندى به مردم دنيا و سپردن زمام رهبرى به كسى بـود  

 صو نزد پيامبر ى مسلمانان به برترى و فضيلت وى معترف و از جايگاه واالى ا كه همه
به وفادارى و صداقت وى گـواهى داده و او را در   صدانستند كه پيامبر  آگاه بودند و مى

مراحل بسيار حساس و سرنوشت ساز مقدم ساخته است، و راه دوم نزاع و اختالف نظـر  
داد و خـداى   ى اسـالم را مـورد تهديـد قـرار مـى      و چند دستگى بود كه پيشرفت و آينده

                                                                                                             
دعـونى  «: يش جـايز نبـود كـه بگويـد    نزد او آمدند، به هيچ وجـه بـرا  س از شهادت حضرت عثمان 

  .92البالغه، خ  نهج...)  دست از من برداريد و ديگرى را بخواهيد... ( التمسوا غيرىو

﴿ :فرمايد صريح خداوند است كه مىزيرا اين امر خالف فرمان            

                              

    ﴾ ]36: األحزاب.[ 

رى ،لمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و رسولش كارى را مقرر كنند، از خود اختهيچ مرد و زن مس«
 )مترجم(.»داشته باشد و هر كس خدا و رسول او را نافرمانى كند، به گمراهى آشكار گرفتار شده است

 .936، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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شد كه به علّت اختالف بر سر رياسـت   شت اسالم نيز همانند ساير اديانى مىناكرده سرنو
 . و جدال براى خالفت و رهبرى قربانى شدند

افزود، وقوع اين حادثه در شهر  از سوى ديگر، آنچه به پيچيدگى و حساسيت قضيه مى
ى قحطـان، يعنـى اوس و خـزرج     ى بـزرگ از قبيلـه   مدينه بود؛ شهرى كه مسكن دو تيره

و مسـلمانان را در شـهر خـود جـاى      ص  آنان كسانى بودند كه رسول اللّـه . بود) انصار(
ى  قرآن دربـاره . دادند و از هر گونه يارى و فداكارى و بذل محبت و ايثار دريغ نورزيدند

 :گويد نان چنين مىآ

﴿                      ﴾ ]9: الحشر.[ 

ى ايمـان، قبـل از مهـاجران،     و در خانـه ) سـرزمين مدينـه  (كسانى كه در دار االسالم «
 » .دارند مسكن گزيدند، آنان كسانى را كه به سويشان هجرت كنند، دوست مى

انصار، ساكنان و بوميان اصلى شهر مدينه بودند كه مهاجران را پذيرفتند، لذا هيچ بعيد 
ى خود  كه از مكّه همراه با ياران و عشيره صكه براى خود حقّى در خالفت پيامبر  نبود

اين . هجرت نموده و به ديار آنها آمده، قايل باشند و يا خود را از ديگران سزاوارتر بدانند
ى بـزرگ و رقيـب    اما در ميان آنان دو قبيلـه [امر، خالف عقل و منطق و غير طبيعى نبود 

Pآمـد  وجود داشت كه هيچ يك در برابر ديگرى كوتاه نمى) و خزرجاوس (= ديرينه 

)
202F

1(
P.[ از

بـا   ى بنى ساعده گردآمده بودنـد تـا   اى از انصار، در سقيفه شود كه عده روايات معلوم مى
ى اوس و خزرج بيعت كننـد و در آن صـورت زمـام كـار از دسـت       يكى از رؤساى قبيله
 . پاشيد ى وحدت مسلمانان از هم مى رازهشد و حتّى خداى ناكرده شي مهاجران خارج مى

                                           
مامدارى به اوس سپرده شـود، خـزرج   اگر ز«: گفته بودس در واقع مسأله چنان بود كه ابوبكر صديق  -1

كنند و قبايلِ عرب همه تن بـه امـارت    كنند و اگر به خزرج سپرده شود، اوس رقابت مى اعتراض مى
پس بهتر است مهاجران به عنوان امير زمامِ كار را بـه  . دهند اى جز همين تيره از قريش نمى هيچ قبيله

هـيچ مشـورتى بـدون دخالـت شـما صـورت       . يددست گيرند و شما انصار، وزير و معاون آنها باشـ 
 .»فت،نخواهد پذيرفت و هيچ امرى بدون شركت شما انجام نخواهد
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ى خود كه در ميان معاصرانش بدان ممتاز بود،  با درايت وتيزبينى ويژهس  فاروق عمر
تـر   به اين مطلب پى برد كه اسالم با خطر و بالى بزرگى مواجه است و بايد هر چه سريع

از دسـت جماعـت و    به امر انتخاب خليفه خاتمه داد؛ زيرا اگر ريسمان اتّحاد و انسـجام 
اند و بايد آموزگار و رهنماى جهانيـان   گروهى رها شود كه مسلمانان به آنان چشم دوخته

سازان آن باشند، هرگز بار ديگر باز نخواهد گشت؛ بنـابراين،   و محافظ كيان اسالم و آينده
از ميان  تأخير در انتخاب خليفه را روا ندانست؛ زيرا آگاه بود كه انصار تمايل دارند خليفه

تـر   آنان انتخاب شود، به دليل اين كه آنان خـود را صـاحب منـزل و از ديگـران مسـتحق     
از طرفى ديگر به اين حقيقت نيز علم داشـت كـه قبايـل عـرب، در برابـر هـيچ       . دانند مى

آورند؛ چـرا كـه موقعيـت برتـر و سـوابق       ى قريش سر تسليم فرود نمى اى جز قبيله قبيله
را بـه  س  صـديق ى قريش مسلّم بود، لذا ايشـان حضـرت ابـوبكر    رهبرى دينى و اجتماع

نامزدى خالفت پيشنهاد نمود تا جلوى هر گونه فتنه و آشوبى را گرفته و شيطان فرصـت  
هاى شوم خود در دلهـاى   و راهى براى متفرق ساختن جمعيت مسلمانان و القاى وسوسه

ع گفته باشد كه قبل از تدفين وى در حالى دنيا را ودا ص  آنان نداشته باشد و رسول اللّه
يكپارچه و متّحد داراى امير و رهبرى باشند كه واليت امور آنهـا را بـه عهـده گيـرد و از     

Pنيـز بـود   ص  اللّـه  ى اين امور، تشييع پيكر پاك رسول جمله

)
203F

1(
P،   پـس از آنكـه   (بنـابراين

 بلنـد شـد و خطـاب بـه    س  حضرت عمـر ) به جانشينى برگزيده شدس  حضرت ابوبكر
خداوند امور شما را به فردى تفـويض نمـود كـه بهتـرين شـما و رفيـق       «: حاضران گفت

                                           
در حكم خدا و حكم دين اسالم بر عموم مسلمانان واجب است بعد از ايـن كـه   : فرمايد مىس على  -1

نند و قدمى به هيچ عملى انجام ندهند و به هيچ كارى دست نز...  كشته شد ،امام و پيشواى آنان مرد
و الواِجـب (  .انتخاب نماينـد ...  جلو بر ندارند پيش از آنكه براى خودشان پيشوايى عفيف و دانشمند

ا ال ُيْحــِدثو أن ال يـَْعَملـوا َعَمــالً وَ ... ســالِم َعلـى اْلُمْســِلميَن بـَْعـَد مــا َيمــوُت إمـاَمهم أو يـُْقتَــلُ وُحْكــِم اإل   ِفـى حكــم اللّـه
م ) 513، ص 8بحار االنوار، ج ) (...ُفِسـِهْم إمامـانوا ألرِْجًال وال يبدؤا ِبَشيٍء قـَْبَل أْن َيْختـار وا َيَدا و َحَدثا َوال يَقدِّ

 )مترجم به نقل از كتاب شورى و بيعت(ـ 
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)P)204F1»!در غار بود، پس برخيزيد و با او بيعت كنيد ص  رسول اللّه
P ى حاضران بـا  آنگاه همه 

 . بيعت كردندس  حضرت ابوبكر
براى اين كه بيشتر به حساسيت بحران و ضرورت تعجيل در گزينش رهبر پـى بريـد،   

 : توجه فرماييدس  مالك از زهرى به نقل از خود حضرت عمرامام روايت به 
هنگامى كه در منزل پيامبر نشسته بوديم، ناگاه مردى از بيرون اتاق مـرا صـدا زد مـن    «

 صجواب دادم كه ما اكنون مشغول فراهم ساختن مقدمات تشييع و دفـن پيكـر پيـامبر    
اند،  ى بنى ساعده گرد آمده انصار در سقيفهاى رخ داده است؛  حادثه: آن مرد گفت. هستيم

بيا نزد آنان برويم : قبل از آنكه رويداد ناگوارى رخ دهد آنها را دريابيد من به ابوبكر گفتم
)P)205F2»يم، سپس به اتفاق هم، حركـت كـرديم  تا از جريان آگاه شو

P. ]  ايـن  س  حضـرت عمـر
اى بر خـالف واقعيـت    تهسخنان را در حضور صدها نفر از اصحاب، اظهار كرد كه اگر نك

گرفت، ولى بيانات وى مورد تأييد و  بود، مسلما مورد اعتراض اصحاب قرار مى در آن مى
شود كـه اوالً؛   گيرى مى از اين روايت چنين نتيجه. تصديق حاضران در جلسه قرار گرفت

ى خالفت و جانشـينى پيـامبر، دسـتى نداشـته و      در علَم كردن مسأله ب ابوبكر و عمر
اند، ثانيا؛ اين دو نفر با نظـرى خـاص و طبـق     ى را به اين كار تشويق و ترغيب نكردهكس

Pاند ساعده نرفته ى بنى اى از پيش طرح شده و با طيبِ خاطر به سقيفه برنامه

)
206F

3(
P. [ 

 
 
 
 

                                           
د، بنـابر اصـل   دهـ  اين انتخاب را به خـدا نسـبت مـى   س اگر در اينجا شاهد هستيم كه حضرت عمر  -1

 )مترجم. (داشته است بيانى ششم نهج البالغه  نامهدر س مسلّمى است كه حضرت على 
نيـز   6/175ابن ابـى الحديـد   / شرح نهج البالغه«اين روايت در . 30، ص 7، ج فتح البارىابن حجر،  -2

 ).مترجم(» آمده است
تـأليف  » ى دوم شـرح زنـدگانى خليفـه   «عبارت داخل كروشه از سوى متـرجم بـا اقتبـاس از كتـاب      -3

 .انى افزوده شده استپروفسور شبلى نعم
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 بيعت عمومى 
  اللّـه  در مسـجد رسـول   عمـومى  بيعت) هجرى االول سال يازدهم ربيع سيزدهم(روز بعد 

)P)207F1تانجام گرف ص
P رداخـت و پـس از سـتايش    بـه ايـراد سـخن پ   س  و حضرت ابوبكر

 :خداوند گفت

                                           
پاسخ اين سؤال را كه چرا بيعت افراد حاضر در سقيفه كه مركب از مهاجران و انصار بودنـد، قبـل از    -1

بيعت عمومى انجام شد و چرا بيعت اهل مدينه براى مردم ساير شهرها حجـت قـرار گرفـت؟ بهتـر     
ين و انصار است، پـس  شورا حق مهاجر«: فرمايد حضرت مى: بشنويمس است از زبان حضرت على 

نهـج   6ى  نامه(» .اگر آنها به شخصى رأى دادند و او را امام ناميدند، اين عمل مورد رضايت خداست
 )البالغه

در جايى ديگر در پاسخ كسانى كه گفته بودند چرا بدون رضايت و مشورت آنان بر امر حكومت 
كنند و اينها نمايندگان مسلمانان در امـر   مردم تنها از مهاجران و انصار تبعيت مى«: مسلط شده، فرمود

در س حسـن   همچنين در پاسخ پيشنهاد). 449، ص 8بحار االنوار، ج . (واليت و امر دينشان هستند
كنـى   اين كه تو به من پيشنهاد مى: فرمايد ها بر بيعت مردم مدينه، مى مورد تقدم بيعت مردم شهرستان

أمـا قولـك ال و ( .بلكه امر، امر اهل مدينه است) چنين نيست( ها بيعت كنند بيعت مگير تا اهل شهرستان
همچنـين در  ). 144، ص 3كامل ابـن اثيـر، ج   () تبايع حتى يبايع أهل االمصار فإن األمـر، أمـر أهـل المدينـة

: فرمايـد  گويند بايد عمـوم مـردم در امـر مشـورت شـركت داشـته باشـند، مـى         جواب كسانى كه مى
فتند، پس كسى كه داراى سوابق آنان در دين ،ايلشان اين تفوق را درمهاجرين نخستين به جهت فض«

بـا  ) تعيين زمامـدار (نيست و فضايلشان را در اسالم ندارد، حق ندارد در امرى كه خاص ايشان است 
فاز المهاجرون األولون بفضلهم فـال يجـدر لمـن ليسـت لـه مثـل سـوابقهم فـى (. ايشان به رقابت و نزاع برخيزد

مستدرك نهج البالغه، باب الثانى، (، )مثل فضائلهم فى اإلسالم أن ينازعهم فى األمر الذى هم أهلهال الدين و 
كه اگر بدون حضـور  ! به جان خودم سوگند«: فرمايد البالغه مى نهج 173ى  ، همچنين در خطبه)2ص 
ها كه اهل ايـن  پذير نيست، لذا آن ى مردم امانت و پيشوايى منعقد نشود، پس هرگز اين كار امكان همه

انـد حـق    كننـد، بعـد از آن، كسـانى كـه حاضـر بـوده       كار هستند از جانب كسانى كه غايبند حكم مى
انـد نيـز حـق ندارنـد ديگـرى را       برگشت و رجوع از بيعت خود را ندارند و كسانى كه غايـب بـوده  

 )مترجم( .»برگزينند



  143صديق در زمان خالفت ابوبكر يعل: بخش سوم

ام و از اين جهت كه زمامـدار شـما    من به زمامدارى امور شما منتخب شده! اى مردم«
اگر در انجام امورتان به خوبى عمل كردم، مرا يـارى  . دانم هستم خود را از شما بهتر نمى

همانـا  . راستى، امانت است و دروغ، خيانت. ن شويدكنيد وگرنه مرا به راه درست رهنمو
گرفتـه شـود، إن   ) از ستمكار(ضعيف و ناتوان شما در نظر من قوى و تواناست تا حق او 

، و قوى شما نزد من ضعيف است تا آنكه به خواست خدا حق ستمديدگان را از  شاء اللّه
مگر آنكه خداوند آنها را ذليل گويد  هيچ قومى جهاد در راه خدا را ترك نمى. او باز ستانم
كند مگـر آنكـه خداونـد     گرداند و هرگز فحشا و گناه در قومى شيوع پيدا نمى و خوار مى

كنم  تا زمانى كه من از خدا و رسول او اطاعت مى. گرداند آنها را به بالى عمومى مبتال مى
Pشما ندارماز من اطاعت كنيد و هرگاه از فرمان خدا سرپيچى كردم، حقّ اطاعتى بر 

)
208F

1(
P. [ در

برخيزيـد بـراى اداى    ]:اش فرمـود  اين هنگام وقت نماز فرا رسيد، بنابر اين در آخر خطبه
)P)209F2»!نمازتان، رحمت و درود خدا بر شـما بـاد  

P    يـك اتفـاق   س  انتخـاب حضـرت ابـوبكر
ى از پيش طرح شده نبود كه به موفقيت انجاميد، بلكه  ى دسيسه و برنامه تصادفى يا نتيجه

                                           
گرفـت بـا ايـن عبـارت بـا آنهـا        ىبيعت مس سر از مردم براى حضرت على بن،همچنين وقتى عمار  -1

كنيم، اگر بـر آن وفـا    ما با شما بر اطاعت خدا و عمل به سنت رسول او بيعت مى«: بست كه پيمان مى
سـنة رسـوله، و   نبـايعكم علـى طاعـة اللّـه(. نكرديم حق اطاعتى بر شما نداريم و بيعتى بر گردن شما نيسـت 

 ).بحار األنوار، ج ششم(، )أعناقكم فإن لم نف لكم فال طاعة لنا عليكم وال بيعة فى
گرفـت، در   بن سعد بن عباده در مصر، به نام اميرالمؤمنين علـى بيعـت مـى    همچنين هنگامى كه قيس

بيعـت كنيـد،    شپيـامبر برخيزيد و به شرط عمل بر كتاب خدا و سـنت  : گفت ى خود چنين مى خطبه
رديم، بيعتـى برگـردن شـما نـداريم،     شما به كتاب خدا و سنت رسول او عمل نك ميانپس اگر ما در 

نيز در اولين خطبه بعـد از  س خود حضرت على ). 551، ص 3ـ تاريخ طبرى، ج   8بحار األنوار، ج (
را  اگـر از جانـب مـا نيكـى ديديـد، آن     : ، آنجا كه فرمودخويش همين موضوع را ابراز داشت خالفت

 )مترجم( 166خطبه  پاياناإلسالم،  ضالبالغه، في نهج: ك.ر. بپذيريد و اگر بدى ديديد، رد كنيد
 .248، ص 5، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
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Pى تنظيمى الهى و تقدير و خواست هبرنام

)
210F

1(
P       خداونـد مقتـدر و دانـا و مظهـرى از مظـاهر

Pخواست آن را بر ساير اديان غالب گرداند لطف الهى به اين دين بود كه مى

)
211F

2(
P   و وحـدت

ى انتخـاب   همچنين اين بيعت، موافق با عـادت و شـيوه  . ى مسلمانان را حفظ نمايد كلمه
رأى آزاد، مسايل مهم خود از قبيل انتخاب رئـيس قبيلـه و   ها بود كه آنان با شورا و  عرب

لشكر را با رأى دادن به كسى كه از نظر سنّ، تجربـه و تـدبير و شايسـتگى بـر      ي فرمانده
هاى گذشته همواره مورد توجـه و   اين شيوه از نسل. كردند ديگران برترى داشت، حل مى

Pعمل اعراب بوده است

)
212F

3(
P .پروفسور سيد امير علىP

)
213F

4(
P كـه قلـم    ى معـروف شـيعه   نويسنده

 : كند شيوايى به زبان انگليسى دارد، اين حقيقت تاريخى را اين گونه بيان مى

                                           
ـ ! آگاه باشيد«: فرمايد مى است آنجا كه نيز اين مطلب را تأييد كردهس على  -1 ود آنچه پيش از اين مقدر ب

پـى در پـى    ى خدا به آن تعلـق گرفتـه   واراده  شد و آنچه حكم واقع) ايشان  خالفت خلفا و انتقال به(
، 570ـ   571، ص 175ى اإلسـالم، خطبـه   البالغـه بـا ترجمـه و شـرح فـيض      نهج(» .پيش خواهد آمد

ى الهـى را   خويش از ايـن برنامـه   همچنين در فرازى ديگر خشنودى). 1370انتشارات فيض االسالم، 
ر الهـى خشـنود و تسـليم    ما از قضا و قد«» أمره  سلمنا لّلهقضاه و   نا عن الّلهرضي«: فرمايد اعالم داشته مى
 )مترجم) (37، خطبه 122منبع سابق، ص (» .فرمان او هستيم

ى است كه رسول خـود را بـا هـدايت و ديـن     ذاتخدا : فرمايد ى نهم مى ى صف آيه خداوند در سوره -2
 .ن غالب سازد، هر چند مشركان كراهت داشته باشند،ى اد حق فرستاد تا آن را بر همه

سى سال و اندى بود و ايـن سـن    صبه هنگام وفات رسول خدا س عمرِ على : ويدگ استاد عقاد مى -3
براى ملتى كه اهميت فراوانى به سن و احترام خاصى به بزرگساالن قايل بودند، يكـى از دشـوارترين   

 )341، ص ميةاإلسال العبقريات. (موانع بود كه گذشتن از آن آسان نبود
در آن هنگام سى و سومين س است اين است كه حضرت على آنچه از تاريخ ثابت و سزاوار ترجيح 

 .سال داشت 61س گذراند و حضرت ابوبكر  بهار زندگى خود را مى
شيعه بودند و جد اعـالى او   اجداد او ايرانى و. گشودميالدى ديده به جهان  1849امير على در سال  -4

ز فتح هند به خواهش امپراتور مغـول  ى نادر شاه به هند، وى را همراهى نمود و پس ا در زمان حمله
در . ى است كه بر زبـان انگليسـى چيـره بـود    وى نويسنده و حقوقدان. مانددر خدمت آن دولت باقى 

كلكتـه شـد و در سـال     واليـت ى هند قاضى كل ديوان دادگسترى  از طرف نايب السلطنه 1900سال 
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ها زعامت و رياست قبايل، موروثى نيست، بلكه از طريقِ انتخـاب صـورت    نزد عرب«
س تمام افراد قبيله در انتخاب رئي. آنان كامال به اصلِ انتخاب ملزم و عامل هستند. گيرد مى

 قبيلــه، حــق رأى دارنــد و از ميــان بازمانــدگان متــوفى شخصــى براســاس ســن و تقــدم

)SENIORITY(شود انتخاب مى . 
بر همين اصل قديمى ملتزم شدند و از آنجـا   صمسلمانان در انتخاب جانشين پيامبر 

اى كه پيش آمده بود مجال هيچ گونـه   كه شرايط، بسيار دشوار بود و آن وضع فوق العاده
با در نظـر   صبه جانشينى رسول س  داد، انتخاب ابوبكر ر در انتخاب خليفه را نمىتأخي

ايـن  . داشت، بدون تأخير انجام گرفـت  عربمردم گرفتن سنّ و اعتبار و احترامى كه بين 
 . شدند ها امتياز بزرگى محسوب مى دو صفت نزد عرب

بنابر  صپيامبر و اهل بيت س  على. ت دانش و اعتدال معروف بودبه صفس  ابوبكر
س  اخالصى كه از يكديگر به ارث برده بودند و بنابر وفادارى و محبت به اسالم، ابـوبكر 

)P)214F1»به رسميت شـناختند  صى رسول  را به عنوان خليفه
P.      مسـلمانان بـا ايـن انتخـاب، از

                                                                                                             
 1908د و در سـال  به عضـويت كميسـيون قضـايى شـوراى خـاص سـلطنتى انگلـيس درآمـ         1909

از وى به جاى مانـده كـه دو كتـاب او بـه      زياديآثار قلمى . ى مسلمانان لندن را تأسيس كرد اتحاديه
، كه هر دو به زبان فارسـى  »تاريخ مختصر عرب«و » روح اسالم«: دادند زياديزبان انگليسى شهرت 

يشتر از شرح حال و افكار براى اطالع ب. (رخت از جهان بر بست 1928وى در سال . اند ترجمه شده
 .)امير على به پيشگفتار كتاب روح اسالم و كتاب اقاليم قبله مراجعه كنيد

شارح نهج البالغه كه يك ) ق. ـه 655متوفى (همچنين ابن ابى الحديد  21تاريخ مختصر عرب، ص  -1
ى بصره و بغـداد  علماى گذشته و متأخرين ما و نيز علما«: نويسد ى معتزلى است دراين باره مى شيعه
ايـن بيعـت گرچـه بنـابر     . اند كه بيعت ابوبكر صديق بيعتى صحيح و شرعى و قانونى بوده است متفق

تعيينِ امـام   هاى از شيوه اجماع، يكى صورت گرفت كه به نص صريحى نبود ولى براساس اصل انتخابى
همچنـين  ) مؤلّـف () 7، ص 1البالغـه ابـن ابـى الحديـد، ج      شـرح نهـج  (» .اسـت  شده و رهبر شناخته

كنـد و   ابـوبكر را توجيـه مـى    تعجيل در انتخـاب حضـرت  » روح اسالم«پروفسور امير على در كتاب 
را توجيـه كنـد، علـى     تعجيـل  دولـت، ايـن   بـراى   گـزينش زعيمـى    شايد ضرورت فـورى «: نويسد مى
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اگـر  . اساس خون و شرف نسبى استوار بود، نجات يافتند اى موروثى كه بر حكومت قبيله
شد، آنگاه حكومت دنيـوى و رهبـرى    انتخاب مى هاشم ى نخست، خليفه از بنى در مرحله

شد و بدين وسيله در اسالم نيز نـوعى پاپيسـم و    هاشم محرز مى دينى و معنوى براى بنى
ها  آمد، همان گونه كه در بين مسيحى پديد مى)PRIESTHOOD= كهنوت ( روحانيت گرايى

شـد، همـان    اگـر چنـين مـى   . وجود داشـت )GLERGY(اين مقام روحانيت به نام اكليروس
عواقب وخيم و آثار سـوء كـه در مقـام روحانيـت مسـيحى و نظـام طبقـاتى مجوسـى و         

آمـد و   ى اسالمى و در بين پيروان اين دين نيز به وجود مـى  برهمايى پديد آمد، در جامعه
 رهبرى جامعه و پيشوايى مذهبى و حق رأى و منافع اقتصادى، منحصر و مخصوص يـك 

آمد كه اين طبقات  هايى به وجود مى شد و در طول تاريخ، نسل طبقه و خانواده دانسته مى
شدند كه  دانستند و معتقد مى ها و حتى از مقام بشريت نيز برتر مى را از سطح عموم انسان

. هاى مشخصى از اموال مردم، زندگى كنند آنان بايد با نذورات و هدايا و صدقات و سهم
زكـات را بـراى    به خـاطر آن قبـول   صالً منافىِ حكمتى بود كه رسول خدا اين امر كام

در (س  حسـن بـن علـى   يـك بـار   : گويد مىس  ابوهريره. هاشم حرام قرار داده است بنى
يك دانه خرما از اموال زكات برگرفت و در دهان گذاشـت، وقتـى پيـامبر    ) سنين كودكى

از دهـان بيـرون انـدازد و سـپس      تا آن را» كخ كخ«: متوجه شد، خطاب به او گفت ص

                                                                                                             
از ايـن كـه    بسـيار السالم با علو طبع و فداكارى هميشگى خود نسبت به اين دين و بـا نگرانـى    عليه

روح اسـالم،  (» .درنگ با ابوبكر بيعت كرد اصحاب آموزگار بروز نكند، بى ميانترين اختالفى  كوچك
. ـهـ  1366ـ انتشارات آستان قدس رضـوى  حيدر پور ى ايرج رزاقى، محمد مهدى ، ترجمه270ص 
هـارم،  اثر پروفسور عباس شوشترى، چـاپ چ  428ـ   431ص » خاتم النبيين«همچنين به كتاب .). ش

 )مترجم. (ى عطايى مراجعه كنيد مؤسسه
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)215F1(P»خـوريم؟  نمى) زكات(دانى كه ما صدقه  مگر نمى«: فرمود
P      عبـدالمطّلب بـن ربيعـه بـن

امـوال  (همانا ايـن صـدقات   «: فرمود ص  گويد رسول اللّه الحارث در روايتى طوالنى مى
)216F2(P»براى محمد و آل محمد حالل نيستچرك مال هستند، خوردن آنها ) زكات

P. د، خداون
 :ى زير قرار گيرند، حفظ نمود آيهخاندان هاشمى و افراد اهل بيت را از اين كه مصداق 

﴿                          

   ﴾ ]34: بةالتو.[ 

 » .خورند و زاهدان اهل كتاب، اموال مردم را به ناحق مىبسيارى از علما ! اى مؤمنان«
هرگز  يافت، از طريق ارث به بنى هاشم انتقال مى) معنوى و مادى(اگر اين دو رياست 

از اينجاست كه . دانستند گرديد؛ زيرا آن را ميراث به حق خود مى از دست آنان خارج نمى
 : ندبعضى از افراد رك گوى قريش بدون اغراق گفته بود

هاى ديگر قريش انتقال  هاشم افتاد، بدانيد كه به تيره اگر واليت امور شما به دست بنى«
)P)217F3»نخواهد يافت

P . 

 س  علىراز تأخير خالفت 

هاى اصالحى آگاهى دارند، به خوبى  هاى انقالبى و نهضت كسانى كه از تاريخِ حركت
اساس دعـوت بـه اصـالح و     رطلب، ب هاى انقالبى و اصالح دانند كه بسيارى از جنبش مى

اند؛ اما سرانجام به تأسـيس حكومـت و    گذارى شده مبارزه با فساد و گمراهى، آغاز و پايه
يابى به قدرت سياسى و نظامى و اختصاص كرسى رياست براى خانـدان رهبـر آن    دست

                                           
و جامع صحيح مسلم،  ة، كتاب الزكا»للنبى قةما يذكر فى الصد«، باب الجامع الصحيحبخارى، صحيح  -1

رسول كه زكات بـراى آنهـا حـرام اسـت      آل. ة، كتاب الزكاص  اللّه رسول  على آل ةتحريم الزكا«باب 
 .نه ديگرانالمطلب؛  هاشم و بنى بنى :عبارتند از

 .»قةترك استعمال آل النبي على الصد«، باب ةصحيح مسلم، كتاب الزكا -2

 .938، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -3
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هـاى تلخـى بـه     انقالب و بنيانگذار آن حركت و جنبش، منتهى گشته و دراين باره تجربه
هـا و   نگرانِ تيزبين، نسـبت بـه دعـوت    به همين دليل، افراد زيرك و آينده. اند آورده دست

 . اند هاى دينى حساسيت داشته و همواره از فرجام آنها بدبين و هراسان بوده نهضت
امپراطـور بيـزانس روم و   ) هراكليـوس (اين حساسيت در گفت و گويى كه بين هرقل 

اين گفتمان زمانى صورت گرفته كـه  . و آشكار است ابوسفيان انجام گرفت، كامال مشهود
از ايـن گفـت و گـو و    . اى هرقل را به اسالم دعوت كـرده بـود   طى نامه صرسول خدا 

ى وى  ى گسترده همچنين از واكنش و برداشت او در برابر اين نامه، به تيزهوشى و مطالعه
: از ابوسفيان اين بود كهاز جمله سؤاالت او . بريم پى مىو هم چنين به صداقت ابوسفيان 

: ؟ وقتى ابوسفيان پاسـخ منفـى داد، هرقـل گفـت    »آيا كسى از اجداد او پادشاه بوده است«
گفتم كه البد اين آيين را آورده است تا پادشاهىِ  بود، مى اگر كسى از نياكان او پادشاه مى«

Pى خود را باز ستاند و ميراث پدرى خود را مطالبه كند از دست رفته

)
218F

1(
P . 

خواند،  و رسالت خويش فرا مى  وقتى هرقل نسبت به فردى كه مردم را به ايمان به اللّه
كند، پس به نظـر شـما اگـر در     اى تاريخى اين گونه استنباط و قضاوت مى براساس و پايه

آمد و جانشينى بالفصـل   حكومت و سلطنتى موروثى پديد مى صى دعوت پيامبر  نتيجه
شد، آيا جهان، ايـن گونـه اسـتنباط     افراد خاندانش منتقل مىآن حضرت ابتدا به فردى از 

ـ همـه در خـدمت خانـدان       هاى اصالحى ـ معاذ اللّـه   كرد كه دعوت نبوى و كوشش نمى
هاى وى در جهت بـه قـدرت رسـاندن خانـدان خـود و فـراهم        پيامبر بوده و تمام تالش

ى بـه آل خـود بـوده    ى درخشان و اختصاص زعامت و رهبر آوردن زندگى مرفّه و آينده
 است؟ 

                                           
به خوبى به اين نكته  سحسن بن على . »كيف كان بدء الوحى«ح باب بخارى، الجامع الصحيصحيح  -1

رسد كه خداوند، نبوت و خالفـت را   ر مىبعيد به نظ! به خدا سوگند«: گويد پى برده بود، آنجا كه مى
 ).278، ص 3، ج ذهبى، سير اعالم النبالء(» .كند در خاندان ما ـ اهل بيت ـ جمع
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كسـى را بـه    صى تنظيمى خداوند دانا چنـين بـود كـه رسـول خـدا       تقدير و برنامه
جانشينى خود انتصاب نفرمود و بعد از وى هـيچ يـك از اهـل بيـت و خانـدان هاشـمى       

بود كه از س  حضرت ابوبكر يشانوى نگرديد، بلكه نخستين جانشين ابالفاصله جانشين 
ى بنـى عـدى    كه از قبيلهس  بود و بعد از وى حضرت عمر بن الخطابى بنى تميم  قبيله

و زمـانى  . به خالفت رسيد كه از بنـى اميـه بـود   س  بود و سپس حضرت عثمان بن عفان
رسيد كه در ميان مسـلمانان و اصـحاب رسـول    س  طالب خالفت به حضرت على بن ابى

بـدين وسـيله   . جود نداشتكسى از او افضل و تواناتر براى حمل بار خالفت و ص  اللّه
ى طبقـاتى و   اى براى هيچ كـس بـاقى نمانـد؛ زيـرا مسـأله، مسـأله       جاى اعتراض و شبهه

. ى لياقت و شايستگى و توانايى ايـن كـار بـود    خاندانى و تعصب نژادى نبود، بلكه قضيه
بنا بر همين حكمـت بـود كـه خداونـد در نظـر      س  پس راز تأخير خالفت حضرت على

ى اجرا در  ى دقيقى است و بايد به مرحله ا همواره روى حساب و برنامهداشت، و كار خد
 ). قدرا مقدورا  و كان أمر اللّه(آيد 

 و موضع قاطع وى س  نخستين آزمون سخت حضرت ابوبكر

 : اند فرموده ص  اند كه رسول اللّه نگاران، متفق محدثان و سيره
 )P)219F1»تـَرَْكناُه َصَدَقةٌ ِانّا َمْعَشَر اْالَ◌نِْبياِء ال نـَُورُِّث ما «
)P)220F2»ماند صدقه است ه از ما به جاى مىگذاريم، آنچ ما پيامبران ميراثى نمى«

P.  

                                           
 )8، ص 12فتح البارى، ج (، نسائى 463، ص 2مسند امام احمد بن حنبل، ج  -1
صـادق   ند معتبـر از مثال كلينى به سـ  شود؛ به عنوان شيعه نيز به كثرت ديده مى رواياتاين مفهوم در  -2

. گذارنـد  ان هيچ گونه پول و ثروتى بـه ميـراث نمـى   پيامبرانند؛ زيرا پيامبرعلما وارثان : كند كه نقل مى
عـن ابـى البختـرى عـن     : روايت كامل بدين شرح اسـت . تنها ميراث آنها احاديثى از سخنانشان است

إنمـا أورثـوا يـاء لـم يورثـوا درهمـا وال دينـارا و أن األنب ذلـكء و يـان العلمـاء ورثـة األنبإ: السالم قـال  عليه  عبداللّه ابى

 صـفة ، بـاب  32، ص 1اصول كـافى، ج  (ـ   ء منها فقد أخذ بحظٍّ وافرٍ  أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشى
، ـ  34، ص 1 :، حديث شـماره »المتعلمثواب العالم و«همچنين باب ). 2 :فضله، حديث شمارهالعلم و
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 : فرمودند ص  كند كه رسول اللّه روايت مىس  امام احمد با سند خود از ابوهريره
 » ونَِة عاِملى فـَُهَو َصَدَقةٌ َمعُ ْكُت بـَْعَد نـََفَقِة ِنسائى وَ ال يَقَتِسُم َورَثَتى دينارا َوال ِدْرَهما، ماتـَرَ «
ماند،  كنند، آنچه پس از من به جاى مى اى بين خود تقسيم نمى ى من طال و نقره ورثه«

 » .ى همسران و خدمتگزارانم، صدقه است پس از نفقه
بـا همـين   س  مسلم و ابوداود از مالك بن انس با سندش از ابوهريرهامام بخارى، امام 

روايت  ل ي صديقه بخارى از عروه و او از عايشهامام همچنين  اند؛ الفاظ روايت كرده
س  را نـزد ابـوبكر  س  همسـران وى خواسـتند عثمـان    صكرده كه بعد از وفات پيامبر 

مگر رسـول  : گفت ل بفرستند تا نسبت به ميراث آنان با وى سخن بگويد، ولى عايشه
ماند صـدقه اسـت؟ ايـن     ى مىگذاريم، آنچه از ما به جا نگفته كه ما ميراث نمى ص  اللّه

  .مسلم نيز آمده استصحيح روايت در كتاب 
ى هميشگى وى در طول حيـات   و مطابق با شيوه صآرى، اين عمل، در شأن پيامبر 

هاشم را در مواقع خطـر، پـيش    اهل بيت خود و بنى صمبارك اوست؛ زيرا آن حضرت 
چنان كه روز بدر با حمـزه و  داشت؛  انداخت و به هنگام منفعت و غنيمت دور نگه مى مى

على و عبيده همين شيوه را اعمال داشت و آنان را براى مبارزه با پهلوانـان نامـدار عـرب    
 ترين منبع درآمد مـالى و  مصرف زكات و صدقه را كه بزرگ صآن حضرت . مقدم كرد

ى جوشان ثروت در امت اسالم بوده و هست، براى آل خود تا روز قيامـت حـرام    چشمه

                                                                                                             
از . 130خمينـى، ص  به نقل از واليت فقيه، . 1388، چاپ سوم، يه، تهرانشارات دارالكتب اإلسالمانت

س على ده است و مترجم فارسى ديوان اين حديث را به نظم در آورس على تر آن كه خود  همه مهم
 : آن را اين گونه ترجمه كرده است

  ندبگذار براى ارث بردن درهم و دينار   بگذارند بسيار اگر مردم پس از خود ثروتى 

  اولواالبصار بگذارند كه بهر راسخون و بهر   هاست هدايت آياه معنويت پيامبرولى ارث  

، سراينده عبدالحسين اشـعرى قمـى، انتشـارات    26، ص 71 :فارسى ديوان اميرالمؤمنين، بيت شماره(
 )م اسالم قم، چاپ اول ـ مترجمياپ
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هـاى ريختـه شـده در زمـان      داد و آن هنگام كه خواست ربا را حـرام كنـد و خـون    قرار
ى خود، عامر  زادهعموجاهليت را هدر قرار دهد، از عموى خود، عباس بن عبدالمطلب و 

الـوداع   حجةى  در خطبه صرسول خدا . بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب آغاز نمود
 : فرمود
گردد، ربـاى   اعتبار است و اولين ربايى كه باطل اعالم مى رباهاى جاهليت باطل و بى«
؛ رباى عباس بن عبدالمطّلب است و هر خونى كه در زمان جاهليت ريخته )بنى هاشم(ما 

آن خـون   هاى ماست و كنم، از خون شده هدر و ملغى است و نخستين خونى كه هدر مى
)P)221F1»فرزند ربيعه بن حارث اسـت 

P. ]     ام درهـاى رفـاه و   تمـ  صبـدين گونـه رسـول خـدا
تر بود، از  خوشگذرانى را بر روى خود و بستگانش بست و هر كس با آن حضرت نزديك

 اى خطاب به امير معاويـه  در نامهس  خود حضرت على ].تر بود هاى زندگى محروم لذت
 : گويد اين حقيقت را اثبات كرده و مىس 
اهـل بيـت    صا كردند، رسول خد گرفت و مردم حمله مى هر وقت جنگ شدت مى«

ى شمشير و نيـزه   انداخت و اصحاب خود را با اهل بيت خويش از ضربه خود را پيش مى
به همين دليل، عبيده بن حارث در جنگ بدر و حمزه در جنگ احـد بـه   . كرد حفاظت مى

خواهم نـامش را ببـرم    كسى كه نمى. جعفر نيز در جنگ موته شهيد شد. شهادت رسيدند
Pبه تأخير افتـاد ) س  على(مرگ آنان پيش افتاد و مرگ وى  آرزوى شهادت داشت، اما

)
222F

2(
P .

با مشكلى مواجه گشت كه قاطعيت و قدرت او را نسـبت بـه اجـراى    س  حضرت ابوبكر
دانست مورد آزمايش قرار داده بود؛  ى پيچيده، صحيح و حق مى ى يك مسأله آنچه درباره

اى  داند؛ مسأله و آن را حق مىزيرا هر شخص، مكلّف به چيزى است كه به آن علم داشته 
ى عاطفى و سياسى، ايشان  ى اصولى و شرعى داشت و هم جنبه كه در آنِ واحد، هم جنبه

ى عاطفى و سياسى آن ترجيح دادند و بـا دقـت    ى شرعى و اصولى قضيه را بر جنبه جنبه
                                           

 .اند روايت كرده  وداود از جابر بن عبداللّهو اب» النبى حجة«، در كتاب الحج، باب صحيح مسلم -1
 .ى نهم، صبحى صالح، مصطفى زمانى ، نامهنهج البالغه -2
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د، به فهميده بو ى عملى آن حضرت ها و سيره و آموزه صكامل، آنچه را از توصيه پيامبر 
 . اجرا گذاشت

 : دارد اين گونه بيان مى لتفصيل اين داستان را امام بخارى به نقل از عايشه 
آمدند س  نزد ابوبكر ص  براى طلب ميراث خود از رسول اللّه بفاطمه و عباس «

Pو زمين فدك

)
223F

1(
P از : به آنهـا گفـت  س  ابوبكر. و سهم آن حضرت از خيبر را مطالبه كردند

)P)224F2مشنيد صرسول خدا 
P ماند،  گذاريم، آنچه از ما مى ما ميراث به جاى نمى«: گفت كه مى

                                           
به صـورت  آن را سه روز راه بود و خداوند  ،ى آن تا مدينه دو اى بود در حجاز كه فاصله فدك آبادى -1

. جـود داشـت  در آن آبادى يك چشـمه و تعـدادى درخـت خرمـا و    . ش ارزانى داشتپيامبرصلح به 
اثـر صـفى الـدين عبـدالمومن بـن عبـدالحق بغـدادى،        ) والبقـاع  مكنةمراصد االطالع على أسماء األ(

 .م 1954دارالمعرفه بيروت، 
همچنان كه در اول بحـث اشـاره شـد در    . روايت نكرده استس اين حديث را تنها حضرت ابوبكر  -2

. ل سنت از طرق مختلف روايت شـده اسـت  هاى اه و در كتاب اى روايى معتبر شيعه نيز آمدهه كتاب
مشـهدى در    ى وى دانشمند شـيعى، مـال عبداللّـه    اين حديث، حذيفه است كه درباره راويانيكى از 

هر حديثى كه (» فصدقوه يفةما حدثكم به حذ«: فرمودند پيامبركتاب اظهار الحق حديثى نقل كرده كه 
 ).حذيفه براى شما بگويد آن را تصديق كنيد

در جمع بزرگى كـه عبـاس و علـى نيـز حضـور       سفاروق در صحيح بخارى آمده كه عمر  همچنين
شـما   آيادهم كه زمين و آسمان به فرمان او استوار هستند،  شما را به خدايى سوگند مى: داشتند گفت

همـه  » هر چه از ما بماند، صـدقه اسـت؟  . گذاريم ما ميراث نمى«: فرمود صدانيد كه رسول خدا  مى
: دانيـد؟ گفتنـد   شما نيـز مـى   آيا! له، سپس به على و عباس روى آورد و گفت شما را به خداب: گفتند
بر فاطمـه صـدقه    پيامبرهاى شيعه به صراحت آمده است كه اموال  همچنين در معتبرترين كتاب. آرى

ز بـرد، حتـى بعـد ا    مطلب صدقه است و كسى آنها را به ارث نمى هاشم و بنى بوده و بعد از او به بنى
على و چنـد تـن   . صدقه است پيامبراموال : ى ارث نمود، ولى فاطمه گفت ، عباس مطالبهپيامبروفات 

فاطمه نيز قبل از وفات، به صدقه بودن اموال خود كه عبارت از هفـت  . ديگر بر اين امر گواهى دادند
دگان محترم خوانن. به دليل رعايت اختصار، از آوردن متن حديث خوددارى شد. باغ بود وصيت كرد

 . مراجعه كنند 6و2و1شماره  رواياتالنبى،  قة، باب صدياا، كتاب الوص7به كتاب فروع كافى، ج 
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ى زنـدگى خـود از ايـن مـال      ى تـأمين هزينـه   توانند به انـدازه  آل محمد مى. صدقه است
 » .برگيرند

من سرپرسـتى  . گذارند پيامبران ميراث نمى«: گفتس  در روايتى ديگر آمده كه ابوبكر
بقيه را به  برعهده داشت، برعهده خواهم گرفت و ص  هو مخارج كسانى را كه رسول اللّ

)P)225F1»كرد، مصـرف خـواهم كـرد    مصرف مى ص  همان مواردى كه رسول اللّه
P.   در صـحيح

 كسى را نزد ابـوبكر  صفاطمه دختر پيامبر : عايشه روايت شده كهالمؤمنين  امبخارى از 
رسـول خـدا   : گفـت س  كرابـوب . مطالبه كند ص  فرستاد تا ميراث او را از رسول اللّهس 

مانـد صـدقه    گذاريم و آنچه از ما بـاز مـى   ما پيامبران، مالى به ارث نمى«: گفته است ص
و من » زندگى خود را از اين مال تأمين كنند ي حق دارند هزينه صخاندان محمد . است

را تغيير نخواهم داد و آن  صخورم كه چيزى از صدقات رسول خدا  به خدا سوگند مى
 يشـان ى ا باقى خواهم گذاشت و به شـيوه  مان وضعى كه در زمان آن بزرگوار بودرا به ه

Pعمل خواهم كرد

)
226F

2(
P. در هـيچ كـارى   ! به خـدا سـوگند  : گفته بودس  آرى، حضرت ابوبكر

 . منحرف نخواهم شد  يك ذره از روش رسول اللّه
گرفـت  دانست، اسـتوار مانـد و تصـميم     لذا ايشان بر آنچه معتقد بود و آن را حق مى

نيـز بـر    ل از طرف ديگـر فاطمـه  . ى اجرا بگذارد را به مرحله ص  وصيت رسول اللّه

                                                                                                             
مشـروح وصـيت   . وصيت كرد كه اموالش به عنوان ميـراث تقسـيم نشـود   س همچنين حضرت على 

البالغـه، ايـن    جميثم بحرانى شارح نه. البالغه مطالعه فرماييد نهج 24 :ى شماره ى ايشان را در نامه نامه
در ايـن وصـيت نامـه كـه در حضـور      س حضرت علـى  . تر آورده است وصيت نامه را به طور كامل

اموال و امالك مـن صـدقه اسـت    «: چندين شاهد، به قلم خودش نگاشته است تصريح كرده است كه
يوهـب   ء وال اليباع منـه شـى  (» ، به ارث بردهبه دهد ،چيزى از آنها را بفروشد(هيچ كس حق ندارد 

بنابر اين عملكرد حضرت على و فاطمه .[24نامه شماره  4/408البالغه بحرانى،  شرح نهج_) اليورثو
 )مترجم.(بزرگترين دليل و حجت قاطع است

 .10، ص 1، ج مسند امام احمد -1
 .خيبر ة، باب غزوالجامع الصحيحبخارى، صحيح  -2
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 لى خود اصرار ورزيد و اين بدان سبب است كه يـا ايـن حـديث بـه فاطمـه       مطالبه
را  ص  ى رسـول اللّـه   نرسيده بود يا اين كه معتقد بود قانون در اين مورد، دست خليفـه 

Pى او را عملى كند نى دارد كه خواستهبازگذاشته است و او مجوز قانو

)
227F

1(
P.    به هر حـال هـر

Pدو در اين مورد مجتهد بودند كه يا معذورند يا مصيب

)
228F

2(
P.     در مسند امـام احمـدبن حنبـل

 :گفتس  خطاب به ابوبكر لآمده كه فاطمه 
Pترى اى، آگاه شنيده ص  تو نسبت به آنچه از رسول اللّه

)
229F

3(
P . بعد از وفـات   لفاطمه

ش ماه در قيد حيات بود و بنابر روايتى تـا پايـان عمـر، از ايـن بابـت      ش صرسول خدا 
 . ناراضى بود

از اين قبيل وقايع كه طبيعت بشرى مقتضى آنهاست در زندگى قبايل و جوامع بشـرى  
اى است كه نسبت به آنچه يقين پيـدا   طبيعت و سرشت انسان به گونه. آيد بسيار پيش مى

كنـد،   اس و عاطفى است و بر موضع خود پافشـارى مـى  داند، حس كند و آن را حق مى مى
كـرد و   از حدود شـرع تجـاوز نمـى   س  از ابوبكر لليكن اختالف و نارضايتى فاطمه 

 . مخالف با علو طبع و بزرگوارى و بخشندگى طبيعى او نبود

                                           
ـ    ل ممكن است فاطمه -1 ميـراث  ) هـم و دينـار  در(ر امـوال منقـول   وده كـه انبيـا د  بر ايـن اعتقـاد ب

حـال  » .كننـد  ى من درهم و دينارى بين خود تقسيم نمـى  ورثه«: گذارند، چنان كه در روايت آمده نمى
ابـوبكر  . گيـرد  تعلق داشت و مال غير منقول ميراث قرار مى) زمين(آنكه اين مسأله به مال غير منقول 

شود لذا به خود حق  و غير منقول هر دو را شامل مىمعتقد بود كه حكم عام است مال منقول صديق 
 .داد كه آن را بين ورثه تقسيم كند نمى

حقيقتى كـه در آن اخـتالف نيسـت    : نويسد مى» فاطميونو طمةفا«استاد عباس محمود عقاد در كتاب  -2
تر از آن  تر از آن است كه به ناروا چيزى ادعا كند و صديق نيز بزرگ اين است كه بدانيم فاطمه بزرگ

زيرا سرانجام چنان شد كه ابوبكر با رضايت فاطمه محصـول  ...  است كه حقّى را از فاطمه سلب كند
 آياداشت ت رساند و خليفه هم چيزى از عوايد فدك را براى خود برنمى فدك را به مصرف صحيح مى

 )مترجم. (تنها مسأله دشوارى امر قضاوت بود. كسى عليه او ادعايى داشته باشد
 .4، ص 1، ج احمدامام مسند  -3
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 ل هنگام مرض وفات حضرت فاطمـه س  از عامر روايت شده كه حضرت ابوبكر
ابوبكر پشـت  : به فاطمه گفتس  حضرت على. ى ورود خواست نزد ايشان رفت و اجازه

آيـا تـو راضـى    : دهى يا خير؟ وى گفـت  ى ورود است، آيا به او اجازه مى در منتظر اجازه
داخل شد و با او سخن گفـت  س  آرى، پس حضرت ابوبكر: هستى؟ حضرت على گفت

Pراضى شدس  باره بيان كرد و او از ابوبكر و عذر خود را در اين

)
230F

1(
P P)231F2(

P . 
بريم، وى  به پايان مى» العبقريات اإلسالميه«ى استاد عقاد در كتاب  اين بحث را با گفته

 : نويسد مى

                                           
بيـروت، چـاپ اول،    هدارالكتـب العلميـ   ،176ص  ،»فى مناقب العشره ةالنضر رياضمحب ال«طبرى؛  -1

شـود كـه نمـاز     از روايـت طبقـات معلـوم مـى    . ، چاپ ليدن17، ص 8م؛ طبقات ابن سعد، ج 1984

الزهـراء،   ةطممسند فا همچنين). 19، ص 8ج (خوانده شد س به امامت ابوبكر  ل ى فاطمه جنازه

 .يةالعزيز مطبعة، 58اثر سيوطى، ص 
: نويسد اين مفهوم در منابع شيعى نيز آمده است؛ از جمله آنكه ابن ميثم بحرانى شارح نهج البالغه مى -2

ش فرسـتاد  پيـامبر وقتى ابوبكر سخنان حضرت زهرا را شنيد حمد و سپاس خدا را گفت و درود بـر  
به خدا قسم كه من از نظر رسـول خـدا تجـاوز    ! ان و دختر بهترين پدرانسپس گفت اى بهترين بانو

 ... ام ام و جز به فرمان او عمل نكرده ننموده
كـرد و   خدا از فدك به مقدار خوراك شما برداشت مـى  پيامبر. آنچه متعلق به پدرت بوده حق توست

ين مقدار حق الهى توست، مـن هـم   داد و ا كرد و در راه خدا مى مسلمانان تقسيم مى ميانباقيمانده را 
كرد، اين بود كه حضرت زهرا بدان راضى شـد و عهـد و    مى پيامبركنم كه  با فدك همان كارى را مى

كـرد و بـه مقـدار كفايـت بـه ايشـان        پيمانى بر آن اساس گرفت و ابوبكر محصول فدك را جمع مى
پژوهشـهاى   بنيـاد ن قـدس،  ، آسـتا 386و  385ص  7فارسـى مصـباح السـالكين ج    ي ترجمه( .داد مى

 )1384النصر  ةسسمؤ 107ص  5، اصل عربى ج1385اسالمى 
. كـرد  مـى   تو نيز چنان كن كه پدرم رسول اللّه: گفت ل  فاطمه: ابن ابى الحديد نيز آورده است كه

حتمـا بايـد چنـان    ! آرى، به خدا: چنين كارى انجام بدهم؟، گفت! تو را به خدا سوگند: ابوبكر گفت
شـرح   216، ص 16شرح نهج البالغه، ابـن ابـى الحديـد، ج    (گواه باش، ! آياخد: پس فرمودكنى و س

 ).45نامه 



 المرتضي  156

بـا پيـامبر را مـورد    س  اى نيست كه وفادارى و محبت ابوبكر صـديق  اين كار عاقالنه
را از ميراث محروم داشت؛ زيـرا اگـر او را    لشبهه قرار دهيم، به علّت اين كه فاطمه 

Pنمود را نيز محروم لم كرد دختر خودش عايشه محرو

)
232F

1(
P،    به دليل اين كـه در شـريعت

كـه   صخواست با منع ميراث از وارثان پيامبر  ابوبكر نمى. گذارند اسالم، انبيا ميراث نمى
ظلم كنـد و در ايـن بـاره بخـل ورزد؛ امـا       ،ى آنان دختر محبوب خودش نيز بود از جمله

ياى او را حفظ كند كه مسلما حفظ آنها از حفظ مال و و وصا صخواست دين پيامبر  مى
Pتر بود فرزند الزم

)
233F

2(
P. افزايد سپس مى : 

ديگـر   كـه مجـوز قـانونى    ى ميراث، قضـاوتى بـود   در مورد مسألهس  قضاوت ابوبكر«
Pاى ديگر داورى كنـد  گونه نداشت تا به

)
234F

3(
P  جـاى   دانسـت كـه پيـامبر ميراثـى بـه      ؛ زيـرا مـى

نيز در اين مورد مانند فاطمه  ل عايشه. خودش فرموده استه گونه ك گذارد، همان نمى
وصيت كرد تا هر چه از اموال  لهنگام وفات به عايشه س  حضرت ابوبكر. بود ل

نظـر   او بخشيده است، به نفع مسلمانان از آنها صرف گيرد يا به اش به او تعلّق مى شخصى
عنـوان  يـت حـالل اسـت و نـه بـه      راكند و به او تأكيد كرد كه اين مال نه به عنوان هبه ب

)P)235F4»ميراث
P .در ايام خالفت خـود حـقّ اهـل    س  اين يك واقعيت تاريخى است كه ابوبكر

                                           
عداوت داشـت بـا ازواج مطهـرات و پـدران و برادرانشـان چـه        ل با فاطمهس آرى، اگر ابوبكر  -1

 بردنـد  ى وى ارث مـى  نيز از تركه ص پيامبرشد همسران  عداوتى داشت؟ زيرا اگر ميراثى تقسيم مى
ى آنها عايشه دختر خودش و حفصه دختر عمر بن خطاب نيز بودند، با آنان چه دشـمنى   كه از جمله

برد و بـه طـور مجمـوع حـدود نيمـى از       نيز ارث مى پيامبرداشت و همچنين حضرت عباس عموى 

 )مترجم ،قةابن حجر، الصواعق المحر( .رسيد به آنان مى ص  ى رسول اللّه تركه
 .446، ص ميهاإلسال العبقريات -2
بودم همانند او قضاوت اگر من نيز به جاى ابوبكر ! به خدا سوگند: فرمايد زيد بن على بن حسين مى -3

ابن ابى الحديد، شرح نهـج البالغـه، ج   ) (بكر لو رجع األمر إلى لقضيت بقضاء ابى  أيم اللّهو(كردم  مى
 )مترجم( 220، ص 16

 .448، ص اإلسالميه العبقريات -4
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Pداد از غنايم مدينه و اموال فدك و خمس خيبر كامالً مى بيت را

)
236F

1(
P    جز اين كه بنـابر آنچـه

Pساخت از پيامبر شنيده بود، احكام ميراث را بر آن جارى نمى

)
237F

2(
P.  اهللا و  ر رحمهمحمد باقاز

ابوبكر و عمر هيچ گونه حقّى از «: چنين از زيد بن على شهيد روايت شده كه فرمودندهم
مفهـوم ايـن   » .انـد  ى يك سر مو بر ما ظلـم نكـرده   غصب نكرده و به اندازه) اهل بيت(ما 

Pروايت در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد نيز آمده است

)
238F

3(
P .    در اينجا ايـن نكتـه شـايان

عمـل كـرد كـه     اى نيز بـه شـيوه   ى خالفت خود در دورهس  است كه حضرت على گفتن
بـه مصـرف   س  كرده بود، وى فدك را به مـواردى كـه حضـرت ابـوبكر      عملس  ابوبكر

                                           
ابن ابى الحديد طبق تحقيق محققان اهـل سـنت و   . 296، ص 2ج  ،شرح نهج البالغهالحديد،  ن ابىاب -1

پروفسـور اميـر علـى مـورخ و محقـق معـروف شـيعه        . ى شيعه بود شيعه يكى از دانشمندان برجسته
. آمده است كه ابن ابى الحديد يك معتزلى و يك شيعه بـود  ى شرح نهج البالغه در مقدمه: نويسد مى

به نقل از پاورقى كتاب روح اسالم، . (و فقيهى عالى مقام، متبحر در علم و دانش، متكلم و شاعر بودا
يكصد : ك. نيز ر) ش ـ مترجم . هـ1366انتشارات آستان قدس رضوى،  ،408اثر سيد امير على، ص 

 .و پنجاه صحابى ساختگى، تأليف سيد مرتضى عسكرى
ى است كه بدون جنگ و نيـروى نظـامى فـتح شـده اسـت و در      فدك به اتفاق فرق اسالمى از غنايم -2

وللرسـول   هـى للّـه: گويـد  ء مـى  ى حكم فى درباره رحمه اهللا صادق. شود ناميده مى» ء فى«شرع  اصطالح
خدا و رسولش است و بعد از وفات رسول خدا به جانشـين وى   ء، از آنِ اين فى(لمن قام مقامه بعـده و 

 )مترجم) (310، ص تفسير صافى. (گيرد تعلق مى
ى روايت  در ادامهسپس راوى  45ى  نامه 220، ص 16، ج شرح نهج البالغهابن ابى الحديد،  -3

نه تنها در  آياا حتم ،آرى: با ابوبكر و عمر محبت ورزم؟ گفت آياباقر پرسيدم  حمدماز : گويد مى
. متوجه تو شود به گردن من زيانىاگر از اين بابت ! كه در آخرت نيز با آنها محبت داشته باش دنيا
خداوند فالنى و فالنى را به سزاى اعمالشان برساند كه بر ما اهل بيت دروغ بر بستند  :پس فرمودس
جعلت : قلت. والذى أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبة من خردل(

بالمغيرة   فعل الّله: ثم قال.ىما أصابك ففى عنقلدنيا واآلخرة و ويحك توّلهما فى ا نعم: أفأتوّالهما؟ قال. فداك
 )مترجم().هل البيتأبُنان فانهما كذبا علينا و 
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Pى پيامبر تقسيم نكرد كرد و بين ورثه رسانيد، مصرف مى مى

)
239F

1(
P،]س  اين عمل حضرت على

ث نبوده اسـت وگرنـه آن را تقسـيم    ميرا صى پيامبر  دليل روشنى است بر اين كه تركه
كرد و به فرض اين كه از حق خود گذشـته بـود، سـهم حضـرت حسـن و حسـين و        مى

Pداد خواهرانشان و سهم عباس، عموى پيامبر را مى

)
240F

2(
P. [ 

  لزهرا  ی فاطمه

ى تن  ى بزرگ بانوى زنان بهشت و پاره قلم ابا دارد كه قبل از آنكه چند سطرى درباره
اسـت   ص  ى زهرا دخت رسول اللّـه  او فاطمه. سد، قدمى به جلو برداردبنوي صپيامبر 

تـرين دختـران پيـامبر و     فاطمه كوچـك ! كه درود خدا بر پدر و آل و اصحاب پدرش باد
باقر روايـت كـرده كـه حضـرت     واقدى از طريق ابوجعفر . دترين آنها نزد وى بو محبوب

ل نوسازى بـود و در آن مـدت،   زمانى متولد شد كه كعبه در حا لفاطمه : عباس گفت
مداينى نيز به صحت اين روايت يقين نموده است و بنا بر قـولى  . سال بود 35سن پيامبر 

 حضرت علـى . قبل از بعثت پيامبر بوده است) تر يا اندكى بيش(ديگر والدت او يك سال 
Pاوايل محرم سال دوم هجرى با فاطمـه ازدواج كـرد  س 

)
241F

3(
P .  ر ابـوجعف » االمـالى «در كتـاب

سـهمى   لى فاطمـه   در تهيه و خريدارى جهيزيـه س  طوسى آمده كه حضرت ابوبكر
Pبزرگ و نقش مهمى داشته است

)
242F

4(
P      و همچنـين عايشـه و ام سـلمه، همسـران پيـامبر در ،

                                           
مفـاد ايـن   . ، اثـر ابـن تيميـه اسـت    »السنةمنهاج «منهاج االعتدال، امام ذهبى، اين كتاب مختصر : ك.ر -1

 .آمده است 45ى  ابن الحديد نامه غةروايت در شرح نهج البال
 .عبارت داخل كروشه از سوى مترجم افزوده شده است -2

در (طـور كـه در بخـش دوم     است، همان ، قول صحيح همين54، ص 8، ج فى تمييز الصحابه بةاإلصا -3
در سـال  س دليل ديگر اين كـه حضـرت حسـن    . دهلوى ذكر شد  به نقل از شاه ولى اللّه) نوشت پى

 .سوم هجرى متولد شده است
 .، چاپ نجف39، ص 1، ج االمالىطوسى،  -4
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Pى جهيزيه و مسكن على و فاطمه سهم و همكارى داشتند تهيه

)
243F

1(
P .  ص  نسل رسـول اللّـه 

Pسـاله بـود   18بـه هنگـام ازدواج    ل فاطمـه . تداوم يافت ل فقط از اوالد فاطمه

)
244F

2(
P .

هرگز كسى را بهتر از فاطمه نديدم، جز پـدر  «: گفت ل طبرانى روايت كرده كه عايشه
 » .بزرگوارش

كند كه فاطمـه   بن ابى نعيم از ابوسعيد خدرى به صورت مرفوع روايت مى عبدالرحمن
. بنت عمران است كه براى مريم ]مقامى[بزرگ بانوى تمام زنان اهل بهشت است، جز آن 

ى  فاطمه پاره«: فرمودند ص  نقل شده كه رسول اللّه سدر صحيحين از مسور بن مخرمه 
 » .تن من است؛ شادى او، شادى من و ناراحتى او، ناراحتى من است

 . بود صراه رفتنِ فاطمه شبيه راه رفتن پيامبر : گويـد مى لحضرت عايشه 
م كلثوم از بطـن فاطمـه متولـد شـدند و تـا      حسن، حسين، زينب و ا: گويد ابوعمر مى

ابـى   عقبه بـن مـريم از  . با زنى ديگر ازدواج نكردس  زمانى كه او زنده بود حضرت على
گشـت،   از غزوه يا سفرى بـر مـى   ص  كند كه هرگاه رسول اللّه ثعلبه الخشنى روايت مى

آمد و بعد  مى لگزارد و سپس نزد فاطمه  رفت و دو ركعت نماز مى ابتدا به مسجد مى
كند كه  نقل مى لعايشه بنت طلحه از عايشه، ام المؤمنين . رفت نزد اهل بيت خود مى

بـا طـرز گفتـار پيـامبر      لى گفتارش بيش از فاطمـه   ام كه شيوه كسى را نديده«: گفت
)P)245F3»شباهت داشته باشد

P. خشنودى و جلب رضـايت   اشتياق فراوانى به ل فاطمه حضرت
ى پدرى  بنابر اقتضاى عاطفه صشيد به عملى كه پيامبر كو داشت و مى صرسول خدا 

در اينجا بـه چنـد نمونـه    . ى عمل بپوشاند و محبت طبيعى فرزند، خواهان آن است، جامه
 : شود اشاره مى

                                           
 .اثر شيخ محمد نافع» رحماء بينهم«، كتاب النكاح، باب الوليمه، به نقل از كتاب سننابن ماجه،  -1
خيلـى كمتـر از ايـن نيـز      روايـات روايت شده كه سن او هنگام ازدواج پانزده سال بوده و در بعضى  -2

 .اند گفته
 .374ـ  377، ص 4، ج األصحاب فةاالستيعاب فى معرابن عبدالبر القرطبى،  -3
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 ى مسافرت داشت، نـزد فاطمـه   اراده صنقل شده كه هرگاه پيامبر س  ـ از ابن عمر1
گشت، نخست نزد فاطمـه   مى سفر باز كرد و هرگاه از رفت و از آنجا حركت مى مى ل
اى خريـده و بـا    مقنعـه  لى تبوك بازگشـت فاطمـه    وقتى از غزوه. شد وارد مى ل

اى باالى درِ خانه نصب كرده يا اين كه در خانـه فرشـى    زعفران رنگ كرده بود و نيز پرده
 بـالل  ل آن را ديد بازگشت و در مسجد نشست، فاطمه صانداخته بود، وقتى پيامبر 

چه بوده اسـت،   صفرستاد تا دريابد كه علّت مراجعت پيامبر  صرا به دنبال پيامبر  س
بـه علـت   : آمد و علّت را از او جويـا شـد، آن حضـرت فرمـود     صنزد پيامبر س  بالل

بازگشت و جريان را برايش بازگو  ل نزد فاطمهس  بالل. ى اين اشيا بازگشتم مشاهده
. آن مقنعه را دور كرد و چادر معمولى خود را پوشـيد كرد، آنگاه وى پرده را فرو كشيد و 

بازگشـت و   لرساند، آنگـاه نـزد فاطمـه     صماجرا را به اطالع پيامبر س  وقتى بالل
)P)246F1»!اين گونه باش، پدر و مادرم فدايت! دخترم«: فرمود

P. 
رفت و  ل ى فاطمه به خانه صكند كه بارى پيامبر  نقل مىس  بن عمر  ـ عبداللّه2

جريان را  لبه خانه آمد، فاطمه س  وارد نشد و برگشت، وقتى حضرت علىدر منزل 
جويـا شـد، آن حضـرت در     صعلّت اين كار را از پيامبر س  على. به اطالع وى رساند

بـه   )و اهـل بيـتم  (اى نصب شده بود، مـن   به دليل اين كه بر درِ خانه، پرده«: پاسخ فرمود
آن پرده منقّش بـود، بعـد از آنكـه    : گويد وى مىرا» مظاهر و آرايش دنيا چه نيازى داريم؟

هر چه  صپس پيامبر : گفت لبازگو كرد، فاطمه  لسبب را براى فاطمه س  على
رساند، آنگـاه   صى او را به آن حضرت  گفتهس  كنم، على دستور بفرمايند من عمل مى

)P)247F2»اين پرده را به فرزندان فالنى بدهيد كه به آن نياز دارند«: ايشان فرمودند
P. 

                                           
والسـبل التـى وجههـا     صالنبـى   كـة تر«كتاب ) ق. ـه 199ـ267(امام حماد بن اسحاق بن اسماعيل  -1

.) م1984ـ   1414العمرى، چاپ دانشـگاه مدينـه، چـاپ اول،     ضياء، تحقيق دكتر اكرم 56، ص »فيها
 .ندا بخارى، ابوداود و ابن شاهين از طريق قلوسى روايت كردهامام 

 .، امام احمد از طريق فضيل بن غزوان نيز روايت كرده است57همان منبع، ص  -2
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خواسـت بـه مسـافرت     مى صهرگاه پيامبر : گويد مى ص  ـ ثوبان غالم رسول اللّه3
بود و نيز هنگام مراجعت،  لكرد، فاطمه  برود، آخرين شخصى كه با او خداحافظى مى

 ل گشت، ديد كه فاطمه مى اى باز يك بار كه از غزوه. شد نخست، به منزل او وارد مى
) مردانه(اى  ى نقره نصب كرده و حسن و حسين را دو دستواره اى بر درِ خانه گليم يا پرده
 ل فاطمه. با ديدن اين حالت توقف كرد و به خانه داخل نشد صپيامبر . پوشانده بود

شده است، بنابر اين پـرده را پـايين آورد و    صفهميد كه اين عمل او، مانع ورود پيامبر 
آنها شـروع بـه گريـه كردنـد بنـابر ايـن       ها را از دست آن دو كودك بيرون آورد،  دستواره

رفتنـد، آن حضـرت النگوهـا را از     صكنان پيش پيـامبر   النگوها را به آنها داد، آنان گريه
بـده و  ) يكـى از شـهروندان مدينـه   (اينها را به فالنـى  : دست آنها گرفت و به ثوبان گفت

 : افزود
نْيام في َحياتِِهُم إّن هؤالِء أْهُل بـَْيتي أْكرُه أْن يَْأُكلوا طَّيباتِهِ «   .»الدُّ
خـواهم در ايـن دنيـا     اهل بيت من هستند، نمى) فاطمه، حسن و حسين(ها  همانا اين«

 » .ى خود را در زندگى دنيويشان بخورند هاى پاكيزه شادكامى كنند و نعمت
بندى معمولى و دو دسـتواره از جـنس    گردن لسپس به ثوبان گفت تا براى فاطمه 

Pعاج بخرد

)
248F

1(
P .ى بسـيار   با پيامبر جهانيان و پدر مهربانش از اين جملـه  لحبت فاطمه م

اى كـه هـيچ    گفتـه بـود؛ جملـه    صگردد كه بعد از دفن پيامبر  شيوا و بليغِ او آشكار مى
 : تواند با آن برابرى كند، و آن جمله اين است ى رثايى طوالنى و بليغ نمى قصيده

 التراب؟  ص  الّلهيا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
 )P)249F2»خاك بريزيد؟ ص  چگونه راضى شديد كه بر پيكر پاك رسول اللّه! اى انس«

تـرين   تـرين و محبـوب   كوچـك  لفاطمه : گويد عبدالرزاق به نقل از ابن جريج مى
تحقيقى كه بيشتر موجب اطمينان خاطر است، اين : گويد ابوعمر مى. بود صدخترِ پيامبر 

                                           
 .اند ابوداود، احمد و ابن ماجه در تفسير آن را روايت كرده.،57ـ  58النبى، ص  كةحماد، تر -1
 .»وفاتهبى ومرض الن«، باب الجامع الصحيحبخارى، امام  -2
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ترين آنهـا   زينب سپس رقيه، بعد ام كلثوم و كوچك صر پيامبر ترين دخت است كه بزرگ
Pبوده استعنهن   اللّه رضىفاطمه 

)
250F

1(
P . بنابر قول مشهور، شش ماه بعد از وفات  لفاطمه

به او گفته بود كه وى نخسـتين فـردى    صآن حضرت . از دنيا رحلت نمود صپيامبر 
آيـا  «: همچنين به او گفتـه بـود  . دپيوند است كه از ميان خاندانش در سراى باقى به او مى

)P)251F2»دوست ندارى كه بزرگ بانوى زنان اهل بهشت باشى؟
P  صـادق بـه   جعفر امام مالك از

ى بـين   در فاصله لكند كه وفات فاطمه  زين العابدين نقل مىروايت پدر و جدش از 
Pمغرب و عشا واقع شد

)
252F

3(
P .   ابوبكر، عمر، عثمان، زبير و عبدالرحمن بن عـوف بـراى نمـاز 

پيشنهاد كرد كه نماز جنازه را س  به حضرت ابوبكرس  جنازه حاضر شدند، حضرت على
كسى غير از تو بر او نماز ! آرى، به خدا سوگند: با بودن شما؟ گفت: بخواند، ابوبكر گفت

جلو رفت و به امامت او نماز خوانده شـد و در همـان شـب    س  آنگاه ابوبكر. گزارد نمى
Pدفن شد

)
253F

4(
P .سعد به روايت مطرف بن عبداليسارى از عبـداالعلى بـن ابـى     در طبقات ابن

 ص، دختـر پيـامبر   لبر فاطمـه  س  مساور از حماد از ابراهيم آمده كه ابوبكر صديق
Pگفتنماز خواند و چهار تكبير 

)
254F

5(
P .       رحلت وى در شـب سـه شـنبه، سـوم رمضـان سـال

Pيازدهم هجرى به وقوع پيوست

)
255F

6(
P .عبارتند  ل از بطن فاطمهس  فرزندان حضرت على

  .و ام كلثوم حسن، حسين، محسن: از
 

                                           
 .ى زهراء سيوطى، مسند فاطمه -1
 .332، ص 6، ج يةالنهاو يةالبدا -2
. را غسـل دادنـد   ل با اسماء دختر عميس همسر حضرت ابوبكر صـديق، فاطمـه  س حضرت على  -3

 )مترجم) (19، ص ةى الجوهر و ترجمه 73جالء العيون، مجلسى، ص (

 .ق. ـه 1406الزهراء، چاپ حيدر آباد،  طمة، به روايت بصرى و ابن سمان، مسند فافقةالموا -4
 .ق. ـه 1414، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، 21، ص 6سعد، الطبقات الكبرى، ج  ابن -5
 .380، ص 4، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -6
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 س  با حضرت ابوبكرس  بيعت حضرت على

با ايشان چه زمانى صـورت گرفـت، روايـات    س  در اين مورد كه بيعت حضرت على
مختلفى وجود دارد؛ حافظ ابوبكر بيهقى از ابوسعيد خـدرى روايـت كـرده كـه حضـرت      

را نيافـت، او را  س  ضران انداخت، چون علـى بر منبر باال رفت و نگاهى به حاس  ابوبكر
خواهى وحـدت مسـلمانان    آيا مى صاى پسرعمو و داماد پيامبر : خواست و به او گفت

مـن هـيچ گونـه     ص  ى رسول اللّـه  اى خليفه: پاسخ دادس  گسسته شود؟ حضرت على
Pشكايت و رنجشى ندارم

)
256F

1(
P و سپس بيعت كردP

)
257F

2(
P . ايـت  از اين رو: گويد ابن كثير مىحافظ

بيعت كرد و  صدر اولين يا دومين روز رحلت پيامبر س  شود كه حضرت على ثابت مى
بـوده و در  س  همواره با حضـرت ابـوبكر  س  صحيح هم همين است؛ زيرا حضرت على

Pتمام نمازها پشت سر او حضـور داشـته اسـت   

)
258F

3(
P.   ابـن كثيـر و بسـيارى ديگـر از     حـافظ

در . تأييـد و تجديـد بيعـت اول بـوده اسـت     دانشمندان بر آنند كه اين بيعـت دوم بـراى   
Pها، در اين مورد، رواياتى آمده است صحيحين و ديگر كتاب

)
259F

4(
P . 

                                           
زبيـر  قال علـى و « :خوانيم اين مفهوم در منابع شيعى نيز آمده است براى مثال در شرح نهج البالغه مى -1

ثانى اثنين انا لنعرف له سـنه  أحق الناس بها انه صاحب الغار و انا نرى ابابكر ةما غضبنا االّ فى المشور

 . »هو حىو ةبالصال  لقد أمره رسول اللّه
ناراضى موقتى ما فقط بـه ايـن علـت بـوده كـه از مـا مشـورت        : گفتندرضي اهللا عنهما على و زبير (

است و مـا   پيامبرر غار ،دانيم زيرا او نخواستند و اال ما ابوبكر را براى خالفت از ديگران حقدارتر مى
ابـن   ).خود به جانشينى خويش بر نماز برگزيـد  حياتاو را در   به احترام سنّى او معترفيم، رسول اللّه

 .333ص  1ابى الحديد، شرح نهج البالغه ج

 ).با اختصار( 249، ص 5، ج يةوالنها يةالبداابن كثير،  -2

در همـان  س منابع شيعه نيز آمده است كه حضرت على در . 249، ص 5، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
، آسـتان قـدس   270روزهاى نخستين بيعت كرد؛ براى نمونه مراجعه شود به كتاب روح اسـالم، ص  

 )مترجم. (، اثر پروفسور سيد امير على1366رضوى 
 .246، ص 5، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -4
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 و پايدارى او س  آزمون حضرت على

با مشكلى مواجه شد كه خيرخواهى او نسبت به اسالم و مسـلمانان  س  حضرت على
بـا اسـتقامت و    را مورد آزمايش قـرار داد، ولـى وى  س  و اخالص او در بيعت با ابوبكر

 . اى جاهلى مبرّا و پاك است پايدارى ثابت نمود كه از خود خواهى و تعصبات قبيله
 ب نقل از سويد بن غَفَله آورده است كه ابوسـفيان بـه علـى و عبـاس     عساكر به ابن
ى قريش واگذار شده است؟ اگر  ترين تيره چه دليلى دارد كه امر خالفت به ضعيف: گفت

: در پاسخ گفـت س  ه را از سواران و مردان جنگى پر خواهم كرد، علىشما بخواهيد مدين
ى ايـن كـار    من خواهـان چنـين چيـزى نيسـتم، اگـر ابـوبكر را شايسـته       ! به خدا سوگند

بـدان كـه مؤمنـان،    ! اى ابوسـفيان . كـرديم  دانستيم، هرگز خالفت را به او واگذار نمى نمى
ان از هم دور است و همانا نيرنـگ و  خيرخواه و دوست يكديگرند، گرچه قبايل و ديارش

Pخدعه، كار منافقان است

)
260F

1(
P .الحديـد آمـده اسـت كـه     در شرح نهج البالغه به قلم ابن ابى :

تو خواهان چيزى : اجازه خواست تا با او بيعت كند، على گفتس  چون ابوسفيان از على
وقتى . پايبندم به من وصيتى نموده كه بر آن ص  هستى كه كار ما نيست؛ زيرا رسول اللّه

تـو بـه ميـراث بـرادر     ! اى ابوالفضل: اين جواب را از على شنيد، نزد عباس رفت و گفت
ات سزاوارترى، دستت را بگشا تا با تو بيعت كنم و كسى بعد از اين با تـو مخالفـت    زاده

ممكن است چيزى را كـه  ! اى ابوسفيان: نخواهد كرد، عباس از اين سخن خنديد و گفت
P، من خواهان آن باشم؟ ابوسفيان مأيوس شد و برگشتعلى رد كرده

)
261F

2(
P .  همچنين ابن ابـى

اى «: وقتى فضل، فرزنـد عبـاس گفـت   : گويد زبير مى: افزايد مى) ى معتزلى شيعه(الحديد 
ى آن هسـتيم نـه    شما خالفت پيامبر را تصاحب كرديد در حالى كه ما شايسـته ! بنى تميم

ابولهب بن عبـدالمطلب ابـن هاشـم در ايـن مـورد      ، و نيز وقتى كه يكى از فرزندان »شما
كسى را به سوى آنان فرستاد و از اين كار منع كرد و س  شعرى سروده بود، حضرت على

                                           
 .141، ص 3، ج كنزالعمالهندى،  -1
 .18، ص 6، ج شرح نهج البالغهبى الحديد، ابن ا -2
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حفظ سالمت دين بـراى مـا   : د و گفتندستور داد كه بار ديگر چنين سخنى بر زبان نياور
)262F1( P)الدين أحب إلينا من غيره مةسال(تر از هر چيز ديگرى است  محبوب

P. 

فكـر  «: عتبه، فرزند ابولهب گفـت : يعقوبى، مورخ معروف شيعه، روايت كرده است كه
» .هاشـم و بـه خصـوص از دسـت ابوالحسـن خـارج شـود        كردم امر خالفت از بنـى  نمى

Pوقتى اين جمله را شنيد، عتبه را به شدت توبيخ و منع فرمودس  حضرت على

)
263F

2(
P . 

  ب ضرت ابوبكرى حضرت على با ح تعاون و هميارى صادقانه

رفت و شرف و نسب و اخالص او اقتضـا   همان گونه كه انتظار مى ،سحضرت على 
ياور مخلص و مشاور دلسوز او بـود  س  كرد، همواره در طول خالفت حضرت ابوبكر مى

داد و از هيچ گونه فداكارى  و مصلحت اسالم و مسلمانان را بر هر چيز ديگرى ترجيح مى
 . يدورز و جانبازى دريغ نمى

و خيرخواهى وى س  با ابوبكرس  ترين داليل اخالص و صداقت على يكى از روشن
براى اسالم و مسلمانان و حمايت از كيان خالفت و وحدت مسلمانان، موضع او در برابر 

ايـن  . براى جهاد با مرتدان و به عهده گرفتن فرماندهى سپاه اسالم بـود س  خروج ابوبكر
 . كرد انداخت، بلكه وجود اسالم را نيز تهديد مى ا به مخاطره مىاقدام وى نه تنها جان او ر

دارقطنى از سعيد بن مسيب از ابن عمر روايت كرده است كه، چون : گويد ابن كثير مى
)P)264F3»ذى القصه«ابوبكر به منظور حركت به سوى 

P      بر مركب خويش سـوار شـد، علـى بـن
روى؟  كجـا مـى   صسول خدا ى ر اى خليفه: زمام مركب را گرفت و گفتس  طالب ابى

شمشيرت «: در روز اُحد گفته است ص  گويم كه رسول اللّه من به تو همان چيزى را مى

                                           
 .21، ص 6، ج شرح نهج البالغهابن ابى الحديد،  -1
 .124، ص 2تاريخ يعقوبى، ج  -2
 .ى آن تا مدينه يك روز راه است فاصله -3
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اى به تـو   اگر صدمه! را در نيام كن و ما را به غم فراقت مبتال مگردان؛ زيرا به خدا سوگند
 » .پاشد برسد، نظم اسالم از هم مى

ايـن  . به مدينه برگشتس  رت علىبنا به مشورت و ممانعت حضس  حضرت ابوبكر
Pاند روايت كرده لواقعه را زكريا الساجى و زهرى نيز از عايشه 

)
265F

1(
P .  اگر حضـرت علـى 

يا (دل خوشى نداشت و با اكراه بيعت كرده بود س  از حضرت ابوبكر) خداى ناكرده(س 
ا از كـرد و او ر  مـى  از اين فرصت طاليى به نفع خـود اسـتفاده  ) از در تقيه وارد شده بود

داد،  شايد ابوبكر در اين راه جان خود را از دسـت مـى  . داشت رفتن به ميدان نبرد باز نمى
مانـد، و اگـر    شد و ميدان براى وى خـالى مـى   ى او آسوده خاطر مى بدين ترتيب از ناحيه

خواست هر چه زودتر او را از صحنه  بيش از اين از او نفرت داشت و مى) خداى ناكرده(
كرد تا در جبهه، او را ترور كند، چنان كه رجال سياسـى،   را وادار مى حذف كند، شخصى

 . كنند براى حذف مخالفان و رقباى خود همين شيوه را اعمال مى
در راستاى مصـلحت   ص  ى رسول اللّه با خليفهس  گذشته از همكارى حضرت على

بـا هـم بـه ماننـد      )ابوبكر و علـى (اسالم و مسلمانان و امور ادارى، اين دو شاگرد پيامبر 

﴿ ى خداونـدى  اعضاى يك خانواده، دوست صـميمى بودنـد؛ دوسـتانى كـه گفتـه        

  ﴾ كند، دوستانى كـه در فـراز و نشـيب زنـدگى شـريك و همـدم        بر آنان صدق مى

مدبن على بن مح«اى كه يكى از بزرگان خاندان هاشمى ـ علوى،   از واقعه. يكديگر بودند
 : توان تا حدى به عمق اين دوستى پى برد باقر، نقل كرده است مىبه  معروف» حسين

به دردى مبتال شـده  س  يك بار كه ابوبكر: باقر فرمودمحمد كند كه  كثير النواء نقل مى
كـرد و بـر موضـع درد     دسـتش را بـا آتـش گـرم مـى       رضـي اهللا عنـه  بود، ديدم كه على 

Pگذاشت مى

)
266F

2(
P. فرمايد بزرگ آنجا كه مىخداوند  حقا كه راست گفته است: 

                                           
 .314ـ  315، ص 6، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

 .101، ص 4ج  ر،الدر المنثوو سيوطى،  1، ج ةالنضر رياضالمحب طبرى،  -2
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﴿                    ﴾ ]29: الفتح.[ 

ى خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد و  محمد فرستاده«
 » .در ميان خود مهربانند

 با اهل بيت س  وبكرى حضرت اب روابط دوستانه

بـه   صولى امر مسلمانان، با تمام اعضاى اهل بيت پيامبر س  حضرت ابوبكر صديق
اى بسـيار دوسـتانه و    رابطـه  صى گرامـى آن حضـرت    ويژه با حسن و حسين، دو نـوه 

 . محترمانه داشت كه در شأن آن آقايان بود
را  نماز عصرس  وبكربار حضرت اب امام بخارى از عقبه بن حارث روايت كرده كه يك

هـاى خـود    را ديـد كـه بـا همبـازى    س  خواند و از مسجد خارج شد، در بين راه، حسن
چقدر بـا  ! پدرم قربانت: مشغول بازى است، نزديك رفت و او را بر دوش گرفت و گفت

ى حضـرت   از ايـن گفتـه  س  حضرت علـى  .ستا با على  يشباهت دار ص  رسول اللّه
Pتبسم كردس  ابوبكر

)
267F

1(
P. ن اعتماد و دوستى بين ابوبكر و على، يك طرفه نبود، حضـرت  اي

Pنيز يكى از فرزندانش را به نام ابوبكرس  على

)
268F

2(
P نامگذارى كرده بودP

)
269F

3(
P. س  حضرت على

را همانند فرزند خـويش پـرورش داد و كفالـت او را بـه عهـده      س  محمد، فرزند ابوبكر

                                           
 .صالنبى  صفة، كتاب المناقب، باب الجامع الصحيحبخارى، امام  -1
. به شهادت رسـيد  سحسين  ولد شد و در كربال به همراهابوبكر بن على از بطن ليلى بنت مسعود مت -2

 )مترجم(

ت ابوبكر به اين نكته بايد توجه داشت كه اگر حضرت على با حضر( 332، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا -3
خود  يارانكرد؛ زيرا ائمه همواره گذارى نمى از ته دل محبت نداشت، هرگز فرزندش را به نام وى نام
موسـى بـن   : به اين روايـت توجـه كنيـد   . دان را از موسوم كردن فرزندان خود به نام دشمن منع كرده

رت نهادى تغييـر بـده؛   نامى را كه ديروز بر دخت: پدر فرمود يارانجعفر در حضور پدرشان به يكى از
، نقل از كتاب تولى و تبـرى، ص  126و ص  123، ص 15وسايل الشيعه، ج . (چون نام دشمن است

 )مترجم) (ى در راه حق ى موسسه تحريره هياتى  نوشته 56
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Pگرفت

)
270F

1(
P  ـ و تا جايى مورد اعتماد او واقع شد كه مصـر را بـه او سـپرد و حتـى از      توالي

Pاى از اين بابت مورد انتقاد قرار گرفت سوى عده

)
271F

2(
P . 

 به عنوان يك زمامدار س  نگاهى كوتاه به زندگى حضرت ابوبكر

بـه  س  قبل از آنكه اين بخش را با وفات حضرت ابوبكر و تأثّر شديد حضـرت علـى  
ى او و  زنـدگى سـاده و زاهدانـه   پايان ببريم، بهتر است نگاهى داشته باشيم به خالفـت و  

و پشت پا زدن بـه دنيـا و نعـيم     ص  اهتمام خاص وى به پيروى از نقش قدم رسول اللّه
 . آن

 A(» تـاريخ مختصـر عـرب   «در كتاب معروفش  )DR. PHILIP HITTI(دكتر فليپ حتى 

SHORT HISTORY OF THE ARABS( نويسد مى : 
العـرب زيـر پـرچم اسـالم،      ةى جزيـر  هى مرتدين، گردآورنـد  ابوبكر، سركوب كننده«

اى بسيار ساده و متواضعانه اما با وقار داشت، در شش ماه اول خالفت كوتاه خود  زندگى
اى محقـر   هر روز ـ پياده و گاه سواره ـ از سنح ـ جايى در بيرون مدينه كه در آنجا خانـه    

هيچ . كرد رسيدگى مىآمد و به كار مردم  داشت ـ به شهر مدينه كه پايتخت اسالم بود مى  
گرفت؛ زيرا در آن هنگام دولت درآمـدى قابـل ذكـر     ى مقررى نمى گونه حقوق و شهريه

                                           
 .ق. ـه 1302، چاپ اول، 26، ص 2ر بكرى، تاريخ خميس، ج ،حسين د -1
قيس بن سعد را عـزل كـرد و   س حضرت على : نويسد ىم» سيماى كارگزاران على«ى كتاب  نويسنده -2

مفيـد روايـت    شـيخ : نويسد مى او در مصر انتخاب نمود، همچنين عنوان جانشين بكر را به محمد بن ابى
بن جابر را والـى يكـى از بـالد مشـرق نمـود و او دو دختـر        حريث اميرالمؤمنين، كه جناب است كرده

العابدين از او بـه هـم    كى را به امام حسين داد و امام زينحضرت ي. يزدگرد را براى حضرت فرستاد
. صـادق از او بـه هـم رسـيد    جعفـر  بكر داد و قاسم، جد مـادرى   رسيد و ديگرى را به محمد بن ابى

، چاپ اول، دفتـر تبليغـات اسـالمى، قـم     467و  72، ص 1طالب، ج  سيماى كارگزاران على بن ابى(
 )مترجم) (1371
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)P)272F1»داد ا در صحن مسجد نبوى انجام مىوى تمام امور دولت ر. نداشت
P.    سر ويليـام ميـور

SIR WILLIAM MUIR     معـروف اسـت در كتـاب     صكه در دشمنى بـا اسـالم و پيـامبر
 : نويسد مى» خالفت رويدادهاى نخستين«

سـاده بـود، نـه خـدم و حشـمى       صهمانند زمان پيامبر س  مجلس و دربار ابوبكر«
. شـد  داشت نه محافظ و دربـانى و نـه نشـانى از ابهـت حكومـت و خالفـت يافـت مـى        

. شد هاى گسترده و مستمرّى در راه به منزل مقصود رساندن بار خالفت، متحمل مى تالش
و را در جزئيـات امـور نشـان    ر دست است كه دقّت و تعمـق ا داليل و شواهد بسيارى د

. گشت تا از احوال فقرا و مظلومان مطّلـع شـود   ها در شهر و بيرون مدينه مى شب دهد مى
او بزرگوارتر از آن بود كه در تعيين كارگزاران و مسؤوالن بلند پايه از كسى جانبـدارى و  

)P)273F2»اش آشكار بود ى زندگى فتار و شيوهدانش و تدبر عميق وى از ر. جويى كند انتقام
P.  

 آورى قرآن  جمع
اى كـه خداونـد    و كارهـاى پسـنديده  س  يكى از شاهكارهاى ماندگار حضرت ابوبكر

عالوه بـر فـداكارى در   (ى راستين و اصيل اسالم به دست او اجرا نمود،  براى بقاى چهره
 ى اين كار اين بود كه انگيزه. دجمع قرآن براى اولين بار و كتابت آن بو) هاى ارتداد جنگ
Pهاى رده به شهادت رسيدند ى زياد از حافظان قرآن در جنگ عده

)
274F

3(
P   و اين نگرانى وجـود

هاى فارس و روم بـه سرنوشـتى ماننـد آنـان      ى حافظان نيز در جنگ داشت كه باقى مانده
مشـهور ـ   دچار شوند، به همين دليل قبل از به پايان رسيدن مدت خالفتش ـ بنـابر قـول    

                                           
 .175ـ176م، ص 1952، لندن 72ـ  73، ص 1946ريخ مختصر عرب، بيروت، حتى، فيليپ، تا -1
2- ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE. LONDON. 1982. P.128 
 اين امـر عمـر  . ، به شهادت رسيدنددر جنگ يمامه هفتاد تن از حافظان قرآن كه همه از صحابه بودند -3

ن و لزوم جمع قـرآن را  ،ى شهادت قار حادثهآمد و س وى نزد ابوبكر . را به هراس افكندس  فاروق
گران آمد، س آن را انجام نداده بود بر ابوبكر  ص  ابتدا اين كار كه رسول اللّه. گذاشت ميانبا او در 

 .ولى بعدا خدا قلبش را براى انجام اين كار گشود و تحمل آن را براى وى آسان ساخت
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اى كه امروز در دسـت داريـم، بـه اهتمـام      ها به گونه جمع قرآن و نوشتن آن در مصحف
 . ايشان، تكميل شد

 ابوبكر از زبان على 
و تـأثّر و تـألّم عميـق او از وفـات دوسـت      س  اين بخش را با سخن حضـرت علـى  

)P)275F1:بريم به پايان مىس  اش، ابوبكر صميمى
P لـت كـرد،   رحس  روايت شده كه وقتى ابوبكر

ــى ــهس  حضــرت عل ــه   )إنّــا إليــه راجعــونو   إنالّلــه(ى  جمل ــالى ك ــان آورد و در ح ــر زب را ب
 : گريست خود را با سرعت در كنار او رساند و چنين لب به سخن گشود مى

به خدا تو اولين مسلمان بودى، ايمانت از همـه  ! خدا تو را رحمت كندس  اى ابابكر«
اخـالق، رفتـار،   . ترسيدى بود، بيش از ديگران از خدا مى تر تر و يقينت از همه راسخ كامل

شباهت داشت و جانـب احتيـاط را    ص  بزرگوارى و كردارت بيش از همه با رسول اللّه
ترين و مـورد   گرامى ص  نمودى و نزد رسول اللّه در اين باره بيش از ديگران مراعات مى

 ! يكوترين پاداش عنايت فرمايدخداوند تو را از جانب اسالم، ن. اعتمادترين فرد بودى
بـه همـين   . را زمانى تصديق نمودى كه مردم او را تكذيب كردنـد  ص  تو رسول اللّه

يـاد كـرده اسـت، آنجـا كـه      » صـديق «اش به لقـب   دليل، خداوند تو را در كتاب آسمانى
 : فرمايد مى

﴿                 ﴾ ]33: الزمر.[ 

، آنـان  )ابوبكر(آن را تصديق كرد  ]كسى كه[و ) پيامبر(كسى كه سخن صدق را آورد «
 » .پرهيزگاران واقعى هستند

                                           
بعـد از وفـات   س علـى   اى طوالنى نقل كرده كـه  هخطب »ةالنضر رياضال«محب طبرى در كتاب خود  -1

، ولى در مورد نقل يكايك الفاظ آن ترديد وجود دارد، بنـابر ايـن بـه آنچـه در      ايراد نمودهس ابوبكر 
 .كنيم آمده، اكتفا مى» ةأصحابه العشرفى نسب النبى و ةالجوهر«كتاب 
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تو زمانى غمخوار پيامبر بودى كه مردم عقب نشستند، زمانى با او بـه پـا خاسـتى كـه     
ان متفـرق شـدند، او را يـارى    گاه كه ديگـر  ترين لحظات، آن ديگران نشستند و در سخت

را بـه خـود اختصـاص    » ثانى اثنـين «ترين همراهى بودى كه مدال افتخار  كردى تو گرامى
 . ى خاطرش تو بودى دهنده ياورش در غار و رفيقش در هجرت و تسكين. دادى

را در امتش به نيكوترين وجه انجام دادى، قوى و نيرومند بودى زمانى  يشانجانشينى ا
ضعيف بودند، دلير بودى هنگامى كه آنان سست بودند، كار دين را پيش بردى  كه يارانت

زمانى كه ديگران ناكام شدند، با قدرت تمام، به پيش تاختى زمانى كه ديگـران ايسـتادند،   
تر بودى، از همه دليرتـر و نيكوكـارتر بـودى و     تر و به هنگام سخن بليغ تو از همه ساكت

فرموده بود، از نظر جسم ضـعيف، ولـى در كـار خـدايت      ص  همان گونه كه رسول اللّه
ها و زمين محبوب  بزرگ و در آسمان  در پيش خودت فروتن و نزد اللّه. بسيار توانا بودى

)P)276F1»!خدا تو را از سوى ما و از جانب اسالم بهترين پاداش عنايت فرمايد. بودى
P  

* * * 

                                           
 .126، ص 2، ج ةالعشرأصحابه فى نسب النبى و ةالجوهرالتلمسانى معروف به البرى،  -1





 

 

 :بخش چهارم
  س فاروقدر زمان خالفت حضرت عمر س  علي

 
 

ى انتقـالى حساسـى از تـاريخ     براى خالفت، در مرحلهس  نقش انتخاب حضرت عمر
و حفظ زندگى ساده و سلحشـورى فاتحـان عـرب ـ گسـترش      س  اسالم ـ حضرت عمر 

ــ دليلـى   س  با عمرس  ـ همكارى و تعاون علىس  قلمرو اسالم در زمان حضرت عمر
سالم و مسلمانان ـ سـفر   و مصالح اس  براى عمرس  روشن بر صميميت و خلوص على

در برابـر اهـل بيـت    س  به بيت المقدس ـ موضع حضرت عمر س  تاريخى حضرت عمر
ــ تـأثر و   س  گذارى تقويم اسالمى ـ شهادت حضرت عمر فاروق  ـ پايه  ص  رسول اللّه
ى كرام و چگونگى تعـاون و اخـتالف    ـ وصف صحابهس  از شهادت عمرس  اندوه على

 . آنها با يكديگر





 

 

 س  در زمان خالفت حضرت عمر س علي

 ى انتقالى حساسى از تاريخ اسالم  براى خالفت، در مرحلهس  نقش انتخاب حضرت عمر

پرسـى و مراجعـه بـه آراى     بـا همـه  (در روزهاى آخر عمـر خـود   س  حضرت ابوبكر
)277F1(Pسحضرت عمر ) عمومى

P      را بـراى جانشـينى خـود پيشـنهاد كـردP

)
278F

2(
P    ؛ زيـرا بـه خـوبى

مردى قوى، قاطع و صبور است كه توانايى گرداندن چرخ س  اعظمدانست كه فاروق  مى
تـرين و   توانـد در يكـى از حسـاس    هـاى آن را دارد و مـى   عظيم خالفت و تحملِ مشقت

هاى تاريخ، دين جديـد و ملـت نوپـا را در سـپيده دم فتوحـات       سرنوشت سازترين برهه
 . سابقه، رهبرى كند بزرگ و بى

                                           
سـى  س طالـب   سال و شش ماه سن داشت و حضرت على بن ابى 52در آن هنگام س حضرت عمر  -1

 .گذراند و پنجمين بهار عمر خود را مى
شناخت، بـاز   و شايستگى عمر اطمينان داشت و او را به خوبى مى لياقتگرچه به س حضرت ابوبكر  -2

، بلكه به خاطر احترام به افكار عمومى، به آراى مردم مراجعـه  هم او را به مقام خالفت انتصاب نكرد
نمود و پس از آنكه از بزرگان مهاجر و انصار نظرخواهى كرد، به جانشينى حضرت عمر وصيت كرد 

نامه را در مالء عام براى مردم خواند و حتى به مسجد رفت و خطاب بـه مـردم چنـين     و متن وصيت
ن و خويشان خود براى به دست گرفتن زمام رهبـرى شـما انتخـاب    بستگا ميانمن كسى را از : گفت
شـنيديم و اطاعـت   (أطعنـا سـمعنا و : مردم يك صدا جواب دادنـد . ام، بلكه منتخب من عمر است نكرده
مـا جـز بـه عمـر بـه      : فرمودس آمده كه حضرت على مرتضى  61در كتاب اخبار عمر، ص ). كرديم

هاى شرح زندگانى خليفه دوم، اثـر شـبلى و سـيماى     كتابرجوع شود به . (كسى ديگر راضى نيستيم
، و فاروق اعظم، اثـر هيكـل، و ابـن اثيـر و ابـن جـوزى و ديگـر         صادق فاروق اعظم، اثر مال عبداللّه

: نويسـد  نويسنده و حقوقدان معروف شيعه، سيد اميرعلى در كتاب روح اسـالم مـى  . هاى تاريخ كتاب
ى مردم از جمله اهل بيـت   شينى انتخاب كرد و اين مطلب را عامهابوبكر قبل از فوت، عمر را به جان

 )مترجم). (1366، آستان قدس رضوى، 123روح اسالم، ص . (پذيرفتند صمحمد 
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 ى رگ تاريخ ـ بيزانس روم و فارس ساسانى ـ در آسـتانه   در آن زمان، دو ابر قدرت بز
هاى آنها و اسباب  سر تسليم فرود آوردن در برابر حكومت اسالمى بودند و ثروت و گنج

ها با زنـدگى   ى متكبر و افراطى در شرف انتقال، به ملتى بود كه از قرن رفاه اين دو جامعه
گى شهرى و تمدن مـدرن و افـراط در   صحرايى و چادرنشينى عادت كرده بودند و با زند

پوشى آشنايى نداشتند، تا جايى كه وقتى در عراق براى اولـين بـار    خوشگذرانى و خوش
ها آن را به جاى نمك در خميـر   كافور را ديدند، فكر كردند كه نمك است و شايد بعضى

Pاند آرد به كار برده

)
279F

1(
P .فاتح، مشكلى ديگر پيش روى داشت و آن  از سوى ديگر، اين ملّت

هـاى   تواند هم زندگى الگويى دينى و سلحشورى عربـى و حفـظ ارزش   اينكه چگونه مى
ى شهرهاى پهناور فـتح شـده و    را داشته باشد و هم اداره صهاى پيامبر  اسالمى و سنّت

انـد، انجـام    هاى متمدن را كه در فرهنگ و تمدنِ مدرن، به اوج خود رسـيده  رهبرى ملّت
 دهد؟ 

انتخابى س  رسيم كه انتخاب عمر ى اين شرايط، به اين نتيجه مى گرفتن همه با در نظر
بوده است و بدين وسيله خداوند، اين ديـن را    به موقع و موفّق و الهام شده از جانب اللّه

مورد لطف خود قرار داده و خواسته است آن را بر تمام اديان، غالب گرداند و بـر جهـان   
هايى كه زمام بشـريت را بـه دسـت     و در حال سقوط و قدرت هاى بيمار پهناور و جامعه

كردند و آزادى آنان را سلب كرده بودنـد، پيـروز    گرفته بودند و با سرنوشت آنها بازى مى
 . بگرداند

همتاى شايسته و امينى بود كه در تحقق بخشيدن به اهداف اسـالمى  س  حضرت عمر
 . وى توانايى داشتى نب و پاسخگويى به مقتضيات نوين خالفت راشده

از تسلّط و نفوذ كامل و ابهتى برخـوردار بـود كـه جلـوى هرگونـه      س  حضرت عمر
از س  بارزترين دليل تسلّط او، بركنـارى حضـرت خالـدبن وليـد    . گرفت خودسرى را مى

 ص  آرى، همان خالد كه رسول اللّـه . سمت فرماندهى سپاه اسالم در اوج شهرت او بود
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شد  ى پيروزى محسوب مى ها، نشانه داده بود و حضور او در جنگاو را شمشير خدا لقب 
و وجودش را موجى از حس سرفرازى فرا گرفته بود، فرمان بركنارى او روزى نافذ شـد  

آرى، حكـم بركنـارى وى درسـت    . كه مسلمانان بيش از هر روز ديگر به او نياز داشـتند 
صـف  » يرمـوك «يـان، در روز جنـگ   هنگامى به او ابالغ شد كه سپاه اسالم در برابـر روم 

اين فرمانده با نفوذ و متهور را بركنـار كـرد و بـه جـايش     س  حضرت عمر. كشيده بودند
واكنشـى در   بدون هـيچ گونـه  س  خالد. را به فرماندهى لشكر اسالم برگزيدس  ابوعبيده

 : برابر اين فرمان، خاضعانه گفت
 » ميِر اْلُمْؤِمنينَ َسْمعا َوطاَعًة أل«
)P)280F1»امير المومنين را از دل و جان پذيرا هستم فرمان«

P  
هنگامى كه يكى از لشكريان، به وقوع فتنه و بلوا بر اثر اين تغيير اشاره كرد، خالـد در  

 : پاسخ گفت
)P)281F2»تا زمانى كه عمر زنده است، مجالى براى فتنه و آشوب، وجود نخواهد داشت«

P . اين
) نكه فرماندهى محبوب و پيروزمنـد بـود  با آ(دهد كه خالد  سو نشان مى اين واقعه از يك

                                           
ى  ادثـه ابن اسحاق، فرماندهى ابوعبيده را مربـوط بـه ح  . 18ـ   19، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

 .هر كدام كه صحيح باشد داللت بر حساس بودن اوضاع دارد. ى دمشق دانسته است محاصره
 .252و تاريخ طبرى، ص  87قاضى ابويوسف، كتاب الخراج، ص  -2

نيز دخيل بوده اسـت   ،راضى نبودهس عمر شايد هم در عزل خالد بعضى از تصرفات او كه حضرت 
پـس از ايـن   س آمده است كه حضرت عمر  رواياتدر . داردبه هر حال جاى هرگونه اجتهاد وجود 

اينكه بـه   ،من خالد را بر اساس هيچ گونه رنجش: ماجرا به همه مسئوالن و كارگزاران شهرها نوشت
ام، بلكه بركنارى او به اين دليـل اسـت كـه وجـود او موجـب       كرده باشد، بركنار نكرده خيانتامانت 

شـان   تكـا كننـد و در عقيـده   بت نگران شدم كه مردم به وجـود او ا ابتالى مردم شده است و از اين با
هـا   بد؛ بنابراين خواستم مسلمانان در معرض فتنه قرار نگيرند و بدانند كه عامل پيـروزى ه ياسستى را

، »خالد بن الوليـد «براى تحليل مفصل اين رويداد، به كتاب . 2528تاريخ طبرى، ص . (خداوند است
 ).م مراجعه كنيد 1981عرجون، چاپ سوم، دارسعودى، ى استاد صادق  نوشته



 المرتضي  178

بردار شـد؟   چگونه در برابر فرمان خليفه سر تسليم فرود آورد و از سمت فرماندهى دست
حقّا كه اين اطاعت و ايثار در تاريخ فرماندهى نظـامى نظيـرى نـدارد و از سـويى ديگـر      

 . گذارد و تسلّط او بر اوضاع را به نمايش مىس  قدرت و نفوذ حضرت عمر
همچنين ماجراى محمد، فرزند عمرو بن عاص، فاتح و فرمانرواى مصر، قابل اهميـت  

ى اسب دوانـى برگـزار    است؛ عمرو بن عاص زمانى كه استاندار مصر بود يك بار مسابقه
كـه در جمـع تماشـاچيان    (ها جلو افتاد، محمد  كرد، در اين مسابقه، اسب يكى از مصرى

، فكر كرد كه اسب او برنـده شـده   )سواركاران بودقرار داشت و اسبش در دست يكى از 
مـرد  . به پروردگار كعبه سوگند كه اسب مـن جلـو افتـاد   : است، بنابر اين فرياد برآورد كه

محمـدبن عمـرو   . به خداى كعبه سوگند كه اسب من برنده شده اسـت : مصرى نيز گفت
آن . اشراف هسـتم  من از فرزندان! بگير: خشمگين شد و يك تازيانه به آن مرد زد و گفت

شكايت برد، وى عمرو بن عاص و فرزندش را به مدينه احضـار  س  مرد به حضرت عمر
و ! زاده را بـزن  اين تازيانه را بگيـر و اشـراف  : محاكمه، به مرد مصرى گفت كرد و پس از

ايد؟ حـال آنكـه از مــادر،    از كى مردم را برده قـرار داده! اى عمرو: سپس به عمرو گفت
Pاند؟ لّد شدهآزاد متو

)
282F

1(
P  

 و حفظ زندگى ساده و سلحشورى فاتحان عرب س  حضرت عمر

هـاى موقـت را كـه     امت اسالمى ـ عربى يكى از دشـوارترين مراحـل انتقـالى و دوره    
گذاشـت و مسـلمانان رفتـه رفتـه از      كنند، پشت سر مـى  ها در طول تاريخ سپرى مى ملّت

خـوردن،   خشـك نى و گوشـت  صحراى خشك عربستان و زندگى چادرنشـينى و چوپـا  
هـا   عـرب . گذاشـتند  ى ايران و روم قدم مى خارج شده و در دنياى جديد و تمدن پيشرفته

ى قبلى با چنين زندگى نوينى رو به رو شدند، و طبيعى بود كـه در برابـر آن،    بدون تجربه
ـ  طلبـى و بهـره   سر تسليم فرود آورند و تحت تأثير آن قرار گيرند و رفاه  تا حدى رى از گي

                                           
 .ق. ه  1331، چاپ مصر، 86، ص عمر بن الخطاب ةسيرابن جوزى،  -1
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براى مسلمانان، در سـاده زيسـتى و    ،سمظاهر دنيا را، از آنان بياموزند، اما حضرت عمر 
رغبتى به مظاهر دنيا، بهترين نمونه و الگو بود؛ او با تيزبينى، هرگونه تغييـر در زنـدگى    بى

آنان را، در حالى كه در معرض سيل خروشان فتوحات و غنايم قرار گرفتـه بودنـد، زيـر    
 . داد ى دقيق قرار مى و مورد محاسبه نظر داشت

بـه بيـت المقـدس    س  ى سفر تاريخى حضرت عمـر  درباره» يةالنهاو يةالبدا«در كتاب 
 : آمده است

المقدس به مالقـات ايشـان آمـده بودنـد، عباهـاى       اصحاب و فرماندهانى كه در بيت«
آشـفت و  حضرت عمر با ديدن اين منظره بـه شـدت بر  . پوشيده بودند) ضخيم(ابريشمى 

هـاى ابريشـمى    زيـر لبـاس  : خواست كه آنان را تنبيه كند؛ اما آنان عذر آوردنـد و گفتنـد  
هاى زرهى بر تن دارند و براى حفظ روح نظامى و سلحشورى به آن نيـاز دارنـد؛    پوشش

س  با شنيدن اين سـخنان، عمـر  . زيرا تنها لباس تجمل نيستند، بلكه لباس رزم نيز هستند
)P)283F1»كرد آرام گرفت و سكوت

P. گويد طارق بن شهاب مى : 
خواست از نهر آبى عبور كند، بدين منظـور   در سفر شام، مىس  بار حضرت عمر يك«

و  هاى خود را بيـرون آورد و بـه دسـت گرفـت     از مركب پايين آمد و بدون تكلّف كفش
شـما  ! اى اميـر مؤمنـان  : بـه او گفـت  س  ابوعبيده. مهار شتر را گرفت و از آب عبور كرد

دسـت  س  حضرت عمـر . انگيزى شديد مروز از نظر مردم اين منطقه مرتكب كار شگفتا
شـما  ! گفت نه تو، اى ابوعبيده كاش كسى ديگر اين سخن را مى: ى او زد و گفت بر سينه

اعراب، كمترين و حقيرترين اقوام بوديد، خداوند با اسالم شما را عزّت بخشيد و هرگـاه  
)P)284F2»ت كنيد، ذليل خواهيـد شـد  جز اسالم با چيزى ديگر طلب عزّ

P.   بـه  س  حضـرت عمـر
پـرورى و   از تن«: ها بودند، نوشت بعضى از كارگزاران عرب خود كه در شهرهاى عجمى

ى پوشاك عجم اجتناب كنيد، خود را با آفتاب سوزان عادت دهيد، سـخت   تقليد از شيوه
                                           

 .2402و طبرى، ص  56، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .60، ص 7همان، ج  -2
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دوانـى و   زى و اسـب كوش و مقاوم باشيد، با لباس درشت و ساده، عادى باشيد، و تيراندا
)P)285F1»!سلحشورى را الزم بگيريد

P  ن عزم آهنين و نظارت اخالقى دقيـق  (نيز اين گفتهكه مبي
 : از وى نقل شده است) ايشان است

خواهند مال خـدا بـه عنـوان كمـك و      ى اسالم شكفته شد و قريشيان مى همانا غنچه«
، چنـين چيـزى ممكـن    آگاه باشيد تا عمر زنـده اسـت  . مساعدت، به آنان اختصاص يابد

 » .شوم گيرم و مانع افتادن آنها در آتش مى نيست، من گردن و كمر مردم قريش را مى
شناسى او ايـن بـود كـه     شناختى و مردم هاى حكيمانه و روان ى ديگر از سياست نمونه

بزرگان صحابه را در مدينه نگه داشت و از پراكنده شدن آنان جلوگيرى كـرد و بـه آنـان    
ى اين امت، پراكنده شـدن شـما در شـهرهاى ديگـر      ترين ضربه بر پيكره ناكخطر«: گفت
او معتقد بود اگر در اين باره تساهل شود، در كشورهاى فتح شده، فتنه و آشـوب  » .است

شـوند و سـپس    هاى برجسـته و متفـاوت جمـع مـى     شود، و مردم گرد شخصيت به پا مى
ها و احزاب گوناگونى پديد  نتيجه، گروهشود و در  ى آنان شك و شبهاتى ايجاد مى درباره

 . نظمى و چند دستگى خواهد شد آيد و اين موجب هرج و مرج و بى مى
ى معروف شيعه، سيد امير على ـ يكـى از توانـاترين نويسـندگان      حقوقدان و نويسنده

 : راست گفته استس  به زبان انگليسى ـ در وصف حضرت عمر شيعه
نشـين بـود تـا بتوانـد      آن درگير آرام كردن قبايل بيابان حكومت كوتاه ابوبكر بيش از«

اما در زمـان زمامـدارى   . ى منظمى جهت اياالت داشته باشد نامه فرصتى براى تدوين آيين
ى  تـابع، كـه مشـخص كننـده     هـاى  وقفه رفاه ملـت  كه مردى واقعا بزرگ بود، بىس  عمر

)P)286F2»هاى مسلمانان صدر اسالم بود، آغاز شد حكومت
P. نويسد تاب ديگرش مىدر ك : 

ى اخالقـش   شمارى براى اسالم داشته است؛ او پايه نشستن عمر به خالفت، منافع بى«
گير، فعاليت و  بر اصول محكم غير قابل تزلزلى قرار داشته، در عدل و داد شديد و سخت

                                           
 .بغوى از ابوعثمان النهدى روايت كرده است -1
 .1366، انتشارات آستان قدس رضوى 257ـ  256، ص روح اسالمامير على،  -2
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)P)287F1»مان روحى وى قوى و محكـم بـوده اسـت   خره ساختناپذير و باآل پشتكارش خستگى
P. 

 : فزايدا سپس مى
دورانديش، به روحيات مردم كامالً آشنا . او شديد و سخت ولى ناشر عدل و داد بود«

ى قـانون عـادت نداشـت،     و به ويژه براى رياست و ساختن ملتى كه با زنـدگى در سـايه  
اين مرد زمام امور را سخت و محكم به دست گرفته، . بسيار مناسب و شايسته بوده است

اعراب صحرانورد و مردم نيم وحشى مواجه با تجمل و تفنّن و در آن موقع كه يك مشت 
ى فسـاد اخـالق و    هاى پيشرفته شده بودند، از اشاعه هاى اهالى بالد و شهرستان هوسرانى

هميشه خود را در دسترس حتى . نشر مالهى و مناهى در ميان آنها شديدا جلوگيرى نمود
الع از حال بينوايان بدون هيچ نگهبان ها براى اط شب. گذاشت ترين رعاياى خود مى پست

ايـن بـود وضـع    . گشـت  رفـت و اطـراف و جوانـب را مـى     و پاسبانى از منزل بيرون مـى 
)P)288F2»ترين و مقتدرترين فرمانرواى زمانى كه گفتيم بزرگ

P.     سـر ويليـام ميـور)SIR WILIAM 

MUIR( نويسد مى : 
او با . آمد ى به شمار مىترين فرد در مملكت اسالم بزرگ ص  عمر بعد از رسول اللّه«

ذكاوت و استقامت خود توانست در مدت اين ده سال، مناطق شام، مصـر و فـارس را در   
 . برابر قدرت اسالم خاضع گرداند، و از آن زمان تا كنون جزو قلمرو اسالم هستند

به رغم اين كه فرمانرواى مقتدر مملكت پهناورى بود، هرگز فراست، متانت و اجـراى  
هـاى   بـا لقـب   او دوست نداشـت خـود را  . امور كلى و جزيى را از دست نداد عدالت در

)P)289F3»رئيس عرب«بزرگ ملقّب كند، غير از لقب ساده و عادى كه 
P مردم از واليات دور . بود

گرفتند و از اهل مسجد  آمدند و از او سراغ مى دست براى مالقات خليفه و اميرمؤمنان مى

                                           
ى فخر داعى گيالنى، انتشارات گنجينه، چاپ سـوم،   ، ترجمه32، ص تاريخ عرب و اسالمامير على،  -1

1366. 
 .1366، انتشارات گنجينه، چاپ سوم، 48ـ  49همان، ص  -2
 )مؤلف. (است» خليفه« ،»اميرالمؤمنين«ى  واژه تعبير -3



 المرتضي  182

هاى ساده در ميان مردم نشسـته   ؤمنان در مسجد با لباسكردند، حال آنكه امير م سؤال مى
)P)290F1»بود

P. ]نويسد دانشمند معاصر شيعه، پروفسور مهرين مى : 
نشست  عمر شهنشاهى بود كه به جاى تخت مرصع و جواهر آگين، بر روى خاك مى«

دار  ى وصـله  و به جاى لباس فاخر كه از شرق و غرب به بيت المال سرازير بود، به جامـه 
به جاى تاج زرين و پر از . نمود ترين رعيت او بود، بدنش را مستور مى پوشاك مفلس كه

. افـزود  ى خشن، رعب و جاللش را مى آوردند، عمامه جواهر پر بها كه از ايران و روم مى
ى حبشـى را بـرادر مسـلمان     نشست و يك بنده ى مساوى مى ترين رعيت با درجه با پايين

هـاى مدينـه    هـا در كوچـه   د، ولى رنج رعيت را داشت و شبشهنشاه بو. دانست خود مى
خواست كه  مى. گشت تا ضعيفى را حمايت كند و بيوه زنى را سرپرستى و يارى نمايد مى

مربـى يتيمـان و   . رعيتش به جاى اين كه به او سرفرود آورند، به آئين اسالم زندگى كنند
 ] ».ودغمخوار بيچارگان و مروج عدل و فاتح روم و ايران ب

 س  فاروقگسترش قلمرو اسالم در زمان عمر 

براى نويسنده ـ هر چنـد بـه اختصـار و اجمـال ـ ممكـن نيسـت، تحليلـى در مـورد           
در عمق خاك دو امپراتور بزرگ كه جهان متمـدن  س  فتوحات بزرگ عصر حضرت عمر

ى را ى سياسى و زندگى مدنى و جهت دادن افكار عمـوم  را بين خود تقسيم كرده و اداره
توان به حدود پيشرفت  در اين مختصر، نمى. در انحصار خود در آورده بودند، داشته باشد

اشاره كرد و به بيان گشـودن  ) ى نبوى تر خالفت راشده يا به تعبير صحيح(دولت اسالمى 
كشورهاى جديدى كه فاتحان قبلى موفّق به فتح آنها نشـده بودنـد و چگـونگى تأسـيس     

هاى تاريخ عمومى اسـالم و   زيرا محلّ تفصيل اين وقايع، كتاب شهرهاى جديد پرداخت؛

                                           
1- ANNALS OF THE EARLY CALIPHATE, 0P. CIT.P.283 



  183فاروقدر زمان خالفت عمر يعل: بخش چهارم

نوشـته   شى حضرت عمر فـاروق و خلفـاى راشـدين     هايى است كه پيرامون سيره كتاب
Pاند شده

)
291F

1(
P . 

 س  با عمرس  همكارى و تعاون على

س  و حضرت عمرس  اى از روابط حضرت على در اينجا با رعايت اختصار به گوشه
اى كوتـاه خـواهيم    نظر آنها با يكديگر، اشـاره  و اعتماد متقابل و تبادلو دوستى مخلصانه 

آنهــا و همكــارى در كارهــاى خيــر و پيشــبرد اهــداف خالفــت و خيرخــواهى  : داشــت
 : پردازيم مى

به محل س  طالب و على بن ابىس  بار همراه عمر بن خطاب يك: گويد ى مىشنافع عي
هاى عمر، زير سايه نشست  ظور نوشتن گفتهبه منس  شتران زكات رفتم، عثمان نگهدارى

كرد، اما  ديكته مىس  گفت براى عثمان مىس  در كنار او ايستاد و آنچه را عمرس  و على
در حالى كه دو رداى سياه بر تن داشت و يكى از آنها را بر سـرش پيچيـده بـود    س  عمر

ـ   زير آفتاب سوزان، ايسـتاده و از شـتران زكـاتى آمـارگيرى مـى      گ و دنـدان و  كـرد و رن
در حـالى كـه از دقـت،    (س  علـى . گفـت  مىس  كرد و به على مشخصات آنها را پيدا مى

در كتاب خـدا از  : گفتس  به عثمان) به شگفت آمده بودس  كوشى عمر امانت و سخت
 : زبان دختران شعيب آمده است

﴿                    ﴾   )26: القصص( 

ـ   او را استخدام كن؛ چرا كه بهترين كسى كه مى! اى پدر« ى، كسـى  توانى اسـتخدام كن
 .»است كه قوى و امين باشد

                                           
؛ فتوح البلدان، بالذرى و كتاب عمر بـن خطـاب   3؛ تاريخ كامل ابن اثير، ج 7، ج يةالنهاو يةالبدا: رك -1

ى  نوشـته » الفـاروق «ترين كتاب در اين موضوع كتـاب   قوى. اثر استاد على طنطاوى و ناجى طنطاوى
 .ه فارسى نيز ترجمه شده استاست كه ب. ش. ـه 1332عالمه شبلى نعمانى متوفاى 
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ايـن اسـت مـرد    : اشـاره كـرد و گفـت   س  با دست خود به سوى عمرس  سپس على
Pنيرومند و امين

)
292F

1(
P. و س  فـاروق مشاور و خيرخواه صميمى عمر بهترين س  على مرتضى

اگر علـى  «: نقل شده كهس  حتى از حضرت عمر. قاضى حكيمى براى مسايل پيچيده بود
)P)293F2»رسيد نبود عمر به هالكت مى

P. هـاى تـاريخ و ادبيـات، ايـن جملـه       كتـاب  همچنين در
مشكلى است كه براى حـل  «» َحَسن َلهاالَقِضيٌَّة َوال اَبا«: گويند المثل شده است كه مى ضرب

 » .وجود ندارد) على(ابوالحسن  آن فردى چون
 .»ستترين فرد براى قضاوت، على ا شايسته«: نقل شده است كه پيامبر فرمودند

را به جانشـينى خـود   س  به سفر قدس رفت، على مرتضىس  زمانى كه حضرت عمر
 دخترش، ام كلثوم بنت فاطمه را به ازدواج حضرت عمـر س  مقرر فرمود و حضرت على

Pدر آوردس 

)
294F

3(
P.  در نگاه حضرت علىس  ترين دليل صميميت آنها و احترام عمر بزرگاين 

 . استس 
 

                                           
 .55ـ  56، ص 3، ج تاريخ الكاملابن اثير،  -1
صحت اين گفتـار بـه اثبـات     .2015، ص االستيعابابن عبدالبر،  .2015، ص االستيعابابن عبدالبر،  -2

در سند آن شخصي به نام مؤمل بن إسماعيل وجود دارد كه : ضعيف استنرسيده است و روايت آن 
به فرض صحت اين روايت، داللت بر ايـن مـي كنـد كـه هـيچ      ). 3/1103(ستيعاب اال. ضعيف است

عداوتي بين عمر و علي نبوده زيرا هيچ كسي تعريف دشمنش نمي كند و اگر كسي تعريـف دشـمن   
خود كند داللت بر  اين مي كند كه انسان بسيار خوب و با انصافي هست كه حتي حاضـر نيسـت در   

اگر فرضا هم درست باشد داللت بر اين مي كند كه عمر انسـان بسـيار   : اثاني!. حق دشمنانش جفا كند
صادقي هست و بدون واهمه حقيقت را مي گويد و به فضل و بزرگواري ديگران اعتراف مي كنـد و  
اين خودش داللت مي كند كه خود آن شخص اينقدر قوي هست كه از ذكر ايـن مسـائل واهمـه اي    

 !.ندارد
هـر دو از  . (المسـالك شـرح الشـرايع   و ابوالقاسـم قمـى،    مجالس المـؤمنين ترى، شوس  قاضى نوراللّه -3

 .)دانشمندان معروف شيعه هستند
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 و مصالح اسالم و مسلمانان س  براى عمرس  دليلى روشن بر صميميت و خلوص على

و س  نسبت به حضرت عمـر س  آشكارترين دليل بر خلوص و پاكدلى حضرت على
ى او بـه   عانه و نظر صـادقانه ى او براى اسالم و مسلمانان، موضع قاط خيرخواهى صادقانه

Pساز نهاوند مناسبت جنگ سرنوشت

)
295F

1(
P       است؛ اينـك تفصـيل داسـتان از نظـر خواننـدگان

. ى نهاونـد روى داد  در سال هيجدهم و بنـابر روايتـى نـوزدهم هجـرى واقعـه     : گذرد مى
ان ى اين واقعه آن بود كه بعد از سقوط جلوال و فتح اهواز به دست مسلمانان، ايراني انگيزه

خود، يزدگرد كه آن وقت در مرو بود، مكاتبه كردند و او را ) ى شكست خورده(با پادشاه 
يزدگرد به فرماندهان مناطقى كه ميان خراسان و حلـوان و بـاب و سـند    . تحريك نمودند

در نتيجه سپاهى مركب از يكصد و پنجاه هـزار مـرد   . بودند در اين خصوص نامه نوشت
يزدگرد، شور دفاع از وطن ساسـانى و  . ان در نهاوند گرد آمدجنگى به سپهساالرى فيروز

كه از نظر ايرانيان پيـام آورِ  » درفش كاويانى«پرچم . حس ناسيوناليستى آنها را برانگيخت
Pكردنـد، بـه همــراه آنهـا بـود      فتح و پيروزى بود و آتش مقـدس كه آن را پرستش مى

)
296F

2(
P .

ل ايـن سـپاه قـرار داد و بـه نهاونـد گسـيل       يزدگرد، مردان شاه، پسر هرمز را فرمانـده كـ  
Pداشت

)
297F

3(
P. نوشت س  اى به حضرت عمر نامه) فرمانده لشكر اسالم(س  سعدبن ابى وقاص

و جريان را به اطّالع وى رساند و پس از آنكـه در محضـر ايشـان حاضـر شـد بـه طـور        
ـ     مردم كوفه اجازه مى: شفاهى هم توضيح داد و گفت ان، خواهند كـه پـيش از آنكـه ايراني

 . حمله را آغاز كنند با آنان بجنگند، تا بدين وسيله در دل دشمن، بيم وترس بيفكنند
: اصحاب را گرد آورد و با آنان در اين بـاره مشـورت كـرد و گفـت    س  حضرت عمر
ام با تمام نيروهايى كه در  ى ما در گرو اين جنگ قرار دارد، تصميم گرفته سرنوشت آينده

                                           
 .شهرستان نهاوند واقع در جنوب همدان -1
اى ديگـر تصـريح    اند، اما عـده  اى از مورخان مانند بالذرى در فتوح البلدان اين موضوع را آورده عده -2

 )مترجم. (پيش از اين، در جنگ قادسيه به دست مسلمانان افتاده بود نى،يادارند كه درفش كاو مى
 )مترجم. (هاى ديگر و كتاب 168ى فارسى، ص  ، ترجمهاخبار الطوالدينورى،  -3
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رج شوم و در مكانى وسط اين دو شهر اردو زنم و سپاه اسـالم را  اختيار دارم از مدينه خا
پشتيبانى كنم، اگر خداوند آنها را پيروز گردانيد فرمان دهم تا به قلـب شـهرهاى دشـمن    

 . بتازند
يا اميرالمؤمنين، اختيار به دست شماست، هر آنچه فرمـان  : گفتس   بن عبيداللّه هطلح

رأى س  سپس حضرت عمـر . لبيك خواهيم گفت دهى اطاعت خواهيم كرد و به فرمانت
ى مـن بـه مـردم شـام و      به عقيده: را جويا شد، وى برخاست و گفتس  حضرت عثمان

 . حركت كنيديمن بنويسيد تا به سوى عراق حركت كنند و خود نيز همراه با مردم حرمين 
نظر خواست، وى برخاست و بـا رأى آن  س  از حضرت علىس  سپس حضرت عمر

صالح نيست شما مدينه را ترك كنيد؛ زيرا وجـود شـما سـبب    : ت كرد و گفتدو مخالف
شـما در مدينـه   . يكپارچگى و خروج شما از مدينه موجب آشفتگى و تفرّق خواهـد بـود  

نظـر  س  حضرت عمـر . بمانيد و اين كار را به اهل بصره و ساير لشكريان اسالم بسپاريد
ى تعيـين فرمانـده ايـن     دربـاره  را پذيرفت و سـپس س  ى حضرت على مرتضى صميمانه

. نظـر هسـتيد   شما در اين باره بيش از ديگران صـاحب : جنگ نظر خواست، همگان گفتند
Pن مزنى را به فرماندهى كل منصوب كردآنگاه نعمان بن مقر

)
298F

1(
P. متن سخنان حضرت على 

بـه  ) سحضرت على منسوب به هاى  مجموعه سخنان و خطبه(در كتاب نهج البالغه س 
عمر در مورد خروج از مدينه براى جنـگ بـا   : خوانيم صل آمده است؛ در آنجا مىطور مف

 : مشورت كرد، او فرمودس  ايرانيان، با على
اين ديـن خـدا   . پيروزى و شكست اين دين به سبب زيادى يا كم بودن لشكر نيست«

هيـا  پيروز گردانيده و سـربازان خـدا هسـتند كـه آنهـا را م     ) برساير اديان(است كه آن را 
هـا نفـوذ    تا آنكه اسالم رشد پيدا كرد و در خيلى از سـرزمين . ساخته و كمك كرده است

كنـد و لشـكرش را يـارى     اش عمـل مـى   ى پيروزى داده و به وعده خدا به ما وعده. نمود
دهـد و   ها را به هم ربط مى مكان و موضع رهبر، همانند نخ تسبيح است كه دانه. نمايد مى

                                           
 .هاى تاريخ تلخيص از كتاب -1
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شـوند و هـيچ گـاه در     ها پراكنده مـى  نمايد، وقتى نخ پاره شود، دانه ى يكديگر مى ضميمه
عرب در عين اين كه اكنون از نظر تعداد كم هستند اما . يكديگر متمركز نخواهند شد كنار

پس تـو قطـب آسـيا بـاش و     . بر اثر وجود اسالم، زياد و بر اثر اتّحاد، غالب و بزرگوارند
بچرخان و آنان را به آتش جنگ در آور و خـودت  ها  ى عرب را به وسيله) آسياى جنگ(

هـاى   بيرون روى اين خطر وجود دارد كه عرب) مدينه(بمان؛ زيرا اگر تو از اين سرزمين 
رسد كه حفظ و حراسـت درون   اطراف مملكت عليه تو قيام كنند و آنگاه كار به جايى مى

 . گردد تر مى مرزها از رفتن به كارزار ايرانيان مهم
هـا   اين رهبر عـرب : گويند ه اگر ايرانيان فردا تو را در ميدان جنگ ببينند، مىديگر آنك

ى  است، اگر او را از بين ببريد آسوده خواهيد شد، در چنين حالتى احتمال تقويت حملـه 
گردد؛ اما آنچه گفتى كه ايرانيان بـه قصـد حملـه بـه      آنان و هدف قرار دادن تو بيشتر مى

از اين بابت ناراحتى، بايد در پاسخ آن بگويم خداى عزيـز از   اند و مسلمانان حركت كرده
حركت آنها بيش از تو ناراحت است و چنين خدايى بيش از تو قدرت دارد كـه آنچـه را   

ى آن يـادآور   ى تعداد ايرانيان گفتى بايـد دربـاره   اما آنچه درباره. دوست ندارد تغيير دهد
كرديم، بلكه بـر اثـر يـارى و كمـك      نگ نمىشوم كه ما پيش از اين نيز با كثرت سرباز ج

)P)299F1»كرديم خدا نبرد مى
P. براى رفتن به جنگ روميـان  س  همچنين هنگامى كه حضرت عمر

ى سرنوشت فتوحـات   هاى شام و تعيين كننده ترين معركه قبل از جنگ يرموك كه بزرگ(
 مشورت نمود، رأيى حاكى از اخـالص و خيرخـواهى  س  با حضرت على) آن سامان بود

فرستاد و او را آگـاه كـرد   س  پيكى به سوى حضرت عمرس  ارايه داد، آنگاه كه ابوعبيده
. انـد  كه نيروهاى روميان، دريا و خشكى را فرا گرفته و همانند سيلى خروشان در حركـت 

آنان . شان خواند ى ابوعبيده را براى مهاجران و انصار را جمع كرد و نامهس  حضرت عمر
س  ود را كنترل كنند و با گريه و شور و هيجان از حضـرت عمـر  نتوانستند احساسات خ
ى شام برويم و با نثار خون  را به خدا اجازه دهيد تا به جبهه شما: اجازه خواستند و گفتند

                                           
 .146ى نهج البالغه شرح فيض االسالم، خطبه -1
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ى مهاجران و انصـار در حـال    آتش شوق و حماسه. خويش به يارى برادران خود بشتابيم
رد كه شـخص اميرالمـؤمنين بـه خـاطر     پيشنهاد كس  فزونى بود كه عبدالرحمن بن عوف

 . حمايت و دلگرمى مجاهدان شام، فرماندهى سپاه را به عهده گيرد
 : به مخالفت برخاست و گفتس  در اين هنگام حضرت على

ها را تعهد كرده است؛ خدايى كـه مسـلمانان را    خدا عزت مسلمانان و پوشاندن عيب«
كرد، پيروز گردانيد، زنده است و هرگز  مىدر حالى كه كم بودند و كسى از آنان حمايت ن

اگر تو خود به جنگ دشمن بروى و با آنان به نبرد بپردازى و شكست بخورى، . ميرد نمى
بعـد از تـو مرجعـى    . پناهگاهى براى مسلمانان، در نقاط دور دست بـاقى نخواهـد مانـد   

اى نبرد آنان اعـزام  نخواهد بود كه به او مراجعه كنند؛ بنابراين مردى جنگ ديده و دلير بر
كن و به همراهى او كسانى را روانه كن كه توانـايى سـختى جنـگ را داشـته و مخلـص      

ى توسـت و اگـر شكسـت خـورد، تـو       اگر خدا پيروزش گردانيد، همان خواسـته . باشند
)P)300F1!ى كارهاى آنها خواهى بود پناهگاه مردم و گرداننده

P  س  پيداست كه اگر حضرت علـى
داشت يا قلبا از او ناراضى بود و او را غاصب  سوء قصدى مى س نسبت به حضرت عمر

شد و بـراى از بـين    ى حقّ خود مى دانست، همواره منتظر فرصتى براى اعاده حقّ خود مى
داد تا شخصا  كرد و به او نظر مى بردن غاصب حقّ خود، از اين فرصت طاليى استفاده مى

ين كـه كسـى را بـراى كشـتن او مأموريـت      به ميدان نبرد برود و در آنجا كشته شود، يا ا
داد تا هيچ گونه مسؤوليتى متوجه او نگردد و زمينه براى خالفت وى فراهم گردد؛ امـا   مى
العاده در راستاى خيرخواهى عمر و سـاير   بينيم كه چگونه با دلسوزى و صميميت فوق مى

قـا كـه چنـين    به راستى مشورت او از عمق جان برخاسـته بـود و ح  . كوشد مسلمانان مى
غرض و مرد بلند همت و دورانديشى همچـون علـى، از    پيشنهادى جز از قلب پاك و بى

تـرين پـاداش كـه     خداوند او را از سوى اسالم و مسلمانان شايسته. آيد كسى ديگر بر نمى

                                           
 .134ى  نهج البالغه صبحى صالح، خطبه -1



  189فاروقدر زمان خالفت عمر يعل: بخش چهارم

از كـوزه  «» مـن معدنـه الُيسـتغرب ئالشـو «! دهد، عنايـت فرمايـد   به دوستان مخلص خود مى
 » .كه در اوست همان برون تراود

المقـدس   خواستند تا به بيـت س  ولى بر عكس، هنگامى كه مسيحيان از حضرت عمر
س  برود و قرارداد صلح را امضا كند و كليدهاى مسجد اقصى را تحويل بگيرد و ابوعبيده

به امير مؤمنان نوشت كه فتحِ قدس به آمدن او وابسته است، ايشان بزرگان اصحاب را فرا 
بهتر است اميرالمـومنين نـزد   : گفتس  ين باره با آنان مشورت نمود؛ عثمانخواند و در ا

ى مسـلمانان بـه    مصلحت دانسـت تـا خليفـه   س  آنها نرود تا بيشتر تحقير شوند؛ اما على
 : قدس برود و چنين گفت

 اين يك شرف و افتخار تاريخى جاودان است كه در هر زمان براى همه كـس پـيش  «
نظـر  س  حضرت عمـر » .باعث سبكدوشى مسلمانان خواهد شدآيد و از طرف ديگر  نمى

س  او را تأييد كرد و خود را براى سفر به بيت المقدس آماده نمود و در غياب خود، على
ى اختيارات خالفت را بـه او سـپرد و خـود در مـاه      را به جانشينى خويش برگزيد و همه

Pرجب سال شانزدهم هجرى به سوى سرزمين شام حركت كرد

)
301F

1(
P . 

 المقدس  به بيتس  سفر تاريخى حضرت عمر

كه امپراتـور روم و  س  فاروقشايد خوانندگان دوست دارند بدانند امير المؤمنين عمر 
المقدس سفر كرده اسـت؟   لرزيدند، با چه شكوه و چه تشريفاتى به بيت ايران از نامش مى

ن در قلـوب، تثبيـت   ى مسـلمانا  كرد تا ابهت خليفه موقعيت نيز چنين چيزى را ايجاب مى
 : اى از شرح اين سفر توجه كنيد شود؛ اينك به گوشه

                                           
، يعقـوبى، ص  2402، تاريخ طبـرى، ص  399ـ   402، ص 3تاريخ كامل، ج : بيشتر رك براى تفصيل -1

 .55، ص 7، ج يةالنهاو يةو البدا 167
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Pامير المؤمنين در حالى كه بر شتر خاكسترى رنگى سوار بود، وارد شهر جابيه«

)
302F

1(
P   ،شـد

درخشيد، نه تـاجى بـر سـر داشـت نـه كـاله و نـه         پيشانى و جلوى سر او زير آفتاب مى
شد زين مركب و هرگـاه   هرگاه سوار مى اش چادرى پشمى بود كه زين سوارى. اى عمامه

اى بود كـه   چمدان يا ساك دستى او پوستين يا پارچه. شد زيرانداز و بستر او بود پياده مى
هايش از ليف درخت خرما انباشته شده بود كه هم چمدان مسافرتش بود و هـم بـه    كناره

بر اثر شـتاب  [ت كه اى به تن داش پيراهنى پنبه. آمد هنگام استراحت، بالشش به حساب مى
)P)303F2»پاره شده بود ]در راه

P.  امير المؤمنين ترميم و شستن پيراهن خود را به كشيش آن محل
سپرد و يك پيراهن از جنس كتان به عاريه گرفت و پـس از آنكـه پيـراهنش آمـاده شـد      

تـو پادشـاه   : كشيش به وى گفت. پيراهن عاريه گرفته را پس داد و پيراهن خود را پوشيد
ستى، سوارى شتر در اين سرزمين پسنديده نيست، اگر بر اسـب يـا قـاطر سـوار     عرب ه

اميـر مؤمنـان   . شوى و لباسى فاخر بپوشى، در چشم روميان ابهت بيشترى خواهيد يافـت 
ى اسالم عـزت   ما ملتى هستيم كه خداوند ما را به وسيله«: اين پيشنهاد را رد كرد و گفت

و ما اين افتخار را با هيچ چيزى معاوضـه  ) ر و زيور،و ز نه به لباس فاخر(بخشيده است؛ 
)P)304F3»نخواهيم كرد

P.         مين سفرش بـه شـام در سـال هيجـدهم هجـرى بـا همـينهمچنين دو
را در مدينه، به طور رسمى جانشين خود كرد و س  اين بار نيز حضرت على. سادگى بود

. را در پـيش گرفـت  » ايله«زمام حكومت را به وى سپرد و خود با گروهى از صحابه، راه 
Pآنگاه كه به ايله

)
305F

4(
P  نزديك شد، شترش را به غالم خود داد و خود بر مركب او سوار شـد .

يعنى (او جلوى شماست : وقتى مردم در مسير حركتش سراغ اميرالمؤمنين را گرفتند گفت

                                           
 .نام شهرى است در شام، جنوب دمشق -1
 .اقتباس از كتاب سيرت عمر بن الخطاب، اثر ابن جوزى -2
 .59ـ  60، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
البلـدان،   معجـم (ى احمر در آخرين مرز حجاز و نقطه مرزى شام واقع است ،نار دراست در ك شهرى -4

 )مترجم). (حموى
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وارد س  گونه حضرت عمر اما آنان منظور او را نفهميدند و جلو رفتند بدين). خود اوست
Pاَيله شدشهر 

)
306F

1(
P . 

  ص  در برابر اهل بيت رسول الّلهس  موضع حضرت عمر

با آنكه داراى نفوذ و قدرت بود و به رغم اجراى عدالت بين مردم و س  حضرت عمر
و آنـان را   هداد را بسيار مورد اكرام قرار   لّهاشتغال دايم به امور خالفت، اهل بيت رسول ال

 : شود داد؛ در اينجا به چند نمونه اشاره مى مى ى خويش ترجيح بر فرزندان و خانواده
چـه خـوب بـود    ! فرزنـدم : به من گفـت س  روزى عمر: گويد مىس  حسين بن على

رفتم، اما او جلسه داشت و فرزنـد عمـر    يشانمن نيز روزى نزد ا. آمدى د ما مىهمواره نز
بعـد از  . مانجا بازگشتمد، بنابراين از هش ى ورود به او داده نمى و اجازهنيز بيرونِ در، بود 

من آمدم، ولى شما : چرا پيش من نيامدى؟ گفتم! فرزندم: مرا ديد گفتس  آن، وقتى عمر
تو : گفتس  حضرت عمر. جلسه داشتيد و فرزندت را ديدم كه برگشت، من نيز برگشتم

Pاست) اهل بيت(فرزند عمر، به ورود سزاوارترى؛ زيرا وجود ما مرهون شما   از عبداللّه

)
307F

2(
P. 

 اهللا از پدرش، علـى بـن حسـين    اهللا فرزند محمدباقر رحمه جعفر صادق رحمهابن سعد از 
آوردند، آنها را ميان مـردم  س  هايى از يمن نزد عمر پوشاك: كند كه وى گفت نقل مىس 

بين منبر و س  عمر. هاى جديد را پوشيدند و به مسجد آمدند مردم اين لباس. تقسيم كرد
 گفتنـد و بـراى او دعـاى خيـر     آمدند و سالم مى ته بود، مردم مىنشس ص  قبر رسول اللّه

بيرون آمدنـد و   ل ى مادرشان، فاطمه در اين هنگام حسن و حسين از خانه. كردند مى
از كنار جمعيت رد شدند، در حالى كه لباس جديدى به تن نداشتند، عمر بـا ديـدنِ آنهـا    

من از بابت اين دو : ؟ جواب دادات چيست پرسيدند علت ناراحتى. افسرده و غمگين شد
اى بـه   سـپس نامـه  . ى قد آنهـا پوشـاكى وجـود نداشـت     پسر ناراحت هستم كه به اندازه

                                           
 .203ـ  204، ص 4، ج الملوكتاريخ االمم وطبرى،  -1
 .133، ص 1و اإلصابه، ج  105، ص 7، ج كنزالعمالهندى،  -2
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تر، دو دست لباس براى حسـن و حسـين    كارگزاران خود در يمن نوشت تا هر چه سريع
Pها را به آنان پوشاند، آنگاه آرام گرفت چون لباس. بفرستند

)
308F

1(
P .امى هنگ: گويد ابو جعفر مى

تصميم گرفت كه براى تمام س  ى فتوحات به روى مسلمانان گشوده شد، عمر كه دروازه
را بـراى   صاى از اصـحاب پيـامبر    بـدين منظـور عـده   . شهروندان مستمرى مقرر كنـد 

: فرمـود ! اول از خـودت آغـاز كـن   : گفـت س  مشورت فرا خواند؛ عبدالرحمن بن عوف
سپس سهم ساير . دارم را بر همه مقدم مى ص  هرگز؛ به خدا سوگند، خويشان رسول اللّه

نخست سهم عباس، سپس سهم علـى  . ى رسول خدايند كنم كه قبيله هاشم را معين مى بنى
ى بنى عدى  ى پنج قبيله را تنظيم نمود كه آخرين آنها قبيله را مقرر نمود، تا اين كه شهريه

هاشـم نـام    ه نخسـت از بنـى  روش تنظيم بدين گونه بود كـ . بود) قبيله خود او(بن كعب 
اميـه سـپس بـه     سپس بدريان بنـى . كرد كه در جنگ بدر شركت داشتند كسانى را ثبت مى

سـهمى جداگانـه مقـرر     ،س، و براى حضرت حسن و حسين  ترتيب قرابت با رسول اللّه
Pكرد

)
309F

2(
P . و حافظ ابن عساكر نيـز در تـاريخ خـود روايـت     (در كتاب طبقات ابن سعد آمده

كـرد، بـراى    ليست مستمرى بگيران را تهيـه مـى  س  كه وقتى عمر بن خطاب) كرده است
 ص  به سبب قرابتشان با رسول اللّـه ) گرچه از اصحاب بدر نبودند،(س  حسن و حسين

سهمى معادل سهم پدرشان كه از اهل بدر بود، مقرر نمود و به هر يك پـنج هـزار درهـم    
Pداد مى

)
310F

3(
P . پاسداشت خاطر خويشان «تحت عنوان » قالفارو«عالمه شبلى نعمانى در كتاب

 : نويسد مى»  ص  رسول اللّه
و . داد نمـى  انجـام س  امور مهم را بدون مشـورت بـا حضـرت علـى    س  اعظم فاروق«

كـه   هنگـامى . نيز مبنى بـر نهايـت اخـالص و خيرخـواهى بـود     س  علي مرتضيمشورت 
جناب اميـر تفـويض    ى امور خالفت را به المقدس سفر كرد، همه به بيتس  اعظم فاروق

                                           
 .106، ص 1، ج اإلصابهابن حجر،  -1
 .ق. ـه 1302، مصر چاپ اول، 24ـ  25، ص كتاب الخراجابويوسف،  -2
 .، بخش خطىالطبقات الكبرى ابن سعد، -3
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Pنمود

)
311F

1(
P .اد بين آن دو، به حدى محكم بود كـه حضـرت علـى     رابطهسى دوستى و اتح ،

Pدر آوردس  بود، به نكاح فاروق اعظـم  ل ى زهرا دخترش ام كلثوم را كه از فاطمه

)
312F

2(
P .

حضرت على يكى از فرزندان خود را به نام عمر نامگذارى كرد، همان گونه كه يكى را به 
Pنام عثمان ناميد را به و ديگرى نام ابوبكر

)
313F

3(
P .     پر واضح است كه انسـان فرزنـد خـود را بـه

داند، نامگذارى  نمونه مى هاى كسانى كه آنها را الگو و هاى محبوب و پسنديده و با نام نام
)P)314F4»كند مى

P.  
 
 
 

                                           
آن زمامدار بزرگ يعنى عمر اعتمادى كه در خالفت خود به : نويسد امير على مورخ معروف شيعه مى -1

 ،كرد او را در مدينـه كفيـل   شخص حضرت على داشت تا اين حد بود كه هر وقت به خارج سفر مى
 )مترجم) (54تاريخ عرب و اسالم، ص . (نمود مى قائم مقام خودش تعيين

بحث علمى و كالمى . ، چاپ پاكستان372ـ   374، ص 2، ج الفاروق ى فارسى نعمانى؛ شبلى، ترجمه -2
اثـر محسـن الملـك آمـده     » ت بينـات آيا«مفصلى در مورد ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم در كتاب 

 .مراجعه شود 1987، چاپ مرزاپور 127ـ164ص ، 1براى تفصيل بيشتر به اين كتاب، ج . است
، چـاپ چهـارم،   67، ص 2، مروج الذهب فارسى، ج 331ـ   332، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3

مـد جـواد مغنيـه، چـاپ چهـارم،      ، تـأليف مح »شيعه كيست؟ تشيع چيست؟«و كتاب . ش. ـه 1370
، ص 2، تاريخ يعقوبى، ج 186د مفيد، ص ، ارشا203اعالم الورى، طبرسى ص . ش. ـه 1361، تهران
و جالء العيون،  64، ص 2، كشف الغمه، اردبيلى ج 42، مقاتل الطالبين ابى الفرج اصفهانى، ص 213

همچنين حضرت حسن و حسين و زين العابدين و موسى كاظم فرزندان خود را . 582مجلسى، ص 
. هاى شيعه هستند، مراجعه كنيد ترين كتاب هاى فوق كه معروف به كتاب. به نام عمر نامگذارى كردند

 )مترجم(
هـارا   چنـين نـام   اند كه اين اند و دستور داده كرده خود نهى شيعه از گذاشتن نام دشمن بر فرزندان امامان -4

تحريريـه   هيـات ى  نوشـته  56و تـولى و تبـرى، ص    123، ص 15وسـايل الشـيعه، ج   . (عوض كنند
 )مترجم) (ى در راه حق موسسه
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 گذارى تقويم اسالمى  پايه
ا براى تدوين حوادث مردم عرب، قبل از اسالم و صدر اسالم، تاريخ معينى نداشتند ت[

در مورد تعيين تاريخ، براى ثبـت رويـدادها   س  در زمان حضرت عمر. ]تاريخى قيد كنند
نظرهاى متفاوتى وجـود داشـت، حضـرت عمـر اهـل شـورى را جمـع كـرد و از آنـان          

گذارى شـاه   ى ايرانيان را عملى كنيد كه تولد يا تاج شيوه: اى گفتند نظرخواهى نمود؛ عده
 برخى گفتنـد روز تولّـد  . اى به تقليد از روميان رأى دادند عده. دهند قرار مى را مبدأ تاريخ

. اى ديگر گفتند سالروز بعثت آن حضرت مبـدأ تـاريخ قـرار گيـرد     و عده ص  اللّه رسول
پيشنهاد كرد س  آنگاه حضرت على. تمام اين آراء را با ذكر دليل رد كردس  حضرت عمر

حضـرت  . به مدينه مبدأ تاريخِ اسالم قـرار گيـرد   از مكّه صكه سال هجرت رسول خدا 
نظر صـحابه فرمـان داد كـه تـاريخ      رأى او را مورد تأييد قرار داد و پس از اتفاق ،سعمر 

Pتنظيم شود ص  اسالم بر مبناى هجرت رسول اللّه

)
315F

1(
P .      بـدين ترتيـب تقـويم اسـالمى بـا

ت خـاص خـود را ايفـا    اى پيوند داده شد كه معنى و مفهـوم خـود را دارد و رسـال    حادثه
كند و مانند تقويم ساير اديان، مربوط به هيچ شخصـيتى نيسـت، حتّـى بـه شخصـيت       مى

تـرين آنهـا نـزد خـدا و      ترين شخصـيت بشـرى و محبـوب    كه برجسته صپيامبر اسالم 
 . مسلمانان است، بستگى ندارد

بـاط آن  ها نيست و ارت ها و غزوه ها و جنگ همچنين وابسته به فتوحات و كشورگشايى
اى بزرگ استوار است؛ زيـرا بـدين وسـيله     اى عميق و فلسفه با هجرت، بر اساس انديشه

براى هميشه مهر يك دعوت و يك پيغام بر پيشانى اين تقـويم، نقـش بسـته و هـر فـرد      
ى شـروع   يابد كـه نقطـه   مسلمان و غيرمسلمان كه در مورد راز اين تعيين فكر كند، درمى

عقيده و ايمـان اسـت و ايـن دو عامـل را بايـد از تمـام اشـيا         عظمت و شكوفايى، همانا
ى مـژده و   و نيز در ايـن پايـه گـذارى، جنبـه    . تر و از اهل و وطن عزيزتر دانست محبوب

فالى هم وجود دارد زيرا سرآغاز و سرفصل عصر جديدى در تاريخ بشـرى و مسـير    نيك

                                           
 .74، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدابن كثير، ا -1
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ه چنگ زدن به عقيـده و اصـول   رساند ك انسانى بوده است و از سوى ديگر اين پيام را مى
ى عقيـدتى و اصـولى،    اعتقادى و شهامت و از خودگذشتگى، رمز پيروزى اسـت و جنبـه  

Pى عرفى و طبيعى مقدم است و ترجيح دارد هميشه بر جنبه

)
316F

1(
P . 

 س  شهادت حضرت عمر فاروق

Pبه هيچ فرد ذمىس  حضرت فاروق اعظم

)
317F

2(
P داد، تـا   ى ورود به مدينـه نمـى   بالغ اجازه

بن شعبه كه استاندار كوفه بود، در مورد نوكرى صنعتگر به نـام فيـروز    هبار مغير نكه يكآ
 اى مجوسى و ايرانـى  فيروز برده. ى ورود خواست كه معروف به ابولؤلؤ بود، از وى اجازه

بوده است، روميان او را اسـير  » نهاوند«اند نصرانى بوده و اصليت او از  بود و بعضى گفته
هنگـامى كـه در سـال بيسـت و يكـم      . به دست مسلمانان رسيده بود يق آنانكرده و از طر

كـرد،   هجرى، اسيرانِ نهاوند به مدينه وارد شدند، ابولؤلؤ با هر كـودكى كـه برخـورد مـى    
 » .عمر جگرم را آب كرد«: گفت كشيد و در حال گريه مى دست بر سر او مى

گر بود ـ براى كار آزاد گذاشت و هر  مغيره، ابولؤلؤ را ـ كه هم نجار و نقّاش و هم آهن 
Pروز از او دو درهم

)
318F

3(
P روزى نـزد  . گرفت؛ زيرا او به صـنعت آسياسـازى مشـغول بـود     مى

ام  مغيـره ماليـات سـنگينى بـر ذمـه     : حضرت عمر رفت و ضمن شكايت از مغيـره گفـت  
پرسيد به س  حضرت عمر. گذاشته است، از او بخواهيد تا نسبت به تخفيف آن اقدام كند

بـه نظـر   : ايشان فرمـود . نجارى، نقّاشى و آهنگرى: اى مهارت دارى؟ جواب داد چه حرفه
من در برابر اين سه شغل پر درآمد ماليات تو زياد نيست، از خدا بتـرس و بـا كارفرمـاى    

                                           
الهجـرى الجديـد فـى     القرن الخامس عشـر «ى ديگر مؤلّف  براى تفصيل بيشتر مراجعه كنيد به رساله -1

 .العلماء هند ة، چاپ ندو7ـ10ص » الواقعضوء التاريخ و
 .كند ى دولت اسالمى زندگى مى فرد غيرمسلمان كه در سايه: ذمى -2

، 3اثيـر، الكامـل، ج    ، ابن137، ص 7، ج يةو النها يةالبدا: ك.ر. دو درهم آمده است تروايادر اغلب  -3
 )مترجم. (2026، ص 5و طبرى، ج  49ص 
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اراده داشت كه مغيـره را در حـقّ او سـفارش    س  حضرت عمر! خود به نكويى رفتار كن
كينه و خشم از آن جا بازگشت و خنجرى دو سره ساخت و بـا   ابولؤلؤ با قلبى پر از. كند

: ، يكى از سرداران قديم ايرانى برد و به او گفت»هرمزان«سپس آن را نزد . زهر آلوده كرد
بدين . هر كس را با آن بزنى خواهد مرد: به نظرت اين خنجر چطور است؟ هرمزان گفت

 گيـرى بـود كـه بـر     در حال شـكل  ]نو يهوديا[اى ننگين به دست مجوسيان  ترتيب توطئه
 . ريزى شده بود جويى شخصى، طرح اساس خشم و كين ملّى و ميهنى و انتقام

ديشـب، هرمـزان و   : گفـت   سروز شهادت حضرت عمـر س  عبدالرحمن بن ابوبكر
كردند، وقتـى   اى با هم بسيار محرمانه گفت و گو مى ابولؤلؤ و جفينه را ديدم كه در گوشه

بـه شـهادت رسـيده اسـت از     س  ه همين خنجر كه باآن حضرت عمـر برخاستند ديدم ك
 . دست يكى از آنها به زمين افتاد

اى از پـيش   براسـاس برنامـه  س  قتل عمر: گويند به همين دليل بسيارى از محقّقان مى
اى سازمان يافته صورت گرفته كه مجوسيان ايرانى و يهوديان، با هـم   طرح شده و دسيسه

هاى مغلوب كه كشورشان فـتح شـده و آزادى و    نه حوادث از ملتاين گو. شريك بودند
انـد،   گرفتند، از دسـت داده  ى خود را كه در راه اغراض شخصى و نژادى به كار مى سلطه

 . تازگى ندارد و جاى شگفتى نيست
 از اين قرار بود كه چندى بعـد از ايـن مـاجرا وقتـى    س  داستان شهادت حضرت عمر

اى پس از آنكه نخسـتين تكبيـر را    ى نماز صبح بود، لحظه مشغول اقامهس  حضرت عمر
گفت، ناگاه فرياد برآورد كه سگى مرا از پا درآورد، مسلمانان به سوى او شتافتند، ديدنـد  

ى خنجر بر او وارد كرده است و از چپ و راست، مسلمانانى را كـه   كه فيروز شش ضربه
Pدر مسير او هستند با خنجر دو سره

)
319F

1(
P  بـدين وسـيله وى توانسـت    . كنـد  مىخود مجروح

                                           
اش در وسط بود و هر دو سر آن دو لبـه   آمده است كه خنجر او دو سر داشت و دستگيره رواياتدر  -1

جلد دوم آمده » الفتوحات االسالميه«در كتاب . ، بحث مقتل عمر23طبرى، حوادث سال : ك.ر. بودند
 )مترجم. (»خنجرا له رأسان محّدد الطرفين نصابه فى وسطه«: است
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)P)320F1»برنُس«با ديدن اين حالت س  عبدالرحمن بن عوف. سيزده نفر را مجروح كند
P  خود را

وقتى كافر بدجنس يقين كرد كه دستگير شده است بالفاصـله  . بر سر آن مجوسى انداخت
ى قرآنى بـر   روى كف مسجد افتاد، در حالى كه اين آيهس  خودكشى كرد، حضرت عمر

 : انش جارى بودزب
 » َقَدرا َمْقُدورا   كاَن َأْمُر الّلهوَ «
)P)321F2»ى دقيقـى اسـت   اب شده و روى برنامـه كار خدا همواره حس«

P.   س  حضـرت عمـر
خدا را سپاس كه : فرمود. غالم مغيره بن شعبه: پرسيد قاتلم چه كسى است؟ جواب دادند

ند با آن يـك سـجده، بـه    قاتلم كسى نيست كه يك بار براى خدا سجده كرده باشد و بتوا
دانستم كه هيچ فرد عرب به قتل من اقدام نخواهـد   يقين مى. ى دليل كند پيشگاه خدا اقامه

Pكرد

)
322F

3(
P .المـومنين، عايشـه  : گفت  سپس به پسرش، عبداللّه برسـان و   ل سالم مرا به ام

ام هنگـ . دفـن گـردد  ) پيامبر و ابـوبكر (كند تا در كنار دو يارش  بگو عمر كسب اجازه مى
ى امير المؤمنين را به كار نبر؛ زيرا من از امروز به بعـد اميـر مؤمنـان     اجازه خواستن كلمه

ه شد كه ايشان نشسته و گريه رسيد متوج ل وقتى به حضور عايشهس   عبداللّه. نيستم
عمـر اجـازه   : را ابـالغ كـرد و گفـت   س  ى عمر سالم و خواستهس   ند، آنگاه عبداللّهك مى
من اين جايگاه را : گفت ل عايشه. كنار دو يارش به خاك سپرده شود خواهد تا در مى

س   وقتـى عبداللّـه  . خواستم، ولى امروز عمر را بر خود ترجيح خواهم داد براى خودم مى
خبرى كـه شـما دوسـت    : عرض كرد  چه خبر آوردى؟ عبداللّه: پرسيدس  بازگشت، عمر

  عبداللّـه  بعد به. تر از اين جايگاه نبود مهم، هيچ چيز برايم  الحمدللّه: گفتس  عمر. داريد
ى  توصيه كرد كه بعد از وفات، مـرا در تـابوتم بـر دوش كشـيد و سـپس مقابـل حجـره       

خواهـد، اگـر    المؤمنين بايست و بار ديگر از او كسب اجازه كن و بگو عمر اجـازه مـى   ام

                                           
 )مترجم. (لباس كاله دار از قبيل جبه و عبا و بارانى و غيره -1
 .هاى ديگر تاريخ و كتاب 252ـ  253، ص 1، ج طبقاتابن سعد،  -2
 .47، ص 4، ج اسد الغابهابن اثير،  -3
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ى  ترسـم اجـازه   را مىاجازه داد مرا در حجره ببر وگرنه به گورستان مسلمانان برگردان؛ زي
ى وى را بـراى دفـن بـه     وقتـى جنـازه  . او به خاطر رعايت مقام و خالفت من بوده باشد

دوش كشيدند مسلمانان چنان دچار اندوه شدند كه گويا هرگز قـبالً بـه مصـيبتى گرفتـار     
ى ورود داد، در محل مذكور به خاك  المؤمنين اجازه چون به حجره رسيدند و ام. اند نشده
Pمفتخـر گردانيـد  س  و ابـوبكر  صه شد و خداوند او را بـه همجـوارى پيـامبر    سپرد

)
323F

1(
P .

در ايـن  » تاريخ عرب و اسالم«امير على در كتاب معروفش  ى محترم شيعه، دكتر نويسنده
 : نويسد مورد مى

)P)324F2»ْسـالمِ فاُة ُعَمَر خسارًَة فاِدَحًة َوحاِدثا َكبيرا ِلإلكاَنْت وَ «
P »   ى  وفات عمـر، صـدمه و فاجعـه

 » .بزرگى براى اسالم بود
عمر بعد از اسالم آوردن، يكى از : نويسد مى» روح اسالم«همچنين در كتاب ديگرش [

Pسنگرهاى ايمان شد

)
325F

3(
P      و مرگ اين مرد بزرگ، به دست يك قاتـل، بـدون شـك فقـدانى

Pبود) اسالمى(براى حكومت 

)
326F

4(
P. [در بيسـت و ششـم ذى    ص  دومين جانشين رسول اللّه

هجرى قمرى در سن شصت و سه سالگى ضربت خورد و سـه روز بعـد    23 الحجه سال
. از سوء قصد درگذشت و در روز شنبه، اول محرّم پيكـر پـاكش بـه خـاك سـپرده شـده      

 . ى خالفت پربارش ده سال و شش ماه و چهار روز بود دوره

                                           
 .244، ص 1، ج الطبقاتعد، ابن س -1
2- A SHORT HISTORY OF THE SARACENS.P.P 43-44 

علت شهادت عمر آن نيست كـه عمـوم مورخـان    : نويسد ى مسيحى مى معلم پطرس بستانى، نويسنده
اند، بلكه غير مسلمانان اين غالم را به قتل وى گماشته بودند، به گمان اين كه بعد از مرگ وى  نوشته

در  230، ص 2المعـارف، ج   ةدائـر . (يابـد  مـى  پايانشود و حكومت اسالم  تضعيف مىقدرت اسالم 
 .)شرح زندگى ابولؤلؤ

 .ش. ـه 1366، انتشارات آستان قدس، 46، ص روح اسالمامير على،  -3
 .عبارت داخل كروشه از سوى مترجم افزوده شده است. 259همان منبع، ص  -4
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 س  از شهادت عمرس  تأثر و اندوه على

 عمـر  بعد از شهادت حضرتس  على من شاهد بودم كه حضرت: گويد ابوجحيفه مى
بـه  ! رحمت خدا بر تو باد اى ابوحفص«: اش برداشت و گفت آمد و پارچه را از چهرهس 

جز تو اى عمر كسى بـاقى نمانـده كـه مـن از      صخدا سوگند، اينك بعد از رسول خدا 
)P)327F1»ى اعمال او باشد ى اعمالم مثل نامه خدا بخواهم نامه

P. هنگـام وفـات   س  حضرت على
بـه  «: كنيـد؟ جـواب دادنـد    به چه جهت اين همه گريه مى: گريست، پرسيدند مىس  رعم

ه كنم، همانا رحلت او شكاف و خالئى در اسالم ايجاد كرد كـ  خاطر رحلت عمر گريه مى
)P)328F2»تا ابد پر نخواهد شد

P. ]البالغـه در وصـف حضـرت     در نهجس  همچنين حضرت على
هاى اجتمـاعى را   ها را راست و بيمارى ىكج! چه شخص عجيبى بود«: فرمايد مىس  عمر

را به پا داشت و فتنه و آشوب را به عقب انداخت، پاكـدامن   صمداوا كرد، سنت پيامبر 
و بدون عيب از جهان رفت، نيكويىِ خالفت را دريافت و از شرّ آن پيشى گرفت، خـداى  

او از دنيا كوچ  افسوس كه. ترسيد بزرگ را اطاعت نمود و آن طور كه الزم بود از خدا مى
تواننـد   ها مى خبران در آن راه هاى مختلف باز گذاشت، و حاال نه بى كرد و مردم را در راه

)P)329F3»توانند در آنها يقين داشته باشند راه يابند و نه هدايت شدگان مى
P. [ 

 ى كرام و چگونگى تعاون و اختالف آنها با يكديگر  وصف صحابه
هـاى دوسـت    ن ببريم مناسب است چند فراز از نوشـته قبل از آنكه اين فصل را به پايا

و بزرگ  اهللا را كه در مورد توصيف صحابه دانشمندم، مرحوم دكتر مصطفى السباعى رحمه
ايـن گفتـار   . نظير آنان نگاشته است، در اينجا نقـل كـنم   منشى و اتحاد فكرى و عملى بى

                                           
 .سطالب  ابن ابى مسند على ،مسند امام احمد بن حنبل -1
ى  مكّـه  ،.ق. ه  1311، چـاپ دوم،  429، ص 2، ج الفتوحـات اإلسـالميه  سيد احمـد زينـى دحـالن،     -2

 .مكرّمه
ى  ، خطبـه 551و شرح مصـطفى زمـانى، ص    219ى  ، خطبه72نهج البالغه شرح فيض اإلسالم، ص  -3

 .عبارت داخل كروشه از سوى مترجم افزوده شده است. ، صبحى صالح221
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ى بالغـت عربـى    ان دهندهتصويرى است دقيق كه با رعايت امانت، با عبارتى شيوا كه نش
 : نويسد وى مى. است، ارائه شده است

. تعاون و همكارى آنان با يكديگر در كارهاى خيـر، در بـاالترين سـطحِ ممكـن بـود     «
در بيـان  . هاى خيرخواهى بود آورترين نمونه خيرخواهى آنان نسبت به يكديگر، از شگفت
داشتند و  با بهترين شيوه، ابراز مىمسايل  ترين احكام شرع، اختالف نظر خود را در باريك

اگر امرى را خالف حق تشـخيص  . باره طرفدارى از حق و حقيقت، شعار آنان بود در اين
كارى، رعايت پسـت و مقـام و فضـيلت و موقعيـت      دادند، هيچ گاه دوستى و محافظه مى

 . اشخاص، مانع از آشكار ساختن حق نبود
ريـايى كـه از صـفات يـك مـرد       گويى و بى رك. مردمى پاكدل و آراسته به تقوا بودند

گـرى و   در وجودشان نه نفاق و دورويـى بـود، نـه حيلـه    . عرب است، در آنها آشكار بود
هايى بافرهنگ و مؤدب بودند كه در اخالق و رفتـار آنهـا، خشـونت و     انسان. بردارى كاله

ودخـواهى در  با يكديگر به سان برادر حقيقـى بودنـد، تكبـر و خ   . شد سنگدلى يافت نمى
وجودشان راه نداشت، در اطاعت امير، همچون سربازى مطيع و فداكار بودند و سركشـى  

ى  كردند، در تشكيل حكومت جديد، قـوانين و ضـوابط جديـد و جامعـه     و نافرمانى نمى
نظر و دانش وسيع  ترين استاد و سازنده بودند و از دقت دست صالح و نوپا بهترين و چيره

كش بودند كه در راه رسيدن  ى بسزايى داشتند و تالشگر و زحمت بهرهى عميق  و انديشه
)P)330F1»كردند به هدف از هيچ كوششى دريغ نمى

P. ]   مناسب است در اينجا وصـف اصـحاب را
 : فرمايند نيز بشنويم؛ ايشان خطاب به سپاهيان خود مىس  از زبان شيرين حضرت على

بيـنم كـه ماننـد ايشـان      را نمـى ام، در ميان شما يكى  را ديده صمن اصحاب محمد «
رسـاندند، صـبح،    چون شب را با سجده و نماز بـه پايـان مـى    صاصحاب محمد . باشد

رنجور و ژوليده موى و غبار آلود بودند، يا پيشانيشان روى سجده بـود و يـا صورتشـان    
هاى طوالنى  ور بودند، بر اثر سجده از ترس قيامت، مثل آتشِ شعله. براى گريه روى خاك

                                           
 .147، ص مكانتها فى التشريع اإلسالمىو السنة مصطفى السباعى، -1
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كردند كه دامن  آمد آن قدر گريه مى هايشان پينه بسته بود، وقتى نام خدا به ميان مى شانىپي
شد و از ترس عذاب و كيفر و اميد ثواب و پاداش، مانند درختى كه در بادهاى  آنان تر مى
)P)331F1»لرزيدند لرزد، مى شديد مى

P[.  

* * * 
 

                                           
 120 :ى شـماره  و همچنـين بـه خطبـه    96ى  شرح فيض اإلسالم و صبحى صالح، خطبـه  نهج البالغه -1

 )ى مترجم افزوده. (مراجعه شود





 

 

 :بخش پنجم
 س  النورين ذیدر زمان خالفت حضرت عثمان س  علي

 
 

ـ فتوحـات  س  ـ جايگاه دينى و اجتماعى حضرت عثمانس  بيعت با حضرت عثمان
 ى حضرت عثمان ـ نگاهى به خالفت راشدهس  و گسترش دولت اسالمى در زمان عثمان

ى مسـجد نبـوى ـ مشـكالت دوران      ــ توسـعه  س  ـ مفاخر بزرگ و جاودان عثمـان س 
و نقـش  س  دت حضرت عثمـان ـ اوج فتنه ـ محاصره و شها س  خالفت حضرت عثمان

در حمايت از ايشـان ـ رسـوخ عقيـده در وجـود حضـرت       س  ى حضرت على قهرمانانه
 .و مقام بلند وى در اسالمس  عثمان





 

 

 س  النورين ذیدر زمان خالفت حضرت عثمان س  علي

 س  بيعت با حضرت عثمان

بنابر اصرار شـديد اصـحاب   [در آخرين لحظات زندگى خود س  فاروقحضرت عمر 
امر خالفت را به شوراى شش نفره واگذار كرد كه آنان از ميان خـود، يكـى را بـه    ] پيامبر

، علـى بـن   س النـورين  ذيعثمـان  : از اين شش نفر عبـارت بودنـد  . جانشينى او برگزينند
و س  ، سـعد بـن ابـى وقـاص    س، زبيـر بـن عـوام    س  بن عبيداللّـه  هطلح ،سطالب  ابى

)P)332F1سعبدالرحمن بن عوف 
P .ن كسى از اينها را به جانشـينى خـود    و از اينكه به طور معي

خواهم بار خالفت را هم در حال حيات و هم بعد  نمى: انتصاب كند، اجتناب كرد و گفت
باشد، شما را به بهترين آنها ى خيرى داشته  اگر خدا به شما اراده. از مرگ به دوش بكشم

Pبر بهترينتان متفـق گردانيـد   ص ق خواهد نمود، همان گونه كه بعد از وفات پيامبرفمتّ

)
333F

2(
P .

ى او، وى را وا داشت كه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل را ـ    شائبه تقوا و خداترسى بى
بود ـ از اعضاى  ) ى مبشره عشره(ى ده نفر بشارت يافته به بهشت  هر چند او نيز از جمله

اطر مراعات نسـبتش  ترسيد كه مبادا به خ شورا قرار ندهد؛ زيرا او پسر عمويش بود و مى
با اميرالمؤمنين او را انتخاب كنند، بنابراين نام او را به ميان نياورد، همچنين اعضاى شورا 

ـ كه از فقهاى صحابه بود ـ در شورا حضور يابد، ولى     را سفارش كرد كه پسرش، عبداللّه
خابى انتخاب نداشته باشد، و وصيت كرد كه صهيب رومى تا سه روزى كه شوراى انت حق

رسد، امام جماعت مسلمانان باشـد و گروهـى از مـردم، اعضـاى شـورا را در       به پايان مى

                                           
 .ى بهشت به آنها داده بود مژده ص  اين هر شش نفر از جمله ده نفرى هستند كه رسول اللّه -1
2- توانست كه حضـرت علـى   عمر خيلى خوب مى«: نويسد امير على مىخ و محقّق معروف شيعه، مور، 

، معروف به ابن عمر را جانشين كند، ليكن روى اصل پيروى از وجدان كـه   پسر پرهيزگارش، عبداللّه
دينـه  ى بعد از خود را به نظـر شـش نفـر از سرشناسـان م     ى انتخاب خليفه از خصايص او بود مسأله

 )50تاريخ عرب و اسالم، ص (» .واگذاشت
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گمان : همچنين فرمود. تحقق اين امر يارى كنند و بر عمليات اجرايى انتخابات ناظر باشند
 . كنم مردم كسى را بر عثمان و على ترجيح دهند نمى

اعضـاى   ،سقـداد بـن اسـود    م، سع و تدفين حضرت عمـر  پس از پايان مراسم تشيي
آنها پس از بحث و تبادل نظر به اين نتيجه رسيدند كه سـه  . اى فراخواند شورا را در خانه

بـه نفـع   س  ، سـعد سبـه نفـع علـى    س  نفر از آنان به نفع سه نفر ديگر كنار رود؛ زبيـر 
كنار رفتند و حق خود را بـه آنهـا   س  به نفع عثمانس  و طلحهس  عبدالرحمن بن عوف

كدام يك از شما نيز حـق  : گفتس  و عثمانس  به علىس  سپس عبدالرحمن. يدندبخش
بسـپاريم؟ و او   كند تا حق انتخاب از ميان دو نفر باقى مانده را بـه او  خود را فروگذار مى

س  و عثمـان س  علـى . نيز با در نظر گرفتن خدا و مصلحت دين، برترين را انتخاب كند
گـذرم و   من از حق خـود مـى  : گفتس  اه عبدالرحمنهر دو بزرگوار سكوت كردند، آنگ

خداوند را بر عملكرد خود ناظر خواهم دانست و با رعايت مصلحت اسـالم در انتخـاب   
سپس با هر يك جداگانه صحبت كـرد و فضـايل آنهـا را    . بهترين شما تالش خواهم كرد

كننـد و اگـر   برشمرد و از آنان عهد گرفت كه اگر به خالفت انتخاب شدند عدل را پيشه 
 . ديگرى انتخاب شد از او اطاعت كند و بر اين امر راضى باشد، هر دو پذيرفتند

برخاست و در مورد اين دو نامزد به مـدت سـه شـبانه روز بـه     س  سپس عبدالرحمن
پرسى پرداخت و از سرشناسان و بزرگان اصحاب و اقشار مختلـف مـردم    مشورت و همه

و آشكارا نظر خـواهى كـرد حتـى از برخـى از زنـان       به طور انفرادى و گروهى، مخفيانه
آمدنـد،   دار و نوجوانان و شاگردان مدرسه و مسافرانى كه از اطراف به شهر مدينه مى خانه

روز را در نمـاز و دعـا و اسـتخاره و     نيز نظرخواست و بيشترين اوقـات ايـن سـه شـبانه    
 . پرداخت مشورت با صاحب نظران صرف كرد و كمتر به استراحت مى

 بو على بار ديگر عثمان س  ، عبدالرحمنسروز شهادت حضرت عمر چهارمين 
را در همان خانه كه اعضاى شورا روز اول گرد آمده بودند فرا خواند و خطـاب بـه آنهـا    

. دانند ام آنها هيچ كس را با شما برابر نمى من در مورد شما از مردم نظرخواهى كرده: گفت
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عهد گرفت كه هر كدام از آنان را انتخاب كرد عـدل پيشـه    سپس همانند روز قبل از آنان
 . كند و در صورت انتخاب نشدن بايد راضى باشد و از فرد منتخب اطاعت كند

اى را كه رسول خـدا   آنگاه همراه آنان به سوى مسجد رهسپار شد، در حالى كه عمامه
سـپس سـرانِ   . به او داده بود، بر سر داشت و شمشـيرش را بـه دوش انداختـه بـود     ص

. پرسـى بـه مسـجد دعـوت كـرد      ى همـه  مهاجر و انصار و تمام مردم را براى اعالم نتيجه
باال رفت و پس از توقّف  صبر منبر پيامبر س  مسجد آكنده از جمعيت شد، عبدالرحمن

 : شنيدند، گفت و خواندن دعاى طوالنى كه مردم آن را نمى
ى اين دو  هم به طور علنى، دربارهمن در اين مدت هم به طور خصوصى و ! اى مردم«

ام، ديدم شما هـيچ كـس را بـا علـى و عثمـان برابـر        ى شما نظرخواهى كرده مرد، از همه
را نزد خـود  س  سپس على» .دانيد، اينك وقت آن است كه يكى از آنها انتخاب شود نمى

و دسـت او را گرفـت   س  عبـدالرحمن . پيش رفت و كنار منبر ايستادس  فرا خواند، على
كنى كه طبق كتاب خدا و سنت پيـامبر و روش ابـوبكر و    آيا تعهد مى: خطاب به او گفت

ى توانايى و تـالش خـودم    خير، بلكه به اندازه: در جواب گفتس  عمر رفتار كنى؟ على
او آمـد،   وقتى. را صدا كردس  دست او را رها كرد و عثمانس  عبدالرحمن. كنم عمل مى

كنـى اگـر بـه زمامـدارى      آيا با مـن تعهـد مـى   : ت و گفت، دستش را گرفسعبدالرحمن 
 و روش ابوبكر و عمر عمل كنى؟ عثمان صانتخاب شدى، به كتاب خدا و سنت پيامبر 

Pآرى: گفتس 

)
334F

1(
P .را گرفته بود، سرش س  در حالى كه هنوز دست عثمانس  عبدالرحمن

 : را به سوى آسمان بلند كرد و سه مرتبه گفت

                                           
ى خالفت ابوبكر و عمر را پسنديده و قلبا دوست داشتند و يقين نموده بودند روشـى كـه    مردم شيوه -1

ى آن از ظلـم و جـور و از هـر     ناميد همين است و در سايهس  پيامبرى  بتوان آن را خالفت بر شيوه
 ص پيامبرتى عثمان اطمينان داد كه بر كتاب خدا و سنت مانند، به همين دليل وق خطرى محفوظ مى

دهد، عبدالرحمن و تمام حاضران جلسه بـا اطمينـان    ى ابوبكر و عمر را ادامه مى كند و شيوه عمل مى
ـ كه عالم به كتـاب و سـنّت بـود و از    س از سوى ديگر حضرت على . قلب ابراز خوشحالى نمودند
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ى  ى من بود، اكنون بـه عهـده   مسؤوليتى كه بر عهده! خدايا. باشبشنو و گواه ! خدايا«
 . »عثمان واگذار نمودم

به سوى منبر روى آوردند و پيرامـون  س  در اين هنگام مردم به منظور بيعت با عثمان
نشست  صباالى منبر در جاى پيامبر س  آنگاه عبدالرحمن. او را در زير منبر فرا گرفتند

. كردنـد  ى دوم نشانيد و مردم با طيب خاطر با او بيعـت مـى   ر بر پلّهت را پايينس  و عثمان
نخست با او بيعت كرد و برخى گويند در آخر همان جلسـه بيعـت   س  طالب على بن ابى

Pكرد

)
335F
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P . 

 س  جايگاه دينى و اجتماعى حضرت عثمان

متناسب با سنّ و فضايل و جايگاه عرفى و اجتماعى واالى س  انتخاب حضرت عثمان
زيرا او در سال ششم عام الفيل به دنيا آمد و از رسول . ى اسالمى ـ عربى بود  در جامعه او

» دار ارقـم «بـه   ص  تر بود و قبل از اين كه رسول اللّـه  حدود پنج سال كوچك صخدا 
، دخترش، رقيـه را در مكـه بـه    قبل از هجرت صرسول خدا . برود او مسلمان شده بود

از پيـامبر  س  آزار قريش بر مسلمانان شدت گرفـت، عثمـان   هنگامى كه. نكاح او درآورد
با همسرش،  ،صى پيامبر  اجازه خواست تا به حبشه هجرت كند، بنابراين با اجازه ص

                                                                                                             
ورد، ولى اين براى اطمينـان  ،ق داشت كه چنين سخنى به زبان بحق اجتهاد برخوردار بودـ كامالً ح

ى دو خليفه قبلى بودند، لذا عثمان را كه  ى خداپسندانه ى برنامه دادن مردم كافى نبود؛ زيرا آنان شيفته
بـه همـين دليـل    ) (مؤلـف . (ى آنان كرده بـود، تـرجيح دادنـد    خود را متعهد به كتاب و سنّت و شيوه

واگذار كرد، يكى از شـرايطش ايـن    سخالفت را به حضرت معاويه س سن هنگامى كه حضرت ح
مـال بـاقر مجلسـى،    . (ى خلفاى راشدين عمـل كنـد   و سيره صبود كه به كتاب خدا و سنّت رسول 

، ص ئمـة أحوال األ فةفى معر المهمةق، الفصول . ـه 1398، ، چاپ تهران393، ص 1ء العيون، ج جال
 )مترجم) (314ى، ص و منتهى اآلمال، عباس قم 163

ايـن روايـت را بـدان جهـت تـرجيح داديـم كـه        . 144ـ   147، ص 7، ج يـة النهـا و يـة البداابن كثير،  -1
 .است و برگرفته از صحاح و اخبار معتبر است رواياتترين  جامع
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اين دو همسر، نخستين «: ى آنان فرمود درباره ص  رسول اللّه. رقيه به حبشه هجرت كرد
» .م در راه خـدا هجـرت كردنـد   السـال  كسانى هستند كه بعد از آل ابراهيم و لـوط علـيهم  

و  صعثمان، بعد از مدتى از حبشه بازگشت و دومين بار پس از هجـرت رسـول خـدا    
دختـر   صهنگامى كه رقيـه وفـات كـرد، رسـول خـدا      . اصحابش به مدينه هجرت كرد

اين فضيلت و خصوصيتى اسـت كـه   . درآوردس  را به ازدواج عثمان» ام كلثوم«ديگرش، 
 . شد ياد مى» ذوالنورين«ان نشده است و به همين دليل به لقب نصيب كسى جز عثم

نزد قريش نفوذ و احترام زيادى داشت، به همين دليل وقتى رسول س  حضرت عثمان
: گفـت س  خواست در صلح حديبيه پيكى نزد قريش بفرستد، عمر بن خطـاب  صخدا 

. او عثمـان اسـت   آيا كسى را كه بيش از من نزد قريش مورد احترام است معرفـى نكـنم؟  
. را خواست و به سـوى ابوسـفيان و اشـراف قـريش فرسـتاد     س  عثمان صرسول خدا 

. را به اطّالع سران قـريش رسـانيد   ص  به شهر مكّه وارد شد و پيام رسول اللّهس  عثمان
تـا  «: گفـت س  تواند كعبه را طواف كند، ولى عثمان اگر مايل باشد مى: قريش به او گفتند

)P)336F1»د، هرگز امكان ندارد من طواف كنمف نكنطوا صرسول خدا 
P. وقتى حضرت عثمان 

خوشا به حال تو كه از لذّت !  اى ابوعبداللّه: بازگشت، مسلمانان گفتند صنزد پيامبر س 
سـوگند  ! چه گمان بـدى «: بر آشفت و گفتس  عثمان. مند شدى ى خدا بهره طواف خانه

  ماندم بدون رسول الّلـه  تمام هم مى به خدايى كه جانم به دست اوست، اگر من يك سال
)P)337F2»، امـا مـن نپـذيرفتم   قريش، پيشنهاد طواف دادنـد . كردم طواف نمى ص

P.    هنگـامى كـه

                                           
 .315، ص 2، ج النبويه ةالسيرابن هشام،  -1
خوش به حال عثمـان كـه   : مسلمانان گفتند كند كه كلينى در روضه نقل مى. 382، ص 1زادالمعاد، ج  -2

وقتى عثمـان  . عثمان هرگز چنين كارى نخواهد كرد: كند، رسول خدا فرمود ى خدا را طواف مى خانه
چگونـه   پيـامبر بـدون حضـور   : طواف كرده است؟ عثمـان گفـت   آيااز او پرسيد كه  پيامبربازگشت، 
). 1362چـاپ چهـارم،    ،سـالميه، تهـران  ، دارالكتب اإل326، ص 8روضه كافى، ج (كردم؟  طواف مى

 )مترجم(
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در مكّه بود شايع شد كه ايشان به دست كفّار به شهادت رسيده است، س  حضرت عثمان
مانان مسـل . بيعت گرفت) به منظور انتقام خون او از ياران خود( صبنابراين رسول خدا 

ى درختى نشسته بود، شـتافتند و بـا او بيعـت     كه زير سايه صوار به سوى پيامبر  پروانه
دسـت راسـت خـود را در    س  آن حضـرت . نمودند كه تا پاى جان بجنگند و فرار نكنند

ايـن  «» هـذه عـن عثمـان«: دست ديگرش گذاشت و به جاى عثمان نيز بيعت كرد و فرمـود 
)P)338F1»دست از طرف عثمان است

P، دين ترتيب بيعت رضوان انجام شدبP

)
339F

2(
P .در نگاه س  عثمان

خواسـتند از عثمـان و    چيـزى مـى  س  هرگاه مردم از عمر. نيز محترم بودس  فاروقعمر 
رديـف در  (ناميدنـد،   مـى » رديف«عثمان را . گرفتند كمك مى ب عبدالرحمن بن عوف

دو نفر نيـز كـارى    اگر از دست اين.) شود زبان عرب به جانشين و معاون رييس گفته مى
Pنمودند ساخته نبود آنگاه مردم به عباس مراجعه مى

)
340F

3(
P .كسى اسـت كـه لشـكر    س  عثمان

اسالم را در جنگ تبوك مجهز كرد و چاه رومه را خريدارى كرد و براى مسلمانان وقـف  
Pنمود

)
341F

4(
P .ابگفتس  امام ترمذى نقل كرده است كه عبدالرحمن بن خب : 

Pبودم كه مردم را براى تجهيز سپاه عسرهحاضر  صمن در محضر پيامبر 

)
342F

5(
P  ،فراخواند

سپس . من حاضرم صد شتر با جهاز و مهار كمك كنم ص  يا رسول اللّه: گفتس  عثمان
 200مـن   صيا رسـول  : گفتس  مردم را تشويق كرد، بار ديگر عثمان صرسول خدا 

                                           
 )مترجم. (325، ص 8، ج روضه كافى -1
 .382، ص 1، ج زادالمعادابن قيم،  -2
 .83، ص 4، ج الملوكتاريخ االمم وطبرى،  -3
ى او رسـتگارند و   دارد كه على و شـيعه  در اول روز، يك منادى اعالم مى: فرمايد مىس جعفر صادق  -4

، ص 8فـروع كـافى، ج   . (ى او رسـتگارند  دارد كه عثمـان و شـيعه   ك منادى اعالم مىدر آخر روز، ي
 )مترجم) (209

شـوند، مـردم، روزگـار     ميـان ى جنگ با رو دستور داد تا مسلمانان آماده صهنگامى كه رسول خدا  -5
ه همـين  گرم بود و خشكسالى تمام شهرهاى آنها را فراگرفته بود؛ ب بسيارگذراندند، هوا  سختى را مى

 )مترجم. (ناميدند» جيش عسره«دليل اين سپاه را 
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ردم را فـرا  مـ  صبار ديگـر رسـول خـدا    . كنم شتر با جهاز و مهار در راه خدا كمك مى
من سيصد شتر با جهاز و مهار در  صيا رسول خدا : گفتس  خواند، اين بار نيز عثمان

 : آمد فرمود در حالى كه از منبر پايين مى صآنگاه رسول خدا . كنم راه خدا كمك مى
 » .اگر عثمان عملى ديگر انجام ندهد، همين براى او كافى است«

حضـرت  : كننـد كـه   لرحمن بن سمره نقل مـى همچنين ترمذى از انس و حاكم از عبدا
گذاشـت، آن   صدر دامان حضرت رسـول  ) سكه طال(در آن روز هزار دينار س  عثمان

 : كرد، فرمود ها را زير و رو مى حضرت در حالى كه سكه
 .»ان ما عمل بعد اليومما ضّر عثم«
 » .از اين پس هر كارى كه عثمان انجام دهد، به او آسيبى نخواهد رساند«

 . اين جمله را دوبار تكرار كرد
 صعثمان دوبار، بهشت را از رسول اكـرم  : گفتس  حاكم روايت كرده كه ابوهريره

خريدارى نمود؛ اول زمانى كه چاه رومـه را خريـد و دوم زمـانى كـه سـپاه معـروف بـه        
Pرا مجهز كرد» عسره«

)
343F

1(
P . از آنِ يك يهودى بود، و مسلمانان به آب شيرين نياز» رومه«چاه 

Pهر كس چاه رومـه «: فرمود صشديد داشتند، بنابر اين رسول خدا 

)
344F

2(
P    را بخـرد و وقـف

                                           
هر كس جيش عسره را تجهيز كند، خداونـد او را  : فرمود صتجهيز اين سپاه رسول خدا  جرياندر  -1

 يـة البـدا . (من از عثمان راضى هستم تـو هـم از او راضـى بـاش    ! پروردگارا: خواهد آمرزيد و فرمود

 )مترجم). (4، ص 5، ج يةالنهاو
در شـمال  ) زغابه(ها  در نزديكى محل جمع شدن آب رودخانه» العقيق«اين چاه واقع در ميدان بزرگ  -2

 صبه همـين سـبب رسـول اكـرم     . شيرين، سبك و گوارا بود بسيارآب اين چاه . غربى مدينه است
را تحقـق   ص پيـامبر ايـن آرزوى  س حضرت عثمـان  . ش فرمود تا آن را بخرند و وقف كننديارانبه

طلب، بـود و آنگـاه    كار و حريص، سودجو و فرصت طمع بسيارصاحب اين چاه يك يهودى . دبخشي
س خره حضرت عثمـان  باآل. كرد ناز مى بسياركه فرصت خوبى براى فروش چاه به دست آورده بود، 

 ينـة آثـار المـد  . (درهم بخرد و وقف كنـد ) 20000(توانست آن را به مبلغ  يادپس از چون و چراى ز

 )، چاپ مدينه245عبدالقدوس انصارى، ص ، ةالمنور
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بگذارد تا عموم مـردم از آب آن بـه صـورت رايگـان اسـتفاده كننـد،        كند و دلوى بر آن 
 » .اى به او اختصاص خواهد داد خداوند از، درهاى بهشت، چشمه

ى مسـلمانان   براى اسـتفاده آن چاه را به بيست هزار درهم خريد و س  حضرت عثمان
Pوقف كرد

)
345F

1(
P .مسئوليت خالفت را بر عهده گرفت، مطابق بـا  س  زمانى كه حضرت عثمان

 . گذشت سال از عمر وى مى 70سال و مطابق با سال قمرى  68سال شمسى 

 س  فتوحات و گسترش دولت اسالمى در زمان عثمان

د رسيد؛ زيرا محبـت  ، فتوحات اسالمى به اوج خوسن خالفت حضرت عثمان در زما
جهاد در راه خدا و شوق شهادت و رسيدن به بهشت، دل نبستن به دنيا و تكيه نكردن به 

هـاى   ى نصـرت  العـاده و مشـاهده   تعداد افراد و امكانات جنگى؛ و شجاعت و دليرى فوق
آشكار خداوندى و عوامل ديگرى كه اسالم در دلهاى مسلمانان پديـد آورده بـود، سـبب    

هـاى دور دسـت    جان بر كف نهند و براى سربلندى دين خدا، سرزمين) لمانانمس(شد تا 
امواج خروشان فتوحات به سرعت، ممالك فارس، روم و شمال افريقـا  . را زير پا بگذارند

شهرها و كشورها يكى پس از ديگرى به دست تواناى نيروهاى اسالم فـرو  . را فرا گرفت
 . شدند نخ آنها كنده شود، پراكنده مى هاى تسبيح، كه پاشيد و همانند دانه مى

ى خيرى كه خداوند نسبت به مسلمانان داشت، موجب شد  شايد حكمت الهى و اراده
برگزيده شود و فتوحات آغاز شده از س  به جانشينى حضرت عمرس  تا حضرت عثمان

 زمان او را، تكامل بخشد و گسترش دهد؛ زيرا اغلب كارگزاران شهرهاى تازه فتح شده و
 پيوند نزديك و محكمى با حضـرت عثمـان  ) برون مرزى(اكثر فرماندهان لشكرهاى فاتح 

سرح و  بن سعد بن ابى  سفيان، عمرو بن عاص، عبداللّه بن ابى هيداشتند؛ همچون معاوس 

ها انسان به آغوش پر مهـر اسـالم درآينـد،     همين عامل سبب شد تا ميليون. عقبةوليد بن 

                                           
 .173، ص 2، ج ةأصحابه العشرفى نسب النبى و ةالجوهرتلمسانى،  -1
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و ايـن  ]كوشـيدند  ى محبوب خود مـى  در راه پيشبرد اهداف خليفه زيرا آنان با دل و جان[
Pخود نعمت و خير بسيار بزرگى بود

)
346F

1(
P . 

                                           
خويشان خود را در دستگاه دولـت انتصـاب نمـود، حـال آنكـه      س مشهور است كه حضرت عثمان  -1

ن برخـى  واقعيت اين است كه كـارگزارا ) گونه كه مؤلف اشاره فرموده است همان(چنين نيست، بلكه 
قلمـرو حكومـت اسـالمى افـزوده بودنـد و فرمانـدهان        از شهرهاى تازه فتح شـده كـه خودشـان بـه    

خويشـان او بودنـد، ولـى بخـش      ميـان دشوار و پرخطر بـود، از   بسيارلشكرهاى جهادى كه كارشان 
طبيعـى بـود كـه     ايـن . خويشان خود انتخاب نكرد ميانهاى مهم و پردرآمد كشور را از  ى پست عمده

. يك شهر به عنوان تشويق بيشتر مجاهدان اسالمى، سمتى در آن شهر داشـته باشـد   ،اتح يك كشورف
 :عبارت بودند ازس هاى مهم و مسؤوالن آنها در زمان عثمان  بنابر گواهى تاريخ، پست

ــ  2. نداشـت  سگونه قرابتى با عثمان  ـ دادگسترى، كه رييس آن زيد بن ثابت انصارى بود كه هيچ1
ى  ـ سرپرستى امور حجاج، كه بر عهده3. بن عامر مسئوليت آن را به عهده داشت هعقبال، كه بيت الم
ــ ارتـش،   5. ى دارايى، كه مسئول آن جابر مزنى و سماك انصارى بود ـ اداره4. بن عباس بود  عبداللّه

، كه بنا بـه  )ظامىفرماندهى نيروى انت يا(ى پليس  اداره رياستـ 6. كه فرمانده آن قعقاع بن عمرو بود
 .بن قنفذ، از بنى تميم بود  ى عبداللّه ى بعضى از مورخين به عهده گفته

س اميه و خويشـان حضـرت عثمـان     ى بنى از اين شش پست مهم دستگاه دولت، هيچ كدام به عهده
 .نبود

هـايى   استانداران، به رغم آنكه حدود سى استان وجود داشت و همواره عـزل و نصـب   ميانـ اما از 2
قبـل از  ) اميـر معاويـه  (اميه بود كه يكى از آنها  گرفت، فقط استاندار چهار استان از بنى نيز صورت مى

ه نبـود،    بن سعد بن ابى سرح، هم از بنى  و عبداللّه. منصوب شده بودس خالفت حضرت عثمان  اميـ
ايـن اسـت   . خـورده بـود   شـير   از مادر رضاعى عبداللّهس ى بنى عامر بود، ولى عثمان  بلكه از طايفه

مسئول حكومت مجـاز اسـت    ،از نظر شرع نيز خليفه. واقعيت خويشاوندى عثمان با مسؤوالن كشور
در زمـان  س گونه كه حضـرت علـى    كه بستگان خود را بنابر كاردانى و شايستگى به كار گيرد، همان

عبـاس را بـه اسـتاندارى    پسرعموهاى خود قُثَم، فرزند  ميانخالفت خود به اين شيوه عمل كرد و از 
،  بن عباس سپرد و بصره را به عبداللّه  مكّه گماشت و واليت يمن را به پسر عموى ديگرش، عبيداللّه

اش، محمد داد و  فرزند عباس و فرماندارى مدينه را به تمام بن عباس سپرد و مصر را به پسر خوانده
هبيره نام داشت بر خراسان گماشت و عون بن  بن هرا كه جعد) ام هانى(داماد خود و پسر خواهرش 
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ى  آذربايجان و طبرستان فتح شد و عبدالرحمن بن ربيعهس  در زمان عثمان ذوالنورين
خزر سرزمينى اسـت وسـيع در سـاحل دريـاى     . باهلى، فاتحانه به سرزمين خزر وارد شد

سپاه اسـالم  . كه بالد ديلم و الجبل در آن واقع است) GASPIAN -SEA بحر قزوين،(خزر 
از آنجا به بلنجر و قهستان تا نيشـابور و از طخارسـتان تـا مـرورود و بلـخ و خـوارزم و       

در زمان . ارمنستان و تاليقال پيش رفت، و فتوحات همچنان ادامه يافت تا به تفليس رسيد
ى آفريقـا از   را فتح كرد و سواحل شمالى قاره ciprusى قبرص وى حضرت معاويه، جزيره

 . طرابلس تا طنجه در قلمرو حكومت اسالمى قرار گرفت
 ريايى شد، تعدادى كشتى از روميـان دولت اسالمى داراى ناوگان دس  در زمان عثمان

بن سعد ساختند؛ زيرا دولـت اسـالمى     به دست آورد و تعدادى ديگر را معاويه و عبداللّه
مرزها كه همواره مورد تهديد حمـالت روميـان بـود، بـه نيـروى دريـايى       جهت حفاظت 

                                                                                                             
جعده را كارگزار سيستان قرار داد و فرزندش، محمد بن حنفيه را به فرماندهى ارتش منصوب كـرد،  

، در  هجرى عبداللّه 36بدين ترتيب كه در سال . ى پسرعموهايش بود و سرپرستى حجاج نيز به عهده
رجوع شود بـه  . (زندان عباس اين مسئوليت را به عهده داشتند، فر عبيداللّه 38قُثَم و در سال  37سال 

، 3، مـروج الـذهب و تـاريخ ابـن اثيـر، ج      7، ج يـة ، البدا5و  4، تاريخ طبرى، ج 2تاريخ يعقوبى، ج 
پس همان طور كه اين اقـدامات در حـقّ حضـرت    ) هاى تاريخ سيماى كارگزاران على و ديگر كتاب

از سـوى  . نيز موجب طعن نخواهند بـود س حق حضرت عثمان  آيند، در عيب به شمار نمىس على 
در زمان خويش اغلب مسؤوالن و كـارگزاران را از   ص  ديگر نبايد فراموش كرد كه خود رسول اللّه

در مكّه عتّاب بن اسيد بن ابـى   صاند؛ به عنوان مثال كارگزار رسول اكرم  اميه انتخاب كرده بنى ميان
بن حرب، عامل صدقات بنى مذحج و كارگزار صـنعاء   سفياندار نجران، ابوفرمان. العاص بن اميه بود

يمن، خالد بن سعيد بن العاص، كارگزار تيماء و خيبر و مناطق عرنيه، عثمان فرزند سعيد بـن عـاص   
بـراى تفصـيل   . و همچنين عامل بحرين، ابان بن سعيد بن عاص بود سپاهيانبود و فرمانده بعضى از 

 )مترجم. (، تأليف كُرد علىميةاإلسال ةهاى طبرى و اإلدار كتاب بيشتر رجوع شود به



   215عثماندر زمان خالفت  يعل: پنجمبخش 

Pسخت نياز داشت

)
347F

1(
P . هـاى فـارس،    تمـام سـرزمين  س  سپاه اسالم در زمان حضرت عمـر

هـاى دولـت اسـالمى كـامالً      اما در بعضى مناطق، پايـه . سوريه و مصر را فتح كرده بودند
گفتند و عليه حكومـت اسـالمى    مى ندايى لبيك محكم نشده بود و مردم آن سامان به هر

آنان را تحت فرمان و اطاعـت خـود   س  سپاه اسالم در زمان حضرت عثمان. شوريدند مى
از اين رو مطيـع گردانيـدن ايـن    . هاى حكومت اسالمى را مستحكم ساخت درآورد و پايه

همچنـين مسـلمانان در زمـان    . آمـد  اقوام شورشگر در حقيقت فتح مهمى بـه شـمار مـى   
مناطقى را فتح كردند كه سپاه اسالم پيش از آنان به آنجـا گـام ننهـاده    س  ثمانحضرت ع

Pبود

)
348F

2(
P .  هـرات، كابـل و    ،مسـلمانان، بلـخ  س  همچنين در زمان خالفت حضـرت عثمـان

شورش در جنوب ايران باعث شد تا بر كرمـان و  . بدخشان را زير پرچم اسالم درآوردند
ها و مرزهاى تحت تصرف، همان خط  شهرستانى امور اين  در اداره. سيستان دست يابند

را پيروى كردند؛ يعنـى بعـد از تسـخير ايـن منـاطق، بالفاصـله       س  مشى و سياست عمر
اقدامات سريع و مؤثّرى براى رفاه اجتماعى و افزايش محصوالت طبيعى بـه عمـل آمـد؛    

ى بازگانى را با ها دار كاشته شد، راه ها احداث گرديد، درختان ميوه كاريزها كنده شد، جاده
نيروهاى امنيتى كامالً امن و آرام كردند، تاخت و تازهـاى روم شـرقى سـبب شـد تـا بـه       

ى  آسياى صغير و درياى سياه پيش بروند، طرابلس غرب، برقه در قـاره آفريقـا و جزيـره   
قبرس در مديترانه را گرفتند و نيروى دريـايى نيرومنـدى را كـه از طـرف روميـان بـراى       

Pى مصر فرستاده شده بود، در سواحل اسكندريه منهدم كردند تصرف دوباره

)
349F

3(
P . 

 س  ى حضرت عثمان نگاهى به خالفت راشده

                                           
 يـة التجـار  المكتبة، 27ـ30، ص 2محمد خضرى بك، ج  ، شيخميةتاريخ االمم اإلسالاز كتاب  تلخيص -1

 .1969الكبرى، 
 .270، ص الخلفاء الراشدون، النجار، عبدالوهاب -2
 .52، ص تاريخ عرب و اسالمامير على،  -3
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از . ى قبلى استوار بـود  هاى خالفت دو خليفه بر همان پايهس  خالفت حضرت عثمان
 نظر عدل و مساوات، اجراى احكام شريعت، امر به معـروف و نهـى از منكـر و برقـرارى    

 . مانند گذشته بودنظم و امنيت ه
 : نقل شده كه  در تاريخ طبرى از سالم بن عبداللّه

رفـت، جـز    ى خدا مـى  بعد از زمامدارى، هر سال به زيارت خانهس  حضرت عثمان«
كـرد كـه    در تمام مناطق اعالم مى. ، امنيت را در شهرها برقرار كرد... آخرين سال عمرش

ادخواهان و كسانى كه از دست آنها شاكى در موسم حج، عمال و كارگزاران و همچنين د
هـا   مردم به كارهاى نيـك عامـل باشـند و از بـدى    . هستند، در محضر ايشان حاضر شوند

دست بردارند، مؤمنان خود را ضعيف و ناتوان احساس نكنند؛ زيرا مـن مـددكار مظلـوم    
 . حق آنان را از ظالم خواهم گرفت  هستم و ان شاء اللّه

كردند تا آنكه گروهى از اين عمل سوء استفاده كردنـد و آن   نين مىمردم نيز همواره چ

)P)350F1»دستگى ميان امت اسالم قرار دادندى تفرقه و ايجاد دو را وسيله
P.  يـة البـدا «ابن كثير در 

 : نوشته است» يةالنهاو
. تمام استانداران را موظف كرده بود تا در موسم حج حضور يابندس  حضرت عثمان«

شد كه هـر كـس از دسـت مسـؤوالن حكـومتى شـكايتى دارد،        اعالم مىو در ميان مردم 
)P)351F2»مراجعه كند تا حقش گرفته و به او داده شود

P.  

 س  مفاخر بزرگ و جاودان عثمان

اين بود كه جهان اسـالم را بـر يـك    س  ماندگار حضرت عثمان ي امهنترين كار بزرگ
هاى قرآن و توزيع آنها در  فرمان او به نوشتن نسخه. مصحف و يك قرائت متحد گردانيد

                                           
 .357، چاپ مصر، 427، ص 3، ج تاريخ االمم والملوك طبرى، -1
 .218، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
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ى رسمى و جمع گردانيدن بـر يـك قرائـت مشـهور و      تمام نقاط اسالمى به عنوان نسخه
 . خالفت عثمانى است ي نامهترين كار متواتر، بزرگ

 : گويد مى) .ه 794متوفى (الزركشى   امام بدرالدين محمد بن عبداللّه
دند كه آنچه را از قرآن ياد دارند بـه  مختار و آزاد بو ،سمردم تا پيش از زمان عثمان «

آنگاه بر قرائتـى  . هاى مختلف بخوانند، تا آنكه بيم هرج و مرج پيش آمد ها و لهجه قرائت
قـرآن را  س  بين مردم چنين مشهور است كه عثمان. كه هم اكنون رايج است متحد شدند

گرانى كرد بـا  مردم را پس از آنكه احساس نس  جمع كرد، ولى چنين نيست، بلكه عثمان
ى اهـل   مشورت و اتّفاق نظر مهاجران و انصار، بر يك قرائت هماهنگ كرد؛ زيـرا لهجـه  

عراق و اهل شام با هم تفاوت داشت و در تلفظ حروف و قرائت قرآن نيز با هم متفاوت 
كن كردن اختالف قرائت و رسم الخط قـرآن، اقـدام بـه چنـين      عثمان جهت ريشه. بودند

هاى هفتگانه كه مطـابق آن نـازل شـده     نكه پيش از اين، قرآن با قرائتكارى نمود، حال آ
 اما نخستين كسى كه قرآن را در مصاحف جمع كرد، ابوبكر صـديق . شد است خوانده مى

خدا رحمت كند ابوبكر را «: روايت شده است كه فرمودس  طالب از على بن ابى. بودس 
 صحابه در زمان ابوبكر و عمـر . »كرد او نخستين كسى است كه قرآن را بين دو لوح جمع

نيازى به اتّفاق بر يك قرائت پيدا نكردند؛ زيرا در زمان آنها اختالفـى ماننـد زمـان     ب
به انجام كار بزرگى توفيق يافت كه وحدت كلمه و س  همانا عثمان. پيش نيامدس  عثمان
م را از ايـن  كن شدن اختالف قرائت و رسم الخط قرآن را تضمين كرد و امت اسـال  ريشه

)P)352F1»بابت آسوده ساخت
P. اگر من هـم بـه جـاى عثمـان بـودم      «: گويد مىس  حضرت على

كردم كـه عثمـان    همان كارى را مى ]ى مصاحف رسمى، هاى قرآن و تهيه ى نسخه درباره[
)353F2( P)لوولّيت ما وّلى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل(» .كرد

P  بـه نقـل از   » يـة و النها يةالبدا«در

انصـافى   در حق عثمان افـراط و بـى  «: گفتس  طالب فَله آمده كه على بن ابىسويد بن غَ
                                           

 .بيةالكتب العر احياء، چاپ دار 293، ص البرهانالزركشى،  -1
 .240ابن كثير، همان منبع، ص  -2
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هر چه با مصـاحف انجـام داد   ! ها را سوخت، به خدا سوگند گوييد عثمان قرآن نكنيد؛ مى
جـاى او بـودم همـين كـار را     اگر من هـم بـه   . انجام داد صدر حضور اصحاب محمد 

)P)354F1»كردم مى
P.  

 ى مسجد نبوى  توسعه
Pى مسجد نبوى توسعه ،ساز مفاخر حضرت عثمان  يكى ديگر

)
355F

2(
P     اسـت كـه در زمـان

هاى چـوبى بنـا شـده     ى درخت خرما و ستون رسول خدا با خشت خام و سقفى از شاخه
تر كرد و دوباره  آن را وسيعس  چيزى به آن نيفزود، حضرت عمرس  حضرت ابوبكر. بود

مسـاحت بسـيار   س  نهمان خشت خام و سقف و ستون چوبى ساخت، حضرت عثما با
هاى  هاى تزئينى ساخت و گچ كرد و ستون زيادى را به آن افزود و ديوارهايش را با سنگ

هاى منقّش و حجارى شده تجديد بنا كرد و تيرهاى سقف آن را كـه از   آن را نيز با سنگ
 . هاى درخت كاج قرار داد چوب درخت خرما بود، از چوب

  س ى خالفت حضرت عثمان مشكالت دوره

هاى چشمگير  به پيروزىس  چنان كه قبالً اشاره شد مسلمانان در زمان خالفت عثمان[
هايى جديد بـا طـرز تفكّـر و فرهنـگ متفـاوت بـه        و فتوحات بزرگ دست يافتند و ملّت

در نتيجه، تمدن شهرى و وسايل جديد رفاهى در زندگى مردم . ى اسالمى پيوستند جامعه
ترقّى و پيشرفت بايد آثار و نتايج روانى و اخالقى داشـته  بدون شك اين همه  ].راه يافت

ها و جوامـع بشـرى و    و در واقع اين نوعى ماليات يا عوارض طبيعى است كه ملّت. باشد
در زمان خالفـت حضـرت   . ها در طول تاريخ، آن را پرداخته و خواهند پرداخت حكومت

ن، در حـال تحـول و   ى بـزرگ اسـالمى و رويكـرد نخسـتي     هاى جامعه گرايشس  عثمان
اصحاب و شاگردانش  صاى كه پيامبر اكرم  ى زاهدانه دگرگونى بود و به تدريج از شيوه

                                           
 .218، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير  -1

 )مترجم. (151، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا. توسعه دادمسجد الحرام را نيز س حضرت عثمان  -2
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اى تربيت  ياران خود را به گونه ص  رسول اللّه. گرفت را بدان تربيت كرده بود، فاصله مى
يچ كردند، به همين سبب ه كرده بود كه دنيا و مظاهر آن را با ترازوى نفع اخروى وزن مى

 . گونه دلبستگى به دنيا كه موجب رقابت باشد نداشتند
در زمان خود توانست در برابر اين تحول، سدى آهنين قرار دهـد و  س  حضرت عمر

بـه دليـل وسـعت    س  با قدرت تمام جلوى آن را بگيـرد؛ امـا در زمـان حضـرت عثمـان     
شد؛ به طورى كـه  فتوحات و كثرت غنايم و فراوانى اموال، اين دگرگونى از مدار، خارج 

اين امر در صورتى كـه مـانعى قـوى در برابـر آن نباشـد و كسـى       . ديگر قابل كنترل نبود
قاطعانه در برابر آن ايستادگى نكند و جوشش ايـن سـيلِ خروشـان را    فاروق همانند عمر 

 . فرو ننشاند، با اقتضاى طبيعت اشيا و منطق حقايق مطابقت دارد
ى بزرگـى   همانند پنجـره و روزنـه  س  حضرت عثمان ى اسالمى در زمان افراد جامعه

بودند كه در ساختمان آن جامعه قرار داشت و از طريق آنان تندبادهاى اهـداف گونـاگون   
هـيچ گونـه سسـتى راه    س  ى حضرت عثمان گرچه در عزم و اراده. يافت به داخل راه مى

د و در سياسـت  ى حق منحـرف نشـده بـو    ى خود، سرمويى از جاده نيافته بود و در سيره
بـا آنهـا سـر و كـار     س  مردمى كه عثمـان (خود از قوانين عدالت تخلّف نكرده بود، ولى 

كوش بدوى قبلى نبودند، بلكه اكنون مردمى غرق در ناز و  داشت، آن عرب ساده و سخت
طبيعى است كه هرگاه نفس انسانى در تنعم، آزاد باشد و بـه نحـو صـحيح    ) نعمت بودند

دهد و زمـام عقـل از    خطر انقالب قرار بگيرد، بصيرتش را از دست مى تربيت نشود و در
Pگيرد رود و كوركورانه راه ضاللت را در پيش مى كف او بيرون مى

)
356F

1(
P . استاد عباس محمود

 : گويد عقّاد، اين حقيقت را به خوبى بيان كرده مى
د كه او گونه كه در صفحات آينده واضح خواهد شد، اين بو ترين مشكل، همان بزرگ«

جز در رويارويى با شرايط و مقتضيات زمان هرگز كارى نكـرد كـه پـيش از وى نظيـر و     

                                           
ــاب  -1 ــاس از كت ــان«تلخــيص و اقتب ــن عف ــراهيم عرجــون، ص  »عثمــان ب ــر اســتاد صــادق اب ، 93، اث

 .م 1981الدارالسعوديه، چاپ دوم، 
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. سابقه نداشته باشد، بلكه محيط و شرايط تغيير كـرده بـود و اوضـاع، ماننـد سـابق نبـود      
الگو و نمونه بودند و اتباع از روش آنـان هـدف اصـلى وى    س  خلفاى قبلى براى عثمان

دگى كامل داشت و تربيت سياسى او بزرگترين آمادگى و ابـزار كـار   بود و در اين باره آما
خواست روش آنـان را بـه اجـرا در آورد، آن     آمد؛ اما زمان و محيطى كه مى به حساب مى

ترين مشكل بـود كـه    زمان سابق نبود و مردم نيز آن مردم پيشين نبودند و اين خود بزرگ
)P)357F1»يات زمـان، روش آنـان را اجـرا كنـد    چگونه در شرايط جديد، با در نظر گرفتن مقتض

P. 
 : افزايد سپس مى

مسلمان شد تـا زمـانى كـه زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت،         س  از زمانى كه عثمان«
اى تغيير كرده بود و روش زندگى اسالمى يكـى از   ى عربى در سطح بسيار گسترده جامعه
هـاى   گى ديگـر ملّـت  ى زنـد  هاى زندگى جهانى قرار گرفته بود كه تقريبا بـا شـيوه   روش

)P)358F2»متمدن شرق و غرب، نزديكى و شباهت داشت
P.  از از اينجا بود كه معترضان و منتقدان

، فرصت يافتند و عملكرد او را با عملكرد شيخين مقايسـه كردنـد و   سعثمـان بن عفـان 
 . ى دقيق قرار دادند مورد محاسبه
 : گويد عقّاد مى

كردنـد؛ امـا از ولـى امـر      اى ديگر زنـدگى مـى  ه مردم، مطابق ميل خود، همانند ملت«
 ).نه حكومت را(خواستند كه سياست خالفت را در پيش گيرد  خويش مى
ى قبلـى،   ى دو خليفـه  ى سوم انتظار داشتند كه در تمام امور، از روش و سيره از خليفه

، ى اول و دوم ى رعيت خليفـه  سرمويى تجاوز نكند، حال آنكه خودشان از روش و سيره
 . بسيار منحرف شده بودند

برخـوردار   ب از قدرت و نيروى ابوبكر و عمـر س  مسلّم است كه حضرت عثمان
با قدرت و هيبتى كه داشـت، در روزهـاى آخـر خالفـت     س  نبود، اما خود حضرت عمر

                                           
 .761، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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كرد كه زمان، با گذشته فرق كرده است، از اينجا بود كـه در دعاهـاى    خويش احساس مى
سنّم باال رفته و نيرويم ضعيف گشته و رعيتم در جهان پراكنده شده  !خدايا: گفت خود مى

است، مرا در حالى به سوى خويش فراخوان كه حقّ كسـى از دسـتم ضـايع نشـده و در     
)P)359F1»انجام وظيفه كوتاهى نكرده باشم

P. نيز ايـن تفـاوت بـزرگ بـين دو     س  حضرت عثمان
فراگير شود، بنابر اين مردم را از آن  ترسيد كه اين بيمارى زمان را احساس كرده بود و مى

آزمـونى كـه امـروزه    «: گفـت  هاى خود مى داد و همواره در مجالس و سخنرانى هشدار مى
ى دنيـا،   همانا فتنه. توان آن را بازگرداند دامنگير امت اسالم است، سرنوشتى است كه نمى

)P)360F2»ير و كوششى كارسـاز نيسـت  ها چيره گشته كه هيچ تدب آن چنان بر دل
P.     بـا ايـن حـال

 : گويد استاد عقاد مى
دولت، كه ناگهان بعـد از  ) خارجى(براى حل مشكل س  همانا راهكار و تدبير عثمان«

ترين راه حلّى بـود كـه يـك خليفـه در      خالفت با آن مواجه شد، بهترين چاره و حكيمانه
تقامت و انديشيد؛ اين راه حل عبارت بود از راسـتى و درسـتكارى، اسـ    چنان موقعيتى مى

 ت با دشمنان مدارا«عزم راسخ، سرعت عمل توأم با احتياط و سياستبا دوستان مرو«P)361F3(
P .

اين بود كه چرا در ميان كارگزاران دولت، كسـانى را  س  نخستين انتقاد بر حضرت عثمان
Pراه داده كه در جامعه، داراى سوابق درخشان و جايگـاه بلند دينى نبودنـد 

)
362F

4(
P .   يـا از آنـان

كـارگزاران   نگريسـتند كـه   سرزده كه در نگاه مردمى كه اولياى امور را با ديدى مى اعمالى
نگريسـتند، جـاى نقـد و اعتـراض وجـود       را مـى  ب و ابوبكر و عمر ص  رسول اللّه

بنابراين مردم به مذمت و شايعه پراكنى در حقّ آنـان پرداختنـد، حـال آنكـه يـك      . داشت

                                           
 .717همان منبع، ص  -1
 .799همان منبع، ص  -2
 .804همان منبع، ص  -3

و پاسـخ  س اعتراضات منسوب به حضرت عثمان » التشيعو الشيعة«استاد احسان الهى ظهير در كتاب  -4
 )مترجم. (آنها را به طور مفصل آورده است
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ـ  اى اسـت كـه هنگـام     ارات ادارى و سياسـى ويـژه  خليفه يا زمامدار مملكت، داراى اختي
تواند بـراى   كند و نمى ى دولت و انتخاب مسؤوالن ادارى از آنها استفاده مى تشكيل كابينه

يكايك مردم در مورد انتخاب تك تك آنان توضيح دهد و همه را قانع كند، يا اين كه در 
دانى و وجدان خصى از كارگرچه ش. (ى دينى و اخالقى را ترجيح دهد انتخاب، فقط جنبه

 .)بهره باشد كارى بى
به نقـل  » ميةاإلسال ةاإلدار«هاى خود موسوم به  ى سخنرانى استاد كرد على در مجموعه

 : گويد از تاريخ طبرى مى
 صاميـه بودنـد؛ زيـرا آن حضـرت      از بنى صعمال و كارگزاران پيامبر  سه چهارم«

كردند و كسانى را كـه   ام وظيفه، انتخاب مىمسؤوالن را براساس كاردانى و قدرت در انج
هر چنـد داراى فضـايل   (از مديريت قوى برخوردار نبودند و از انجام وظيفه عاجز بودند 

Pكردند ى امور انتخاب نمى براى اداره) اخالقى و دينى بودند

)
363F

1(
P ترين دليل  و اين خود بزرگ

ى امام يا زمامدار  وظيفه است كه فرماندهى ارتش، سرپرستى نظام ادارى و سياسى كشور،
گيـرد، بلكـه دانـايى،     است و او در اين مورد، ثروت، نژاد، رفاقت و سنّ را در نظـر نمـى  

گيـرد و   شايستگى و قدرت در كار مورد نظر و درك موقعيت سياسى نظام را در نظر مـى 
)P)364F2»گزيند ها برمى افرادى را براى احراز اين مقام

P. ار، قاضـى  ابن ابى الحديد سخن عبدالجب
 : گويد نقل كرده كه مىس  را در دفاع از حضرت عثمان) رييس ديوان عالى( ةالقضا

                                           
اى ديگر را به سمت استاندارى و كارگزارى منصـوب   چنان كه عمرو بن عاص و خالدبن وليد و عده -1

پسـندم كـه بـراى     به نظرم تو ضعيف هستى و براى تو همان چيزى را مـى «: ذر گفتفرمود اما به ابو
گاه توليـت مـال يتـيم را     خودم دوست دارم، هرگز اميرى و سرپرستى دو نفر را نيز قبول نكن و هيچ

نصيب المحاميد، الحـب بـين العبـد    احمد . (و سپس او را به روزه گرفتن توصيه نمود» بر عهده نگير
 ).مترجم. ـه 1411الفكر، چاپ سوم الرب، دارو

 .802، ص ميةاإلسال ةاإلداركرد على،  -2
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هنگام انتصاب اين عمال، به عدم صالحيت س  توان ادعا كرد كه حضرت عثمان نمى«
هايى كـه   ممكن است او از اسرار آنها مطّلع نبوده و براساس شاخص. آنها آگاه بوده است

واقع احوال آنـان   بوده است، به چنين كارى اقدام كرده است، يا دردال بر صالحيت آنان 
ها  حراز اين پستبراى عموم پوشيده بوده است؛ زيرا آنچه از آنان سر زد، به زمان بعد از ا

)P)365F1»مربوط است
P. گويد استاد كرد على مى : 

بـر قـوم و خويشـان خـود كـه مـورد       س  آيا حكمت سياسى مقتضى نبود كه عثمان«
Pن او بودند، اعتماد كند؟اطمينا

)
366F

2(
P     حال آنكه آنان از ديگر افراد بـراى او دلسـوزتر و بـراى

)P)367F3»تر بودند؟ موفقيت دولت او فداكارتر و خيرخواه
P   گذشته از وجود داليل قوى در مـورد

دفاع از عثمان و معذور دانستن او در انتخاب امرا، بايد دانست كه ما او را معصوم و مبـرّا  
پيمايـد و ممكـن    دانيم كه گاه راه صواب را مـى  انيم، بلكه او را مجتهدى مىد از خطا نمى

  ال نزّكـى علـى اللّـهو (يم كنـ  كسي را بر خدا تزكيـه نمـي  ما . است گاهى از او خطايى سر زند
بن سعد بن ابى سـرح را    و افرادى همچون مروان بن حكم، وليد بن عقبه و عبداللّه )أحدا

هايى كه در  ستفاده از خويشاوندى و موقعيت ويژه يا شايستگىدر رفتار و سلوك و سوء ا
كنيم، اما معتقديم كه اغلب معترضـان و شورشـيان در كـار     ى امور داشتند، تبرئه نمى اداره

اسـتاد عبـاس   . هاى سياسى، پاك نبودند خود مخلص نبوده و از اغراض شخصى و انگيزه
 : ر به جا گفته استمحمود عقّاد، در مورد تحليل اين نارضايتى بسيا

»و افراط شده و از حق آزادى انديشه كـه اسـالم    در مورد استيضاح خليفه، بسيار غلو
مورد به كار گرفته شده است؛ زيرا برخى  به افراد امت اسالم داده، سوء استفاده شده و بى

بودند افرادى مغرض بودند كـه آنچـه   س  از كسانى كه خواهان استيضاح حضرت عثمان

                                           
 .12، ص 3، ج غةشرح نهج البالابن ابى الحديد،  -1
. اعتماد نمود و فرزند و داماد و پسر عموهاى خود را به كـار گماشـت  س آن گونه كه حضرت على  -2

 )مترجم(
 .103، ص ميةسالاإل ةاالداركرد على،  -3
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در ميـان آنـان   . و عملشان با قولشـان مطابقـت نداشـت   . گفتند بدان عامل نبودند مىخود 
بر آنان حد شرعى را اجرا كرده بود و يا بر اثـر  س  شد كه حضرت عثمان كسانى ديده مى

جرمى، پدر يا خويشانشان را مجازات كرده بود، و كسانى نيز بودند كه بـه صـورت غيـر    
همچنين كسانى . يشان حكم جدايى آنها را صادر نموده بودقانونى با زنى ازدواج كرده و ا

اى  نشده بود و عده ى آنان موافقت نيز بودند كه طالب پست و مقامى بودند كه با خواسته
كرد، ولى به دنبال فساد و هرج و مرج  ديگر نيز بودند كه اين موارد در حقّشان صدق نمى

اى قيام عليه خليفه به شـمار  اى بر ان انگيزهتو هر يك از اين اهداف و عوامل را مى. بودند
)P)368F1»آورد

P.  

 اوج فتنه 
را در حـالى كـه در   س  گيـرى فتنـه و شـهادت حضـرت عثمـان      در اينجا داستان اوج

ابـن كثيـر بـا اختصـار     » يـة النهـا و يـة البدا«اش محاصره شده بود، با اعتماد بر كتاب  خانه
 : آوريم مى

دشمنى داشتند و در مورد او سـخنان  س  اندر مصر گروهى بودند كه با حضرت عثم«
گرفتند كه گروهى از بزرگان صحابه را بر كنار كـرده   گفتند و از او خرده مى ناشايست مى

ها را  تر قرار دارند، يا صالحيت اين مقام اى پايين و كسانى را روى كار آورده كه در درجه
بعد از بركنارى عمرو بن عاص  بن سعد بن ابى سرح را  اهل مصر، واليت عبداللّه. ندارند

بن سعد، دست بردار شد و به جهاد با اهل مغرب و فـتح    پسنديدند، بنابر اين عبداللّه نمى
از سوى ديگر در مصر گروهى از منتسبين صـحابه،  . بالد بربر و اندلس و آفريقا پرداخت

تـرين   روفكردند كه مع تحريك كرده و به جنگ با وى تشويق مىس  مردم را عليه عثمان
اين دو نفر لشكرى آماده كردند و در . بكر و محمد بن ابى حذيفه بودند آنها محمد بن ابى

ماه رجب، ظاهرا براى انجام عمره، ولى در حقيقت بـراى ايجـاد آشـوب و اعتـراض بـر      

                                           
 .706، ص ميةاإلسال العبقرياتد، عقا -1
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اطالع س  بن سعد بن ابى سرح به عثمان  عبداللّه. به سوى مدينه حركت كردندس  عثمان
 . آيند روه، به ظاهر براى انجام عمره ولى در باطن براى شورش به مدينه مىداد كه اين گ

را س  طالـب  ، علـى بـن ابـى   سنزديك شدند، عثمـان   هنگامى كه اين گروه به مدينه
آنـانرا  مأموريت داد تا نزد آنان بشـتابد و پـيش از آن كـه وارد مدينـه شـوند، از همانجـا       

گروهى از مردم را براى اين كار مأموريت س  انبنابر روايتى ديگر حضرت عثم. برگرداند
او س  داوطلبانه اعالم آمادگى كرد؛ بنابراين حضرت عثمانس  اما حضرت على. داده بود

اى از معتمدين نيـز او را همراهـى كردنـد،     را نمايندگى داد و به سوى آنها فرستاد و عده
را بسـيار  س  علـى  با آنها در مقام جحفه مالقـات كـرد، آنـان حضـرت    س  حضرت على

آنان را تـوبيخ  س  على حضرت. كردند شمردند و در اين مورد غلو و افراط مى محترم مى
س  كردند به سوى حضرت على و نكوهش كرد، آنها در حالى كه يكديگر را سرزنش مى

جنگيـد و بـه    آيا همين است كسى كه بـه سـبب او عليـه اميـر مـى     : اشاره كردند و گفتند
علـت شـورش آنـان را پرسـيد،     س  كنيد؟ حضرت على امير احتجاج مىى او عليه  وسيله

به آنها پاسخ گفـت و  س  از سوى حضرت عثمانس  مواردى نام بردند كه حضرت على
Pشان توضيح داد دليل آن كارها را براى

)
369F

1(
P      و سپس آنها را به خـاطر ايـن اقـدام ناشايسـت

ناكـام مراجعـت نمودنـد و بـه      بدين ترتيب از آنجـا . سرزنش كرد و از همانجا برگردانيد
برگشت و خبر بازگشـت آنهـا را بـه او    س  نزد عثمانس  على. هدف سوء خود نرسيدند

س  چند پيشنهاد به او عرضه داشـت و حضـرت عثمـان   س  بعد از آن حضرت على. داد
 . ى او را با جان و دل پذيرفت پيشنهادهاى خيرخواهانه

ف از مصر، بصره و كوفه، براى شورش هاى مخال مدتى گذشت وبار ديگر سران گروه
و حركت به سوى مدينه با هم مكاتبه كردند و براى آنكه دعوتشان در ميان مـردم ناآگـاه   

كردند و به نام اصـحاب بـزرگ رسـول     هايى از پيش خود جعل مى بيشتر مؤثّر باشد، نامه
ستار قيام عليـه  دادند كه آنان خوا كردند و جلوه مى كه در مدينه بودند پخش مى ص  اللّه

                                           
 .مراجعه نماييد 170ـ  171، ص 7، ج البدايه ،براى تفصيل بيشتر به تاريخ -1
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Pخليفه و حركت به سوى مدينه هستند

)
370F

1(
P . ال سالهجـرى در   35سرانجام مصريان در شو

روند بـه شـهر مدينـه يـورش      كردند كه براى مراسم حج مى حالى كه به ظاهر وانمود مى
Pبردند و آن را محاصره كردند

)
371F

2(
P .       اهل مدينـه و صـحابه آنهـا را نكـوهش كردنـد و مـانع

آنان چون از ورود مأيوس شـدند  [. ه شدند و كوشيدند آنها را برگردانندورودشان به مدين
مردم مدينه با اطمينان كامـل  . نشينى كردند دست به حيله زدند و به ظاهر، شروع به عقب

ى خـود   هاى خود بازگشتند و يقين نمودند كه آنها بـه راسـتى برگشـته و از اراده    به خانه
، ]ه شورشيان دوباره برگشته آنان را غافلگير كردنداند، ولى ديرى نگذشت ك منصرف شده

شما پس از آنكه از اينجا رفتيد و از رأى خـود  : به اهل مصر گفتس  حضرت على حتّى
اى از دست قاصـدى   منصرف شديد چه شد كه دوباره برگشتيد؟ جواب دادند در راه نامه
تـى از اهـل بصـره و    به دست آورديم كه در آن نامه دستور قتل ما صادر شده اسـت و وق 

ايم تا به  آمده: كوفه سؤال شد آنان نيز همين جواب را دادند، و اهالى شهرهاى ديگر گفتند
شما چگونه از حال يارانتان اطالع يافتيـد،  : صحابه به آنها گفتند. كمك ياران خود بشتابيم

داشـتيد؟  حال آنكه شما از يكديگر جدا شده بوديد و در راه چندين فرسخ از آنها فاصله 
 . ايد اى است كه با يكديگر از قبل توافق كرده همانا اين توطئه

                                           
بن سباى يهودى كه اهل صنعاى يمن بـود و تظـاهر بـه اسـالم       ى از محققان بر آنند كه عبداللّهبسيار -1

عثمـان و جعـل   ميرالمـؤمنين  اكرد، محور اصلى فتنه بود و نقش فعالى در شـوراندن مـردم عليـه     مى
در صفحات آينـده در بخـش خالفـت حضـرت علـى، در مـورد او سـخن        . هاى دروغين داشت نامه

ها در بصره و كوفه به اوج خود  هنگامى كه فتنه: نويسد مصرى مى  دكتر جميل عبداللّه. خواهيم گفت
جاد اختالف بين زمامداران و ور ساختن فتنه و اي ت تمام به شعلهيسيده بود، ابن سبأ در مصر با جدر

اثـر  (كنـد   ى اسـالمى وارد  كوشيد عقايد پوچ و پندارهاى باطل را در انديشه او مى. ملّت مشغول بود

گـروه  «: افزايـد  وى مـى ). 258فى القرن األول الهجـرى، ص   هليةالحروب األاهل الكتاب فى الفتن و
تـرين   انتخـاب كـرده بـود؛ زيـرا بـزرگ     سبايى شهرهاى بزرگ را براى مركز فعاليت و تبليغات خود 
 .266همان منبع، ص » .نيروى انسانى و مالى حكومت اسالمى در همين شهرها بود

 )كتاب صهرين: رك. (بن سبأ نيز با اين گروه همراه بود  خود عبداللّه: اند كه برخى آورده -2



   227عثماندر زمان خالفت  يعل: پنجمبخش 

گشتند، در بين راه با شـتر سـوارى برخـورد     ها به شهر خود بازمى گويند چون مصرى
او را بازرسـى  . كرد داد و گاهي تظاهر به فرار مي كه گاهي خود را به آنان نشان مي كردند

دند كه در آن نامه دستور داده شده بـود كـه بعضـى از    اى به دست آور كردند و از او نامه
. اى ديگـر را قطـع كننـد    مصريان را بكشند و گروهى را به دار آويزند و دست و پاى عده

و با مهر او بود و شتر سوار، يكى از غالمان عثمـان و شـتر   س  نامه به نام حضرت عثمان
مردم نشان دادند، مردم جريان نامـه را   ى او را به مدينه آوردند و به نامه. هم از آن او بود

اى ننوشته و از آن آگاهى نـدارد   از اميرالمؤمنين پرسيدند، او سوگند ياد كرد كه چنين نامه
و گروهى از مردم راستباز او را س  حضرت على. و ساختن مهر تقلبى كار مشكلى نيست

 . تصديق كردند و گروهى ديگر از كاذبان او را تكذيب نمودند
 : گويد ابن كثير مىظ حاف

اين نامه به نام حضرت عثمان جعل شده بود و او چنين دستورى نـداده بـود و از آن   «
 » .آگاهى نداشت

اى  مصريان از دست شترسوارى نامه«: گويد ابن جرير در تاريخ خود با سند خويش مى
. بـود يافتند كه در آن به والى مصر دستور قتل و قطعِ دست و پاى گروهـى صـادر شـده    

ى زيـر را   اين نامه را مروان بن حكم به نـام عثمـان جعـل نمـوده و آيـه     اي معتقدند  عده
 : فرمايد آويز خود قرار داده بود كه خداوند مى دست

﴿                           

                     ﴾ ]33: ةالمائد.[  
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خيزنـد و در روى زمـين دسـت بـه      همانا كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به جنگ برمى«
نها بريده زنند، اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته گردند، يا دست و پاى آ فساد مى

)372F1(P»)و يا از سرزمين خود تبعيد گردندشود 
P.  

س  بدون شك، شورشيان مصداق اين آيه بودند، ولى او حق نداشت از سـوى عثمـان  
اى تزوير كند و بدون اطّالع او به دست غالمـش بسـپارد و او را بـر شـتر وى      چنين نامه

Pسوار كند و بفرستد

)
373F

2(
P .ى نامـه، يـك    كـه قضـيه   نويسندگان و محقّقـان معتقدنـد   و بيشتر

. نسبت داده شـده اسـت  س  ى خود ساخته و طرّاحى شده، بوده است كه به عثمان برنامه
شود،  كه در ذيل نقل مى» موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان«چنان كه از اين عبارت كتاب 

 : گويد آيد و در تاريخ طبرى نيز روايتى با همين مضمون آمده است، راوى مى چنين بر مى
اى را ديدند كه گاهى به آنان نزديك  ها بازگشتند، در بين راه مرد سواره سپس مصرى«
تـو را  : مردم به او گفتند. كرد گرفت و گويى آنها را شناسايى مى شد و گاهى فاصله مى مى

چه شده؟ از جانب ما در امان هستى، چه هدفى دارى؟ او گفت، من قاصـد اميرالمـؤمنين   
اى به دست آوردند كـه از زبـان    وقتى او را تفتيش كردند، نامه. هستمبه عاملش در مصر 

در اين نامه به عامل مصر دستور داده شده بود كه آنان را بـه  . عثمان و با مهر خودش بود
. مصريان بعد از اين ماجرا به مدينه برگشـتند . دار آويزد و يا دست و پاى آنها را قطع كند

در حق ما چـه نوشـته؟ حـال خداونـد      عثمانبينى كه  ا مىآي: آمدند و گفتندس  نزد على
بـه  : گفـت س  على. خون او را براى ما حالل گردانيده است، همراه ما بيا تا نزد او برويم

من : گفتس  پس چرا به ما نامه نوشتى؟ على: خدا سوگند كه با شما نخواهم آمد، گفتند

                                           
 .104ـ  105، ص 5تاريخ طبرى، ج : براى تفصيل بيشتر رك -1
 .186، ص 7، ج يةو النها يةالبدا ابن كثير، -2
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آيـا بـه اميـد ايـن     : كردند و گفتنـد  آنگاه رو به يكديگر. ام هرگز براى شما چيزى ننوشته
)P)374F1»جنگيد؟ مى]مرد[

P خطاب به اهل بصره گفتس  روايت شده كه حضرت على: 
شما با آنكه چندين مرحله از آنها فاصله گرفتـه و دور شـده بوديـد، چگونـه اطـالع      «

ايـن يـك   ! اى به دست آنها افتاده تا دوباره برگرديد؟ به خدا سـوگند  يافتيد كه چنين نامه
)P)375F2»ايد همين جا در مدينه طراحى كردهاى است كه  ه و توطئهنقش

P.  
ى اول، با مقاومت مردم مدينه روبه رو شدند، دسـت   آرى، شورشيان وقتى در مرحله[

ى از قبـل طـرح    به حيله زدند و به ظاهر به شهرهاى خود برگشتند و سپس طبـق برنامـه  
 ] )مترجم. (د قرار دادندى خو اى براى بازگشت دوباره شده جعل نامه را بهانه

در حماي�ت از  س  ى حض�رت عل�ى   و نق�ش قهرمانان�ه  س  محاصره و شهادت حض�رت عثم�ان  
 ايشان 

اى رخ  ، مورد تهاجم قرار گرفت و فتنهسسلمانان حضرت عثمان ى م سرانجام، خليفه
و ابـوبكر و   ص  اى نبود كه با عهد رسول اللّه داد كه سزاوار جايگاه خالفت و اليق دوره

آشوب و بلوايى بود كه امثال اين گونـه  «: ى استاد عقّاد نزديك بود؛ اما به گفته ب عمر
 » .شاهكارها براى افراد آشوبگر و غوغاساالر مشكل نيست

                                           
بكـر   بكر، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، اثـر حـافظ نورالـدين علـى بـن ابـى       هيثمى؛ على بن ابى -1

 .العلمية، دارالكتب 532الهيثمى، ص 
كنـد   ، دليل ديگرى كه جعلى بودن اين نامه را اثبات مـى 105، ص 5ج  برى، تاريخ االمم والملوك،ط -2

بن سعد بن ابى سرح، استاندار مصر نوشـته شـده اسـت و حـال       كه نامه خطاب به عبداللّه اين است
مصر نيست، بلكه بـه   در اين هنگام در  كه عبداللّهدانستند  عثمان و مروان هر دو مىاميرالمؤمنين آنكه 

راه مدينه را  آنها مطلع بودند كه او از مصر خارج شده و. او دستور رسيده تا خود را به مدينه برساند
مصـر را محمـد بـن    در آن هنگام حكومـت فسـطاط   ). 122 ، ص5طبرى، ج . (در پيش گرفته است

بكر بـن العربـى، ص    ى كتاب العواصم من القواصم، اثر قاضى ابى حاشيه. (حذيفه به دست گرفته بود
110( 
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اش محاصره كردند و نگذاشتند از خانه خارج شود و  را در خانهس  آشوبگران، عثمان
گروهـى از  . ندند و خـارج نشـدند  هاى خود ما بسيارى از صحابه در خانه. به مسجد برود

س  شان به حمايت و حفاظـت عثمـان   به دستور پدران ص  ى رسول اللّه فرزندان صحابه
بـن زبيـر و     حسن، حسين، عبداللّـه . شتافتند و مانع ورود آشوبگران به داخل خانه شدند

روز جمعـه   اين محاصره از اواخر ماه ذى القعده تا. ى آنان بودند بن عمر از جمله  عبداللّه
خطـاب  س  يك روز قبل از اين تاريخ، حضرت عثمـان . هيجدهم ذى الحجه ادامه داشت

رسـيد   او بودند و تعدادشان به هفتصد تن مى ي به مهاجران و انصار و كسانى كه در خانه
ى  بن زبير، حسن، حسين، مروان، ابوهريره وعده  بن عمر، عبداللّه  و در جمع آنان عبداللّه

ى كسانى را كه برگردن  من همه«: دمتگزاران او نيز حضور داشتند، چنين گفتزيادى از خ
)P)376F1»هاى خود بازگردنـد  دهم كه مكان را ترك گويند و به خانه آنها حقّى دارم، سوگند مى

P. 
ايـن جمعيـت   . ى زيادى از بزرگان صحابه و فرزندانشان در آن جمع حضور داشـتند  عده

. بـود  ى آشـوبگر كـافى   ودفاع داشت، براى منع اين عدهى مبارزه  هفتصد نفرى اگر اجازه
هر كس شمشيرش را در غالف كنـد، آزاد  : حتى به غالمان خود گفتس  حضرت عثمان

 . است

                                           
 : همين مطلب را شاعر بزرگ، خواجوى كرمانى اين گونه به نظم آورده است -1

 حرام او خون حالل كرده و خون خواستن حالل از عمر مقام خالفت بدو بعد

 امــتم حياچشمش نظر نكرده در آب از       آبو چ آن منبع حيا كه شد از شرم حق  

 المــــــك در ملك شرع قلب كالم آمد از    و آن جامع كالم الهى كه ذات او

 امـــش نياــــبح تيغ زده خونصــــند مان         او او غرق خون بسان شفق و ز قفاى

 امـــف قـــر عقيــاز خون لعل او لب خنج    اند كرده دالن نگر كه از آن گونه سنگين

 ) ى عشق مترجم به نقل از منظومه(
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مردم را براى خروج وادار نمود، آخـرين كسـى   س  روايت شده كه بعد از آنكه عثمان
Pبود بكه از نزد او بيرون رفت، حسن بن على 

)
377F

1(
P .   از س  علـى  هنگـامى كـه حضـرت

اجازه خواست تا از طرف او دفـاع كنـد و بـا آشـوبگران بجنگـد، در      س  حضرت عثمان
بينند و معترفنـد كـه    ى خود حقّى از خدا مى ى كسانى را كه بر ذمه من همه: جواب گفت

اى از خون خود يا ديگران را به خـاطر   دهم كه قطره من نيز بر آنها حقّى دارم، سوگند مى
ى خود را تكرار كرد، امـا بـاز    دوباره همان خواستهس  حضرت على. زندمن بر زمين نري

به مسجد رفت، هنگام نمـاز  س  هنگامى كه حضرت على. هم همان جواب سابق را شنيد
ش رود و با آنان نماز جماعـت بخوانـد، امـا وى در    يفرا رسيد، مردم از او خواستند كه پ

ى كه امام، در محاصـره اسـت، مـن تنهـا     چگونه با شما نماز بخوانم در حال: جواب گفت
Pاش بازگشـت  سپس جداگانه نماز خواند و به خانـه . خوانم نماز مى

)
378F

2(
P . ى محاصـره   حلقـه

سخت گشت، آب آشاميدنى تمـام شـد، ناچـار از    س  تر و حالت بر حضرت عثمان تنگ
بر مركبش سوار شد و س  آنگاه خود حضرت على. مسلمانان در اين زمينه يارى خواست

بعد از اين كه سخنانى ركيك . رسيدس  ى عثمان د مشك آب با خود گرفت و به خانهچن
اش را فـرارى دادنـد، سـرانجام آب را بـه      آميز از آن قوم جاهل شنيد و سـوارى  و توهين

Pداخل خانه رسانيد

)
379F

3(
P . گويد مى» انساب االشراف«بالذرى در : 

ى زيـادى از مـوالى    چون از ماجرا آگاه شـد، سـه مشـك آب فرسـتاد، عـده     س  على
ها مجروح گشتند، وگرنه ممكـن نبـود آب بـه     اميه در راه رساندن اين آب هاشم و بنى بنى

                                           
 .با اختصار 181ـ  182، ص 7، ج النهايهو يةالبداابن كثير،  -1
 .218ـ  219، ص عثمان بن عفان ذوالنورينعرجون، صادق،  -2
 .187، ص 7، ج النهايهو يةالبداابن كثير،  -3
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Pآسانى به داخل خانه برسد

)
380F

1(
P .گفـت س  به حضـرت عثمـان  س  اند كه امير معاويه آورده :

در جـواب  س  حضـرت عثمـان  ! مواجه شوى همراه من به شام بيا قبل از آنكه با خطرى
را به هيچ قيمتى از دست نخواهم داد، حتى  ص  ار و همسايگى رسول اللّهمن جو: گفت

فرستم تـا   پس لشكرى از آنجا برايت مى: معاويه گفت. هاى گردنم پاره پاره گردد اگر رگ
خـواهى بـه    آيا مـى : گفتس  حضرت عثمان. اى رخ داد از شما محافظت كنند اگر حادثه

تنـگ كـنم و    ص  بر همسايگان رسـول اللّـه   سبب اسكان چنين سپاهى، رزق و آذوقه را
به خدا اى اميـر  : گفتس  اهل هجرت و نصرت در مضيقه قرار گيرند؟ آنگاه امير معاويه

َحْسِبَى  :جواب دادس  حضرت عثمان. گيرى مورد سوء قصد و يا تهاجم قرار مى! المؤمنين
)P)381F2»مـن كـافى اسـت   خداوند كه بهترين كارساز است بـراى  «نِْعَم اْلوَِكيـُل وَ    الّله

P .  بـالذرى در
 : نوشته است» انساب االشراف«كتاب 

 تيراندازى نمودند كه در نتيجه، حضرت حسنس  شورشيان به سوى حضرت عثمان«
 » .مجروح شدندس  كه بر درِ خانه ايستاده بود و همچنين قنبر، غالم حضرت علىس 

 : گويد ابومحمد انصارى مى
از او دفاع س  اش، در حالى ديدم كه حسين بن على هرا در خانس  روز حادثه، عثمان«
مجروح شد و خودم از جمله كسانى بودم كـه  س  پس از لحظاتى حضرت حسن. كرد مى

)P)382F3»حالت جراحت از خانه بيرون آورديماو را در 
P.    همچنين تعدادى از كسانى كـه داخـل

جراحـات زيـادى   س  بـن زبيـر    اى از ياغيان فاجر كشته شدند عبداللّه منزل بودند و عده
 . نيز مجروح شدس  برداشت و حضرت حسن بن على

                                           
كننـد؛ بـه    هاى شيعه نيز اين روايت را تأييـد مـى   كتاب. 68ـ   69، ص 5، ج انساب االشرافبالذرى،  -1

مانند تـاريخ  (هاى ديگر  چاپ ايران و كتاب» الفوائد الرضويه«و » ناسخ التواريخ«: عنوان مثال به كتاب
 .مراجعه كنيد) ير علىعرب و اسالم، اثر ام

 .101، ص 5، ج تاريخ االمم و الملوكطبرى،  -2
 .، چاپ جديد95ـ  96، ص 5، ج انساب االشرافبالذرى،  -3
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خواستند تا از مقام خالفـت دسـت بـردارد، او در پاسـخ     س  ياغيان از حضرت عثمان
خواهيد به واليت امر خود انتخـاب كنيـد، امـا     شما اختيار داريد هر كسى را كه مى: گفت

اى را  ين كارى نخواهم كرد و جامهگيرى كنم، شخصا چن اين كه من از مقام خالفت كناره
Pكه خدا به من پوشانده از تن بيرون نخواهم آورد

)
383F

1(
P .    اين اصرار او بـراى مانـدن در مقـام

بـه زودى خداونـد   ! اى عثمان«: بود كه فرموده بود ص  خالفت، بنابر وصيت رسول اللّه
)P)384F2»!پـذير را از تنت بيـرون كننـد، ن   اى خواهد پوشاند، اگر خواستند آن به تو جامه

P   ،نائلـه
Pدار بود به شهادت رسيد، روزهس  روزى كه عثمان: گويد مىس  همسر حضرت عثمان

)
385F

3(
P .

: صـبح روزى كـه شـهيد شـد، گفـت     س  كند كه عثمان حضرت نافع از ابن عمر نقل مى
بـه همـين   ! امروز نزد ما افطـار كـن  ! اى عثمان: را به خواب ديدم، فرمود ص  اللّه رسول«

Pچنان كه در همان روز به شهادت رسيد» .ام گرفته سبب امروز، روزه

)
386F

4(
P . در حالى كه قرآن

Pرا پيش رويش گذاشته و مشغول تالوت بود

)
387F

5(
P .   اين فاجعه در روز جمعـه هيجـدهم ذى

Pهجرى به وقوع پيوست 35ى سال  الحجه

)
388F

6(
P . 

                                           
 .184، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
، ابـن ماجـه   2705، كتاب المناقب، باب فى مناقـب عثمـان، حـديث شـماره     الجامع الصحيحترمذى،  -2

1/141. 

 .183، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدان كثير، اب -3
 .182، ص 7همان منبع، ج  -4
 .184ـ  185، ص 7همان كتاب، ج  -5
ديگرى نيز نقل شده است، چنان كه در صـفحات   رواياتس در مورد تاريخ شهادت حضرت عثمان  -6

س ن معاصر معتقدند كه يهود و نصـارى در توطئـه عليـه حضـرت عثمـا      محققان. آينده خواهد آمد
. خود كعب االحبار يهودى نيز در اين فتنـه سـهيم بـود   ) ى نويسندگان بنابر گفته(دست داشتند، حتى 
اى كه امـت اسـالمى در زمـان     فتنه«: نويسد مى» اثر اهل الكتاب«مصرى در كتاب   دكتر جميل عبداللّه

اسـالمى در   اى بود كه يهود و نصارى و ساير دشـمنان حكومـت   با آن مواجه گشت، نقشهس عثمان 
چون كعب در مدينـه و شـام، زمينـه را آمـاده     : افزايد همچنين مى). 247ص . (طرح آن شريك بودند
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 و مقام واالى او در اسالم س  رسوخ عقيده در وجود حضرت عثمان

مشتمل بر حوادث تلخ و ناگوار و خجالت آور براى مسلمانان اين بخش سنگين را كه 
و موضـع  س  ى حضرت عثمـان  است با توضيحات استاد عباس محمود عقّاد درباره سيره

 : نويسد او مى. بريم او در برابر اين فتنه به پايان مى
تـر   با آنكه يك فرد بود، آشـكارتر و نمايـان  س  رسوخ و تأثير عقيده در وجود عثمان«

او از . ى او گرد آمده بودند ود از تأثير آن در كسانى كه از اطراف، براى مناظره و محاسبهب
هـاى   تواند حاالت پـيش از اسـالم و پيشـرفت    جمله افراد معدودى بود كه عقل بشر نمى

)P)389F1»معنوى بعد از اسالم آنها را مقايسه كند
P.  

ز آسيب رساندن بـه  هيز اى نفس و پر هاى محاسبه به بلندترين قلّهس  حضرت عثمان«
، رسـيده  )ترين بستگان خود باشد اگرچه در راه دفاع از خود يا نزديك( زندگى يك انسان

اش كسـى بمانـد و بـه     شود، اجـازه نـداد در خانـه    بود؛ زيرا وقتى يقين كرد كه كشته مى
از  و هنگامى كه از او خواسته شـد تـا  . ى خون او بودند، آسيبى وارد كند ياغيانى كه تشنه

اين انكار او براى حفظ جـاه و مقـام و   . گيرى كند، اين خواسته را نپذيرفت خالفت كناره
 بـا  ترين چيز براى انسان، حيات و زندگى اوسـت و  تملّك مال و منال نبود؛ زيرا با ارزش

گويـد كـه    هيچ انسان عـاقلى نمـى  . ثروت و مقام ديگر مفهومي نداشتاز دست دادن آن 
ى مورخـان، اتّفـاق نظـر دارنـد كـه       و ثروتى همراه داشت؛ زيرا همهخالفت براى او مال 

ثروت و دارايى او هنگام رحلت از دنيا، بسيار كمتر از زمان پيش از خالفـت بـود، بلكـه    
دانسـت در صـورت    انكار او فقط براى پرهيز از عواقب ناگوار ايـن كـار بـود؛ زيـرا مـى     

                                                                                                             
بن سبأ به كمـك ديگـر دشـمنان، سـرگرم اجـراى نقشـه شـد، او تبليغـات گسـترده و            كرد، عبداللّه

فـراد از خـدا   اى براى ايجاد تفرقه در صفوف مسـلمانان بـه راه انـداخت و تعـدادى از ا     فتهيا سازمان
ص » .و كوفه و مصر طرفدارانى پيدا كرد  خبر را به مناطق مسلمانان فرستاد و اين دعوت در بصره بى

249. 
 .708، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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Pكند يرى اسالم را تهديد مىاستعفاء، خطرى عظيم و نزاع و شكاف جبران ناپذ

)
390F

1(
P چنان كه ،

ترسم كسانى كه امروز از  مى«: بارها در گفتار خود به اين مطلب تصريح نموده و گفته بود
اند، فردا تمنّا كنند كه كاش زمان خالفت اين مرد صد سـال طـول    ماندن من به تنگ آمده

رى كند كـه عواقـب سـوء و    خواست به اختيار خود اقدام به كا بنابراين او نمى» !كشيد مى
 . فرجام بدى را به دنبال داشته باشد

اى حوادث را كنار بگذاريم و تاريخ صدر اسالم را با اين ديـد بنگـريم    اگر چند لحظه
ر مـورد  توانيم بگوييم يك پژوهشگر، هنگامى كـه د  ها و معيارهاست، مى كه تاريخ ارزش

در راه س  قتى فداكارى حضرت عثمـان و(كند  ت آن تحقيق مىاآثار روانى عقيده و تحولّ
شود، اما اگر حوادث و رويدادها را با ترازوى  با شوك فكرى مواجه مى) بيند عقيده را مى

آميـز،   ها بسنجيم و بدانيم كه تاريخ از حوادث خالى نخواهد بود و حوادث اختالف ارزش
رخواهيم يافت كـه  شود، آنگاه د ترين فاجعه نيست كه وجدان انسان به آن مبتال مى بزرگ
)P)391F2»ى فكرى شد ز اين حادثه دچار صدمهنبايد ا

P.  
 : نويسد مى» عثمان يةعبقر«سپس در آخر كتاب 

ها، خيـر و درسـى    شرّ مطلق بود، اما مانند ساير فاجعهس  ى قتل عثمان گرچه فاجعه«
در برداشت كه عموما بعد از گذشت روزهاى سياه، در زندگى فرد يـا جامعـه بـه ظهـور     

پيوندد؛ خير و نفع اين فاجعه در آن بود كه براى كسانى كه يقين نداشتند، اين حقيقت  مى
توانند خليفه را استيضاح و محاسبه كنند، آن هـم حـاكمى را كـه حـدود      ثابت شد كه مى

 . حكومتش از مرز چين تا اقيانوس اطلس ادامه داشت

                                           
تا زنـده بـود، جانشـينى    ) و مخالفان ميانبين حا(كرد بر اثر بروز اختالفات  گيرى مى زيرا اگر او كناره -1

مجبـور بـه    ،رسـيد  شد به دست طرفداران وى به قتل مـى  شد و اگر معين هم مى نمى براى وى تعيين
 )مترجم. (شد و اين حدس وى مقرون به صحت بود گيرى و استعفا مى كناره

 .708ـ  709، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -2
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اى  ى پيرمرد نود سـاله  هخير و درس ديگر، تبلور و آشكار گشتن ايمان راسخ و صادقان
ترين شرايط، حاضر به آسيب ديدن  ى شديد و سخت بود كه در حالت تشنگى و محاصره

اى آب  خواست هزاران سرباز فداكار، در جـايى كـه قطـره    كسى نيست، حال آنكه اگر مى
)P)392F1»ساختند د، دريايى از خون جارى مىبراى آشاميدن ناياب بو

P.    حافظ تقى الـدين سـبكى
 : گويد هجرى مى 756متوفاى 

امام بر حق و شهيد مظلوم بود، خداوند صحابه س  ما عقيده داريم كه حضرت عثمان«
در حق . را از ارتكاب قتل وى محفوظ نگه داشت، متولّى قتل وى شيطانى رانده شده بود

هيچ يك از صحابه ثابت نيست كه به قتل وى راضى باشد، بلكه آنچه به ثبوت رسيده اين 
)P)393F2»ى آنان مخالف اين كار بودند همه است كه

P.  

* * * 

                                           
اگر ! جان خودمبه «: گفتند شورشيانآمده است كه ايشان خطاب به  رواياتدر . 838همان منبع، ص  -1

» .رفتم عراق مى ،مصر والياتبه يكى از  ،بفرستند سپاهياننوشتم كه  مى والياتقصد جنگ داشتم به 
 )تاريخ طبرى، مقتل عثمان(

 .ق. ـه 1316 ،، چاپ بوالق مصر260، ص 2، ج التحبير شرح التحريرالتقرير وعالمه ابن امير الحاج،  -2



 

 

 :بخش ششم
 ر زمان خالفتش دس  مرتضیعلى 

 
 

ى خالفـت   بعد از خالفـت ـ دوره  س  ى حضرت على ـ اولين خطبهس  بيعت با على
و مشكالت آن دوره ـ انتقال مركزِ خالفت از مدينه به كوفـه ـ آغـاز اخـتالف و      س  على

ـ نگاهى كوتاه به اختالفات و مناقشـات    لعايشه براى س  جنگ جمل ـ احترام على 
ــ جنـگ صـفِّين ـ داسـتان حكميـت و       س  و معاويهس  صحابه ـ اختالف نظر بين على 

و ظلـم خـوارج در حـقّ وى ـ     س  داورى ـ ظهور خوارج ـ قبول حكميت از جانب على  
 .الگوى روزگار سختى و اضطرارس  خوارج و سبائيه ـ على

 





 

 

 تش در زمان خالفس  علي

 س  بيعت با على

ــ در حـالى كـه    س  النـورين  ذيانگيز حضرت عثمـان   مردم مدينه بعد از شهادت غم
Pغافقى بن حرب بر شهر مسلط بود ـ تا چند روز 

)
394F

1(
P     منتظر ماندند كه چه كسـى بـراى بـه

اين مسئوليت را س  مصريان اصرار داشتند على. شود دست گرفتن زمام امور پيش قدم مى
مردم مات و حيـران مانـده   . كرد اما او غالبا خود را از چشم مردم پنهان مى. به عهده گيرد
آمدنـد و  س  نـزد حضـرت علـى   . دانستند اين مشكل را چگونه حل نماينـد  بودند و نمى

آنـان همگـى   . اصرار ورزيدند، وى بعد از چندين بـار مراجعـه بيعـت آنـان را پـذيرفت     
ى اسالمى آن روز،  در واقع در جامعه. اردكسى جز على شايستگى اين كار را ند: گفتند مى

تـر و بـا    شايستهس  كسى نبود كه براى امر خالفت از على بعد از ابوبكر و عمر و عثمان
 . تر باشد كفايت

 : گويد راوى مى
اى پشمين بر سر داشـت و بـر كمـانش     در حالى كه لباس و عمامهس  حضرت على«

Pزد تكيه مى

)
395F

2(
P فته بود، وارد مسجد شد و سپس باالى منبر هاى خود را به دست گر و كفش

. ـه 35سال  ذى الحجه 24اين بيعت در تاريخ . آنگاه عموم مردم با او بيعت كردند. رفت
 18در س  ترين قول همين است؛ زيرا اگر شهادت حضرت عثمـان  انجام گرفت و صحيح

                                           
هيجـدهم ذى  : گوينـد  متفاوت است؛ بعضـى مـى  س ت عثمان در مورد تاريخ شهادت حضر روايات -1

اى ماننـد ابـن جريـر معتقدنـد كـه       عده. الحجه اين حادثه به وقوع پيوست و مشهور هم همين است
روز جمعـه سـه روز گذشـته از ذى الحجـه     : گويند برخى مى. م تشريق بوده استآياوقوع حادثه در 

 )190، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا. (ن عساكراند؛ مانند اب الحجه گفته بعضى دهم ذى. بود

همان گونه كه در تاريخ شـهادت حضـرت عثمـان    . 226ـ   227، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداتلخيص از  -2
 )مترجم. (مختلف است رواياتنيز س اختالف نظر وجود دارد، در تاريخ بيعت با حضرت على س 
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آن (ده پـس از پـنج روز انجـام شـ    س  ذى الحجه واقع شده بود و بيعت با حضرت على
Pباشد 24، پس اولين بيعت با ايشان بايد در روز )گونه كه در برخى روايات آمده است

)
396F

1(
P . 

 بعد از خالفت س  ى حضرت على اولين خطبه

برفراز منبر نشسـت و كسـانى كـه تـا آن     س  چون روز جمعه فرا رسيد حضرت على
يسـت و پـنجم   روز ب ]مجـدد [زمان بيعت نكرده بودند بـا او بيعـت كردنـد، ايـن بيعـت      

ى خود را بعد از حمد و صـلوات، ايـن گونـه     وى اولين خطبه. الحجه صورت گرفت ذى
 : آغاز نمود

همانا خداوند براى راهنمايى بشر كتابى فرود آورده و نيك و بد را در آن بيان نمـوده  «
خداوند امورى را حرام ! است، پس شما خير و نكويى را بگيريد و شرّ و بدى را رها كنيد

تر قـرار داده   ى آنها هتك حرمت مسلمانان را حرام قرار داده كه ناشناخته نيستند و از همه
مسلمان كسـى  . است و حفظ حقوق مسلمانان را به اخالص و توحيد وابسته نموده است

. است كه ديگران از آسيب زبان و دستش سالم باشند، جز در مواردى كه بـه حـق باشـد   
ت كه مسلمانى ديگر را مورد آزار و اذيت قرار دهد مگر در براى هيچ مسلمانى جايز نيس

به اداى حقوق اقشار مختلف مردم بشـتابيد و بدانيـد   . موردى كه به حكم شرع الزم شود
اند و قيامت، شـما را نيـز از پشـت سـر، بـه سـراى        كه مردانى پيش از شما از جهان رفته

در مـورد بنـدگان و سـرزمين    ! دهد، پس سبك بار به آنها ملحق شـويد  جاودانى سوق مى
هاى زمين بازخواست خواهيـد شـد    خدا، از او بترسيد؛ زيرا شما حتى از حيوانات و بقعه

نكـويى ديديـد آن را    ]از جانب ما[خدا را اطاعت كنيد و از فرمانش سرپيچى نكنيد، اگر 
نفـال را  ى ا سـوره  26ى  سپس در پايان، آيه. بگيريد و اگر بدى ديديد از آن اجتناب كنيد

به خاطر آوريـد هنگـامى را كـه شـما در روى زمـين      «: فرمايد تالوت كرد كه خداوند مى
ترسيديد مردم شـما را برباينـد،    گروهى كوچك و اندك و ضعيف بوديد، آن چنان كه مى

                                           
 .226 ـ 227، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداتلخيص از كتاب  -1
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اخت تـا شـكر   سـ  مندتان هاى پاكيزه بهره ولى خدا شما را پناه داد و يارى كرد و از روزى
)P)397F1»يدنعمتش را به جا آور

P.      اين خطبه، به موقـع و مناسـب حـال و روز شـنوندگان بـود .
درست موضع حساس را هدف گرفتـه و انگشـت را بـر محـل درد     س  اميرالمؤمنين على

ترين چيزى كه مسلمانان به آن مبـتال بودنـد،    گذاشته است؛ زيرا در آن برهه از زمان، مهم
زير پا گذاشتن كرامت او بـود  هتك حرمت مسلمان و جرأت نمودن به ريختن خون او و 

ى كوركورانه قرار گرفته بـود و   ، هدف همين فتنهسى مسلمانان حضرت عثمان  و خليفه
ى جانكاه در برابر انظار مردم، در شهر پيامبر و در جوار مسجد و مرقد رسـول   اين فاجعه

بـه دسـت   اى كـه امـور مسـلمانان را بعـد از وى      بنابراين خليفه. انجام شده بود ص  اللّه
گرفت وظيفه داشت كه توجه مردم را نسبت به رعايت حقـوق مسـلمانان و تـرس از     مى

 . خدا در مورد آزار بندگان و حتّى حيوانات متمركز سازد
ى جديد خالفت را در اين جملـه   ايشان با حكمت و بالغت تمام، برنامه و شعار دوره

سـپس  » .ر بدى ديديد آن را رها كنيـد اگر نكويى ديديد آن را بگيريد و اگ«: بيان نمود كه
اى از قرآن به پايان برد كه در آن برهه، نياز به استحضار آن داشتند،  ى خود را با آيه خطبه

ى آغازين اسالم را با اوضاع كنونى مقايسـه   ى آن حاالت قبل از اسالم و دوره تا به وسيله
خورده بودنـد تـا جـايى كـه     كنند؛ زمانى را به ياد آورند كه بسيار اندك و ضعيف و سـر 

رباينـد و هـم    همانند قطعه گوشتى بودند كه بر كف دست قرار دارد و پرندگان آن را مـى 
شان حساب باز كرده  اكنون داراى قدرت، ثروت، مقام، سالمت و امنيت هستند، دنيا براى

. استهاى فراوان به آنان داده  و در برابرشان سر تسليم فرود آورده است و خداوند نعمت
 . ها خدا را فراموش نكنند ند و با داشتن اين نعمتا به ياد آوربنابراين الزم است گذشته ر

 
 

                                           
 .166ى  ى فيض االسالم، خطبه و نهج البالغه 227ـ  228، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
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 و مشكالت آن دوره س  ى خالفت على دوره

تـرين مراحـل    تـرين و پيچيـده   گزينش حضرت على براى خالفت در يكى از حساس
رهبـر جامعـه يـا    تاريخ، انجام گرفت، در مقطعى كه انجام وظيفه براى رييس حكومت و 

ى شـهادت   اى كه فاجعـه  در برهه. آمد ترين آزمون به حساب مى ى مسلمانان، بزرگ خليفه
ترين شـكل و بـا قسـاوت و     با بدترين و وحشيانهس  ى مسلمانان، عثمان بن عفان خليفه

از (در اين حادثه از يـك سـو عوامـل تنفـر و انزجـار      . سنگدلى تمام به وقوع پيوسته بود
و از سوى ديگر برانگيختن عواطف و احساسات يك جا جمـع شـده   ) فاجعه عامالن اين

شمارى برخاسته بود  ها و شبهات بى ها قوت گرفته و سؤال بود، شايعات و حدس و گمان
موضـوع محافـل و   س  ها و انتظارات زيادى پيدا شده بود، خبر شهادت عثمان و خواسته

رانشـينان و اهـل مصـر و عـراق فريـاد      اى از صح زبانزد خاص و عام بود؛ و حتـى عـده  
ى ناگوار دست به سياه و سفيد نزده  خونخواهى سر داده بودند كه هنگام وقوع اين حادثه
 ! اى خون و يك قطره عرق هم نريخته بودند، چه رسد به قطره

هاى مختلف بعد از حوادث غيـر عـادى،    ها و مكان آرى، هرگاه جوامع بشرى در زمان
حى ـ روانى خويش را از دست بدهند و بـه كارهـايى اشـتغال نداشـته      آرامش و ثبات رو

شان را به خود مشغول دارد و  باشند كه نيروى فكرى و جسمى آنها را به كار گيرد و ذهن
هايى همچون جنـگ و فـتح يـا كارهـاى اساسـى و زيـر بنـايى مثـل آبـادانى و           سرگرمى

اشته باشد، ناچار به چنين سرنوشتى وجود ند.. . سازندگى يا تالش براى رونق اقتصادى و
هـيچ يـك   ) پس از شهادت حضرت عثمان(مسلّم است كه درآن زمان . دچار خواهند شد

هـاى خالفـت    ى قبلى به شهادت رسـيده و پايـه   از اين عوامل وجود نداشت؛ زيرا خليفه
ى اسالمى در خالء و شـكاف بزرگـى    ى جديد مستحكم نشده بود، بنابر اين جامعه خليفه

ى  تر و زيانبارتر از خالء و فراغت در زندگى يـك جامعـه   برد و چيزى خطرناك ه سر مىب
 . اند وجود ندارد آشوب زده يا مملكت نوپا كه دشمنان بزرگى آن را احاطه كرده
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استاد بزرگوار، عباس محمود عقّاد، تصوير روشـنى از ايـن بحـران و آزمـون سـخت      
در مقام خليفه و ولى امر مسلمانان با آن س  ترسيم كرده است، آزمايشى كه حضرت على

تـر   گناه مواجه گشت، در حالى كه او از پيامدها و مسئوليت اين حادثه از هر كس ديگر بى
بـيش از سـاير   س  در دفـاع از عثمـان  س  و فرزندش، حسـن س  تر بود؛ زيرا على و پاك

 . بزرگان صحابه و فرزندان جوانشان نقش داشتند
 : گويد عقّاد مى

على وظيفه داشت كه از يك سو اسب خود را از سركشى باز دارد و از سـوى ديگـر   «
)P)398F1»موانع را نيز از سر راه آن بردارد تا به سير خود ادامه دهـد 

P.      م ايـن بـود كـهمشـكل دو
مشاهده يا شهادت شرعى بتـوان   كامالً مشخّص نبودند كه براساسس  عامالن قتل عثمان

توانست آنها را بـه طـور    نمىس  همسر حضرت عثمان از آنان قصاص گرفت؛ حتّى خود
 . در واقع بيش از يك مشكل وجود داشت. مشخّص شناسايى كند

 : افزايد عقّاد مى
را عنوان كرد س  موضوع قصاص از قاتالن حضرت عثمانس  يك بار حضرت على«

بـاال   هـا را  بايد قاتالن عثمان قصاص شوند، يك مرتبـه تمـام لشـكريان او نيـزه    : و فرمود
خواهـد خـون او را    ما همه قاتالن عثمان هستيم، هـر كـس مـى   : گرفتند و هم صدا گفتند

)P)399F2»ى ما را قصاص كند بگيرد همه
P. نويسد سپس مى : 

بودنـد  س  خطاب به آنـان كـه خواسـتار مجـازات قـاتالن عثمـان      س  حضرت على«
جماعتى كه فعالً بر ما  دانيد من نيز به آن آگاهم، ولى با آنچه را شما مى! برادران: گفت مى

توانم بكنم؟ وانگهى، غالمان شـما و افـراد    تسلط دارند و ما بر آنان مسلط نيستيم، چه مى
اند و حال، همان مردم هم ميان شمايند و  نشين نيز به همراه آنان به شورش برخاسته باديه

ى وجـود دارد  كنند، به نظر شما آيا اكنون موضع قدرت ى شما مى هر كارى بخواهند درباره

                                           
 .885، ص ميةاإلسال العبقريات عقاد، -1
 .158، ص 5و طبرى، ج  924همان منبع، ص  -2
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Pى شما را عملى كند؟ كه خواسته

)
400F

1(
P     تـرين راه را بـراى    اگـر خونخواهـان عثمـان نزديـك

بايست ابتدا ولى امر را تأييد نمـوده و او را يـارى    كردند، مى رسيدن به مقصد انتخاب مى
ى حدود شرعى قدرت حاصـل كنـد، آنگـاه بـا حـقّ و انصـاف از او        كردند تا بر اقامه مى
)P)401F2»تا حكم شريعت را نافذ كندخواستند  مى

P.  گويد مى» بةاإلصا«حافظ ابن حجر در : 
اين بود كه اول، آنان از ولى امر اطاعت كننـد، سـپس اوليـاى    س  رأى حضرت على«

ادعاى خونخواهى كنند و آنگاه او آنچه را حكم شريعت مطهر اسـت، در   سخون عثمان 
ند بايد نخست قاتالن را دسـتگير كنـى و   گفت حق قاتالن اعمال دارد، اما گروه مخالف مى

ى  قصاص بدون دعوى و بدون اقامـه  معتقد بود كهس  ولى حضرت على. به قتل برسانى
)P)402F3»ن نيست و هر دو گروه مجتهد بودندبينه ممك

P. »      در ميـان صـحابه گروهـى بودنـد كـه
Pطرفى خود را حفظ كردند و از سوى هيچ يك از طرفين، وارد ميدان جنگ نشـدند  بى

)
403F

4(
P .

)P)404F5»درست بوده استس  نظر دارند كه رأى حضرت على اهل سنت اتفاق
P.  

                                           
 )مترجم) (167 :شماره ي نهج البالغه، خطبه( 924همان، ص  -1
 .924همان، ص  -2
استاد محمـد صـالح احمـد الغرسـى در كتـاب      . 508، ص 2، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -3

هنگامى كه به قدرت رسيد به  سمعاويه امير خود «: نويسد مى» فصل الخطاب فى مواقف األصحاب«
در آغاز معتقد بود و نتوانست كسى از قاتالن عثمان را بـدون ثبـوت   س اى عمل نمود كه على  شيوه

 )123ص (» .ل برساندشرعى به قت
دانستند، چنـان كـه امـام فقـه و      زيرا حق بر فريقين مشتبه شده بود و هر دو گروه، خود را بر حق مى -4

نسبت بـه گـروه   س حضرت على  يارانكند كه روز صفّين يكى از حديث، اسحاق بن راهويه نقل مى
نكويى زبان مگشاييد؛ زيرا آنان در حق آنان جز به «: مخالف سخنان تندى بر زبان آورد، ايشان فرمود

» .انـد  ايم كه آنان عليه مـا بغـاوت كـرده    ايم و ما پنداشته اند كه ما عليه آنها بغاوت و ستم كرده پنداشته
، مصر 61، ص 3ابن تيميه، منهاج السنه، ج شيخ اإلسالم  –) زعمنا أنّهم بغـوا علينـانا بغينا عليهم و أزعموا (

 )مترجم. (ق. ـه 1322
 .، دارصادر، بيروت508، ص 2، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاحجر،  ابن -5
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Pانتقال مركز خالفت از مدينه به كوفه

)
405F

1( 

كوفه . كوفه را ـ در عراق ـ پايتخت و مركز خالفت خويش قرار داد  س  حضرت على
شايد در ذهـن خواننـده ايـن    . هاى نظامى و انتظامى و ادارى ايشان بود مركز تمام فعاليت

كوفه را اقامتگاه و پايتخـت خالفـت جهـانى    س  سؤال مطرح شود كه چرا حضرت على
س  تا شهادت حضرت عثمـان  ص  اسالم قرار داد، حال آنكه از زمان هجرت رسول اللّه

 اختصاص داشته است؟ ) شهر پيامبر(ى منوره  اين جايگاه به مدينه
خواست  قدام نمود كه نمىبه اين دليل به اين كار اس  به نظر اين جانب، حضرت على

، محـل  ص  اللّـه ى او و دارالهجرت و مدفن رسول  شهر مدينه، شهر محبوب و پسنديده
هاى داخلى و تاخت و تازهاى نظامى گردد؛ زيرا ايشان با بـروز اختالفـات داخلـى     جنگ

 كرد، بنابر اين ادب مسجد نبوى و حرم دوم و آرامگاه رسـول  بينى مى وقوع جنگ را پيش
بـه راسـتى،   . اى قرار نگيرد ى منوره مركز هيچ گونه فتنه كرد كه مدينه اقتضا مى صاكرم 

بود، چنان كه چند سال بعـد   بايست در اين مورد، حساس و غيور مى فردى چون على مى
پيش آمد كه احساسـات مسـلمانان را سـخت    » حرّه«ى  از اين اقدام، در زمان يزيد، واقعه

وقوع ايـن گونـه   . و ساكنان آن زير پا نهاده شد صيامبر دار كرد و حرمت شهر پ جريحه
 . عمليات هنگام جنگ و اختالف بعيد نيست

دانـد، او   اما استاد عقّاد دليل اين كار را مصـلحت جغرافيـايى و ادارى و فرهنگـى مـى    
 : نويسد مى

ترين پايتخت براى امامت جهانى بود؛ زيرا ايـن شـهر محـل     در آن زمان كوفه مناسب«
هاى گوناگون و گذرگاه بازرگانان هند، فارس، يمـن، عـراق و شـام     ع اقوام و مليتاجتما

هاى مختلف و علـم   ها و زبان بود و از طرفى ديگر پايتخت فرهنگى هم بود و مركز دانش

                                           
از  زيـادي محدثان و دانشمندان  ا،فقه. اين شهر را سعد بن ابى وقاص پس از جنگ قادسيه آباد نمود -1

قبل از بغـداد، همـين شـهر را     عباسيان. بصره و كوفه مركز فرهنگ عربى بودند. اند اين شهر برخاسته
 .خود قرار داده بودندى  دارالخالفه



 المرتضي  246

شد، به همين سبب اين شهر از نظر موقعيت  نويسى تلقى مى انساب و فنون شعر و داستان
)P)406F1»كان براى حكومت يك پيشوا بودترين م زمانى آن روز مناسب

P.  

 آغاز اختالف و جنگ جمل 
 : گويد ابن كثير مىحافظ 

 و ديگر سران صحابهبپس از آنكه كار بيعت با على به پايان رسيد، طلحه و زبير «
 ى حدود كند و قصاص خون عثمان را بگيرد، على نزد وى آمدند و از او خواستند تا اقامه

الن ياوران و همدستان زيادى دارند و گرفتن قصاص هم اكنون قات: عذر آورد و گفتس 
)P)407F2»ى من ممكن نيستبرا

P.  بعد از ذكـر نـام بزرگـان    » الطبقات الكبرى«ابن سعد در كتاب
بيعت كردند و جميع كسانى كه در مدينه بودند، اعـم از صـحابه و   س  صحابه كه با على

 : گويد غير صحابه، مى
Pنيز آنجا بود ل ند و عايشهبه مكّه رفت بطلحه و زبير «

)
408F

3(
P.     سـپس بـه همراهـى

س  شدند، اين جريان به اطّالع علـى  عازم بصرهس  براى خونخواهى عثمان لعايشه 
)P)409F4سرسيد، او نيز از مدينه به سوى عراق حركت كـرد و ابتـدا سـهل بـن حنيـف      

P   را بـه
                                           

 .952، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1

 .228، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
در هيجدهم ذى الحجه بـه  س به سفر حج رفته بود و شهادت حضرت عثمان  ل حضرت عايشه -3

 .وقوع پيوست
ن بود كه در جنـگ بـدر   ابوسعد سهل بن حنيف بن وهب االنصارى االوسى، يكى از اصحاب نخستي -4

او در تمام غزوات شركت داشته . شركت داشت و در جنگ احد جزو كسانى بود كه پايدارى نمودند
حضرت على او را بعـد  . بست) برادرى( ةعقد مواخاس طبق روايتى رسول خدا بين او و على . است

كرد، در جنگ صفين با او را والى شام مقرر س ى جمل جانشين خود كرد و به جاى معاويه  از واقعه
بـر او نمـاز   س در كوفـه رحلـت كـرد و حضـرت علـى      . ق. ـه 38حضور داشت، در سال س على 

، چاپ 3االعالم، زِركلى، ج . (هاى حديث ثبت شده است خواند، چهل حديث به روايت او در كتاب
 )، بيروت1969سوم، 
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جـاى او  جانشينى خود برگزيد، ولى سپس برايش نامـه نوشـت تـا بـه او بپيونـدد و بـه       
» ذوقـار «ابوالحسن مازنى را به جانشينى خويش در مدينه منصوب كرد و خـود در محـل   

را به كوفـه فرسـتاد تـا مـردم را بـه       ب و حسن بن علىس  اردو زد و عمار بن ياسر
آنگـاه  . همكارى و خروج با وى دعوت كنند، اهل كوفه نيز اجابت كردند و به او پيوستند

و آنجا با طلحه و زبير و عايشه و همراهان آنان از اهل بصره با لشكر خود به بصره رفت 
)P)410F1»جمل«و ديگران، در روز 

P  هجرى برخـورد كـرد و بـر آنـان      36ماه جمادى اآلخر سال

                                           
 لعايشه  ام المؤمنينوز معركه، ى جمل به اين علّت نامگذارى شده است كه ر روز جمل و واقعه -1

بـه   ل اند كـه حضـرت عايشـه    از علما و محققان نوشته زياديى  عده. در هودج بر شتر سوار بود
عالمه عبدالقاهر بغدادى . منظور ايجاد صلح بين فريقين خارج شده بود، اما ديگران بر او چيره شدند

ي  منظـور عايشـه  «: نويسـد  مى 289ل ص چاپ استانبو» اصول الدين«در كتاب ) ق. ـه 429متوفاى (
بر رأى او غالب شدند و پاى » بنى ازد«و » بنوضبه« ي ايجاد صلح بين فريقين بود، اما دو قبيله صديقه

همين مطلب را ذهبى در جلـد دوم  » .در حقيقت مقصر آنها هستند نه ايشان. او را به جنگ كشانيدند

: گويـد  ابـن كثيـر مـى   . اند آورده ية، كتاب البدا239، ص 7كتاب خود و ابن كثير در ج  193ى  صفحه
ــه بصــره فرســتاد، او ابتــدا نــزد حضــرت عايشــه  ) جهــت مــذاكره(قعقــاع را س حضــرت علــى  ب

هـدف شـما از ايـن سـفر     ! مـادرم : رفت و گفت و گوى خود را چنـين آغـاز نمـود    ل المؤمنين ام
قعقـاع از او خواسـت تـا    . نـدارم هدفى جز اصالح بين مردم ! فرزندم: چيست؟ ايشان در پاسخ گفتد

مـن از ام  : را به حضور بطلبد، وقتى آنان حاضر شدند، قعقاع خطاب به آنها گفـت  لطلحه و زبير
به منظور صلح و آشـتى بـين   : اند؟ ايشان پاسخ دادند المؤمنين پرسيدم، به چه منظورى تشريف آورده

به نظر شما راه رسيدن بـه ايـن   : قاع گفتقع» .ما هم جز اين هدفى ديگر نداريم«: مردم، آن دو گفتند
 ...رسيدگى به موضوع قاتالن عثمان: هدف چيست؟ گفتند

مصـلحت در ايـن اسـت كـه شـما بـه علـى        : قعقاع ضمن توضيح موانع دستگيرى قاتالن گفـت 
بپيونديد و قدرت او را تحكيم بخشيد، وقتى فتنه خاموش شد به قصاص از قاتالن مبادرت خـواهيم  

اگر على با راى شـما  . خوبى است بسياررأى : نهايت آنان بر اين امر راضى شدند و گفتنددر ...  كرد
بازگشـت و قضـيه را بـه اطـالع وى     س قعقاع نـزد علـى   . موافق باشد كار به اصالح خواهد انجاميد

فرستاد كه به قصد صـلح و آشـتى آمـده     پيامس نيز جداگانه به على  ل المؤمنين رسانيد و خود ام
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 بسـيار بدين ترتيب نزديك بود صلح بين دو گروه برقـرار گـردد، بنـابر ايـن     . ه به قصد جنگاست ن

اول،  التراث العربـى، چـاپ   احياء، چاپ بيروت، دار168ص"،7، ج يةو النها يةالبدا(» .خوشحال بودند
 .)ق. ـه 1417

از سـوى  ى جمـل   شود كه اشتعال جنگ در معركـه  از كاوش در اخبار و شواهد تاريخى ثابت مى
 .ى آنهاست ريزى شده است و مسئوليت آن به عهده طرح سبائيه

وقتى قاتالن ديدند كـه اوضـاع   : (نويسد مى» ميةتاريخ االمم اإلسال«شيخ محمد خضرى بك در كتاب 
و با استفاده از تاريكى شب بـه اردوگـاه   ) رود، احساس خطر كردند به سوى صلح و آرامش پيش مى

مـردم كوفـه   : پرسيدند چـه شـده؟ گفتنـد    لحمله بردند، طلحه و زبير) رطلحه و زبي(مردم بصره 
دانستيم كه على بـدون جنـگ و    مى: شبانگاه به ما هجوم آوردند، گفتند) س حضرت على  لشكريان(

 . دارد، او با ما آشتى نخواهد كرد حرمت شكنى دست بر نمى
شخصـى را   سبائيانخبر است؟  آن سوى ديگر نيز وقتى حضرت على سر و صدا را شنيد، پرسيد چه

 جويـا وقتـى علـى   . خواهنـد بـه او بگويـد    گماشته بودند تا آنچه را مىس در نزديكى حضرت على 
جمعى از مخالفان به ما شبيخون زدند كه آنان را بـه عقـب   : احوال شد، همان شخص در پاسخ گفت

نى نكننـد بـاز نخواهنـد    شـك  دانستم كه طلحه و زبير تا خونريزى و حرمت مى: گفتس على . رانديم
 )57ـ  58، ص 2ج . (آمد

مـردم پـس از شـنيدن خبـر صـلح، شـب       «: نويسد عالمه ابن كثير قريشى مى» يةالنهاو يةالبدا«مؤلّف 
بردنـد و تمـام شـب بـه مشـورت       خوشى داشتند؛ اما قاتالن، آن شب، در پريشانى و دلهره به سر مى

برقرارى صلح، شبانه به نحـوى كـه هـيچ كـس مطلـع      در نهايت تصميم گرفتند كه قبل از . پرداختند
آنگاه جنگ در گرفت و هـر دو  ...  نشود، آتش جنگ را برافروزند، لذا قبل از بامداد وارد عمل شدند

) 169ـ   170، ص 7ج . (خبـر بودنـد   گروه به مبارزه پرداختند، در حـالى كـه از حقيقـت مـاجرا بـى     
عالمـه خضـرى بـك    . ، انتشـارات اسـاطير  2432و  2417، ص 6ى فارسى تـاريخ طبـرى، ج    ترجمه

. كردنـد  ور مـى  پيوسته آتش جنگ را شـعله ) كه نفرين بر او باد(ابن سوداء  ياران ،سبائيان«: نويسد مى
كعب . كرد ى او توجه نمى اما كسى به گفته! دست نگه داريد! زد كه اى مردم مى يادفرس منادى على 

ب، شـايد خداونـد بـه    يـا مـردم را در ! اى ام المؤمنين: گفتبن سوار، قاضى بصره، نزد عايشه آمد و 
ى خـويش كـه بـاالى شـتر بـود نشسـت و        ايشان در كجاوه. ى شما بين آنها آشتى برقرار كند وسيله

بـا ايـن حـال    ... اطراف كجاوه را با نيزه پوشاندند، وقتى در نزديكى معركه رسيد، آنجا توقـف نمـود  
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Pسيزده هزار كشته به جاى گذاشت) طبق روايتى(اين جنگ . پيروز گشت

)
411F

1(
P حضرت على 

)P)412F2»نمود گزيد و سپس به كوفه مراجعت پانزده شب در بصره اقامتس 
P.   ناگفته نماند كـه

اى از  بعد از آن كه عده[آغاز نشد، بلكه س  از سوى حضرت على ]به طور رسمى[جنگ 
نبـرد پرداختنـد و جنـگ     اصحاب جمل بـه [كوفيان به لشكر اصحاب جمل شبيخون زدند

Pرسما آغاز شد

)
413F

3(
P .س  كند كه حضرت علـى  طحاوى با سند خود از زيد بن وهب نقل مى

بن عباس را نـزد كوفيـان فرسـتاد، آنـان در       قار فرود آمد و حضرت عبداللّهبه محل ذى 
حضـرت زيـد   . سپس عمار را فرسـتاد، آنگـاه بيـرون آمدنـد    . اجابت، ضعف نشان دادند

گويد حضـرت   راوى مى. من نيز از جمله كسانى بودم كه همراه او خارج شدند: گويد مى
جنگ را آغاز  ]به قصد انتقام]كه اهل جملاول دست به حمله نزد، بلكه بعد از آنس  على

Pدست به حمله زدس  كردند، على

)
414F

4(
P. از وى خواستند كـه امـوال   س  اى از ياران على عده

ايـن پيشـنهاد را رد كـرد،    س  را بين آنان تقسيم كند، ولى علـى  بياران طلحه و زبير 
اى مـا حـالل   چگونه ريختن خـون آنـان بـر   : اينجا بود كه سبائيان اعتراض كرده و گفتند

                                                                                                             
كاش پدرت بيست سـال  : به فرزندش، حسن گفتس على كشته شدند، حتى حضرت  زياديى  عده

مـن همـواره تـو را از ايـن كـار بـاز       ! پدرم: حسن در جواب گفت! رفت مى دنياقبل از اين حادثه از 
) 339ـ   340، ص 2ج . (كردم كه كـار بـه اينجـا بكشـد     من گمان نمى! فرزندم: على گفت. داشتم مى

 .مراجعه كنيد 170، ص 7، ج يةبراى اطالع بيشتر به البدا

هـزار آمـده    تعداد كشـته شـدگان ده   يةالنهاو يةاست، چنان كه در البدا كمتر از اين تعداد نيز گفته شده -1
 .است

 .31ـ  32، ص 3، ج الطبقات الكبرىابن سعد،  -2
رأى هر دو گروه بر اين بود كه تا زمانى كه طرف مقابل، جنگ را آغاز نكند، دست از جنگ  ابتدا،در  -3

يورش بردند، آتـش جنـگ    بصريانارند تا حجت تمام گردد؛ اما وقتى آشوبگران سبايى به لشكر برد
ى  و ترجمـه  186، ص 4تاريخ كامل، ابـن اثيـر، ج   : ك.ر. (مشتعل شد و مجالى براى كنترل آن نماند

 )ـ مترجم 2433، ص 6تاريخ طبرى، ج 
 .ديوبند، هند، كتاب السير، مكتبه رحيميه 102شرح معانى اآلثار، ج  -4
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چـه كسـى از شـما دوسـت دارد كـه      : گفـت س  است، ولى اموالشان حالل نيست؟ على
المؤمنين سهم او باشد؟ همه سكوت كردند امP

)
415F

1(
P . 

  لبراى عايشه س  احترام على

 : گويند نهايت مورد احترام و اكرام قرار داد، مورخان مى را بى لعايشه س  على
گروهـى از نگهبانـان را همـراه وى فرسـتاد و     را بدرقه نمود و  ل عايشهس  على«

چهل نفر از زنان سرشناس بصره را براى همراهى او انتخاب نمود و دستور داد تا دوازده 
طالب اين مبلغ را كم دانست و براى  بن جعفر بن ابى اما عبداللّه. به او بدهند) درهم(هزار 

ى خـودم   فقت نكـرد بـه ذمـه   اگر اميرالمؤمنين موا: وى مال بزرگى در نظر گرفت وگفت
جز اين كـه خراشـى جزئـى بـه سـبب اصـابت تيـرى         لحضرت عايشه . خواهد بود

 هنگامى كه روز حركت فرا رسـيد، علـى  . برداشته بود هيچ گونه جراحت ديگرى نداشت
اى : المؤمنين حضور يافتند، او ضمن خـداحافظى گفـت   ى ام و ساير مردم براى بدرقهس 

آنچـه  ! ى ديگر را نكوهش و سرزنش نكند، به خدا سـوگند  ما دسته هيچ يك از! فرزندانم
بين مـن و علـى در گذشـته صـورت گرفـت، چيـزى نبـود جـز آنچـه ميـان يـك زن و            

آنگاه . آيد و او به رغم اين ماجرا از نيكان و صالحان است خويشاوندان شوهرش پيش مى
ن من و او رخ داد اين گويد، آنچه ميا او راست مى! به خدا سوگند: گفتس  حضرت على

ى او  بـراى بدرقـه  س  علـى . همانا او در دنيا و آخرت، همسر پيامبر شماسـت . چنين بود
اين واقعه روز شنبه اول . چندين فرسنگ همراه او رفت و تمام آن روز او را همراهى كرد

Pهجرى به وقوع پيوست 36رجب سال 

)
416F

2(
P .        در روايـات بـه طـور متـواتر آمـده اسـت كـه

 : گفت كرد و مى بعد از اين واقعه اظهار ندامت مى ديقهي ص عايشه

                                           
 .245، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا -1

 .246ـ  247، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2



 251  در زمان خالفتش يحضرت عل: بخش ششم

شـد تـا    و هرگـاه از آن روز يـاد مـى   » !رفتم كاش قبل از رسيدن روز جمل از دنيا مى«
Pشد مى تراش از اشك  گريست كه روسرى جايى مى

)
417F

1(
P . بعد از پايان جنگ، حضرت علـى 

: گفت شناخت مى يد و مىد را مى گذشت، هرگاه يكى از اهل بصره مى از ميان مقتوالنس 
انـد، ولـى ايـن     اند كه افراد سفيه و گمنام در اين جنگ با وى شـركت كـرده   مردم پنداشته

خوانـد و   سپس خود بر مقتـوالن نمـاز مـى   . است) از سرشناسان قوم(فالنى فرزند فالنى 
Pكرد دستور دفن همگى را صادر مى

)
418F

2(
P .روز جمل از معركه برگشت و در س  حضرت زبير

شخصى به نام عمرو بن جرموز او را دنبال كرد و . اى به نام وادى سباع فرود آمد نهرودخا
، پس از آنكه ساما حضرت طلحه . نيددر حالت خواب، به طور ناگهانى او را به قتل رسا

اى در بصره رفت  آنجا به خانه از. كرددر معركه تيرى از سوى فردى نامعلوم به او اصابت 
Pگذشت و بر اثر خونريزى در

)
419F

3(
P .در ميدان جنگ جـان  س  در روايتى ديگر آمده كه طلحه
اش  گذشت او را ديد، خاك از چهـره  ميان مقتوالن مىس  سپرد، هنگامى كه حضرت على

برايم بسيار سخت و نـاگوار اسـت   ! رحمت خدا بر تو باد اى ابومحمد: پاك كرد و گفت
سـپس  . ن، افتـاده بـر خـاك ببيـنم    هاى آسما ريخت زير ستاره هاى خوش كه تو را با اندام

 : گفت
قبـل از   دوست داشتم بيست سال! نمايم، به خدا سوگند ها به خدا شكوه مى از كاستى«

)P)420F4»رفتم اين روز از دنيا مى
P.  را بـه شـهادت رسـانيد و    س  عمرو بن جرموز حضرت زبيـر

ند، اما برد، به اميد آنكه پاداش و مقامى كسب كس  سرش را از تن جدا كرد و پيش على

                                           
، اثر سيد سليمان ندوى كه بهتـرين كتـاب در ايـن    »ى عايشه سيره«براى تفصيل بيشتر رجوع كنيد به  -1

 .موضوع است

 .58، ص 2، ج ميةمحاضرات تاريخ االمم اإلسالخضرى بك،  -2

 .242، ص 7، ج يةو النها يةالبدان كثير، اب -3
 .248، ص 7همان منبع، ج  -4
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به او اجـازه ندهيـد و او را بـه آتـش مـژده      : گفتس  ى ورود خواست، على وقتى اجازه
 : فرمود ام كه مى شنيده صاز رسول خدا : گفتس  در روايت ديگر آمده كه على. دهيد
)421F1(P»درا به آتش جهنم مژده دهي) زبير(قاتل فرزند صفيه «

P.  

 نگاهى كوتاه به اختالفات و مناقشات صحابه 
طرفانه داشته باشيم به اختالفـات   زم است در اينجا توقفى كوتاه و نگاهى گذرا و بىال

 : صحابه كه گاه به جنگ و خونريزى منجر شد
هاى مثبت و دقيق حوادث و تحقيق  هاى تاريخى و پژوهش هاى علمى و تحليل تجربه

و ى قــاطع  در مـورد عـامالن آنهـا، ثابــت كـرده اسـت كـه قضــاوت عجوالنـه و فيصـله        
ان نگذاشته همسى عادالنه و جستن عذر براى متّآميز كه مجالى براى تحقيق و برر خشونت

همچنين بدون آگـاهى از محـيط آشـوب زده و شـرايط حسـاس و      . باشد، صحيح نيست
ى كسانى كه  توان در صدور حكم، تعجيل نمود و درباره بحرانى زمان وقوع حوادث، نمى

محابا داورى كرد كه آنها مردمى گمراه، جاه طلـب   بى شوند مسئول اين وقايع، شناخته مى
اند؛ زيرا بارها اتفاق افتاده است كه در فهم علل حوادث و مناقشاتى كـه از   و بدخواه بوده

ايم و در حق يكى از  اند، دچار اشتباه شده اى با ما نداشته نظر زمانى و مكانى چندان فاصله
ايم؛ به دليل اين كه ما از شرايط زمـان و   مودهغير منصفانه قضاوت ن ]ناخواسته[طرف  دو

ى بـروز ايـن    ايـم و انگيـزه   محلّ وقوع اين حـوادث بـوده كـامالً آگـاه نبـوده     محيطى كه 
از طرف ديگر جايگـاه رهبـران دو گـروه درگيـر و     . اختالفات براى ما روشن نبوده است

ز اهداف آنها نيز مطّلع سوابق دينى و جهادى و فضيلت و تقواى آنها را مد نظر نداشته و ا
در اين جنگ گروهى خواستار اجراى حـد  . جنگ جمل نيز چنين است ي قضيه. ايم نبوده

بودند و گروه ديگر خود را از انجام اين كـار، عـاجز   س  شرعى بر قاتالن حضرت عثمان
بنـابراين بايـد شـرايط آن    . گرفت بين آنان دردانستند، در نتيجه، اين جنگ و اختالف  مى

                                           
 .250، ص 7همان، ج  -1
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خدمات طرفين درگير را كنار هـم قـرار    گار، هدف و انگيزه، تمايالت دينى و سوابقروز
در غير اين صورت بسيار مشـكل اسـت كـه بتـوانيم در     . داد و آنگاه به قضاوت پرداخت

مورد حوادثى كه چند قرن پيش رخ داده است، آن هم در محيطى كه كامالً بـا محـيط مـا    
 . را بپيماييم متفاوت بوده است، راه عدل و انصاف

آيا اصـحاب  : پرسيدندس  ابوبكر از ابوالبخترى نقل كرده كه از حضرت على) قاضى(
 . از شرك گريزان و بيزار هستند: اند؟ در پاسخ فرمود جمل، مشرك

 ـ آيا منافق هستند؟ 
 . كنند منافقان، خدا را بسيار كم ياد مى: ـ فرمود

 اند؟  ـ پس به نظر شما چكاره
اند و اميدوارم من و آنـان از گروهـى    انم هستند كه عليه من شورش كردهبرادر: فرمود

 :ى آنها فرموده است داوند دربارهباشيم كه خ

﴿                     ﴾ ]هرگونه «]. 47: الحجر

شوييم، در حالى كه همه برادرند و بر  نها مىى آ از سينهرا ) حسد و كينه و عداوت(غل 
 ».رو به روى يكديگر قرار دارند) بهشت(هاى  تخت

كنندگان در جنـگ جمـل، بعـدا از موضـع خـود       روايات متعددى نقل شده كه شركت
آن گونه كه قبالً آورديـم و   لالمؤمنين  اند؛ از خود ام پشيمان شده و اظهار تأسف كرده

روايت كرده كـه   ةحاكم از ثور بن مجزا. روايتى نقل شده است چنينس  از حضرت زبير
از كـدام گـروه   : را در آخرين لحظـات زنـدگى ديـدم، از مـن پرسـيد     س  حضرت طلحه

دستت را بگشا تا بيعت كنم، من : ، آنگاه گفتساميرالمؤمنين، على  هستى؟ گفتم از ياران
نزد حضرت  از نمود، سپسدست خود را به سوى او دراز كردم، بيعت كرد و روحش پرو

راسـت   صپيـامبر  ! اكبـر   اللّـه : آمدم و ماجرا را برايش تعريف نمـودم، فرمـود  س  على
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Pپسندد كه طلحه بدون بيعت با من وارد بهشت شود اند، خداوند نمى فرموده

)
422F

1(
P .  عالمه ابـن

ى معروف خود گفتارى عادالنه  سوف اسالم، با ديد وسيعى در مقدمهليخلدون، مورخ و ف
 : نويسد در اين مورد دارد، او مى

ادت دهد گيرى نسبت به يكى از آنان ع مبادا خواننده، انديشه يا زبان خود را به خرده«
امورى كه براى آنان روى داده است، با شك در آميـزد و آن را پريشـان    و دل خود را در

كند؛ زيرا آنـان در   هاى حقّ ايشان را جستجو ها و راه تواند بايد شيوه سازد، بلكه آنچه مى
اند و به هيچ رو اختالف نكردنـد، مگـر بـا حجـت و دليـل، و       ترين مردم اين باره شايسته

و با اين همه، . نجنگيدند و كشته نشدند جز در راه جهاد يا پديدار ساختن حقّ و حقيقت
به  بايد معتقد بود كه اختالف ايشان مهربانى و تفضّلى براى آيندگان بوده است تا هر كس

پـس  . پسندد اقتدا كند و وى را امام و رهبر و دليل راه خود سازد يكى از آنان كه او را مى
)P)423F2»!اين نكات را بفهم و حكمت خدا را در آفرينش و موجـودات او دريـاب  

P    عالمـه ابـن
 : افزايد خلدون مى

 ى كسانى كـه  به روى مردم باز شد، پس كلّيهس  ى فتنه بعد از شهادت عثمان دروازه«
اند و چيزى  ى آنان به امر دين اهتمام داشته اند معذورند و همه در اين وقايع شركت جسته

) اصـل يعنـى اهتمـام بـه امـر ديـن      (اند، آنگاه پـس از ايـن    از عاليق دينى را تباه نساخته
ى  داند و ما درباره اند و خدا به احوال ايشان آگاه است و آن را مى انديشيده و اجتهاد كرده

سو احوال خود ايشـان و از سـوى    انديشيم؛ چرا كه از يك ز گمان نيك چيزى نمىآنان ج

                                           
، مقصـد دوم،  الخفـاء  لـة إزادهلوى،   حكيم االسالم امام احمد بن عبدالرحيم، معروف به شاه ولى اللّه -1

 .280ص 
ت علمـى فرهنگـى   ،انتشـارا 1369چاپ هفـتم  .419، ص 1، ج ى ابن خلدون مقدمهى فارسى  ترجمه -2

 .وزارت فرهنگ
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ى آنها گواه بـر مـدعاى مـا     ارهديگر گفتارهاى حضرت رسول كه صادق و امين است درب
)P)424F1»است

P افزايد سپس مى : 
غـرض   با يكديگر آغاز كـرده بودنـد، بـراى مقصـود و    ) على و معاويه(اى كه  مبارزه«

ورزى نبود، چنان كه گاهى ممكـن اسـت كسـى بـه غلـط       ن باطل و كينهدنيوى يا برگزيد
چنين توهمى كند و ملحدى هـم بـدان بگرايـد، بلكـه آنهـا از روى اجتهـاد در راه حـق        
اختالف پيدا كردند و نظر يكى مخالف نظر ديگرى بود و در نتيجـه بـه جنـگ و كشـتار     

 . دست يازيدند
يه هم در اين باره قصـد باطـل نداشـت،    حق به جانب بود ولى معاوس  هر چند على

بلكه او آهنگ حق نمود ولى در اصابت به حق خطا كرد و همه در مقاصدى كه داشتند بر 
كرد و ناچار  آنگاه طبيعت و خاصيت كشوردارى، اقتضاى فرمانروايى مطلق مى. حق بودند

را از خود گرفت و ممكن نبود معاويه اين  بايد فرد واحدى زمام حكومت را در دست مى
)P)425F2»رفت ضع از امور طبيعى به شمار مىاش رد كند؛ چه اين و و طايفه

P. افزايد سپس مى : 
سـوگند بـه   : كشتگان دو جنگ جمل و صـفين پرسـيدند فرمـود    ي دربارهس  از على«

هر يك از آن گروه كه با دل پاك جـان سـپرده   ! كسى كه جان من در دست قدرت اوست
)P)426F3»اند باشند، به بهشت رفته

P. گويد االسالم ابن تيميه مى شيخ : 
از كتاب و سنت و اجماع سلف، ثابت است كه هر دو گروه مؤمن و مسلمان بودند و «

)P)427F4»اعلـم   تر بودند، واللّه حق نزديكو كسانى كه با او بودند، به س  حضرت على
P.   جنـگ

برد بـين  اى بود كه به جوش آمد و سپس فرو نشست، اما جنگ صفّين ن جمل مانند فواره

                                           
 ).171ص : متن عربى( 415همان منبع، ص  -1
 .393ـ  394، ص 1همان، ج  -2
 )مترجم. (411ـ  412همان منبع، ص  -3
 .433، ص 4، ج مجموع فتاوىشيخ اإلسالم احمد بن تيميه،  -4
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Pدو نظام متوازى

)
428F

1(
P   انجامـد،   و جنگ بين دو لشكر نيرومند بود كه تفصيل آن به طـول مـى

 : پردازيم بنابر اين با اختصار به بيان آن مى

 س  و معاويهس  اختالف نظر بين على

 بر مسند خالفتس  سال سى و شش هجرى در حالى آغاز شد كه امير المؤمنين على
س  بن حنيـف  وى سهل. گزارانى براى هر شهر تعيين نموده بودنشسته و نمايندگان و كار

به واليت شام منصوب كرد، سهل تا تبوك رفته بود كه با سـپاه  س  معاويهامير را به جاى 
من امير و نماينده : از او خواستند كه خود را معرفى كند، او گفت. برخورد كردس  معاويه

اگـر عثمـان تـو را فرسـتاده     : شام، به او گفتندامير : امير كدام واليت؟ گفت: هستم، گفتند
سهل گفـت مگـر اطّـالع    . پس خوش آمدى و اگر كسى ديگر فرستاده از همين جا برگرد

. آرى، از همه چيز مطّلـع هسـتيم  : اى رخ داده است؟ گفتند نداريد كه در مدينه چه حادثه
 . بازگشتس  سهل پس از اين ماجرا از همان جا نزد حضرت على

رسيد آن حضـرت  س  فرستاد، چون قاصد نزد علىس  پيكى به سوى علىس  معاويه
آيم كه هدفى جز قصاص ندارند و خواهـان   از نزد قومى مى: پرسيد چه خبر دارى؟ گفت

كـه بـر   س  انتقام از قاتالن ستمگر هستند، هفتاد هزار شيخ را ديدم كه زير پيراهن عثمان
من برائت خود را از خون ! خدايا: گفتس  على. كردند منبر دمشق آويزان است گريه مى

 . برم كنم و به تو پناه مى عثمان اعالم مى
اى ايراد نمود و مردم  تصميم گرفت با اهل شام بجنگد، به همين منظور خطبهس  على

را براى جنگ فرا خواند و به قصد جنگ از مدينه خارج گشت و پسر عموى خـود، قُـثَم   
او مصمم بود كه به كمك حاميـان و طرفـداران   . برگزيدبن عباس را به جانشينى خويش 

فرزندش، . اند، بجنگد خود با مخالفان و كسانى كه از دستور او سرباز زده و اطاعت نكرده
ى  از اين تصميم منصرف شويد؛ زيرا خـون عـده  ! اى پدر: نزد پدر آمد و گفتس  حسن

                                           
 .ب بحث خواهد شددر مورد اختالف بين اين دو نظام و اسباب و نتايج آن در بخش هفتم همين كتا -1
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امـا  . و تفرقه پديد خواهد آمـد زيادى از مسلمانان ريخته خواهد شد و ميان آنان اختالف 
Pرأى او را نپذيرفت و لشكر را مجهز كردس  حضرت على

)
429F

1(
P .  هنوز از مدينه خارج نشـده

Pبود كه به علّت پيش آمدى از تصميم خود منصرف شد و راه ديگرى در پيش گرفـت 

)
430F

2(
P .

 ام المـؤمنين،  ،ى جمل فراغـت يافـت و در بصـره    پس از آنكه از واقعهس  حضرت على
را به هنگام بازگشت به مكّه بدرقه كـرد، از آنجـا رهسـپار كوفـه شـد و در       له عايش

به او گفتند در كـاخ  . روز دوشنبه در كوفه وارد شد. ق ـه 36تاريخ دوازدهم رجب سال 
Pسفيد

)
431F

3(
P چون عمر بن خطاب فرود آمدن در اين : منزل بگيرد، اما او امتناع ورزيد و گفت

پـس در يـك   . ه همين دليل دوست ندارم در آنجا فرود آيمقصر را ناپسند داشته من نيز ب
اى ايـراد   ميدان منزل گرفت و در مسجد بزرگ شهر دو ركعت نماز خواند و سپس خطبه

اى بـه   را بـا نامـه    نمود و مردم را به نكويى تشويق و از بدى بازداشت و جريربن عبداللّه
 : تقسمتى از آن نامه بدين شرح اس. فرستادس  سوى معاويه

همان مردمى كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من هم با همان شرايطى كـه  «
هر كس حاضر بوده انتخـاب  : توان گفت بنابراين نمى. اند با آنان بيعت كردند بيعت نموده

شورا مخصـوص مهـاجرين و   . تواند مخالفت كند كرده و هر كس خارج از مدينه بوده مى
روى فردى توافق كردنـد و او را بـه امامـت برگزيدنـد، خـدا هـم       انصار است، اگر آنان 

پذيرد و رضاى او در همين كار است و اگر امام به مخالفت بـا مـردم از طريـق ايجـاد      مى

                                           
ى خالفت و محافظت از كرامت و حرمت آن، همان موضع حضـرت   دربارهس موضع حضرت على  -1

اگـر هـر خليفـه بـه هنگـام خطـر و بـروز        . بود كه از رها نمودن عنان خالفت انكار نمودس عثمان 
ى  الفـت بازيچـه  كرد، آنگاه خ اند كنارگيرى مى ى او سپرده اختالف از مسئوليتى كه مسلمانان به عهده

 .گرفت قرار مى شورشيانبازيگران و 
اى كه موجب انصراف وى گرديد، همان جنگ  حادثه. 229ـ   230، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2

 .تر گذشت جمل بود كه داستان آن پيش
 .بود كه شاهان ايرانى بنا كرده بودندقصري سفيد  كاخ -3
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گردانند و اگر زيـر بـار    گذارى در دين برخاست، او را از انحراف باز مى اختالف و بدعت
و ديگرى را بـه   راه مؤمنان را نرفته استكنند كه چرا  نرفت و تسليم نشد، با او جنگ مى

)P)432F1»نشانند جاى او مى
P. 

Pجنگ ِصفِّين

)
433F

٢( 
به قصد سرزمين شام از كوفه خارج شد، از آن سو س  طالب اميرالمؤمنين، على بن ابى

شخصا همراه سپاه خارج شده اسـت، بنـابراين طـى    س  خبر رسيد كه علىس  به معاويه
هـا بـراى فرمانـدهان     ها و بيرق حضور يابند، پرچمحكمى به لشكرهاى شام فرمان داد تا 

ى  بسته شد، مردم شام نيز آمادگى خود را اعالم كردند و همگى به سوى فـرات از ناحيـه  
 نيز كه با يارانس  حضرت على. بود ـ حركت نمودند س  صفّين ـ جايى كه توقفگاه على 
آنـان، تعيـين نمـود و     را به فرمانـدهى » اشتر نخعىمالك «خود رهسپار سرزمين شام بود 

اند، تو نيز آغاز مكن،  تا زمانى كه اهل شام جنگ را آغاز نكرده: پيش فرستاد و به او گفت
بلكه آنان را بار بار به بيعت فراخوان، اگر امتناع ورزيدند باز هم تـا زمـانى كـه جنـگ از     

شو كه گويند ى آنان آغاز نگشته، از حمله خوددارى كن و نه چندان به آنان نزديك  ناحيه
ترسى، در بردبارى و شكيبايى  قصد حمله دارى و نه چنان دور شو كه گويند از پيكار مى

از آنان پيشى بگير تا اين كه خودم برسم؛ زيرا من به خواست خداوند پشت سـر تـو بـه    
 . سرعت حركت خواهم كرد

                                           
ى مصطفى زمانى، انتشارات نبوى، چـاپ ششـم    ، ترجمه642ششم، ص  ى ى شماره البالغه، نامه نهج -1

هاى واقعـى اميرالمـؤمنين اسـت و در     آيد كه از نامه از ظاهر و سبك نگارش نامه چنين بر مى. 1371
 .هاى ديگر تاريخ نيز آمده است كتاب

اند  و بعضى گفته بر ساحل غربى» رقّه«صفّين به كسر حرف اول و دوم با تشديد، جايى است نزديك  -2
صفى الـدين بغـدادى، مراصـد اإلطـالع علـى أسـماء       . (ى جنگ در آنجا رخ داد شرقى فرات، حادثه

 )846، ص 2البقاع، جو مكنةاأل
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داده بـود   اشتر بدان سو رهسپار شد تا به صف مقدم رسيد و آنچه را على به او فرمان
هر دو لشكر در برابر هم ايستادند تا شب فرا رسيد، اهل شام به اردوگاه . به اجرا گذاشت

اى رخ داد،  خود بازگشتند، روز بعد نيز در برابر هم ايستادند، انـدك درگيـرى و مشـاجره   
صبح روز سوم على با سـپاهش از راه رسـيد و   . ولى فرا رسيدن شب دوم مانع جنگ شد

با لشكرش به ميدان آمد، دو لشكر رو در روى هم قرار گرفتند، جنگ با شدت معاويه نيز 
زدنـد؛ زيـرا شـاميان بـر آب      بيشتر در گرفت، اهل عراق همواره شاميان را از آب كنار مى

سرانجام با هم به توافق رسيدند . كردند مسلّط شده بودند و عراقيان را از آن جلوگيرى مى
دستور داد تا آب س  جلوگيرى از آب را نداشته باشد، على كه هيچ يك از دو گروه، حقّ

 . كردند را به روى شاميان نبندند، بنابر اين با هم از آب استفاده مى
نزد اين مرد برويـد و او را  «: اى از ياران خود را فراخواند و به آنان گفت عدهس  على

» .دهـد  چـه پاسـخ مـى    به اطاعت و همراهى با جماعت مسلمانان فراخوانيد و بشنويد كه
كنيم، اما او بايد قاتالن  ما على را به قتل عثمان متهم نمى«: در پاسخ گفتس  امير معاويه[

را مجازات كند يا آنها را به ما تحويل دهد، آنگاه من اولين فرد از اهل شام خواهم بود كه 
)P)434F1»كنم با او بيعت مى

P. [ن بـود، بنـابراين   قاطعانه خواسـتار مجـازات قـاتال   س  امير معاويه
پرداختنـد، چـون    جنگ بين دو گروه درگرفت، حتّى بعضى روزهـا دوبـار، بـه نبـرد مـى     

ذوالحجه به پايان رسيد و محرّم آغاز گشت، آتش بس اعالم شـد، تـا شـايد بـه صـلحى      
 . دست يابند كه موجب حفظ خونشان گردد

گر رفت و آمد داشتند در طول ماه، مذاكره ادامه داشت و نمايندگان دو گروه نزد يكدي
و معاويه و عمـر . و سرانجام تا پايان محرّم آن سال از جنگ باز آمدند و به توافق نرسيدند

نيز ارتش خود را س  هاى رزمى تقسيم نمودند، على سپاه خود را به يگان ببن عاص 
ند و براى نبرد آماده كرد و به آنها دستور داد كه در آغاز كردن جنگ از شاميان پيشى نگير

                                           
ـ هـ 1417التراث العربى، بيروت، چـاپ اول،   احياء، چاپ دار182، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

 .ق
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حرمتـى و   در جنگ هيچ مجروحى را نكشند و فراريان را تعقيب نكنند و زنان را مورد بى
 . اهانت قرار ندهند، گرچه به سران ملّت و نيكانشان بد گفته باشند

هـاى   دو لشكر سخت با هم جنگيدند و آخـر روز بـه قرارگـاه   ) در روز اول ماه صفر(
فاتى متحمل شده بودند، روز دوم نيز چنين خود برگشتند، هر دو طرف به طور مساوى تل

شد، روز سوم بار ديگر جنگيدند و شب بازگشتند روز چهـارم و پـنجم نيـز نبـرد ادامـه      
چون روز هفتم فرا رسيد و هيچ يك از دو گروه به پيروزى دست نيافتند، شـاميان  . يافت

ز مردم را به صـبر و  نيس  عليپيمان بستند و امير المؤمنين س  تا سر حد مرگ با معاويه
ى سـختى انجـام داد و تـا صـفوف      استقامت و جديت تشويق نمود، اشتر نخعـى حملـه  

را گرفته و عهد كرده بودند كه معركـه را تـرك   س  كه گرد معاويه. اى پيش رفت پنجگانه
نخواهند كرد، عراقيان برگشتند و گروه خود را تقويت نمودند، آسياى جنگ بـا گردشـى   

Pكشته شدس  كت درآمد، عمار بن ياسرتر به حر سريع

)
435F

1(
P ى ابن كثير  و بدين وسيله به گفته

Pحق به جانب استس  آشكار شد كه على

)
436F

2(
P . ،اين حالت تا صبح روز جمعه ادامه داشت

نماز صبح آن روز با اشاره به صورت نماز خوف خوانده شـد و تـا روز، روشـن گرديـد     
عراقيان تمام شود كه از طرف مـردم شـام   جنگ ادامه داشت، نزديك بود كه جنگ به نفع 

                                           
يث به تواتر ثابت است كه عمار به دست گروه باغى كشته خواهـد  اين حد: گويد عالمه ابن حجر مى -1

صابه فى اإل(به قتل رسيد  37شد و مورخان اتفاق نظر دارند كه عمار در صفين در سپاه على در سال 
 )513، ص 2تمييز الصحابه، ج 

 يافتـه  م راهمنظور از گروه باغى آشوبگرانى بودند كه در سپاه شا«: نويسد عالمه ظفر احمد عثمانى مى
اى عمـار تـو را   (» ةتقتلـك الفئـة الباغيـ بيصـحاأعمـار ال يقتلـك  يـا«: زيرا در حديث آمده است كه ؛بودند

برائت عثمـان بـن   : ك.ر) (اصحاب من قتل نخواهند كرد بلكه به دست گروه باغى كشته خواهى شد
 ).49عفان ص 

طـرفين  (ى آنان  ع سلف ثابت است كه همهاز كتاب و سنت و اجما«: گويد شيخ االسالم ابن تيميه مى -2
و كسانى كه با او بودند، از طـرف مقابـل، بـه    س طالب  مؤمن و مسلمان بودند و على بن ابى) درگير

 )433، ص 4ابن تيميه، ج ) مجموعه فتاوى شيخ اإلسالم(» .اعلم  تر بودند، واللّه حق نزديك
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Pها بلند شد ها بر سر نيزه قرآن

)
437F

1(
P اين كتـاب خداسـت كـه ميـان مـا و شـما داور       : و گفتند

كنـد؟ و چـه    كسى مرزها را حفاظـت مـى   شوند پس چه خواهد بود، مردم دارند نابود مى
 كند؟  كسى با كفار و مشركان جهاد و مبارزه مى

)P)438F2دها برافراشته ش چون قرآن
P قرآن خدا را قبول داريـم و بـه سـوى آن    : عراقيان گفتند

مسعربن فدكى تميمى و زيد بن حصين طائى سبائى و گروهـى از قاريـان   . كنيم رجوع مى
چون به كتاب خدا خوانده شـدى  ! اى على: گفتندس  كه بعدا جزء خوارج گشتند به على

آوريم كه بر  م، يا باليى بر سرت مىسپاري آن را بپذير وگرنه تو و افرادت را به شاميان مى
ى مـرا كـه شـما را بازداشـتم و ايـن       اين گفته: گفتس  على. سر عثمان بن عفان آورديم

كنيد پس بجنگيد و اگـر از مـن    گفتار خود را به ياد بسپاريد؛ اگر از فرمان من اطاعت مى
ه و نصيحت پرداخت، اشتر آمد و با آنها به مباحث! خواهيد بكنيد بريد هر چه مى فرمان نمى

اكثر عراقيان و تمام شاميان متمايل به صلح و مسـالمت بودنـد، از ايـن رو    . اما باز نيامدند
جنگ متوقّف شد و هر دو گروه پس از مكاتبات و مـذاكراتى كـه شـرح آنهـا بـه طـول       

موافقت كردند؛ تحكيم، يعنى اين كه هر يـك از دو اميـر   » تحكيم«انجامد، سرانجام به  مى
از طرف خود يكى را انتخاب كنند، آنگاه دو نفر پس از شور و مشورت، ) لى و معاويهع(

بـن   واز طـرف خـود عمـر   س  به مصلحت مسلمانان داورى نمايند، بدين منظور معاويـه 
را تعيين كنـد، امـا   س  بن عباس  خواست كه عبداللّهس  را انتخاب نمود، علىس  عاص

 . ا جز به ابوموسى اشعرى رضايت نخواهيم دادم: همراهان او مخالفت كردند و گفتند

                                           
 .اد را عمرو بن عاص مطرح كرداند كه اين پيشنه ابن جرير و ديگر مورخان نوشته -1
دو سـپاه   مياننيز در جنگ جمل قرآن را به يكى از جوانان كوفه داد و گفت كه در س حضرت على  -2

: نويسـد  مـى » على، اولين مظلوم تاريخ«ى كتاب  نويسنده. بايستد و آنها را به دستور قرآن دعوت كند
گرفته بـود؛ زيـرا پـيش از     ياد ص نبود، بلكه از علىها ابتكار عمرو بن عا ها بر سر نيزه باال بردن قرآن

، انتشـارات نـداى   1372، چـاپ اول،  299و  306ى  صـفحه ... ( ها را باال بـرد  جنگ بصره على قرآن
 )مترجم) (اسالم
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 داستان حكمّيت و داورى 
رفت  -گيرى كرده بود  ـ كه از طرفين درگير، كنارهس  قاصدى سوى ابوموسى اشعرى

، سپس وقتى او را خبر دادنـد   الحمدللّه: با شنيدن اين خبر گفت. ى صلح داد و به او مژده
س  بعـد او را نـزد علـى   » إنّا إلَيه راجِعونو    نّا للّهإ«: است، گفت شده كه به داورى انتخاب

Pاى نوشت او صلحنامه. آوردند

)
439F

1(
P  و از هر دولشكر عهد  بو دو داور، از على و معاويه
شان حفظ باشد و كسى به آن دو تعرض نكند و هـر چـه    گرفتند كه جان و مال و آبروى

 . آنان فيصله كردند، مورد تأييد همگان باشد

 وارج ظهور خ
اشعث بن قيس از كنار گروهى از بنى تميم گذشت و قـرارداد را بـراى آنهـا خوانـد،     

آيا مردم را در ديـن خـدا   (» الرجـال  أتحكمون فى دين اللّـه« :بن اُذينه بلند شد و گفت ةعرو
ايـن سـخن را از   س  چون گروهى از قاريان و همراهان على )كنيد؟ به داورى انتخاب مى

ال «داورى براى كسى ديگر جز خـدا شايسـته نيسـت؛    : ، همگى گفتندزبان عروه شنيدند
سپس اين جمله را عقيده . اين نخستين ظهور خوارج و خشت بنياد آنها بود. »   ُحْكَم إالّ للّـه

 . و شعار خود ساختند
به كوفه بازگشت، چون به نزديكى شـهر رسـيد حـدود دوازده هـزار نفـر از      س  على

Pند و به محلّى به نام حروراءلشكريانش از او جدا شد

)
440F

2(
P     فرود آمدند، ايـن گـروه خـوارج

او بـا آنـان بـه مباحثـه     . را نـزد خارجيـان فرسـتاد   س  بن عباس  عبداللّه ،سعلى . بودند
اى همچنان بـر موضـع خـود پافشـارى      ى زيادى برگشتند و عده پرداخت، در نتيجه، عده

ز امر بـه معـروف و نهـى از منكـر دسـت      نمودند و بعدها با يكديگر معاهده نمودند كه ا
دادند كه چرا در دين خدا مردم را حـاكم   را مورد نكوهش قرار مىس  ايشان على. نكشند

 ى داورى نيست؟  و داور قرار داده، حال آنكه كسى جز خدا شايسته
                                           

 .277، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .نامند مى خوارج به همين شهر منسوب هستند و به همين دليل خارجى را حرورى نيز -2
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بر منبـر مشـغول ايـراد خطبـه بـود، يكـى از       س  ابن جرير آورده است كه وقتى على
در دين خدا مـردان را شـريك سـاختى، حـال آنكـه      ! اى على: و گفت خارجيان بلند شد

ال ُحْكـَم «: است؟ بعد از آن همگى از هر سو شعار دادند كه  حكم و داورى مخصوص اللّه
ى حقّى است كه آن را به منظور بـاطلى بـه كـار     كلمه: گفت مىس  ، حضرت على»   إّال لّله

 . شدند و در نهروان اقامت گزيدند سپس خارجيان همگى از كوفه خارج. برند مى
اى مورد نقد و  را با حكمت و بالغت ويژه »   ال ُحْكـَم إّال للّـه«ى  جملهس  حضرت على

 : بررسى قرار داد كه به درك عميق و فراست ايمانى خاص وى داللت دارد، وى فرمود
دارم كـه  شود؛ آرى من هم قبول  سخن حقّى است كه به منظور باطلى به كار برده مى«

امارت و رياسـت  : گويند مخصوص خداست، ولى خوارج مى) حكومت يا داورى(حكم 
مخصوص خداست، حال آنكه ناچار بـراى مـردم، اميـر و زمامـدارى الزم     ) در بين خلق(

 است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار، مؤمن در زمامدارى او به طاعت مشغول است و كـافر 
گـردد و خداونـد در زمـان او هـر كـس را بـه اجـل مقـدر          مند مى بهره) از حقّ خود(نيز 
هـا امـن    شـود و راه  گردد و بـا دشـمن مبـارزه مـى     رساند و توسط او ماليات جمع مى مى
شود و سرانجام نيكوكـار در   گردد و حق ضعيف و ناتوان از نيرومند ستمكار گرفته مى مى

)P)441F1»كند اهد بوده و ستمگر هم ظلم نمىرفاه خو
P.   ابوموسى و عمـرو بـن عـاص    دو داور ـ

گردآمدنـد و هـر دو بـا در نظـر داشـتن      » الجنـدل  مةدو«ـ در ماه رمضان به محل   ب
كوشـيد تـا   س  سخن پرداختند، عمـرو بـن عـاص    اوضاع، در مورد مصلحت مسلمانان به

قانع كند ولى او راضى نشد، سرانجام س  و ابقاى معاويهس  را به خلع علىس  ابوموسى
ى  ى نهـايى را بـه عهـده    را بركنار كنند و فيصله ب كه على و معاويه به اتّفاق رسيدند

 . شورا بگذارند تا شورا در انتخاب بهترين فرد تصميم بگيرد

                                           
، ص 2و الكامـل للمبـرَّد، ج    93ى چهل، تلبيس ابليس، ابن جوزى، ص  ى شماره نهج البالغه، خطبه -1

117. 
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س  عمـرو . بعد از آن، دو داور در جمع مردم آمدند و خواستند نتيجه را اعالم نماينـد 
م بازگو، ابوموسى بـه  برخيز و آنچه را به آن توافق كرديم براى مرد: گفتس  به ابوموسى

ما ! اى مردم: گفت صايراد سخن پرداخت و پس از حمد و ثناى خدا و درود بر پيامبر 
تـر بـراى    تر براى سرنوشت آن و گرد آورنـده  در كار اين امت نظر كرديم و راهى شايسته

آن ايـن اسـت كـه علـى و     . اش از آنچه من و عمرو به توافق رسيديم، نديـديم  پراكندگى
را بركنار كنيم تا مردم توسط شورا هر كه را دوست دارند انتخاب كنند، اينك مـن   معاويه

 . اين را گفت و كنار رفت. كنم على و معاويه را بركنار مى
همانـا آنچـه   : عمرو برخاست و جاى او ايستاد و پس از حمد و ثناى خدا چنين گفت

كـنم   ز او را مانند او بركنار مىاو موكل خود را بركنار كرد من ني. را اين مرد گفت شنيديد
كنم؛ زيرا او ولى عثمان بن عفان و خواستار انتقـام خـون    و موكل خود، معاويه را ابقا مى

گويند ابوموسى با او با درشتى سخن . اوست و از همه سزاوارتر است كه جاى او بنشيند
شرمنده س  لىپس از اين ماجرا از عس  ابوموسى. گفت و عمرو نيز با خشونت پاسخ داد

Pشد و به مكّه رفت

)
442F

1(
P . 

مبالغه كردند، تا جايى كـه علنـا او را   س  كار خوارج فزونى گرفت و در نكوهش على
اگر از داورى مـردم در  ! به خدا سوگند«: يكى از رهبران خوارج به او گفت. كافر دانستند

و رحمت كتاب خدا باز نيامدى، با تو خواهيم جنگيد و هدف ما از جنگ، كسب رضايت 
 » !!خداست

                                           
قاضى ابوبكر بن عربى اين روايت را رد نموده و . با اختصار 287، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

ور ظـ ر صحيح است كه چون دو داور بـه من معتبر فقط اين مقدا راويانطبق روايت امامان و : گويد مى
زنى در اين مورد، در حضور جمعى از بزرگان و سرشناسان مانند ابن عمر و ديگران گرد آمدند،  رأى

ى نهايى را به چنـد نفـرى واگذاشـتند كـه      ابوموسى، على را و عمرو، معاويه را بركنار نمود و فيصله
ا راضى بود تا آنها دوباره در ايـن مـورد بينديشـند و    ى زندگى از آنه تا آخرين لحظه ص  رسول اللّه

 )با اختصار 172ـ  180العواصم من القواصم، ص . (كسى را انتخاب كنند
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اى بليغ ايراد  بن وهب راسبى گرد آمدند، او برايشان خطبه  ى عبداللّه خارجيان در خانه
نمود و از آنان خواست كه دلبستگى خود را به اين دنيا كم كنند و به آخرت و بهشت دل 

شـهر  بياييد از اين : سپس گفت. ببندند و مردم را به نيكى دعوت كنند و از بدى باز دارند
اند بيرون رويم و به روستاها يا مناطق كوهستانى پناه بريم يا به شـهرى   كه مردمانش ظالم

بنابر اين تصميم گرفتند به شهر مداين بروند و آن را تصرف كننـد و پايگـاه   . ديگر برويم
ى خود جدا شدند و معتقد بودند كه  به همين منظور از دوستان و خانواده. خود قرار دهند

Pاين كارشان خشنود خواهد شدخدا از 

)
443F

1(
P . 

 و ظلم خوارج در حّق وى س  قبول حكميت از جانب على

قبل از آنكه در مورد خوارج سخن بگوييم وحاالت روحى و معتقدات افراطى آنهـا را  
اى از  تجزيه و تحليل كنيم و از ديدگاه تاريخ به محـك نقـد و بررسـى بگـذاريم، گزيـده     

و مشـكلى كـه در پـيش داشـت از     س  ى موضع حضرت على هگفتار استاد عقّاد را دربار
 : گويد كنيم، عقّاد مى ، نقل مى»ميةالعبقريات اإلسال«كتاب 

كردند، از  را به سبب قبول حكميت سرزنش مىس  به نظر من، آنان كه حضرت على«
پذيرفت باز هم اينان نخسـتين كسـانى    شتابزدگى آنان پيداست كه اگر او حكميت را نمى

اى داشـت   دادند كه چرا زمـانى كـه چـاره    ند كه او را به شدت مورد نكوهش قرار مىبود
زمانى حكميت را پذيرفت كه لشـكريانش از  س  حكميت را نپذيرفت؛ زيرا حضرت على

جنگيدن سرباز زدند و نزديك بود در سپاه او بين موافقان و مخالفان حكميت، جنـگ در  
 . گيرد

دانند، اما رأى او را  را در مورد حكميت درست مى س مورخانى كه نظر حضرت على
كننـد،   با وجـود اطّـالع از ضـعف و ترديـد وى تأييـد نمـى      س  در مورد تعيين ابوموسى

اند ابوموسى بر او تحميل شده بود، همان گونه كه در يك لحظه حكميت بر  فراموش كرده

                                           
 .276ـ  287، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا -1
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سپارند و  باد فراموشى مى تر است به مهم يى را كه از اين همچنين نكته. وى تحميل گرديد
يا هر كس ديگرى از س  بن عباس  آن اين كه اگر به جاى ابوموسى، مالك اشتر يا عبداللّه

هرگز علـى  س  شد، باز هم نتيجه يكى بود؛ زيرا عمرو بن عاص تعيين مىس  جانب على
هـر   شدند كه گزيد، در نتيجه هر دو داور در حالى از يكديگر جدا مى را به خالفت برنمى

 . رسيد كه اكنون رسيده است بنابراين كار به جايى مى. نمود يك پيشواى خود را تأييد مى
توانند راه حلّى بهتر از آنچـه   اند، نمى بنابراين تاريخ نويسانى كه از اين كار انتقاد كرده

حضرت على ناچار انتخاب كرد ارايه دهند، اعم از اينكه وى بـه خطـا بـودن آن آگـاهى     
)P)444F1»كند موسى در حصول نتيجه فرقى نمىدانست داورى غير ابو اينكه مى داشت يا

P.  

 خوارج و سبائيه 
اى بـه   هاى سخت حضرت على، اشـاره  الزم است در اين باب، ضمن سخن از آزمون

حضرت . ى خوارج و سبائيه كه در زمان خالفت ايشان ظهور كردند، داشته باشيم دو فرقه
خداونـد راز  . هاى سختى از دست اين دو گروه متحمـل شـد   مصايب و آزمايشس  على

هـايى   ها زكات مناقب و فضايل و ويژگى داند و در واقع شايد اين رنج اين كار را بهتر مى
 . بود كه خداوند به او عنايت كرده بود

 
 
 
 

 خوارج 

                                           
 .925ـ  926، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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تضـاد و  «و » و افـراط  وغلـ «، »بـافى  منفـى «، »نگرى سطحى«ت در وجود خوارج سرش
اى از فـرق اديـان    اى كه در هيچ فرقه اى نمايان بود؛ به گونه به صورت برجسته» دوگانگى

 . هايى كه در تاريخ اسالم پديد آمدند تا اين حد نمايان نبوده است گذشته يا فرقه
علّـت  . ى تمـيم بودنـد   و بيشتر از قبيلـه س  خوارج در اصل از لشكريان حضرت على

هـا داور قـرار داده    چرا در مورد كتاب خـدا انسـان  «: گفتند ن بود كه مىگيرى آنها اي كناره
آنان معتقد بودند كه حكميت، اشتباه و گنـاه اسـت؛ زيـرا فرمـان خـدا در مـورد       » شوند؟

ى امور واضح و آشكار است و معنى حكميت اين اسـت كـه هـر يـك از دو گـروه       همه
 هـوم را يكـى از آنـان در قالـب    همـين مف . متخاصم شك دارند كه چه كسى بر حق است

سپس اين جمله، مثل برق در ميان حاميان اين عقيده . بيان نمود »   ال ُحْكـَم ِإالَّ للّـه«ى  جمله
 ةانـد؛ شـرا   نيز موسوم شده» ةشرا«خوارج به نام . منتشر شد و شعار اين طايفه قرار گرفت

ى قرآنـى گرفتـه شـده     آيه اين كلمه از اين. يعنى كسانى كه جان خود را به خدا فروختند
 :ست كها

﴿             ﴾ ]207: ةالبقر.[ 

 » .فروشند مى  بعضى از مردم جان خود را در برابر خشنودى اللّه«
ى مشهور نهروان با آنهـا جنگيـد و آنـان را شكسـت داد و      در واقعهس  حضرت على

ى خود باز  كن نشدند و از عقيده از آنها را به قتل رسانيد، ولى به كلّى ريشه ى زيادى عده
ى  نيامدند، بلكه اين شكست، موجب شد تا بيشتر او را دشمن بدانند، تا جايى كـه توطئـه  

 . قتل او را چيدند و سرانجام، عبدالرحمن بن ملجمِ خارجى او را به شهادت رسانيد
اى بـه   هايش رنگ بدوى گونه ها و زشتى ز نظر خوبىمذهب خارجى با دخول موالى، ا

كردند و همـواره متفـرّق بودنـد و     آنان با رؤساى خود بسيار مخالفت مى. خود گرفته بود
Pبين و كم فكر بودنـد  دادند، بسيار كوتاه هاى پارتيزانى تشكيل مى گروه

)
445F

1(
P   در برخـورد بـا ،

                                           
 .ايم تعبير كرده» نگرى سطحى«اين مفهوم را ما به  -1
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Pنظر مخالفان خود تنگ

)
446F

1(
P تـرين   آسان. گو بودند يار شجاع و ركبودند، ولى با اين همه، بس

كردنـد   از يك سو چنان اظهار پرهيزگارى مـى . شان جان دادن در راه عقيده بود چيز براى
خوردند و از دهان  ى صاحبش نمى ى خرما را كه از درخت افتاده بدون اجازه كه يك دانه

امـا از  ) داختنـد پر و در اين صـورت بهـاى آن را مـى   (انداختند  كردند و دور مى بيرون مى
گناهى كه  هايشان با خون مسلمانان آغشته بود و از كشتن مسلمانان بى سوى ديگر، دست

Pى آنان موافق نبودند، باكى نداشتند با عقيده

)
447F

2(
P .را به شـهادت  س  ابن ملجم حضرت على

زنـد،   خواهنـد زبـانش را ببرنـد فريـاد مـى      وقتى مى. خواند رساند و آنگاه قرآن هم مى مى
به ) به علت نخواندن قرآن(خواهم كه در دنيا  نمى«: گويد كنى؟ مى سند چرا چنين مىپر مى

Pيكى از يارانشان» .سان مردگان باشم

)
448F

3(
P آنـان  ! به خـدا «: آنان را چنين توصيف كرده است

جوانانى هستند كه در جوانى همانند سالخوردگان هستند، نگاهشان در برابر گنـاه پسـت   
 سوى باطل سست است، از كثرت عبادت الغر اندام و به علـت  است، پايشان در رفتن به

)P)449F4»اند شب بيدارى خشك و باريك
P. 

 سبائيه 
Pبن سبأ، مشهور به ابـن سـوداء هسـتند     سبائيه پيروان عبداللّه«: گويد عقّاد مى

)
450F

5(
P . او در

مـذهبى كـه وى بـدان    . داشـت  يهـودى  متولـد شـد و آيـين   ) حبشـى (يمن از زنى زنگى 
ى چند عقيده بود؛ هم شـامل قـول    هب رجعت بود، اين مذهب مجموعهيافت، مذ شهرت

اى پيداخواهـد شـد و    دهنـده  يك نجـات  داود، از اوالد حضرت: گفتند شد كه مى يهود مى

                                           
 .ايم نموده ياد »منفى بافى«صلت تحت عنوان از اين خ -1
 .تعبير نموديم» دوگانگى«اين همان صفتى است كه به  -2
 .منظور، ابوحمزه خارجى است -3
 .136، ص 2، ج الكامل -4

. بـن سـبأ هسـتند     شيعه و پيـروان عبداللّـه  » ةغال«سبائيه از فرق : نويسد دكتر محمد جواد مشكور مى -5
 )مترجم) (، آستان قدس رضوى1372، چاپ دوم 224ص فرهنگ فرق اسالمى، (
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خـدا در جسـم انسـان حلـول و ظهـور      : گفتنـد  گرفت كه مى هند را در برمى قول اهل هم
ح بودند و قول ايرانيان را كـه بـه   همچنين قول مسيحيان را كه قايل به ظهور مسي. كند مى

)P)451F1»شد دشاهان عقيده داشتند، شامل مىتقديس اوصيا و نزديكان امرا و پا
P. افزايد وى مى : 

هـاى دور حكومـت آن را نيـز در دسـت      اين فرقه در يمن رشد كرد ـ و در گذشـته   «
دس بـاال  ى تقـ  كردند، او را تامرتبه بسيار غلو مىس  اند ـ آنان در حق حضرت على  داشته

بذر نفاق و غلو در مصر و ايران به دست همين گروه پاشيده شد و چنـد نسـل   . بردند مى
 » .بعد به ثمر نشست

 ي كه از معتبرترين كتب اسـماء الرجـال شـيعه اسـت، دربـاره     » كشى  رجال«در كتاب 
Pبن سبا  عبداللّه

)
452F

2(
P آمده است : 

و از  اختـراع نمـود  را س  ىى واجـب بـودن امامـت علـ     او اولين كسى بود كه عقيده«
از اينجاست كه مخالفـان شـيعه   . دشمنان وى بيزارى جست و مخالفان او را كافر دانست

)P)453F3»برآنند كه بنياد اين مذهب، از يهوديت آمده است
P. ى  بن سبأ و پيروانش دربـاره   عبداللّه

او : نخسـت پنداشـتند كـه او پيـامبر اسـت، سـپس گفتنـد       . غلو كردنـد س  حضرت على
س  گروهى از اهل كوفه را نيز به اين عقيده فرا خواندند، وقتـى حضـرت علـى   . داستخ

                                           
 .971، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
 حضـرت علـى   ي بن سبا و غلو او دربـاره   ماجراى عبداللّه: نويسد فرهنگ فرق اسالمى مى ي نويسنده -2

در احاديث شيعه مكرر آمده است و مورخان اسـالم ماننـد طبـرى و مسـعودى و ديگـران بـه       ) س(
اند محمـد بـن قولويـه و     او را روايت كرده ي اند از بزرگان شيعه كه قصه آن را آورده راويانالف اخت

به امام محمد بـاقر و امـام جعفـر صـادق      رواياتشيخ طوسى و كشى و ديگران هستند كه غالب آن 
داشـته  اند كه چنين شخصى وجود ن بن سبا برخالف زعم كسانى گمان كرده  رسد، بنابراين عبداللّه مى

و منشأ قصه او از طريق سيف بن عمرو تميمى بوده است، شخصى تـاريخى اسـت زيـرا چنـان كـه      
خود مانند كشى و شيخ طوسى و آنان نيـز از ائمـه نقـل     رواياتگفتيم شيعه اخبار مربوط به او را از 

 ).مترجم) (226ـ225فرهنگ فرق اسالمى، صفحه . (اند كرده
 .771رجال كشّى، ص  -3
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Pهايى پر از آتـش انـداخت و سـوخت    اى از آنها را در گودال مطّلع شد، عده

)
454F

1(
P . هاى  و عـد
زمـانى كـه   . ديگر را از ترس مالمت رها كرد و ابن سبأ را به سـاباط مـدائن تبعيـد كـرد    

مقتـول، علـى نيسـت، بلكـه علـى بـه       : ابن سبأ گفت به شهادت رسيد،س  حضرت على
بعضـى از سـبائيه   . هـا رفـت   گونه كه عيسى، فرزند مـريم بـه آسـمان    ها رفته همان آسمان

كند و رعد، آواز اوست، به همـين دليـل هرگـاه آواز     معتقدند كه على در ابرها زندگى مى
 خبر شهادت حضرت علـى  وقتى. السالم عليك يا امير المؤمنين: گويند رعد را بشنوند مى

آورديـد   اگر مغز او را در انبانى پيش من مـى : بن سبأ رسيد گفت  در مدائن به عبداللّهس 
كردم، او نخواهد مرد تا كه از آسمان فرود آيد و سراسر زمين  باز هم مرگ او را باور نمى

Pاز آن او شود

)
455F

2(
P .يچ جنـبش  ايـم هـ   ى تاريخ، تحقيق و بررسى نمـوده  تا جايى كه در زمينه

گيـرى   در شـكل . اى مانند جنبش ابن سبأ موفق نبوده و به بار ننشسـته اسـت   توطئه گرانه
بن سبأ چند عامل دخيل بود؛ از جمله عامل ارثى و ژنتيكى، عامـل   تفكر و جنبش عبداللّه
بعضى از عوامل، خصوصيات قوم سبا هستند كه ذكر آنها در قرآن . روانى و عامل مذهبى

ترجيح دادن تنگى و سختى در برابر رفاه و آسـانى و پسـنديدن كجـى و     آمده است؛ مثل
 :گويد قرآن از قول آنان مى. ضاحتپيچيدگى در برابر راستى و و

﴿          ﴾ ]از سفرهاى راحت و نزديك خسته [! پروردگارا« ].19: السبأ

 » .، ميان سفرهاى ما فاصله بيفكن]شديم

                                           
كشّى روايت شده كه هفتاد مرد از قوم زط از سبائيه پيش حضرت على آمدند و او  اقب و رجالدر من -1

اين كـار را نكنيـد   ! واى بر شما: را به زبان خود خدا خواندند و بر وى سجده كردند، حضرت فرمود
ى اى بيش نيستم، چون از اين عمل خوددارى نكردند بنا به دستور حضرت عل كه من مثل شما آفريده

هايى دراز كندند و در آن آتش ريختند و قنبر را گفت كه ايشان را برگيرد و به آتش اندازد  گودالس 
، 224فرهنگ فرق اسالمى، اثر دكتر محمد جـواد مشـكور، ص   . (و بدين ترتيب ايشان را هالك كرد

 )مترجم) (هاى اسالمى آستان قدس رضوى پژوهش بنياد، 1372چاپ دوم، 
 .م 1971قرن بيستم، محمد فريد وجدى، بيروت، چاپ سوم  المعارف ةدائر -2
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ها و صفات ارثـى مسـرى هسـتند، امـا      بن سبأ بود؛ زيرا ژن  ل موروثى عبداللّهاين عام
از اينجاست . عامل روانى او احساس حقارت و پستى بود؛ زيرا وى فرزند زنى حبشى بود

مشهور گرديـد، امـا عامـل دينـى و مـذهبى وى تفكّـر       ) فرزند زن سياه(كه به ابن سوداء 
ه در هر دور از ادوار تاريخ به تخريب جوامع بشرى يهودى بود، همان تفكّر ضد انسانى ك

هاى انسانى معـروف بـوده و در    و نابودى آداب و فرهنگ و اخالق و از بين بردن گرايش
Pپديد آوردن هرج و مرج و شورش و پرورش افكار عصيانگر ممتاز بـوده اسـت  

)
456F

1(
P .  تمـام

اد هـرج و مـرج و افكـار    بن سبأ را در ايج  اين عوامل، دست در دست هم داده و عبداللّه
او توانسـت افكـار   . ها تا سر حد خدايى، كمـك كـرد   افراطى و مقدس شمردن شخصيت

انـديش و   مجالى براى فريـب مـردم سـاده   در آنها هايى كه  عمومى را نسبت به شخصيت
ترين هدف اين حركت سرّى  آسانس  حضرت على. غلوپسند وجود داشت، منحرف كند

ى نزديكى با آن  بود و رابطه ص  زيرا وى از خاندان رسول اللّه ى زيرزمينى بود؛ و توطئه
حضرت داشت و بسيارى از مظاهر بزرگى و نبوغ در او موجود بود، به همين دليـل ايـن   

 . حركت توانست حاميان و طرفداران زيادى را به سوى خود جلب كند
ى  ى حكومت منطقهاند كه مدت زمان طوالن هايى را مطالعه كرده كسانى كه تاريخ ملّت

اند و نخوت و كبر، احساس برترى و تفـاخر در وجـود    وسيعى از دنيا را در اختيار داشته
ى حكومت و فرمانروايى هستند، هرگـاه   اند فقط آنان شايسته آنان ريشه دوانيده و پنداشته

ى خانـدان آنهـا از آنـان گرفتـه شـده و بـه جـاى آن حكـومتى          حكومت موروثى و ويژه
برقرار شده كه براساس يك عقيده و نظريه مبتنى بوده اسـت و آن فرمانروايـان    گرا اصول

ى  همـه (اند كه از طريق قدرت نظامى حكومت خود را بـاز سـتانند،    سابق توانايى نداشته
ايـن  ) كنند كه ى روانى آگاهى دارند اعتراف مى كسانى كه به اين حقيقت تاريخى و عقده

ات خرابكارانه و ايجاد هرج و مـرج دسـت زده و قـانون    اقوام محروم از قدرت، به عملي

                                           
ى فارسى حميدرضـا شـيخى،    ترجمه» هاى دانشوران صهيون پروتكل«براى مثال رجوع كنيد به كتاب  -1

 .نشر آستان قدس رضوى
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هـاى   انـد در برنامـه   يافتـه  ى آنها بوده است و هرگاه فرصتى شكنى و ايجاد اختالف، پيشه
 . اند هاى داخلى سهيم شده هاى زيرزمينى و مشتعل ساختن فتنه تخريبى، توطئه
 : گويد مقريزى مى

صاحب قدرت و حكومت بودند، زبردستى ) قبل از اسالم(كه عجميان در گذشته  بدان«
و غرور آنان به حدى بود كه خود را خواجـه و آزاد و ديگـران را بنـده و غـالم خـويش      

هـا كـه    دسـت عـرب   زوال نعمت مبتال شدند و حكومت آنهـا بـه   به كردند، وقتى تصور مى
گوار آمـد و  حقيرترين ملل در نظر ايرانيان بودند، از بين رفت، اين امر براى آنها بسيار نـا 

ها به ويرانـى   اندازى جنگ آن را در حقّ خود مصيبتى بسيار بزرگ پنداشتند، بنابراين با راه
بنياد اسالم كوشيدند، اما خداوند همواره حق را پيروز گردانيد، آنگاه به اين نتيجه رسيدند 

اهرا در اى از آنـان ظـ   به همين منظـور عـده  . شوند كه از راه حيله و نيرنگ بهتر پيروز مى
لباس اسالم درآمدند و با اظهار محبت با اهل بيت و مظلوم نمـايى علـى برخـى از فـرق     

)P)457F1»هاى مختلف كشاندند را به خود نزديك كردند و به راه ةغال
P.  به هر حال، وجود اين دو

  اى بود براى صدق گفتار و پيشـگويى رسـول اللّـه    نشانه ]خوارج و سبائيه[ى متضاد  فرقه
راويان متعددى از حارث بن حصيره از ابوصادق از ربيعه بـن ناجـد روايـت    ؛ زيرا  ص
مرا نـزد خـود فـرا خوانـد و      صروزى رسول خدا : گفتس  اند كه حضرت على كرده
 : گفت
اى از عيسى بن مريم وجود دارد؛ زيرا يهود تا جايى با او  در وجود تو نمونه! اى على«

متهم ساختند و مسيحيان به حدى بـا او دوسـتى   دشمنى ورزيدند كه مادرش را به ناپاكى 
 » .كردند كه او را به مقامى رسانيدند كه از آن او نبود

 : فرمايد مىس  حضرت على
رسند، آن كه در دوسـتى بـا مـن افـراط كنـد بـه        دو دسته به سبب من به هالكت مى«

روى كند و  ادهاندازه، او را به راه باطل بكشاند و آن كه در دشمنى زي طورى كه محبت بى
                                           

 .با اختصار 362، ص 1به نقل از مقريزى، ج  277ص  ،،فجر اإلسالماحمد امين،  -1
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بدانيد كه من نه پيغمبرم و نـه بـه سـوى مـن وحـى      . دشمنى، او را به غير حق وادار كند
كنم، هر عملى كـه   آيد، بلكه در حد استطاعت به كتاب خدا و سنت پيامبرش عمل مى مى

دهم، بر شما واجب است كه اطاعت كنيـد،   شما را به خاطر اطاعت خدا به آنان فرمان مى
)P)458F1»يد يا نخواهيدبخواه خواه

P.  

 الگوى روزگار سختى و اضطرار س  على

دانست امت اسالم كـه بـار سرپرسـتى تمـام جهـان بـر دوش او        خداى دانا و آگاه مى
گذاشته شده و مأموريت دارد كه نظارت دينى و اخالقى و رهبرى ملل را به عهده گيـرد،  

د كـه برخـى از آنهـا مظهـر     هاى گوناگونى پيش خواهد آم برايش ناگزير، حاالت و دوره
اطاعت و فرمانبردارى و برخى مظهر نافرمانى و سرپيچى است، گاهى با حمالت خارجى 

بنـابراين  . هاى درونى مواجه خواهد شد؛ زيرا فطرت انسانى چنين است و گاهى با سازش
براى هر دور و حالتى احكام خاصـى تعيـين نمـود و بـراى چنـين مـواقعى پيشـوايان و        

ها الگوهايى بـه جـاى    ى دوره ى عملى خود براى همه كه آنها با سيره آماده نمودرهبرانى 
گذاشتند كه براى آيندگان سرمشق باشند و هرگاه امت اسالم با آن احوال مواجه شود، راه 

بنابراين همان گونه كه جهـاد در راه خـدا، مبـارزه بـا مشـركان و اهـل       . حلّى داشته باشد
باغيان الزم بود، به همان نسبت اختالفات بـين گروهـى از اهـل    كتاب، جنگ با مرتدان و 

قبله و قيام بر ضد امام بر حق، از مراحل طبيعى بود ـ هر چند براى انسان بسيار دشوار و  
آور است ـ ؛ زيرا الزم بود تا در چنين مواقع اضطرارى، نمونه و الگويى از پيشـوايان    رنج

 . مامان بزرگ موجود باشد تا به آن اقتدا شودو از ا) ها بهترين دوره(خيرالقرون 
اهللا كه يكى از بزرگان تابعين است، اين حقيقت را در قالب ايـن   سفيان بن عيينه رحمه

اش را چهار نوع شمشير عنايـت فرمـوده بـود؛     خداوند رسول گرامى: الفاظ بيان نموده كه

                                           
و  113و  461 :البالغه فـيض االسـالم، سـخن شـماره     نهج. (356، ص 7، ج يةلنهااو يةالبداابن كثير،  -1

 )127شماره  ي خطبه
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پرسـتان بـه مبـارزه     بـا آن در برابـر بـت    ص  اللّـه  نخست، شمشيرى بود كه خود رسـول 
 :فرمايد رتدين جنگيد، خداوند مىبا مس  پرداخت، دوم، شمشيرى بود كه حضرت ابوبكر

﴿        ﴾ ]با آنها پيكار كنيد تا مسلمان شوند«]. 16: الفتح. « 

ل كتـاب  ى آن بـا مجوسـيان و اهـ    به وسـيله س  سوم، شمشيرى بود كه حضرت عمر
 :فرمايد خداوند مىجنگيد، 

﴿          ...﴾ ]با كسانى كه به خدا و روز قيامت « ].29: بةالتو

 » ...ايمان ندارند پيكار كنيد
ى آن با مارقين، ناكثين و قاسطين  به وسيلهس  چهارم، شمشيرى بود كه حضرت على

 :فرمايد د مىجنگيد، خداون

﴿               ﴾ ]ى باغى پيكار كنيد  با طائفه« ].9: الحجرات

)P)459F1»به فرمان خدا بازگردد و گردن نهدتا 
P.  امام ابوحنيفه نقل شده كه فرموداز: 

َف السِّيَرُة يِهْم ما َعِلَم أَحٌد َكيْ َلْوال ما ساَر َعِلىٌّ فىٌّ أْولى بِاْلَحقِّ ِمْنُه وَ َعلِ ما قاَتَل أَحٌد َعِليّا إّال وَ «
 .»فى اْلُمْسِلمينَ 

اگر عملكـرد  . تر بود على با هيچ گروهى نجنگيد مگر اين كه او از آنان حق به جانب«
دانست كـه در موقـع    كسى نمى) ى عملى از نظر سيره(با آنان الگو نبود س  حضرت على

)P)460F2»يدبروز اختالف بين مسلمين چه طرز عملى اختيار نما
P.  

* * * 

                                           
 .2، ص 10ج  ،،المبسوطسرخسى،  -1
 .ق. ـه 1321، چاپ هند، 38، ص 2مناقب امام اعظم، اثر صدرالدين موفق بن احمد المكّى، ج  -2



 

 

 :بخش هفتم
از رويارويى با خوارج و س  طالب حضرت على بن ابى

 اهل شام تا شهادت 
 
 

هاى عراقيـان   جويى اى بين اهل عراق و اهل شام ـ حركت به سوى شام و بهانه  مقايسه
س  ى اخبـار و روايـات، علـى    در آينـه س  ـ حضـرت علـى  س  ـ شهادت حضرت على

كانون محبـت و مهربـانى ـ    س  ـ عالم به كتاب و سنّت ـ على ترين فقيه و قاضى   شايسته
ـ زوايـاى    صشناسى شخصـيت پيـامبر    آغازگر بسيارى از علوم و فنون ـ روان س  على

ــ فرزنـدان   س  ى فضيلت على ـ سبب كثرت احاديث دربارهس  ى على ى سيره ناشناخته
فـرد طنـز و   ـ اسـلوب منحصـر بـه    س  ـ شعر علىس  ـ حكمت و بالغت علىس  على

 .نكوهش





 

 

 از رويارويى با خوارج و اهل شام تا شهادت 

 اى بين اهل عراق و اهل شام  مقايسه
 : با دو مشكل بزرگ مواجه شدس  حضرت على

فاقـد    جنگيد و از سوى ديگر انصار و يـاران وى  بايست با اهل شام مى از يك سو، مى
ى  شد؛ زيرا طبيعت و سـابقه  فت مىآن گونه نشاط و فرمانبردارى بودند كه در اهل شام يا

 . هاى روحى دو گروه با هم متفاوت بود و ويژگى) شام و عراق(تاريخى اين دو منطقه 
. سوابق تاريخى اين دو شهر به طـور گسـترده و عميقـى در آنهـا تـأثير گذاشـته بـود       

ى شام قبل از استقرار حكومت اسالمى، تابع و مطيـع حكومـت بيـزانس بـود و در      منطقه
اميه از قـديم بـا شـام رابطـه      نجا نظم و آرامش در امور ادارى و سياسى برقرار بود و بنىآ

داشتند؛ زيرا وقتى اميه بر سر رياست با هاشم اختالف پيدا كرد و به نفع هاشـم قضـاوت   
مقام سر لشكرى بـه بنـى اميـه    . شد، از مكّه به شام مهاجرت نمود و ده سال در آنجا ماند

هاى تجارى شـام و يمـن را نيـز     اين شغلى بود كه حراست از كاروان اختصاص داشت و
اى بـين كاروانيـان و سرلشـكر و اطرافيـانش      شد و از اين طريق روابط دوستانه شامل مى
ى  ابوسفيان در زمان خود به اين مقام دست يافته بود، بنابراين بارهـا منطقـه  . شد ايجاد مى

نجا به خوبى آشنايى داشت؛ به همين دليـل هنگـامى   شام را ديده بود و با مردم و حكّام آ
اى او را به اسـالم   كه طى نامه صكه هرقل، پادشاه روم خواست كه در مورد پيامبر اكرم 

فراخوانده بود، از يك قريشى حجازى تحقيقاتى به عمـل آورد، بـه ابوسـفيان كـه در آن     
هـاى سـيره از    و را كتـاب گفت و گوى تاريخى ا. برد، روى آورد هنگام در شام به سر مى
 . اى از آن در اين كتاب نيز گذشت اند و گوشه صحيح بخارى نقل كرده

سـفيان بـود و    ى شام تا مدت درازى تحت فرمانروايى يزيد بن ابى عالوه بر آن، منطقه
نيز بيست سال تمام فرمانرواى بدون رقيب آنجا بـود و نزديـك بـود كـه     س  امير معاويه
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Pرى مستقل تبديل شود و زمامدار مستقلى داشته باشدسرزمين شام به كشو

)
461F

1(
P .امير معاويه 

. در بين معاصرانش به حسن تدبير و انتظام امور، زيركى، مدارا و سخاوت معروف بودس 
رضايت ملّت را با سـخاوتمندى و اجـراى دسـتورات حكـومتى و كـاردانى و مـديريت       

 . نمود انديشى جلب مى صحيح و چاره
در . چندين قرن، تحت حكومت پادشاهان ساسانى و كيانى ايرانـى بـود  اما عراق، طى 

در مـدت كوتـاهى،   . آنجا هيچ گاه براى مدتى طوالنى نظم و آرامش برقرار نبـوده اسـت  
چندين پادشاه، تخت و تاج ايران را يكى پس از ديگرى به دست گرفتند؛ خسـرو پرويـز   

.) م 531ـ   579(جدش، انوشـيروان  تاج و تخت ) پس از پدرش، هرمز.) (م 590ـ   628(
از . امپراتور روم شرقى، خسرو پرويـز را شكسـت داد  ) هراكليوس(را به ارث برد، هرقل 

تخـت و تـاج   . امور ايران آشفته و دستخوش هرج و مـرج بـود   632تا سال . م 628سال 
پرويـز بـا همكـارى پسـرش،     . خسرو پرويز را پسرش، قباد، ملقّب به شيرويه وارث شـد 

ى  با ذلّت و خوارى كشته شد و حكومت ايـران هـر روز بازيچـه   . م 628رويه در سال شي
و بنابر يـك قـول،   (شيرويه نيز بيش از شش ماه . گرفت شخصى از خاندان شاهى قرار مى

زمـام  . زنده نماند و در مدت چهار سال، ده تن بر تخت سلطنت ساسانى نشسـتند ) بيشتر
يزدگرد، آخرين . گذاشته شد) سوم(ى بر سر يزدگرد امور از هم گسست تا آنكه تاج شاه

بر اثـر ضـعف و   ). ى ساسانيان منقرض گرديد كه پس از وى سلسله(پادشاه ساسانى بود 
و (اضطراب، كار به جايى رسيد كه بعد از شهر براز، پوران، دختر خسرو پرويز بن هرمـز  

ه در آن زمـان  بـه حكومـت رسـيدند در حـالى كـ     ) پس از اندكى خواهرش، آزرميدخت
هاى شاهى مرسوم نبود؛ و هر يك از آنان بيش از يـك سـال و    حكومت زنان در خانواده

 . نيم پادشاهى نكردند
همچنين طبيعت قبايلى كه شام، عراق و ايران را فتح كردند و در آنجا اقامت گزيدنـد  

شـمالى   فاتحان شام، اغلب از سـاكنان غربـى و  . نيز در اين تفاوت، سهم به سزايى داشت
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العرب بودند كه با طبيعت خضوع در برابر نظام و احترام به قانون عادت داشتند و  ةجزير
فاتحان عراق از مردم شرقى جزيره بودند كه اضطراب و پراكندگى و اظهـار نارضـايتى از   

 و» ارتـداد «ى  نظام و پريشانى فكرى، سرشت آنها بود و بر اثر همين صفات بود كه پديده
كات در آنجا انتشار يافت و در كنار اين صفات از سلحشـورى و شـجاعت   حركت منع ز

 . هاى قومى برخوردار بودند عربى و ديگر ويژگى
 : گويد دكتر احمد امين مى

عراق از قديم، مركز اديان مختلف و مذاهب عجيب بوده است، مبادى مانى و مزدك «
اى معتقد بودند  داشت وعدهو ابن ديصان و عقايد مسيحى و يهودى در آن سرزمين شيوع 

)P)462F1»ها حلول كرده است كه خداوند در بعضى از انسان
P. ات مىگويد احمد حسن زي : 

هايى كه در عراق آمدند، عصبيت يمنى و نزارى را به همراه آوردنـد و سـاكنان    عرب«
ى فراتيه، يا مسيحى بودند يا خارجى؛ زيرا اين سرزمين محل سكونت قبايل ربيعـه   جزيره

)P)463F2»د كه به قول اصمعى، منبع فساد بودندبو
P.   استاد عقّاد با بالغت تمام به فرق اساسـى دو

 : گويد اشاره كرده و مىس  و معاويهس  سپاه حضرت على
به راستى شگفت اينجاست كه دو لشكر به دو بخش متضاد تقسيم شـده بودنـد و در   «

ت از نظام اجتماعى و ى عربى بود، عوامل نفر در جزيرهس  بخشى كه سهم حضرت على
در شـام و  س  شد و در بخشى ديگر كه سهم امير معاويه كوشش براى تغيير آن يافت مى

)P)464F3»نظام اجتماعى كامالً حكمفرما بوداطراف آن بود، عوامل رضايت و حمايت از 
P.  

* * * 
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وى بـا لشـكرى   . تصميم گرفت به شام برود، ولى خـوارج موافقـت نكردنـد   س  على
 مردم را بـه اى ايراد فرمود و  رسيد، خطبه» نخيله«خارج شد، وقتى به مقام  بزرگ از كوفه

پايدارى در برابر دشمن فراخواند، در همين حال به او خبر رسيد كه خوارج، آشـوب راه  
اى  اند، بنابراين نماينـده  اند و مرتكب جرائم زيادى شده انداخته و به قتل و غارت پرداخته

بيابـد او را   نماينده نزد آنها رسيد قبل از اين كه فرصت سخن به سوى آنان فرستاد، چون
وقتى از جريان مطّلع شد تصميم گرفت كه قبل از رفتن به شـام  س  حضرت على. كشتند

اميرالمومنين قبل از هر چيز آنها را نصيحت كرد و از فرجـام ايـن كـار    . با خوارج بجنگد
يعنـى  (كه خودتـان خواهـان آن بوديـد    شما چيزى را رد كرديد : ترسانيد و به آنان گفت

 خوارج از سخنان حضـرت علـى  . من شما را باز داشتم ولى قبول نكرديد) قبول حكميت
 : ثر نشده و گفتندأمتس 

 » ، الرواح، الرواح ِإلى اْلَجنَّة   ال ُحْكَم إالّ لّله«
 » .فقط از آن خداست، پيش به سوى بهشت) حكومت يا داورى(حكم «

س  از آنان با نيزه و شمشير به حمله پرداختند كه از سوى سپاهيان علـى اى  سپس عده
Pاين حادثه در سال سى و هفتم هجرى رخ داد. سركوب شدند

)
465F

1(
P . 

 هاى عراقيان  جويى حركت به سوى شام و بهانه
بعد از سركوبى خوارج، وقتى از نهروان بازگشـت، در جمـع مـردم    س  حضرت على

 صخطبه بعد از ستايش و سـپاس خـدا و درود بـر پيـامبر      اى ايراد كرد كه در آن خطبه
! خداوند شما را پيروز گردانيد، اينك بدون وقفه به مبارزه با حريفان شامى بشتابيد: گفت

تيرهاى ما تمام شده و شمشيرها كند شده ! يا اميرالمؤمنين: لشكريانش بلند شدند و گفتند
ى نبـرد   مان بازگردان تا خود را كامالً آمـاده ها شكسته است، ما را به شهر و ديار و سرنيزه
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Pكنيم

)
466F

1(
P .هنگـامى كـه   : گويـد  ابن جرير مى. اين عذر و بهانه، عادت هميشگى عراقيان بود

اى آنـان را تـوبيخ و    طى خطبـه س  مردم عراق از رفتن به شام سرباز زدند، حضرت على
هاى مختلـف قـرآن    رههاى جهاد را از سو نكوهش كرد و از عواقب كارشان ترسانيد و آيه

براى شان قرائت كرد و براى رفتن به سوى شام ترغيب نمود، اما كسى به حرفش گـوش  
 . ناچار به كوفه بازگشتس  حضرت على. نداد و همگى متفرّق شدند

* * * 
 

لشـكرهاى زيـادى آمـاده كـرد و بـه اطـراف       س  با فرا رسيدن سال سى و نه، معاويه
دانست كـه عراقيـان در    بود پراكنده كرد؛ زيرا او مى س ى على شهرهايى كه تحت سيطره

به عين التمر، انبار، تيماء س  سپاهيان معاويه. كنند اطاعت نمىس  بسيارى از امور از على
 . و تدمر حمله كردند و ياران على و اهل عراق از خود ضعف و بزدلى نشان دادند

از س  و شدت انـدوه علـى  ى سست آنها  جويى و اراده موضع ضعيف عراقيان و بهانه
بـه شـهر    سبه مناسبت ورود سربازان معاويه س  اى كه حضرت على اين وضع، از خطبه

ايـن خطبـه از   . گـردد  انبار و كشته شدن فرماندار شهر، ايراد نموده است كامال آشكار مى
هاى تاريخى است كه از يك رهبر شكسته دل و رنجيده خـاطر در مـورد    ترين خطبه مهم

در ايـن خطبـه، يقـين كامـل     س  حضـرت علـى  . اران خويش ايراد شده اسـت نكوهش ي
اى است  اين خطبه نمونه. خويش را نسبت به صحيح بودن موضع خود، ابراز داشته است

بزرگ كمتر بـه آن دسترسـى    بياديب و خطاز بالغت عربى و شاهكار ادبيات علوى كه 
 : گويد مى صو درود بر پيامبر  ايشان در اين خطبه پس از ستايش و سپاس خدا. يابد مى

اعتنايى ترك  همانا جهاد درى است از درهاى بهشت، هر كس كه جهاد را از روى بى«
شما آگاهيد كه . شود پوشاند و به بال و نكبت گرفتار مى كند، خداوند به او لباس ذلّت مى

بـه شـما    ام و من شما را روز و شب، نهان و آشكار براى پيكار با اين قـوم دعـوت كـرده   
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هـر ملّتـى كـه در    ! بـه خـدا سـوگند   . ام قبل از اين كه با شما بجنگند، با آنها بجنگيد گفته
شما جنگ را به يكـديگر  . اش مورد حمله قرار گرفت، به طور حتم ذليل خواهد شد خانه

ى من گوش فرا نداديد، تـا آن كـه از    محول كرديد و همديگر را خوار ساختيد و به گفته
 . حمله و غارت قرار گرفتيد هر طرف مورد

است كه با سواران خود به شهر ) ى بنى غامد سفيان بن عوف از قبيله(اين مرد غامدى 
به من خبر رسيده كه يكـى از  . انبار وارد شده و حسان بن حسان را به قتل رسانيده است

ده است و لشكريانش بر زن مسلمان يا غير مسلمان ذمى تاخته و طالهاى او را بيرون آور
اگر مـرد  . اند سپس آنان بدون ريختن يك قطره خون و زخم ديدن، با دست پر، باز گشته

 . شود مسلمانى از شنيدن اين واقعه از تأسف و غصه بميرد، سزاوار است و سرزنش نمى
كنـد و غـم را    كن مـى  پراكندگى شما از حقّتان قلب را ريشه! بسيار جاى تعجب است

كننـد، شـما    ايد، به شما حمله مـى  هدف دشمن شده! شما زشت بادروى . دهد افزايش مى
 . خوريد تكان نمى

گوييد هوا گرم است مهلت بده هوا  گويم به جنگ آنها برويم، مى به هنگام تابستان مى
گوييد هوا سرد است صبر كـن   دهم، مى خنك شود، وقتى در هواى خنك فرمان جنگ مى

آوريد به  از گرما و سرما اين همه عذر و بهانه مى شما كه جهت فرار. تا سردى تمام شود
 . كنيد خدا سوگند از شمشير بيشتر فرار مى

ها و  اى نامردهايى كه آثار مردانگى در شما نيست و اى كسانى كه عقل شما مانند بچه
مـرگ بـر   ! شـناختم  اى كاش شما را نديده بودم و نمـى ! هاى تازه به حجله رفته است زن

ام را از خشم انباشته ساختيد و رأى و نظرم را با مخالفـت   ون كرديد، سينهشما، قلبم را خ
طالب مرد شجاعى است ولى  فرزند ابى: و كارشكنى نابود كرديد، تا آنجا كه قريش گفتند

تـر و   آيـا كسـى جنگجـوتر، باتجربـه    ! خدا پدرانشـان را بيـامرزد  . داند فنون جنگ را نمى
به سن بيست سالگى نرسيده بودم كه براى جنگ آماده  شناسيد؟ هنوز تر از من مى پيشقدم
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گذرد، امـا وقتـى بـه سـخنِ كسـى گـوش        شدم و اكنون بيش از شصت سال از عمرم مى
)P)467F1»دهند، رأى و نظرى نخواهد داشت نمى

P.  

 س  شهادت حضرت على

 : گويد عالّمه ابن كثير مى
راكنـده شـدند، اهـل    شرايط دشوارى براى اميرالمؤمنين پيش آمده بود، لشـكريانش پ «

عراق به مخالفت پرداخته و از قيام به همراهى وى سر باز زدند و نيروى اهل شام رو بـه  
در آن زمـان،  س  اين در حـالى بـود كـه علـى    . كردند فزونى بود و از هر طرف حمله مى

اما با ايـن همـه، او را تنهـا    . برترين، عابدترين، پارساترين و داناترين فرد روى زمين بود
! به خـدا سـوگند  «: گفت ذاشتند تا آنجا كه از زندگى خسته شد و آرزوى مرگ كرد، مىگ

)P)468F2»محاسنم از خون سرم رنگين خواهد شد
P.  داسـتان شـهادت وى    .و سرانجام چنين شـد

عمرو، معروف به ابن ملجم  هاى عبدالرحمن بن بدين قرار بود كه سه نفر از خوارج به نام
التميمى و عمرو بـن بكـر تميمـى گـرد هـم آمدنـد و از         للّهحميرىِ كندى، برك بن عبدا

شان كه توسط على در نهروان كشته شده بودند سخن به ميان آوردنـد   برادران و همراهان
خوب است ما خود را بـه خـدا بفروشـيم و بـه     : و به حال آنها افسوس خوردند و گفتند

از شر آنان راحـت كنـيم و نيـز     سراغ فرمانروايان گمراه برويم و با كشتن آنها مملكت را
كشـتن  : براساس اين پيشنهاد، ابن ملجم گفـت . انتقام خون برادران خود را از آنها بگيريم

كشـتن  : عمرو بن بكر گفت. ى من كشتن معاويه به عهده: برَك گفت. ى من على به عهده
يك از آنها  بنابراين، اين سه تن با هم پيمان بستند كه هيچ. ى من عمرو بن عاص به عهده

. برنگردد، مگر آنكه مأموريت خود را انجام داده باشد، يا اينكه خود در اين راه كشته شود
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آنها شمشيرهاى خود را زهرآلود كردند و با هم وعده گذاشتند كه شب هفـدهم رمضـان،   
 . در محلّ مأموريت خود حضور يابند

رجى خـود مخفـى   ابن ملجم بـه كوفـه رفـت و تصـميم خـود را حتّـى از يـاران خـا        
از آنجـا  س  چون شب جمعه هفدهم رمضان فرا رسيد، مقابل درى كـه علـى  . نگهداشت
كـرد و   بيرون آمد و مردم را بـراى نمـاز صـبح بيـدار مـى     س  على. شد نشست خارج مى

در اين هنگام ابن ملجم با شمشير، ضربتى به پيشانى او زد، كه . »ة، الصالةالصال«: گفت مى
حكـم از آن  «: زد گفـت  او هنگـامى كـه شمشـير را مـى    . ى گشتخون بر محاسنش جار

. فرياد برآورد كه نگذاريد ايـن مـرد فـرار كنـد    س  على» .خداست؛ نه از آن تو و يارانت
بن هبيره بن ابى وهب را برگزيد  هجعدس  مردم او را دستگير كردند، سپس حضرت على

اگـر مـن   : منزل آوردند گفت را بهس  وقتى حضرت على. تا با مردم نماز صبح را بخواند
دانـم بـا او چگونـه     از دنيا رفتم ابن ملجم را در عوض بكشيد و اگر زنده ماندم خودم مى

Pرفتار كنم

)
469F

1(
P .با او به خوبى رفتـار  : آوردند، فرمودس  وقتى ابن ملجم را نزد حضرت على

اگـر  كنيد، اگر زنده ماندم رأى خود را در مورد قصاص يا بخشـش بيـان خـواهم كـرد و     
Pمردم او را در عوض بكشيد و اعضاى بـدن او را قطـع نكنيـد   

)
470F

2(
P .  بـه  س  حضـرت علـى

 : فرزندانش، حسن و حسين طى گفتارى طوالنى وصيت فرمود و در آخر گفت
ى ايـن كـه اميرالمـؤمنين     خون مسلمانان را نريزيد به بهانـه ! اى فرزندان عبدالمطّلب«

ز قاتلم كسى ديگر را نكشيد، صـبر كنيـد   در عوض من ج! كشته شده است، متوجه باشيد
Pمن بر اثر اين ضربت از دنيا رفتم او را با يك ضربت بكشيد و مثله اگر

)
471F

3(
P   نكنيد؛ زيـرا از

 : ام كه فرمود شنيده ص  رسول اللّه
 » اْلُمثْـَلَة َوَلْو بِااْلَكْلِب اْلَعُقِورإيّاُكْم وَ «

                                           
 .328، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

 .274، ص 2، ج ةأصحابه العشرو فى نسب النبى ةالجوهرتلمسانى،  -2
 )مترجم. (مثله يعنى بريدن گوش، بينى و ديگر اعضاى بدن -3
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)P)472F1»ورد سگ هاراز مثله و بريدن اعضاى بدن بپرهيزيد، حتى در م«
P. جندب بن عبداللّه  

نه شما را امر : اگر تو را از دست داديم با حسن بيعت كنيم؟ فرمود! يا اميرالمؤمنين: گفت
در آخرين لحظات زندگى جز ال إلـه  س  على. دانيد دارم، شما بهتر مى كنم و نه باز مى مى

 :اند، اين آيه بودى كه بر زبان را گويند آخرين كلمه. گفت چيزى نمى  إال اللّه

﴿                            ﴾  

 ].8 -7: لةالزلز[

اى بدى انجـام   اى نيكى انجام دهد پاداشش را خواهد ديد و هر كس ذره هر كس ذره«
 » .دهد به كيفر آن خواهد رسيد

فرزندان خود را به رعايت تقوا و انجام اعمال نيكـو توصـيه كـرد و    س  حضرت على
Pوصيت خود را نوشت

)
473F

2(
P .ابن ملجم بعد از مجروح كردن امير المؤمنين گفت : 

چنان ضربتى به او زدم كه اگر بر تمام مردم شهر تقسيم شود همگى هـالك خواهنـد   «
آن را بـه هـزار درهـم     ام، ايـن شمشـير را يـك مـاه تمـام زهـر داده      ! به خدا سوگند. شد

 » .ام خريدارى كرده و با هزار درهم زهر داده
بنابر قول صحيح، سحرگاه روز جمعه هفدهم ماه رمضان سال چهلم س  حضرت على

.)474F3(P)ضربت خورد(سن شصت و سه سالگى به شهادت رسيدهجرى در 
P  مدت خالفت وى

خوانـد و سـپس در    او نمـاز ) ى جنـازه (بـر  س  فرزندش، حسن. چهار سال و نه ماه بود

                                           
ى  ، نهج البالغـه صـبحى صـالح، نامـه    338، ص 3، ج ةمناقب العشر  فى ةالنضر رياضالطبرى؛ محب  -1

 .47 :شماره

 .328ـ  329، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2

 يـة البـدا «سرگذشت معاويه و عمرو بن عاص و چگونگى جان سالم بـه در بـردن آنهـا را در كتـاب      -3

 .بخوانيد 330، ص 7، ج »يةالنهاو
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ى كوفه به خاك سپرده شد، از ترس اين كـه مبـادا خـوارج جسـدش را بيـرون       مارهداراإل
Pبياورند

)
475F

1(
P. 

* * * 

                                           
ى را كـه داللـت دارنـد بـر ايـن كـه       روايـات ابن كثير . 330ـ   331، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

 .ديگر منتقل شده و آنجا دفن گرديده، مشكوك دانسته است حضرت على به مكانى



 

 

 ى اخبار و روايات  در آينهس  سيماى على

بپردازيم ـ نگـاهى گـذرا    س  در اينجا مناسب است ـ قبل از آنكه به ذكر فرزندان على 
 . اخبار و روايات بيندازيم ى هاى وى در آينه به صفات و ويژگى

 پرستى  براى نابود ساختن آثار جاهلى و بت ص  الّله مأموريت از سوى رسول

يك روز رسول خدا : فرمودس  كند كه حضرت على حكم از ابومحمد الهذلى نقل مى
رود تـا   چه كسى از شما به مدينه مـى : اى شركت نمود، آنگاه فرمود در تشييع جنازه ص

ها را با زمين هموار سـازد   هايى را كه در آنجا وجود دارد نابود كند و مقبره بتان و مجسمه
پـس  : فرمود. من حاضرم!  يا رسول اللّه: گفتس  دار كند؟ حضرت على و تصاوير را لكه

بازگشـت و   ص  پس از انجام مأموريت نـزد رسـول اللّـه   س  حركت كن، حضرت على
هر بتى كه ديدم منهدم سـاختم و   ص  ل اللّهيا رسو: داد و گفت يشانگزارش كار را به ا

ها لطمه وارد كردم، آنگاه رسـول   ى قبرهاى مرتفع را با زمين هموار كردم و به عكس همه
ها و قبور را مرمت و بازسازى كنـد،   هر كس دوباره اين بتان و مجسمه«: فرمود صخدا 

)P)476F1»به احكامى كه از جانب خدا بر محمد نازل شده، كفر ورزيده است
P.    جريـر بـن حبـان 

تو را به انجام كارى مأموريـت  : به او گفتس  كند كه حضرت على از پدرش نقل مىس 
مرا مأموريت داده بود، ايشان به من فرمـوده بودنـد كـه تمـام      ص  دهم كه رسول اللّه مى

Pها را نابود كنم ى بت قبرها را با زمين، برابر و همه

)
477F

2(
P .اج اسدى مىس  علـى : گويـد  ابوالهي

بـه مـن فرمـوده     ص  كنم كه رسول اللّـه  تو را به كارى امر مى! اى ابوالهياج: به من گفت

                                           
 . 87، ص 1، ج )مسند على بن ابى طالب(مسند امام احمد بن حنبل -1
 .89، ص 1همان منبع، ج -2
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اى ديدى آن را بشكن و هرجا قبرى مرتفع ديدى، آن را با زمين برابر  بود؛ هر جا مجسمه
)P)478F1!كن

P  

 ترين فقيه و قاضى  شايستهس  على

 : فرمودند ص  از روايات متعدد ثابت است كه رسول اللّه
 ). ترين قاضى در ميان شما، على است شايسته(» قضاكم علىأ«

مرا به يمن فرسـتاد، سـنّم    صهنگامى كه رسول خدا : نقل شده كه گفتس  از على
ى قضاوت وداورى ندارم، اگر اختالفى پـيش آمـد    من تجربه!  يا رسول اللّه: كم بود، گفتم

سـازد و   ر زبانت جـارى مـى  خداوند سخنِ حق را ب«: چگونه فيصله و داورى كنم؟ فرمود
از آن پـس هـيچ گـاه در مـورد قضـاوتى كـه انجـام        » .گرداند قلبت را ثابت و مطمئن مى

Pكرد دادم، ترديدى به دلم خطور نمى مى

)
479F

2(
P .از مشكلى كه بـراى حـلّ آن   س  حضرت عمر

بـرد، از وى نقـل شـده     شخصى چون ابوالحسن، على، وجود نداشته باشد به خدا پناه مى
 : موداست كه فر

)P)480F3»رسـيد  اگر على نبود عمر به هالكت مى«
P.       و هرگـاه موضـوعى بـه نظـرش مشـكل

اى است كه براى حل آن، فردى همچـون   قضيه«: گفت آمد و از مسايل پيچيده بود، مى مى

                                           
 .96همان منبع، ص  -1
 .83، ص 1بن حنبل، ج مسند امام احمد  -2
، اثـر شـيخ   »الخلفاء فةالخفاء عن خال لةازا«. اين روايت را ابوعمر از سعيد بن مسيب نقل كرده است -3

 .268، ص 2دهلوى، ج   االسالم شاه ولى اللّه

در سند آن : ضعيف استصحت اين گفتار به اثبات نرسيده است و روايت آن  .2015، ص االستيعابابن عبدالبر، 
بـه فـرض   ). 3/1103(االسـتيعاب  . شخصي به نام مؤمل بن إسماعيل وجود دارد كـه ضـعيف اسـت   

ين روايت، داللت بر اين مي كند كه هيچ عداوتي بين عمر و علـي نبـوده زيـرا هـيچ كسـي      صحت ا
تعريف دشمنش نمي كند و اگر كسي تعريف دشمن خود كند داللت بر  اين مي كند كه انسان بسيار 

اگـر فرضـا هـم    : ثانيـا !. خوب و با انصافي هست كه حتي حاضر نيست در حق دشمنانش جفـا كنـد  
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)P)481F1»ابوالحسن وجود ندارد
P. نقل كرده اسـت كـه در ميـان    س  بن مسعود  ابوعمر از عبداللّه

 . ن فرد براى قضاوت استتري اهل مدينه، على شايسته
موضـوعى اسـت كـه    س  ى حضرت على هاى قضاوت دقيق و حكيمانه يكى از نمونه

روايـت كـرده   س  از حضرت على» مسند على«امام احمد بن حنبل با سند خود در كتاب 
او را به نمايندگى خود به يمن فرستاد، بـا مـاجراى    صاست كه هنگامى كه رسول خدا 

در محلّى مردم براى شكار شير، گودال و كمين گاهى حفر كرده آورى مواجه شد؛  شگفت
اى از مردم كه كنار همان گودال بودند بر همديگر فشـار آوردنـد ناگـاه     بودند، روزى عده

يكى از آنان كه نزديك بود در گودال بيفتد خود را با يكى ديگر كه در كنار او بود گرفت، 
با فـرد چهـارمى خـود را محكـم گرفـت، در      او نيز با شخص سومى خود را گرفت و او 

در اين هنگام يكى . هر چهار نفر در گودال سقوط كردند و شير آنها را مجروح كرد نتيجه
اى كه همراه داشت شير را از پا در آورد و سپس هر چهار نفر بر اثر  از آنها با كارد يا نيزه

ف و چند دستگى رخ داد در مورد اين قضيه بين مردم اختال. شدت جراحات جان باختند
بـراى حـلّ   س  حضرت على. و اولياى مقتوالن، خود را براى نبردى خونين آماده ساختند

در قيد حيات اسـت،   صآيا در حالى كه رسول خدا : اين اختالف تشريف آورد و گفت
كنم، اگر به قضـاوت مـن راضـى     ايد؟ من بين شما قضاوت مى اين گونه به جان هم افتاده

برويد تا بين شـما قضـاوت    ص  و مخاصمه را ترك كنيد و نزد رسول اللّه نشديد، جنگ
خويشـاوندان  : سـپس گفـت  . كند، آنگاه هر كس سرپيچى كرد، حقّش ساقط خواهد شـد 

ى چهار نفر را بدهند؛ به اين ترتيب كه بـه   اند، بايد ديه كسانى كه اين گودال را حفر كرده
ى  و به سومى، نصف ديه و به چهـارمى، ديـه   نفر، اول يك چهارم ديه، به دوم، يك سوم

                                                                                                             
ت بر اين مي كند كه عمر انسان بسيار صادقي هست و بدون واهمه حقيقت را مـي  درست باشد دالل

گويد و به فضل و بزرگواري ديگران اعتراف مي كند و اين خـودش داللـت مـي كنـد كـه خـود آن       
 !.شخص اينقدر قوي هست كه از ذكر اين مسائل واهمه اي ندارد

 .968، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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رسيدند  ص  مردم به اين حكم راضى نشدند، وقتى به خدمت رسول اللّه. كامل داده شود
آن حضرت، نزديك مقام ابراهيم تشريف داشتند، وقتى ماجرا را براى وى تعريف كردند، 

على بين مـا  : گفتاكنون بين شما فيصله خواهم كرد، در همين اثنا شخصى : پيامبر فرمود
را شنيد، همان س  فيصله كرده است، آن حضرت پس از آنكه شرح داورى حضرت على

Pرا تصويب فرمود

)
482F

1(
P . 

 عالم به كتاب و سّنت 
از : گفـت  ى خود مـى  را ديدم كه در خطبهس  على: گويد ابوعمر به نقل از ابوطفيل مى

اى  هيچ آيـه ! به خدا سوگند خواهيد از من بپرسيد، كتاب خدا هر چه مى) آيات و احكام(
دانم آيا به شب نازل شده يـا روز، در دشـت نـازل     در قرآن وجود ندارد، مگر اين كه مى

Pشده يا در كوه؟

)
483F

2(
P در مـورد مسـح مـوزه سـؤال      لاز عايشه : گويد شريح بن هانى مى

در  اين مسأله را از على بپرس، او در اين زمينه از من بيشتر علـم دارد؛ زيـرا  : كردم، گفت
رسول اكـرم  : رسيدم، گفتس  بوده است، وقتى خدمت على ص  رسول اللّه سفر همراه

فرموده است كه مسح موزه براى مسافر سه شبانه روز و براى مقيم يـك شـبانه روز    ص
Pاست

)
484F

3(
P .حديث روايت شده است 586س  از حضرت علىP

)
485F

4(
P . 

 
 

                                           
د بـن     »ةأخبار القضا«براى تفصيل بيشتر به كتاب . 77، ص 1، ج المسند احمد، امام -1 اثـر وكيـع محمـ ،

 .مراجعه كنيد 84ـ  97چاپ عالم الكتب، بيروت، ص ) ق. ـه 306م (ن حياخلف بن 
 .268، ص 2، ج الخفاء لةإزادهلوى،  -2
 .96، ص 1، ج المسنداحمد،  -3

فقـه علـى ابـن     عـة موسو«ل بيشتر رجوع شود به كتاب براى تفصي. 167، ص تاريخ الخلفاءسيوطى،  -4
 .ق. ـه 1403، چاپ دمشق، 84ـ97جى، ص  ، اثر دكتر محمد رواس قلعه»طالب ابى
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 كانون محّبت و مهربانى س  على

نظير و آگاهى از فنون رزمى، بسيار نرم  دليرى كم به رغم شجاعت وس  حضرت على
. وى نرمخو، خوش اخالق و داراى عواطف و احساسات رقيقى بود. دل و مهربان نيز بود

كنند كه انسـان در برابـر قاتـل خـود قـرار       هاى انسانى، زمانى بيشتر تجلى مى اين ويژگى
سفارش كرد كه س  ش، حسنگرفته باشد؛ ايشان نسبت به قاتل خود، ابن ملجم، به فرزند

غير از ابن ملجم ديگرى را به تهمت قتل يا شركت در آن نكشند و فقـط بـا يـك ضـربه     
Pبدون شكنجه از او قصاص بگيرند

)
486F

1(
P .وقتـى در مقابـل جسـد حضـرت     س  حضرت على

: كرد فرمود ايستاد، سخت گريست و در حالى كه خاك را از صورت او پاك مىس  طلحه
هاى آسمان، افتـاده بـر    بسيار دشوار و ناگوار است كه تو را زير ستاره برايم! اى ابا محمد

زمين ببينم، سپس آرزو كرد كه خداونـد بيسـت سـال پـيش از ايـن روز قـبض روحـش        
Pكرد مى

)
487F

2(
P .      ايشان گذشته از اين كه با بزرگساالن رفتـارى دوسـتانه داشـت، در شـفقت بـا

گفـت،   د و با زبان كودكى با آنهاسخن مىبا كودكان، مهربان بو. كودكان نيز معروف بودند
 : فرمود ايشان مى

پدر بر فرزندان و همچنين فرزندان بر پدر حقوقى دارند؛ حق پدر بر فرزند اين اسـت  
ى امور از او اطاعت كند جز در معصيت خداوند، و حق فرزنـد بـر پـدر ايـن      كه در همه

Pايد و قرآن را به او بياموزداست كه نام خوبى برايش انتخاب كند و به خوبى تربيت نم

)
488F

3(
P .

را س  روزى علـى : كند كه گردد نقل مى اش منتهى مى ابوالقاسم بغوى با سندى كه به جده
اى گذاشت تا به خانه ببـرد،   ديدم كه مقدارى خرما به يك درهم خريد و آنها را در پارچه

پـدر و  : فرمـود  اجازه دهيد من اين خرماها را حمل كنم،! اى اميرالمؤمنين: شخصى گفت

                                           
 .در همين بخش مراجعه شودس به داستان شهادت حضرت على  -1
 .959، ص العبقرياتعقاد،  -2
 .982همان، ص  -3
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Pسرپرست خانواده، به حمل آنها سزاوارتر است

)
489F

1(
P . يـا  : شخصى به خدمت او عرض كـرد

حاجت خود : خواهم آن را با شما در ميان بگذارم، گفت من نيازى دارم، مى! اميرالمؤمنين
او . ات بخـوانم  را بر روى زمين بنويس؛ زيرا دوست ندارم آثار ذلّـت سـؤال را بـر چهـره    

Pبيش از طلب او حاجتش را برآوردس  ا نوشت و علىحاجت خود ر

)
490F

2(
P . 

 آغازگر بسيارى از علوم و فنون س  على

آغازگر بسيارى از علوم و آثار جاودانى است كه تا زبان عرب و دستور زبـان  س  على
در كتاب امالى ابوالقاسم زجاجى از ابواالسود دوئلـى  . آن باقى است فراموش نخواهد شد

: انديشد، گفتم را ديدم كه سر به جيب تفكر فرو برده و مىس  على: تنقل شده كه او گف
بيـنم مـردم در شـهر شـما      مى: كنى؟ فرمود در مورد چه موضوعى فكر مى! يا اميرالمؤمنين

ى اصول و قواعد  اى درباره خواهم نوشته كنند، بنابراين مى زبان عربى را نادرست تلفظ مى
اى و زبـان عـرب در    ن كارى بكنى ما را زنده گرداندهاگر چني: زبان عرب تهيه كنم، گفتم

اى به مـن داد   بعد از سه روز كه به خدمت ايشان رسيدم، نوشته. ميان ما باقى خواهد ماند
Pكه قواعد ابتدايى علم نحو در آن نوشته بود

)
491F

3(
P .نويسد استاد عقّاد مى : 

سهم را دارد؛ زيرا در ترتيب علم نحو نيز بيشترين س  توانيم بگوييم حضرت على مى«
در مناطق تازه فتح [به اثبات رسيده است كه ابواالسود دوئلى به امام شكايت كرد كه مردم 

علـى در   حضرت. هاست هايى بر سر زبان كنند و غلط عربى را صحيح تلفظ نمى زبان] شده
گويم بنويس، سپس اصول علم نحو عربى را به او امال كرد و بـه   هر چه مى: پاسخ فرمود

                                           
 .5، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .9، ص 8همان منبع، ج  -2
 .181، ص تاريخ الخلفاءسيوطى،  -3
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معروف » نحو«از همان روز اين علم به اصطالح . به همين نحو عمل كن: ابواالسود گفت
)P)492F1»شد

P.  
 : گويد همچنين عقّاد مى

ى علم توحيد، قضا و فقه اسالمى و علم نحو عربى و رسـم   اولين رهنمودها در زمينه«
)P)493F2»بوده استس  و كتابت آن از حضرت على

P. اكرم  قبالً بيان شد كه تعيين هجرت رسول
از مكه به مدينه، براى سرآغاز تقويم اسالمى به تصويب حضـرت عمـر و پيشـنهاد     ص

Pبودس  حضرت على

)
494F

3(
P .    بنابراين تا مسلمانى روى زمين وجود دارد، همـين تقـويم مـورد

انتخاب هجرت نبوى براى سرآغاز تقـويم اسـالمى مبنـى بـر     . استفاده قرار خواهد گرفت
هـاى انسـانى بـوده     دعوتگرانه و ارج نهادن به ارزش هاى اسالمى و ها و مصلحت حكمت

كند و  است و اين عنوان اذهان دانشمندان و متفكران منصف را به عظمت اسالم جلب مى
ى عطف و سـرآغاز   نقطهى خوشى نيز هست؛ زيرا هجرت  دهدر عين حال فال نيك و مژ

 . ه استهاى آزاده بود عصر جديدى در تاريخ بشريت و چراغى فرا راه انسان

  صروان شناسى شخصّيت پيامبر 

پيوند نسبى داشت و مدت زيادى بـا   ص  با رسول اللّه صاز آنجا كه حضرت على 
هـاى   بوده است و به شناخت ويژگـى  يشانزيسته و از نزديك شاهد زندگى ا صپيامبر 

شد  اين امر موجب مى هاى آن حضرت عالقه داشته است، روانى، مكارم اخالق و گرايش
ايشـان در  . و صفات اخالقى وى شناخت دقيقى داشته باشـد  صاز شخصيت پيامبر  كه

بيان كردن اين صفات نيز توان و مهارت خاصـى داشـت و بـه نكـات دقيقـى از سـيره و       

                                           
 .969، ص ت،عبقرعقاد،  -1
 .967همان منبع، ص  -2
 .331ـ  332، ص 7، ج يةالنهاو يةالبدا ابن كثير، -3
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Pكرد اشاره مى ص  اخالق رسول اللّه

)
495F

1(
P .  در اينجا به فرازى از گفتار وى در وصف پيـامبر

 : گويد كنيم، وى مى اكتفا مى ص
ى صدر بيشترى بود، بيش از هر  تر و داراى سعه از همگان با حوصله ص  ول اللّهرس«

ديـد از   خو و خوش معاشرت بود، هر كس براى نخستين بار او را مـى  كس راستگو و نرم
يكـى از  . داشـت  شـد او را دوسـت مـى    داشت و هر كس با او همنشـين مـى   او هيبت مى

)P)496F2»ام س از او همانند ايشان را نديدههرگز پيش از او و پ: گويد مداحان وى مى
P.  

از طبيعت و اخالق كريمانه و بردبـارى و گذشـت حضـرت    س  آگاهى حضرت على
شود كه وقتى ابوسفيان بـن حـارث بـن     از اين واقعه به خوبى آشكار مى ص  رسول اللّه

بـود و مـدتى آن حضـرت را مـورد آزار و      ص  عبدالمطلب كه پسر عموى رسـول اللّـه  
قرار داده بود، در راه مكه با پيامبر برخورد كرد، آن حضرت به خـاطر بـدزبانى و   بدگويى 

 با على صآزار و اذيتى كه از او ديده بود از او روى گرداند، ابوسفيان از اين عمل پيامبر 
 : او را راهنمايى كرد و گفتس  گاليه كرد، علىس 
مان مطلبى را بگو كه برادران برو و خود را روبه روى او قرار بده و ه صنزد پيامبر «

  ﴿ :يوسف، به يوسف گفتند              ﴾ 

آن  ».تو را بر ما برترى داد و ما در حق تو مقصر و خطاكاريم  اللّه! به خدا« ].91: يوسف[
بخشد و گذشت  تو را مى لذا(پذيرد كه كسى از او نرم گفتارتر باشد،  حضرت نمى

 » ).كند مى
 : در جواب فرمود ص  عمل كرد، رسول اللّهس  ابوسفيان طبق رهنمايى حضرت على

ه او من عفو كردم، خدا هم شما را ببخشد ك. امروز هيچ نكوهشى بر شما نيست«

 ﴿ ».ترين مهربانان است مهربان                    

                                           
 .رجوع نماييد 420اثر نگارنده ص » يةالنبو ةالسير« ،ترمذى» شمائل النبى«در اين مورد به كتاب  -1
 )مترجم. (استس ضرت ابوهريره اين گفته از ح -2
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﴾ ]ابوسفيان از آن روز به بعد بر اسالم پايدار ماند و همواره در برابر  ].92: يوسف

Pآورد پيامبر از روى شرمندگى سر فرود مى

)
497F

1(
P . 

 س  زوايايى ناشناخته از خالفت حضرت على

ى  خبـار جنگهـاى دوره  بسيارى از مورخان و محققانى كه مطالعاتى پيرامون سـيره و ا 
دارند معتقدند كه توجه ايشان نه تنها به جنگ عراقيان و شاميان س  خالفت حضرت على

معطوف بود، كه فقط درگير جنگ با اهل قبله بود و ارتباطى با مناطقى كه خلفاى پيشـين  
فتح كرده بودند نداشت و توجهى به انتظام امور و استحكام نظم و ثبـات در آن منـاطق و   

ى او سـراغى از   در سـيره . جويـان مبـذول نداشـت    طلبان و مرتدان و فتنه ركوبى جدايىس
ى اسـالم يافـت    ى جديـدى در حـوزه   گسترش قلمرو حكومت اسالمى و افزودن منطقـه 

 . شود نمى
اند و اين بعـد زنـدگى    بدون شك، عموم مورخان در اين زمينه به تفصيل سخن نگفته

. هاى داخلى عراق و شام مخفى مانـده اسـت   استان جنگوى ـ تا حد زيادى ـ در شرح د  
هاى تاريخ در ضـمن سـخن از او بيـان     در اينجا اندكى از مطالبى را كه در برخى از كتاب

ى آنها وادار نمودن اهل فارس و كرمان بـه اداى ماليـات و    آوريم؛ از جمله شده است، مى
 . است ى منع خراج و شورش در برابر امام پايان دادن به فتنه

تـاريخ االمـم   «نـه هجـرى در كتـاب     ابن جرير طبرى، ضمن بيان حوادث سال سى و
 : نويسد مى» الملوكو

دچار اختالف و چند س  ى حضرت على وقتى ابن حضرمى كشته شد و مردم درباره«
دستگى شدند، اهل فارس و كرمان به طمع افتادند كه اگر خالفت را نپذيرند از پرداخـت  

شوند، لذا اهل هر شهر و ناحيه، بر عامل خود شوريدند و آنهـا را از ميـان    ماليات آزاد مى
 . خود اخراج و طرد كردند

                                           
 .421، ص 1، ج زاد المعادابن قيم،  -1
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ى  خراج ابـا ورزيدنـد، علـى دربـاره     وقتى مردم فارس از دادن: گويد على بن كثير مى
كسى كه سركوبى اهل فارس و استاندارى آن را به عهده گيـرد بـا مـردم مشـورت كـرد،      

دان و با كفايت را  خواهى مردى قاطع، سياست مى! اى امير مؤمنان: گفت ابن قدامه يةجار
آرى، اين كـار،  : زياد، حضرت فرمود: چه كسى است؟ پاسخ داد: به تو معرفى كنم؟ گفت

 . از او ساخته است
زياد را با سپاهى مركّب از چهار هزار نفر به فارس و كرمـان   ،سسپس حضرت على 

 » .زياد به منطقه رفت و مخالفان را سركوب كرد. ه او سـپردفرستاد و واليت آنجا را ب
 : گويد عمر به روايت ابوالحسن از على بن مجاهد به نقل از شعبى مى

شكنى كردند و خراج دهندگان از پرداخت خراج سرباز زدند و  وقتى اهل جبال پيمان«
 حضـرت علـى  .. .بود، اخراج كردند) از سوى على(سهل بن حنيف را كه استاندار فارس 

ى خود درآورد  زياد را با سپاه بزرگى به فارس گسيل داشت، او فارس را تحت سيطرهس 
)P)498F1»و آنان به پرداخت خراج تن در دادند

P. سمان خالفـت حضـرت علـى    همچنين در ز ،
رفتنـد و قسـمتى را كـه قـبالً در تصـرف حكومـت       » سند«گروهى از نظاميان به سرزمين 

 : نويسد مى» فتوح البلدان«بالذرى در كتاب . فتح كردنداسالمى در نيامده بود، 
حارث بن مرّه عبدى به فرمـان حضـرت   . ق .ـه 39و ابتداى سال  38در اواخر سال «

على با يك گُردان به سوى يكى از مرزها حركـت كـرد، او در ايـن جنـگ پيـروز شـد و       
سـپس در  . يم شـد تقسـ  غنايمى به دست آورد، در يك روز از غنايم آنجا يك هزار غـالم 

قيقان از مناطق . ى قيقان به شهادت رسيدند او با اكثر سپاهيانش در منطقه. ق .ـه 42سال 
)P)499F2»سند و در نوار مرزى خراسان واقع است

P.    بـا گروهـى از   س  همچنـين حضـرت علـى

                                           
 .79، ص 6ق، ج . هـ 39تاريخ طبرى ـ حوادث سال  -1
قيقان آخرين واليت خراسان آن زمان بـود  . ق. ـه 1319، چاپ قاهره، 38ص  فتوح البلدان،بالذرى،  -2

، اثـر  »البقـاع و مكنـة ع علـى أسـماء األ  مراصد االطال«رجوع شود به . ى سند قرار داشت كه در حاشيه
 .م 1955، چاپ بيروت، 1140، ص 3صفى الدين بغدادى، ج 
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عمـار  . مسيحيان كه بعد از مسلمان شدن از اسالم برگشتند جنگيد و آنها را سركوب كرد
يك گروه كه در اصل مسيحى بودند پس : گويد يه دهنى به نقل از ابوطفيل مىبن ابى معاو

معقل بـن قـيس تيمـى را بـه سـوى آنـان       س  از مسلمان شدن مرتد شدند، حضرت على
Pوى با آنان جنگيد و آنها را دستگير كرد. فرستاد

)
500F

1(
P . 

 س  ى فضيلت على سبب كثرت احاديث درباره

شايد در مورد هيچ . وارد شده استس  على زيادى در مورد فضيلت حضرت روايات
و ايـن امـر،   . صحابى يا شخصيت بزرگ زمان پيامبر، اين مقدار حديث وارد نشـده باشـد  

طبيعى بود؛ زيرا از يك سو، حضرت على بنابر تقدير الهى ـ قبل از خالفـت و بعـد از آن    
سـوى ديگـر او   نيز ـ مورد اختالف و تنازع و هدف نقد و مالمت قـرار گرفتـه بـود و از     

ها وجود داشته باشـد،   هايى بود كه در هر فردى كه اين ويژگى داراى امتيازها و شايستگى
ورزنـد و   گيـرد؛ گروهـى بـا او دشـمنى مـى      طبعا مورد اختالف و افراط و تفريط قرار مى

اين عوامل دسـت در دسـت هـم داده و زبـان     . كنند گروهى ديگر در وصف او مبالغه مى
بخش بزرگى از اين احاديـث در  . يان فضايل او و دفاع از وى جارى گردانيدپيامبر را به ب

هـاى مسـتقلى    نويسـان، كتـاب   هاى صحاح آمده و بعضى از محدثان و شـرح حـال   كتاب
ترين و معتبرترين كتـاب در   شايد منصفانه. اند ى مناقب و فضايل ايشان تأليف كرده درباره

، منسوب به امام ابوعبـدالرحمن  »طالب بن ابى الخصائص فى مناقب على«اين باره، كتاب 
يكـى از  ) سـنن نسـائى  (باشـد كـه مؤلّـف    .) ق .ـهـ  303متوفى (احمد بن شعيب نسايى 

ى تأليف اين كتاب ايـن بـود كـه ايشـان      انگيزه. ى معتبر حديث است هاى ششگانه كتاب
س  زمانى كه در دمشق اقامت داشت مشـاهده كردنـد كـه اغلـب مـردم از فضـايل علـى       

وقتى . اند اند و زبان طعن دراز نموده اى در مورد وى دچار سوء تفاهم شده ناآگاهند و عده

                                           
مايكون الرجل بـه  «و كتاب السير، باب  102، ص 2طحاوى، معانى اآلثار، ج : براى تفصيل بيشتر رك -1

 .»مسلما
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اين كتاب را تأليف كرد از سوى مخالفان افراطى اميرالمؤمنين مورد تهديد و نكوهش قرار 
Pگويى باز نداشت گرفت، اما اين كار او را از حق

)
501F

1(
P .   عالّمه ابن حجر عسـقالنى در كتـاب

در مورد اسباب كثـرت احاديـث،   » فتح البارى فى شرح صحيح البخارى«خود  سنگ گران
 : گويد ، با تفصيل سخن گفته و در پايان مىسى فضايل حضرت على  هدربار
گـذارانِ خـوارج؛ و    بـدعت . اهـل سـنّت  : مردم در حقّ على به سه دسته تقسيم شدند«

ى خـود   اين ميان اهل سنت وظيفه در. اميه و ديگران كسانى كه با او جنگيدند، اعم از بنى
Pاى نشر كنند دانستند كه فضايل او را در سطح گسترده

)
502F

2(
P . و از آنجا كه تعداد مخالفان زياد

بود طبعا دوستداران وى با آب و تاب بيشترى به نشر اين گونه روايات پرداختند وگرنـه  
عـدل گذاشـته    در واقع، هر يك از خلفاى چهارگانه فضايلى دارند كـه اگـر در تـرازوى   

Pشوند، صحت گفتار اهل سنّت و جماعت ثابت خواهد شد

)
503F

3(
P . 

 س  فرزندان على

 ، حسـين سحسـن   :از عبارتند ل ى زهرا از بطن فاطمهس  فرزندان حضرت على
و بنا به قولى، محسن كه در كودكى درگذشـت، و نيـز زينـب كبـرى و ام كلثـوم كـه       س 

 . با او ازدواج كردس  عمربن خطاب

                                           
 .699، ص 2ج  الحفّاظ، ةتذكرذهبى، : رك -1
است در پاسخ و رد خـوارج و نواصـب   س ر فضايل حضرت على اهل سنّت احاديثى را كه مشتمل ب -2

آورى  دادنـد، اسـتخراج و جمـع    جسارت نمـوده و چيزهـاى نـاروايى بـه او نسـبت مـى       ايشانكه بر 
سف آور ايـن اسـت كـه    أى قابل توجه و ت اما نكته. اند ها نقل كرده اند و ديگران از همين كتاب نموده

اديث را براى اثبات خالفت بالفصل حضرت امير مورد اسـتناد  امروزه برخى از نويسندگان، همين اح
مختصـر  : رك! (دهنـد  هـاى اهـل سـنّت ارجـاع مـى      دهند و به عنوان اعتراف، مرتب به كتاب قرار مى

 )مترجم). (138ى اثنا عشريه، ص  تحفه
 .ى سلفيه، قاهره ، مكتبه71، ص 7طالب، ج  ، باب مناقب على ابن ابىفتح البارىابن حجر،  -3
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بـا آنهـا ازدواج كـرد، بـه      ل وى از همسران ديگر كه بعد از وفات فاطمه فرزندان
 : شرح زيرند

و عثمان به دنيا آمدند كه در كـربال    از بطن ام البنين بنت حذام؛ عباس، جعفر، عبداللّه
 و  از بطـن ليلـى بنـت مسـعود؛ عبيداللّـه     . به شهادت رسيدندس  همراه برادرشان، حسين

از صـهباء بنـت   . گويد آنها نيز در كربال شهيد شدند ه هشام كلبى مىابوبكر متولد شدند ك
از اُمامـه بنـت   . ؛ يك پسر به نـام عمـر و يـك دختـر بـه نـام رقيـه داشـت        )ولد ام(ربيعه 

از خوله بنت جعفر؛ يك فرزند بـه نـام   . العاص؛ يك فرزند به نام محمد اوسط داشت ابى
الكبـرى و ام   ملـة الحسـن، ر  هـاى ام  ختر به نـام محمد اكبر و از ام سعيد بنت عروه؛ سه د

Pاز اسماء بنـت عمـيس؛ يحيـى و عـون بـه دنيـا آمدنـد       . كلثوم متولّد شدند

)
504F

1(
P.   ،فرزنـدش

ه مشهور است يكى از بزرگان مسلمانان بود؛ او مردى شـجاع و  يفمحمداكبر كه به ابن حن
ـ  بابوبكر و عمـر   .بودفصيح و عالم به كتاب و سنّت  نيرومند، ر سـايرين برتـرى   را ب

ــى ــنج ســالگى  ، در ســن شصــت81ســال وى در . ســتود را مــىس  داد و عثمــان م و پ
Pدرگذشت

)
505F

2(
P .ويدگ ابن خلّكان مى : 

دو . محمد بسيار پرهيزگار، دانشمند و قوى بود، در جنگ جمل، پرچمدار پدرش بود«
جهـان فـرو   هجرى ديده از  81محرّم سال سال قبل از خالفت عمر به دنيا آمد و در اول 

وى در قبرستان بقيع به خاك . اقوال ديگرى نيز در مورد تاريخ وفات او وجود دارد. بست
)P)506F3»سپرده شد

P. يهيان و مصلحان بزرگى پرورش يافت كه كتـاب  ى او از ذرهـاى   علما، مرب
ايـن خانـدان در بسـيارى از    . انـد  ها، شرح حال آنهـا را ذكـر كـرده    طبقات و زندگى نامه

 . پراكنده شدند كه اغلب به نام علويان معروفند شهرهاى هند
 : گويد ابن جرير مى

                                           
 .ابن كثير ابن اثير و ابوالفداء -1

 .229، ص 2، ج ةأصحابه العشرفى نسب النبى و ةالجوهرتلمسانى،  -2
 .331ـ  332، ص 3، ج وفيات األعيانابن خلكان،  -3
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 » .مجموعا چهارده پسر و هفده دختر داشتس  حضرت على«
 : گويد واقدى مى

از حسن، حسـين،  : رتندنسل وى از ميان پسران، فقط از پنج فرزند ادامه يافت كه عبا«
 .»ه، عباس و عمريفمحمد بن حن

  س حكمت و بالغت على

هايى از حكمت و ادبيات قوى و اقـوال منقـول از حضـرت     قبل از اين كه به ذكر مثال
اى از  هاى ديگر يافتن نظير آن مشـكل اسـت بپـردازيم، قطعـه     كه در ادبيات زبانس  على

 : نويسد آوريم، او مى ، اثر استاد احمد حسن زيات را مى»تاريخ ادبيات عرب«كتاب 
تـر   سـخنورتر و فصـيح  س  را سراغ نداريم كـه از علـى  كسى  ص  بعد از رسول اللّه«
تراويد؛ خطيبى بود كـه دريـاى بالغـت بـر      حكيمى بود كه حكمت از سخنانش مى. باشد

همه اتّفاق نظـر دارنـد   . العاده بر سخنورى و مجادله داشت قدرتى فوق. زبانش جارى بود
)P)507F1»امام سخنوران و اديبان است ،سكه على 

P. افزاييم  تاد عقّاد را نيز مىى اس در اينجا گفته
 : گويد كه مى

ها و تعابير زيبـا بـه    روايت شده ممتاز است، مثل سعلي سبك كلمات جامعى كه از «
ماند كه كدام يك از مزاياى آن برتر و اسـتوارتر اسـت؟    اى است كه انسان حيران مى گونه

Pمعنى، بالغت در اداء، يا زيبايى فنون ادبى؟ اي راستى

)
508F

2(
P ها و  ن ويژگى اين حكمتبارزتري

ها اين است كه به وضوح داللـت دارنـد بـر فكـر سـالم و نظـر        المثل ها و ضرب سفارش
ى  گويـا چكيـده  . هـا  درست و بررسى كامل و شناخت دقيق از زنـدگى و طبيعـت انسـان   

طبيعت و اعمـاق   انديشى در مورد ى ژرف هاى طوالنى علمى و خالصه مطالعات و تجربه
 .زندگى بشر هستند

                                           
 .174، ص تاريخ األدب العربى ،زيات -1
 .973ـ  974، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -2
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نگاهى نقد س  حضرت علىسخنان هايى از  همناسب است قبل از آوردن گزين در اينجا
ى  دانيد، نهـج البالغـه مجموعـه    همچنان كه مى: داشته باشيم» نهج البالغه«گونه به كتاب 

است كه شـريف رضـى    سعلي اميرالمؤمنين منسوب به ها و سخنان كوتاه  ها، نامه خطبه
العلـم  «ابن سيرين و عالمـه مقبلـى در كتـاب    . رد آورده استآنها را گ.) ق .ه 404-359(

Pاند در مورد صحت مندرجات نهج البالغه اظهار شك كرده» الشامخ

)
509F

1(
P .  ـاتاستاد حسن زي

 : گويد ى عرب است مى كه يكى از اديبان برجسته
بعضى معتقدند كه بيشترين قسمت نهج البالغه كار خود شريف رضـى اسـت؛ زيـرا    «

ى  نكوهش صحابه است و نيز شـامل اصـطالحات فلسـفى ماننـد فلسـفه      شامل توهين و
شناسى و تكلّف و تصنّع در اوصـاف اشـيا و فنـون جديـد اسـت كـه بـا         اخالق و جامعه

 سعلـي  ى آنچـه را بـه    ظـاهرا شـريف رضـى همـه    . طبيعت آن روزگار همخوانى ندارد
)P)510F2»منسوب بوده گردآورى نموده كه برخى صحيح و قسمتى مشكوك است

P.   اما محقّق بـا
بصيرت كه با اسلوب و زبان آن عصر آشنايى كامل داشته باشد و از طرف ديگر بداند كه 

بخشيده بود و نيز علم داشته باشـد  س  خداوند چه استعدادهاى استثنايى به حضرت على
هايى داشت و تا  هاى بشرى چه تجربه شناسى و شناخت طبيعت در مورد مردمس  كه على

 تواند گفتـار حضـرت علـى    گرم روزگار را چشيده بود، چنين شخصى مى چه حد سرد و
اسـت و  س  داند چه كالمى در خور شأن على را از گفتار ديگران تشخيص دهد و مىس 

هاى ايشـان را   در اين كتاب فرازهايى از گفته. اند چه سخنى را ديگران به او منسوب كرده
ى مبـرّد،   نوشـته » الكامـل «يمى ادبيات، ماننـد  هاى قد ايم و در كتاب به عنوان نمونه آورده

                                           
: نويسد همين باورند؛ به عنوان مثال دكتر عبدالحسين زرين كوب مىبرخى از دانشمندان شيعه نيز بر  -1

» .هست كه به احتمـال قـوى از او نيسـت    يالسالم منسوب است چيزها در سخنانى كه به على عليه«
 )مترجم. (تهران  1369، چاپ ششم، 109بامداد اسالم، ص 

 .، قاهره230، ص تاريخ األدب العربى، زيات -2
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اثر جاحظ قسمت زيادى از سخنان » التبيينالبيان و«ى ابن عبدربه و  نگاشته» العقد الفريد«
 . وى نقل شده است
اى كـه   همواره مورد توجه و اهميت بوده است بـه گونـه  » نهج البالغه«ترجمه و شرح 

د؛ امام بيهقى و امام فخرالدين رازى از جملـه  ان براى اين كتاب بيش از پنجاه شرح نوشته
ترين شرح نهـج البالغـه    ابى الحديد مدائنى، مفصل ابنشرح . شارحان نهج البالغه هستند

شيخ محمد عبده نيز . است كه دارالفكر بيروت آن را در بيست جلد به چاپ رسانده است
 . از شارحان معاصر است

تقـديم  س  ى حضـرت علـى   حكيمانـه اينك فقـط بيسـت جملـه از دريـاى سـخنان      
 :گردد خوانندگان مى

 » .ارزش هر فرد به تخصص و هنر اوست« »ء ما ُيْحِسُنهُ  ِقيَمُة ُكلِّ اْمِرىٍ «ـ 1
  »َرُسوُلهُ وَ    وَن أْن ُيَكذََّب الّلهَكلُِّموا الّناَس َعلى َقْدِر ُعُقوِلِهْم أُتِحبُّ «ـ 2
خواهيد خدا و رسـولش تكـذيب    آيا مىبا مردم مطابق سطح فكرشان سخن بگوييد، «

 » شوند؟
 .»َصْوَلَة اللَّئيِم إذا َشِبعَ َصْوَلَة اْلَكريِم إذا جاَع وَ  إْحَذرْ «ـ 3
ى شخص فرومايـه هنگـامى كـه     ى جوانمرد آنگاه كه گرسنه شود و از حمله از حمله«

 » !سير شود، بپرهيز
 »ْبدانُ نَّها َتِملُّ َكما َتِملُّ األَرَف اْلِحْكَمة فَإِمُسوا َلها طُ تَ الْ أِجمُّوا هِذِه اْلُقُلوَب وَ «ـ 4
هـاى تـازه و جالـب انتخـاب      ها و دانـش  ها را آرامش بخشيد و براى آنها حكمت دل«

 » .شوند ها خسته مى ها نيز مانند بدن كنيد؛ زيرا دل
بِالسُّوِء، ُمْستَـْوِطَنٌة ِلْلُفُجوِر،  ، أّمارَةٌ اللَّْهوِ  اَلنـَّْفُس ُمْؤثَِرٌة ِلْلَهوى، آِخَذٌة بالهوينى، جاِمَحٌة إَلى« ـ5

  »إْن أْهَمْلَتها أْرَديـَْتهاإْن أْكَرْهَتها أْنَضْيَتها وَ طالَِبٌة للِّراَحِة، ناِفَرٌة َعِن اْلَعَمِل، فَ 
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نفس، دنبال خواهشات و راه آسان است، لهو و تفريح را دوست دارد و به بـدى امـر   «
دهد، راحت طلب است و از زير بار مسـئوليت فـرار    جاى مى كند و فجور را در خود مى
 » .شود شود و اگر آزاد بگذارى هالك مى كند، اگر آن را مجبور كنى الغر و ضعيف مى مى

إذا لََّم وَ ْم يـَْعَلْم أْن يـَتَـعَ الَيْسَتْحيى أَحدُُكْم إذا لَ َوال َيخاَفنَّ إّالَذنَبُه وَ  أال اليـَْرُجَونَّ أَحدُُكْم إالّ رَبَّهُ «ـ 6
  »ُسِئَل َعّما اليـَْعَلْم أْن يـَُقوَل ال أْعَلمُ 

اميد شما فقط به پروردگارتان باشد و فقط از گناهان خويش بترسيد، هرگاه چيزى را «
دانيد، از گفـتن   دانيد از آموختنش شرم نكنيد و اگر مطلبى را از شما پرسيدند كه نمى نمى

 » .خجالت نكشيد» دانم نمى«
  »َغريٌب فى بـََلِدهِ  ُس اْلِفَطَن َعْن ُحجَِّتِه َواْلُمِقلُّ َفْقُر َيْخرِ اَلْ «ـ 7
كند و تنگدست در شهر خود غريـب   فقر، زيرك را از بيان دليل خود گنگ و الل مى«
 » .است
ُر شجاَعٌة َوالزُّْهُد ثـَْرَوٌة وَ «ـ 8   »اْلَورَُع ُجنَّةٌ اَْلَعُجز آَفٌة َوالصَّبـْ
صبر، شجاعت است و پارسايى، ثروت اسـت و پرهيـز از   . الستواماندگى و عجز، ب«

 » .گناه، سپر است
  »اْلِفْكُر ِمْرآٌة صاِفَيةٌ ْالآداُب ُحَلٌل ُمَجدََّدٌة وَ اَ «ـ 9
اى پـاك   شوند و فكر آيينه هاى پسنديده زيورهايى است تازه و نو كه كهنه نمى عادت«

 » .و صاف است
نْيا َعل«ـ 10   »إذا أْدبـََرْت َعْنُه َسَلَبْتُه َمحاِسَن نـَْفِسهِ أعارَْتُه َمحاِسَن َغْيرِِه وَ  ى أَحدٍ إذا أقْـبَـَلِت الدُّ

آورد و  هرگاه دنيا به كسى روى آورد، امتيازات ديگران را هم بـرايش بـه عاريـه مـى    «
 » .گيرد آنگاه كه از او پشت گرداند، امتيازات خودش را هم از او مى

  »َصَفحاِت َوْجِههِ َظَهَر فى فـََلتات ِلسانِِه وَ  ًئا إالّ ما أْضَمَر أَحٌد َشيْ «ـ 11
هر كس موضوعى را در دلش پنهان كند، به طـور حـتم در البـالى سـخنان و رنـگ      «

 » .گردد رخسارش آشكار مى
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  »ُحّرا   َجَعَلَك الّله َقدْ ال َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك وَ «ـ 12
 » .فريدهى مردم نباش حال آنكه خدا تو را آزاد آ برده«

  »ِتكاَل َعَلى اْلُمنى فَإنَّها َبضاِئُع النـَّوْكىإيّاَك َواإل«ـ 13
 » .ى احمق است از اتكاى بر آرزوها بپرهيز؛ زيرا تكيه بر آرزو سرمايه«

ُهْم َمْكَرُه وَ  َوَلمْ    َمعاِصَى الّله   اِد الّلهأال أُنـَبُِّئُكْم بِاْلعاِلِم، ُكلُّ اْلعاِلِم َمْن َلْم يـَُزيِّْن ِلِعب«ـ 14 َلْم يـُْؤِمنـْ
  »يُؤِيْس ِمْن َرْوِحهِ 

آيا شخص عالم را به شما معرفى كنم؟ عالم به تمام معنى كسى است كه معاصى خدا «
 » .را در چشم مردم زيبا ننمايد و آنان را از كيفر خدا ايمن و از رحمت او مأيوس نگرداند

َتبَـُهوا«ـ 15  » .شوند مردم در خوابند، هرگاه مردند بيدار مى« »اَلّناُس نِياٌم إذا ماُتوا انـْ
 » .دانند مردم دشمن چيزى هستند كه نمى« »اَلّناُس أْعداُء ما َجِهُلوا«ـ 16
ُهْم بِآبائِِهمْ «ـ 17   »اَلّناُس ِبَزمانِِهْم َاْشَبُه ِمنـْ

 » .شباهت مردم با زمانه بيش از شباهتشان به پدرانشان است«
 » .شخص در زير زبانش مخفى است«وٌء َتْحَت ِلسانِِه اَْلَمْرُء َمْخبُ ـ 18
كسـى كــه قـدر و ارزش خـود را شـناخت، نــابود     « »ٌء َعـَرَف قَـْدرَهُ  مـا َهلَـَك اْمـِرى«ــ  19

 » .گردد نمى
 » .ربايد اى كه نعمتى را از كف مى چه بسا كلمه« »ُربَّ َكِلَمٍة َسَلَبْت نِْعَمةً «ـ 20

 س  شعر على

جوينـد   اشعار آن استناد مىبسيار معروف است، برخى به س  لىديوان شعر حضرت ع
بعضـى از  . انـد  ان، همواره در مورد صحت بيشترين قسمت آن ابراز شـك كـرده  ققحاما م

 . بسيار فروتر استس  اشعار آن از مقام علمى و ادبى على
 : آمده است» معجم االدباء«در كتاب 
 : بن احمد االزهرى ديدم كه نوشته بودبه خط ابومنصور محمد » التهذيب«در كتاب 
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با وجـود  (س  طالب از نظر ما به صحت نرسيده كه على بن ابى: ابو عثمان مازنى گفت
 : شعرى سروده باشد، جز اين دو بيت) قدرت بر شعر گويى

  ما بـَرُّوا َوال َظَفُروا ال َوَجدِّكَ وَ    قـَُرْيٌش َتَمّنانى لِتَـْقتُـَلنى تِْلُكمْ  

Pَرْوقـَْيِن اليـَْعُفوَلها أثـَرٌ  ِبذاتِ    فـََرْهنى ِذمَّتى َلُهمْ  َهَلْكتُ فَإْن  

 )
511F

1(
P  

اشعار حضرت على را در مواضع متعدد نقل كـرده و در  »  النبى ةسير«ابن هشام در 
 . اظهار شك كرده استس  مورد صحت نسبت آنها به على

 اسلوب منحصر به فرد طنز و نكوهش 
هاى منحصر به فردى  وار و درد انگيز را به پايان ببريم نمونهقبل از آنكه اين بخش دش

هاى جهانى  آوريم كه سزاوار است در بلندترين قلّه از روش طنز و نكوهش و گاليه را مى
كـه ظـاهرا سـنگ    س  وضعيت خاص اهل عراق و شيعيان علـى . اين فن قرار داده شوند

پيدايش اين اسلوب ادبى، سهم بـه  زدند، در وجود و  محبت و حمايت وى را بر سينه مى
به حدى بود كـه تنهـا بـه زمـان     س  على درت بيان و بالغت عربىق. سزايى داشته است

هـاى جهـانى    هاى ادبيات عرب و سـرمايه  گردد، بلكه در تاريخ دوره خودش محدود نمى
 . ادبيات، جايگاه خاصى دارد

 : گويد ايشان در نكوهش ياران و لشكريان خود مى
تواند سوارى بدهد و يا لباس  چه وقت با شما مدارا كنم، چنان كه با شترى كه نمىتا «
. كننـد  شود، مدارا مى شود طرف ديگرش پاره مى اى كه چون يك طرف آن دوخته مى پاره

بنديـد و   هايتان را مـى  رسد، تمام شما درِ خانه هرگاه خبرى از پيشقراوالن شام به شما مى
ذليـل كسـى   ! به خـدا سـوگند  . شويد هاى خود پنهان مى در خانه همانند سوسمار يا كفتار

است كه شما او را يارى كنيد و كسى كه بـا يـارى شـما تيرانـدازد بـا تيـر بـدون پيكـان         
ها تعداد شما زيـاد اسـت امـا زيـر پـرچم       در ميدان! به خدا سوگند. تيراندازى كرده است

                                           
 .، بيروت14/43، معجم االدباء، حموى؛ ياقوت -1
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صـالح كنـد و انحـراف شـما را     من به كارى كه شـما را ا . شويد جنگ، انگشت شمار مى
 . دانم برطرف گرداند، آگاهم ولى اصالح شما را با افساد و تباه ساختن خود جايز نمى

 شناسـيد و از آن  آن طـور كـه باطـل را مـى    ! روز خوش نبينيد! خدا سر به زيرتان كند
ابود كنيد، باطل را ن ىكن م اطّالع داريد، از حق آگاهى نداريد و آن طورى كه حق را ريشه

)P)512F1»سازيد نمى
P.  

* * * 
 

را  حمـل شما همانند زن آبستنى هستيد كه پس از ايـن كـه زحمـت    ! اى مردم عراق«
ها  كند و وضع حملش نزديك شود، بچه را سقط كند و شوهرش بميرد و مدت تحمل مى

)P)513F2»ترين افراد ميراثش را ببرند گانهبدون شوهر بماند و بي
P. »  سوگند به خدايى كه جـانم در

ترنـد، بلكـه    شوند نه به اين خاطر كه به حق نزديك اينها بر شما پيروز مى! ى اوست بضهق
خود سرعت عمـل دارنـد و شـما در طريـق حـقِّ خـود سسـتى         كاربه خاطر اين كه در 

ها از ستم زمامداران خود ترس دارند اما من از ظلـم زيردسـتان و شـيعيانم     ملّت. كنيد مى
 . برم رنج مى

خوانم،  مطالب را به گوش شما مى. كنيد كنم، حركت نمى هاد دعوت مىشما را براى ج
. دهيـد  گـذارم، پاسـخ نمـى    پنهان و آشكارا شما را در جريان حوادث مى. دهيد گوش نمى
 . پذيريد دهم، نمى پندتان مى

كنيد، اما همانند  اظهار بندگى مى. در جمع حاضريد، اما همانند غايبان خاصيت نداريد
شـما را بـا   . كنيـد  اعتنـايى مـى   گويم، بـى  مطالب آموزنده مى. نماييد راز وجود مىاربابان اب

كنم،  شما را براى جهاد با باغيان تحريك مى. دهيد گوش نمى،كنم مطالب عميق موعظه مى
هاى خود باز  به انجمن. شويد هنوز سخنم به آخر نرسيده كه مانند فرزندان سبأ پراكنده مى

                                           
 .68ى  ، خطبهنهج البالغه -1
 .70ى  همان منبع، خطبه -2
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كـنم و بـه    صبح شـما را مـنظم مـى   . زنيد به پندهاى خود گول مىگرديد و يكديگر را  مى
شما مانند كمان هستيد، كمانگر خسـته شـده و عـاجز    . ايد فرستم، شب بازگشته جنگ مى

 » .گرديده و كمان هم در فشار قرار گرفته است
افكارتان مختلـف  ! هايتان رفته است هايتان اينجا حاضر است و عقل اى مردمى كه بدن

كنـد امـا شـما از او فرمـان      ايد، امير شما از خدا اطاعت مى ارانتان را گرفتار كردهو زمامد
دوست دارم معاويه بـا مـن داد و سـتد كنـد ماننـد داد و سـتد       ! به خدا سوگند. بريد نمى

)P)514F1»شماها را بگيرد و يكى از طرفداران خود را به من بدهد صراف، از من ده نفر از
P. » خدا

كننـد از   ساربان هستيد؛ از يك طرف كه شما را جمع مى ل شترهاى بىشما مث! ذليلتان كند
هـاى شـما بـا هـم نزديـك       بدون ترديد در صورتى كه قلب. شويد طرف ديگر متفرّق مى

خواهم با شما درد جامعه را مـداوا   مى. نيست، جمعيت و فزونىِ شما فايده و نتيجه ندارد
كـار مـن ماننـد كسـى اسـت كـه       . يدكنم، حال آنكه شما خود درد و بيمـارى مـن هسـت   

داند ميل خار با  خواهد با خار، خارى را كه در پايش رفته، بيرون آورد و حال آنكه مى مى
 . خار است

كنيد، نـه حقّـى را پـس     خورد هياهو مى بينم كه مانند پوست سوسمار كه به هم مى مى
ها كه از دست شما  چه سختى! آخ از دست شما. كنيد گيريد و نه از ظلم جلوگيرى مى مى

نه موقع نياز، مردان آزاده و راستگو هستيد و نـه موقـع مشـورت، افـرادى مـورد      ! كشيدم
دوست دارم خدا ميان من و شما جدايى ! از همراهى با شما بيزارم، به خدا سوگند. اعتماد

افكند و مرا به كسانى ملحق گرداند كه رأى آنان صحيح و عقل آنان خـوب و گفتارشـان   
)P)515F2»ودحق ب

P. »سخنان شـما  ! اى مردمى كه بدنتان جمع و افكار و آرزوهايتان مختلف است
دعـوت  . گرداند و روش شما سبب طمع به شما گرديده است هاى سخت را نرم مى سنگ

. كسى كه براى شما زحمت كشيد راحت نيافت. كسى كه شما را دعوت كرد پذيرفته نشد

                                           
 .96ى  ، خطبهنهج البالغه -1
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وش شـما هماننـد بـدهكارى اسـت كـه بـراى       ر. آوريـد  با مطالب گمراه كننده، عذر مـى 
اى دفـاع خواهيـد    ى خود دفاع نكنيد، از چه خانـه  اگر از خانه. آورد پرداخت آن عذر مى

جنگيد؟ فريب خورده  كرد؟ اگر همراه من جنگ نكنيد، در ركاب كدام امام پس از من مى
با ! ا سوگندشما را بخورد، كسى كه با نيروى شما پيروز شود، به خد فريبكسى است كه 

)P)516F1»اثر پيروز گشته است تير بى
P.  

* * * 
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 :بخش هشتم
 پس از خالفت س  حضرت على

 
س  ــ علـى  س  در خالفت ـ زهد و پرهيزگارى على س  روش اجمالى حضرت على

پيشوا و مصلح بـزرگ ـ اصـول    س  در برابر مسؤوالن حكومتى و عموم مسلمانان ـ على 
ــ نگـاهى كوتـاه بـه     س  نظيـر علـى   ه و بىـ سياست شايستس  سياست و حكومت على

 .ى اسالمى آن روز ـ نگاهى به جامعهس  زندگى امير معاويه





 

 

 پس از خالفت س  علي

 در خالفت س  روش اجمالى حضرت على

از زبان يكى از يارانش، به نام ضـراره بـن ضـمره وصـفى اسـت كـه       س  وصف على
خالقـى و فطـرى انسـان را بـه     ها و صـفات ا  گيرى ها، احساسات، تمايالت، جهت انديشه

هـاى   در تاريخ اسالم به ندرت ديده شده كه در مورد يكـى از شخصـيت  . كشد تصوير مى
ـ چنين وصفى به ثبت رسيده باشد كه داراى اين   ص  بزرگ تاريخى ـ بعد از رسول اللّه 

و در مجلس وى صورت گرفتـه  س  در اين تعريف كه به پيشنهاد امير معاويه. امتياز باشد
است، محبت، صداقت در اداى شهادت، احساس مسئوليت و در نظر داشتن شرايط زمان 

اى است كـه   ى ادبى بليغ و صادقانه روى اين وصف، قطعه از اين. و مكان جمع شده است
Pى آن بدين شرح است ترجمه

)
517F

1(
Pبـن   ةاز ضرارس  سفيان بن ابى يةمعاو: گويد ؛ ابوصالح مى

وقتى . را برايش بيان كند، ولى او عذر آوردس  على ى ضمره خواست كه اوصاف شايسته
 : بسيار اصرار ورزيد، ضراره لب به سخن گشود و گفتس  معاويه

اش  على دور انديش و بسيار نيرومند بـود، گفتـارش قـاطع و داورى   ! به خدا سوگند«
عادالنه بود، وجودش منبع علم و دانش بود، از دنيا و نعـيم آن بيمنـاك بـود، بـا شـب و      

هـا در انديشـه فـرو     گريسـت و مـدت   بسيار مـى ! به خدا سوگند. تاريكى آن انس داشت
او همانند افـراد  . گفت، غذاى ساده و لباس زِبر دوست داشت رفت و با خود رازها مى مى

شـديم، نخسـت    داد و وقتى به خدمتش حاضر مـى  پرسيدم، پاسخ مى عادى بود، وقتى مى
هـاى   پذيرفت و به خانـه  كرديم مى و را دعوت مىگشود و وقتى ا مى خودش لب به سخن

گفتيم و از عظمتى  كرد از هيبتش با او سخن نمى آمد با آنكه ما را به خود نزديك مى ما مى

                                           
. ى ادبى را به زبان ديگـرى مـنعكس كـرد    ممكن نيست بتوان، بالغت الفاظ و ظرافت معنى اين قطعه -1

 )مترجم(
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هايش چون  زد دندان وقتى لبخند مى. كرديم هاى ما داشت با وى آغاز سخن نمى كه در دل
اشت، با مسـاكين مهربـان بـود و    د شد، مردم متدين را بزرگ مى مرواريد منظم نمودار مى

 . كرد مظلوم را يارى مى
دهم كه در شب تاريك او را ديدم كه در محراب عبادت محاسن خود را به  گواهى مى

كـرد و   پيچيد و همانند شخص داغدار گريه مـى  دست گرفته و مانند مارگزيده به خود مى
 : فرمود مى

اى؟  ى؟ و يا به مـن عالقـه پيـدا كـرده    از من دور شو، آيا براى من نقشه دار! اى دنيا«
ام و حـقّ رجـوع    ات كرده ، من نيازى به تو ندارم، سه طالقهفريب بدهديگرى را ! افسوس

آه از كمبود توشه و دورى . عمر تو كوتاه، شادكاميت، ناچيز و خطر تو بزرگ است. ندارم
 » !سفر و خطر راه
لى كه با آسـتين خـود اشـك از    با شنيدن اين تعريف گريست و در حاس  امير معاويه

او ! به خدا سـوگند ! را رحمت كندس  خدا ابوالحسن، على: كرد، گفت چشمانش پاك مى
ماننـد  : اندوه تو نسبت به فقدان آن حضرت چگونـه اسـت؟ گفـت   ! اى ضراره. چنين بود

آيد و نـه غمـش    اندوه زنى كه فرزندش را در كنارش سر ببرند، نه از اشك ريختن باز مى
)P)518F1»يابد مىكاهش 

P.  

 س  زهد و پرهيزگارى على

زهد بيش از حد و پرهيز از دنيا بود و ايـن  س  بارزترين صفت و امتياز حضرت على
در حالى بود كه به اسباب راحت و ثروت دسترسى داشت و اختيارات مملكت به دستش 

ن بـود كـه   بود و بين مردم از جايگاه و احترام خاصى برخوردار بود و اين امر، مـانع از آ 
 . كسى او را مورد اتهام يا انتقاد و محاسبه قرار دهد
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كند كه يك بار در مجلـس   يحيى بن معين از على بن جعد از حسن بن صالح نقل مى
Pعمر بن عبدالعزيز

)
519F

1(
P زاهدترين افراد : در مورد زاهدان بزرگ سخن به ميان آمد، عمر گفت

Pبوده استس  طالب دنيا، على بن ابى

)
520F

2(
P .زهد ايشـان مطالـب زيـادى نقـل شـده       در مورد
 : است؛ اينك به چند نمونه توجه فرماييد

 : گويد ابوعبيده به نقل از عنتره مى
تشريف داشت نزد او رفتم، ديـدم در هـواى   » خَورنَق«در س  زمانى كه حضرت على«

ما خدا براى ش! اى اميرالمؤمنين: لرزد، گفتم سرد خود را با چادرى پوشانده و از سرما مى
لرزيـد؟   حقّى گذاشته است و شـما از سـرما مـى   ) اموال دولت(ات در اين مال  و خانواده

گيرم، اين همان چـادرى اسـت كـه از مدينـه بـا خـود        من از مال شما چيزى نمى: فرمود
P)521F3»ام آورده

PP

(
P .  عكبـرا «او را بـه كـارگزارى   س  ابونعيم از مردى ثقفى كه حضـرت علـى«P)522F4

PP

(
P 

 مردم آن منطقه اهل نماز نبودند، حضرت علـى «: ند كه گفتك منصوب كرده بود، نقل مى
از من خواست كه هنگام ظهر نزد او بـروم، وقتـى   ) هنگامى كه به آن منطقه آمده بود(س 

به او رسيدم، دربانى وجود نداشت كه مـرا از ورود منـع كنـد، آنگـاه كـه بـه محضـر او        
اى پر از آب گذاشته اسـت،   شرفياب شدم، ديدم نشسته است و كنار او يك كاسه و كوزه

فكر كردم آن ظرف پـر  . سپس يك ظرف سفالى را كه سرش بسته و مهر شده بود، طلبيد
وقتى مهر را شكست، ديدم . خواهد گوهر گرانبهايى به من هديه كند از جواهر است و مى

P)523F5»قاووت«
PP

(
P اى ريخـت و كمـى آب اضـافه كـرد     مقدارى بيـرون آورد و در كاسـه  . است .
شـما در  ! يا اميرالمـؤمنين : من طاقت نياوردم، پرسيدم. فرمود و به من نيز داد خودش ميل

                                           
 .ى عمربن عبدالعزيز اثر ابن جوزى مراجعه شود به سيره. خود عمربن عبدالعزيز از زاهدان بزرگ بود -1
 .5، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2

 .82، ص 1، ج األولياء حليةو  3ص ، 8همان منبع، ج  -3
 )مترجم. (شهرى است در نزديكى موصل -4
 ).فرهنگ عميد(كنند  نخودچى كه آن را با شكر مخلوط مى يا آرد جو، -5
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كنيد و غذايتان اين است؟ حال آنكه غذاى عموم مردم عراق خيلى بهتـر   عراق زندگى مى
ام، بلكـه بـه    به سبب بخيلـى سـر آن را مهـر نكـرده    ! به خدا سوگند: از اين است؟ فرمود

درست » سويق«از اموالى و ترسم اينها تمام شود  ، ولى مىكنم ى نيازم خريدارى مى اندازه
كـنم؛ زيـرا    شود كه نسبت به پاكى آن خبر نداشته باشم؛ به اين دليل از آن نگهـدارى مـى  

P)524F1»دوست ندارم چيزى را بخورم كه به پاكى و حالل بودن آن اطمينـان نـدارم  
PP

(
P.    يـك بـار

طعمـت   سـت، رنگـت زيبـا و   بويـت خـوش ا  ! اى حلـوا : براى وى حلوا آوردند، فرمود
خواهم نفسم را به چيزى عادت دهم كه تا كنون بـا آن عـادت نداشـته     گواراست، اما نمى

Pاست

)
525F

2
PP

(
P. نزد ما آمد، در حالى كه بدنش را با يك چـادر  س  على«: گويد زيد بن وهب مى

Pپوشانده بود و ازارش

)
526F

3
PP

(
P فتاى بسته بود، در مورد اين لباس از او پرسيدند، گ را با پارچه :

پسندم كه از خودنمايى به دور باشم و براى نماز بهتر و بـراى   اين لباس را به اين دليل مى
P)527F4»مومنان سنّت باشد

PP

(
P. ع بن سمعان تيمى مىشمشـير  س  طالـب  على بن ابـى «: گويد مجم

لباسـى    خـودم  كـه بـراى    اگر چهار درهم داشتم«: خود را براى فروش به بازار برد وگفت
P)528F5»فروختم را نمى  بخرم، شمشيرم

PP

(
P .نـزد  : گويـد  بن رزين مـى   امام احمد به روايت عبداللّه

كـاش آن مرغـابى را   ! خدا خيرت دهـد : رفتم، براى ما خوراكى ساده آورد، گفتمس  على
از ! اى ابـن رزيـن  : كردى؛ زيرا خداوند نعمت فراوان داده اسـت، فرمـود   براى ما ذبح مى

: المال حـالل اسـت   براى خليفه فقط دو غذا از بيت«: فرمود شنيدم كه مى ص  رسول اللّه
P)529F6»بخورانداش بخورند و غذايى كه به مردم  غذايى كه خود و خانواده

PP

(
P.   ابوعبيد در كتـاب

                                           
 .، بيروت1980، چاپ سوم، 82، ص 1، ج األولياء حليةاصفهانى؛ ابونعيم،  -1
 .81، ص 1همان منبع، ج  -2
 .پوشند شلوار مى چادرى كه به جاى ،لنگ: ازار -3
 .58، ص 5، ج المنتخب -4

 .3، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -5
 .1/78همان منبع و مسند امام احمد،  -6
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در يك سال، سه مرتبـه حقـوق و مسـتمرى    س  حضرت على«: آورده است كه» االموال«
يد بـراى چهـارمين بـار    بياي: مردم را پرداخت كرد، سپس اموالى از اصفهان آوردند، فرمود

انـداز   دار شـما نيسـتم و چيـزى را پـس     مستمرى خود را دريافت كنيد؛ زيـرا مـن خزانـه   
P)530F1»نظر كردند اى صرف اى گرفتند و عده عده. كنم نمى

PP

(
P. اش فرمود روزى در خطبهس  على :

ام  من از مال شما چيزى بـر نداشـته  ! سوگند به خدايى كه معبودى جز او نيست! اى مردم
ايـن را  : ى عطرى از جيبش بيرون آورد و به مردم نشان داد و گفت سپس شيشه. اين جز

المـال رفـت و آن شيشـه را جـزو امـوال       سـپس بـه بيـت   . دهقانى به من هديه داده است
 : المال قرار داد و اين شعر را سرود بيت

  ُكلَّ يـَْوٍم َتْمَرة يْأُكُل ِمْنها   كاَنْت َلُه ُقوَصرة أفْـَلَح َمنْ  
 

 » .خوشبخت است كسى كه سبدى خرما داشته باشد و هر روز يك عدد از آن بخورد«

ى  در خطبه) پس از شهادت پدرش(شنيدم كه حسن بن على : گويد بن مريم مى ةهبير
ديروز مردى از ميان شما رفت كـه بعـد از خـود چيـزى بـه جـاى       ! اى مردم: خود گفت

خواسـت بـا آن خـادمى     قى مانده بود و مىنگذاشت، مگر هفتصد درهم كه از حقوقش با
Pبخرد

)
531F

2(
P . هـا دشـوارتر    آنچه براى يك فرمانروا از پرهيزگارى و احتياط در مورد خـوردنى

است، اين است كه بدون سخن گفتن از موضع قدرت، به يك حكـم شـرعى و قضـاوت    
ايـن  . قاضى راضى و تسليم شود، به ويژه در صورتى كه طرف مقابل مسلمان هـم نباشـد  

 : توان از داستان زير درك كرد صفت را مى
گـم شـد، آن را   س  حاكم از شعبى روايت كرده است كه در جنـگ جمـل زره علـى   «

فرزنـدش، حسـن و   . دست يك يهودى ديد، لذا نزد شريح، قاضى وقت طرح دعوى كرد
بـه جـاى حسـن شـاهدى ديگـر      : غالمش، قنبر براى وى گواهى دادند، ولى شريح گفت

                                           
 .320، ص 2، ج كنزالعمالهندى،  -1
 .م 1987، چاپ پاكستان، 74، ص 12كتاب الفضايل، ج  صنفمابن ابى شيبه،  -2
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ام كـه   آرى، اما از شما شنيده: پذيرى؟ گفت آيا گواهى حسن را نمى: گفتس  على! بياور
قاضى طبق مقررات قضايى اسالم به نفـع يهـودى   . گواهى فرزند براى پدر صحيح نيست

امير المؤمنين همراه من نزد قاضى آمده و به حكم : يهودى با خود گفت. حكم صادر كرد
رسـالت حضـرت محمـد گـواهى داد و     او راضى شده است؟ آنگاه بـه يگـانگى خـدا و    

. افتـاده و او آن را برداشـته اسـت   س  مسلمان شد و اعتراف كرد كه زره از مركـب علـى  
آن مـرد  . آن زره را به يهودى بخشيد و هفتصـد درهـم بـه او انعـام داد    س  حضرت على

)P)532F1»بود تا اينكه در جنگ صفين كشته شـد س  همواره همراه على
P.   بـا  س  حضـرت علـى

ميل بود، ولى تندخو، خشن و خشـك نبـود،    ين حد پرهيزگار و نسبت به دنيا بىآنكه تا ا
در وصف او آمده است كـه او زيبـا چهـره، خنـدان و     . بلكه خوش برخورد و مهربان بود

Pفروتن بود

)
533F

2(
P . 

 در برابر مسؤوالن حكومتى و عموم مسلمانان س  على

 الن و كـارگزاران بـا مسـؤو  ) نه تنهـا در زنـدگى شـخص خـويش بلكـه     (س  حضرت على
شايد اين مرحله، براى يك خليفه يا فرمانروا دشـوارتر  . كرد حكومتى نيز به همين شيوه عمل مى

 . پايبند باشد) عمل بر عزيمت(باشد، از اين كه خودش بر زهد و معيارهاى عالى تقوا 
 : اش به كارگزاران اين بود كه هاى هميشگى يكى از سفارش

شـان بردبـار باشـيد؛ زيـرا شـما       كنيـد و در برابـر نيازهـاى    با مردم به انصاف رفتـار «
هيچ كس را به سـبب نيـازش   . داران ملّت، وكالى مردم و نمايندگان رهبران هستيد خزانه

براى گرفتن ماليات، مردم را به فـروش لبـاس   . اش باز نداريد نرنجانيد و او را از خواسته
ور نسـازيد و بـراى دريافـت يـك درهـم      ى نقليه و غالم مجب تابستانى و زمستانى، وسيله

                                           
ايـن   139، ص 4، ج »األوليـاء  حليـة «و ابونعيم در » الكنى«در حاكم . 6، ص 4، ج كنز العمالهندى،  -1

 .اند داستان را به طور مفصل آورده
 .223، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
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)P)534F1»كسى را تازيانه نزنيد
P. آورى ماليات و زكات اين گونه سفارش  به يكى از مأموران جمع

 : كرد
با كمال وقار و آرامش به سوى آنها برو تا ميان مردم قرارگيرى، آنگاه به آنهـا سـالم   «

مرا فرستاده  ي مسلمين خليفه! بندگان خدا: كن و در سالم گفتن كوتاهى مكن، سپس بگو
است تا حقّ خدا را كه در اموال شما وجود دارد بگيرم، آيا حقّ خدا در اموال شما هست 

 كه به ولى او بپردازيد؟ 
حقّ خدا در مال من نيست، با او كارى نداشته باش و اگر كسى به تو : اگر كسى گفت

ى يا تهديد كنـى يـا بـه زور    لطف كرد، همراه او برو، بدون اين كه او را به وحشت انداز
 ! دهد، بگير بگيرى يا تحت فشار قرار دهى، آنگاه آنچه از طال و نقره به عنوان زكات مى

اش نزد آنها مـرو؛ زيـرا بيشـتر آنهـا مـال       اگر گوسفند يا شتر داشته باشد، بدون اجازه
وقتى به چهارپايان رسيدى مثل افـراد صـاحب قـدرت و خودخـواه وارد نشـو و      . اوست

حيوانات را رم مده و آنها را مترسان و صاحب آنها را ناراحت نكن، آنگاه مـال را بـه دو   
خواهـد بـراى    قسمت تقسيم كن، سپس به صاحب مال اختيار بده تا هر بخشى را كه مـى 

سـپس بـاقى مانـده را دو    . خويش برگزيند، وقتى انتخاب كرد با انتخابش مخالفـت نكـن  
پيوسـته ايـن تقسـيم    . ذار تا سهم خود را انتخاب كندبخش كن و صاحب مال را آزاد بگ

. ى حقّ خدا از مال وى باقى بماند، آنگاه آن را دريافت كـن  كردن را ادامه بده تا به اندازه
)P)535F2»!صاحب مال تقسيم را قبول نكرد، بار ديگر تقسيم را مثل اول شروع كن اگر

P  

 پيشوا و مصلح بزرگ س  على

هماننـد  ) به معناى متـداول (اى ادارى يا يك خليفه فقط يك فرمانروس  حضرت على
ايشان ولـى  . بودس  اى در سطح ابوبكر و عمر خلفاى اموى و عباسى نبود، بلكه او خليفه

                                           
 .51 : ى شماره ، نامهنهج البالغهصبحى صالح،  -1
 .25ى  ى شماره ، نامهنهج البالغهصبحى صالح،  -2
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رفتـار و  . امر مسلمانان، معلّم، مربى و الگوى عملى و ناظر امور دينى و اخالقى آنان بـود 
موافـق و تـا    ص  ى رسول اللّه شيوه هاى مردم را زير نظر داشت كه تا چه حد با گرايش

چه حد از آن منحرف شده و از فرهنگ بيگانه و مناطق فتح شـده تـأثير پذيرفتـه اسـت؟     
كرد و احكام ديـن را   نمود، مردم را موعظه مى نماز جماعت را به امامت خودش اقامه مى

داد، در  شـان توضـيح مـى    هاى خشنودى و نارضايتى خدا را بـراى  آموخت، راه به آنها مى
گفت، خـودش شخصـا بـه     نشست و به سؤاالت دينى و دنيوى مردم پاسخ مى مسجد مى

ها نظارت داشـت و ضـمن موعظـه بـه      رفت و بر داد و ستد مردم و كنترل قيمت بازار مى
فروشــى و  از خــدا بترســيد، كيــل و وزنتــان را برابــر كنيــد و كــم«: گفــت بازرگانــان مــى

 » !فروشى نكنيد گران
كرد و از مقـام و نسـب واالى خـود هرگـز      ص خويش بسيار احتياط مىدر مورد شخ

خريد كه او را نشناسد و  خواست چيزى بخرد از كسى مى هرگاه مى. كرد سوء استفاده نمى
نداند كه او اميرالمؤمنين است، تا مبادا فروشنده به پاس احترام و مقام وى جنس خـود را  

شت كه عدل و مساوات را در گفتار، كردار و تقسيم بسيار عالقه دا. تر به او بفروشد ارزان
خواست و آنـان را مـورد    مراعات كند و همين چيز را از عامالن و كارگزاران خود نيز مى

فرسـتاد تـا در    بازرسانى را بـه شـهرها مـى   ) بدون اطالع قبلى(گاهى . داد محاسبه قرار مى
به آنان آگاه شوند و سپس براى  مورد رفتار كارگزاران تحقيق كنند و از آراى مردم نسبت

اگر نيازى به توبيخ يا تفهـيم  . ترسيدند به همين دليل مسؤوالن از او مى. وى گزارش دهند
هايى كه به عمال خود نوشته است، بـر   نامه. ورزيد نمود، از اين كار دريغ نمى احساس مى

Pاين مطلب گواهند

)
536F

1(
P . 

                                           
در ايـن مجموعـه،   . ها گـردآورى شـده اسـت    البالغه در بخش نامه هجهاى ايشان در ن ى از نامهبسيار -1

و آن روزگار موافـق اسـت و   س هايى وجود دارد كه اسلوب نگارش آنها با سبك حضرت على  نامه
ناقـدانى كـه از ذوق ادبـى برخوردارنـد و پيوسـته در مـورد       . نسبت آنها به آن حضرت صحيح است

 .، از اين حقيقت آگاهنداند نويسى آن عصر مطالعه داشته نامه
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و مسـؤوالن در مـورد حـدود شـرعى و     اميرالمؤمنين تنها به نظارت عملكرد مـديران  
كرد، بلكه سيره و زندگى آنان را نيـز زيـر نظـر داشـت و هرگـاه       احكام فقهى بسنده نمى

و  ص  ى واليـان خـداترس و پيـروان رسـول اللّـه      كرد كه عمل آنها با سـيره  مشاهده مى
تى اطّالع از اينجا بود كه وق. كرد ى خلفاى راشدين مغايرت دارد، آنان را مجازات مى سيره

به يك مهمـانى رفتـه كـه در آن    )  كارگزار وى در بصره(يافت عثمان بن حنيف انصارى 
همانى از او تجليل شده و مساوات اسالمى رعايـت نشـده اسـت بـه او نامـه نوشـت و       م

 : خطاب به او گفت
به من خبر رسيده كه يكى از جوانان بصره تو را به مهمانى دعـوت  ! اى فرزند حنيف«

هـاى گونـاگون پـر از     اى، با غذاهاى رنگارنگ و ظرف تو هم به آن مجلس شتافتهكرده و 
كردم دعوت كسانى را بپذيرى كه فقيـران را كنـار    گمان نمى. اند طعام تو را پذيرايى كرده

خـورى،   دقّت كن كه از اين سفره چه غذايى مى. نمايند زنند و ثروتمندان را دعوت مى مى
دنش ترديد دارى، بيرون افكن و آنچـه را يقـين دارى از طريـق    اى را كه در حالل بو لقمه

)P)537F1»!حالل به دست آمده، بخور
P  

 س  اصول سياست و حكومت على

و نظـام حكومـت و مـديريت وى گـرد آن     س  محورى كـه سياسـت حضـرت علـى    
هاى اسالمى بر مصالح سياسـى و ادارى و حفـظ    چرخيد، مقدم داشتن اصول و ارزش مى

او معتقـد بـود كـه خليفـه، قبـل از آنكـه       . ا و روش خلفاى راشدين بودروح خالفت انبي
فرمانروا و ولى امر مسلمانان باشد، يك مبلّغ و پيشواى دينى و الگوى مذهبى به حسـاب  

او به هر قيمتى حاضر بود كه اين شيوه را عملى كند و اين بعد را بر سـاير ابعـاد   . آيد مى
چنان كه وى با طيب خاطر، بهاى سنگينى در راستاى  ترجيح دهد،...  سياسى، اقتصادى و

 . انتخاب اين سياست پرداخت

                                           
 .45ى  ى شماره ، نامهنهج البالغهصبحى صالح،  -1
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را بـه خـوبى تشـريح كـرده و     س  استاد عقّاد، تفـاوت اساسـى بـين علـى و معاويـه     
خاطرنشان ساخته است كه تفاوت بين دو فرد نبود، بلكه در اصل تفاوت بين دو نظام يـا  

 : گويد مى .به تعبير امروزى بين دو مكتب فكرى بود
 مظهر آن بود و بين كشور دارى دنيوى كـه س  تضادى بود بين خالفت دينى كه على«

)P)538F1»مظهر آن بودس  معاويه
P. ى طبيعى اين دو روش متفاوت كه هر يك از دو گـروه   نتيجه

سبب پيدايش اين تفاوت ايـن بـود   . به ميل خود اختيار كرده بود آشكارا به ظهور پيوست
ى فتوحـات گسـترش يافتـه و ثـروت، فـراوان شـده و        بـود و دامنـه   كه زمان، فرق كرده

از طـرف  . هاى مردم مناطق تازه فتح شده، متأثّر شده بودنـد  مسلمانان از جوامع و فرهنگ
ى زمانى با عصر نبوت و فقدان نخستين شاگردان مكتب نبوى كه درس ساده  ديگر فاصله

عقّاد با موشكافى و بالغت به اين . ودكوشى را آموخته بودند، نيز دخيل ب زيستى و سخت
 : حقيقت اشاره كرده است

هاى پيشين و آينده، عصر عجيبى بود؛ اما از اين نظر  در مقايسه با دورهس  عصر على«
ى خود را پيمود، تعجبى نداشت؛ زيرا نه كامالً ثابت و استوار بـود و نـه    كه مسير شايسته
ختمان جديدى بود كه نزديك به اتمام است، نـه بـه   ثبات، بلكه مانند سا كامالً آشفته و بى

 » .طور كامل فرو ريخته و نه ساختمان تكميل شده و ثابت و استوار است
ى اسـالمى بـه    تفاوت بين اين دو روش بنا بر تأثير زمان و تحوالتى بود كه در جامعه

 ميـر معاويـه  اين تفاوت به نفع ا. حكم طبيعت بشرى و قانون نظام آفرينش پديد آمده بود
كرد كه نظم و آرامش برقرار بود و فرمـان   اى حكومت مى بود؛ زيرا او بر سپاه و منطقهس 

بنا (ى حكومتش  و محدودهس  خريدند؛ اما در سپاه حضرت على امير را با دل و جان مى
تـا حـدى   ) ى قبايلى ساكنان آنجا، چنان كه قـبالً ذكـر شـد    بر طبيعت دو منطقه و روحيه

اطرافيانش افرادى خودخواه و خيره سر بودند كـه  . فرما بود هرج و مرج حكماضطراب و 
 . به منافع مادى چشم دوخته و به امتيازات گروه مخالف طمع داشتند

                                           
 .892، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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 : گويد استاد عقّاد مى
ى شـام و   در منطقهس  سفيان بن ابى يةخشنودى از نظام اجتماعى موجود، سهم معاو«

در سراسـر  س  طالـب  نظام اجتماعى، سهم على بـن ابـى  اطرافش بود و بيزارى و تنفر از 
)P)539F1»العرب بود ةجزير

P. افزايد وى مى : 
اگـر   نبـود كـه  ) خالفـت (بر سر يك موضوع س  ى اختالف بين على و معاويه مسأله«

شد، بلكه اختالف بين دو نظـام رقيـب و    رسيد، نزاع قطع مى يكى از آن دو به پيروزى مى
داد و ديگـرى پـذيراى    ى از آنها به ثبات و استقرار تن در نمىبينى متقابل بود كه يك جهان

)P)540F2»بودنظام نوين حكومت و مايل به بقا و استقرار 
P.  

 س  نظير على سياست شايسته و بى

ى تفاوت بين دو نظام به ظهور پيوست و در يك نظـام، آرامـش و    به رغم اينكه نتيجه
و تمرّد وجود داشت و به رغم مواجـه  اطاعت از فرمان زمامدار و در ديگرى هرج و مرج 

از س  هاى فراوان و برخـوردارى اميـر معاويـه    با مشكالت و رنجس  شدن حضرت على
. نظير و در خور شأن وى بود بىس  پيروان مطيع و امكانات ظاهرى، باز هم سياست على

 : گويد عقّاد با رعايت انصاف و امانت تاريخى مى
خود، بهترين سياستى را كه برايش شايسته بود در  از همان روز اول خالفتس  على«

پيش گرفت و سياست ديگرى سراغ نداريم كه انتقاد كنندگان يـا مورخـان بـه آن اشـاره     
تر داشت يا ضـامن   كرده باشند و دليلى ارائه دهند كه اين سياست، بهتر و فرجامى مصون

)P)541F3»نجات از تنگناها بود
P. خانى كه انسانعصرها، آثار تربيـت، باورهـا و   ها محققّان و مور ،

س  سنجند، همواره نسبت به حضرت علـى  الگوها و اهداف زمامداران را با يك معيار مى

                                           
 .869، ص ميةاإلسال العبقرياتعقاد،  -1
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از استاندارى شام س  اگر ايشان در بركنارى امير معاويه: گويند زبان اعتراض گشوده و مى
را س  كردند و قاتالن حضرت عثمان و بركنارى قيس بن سعد از واليت مصر شتاب نمى

هاى خونينى كه با شجاعت و ايمـان   پذيرفتند، به جنگ دادند و حكميت را نمى تحويل مى
شـدند؛   فرسا مواجه نمـى  آمد و با مشكالت طاقت سر گذاشتند نيازى پيش نمى قوى پشت

 : گويد اما استاد عقّاد با اين نظريه مخالف است و مى
بـه  س  رسد كه اگر حضرت على پس از بررسى عواقب تمام وجوه قضيه، به نظر مى«

گذاشت بـاز هـم مـوفقيتش     ى اجرا مى كرد و نظرِ ديگران را به مرحله رأى خود عمل نمى
شايد اميـد مـوفقيتش كمتـر و خطـرش      قطعى نبود و به طور حتم از خطر مصون نبود و

)P)542F1»بيشتر بود
P. نويسد سپس با صراحت بيشتر مى : 

يــا بعـد از وى زبـان اعتــراض   س  ت علـى آيـا انتقادكننـدگانى كـه در زمــان حضـر    «
تـوان ايـن را   س  اند، به فكرشان رسيده است كه از خود بپرسند آيا حضرت علـى  گشوده

توانسـت سياسـتى ديگـر در     داشت كه روش ديگرى انتخاب كند؟ و به فرض اين كه مى
رى آمد و فرجام نيكـوت  ى بهترى به دست مى اش چه بود؟ آيا قطعا نتيجه پيش گيرد، نتيجه

)P)543F2»شد؟ حاصل مى
P افزايد سپس مى : 

اگر او از زيركى و زرنگى كار نگرفتـه، زيـاد ضـرر نكـرده اسـت؛ زيـرا در صـورت        «
الزم بـود؛ يـا    برد؛ براى اين كه يكـى از دو امـر   حداكثر استفاده از آن، نفع زيادى هم نمى

)P)544F3»خالفت يا كشوردارى
P. »هـايى كـه    ها و ناهمگونى سنگينى بار تفاوتس  در زمان على

از بروز آنهـا در   ،صهاى قبل از او پديد آمده بود و هيچ جانشينى بعد از پيامبر  در دوره
)P)545F4»امان نبود، جمع شده بود

P.    طبيعت اين دو روش، مقتضى بود كه در مـورد وليعهـدى و
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مسـأله را بـه شـورا    س  انتخاب جانشين نيز نظرى متفاوت داشته باشـند؛ حضـرت علـى   
 ص  تر وى و سبط اكبر رسـول اللّـه   را كه فرزند بزرگس  ت حسنواگذار كرد و حضر

ِانَّ ابْنـى : در حقّ وى فرمـوده بـود   ص  بود به جانشينى برنگزيد؛ شخصيتى كه رسول اللّه
ضربت خورده بود، س  هنگامى كه حضرت على» .اين فرزند من، سيد و آقاست«هذا َسيٌِّد 

َولِكْن أتْــرُُكُكْم َكمـا تـَـرََكُكْم (نه، : كنى؟ گفت يين نمىآيا كسى را براى جانشينى تع: به او گفتند
شـما را بـه خودتـان واگذاشـت، مـن نيـز بـه         صهمان طور كه پيامبر خدا «)   َرُسوُل اللّـه

دهـى؟   وقتى به پيشگاه خدايت بروى به او چـه پاسـخ مـى   : ، گفتند»گذارم خودتان وا مى
ميان آنها نگه داشتى، سپس مرا به سـوى   راتا وقتى كه خواستى م! خدايا: گويم فرمود، مى

خودت برگرفتى و تو را در ميان آنها گذاشتم، اگر خواهى اصالحشان كن و اگر خـواهى  

)P)546F1!نابودشان كن
P فرزندش را به جانشينى خود برگزيدس  سفيان بن ابى يةاما معاوP

)
547F

2(
P . 

 س  نگاهى كوتاه به زندگى امير معاويه

اى كه بعـد از   ى بحرانى توجه به اوضاع نابسامان و دوره با بررسى حقايق تاريخى و با
هـاى   پديد آمد و با در نظـر گـرفتنِ تحـوالت و واكـنش    س  عثمان اميرالمؤمنينشهادت 

رسـد كـه حضـرت     ى اسالمى به ظهور پيوست، به نظر مـى  درونى و برونى كه در جامعه
موقعيـت منـاطقى كـه    شناسـى و آگـاهى از    ى طوالنى و مردم بر اساس تجربهس  معاويه

ها در آنجا حكومت كرده بود، به اين نتيجه رسيده بـود كـه مشـكل اسـت مملكـت       سال
ى اسالمى مركّب از طبايع و عناصر گوناگون را ملـزم گردانـد تـا     پهناور آن روز و جامعه

ى قبلى با قدرت تمام به آن چنـگ   دقيقا از نظام خالفت پيروى كنند؛ نظامى كه سه خليفه
بنابراين يقين نمود كه در اين شرايط حساس براى مبارزه با خطراتـى كـه امنيـت و    . زدند
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ى غـزوات و فتوحـات را    كند و تا حد زيـادى ادامـه   آرامش مملكت اسالمى را تهديد مى
پـذير   دهد، اشكالى ندارد كه يك حكومت فـردى عـادل و انعطـاف    تحت الشعاع قرار مى

حكام اسـالمى پايبنـد باشـد و حـدود و فـرايض و      تشكيل داد كه در اصول، به عقايد و ا
ى حكومت و برخورد با مـردم بـه    شعارهاى اسالمى را به طور كامل حفظ كند و در اداره

و . ى اسالم خارج نگـردد  اى كه دولت از دايره حد ضرورت، از توسع، كار گيرد؛ به گونه
ن بـه يـك امپراتـورى    تبديل شد ي ضررى ندارد كه مملكت پهناور اسالمى كه در آستانه

فصل گردد و  هاى مروج روز اداره شود و امور با كاردانى و نرمى حل و قرار دارد با نظام
با مشكالت، طبق اقتضاى مصلحت عمومى و حكمت عملى و مطابق با مقتضيات زمان و 
مكان برخورد شود؛ بنابراين ايشان حكومت خود را بـه عنـوان يـك فرمـانروا و مسـؤول      

 . مان آغاز كردادارى مسل
 : نسبت به اين موضوع خبر داده و چنين فرموده است صرسول اكرم 

)P)548F1»اْلُمْلَك أْو ُمْلَكُه َمْن َيشآءُ    ِخالَفُة النُّبُـوَِّة َثالثُوَن َسَنًة ثُمَّ يـُْعِطى الّله«
P. 

كـت را بـه   خالفت نبوت و جانشينى پيامبر سى سال خواهد بود، سپس خداوند ممل«
 .»بخشد هد مىهر كه بخوا

خالفت «خود امير معاويه نيز مدعى نبود كه حكومت او مانند خالفت خلفاى سه گانه 
شـود   او يك فرمانرواى مسلمان است و قدر او زمانى شناخته مـى : گفت مى. است» راشده

                                           
 ص پيـامبر كنـد كـه    سعيد بن جمهان از سـفينه روايـت مـى   . ، باب الخلفاءلسنةا داود، كتاب سنن ابى -1

سپس سـفينه  . رسد ى پادشاهى مى خالفت در امت من سى سال خواهد بود و بعد از آن دوره: مودفر
زيرا خالفت حضرت . (خالفت على شمرد، ديديم كه سى سال شدند پاياناز آغاز خالفت ابوبكر تا 

هجرى واقع شد كه بدين  41ى حضرت حسن در سال  هجرى آغاز شد و مصالحه 11ابوبكر از سال 
ماجـاء  «اين حديث در جامع ترمذى، كتاب الفـتن، بـاب   ) شوند ـ مترجم ـ   سى سال كامل مىترتيب 

 .نيز آمده است» فةفى الخال
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Pكه به فرمانروايان بعد از وى مبتال شوند

)
549F

1(
P .   خ معـروفى  ، برنامـه )شـيعه (مسعودى، مـور

 : كند را چنين بيان مىى او  روزانه
در شبانه روز پنج وقت براى مالقات عمومى و رسيدگى به شكايات تعيين كرده بود، «

داد، سـپس بـه    هاى روزانـه گـوش فـرا مـى     بعد از اداى نماز صبح به رويدادها و گزارش
داده بعـد، چهـار    شد و دستورات الزم را مى آنگاه وارد منزل مى. پرداخت تالوت قرآن مى

آمد، آنگاه وزيران و مستشاران براى مذاكره و شـور   خواند و به مجلس مى نماز مى ركعت
شد كه  سپس صبحانه آورده مى. گفتند در مسايل مملكتى و كارهاى روزانه با او سخن مى

گفت و براى كارهاى الزم خود به منزل  آنگاه مدتى سخن مى. ى غذاى شب بود باقيمانده
رفـت و بـه شـكايات مـردم رسـيدگى       شد و به مسجد مـى  ىپس از آن بيرون م. رفت مى
در اين هنگام افراد ناتوان، روسـتاييان، زنـان و كودكـان و كسـانى كـه پشـتيبانى       . كرد مى

كردنـد و او دسـتور    آمدند و شكايات و نيازهاى خـود را مطـرح مـى    نداشتند پيش او مى
شـد و   مى]دفتر كار خود[داخل ماند،  همين كه كسى نمى. داد تا اقدام الزم به عمل آيد مى
ى ورود بدهيـد و هـيچ كـس مـرا از جـواب       مردم را به ترتيب مقاماتشان اجازه: گفت مى

شما كه به اين مجلـس راه  ! اى حاضران: گفت نشستند مى سالم باز ندارد و چون همه مى
ردم را آنهـا نيـاز مـ   . يابند، بـه مـا برسـانيد    ايد، حاجات كسانى را كه به ما دست نمى يافته
شد و منشى براى ثبـت شـكايات    ى ناهار پهن مى سفره سپس. كرد گفتند و او اقدام مى مى

بـر سـفره   «: گفـت  يافت به او مـى  شد، هر يك از دادخواهان كه به داخل راه مى حاضر مى
ى او دسـتور   دربـاره س  خواند و معاويه ى او را مى نشست و منشى نامه او نيز مى» !بنشين

شد چهل نفر  بسا مى. كرد ى ارباب حاجات رسيدگى مى ين ترتيب تا به همهبه هم. داد مى
 . رسيدند از صاحبان حاجت در مدت صرف غذا به نزد او مى

خوانـد و   آمد و نماز مـى  شد، بيرون مى وقتى اذان ظهر گفته مى. رفت آنگاه به منزل مى
كـارگزاران را  سـپس خواصـى از   . خوانـد  رفت و آنجا نيز چهار ركعـت مـى   به درون مى

                                           
 .، دارالفكر العربى، مصر153و  146، ص 8، ج يةالنهاو يةالبدا -1
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آمد و بعد از اداى نماز به  آنگاه براى نماز عصر بيرون مى. پذيرفت و تا عصر آنجا بود مى
. پـذيرفت  شد و مردم را به ترتيب مقاماتشـان مـى   رفت، نزديك غروب بيرون مى منزل مى

خواند و به دنبال آن چهـار ركعـت نمـاز     شد، نماز مغرب را مى چون اذان مغرب گفته مى
بعد از آن به . خواند ند كه در ضمن هر ركعت پنجاه آيه با صداى بلند يا آهسته مىخوا مى

سپس خـواص  . شد گفتند، آنگاه براى اداى نماز خارج مى رفت تا اذان عشا را مى منزل مى
پـس از ان بـه درون   . پرداختنـد  پذيرفت و تا يك سوم شب به مذاكره مى و وزيران را مى

ى تـاريخ   خاسـت و بـه مطالعـه    خوابيد، پـس از آن برمـى   رفت و يك سوم شب را مى مى
شد و نمـاز صـبح را    رسيد، بيرون مى چون وقت نماز صبح فرا مى. پرداخت گذشتگان مى

)P)550F1»برد و هر روز را به همان ترتيب كه گفتيم به سر مى. خواند مى
P.    ى  بـدون ترديـد شـيوه

بر مقتضيات زمان، بـه آن عمـل    نوعى اجتهاد و ابتكار بود كه بناس  حكومتى امير معاويه
داللت دارد و مسلمانان  صكرد وگرنه روايات متعددى بر حفظ خالفت بر روش پيامبر 

تـر بودنـد و بـه پيـروى از      نزديـك  صصدر اسالم و عالمان راسخ در علم كه با پيـامبر  
ـ   هاى ايشان عالقه ها و اجراى آرمان سنّت ر ى فراوان داشتند، همين روش را پسـنديده و ب

و ديگـر بزرگـان و فقهـاى     شت ابوبكر، عمـر، عثمـان   ااند؛ مانند حضر همين عقيده بوده
و همين شيوه براى هميشه هدف مطلوب و الگوى تمام عيار، خواهد ماند و الزم . صحابه

اهـل  . است كه مسلمانان براى تحقق آن بكوشند، هر چند زمان و مكان تغيير كرده باشـد 
Pبودس  على كه در اين مورد، حق با حضرت سنّت و جماعت عقيده دارند

)
551F

2(
P . ،بدون شك

اسالم و مسلمانان از وجود امير معاويه بهره بردند؛ زيـرا در زمـان او مسـلمانان پيـروز و     

                                           
 .1370، چاپ چهارم، 33ـ  35، ص 2، ج مروج الذهبى  مسعودى، ترجمه -1

، اثـر حكـيم االسـالم،    278ـ   280، ص 2، ج الخلفاء فةالخفاء عن خال لةإزا: براى تفصيل بيشتر رك -2
 .ق. ـه 1176دهلوى، متوفى   شيخ احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولى اللّه
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Pغالب بودند

)
552F

1(
P     در (، قلمرو مملكت اسالمى بيش از پيش توسـعه يافـت، فاتحـان اسـالمى
ى فتوحـات تـا    دامنه. م ننهاده بودندبه نقاطى قدم نهادند كه قبل از آن قد) دريا و خشكى

كـارگزار وى در مصـر، كشـور سـودان را بـه قلمـرو       . رسـيد ) اطلس(اقيانوس آتالنتيك 
شد، تـا   هاى جنگى بسيار اهتمام مى در زمان وى به ساخت كشتى. حكومت اسالمى افزود

ه بـه  كشتى مجهز به تمام وسايل دفاعى بود ك 1700جايى كه ناوگان دريايى اسالم داراى 
بدين وسيله نقاط مختلفـى  . گشتند شدند و با غنايم فراوان باز مى جهات مختلف اعزام مى

ى  ى قبرس، قسمتى از جزايـر يونـان و داردانـل و جزيـره     را فتح نمودند؛ از جمله جزيره
در قسمت خشكى دو نوع سپاه تشكيل داده بود؛ گروهى مخصوص زمسـتان كـه   . رودس
. گفتنـد  مـى » الصوائف«ند و گروهى مخصوص تابستان كه به آنها گفت مى» الشواتى«به آنها 

 . غزوات ادامه داشت و مرزها از تجاوز دشمنان محفوظ بود
سـپاه بزرگـى بـراى فـتح قسـطنطنيه از راه دريـا و        سمعاويه امير . ق .ـه 48در سال 

ه خشكى مجهز كرد، ولى اين سپاه به دليل برترى نظامى دشمن، موفق بـه فـتح قسـطنطني   
بـن   يةدر اين سپاه، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبير و ابوايوب انصارى و يزيدبن معاو. نشد
ى قسطنطنيه، ابوايوب انصارى، ميزبان رسـول   در اثناى محاصره. سفيان شركت داشتند ابى
دارفانى را وداع گفت و خارج شهر در نزديكى حصار قسطنطنيه به خاك سپرده  ص  اللّه
 . شد

بن نافع وارد آفريقـا شـد و بـه     هعقبزمان حكومت وى، فرمانده اسالمى، همچنين در 
همراهى بربريانى كه مسلمان شدند، قيروان را مركز نظـامى قـرار داد و بـه نشـر دعـوت      

                                           
معاويه در تمام مدت : نويسد مى 89امير على، مورخ نامدار شيعه، در كتاب تاريخ عرب و اسالم، ص  -1

اوضاع داخلى آرام و در خارج نيز هميشه پيروزى بـا  . بود كامياب سلطنت خود به طور كلى پيروز و
 )مترجم. (او بوده است
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ى زيادى از قبايل بربر به اسالم روى آوردند و به قلمرو  اسالم پرداختند كه در نتيجه، عده
Pاسالم افزوده شد

)
553F

1(
P . 

 : گويد پ حتّى مىدكتر فيلي
ى امور بسيار قوى بود، او اوضاع نابسـامان آن روز   قدرت و مديريت معاويه در اداره«

او اولـين سـپاه مجهـز و آمـوزش     . ى اسالمى مـنظّم آفريـد   را بهبود بخشيد و يك جامعه
ى اسالمى را تشكيل داد، در دولت اسالمى، اولين ديوان ثبتى را به وجود آورد، براى  ديده

ى نقاط مملكت را فرا گرفت و آنهـا را بـا    ى پست تالش نمود كه بعدا همه اخت ادارهس
)P )554F2»...رفتـار بـود   او بسيار بردبار و خوش. هم متصل ساخت

P      خ معـروف شـيعه، ابـنمـور
 : نويسد طقطقى مى

طبق مقتضاى احوال، گاهى از بردبـارى  . ، شخصى دانا و فصيح و بليغ بودسمعاويه «
در صفت سـخاوت و  . اش غالب بود ى بردبارى گرفت، اما جنبه تى كار مىو گاهى از سخ

)P)555F3»جوانمردى معروف بود
P. هاى زيادى در مورد حلم او  الفخرى و طبرى و ديگران داستان

: گفـت  وى مى. كرد شد، سختى نمى اند، تا زمانى كه براى سختگيرى مجبور نمى نقل كرده
Pبرم تازيانه نمىجايى كه زبانم مرا كفايت كند، دست به 

)
556F

4(
P .داراى صفات و س  امير معاويه

                                           
، 114ـ   115، ص 1االمويه، ج  لة، الدوميةمحمد خضرى، تاريخ االمم اإلسال: براى تفصيل بيشتر رك -1

م، و كتـاب   1912اثر عالمه شبلى نعمانى، لكنو » االنتقاد على تاريخ التمدن اإلسالمى، لجرجى زيدان«
فـى الحكـم    مـة عا ةنظر: (، اثر دكتر يوسف العش، چاپ دارالفكر، دمشق تحت عنوان»يةاالمو لةالدو«

 .338ـ  355ص ) االموى
 .م 1946، دارالعلم ماليين، بيروت، 80مختصر تاريخ عرب، ص  -2
 .، چاپ الهور129الفخرى، ص  -3
، چــاپ دهــم، 35، ص 2دين نــدوى، ج و تــاريخ اســالم، معــين الــ 283، ص 2تــاريخ يعقــوبى، ج  -4

تر  دانم كه خطايى بزرگ خودم را باالتر از آن مى: گفت معاويه مىامير كند كه  همچنين طبرى نقل مى(
همچنـين  . جهالتى فراتر از بردبارى من باشـد  ،اى بيشتر از نيكى من باشد، بدى ،از بخشش من باشد،
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ى دين  هاى زيادى بود كه داللت بر محبت او به اسالم و مسلمانان و دفاع از حوزه ويژگى
دارند، و عالوه بر دورانديشى، حكمت و مديريت، داراى غيرت دينى نيـز بـود و هنگـام    

در اينجـا  . داد تـرجيح مـى  ضرورت، مصلحت اسالم و مسلمانان را بر هر مصلحتى ديگر 
منشى و  الزم است به همين مناسبت، يكى از كارهاى افتخارآميز وى را كه داللت بر بزرگ

ابـن  . اند، ذكر كنيم هاى خود آورده غيرت دينى ايشان دارد و بسيارى از مورخان در كتاب
 : گويد كثير مى

خود نزديك كند؛ زيرا قدرت را به نحوى با س  پادشاه روم به فكر افتاد تا امير معاويه«
 .كرد و ايشان سپاه روم را در هم كوبيده بود وى را براى خود خطرى جدى تلقى مى

است خواسـت كـه از   س  سرگرم جنگ با علىس  به همين دليل وقتى ديد كه معاويه
موقعيت استفاده كند، لذا با لشكر بزرگى در يكى از مرزهاى شام اردو زد و چشـم طمـع   

) و در غير اين صورت با او بجنگـد (با او از در دوستى وارد شود، س  عاويهدوخت كه م
 : به پادشاه روم نوشتس  معاويه

بـه شـهرهاى خـويش     اگـر از تصـميم خـود بـاز نيـايى و     ! به خدا سوگند، اى لعين«
دست در دست هـم داده و تـو را از تمـام سـرزمينت     ) على(ام  زادهعمو برنگردى، من با 

وقتى نامه » .خت و زمين را با وجود وسعتش براى تو تنگ خواهيم كردخارج خواهيم سا
)P)557F1»به پادشاه روم رسيد، ترسيد و از تصميم خود منصرف شد

P.   بايد دانست كه معاويه بـن
بـود كـه در مناقـب وى     ص  ى رسـول اللّـه   يكـى از اصـحاب بلنـد رتبـه    س  سفيان ابى

طعن به او دراز كـرد و آنچـه را سـزاوار    باكانه زبان  هايى وارد شده است، نبايد بى حديث
 ص  كند كه رسول اللّـه  امام ابوداود از ابوسعيد روايت مى. مقام او نيست به او نسبت داد

اگـر كسـى از شـما    ! ياران مرا بد نگوييد، قسم به ذاتى كه جانم در دست اوسـت «: فرمود

                                                                                                             
ى تـاريخ   ، ترجمـه )كه خشـمى را فـرو خـورم    تر از اين نيست براى من چيزى لذّت بخش: گفت مى

 )مترجم. (2901ـ  2902، ص 7طبرى، ج 
 .119، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1



 المرتضي  330

ى آنهـا   صـدقه  از» مد«نيم ى  برابر كوه اُحد، طال در راه خدا خرج كند، ثواب آن به اندازه
 » .هم نخواهد رسيد

 كند كه نسبت به حسن بن علـى  روايت مى صاز پيامبر س  ابوداود به نقل از ابوبكر
ى او دو گروه بزرگ  اين فرزند من، آقايى است كه اميدوارم خداوند به وسيله«: فرمودس 

 » .از امت مرا به صلح آورد
: گفـت  از پدرم، علـى شـنيدم كـه مـى    : گفت س كند كه حسن بن على ديلمى نقل مى

گردش شب و روز به پايان نخواهد رسيد تا زمانى كه معاويه به «: فرموده است  رسول اللّه
 » .حكومت برسد

س  كنـد كـه اميـر معاويـه     از عبدالملك بن عمير روايت مى» يعةالشر«آجرى در كتاب 
گر حكومت به تو رسيد، عـدل و  ا! اى معاويه«: فرمود ص  از زمانى كه رسول اللّه: گفت

 . همواره منتظر چنين روزى بودم» !انصاف پيشه كن
نخستين لشكر از امـت مـن   «: فرمود ص  از حديث ام حرّام ثابت است كه رسول اللّه

 » .خواهند جنگيد، براى خود بهشت را واجب كردند) با دشمنان اسالم(كه از طريق دريا 
 معاويه از طريق دريا راه جهاد را پيش گرفت، همانادر تاريخ اسالم نخستين كسى كه 

بود و ام حرّام نيز در لشكر او شركت داشت و ) س  در زمان خالفت حضرت عثمان(س 
 . بعد از عبور از دريا درگذشت

ايشان كسـى را بـه   . معاويه را كاتب خود قرار داد صبه ثبوت رسيده كه رسول خدا 
Pه صفت عدالت و امانت بودكرد كه متصف ب اين سمت تعيين مى

)
558F

1(
P . س  حضرت معاويـه

كرد و وصيت كرده بود كه  را نزد خود نگهدارى مى ص  چند تار مو از موهاى رسول اللّه
او به برخى از اصول و اهـداف خالفـت آشـنايى داشـت كـه      . آنها را در كفن او بگذارند

لّى پديد آمده بود و شـرايط  نتوانست آنها را به اجرا گذارد؛ زيرا در امت اسالم تغييرات ك
                                           

 لـة إزا. (ى جبرئيـل بـوده اسـت    آجرى به طرق متعدد روايت كرده است كه اين انتخاب بنا بر اشـاره  -1
 )ـ مترجم ـ 147الخفاء، مقصد اول، ص 
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هاى مختلف و حساسيت مسئوليت و مشكالت  زمان و محيط، وسعت كشور، وجود ملّيت
دارنـد و   كسانى كه واقعيات را از نظـر دور نمـى  . داد ى اين كار را نمى روزمره به او اجازه

تـا   براى آن اهميت قايلند و از تغييرات گسترده و تفاوت عظيم آن زمـان آگـاهى دارنـد،   
Pتوانند اين تغييرات را ناديده بگيرند دانند و نمى حدودى او را معذور مى

)
559F

1(
P . 

 ى اسالمى آن روز  نگاهى به جامعه
بعد از بيان اختالفاتى كه منجر به خونريزى بين مسلمانان شد و ما با افسردگى و تألّم 

ه اين اختالفـات و  قلبى داستان آنها را ذكر كرديم، در اينجا بيان اين حقيقت الزم است ك
ى حكومت و فرمانروايى و حكّام و لشـكريان آنهـا منحصـر و محـدود      ها در حوزه جنگ

ى شهرهاى فتح  ى اسالمى كه از سرزمين وحى آغاز شده و تا آخرين نقطه بود؛ اما جامعه
زد و پايبند واجبات و فـرايض بـود و    اى بود كه به دين چنگ مى شده پراكنده بود، جامعه

و آنچه از قرآن و حديث ثابـت اسـت در وجـود آنهـا      صى عمل به سنّت پيامبر  انگيزه
گذاشـتند و شـعاير    به اهل دين، علما، محدثان، فقها و پيشوايان دينى احترام مى. زنده بود

شد، در مراسم و مناسـك و اركـان و    اسالم همواره برپا بود؛ جمعه و جماعات برگزار مى
يد نيامده بود و هر ساله تحـت سرپرسـتى اميـرى كـه از     اوقات حج هيچ گونه تغييرى پد
 گرديد، جهاد با تمام قدرت جـارى بـود،   شد، برگزار مى سوى خليفه و ولى امر تعيين مى

داد و  ها را نوازش مى ى فراوان مرسوم بود، صداى تالوت قرآن گوش حفظ قرآن با عالقه
تحريفى در دين و احكـام شـرعى    كرد و هيچ گونه ها را اشكبار مى ها را نرم و چشم قلب

 . پديد نيامده بود
ها ـ مطلقا از تمـام جوامـع مـذهبى معاصـر       ى اسالمى آن روز ـ به رغم كاستى  جامعه

خود، در خشوع و كرنش در برابر خدا، آمادگى براى حساب آخرت، خوددارى از فساد و 
هر آن بـيش از نيـاز   به دنيـا و مظـا  . منكرات، دورى از پرستش ماديات، برتر و ممتاز بود

                                           
 .مراجعه كنيد 148ـ  152الخفاء، ص  لةيير زمان و اوضاع به كتاب إزاجهت اطالع از تغ -1
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دادند، چنين نبود كه هر چيز را فقـط بـا معيـار و تـرازوى منـافع شخصـى و        اهميت نمى
ى اين صفات به بركت وجود كتابى بود كـه نـه تحريـف را قبـول      همه. دنيوى وزن كنند

هـاى   و داسـتان  ص  ى رسـول اللّـه   شود و به بركت گفتار و سـيره  كند و نه ضايع مى مى
خلفاى راشدين و شهدا و مجاهـدان اسـالمى بـود كـه همـواره تكـرار        زندگى صحابه و

شد، و به بركت وجود دعوتگران به خدا و امركنندگان به معروف و نهـى كننـدگان از    مى
منكر و وجود زاهدان و پرهيزگاران و رجالى بود كه تسلّط روحى و جايگـاه خاصـى در   

مانتى بود كه خداوند نسبت به حفـظ  ى ض ى اين بركات در سايه همه. قلوب مردم داشتند
دين و بقاى امت دعوتگر داده است و متكفّل شده كه تا قيام قيامت اين دين و امت بـاقى  

 : بماند

﴿                    ﴾ ]ما قرآن را نازل كرديم و به «] 9 :حجرال

 » .مكني طور قطع آن را پاسدارى مى

﴿                            

 ﴾ ]ت ميانه و بدين« ]143 :ةبقرالاى قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد  سان شما را ام

 » .و پيامبر هم بر شما گواه باشد
ى اين دين و امت است؛ زيرا آخرين دين و آخرين امتى هستند كـه  خداوند ضامن بقا

از آنجا كه مسلمانان همواره خالء و شكاف در دعوت به خدا و جهـاد  . جايگزينى ندارند
Pاند در راه او را پر كرده

)
560F

1(
P  و در عقيده و عمل از ساير ملل برتر هستند، خداوند به دشمنان

ى مسـيحى كـه مركـز آن قسـطنطنيه و      سـلطه . دادى آنان مجال غالب شدن ن قسم خورده
ى اروپاى مسيحى بود كوشيد تا فرصت را غنيمت شمارد و در حـالى كـه مسـلمانان     قاره

                                           
براى اطـالع  . »...اعالم الدين وشخصياتها«: نوانتحت ع 31ـ   32، ص 1ج  ةالدعورجال الفكر و: رك -1

ابونعيم اصـفهانى،   األولياء حليةابن جوزى و  ةالصفو صفةاز احوال دعوتگران دينى آن عصر به كتاب 
 .مراجعه شود 3و  2، 1ج 
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ها تحت  هايى را كه مدت هاى داخلى هستند، سرزمين سرگرم اختالفات سياسى و درگيرى
ضـى از كشـورهاى   مانند شام، مصـر و بع (ى آنان بود و مسلمانان فتح كرده بودند  سيطره

دوباره از چنگ آنان بيرون بياورد و اعتبار سياسى و نظـامى خـود را بـاز يابـد،     ) آفريقايى
 . ولى موفّق نشد

ابن كثير به نقل از ابن جرير طبرى، حـوادث سـال سـى و پـنج      حافظ مورخ معروف،
 : گويد هجرى را ذكر كرده و مى

جنگى عـازم سـرزمين مسـلمانان     در همين سال، قسطنطين، پسر هرقل با هزار كشتى«
شد، خداوند طوفان سختى بر او مسلّط گردانيد كه سپاهش را با تمام ساز و بـرگ غـرق   

وقتـى بـه صـقليه    . ى كمى از سپاهيانش جان سالم به در نبردند جز پادشاه و عده. ساخت
وجـب  تو م: رسيد به حمام رفت، مردم او را همان جا به قتل رسانيدند و گفتند) سيسيل(

)P)561F1»اى هالكت مردم ما شده
P.  

* * * 

                                           
 .ى سعادت، مصر ، مطبعه229، ص 7، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
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 سروران جوانان بهشت  بحسن و حسين 

 
در حـقّ   صـ اهميت و تأثير روانى پيشگويى پيـامبر  س  طالب حسن بن على بن ابى

ــ  س  ـ شهادت حضرت حسـن س  و صلح با امير معاويهس  ـ خالفت حسنس  حسن
حكومت يزيد ـ سيره و اخـالق   ـ س  ـ حسين بن علىس  موضع صحيح حضرت حسن

و فرستادن مسلم به كوفه ـ رفتـار   س  ى كربال ـ دعوت اهل عراق از حسين  يزيد ـ فاجعه 
در راه كوفـه ـ در ميـدان    س  ـ حسين بن علىس  كوفيان با مسلم ـ پيام مسلم به حسين 

اى ى كـربال از ديـدگاه علمـ    ى حرّه و مرگ يزيد ـ فاجعه  واقعه -كربال ـ در حضور يزيد  
 . اهل سنّت ـ فعاليت براى تغيير نظام فاسد و ارزش آن





 

 

 سروران جوانان بهشت عنهما  اهللا حسن و حسين رضي

 س  طالب حسن بن على بن ابى

تـرين   و مشـابه  ص  ى رسول اللّه ى زهرا دختر و ريحانه حسن بن على، فرزند فاطمه
ى  صحيح در نيمه حسن طبق روايات. بود صفرد از نظر شكل و صورت با آن حضرت 

 . اند در رمضان به دنيا آمد شعبان سال سوم هجرى متولّد شد و بعضى گفته
 صبسيار او را دوست داشت و آن گاه كه كودك بود پيامبر اسالم  ص  رسول اللّه

مكيد و گاهى  بوسيد و گاهى زبان او را در دهان گرفته مى گاهى لب و صورت او را مى
 صگاهى پيامبر . كرد گذاشت و با او بازى مى ى خود مى ينهگرفت و بر س در آغوش مى
شد، ايشان سجده را طوالنى  آمد و بر پشت آن حضرت سوار مى بود او مى در سجده مى

Pبرد فرمود و گاهى او را با خود باالى منبر مى مى

)
562F

1(
P .گويد كه  زهرى به نقل از انس مى

Pمشابه بود ص  از همه بيشتر در شكل و صورت با رسول اللّهس  حسن

)
563F

2(
P . هانى از

مشابهت دارد  ص  حسن از سر تا سينه با رسول اللّه: كند كه فرمود حضرت على نقل مى
Pو حسين از سينه تا قدم

)
564F

3(
P .فرزندش، حسن را فوق العاده مورد احترام و س  حضرت على

وم؟ كنى تا من بشن آيا براى مردم سخنرانى نمى: داد، يك روز به او گفت اكرام قرار مى
اى از مسجد طورى  روزى على در گوشه. توانم جلوى شما سخن بگويم نمى: گفت

را نبيند، آنگاه حسن براى مردم سخنرانى مفصل و بليغى ايراد كرد،  نشست كه حسن او
Pاند؛ نسلى است كه از يكديگر پيدا شده: فرمودس  وقتى خطبه را به پايان رسانيد، على

)
565F

4(
P 
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﴿               ﴾ ]حسن بيشتر اوقات ساكت . ]34: عمران آل

گشت، در  ى سخنوران چيره مى همهگشود، بر  و خاموش بود و هرگاه لب به سخن مى
كرد ولى اگر كسى به او مراجعه  كرد، در امور ديگران دخالت نمى ها شركت نمى همانىم

Pداد توضيح مىكرد، مسايل را برايش كامال  مى

)
566F

1(
P .ى دارايى خود را در راه خدا  سه بار همه

رفت در حالى   داد و بيست و پنج بار پياده به حج بيت اللّه توزيع كرد، همواره صدقه مى
Pبرد كه حيوان قربانى را هم همراه خود مى

)
567F

2(
P . بر اسب سوار  بهرگاه حسن و حسين

ى شرف  را براى خود مايه داشت و اين ركاب را نگه مىس  شدند ابن عباس مى
وار روى  رفتند، مردم براى سالم و مصافحه، پروانه مى  هرگاه به طواف بيت اللّه. دانست مى
Pآوردند تا جايى كه بيم آن بود كه زير دست و پاى مردم آسيب ببينند مى

)
568F

3(
P . از حذيفه به

اين  ، سرور جوانان بهشت خواهند بود،بطور مرفوع روايت شده كه حسن و حسين 
همچنين از على، جابر، بريده و ابوسعيد در اين . روايت به طرق متعدد نقل شده است

  .باب مطالبى روايت شده است
را بـاالى منبـر    صرسـول خـدا   : بكره آمده است كه در صحيح بخارى به نقل از ابى

بود، ايشان گاهى به طرف حاضران متوجـه   يشانبا اس  كه حسن بن علىديدم، در حالى 
اين فرزند من سرورى اسـت كـه   : فرمود كرد و مى شد و گاهى به سوى حسن نگاه مى مى

Pى او بـين دو گـروه از مسـلمانان صـلح برقـرار كنـد       اميدوارم خداوند به وسيله

)
569F

4(
P .  امـام

احمدبن حنبل از هاشم بن قاسم از مبارك بن فضاله از حسن بن ابى الحسـن از ابـوبكره   
آمد  چند بار مىس  مشغول نماز بود، حسن بن على ص  هكند كه روزى رسول اللّ نقل مى

كـه   با اين بچه رفتـارى داريـد  : شد، مردم به ايشان گفتند و بر پشت آن حضرت سوار مى

                                           
 .39، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .همان منبع -2

 .37ـ39، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
 .، كتاب الفتنالجامع الصحيحبخارى،  -4



 339 سروران جوانان بهشت بحسن و حسين : بخش نهم

ايـن فرزنـدم آقـايى    «: ايم با ديگران چنين رفتار كنيد؟ آن حضرت در جواب فرمود نديده
ن صـلح و آشـتى برقـرار خواهـد     ى او بين دو گروه از مسلمانا است كه خداوند به وسيله

)P)570F1»كرد
P. اميدوارم خداوند او را طول عمـر  «: در روايتى ديگر آمده كه آن حضرت فرمودند

، گروهـى از صـحابه ايـن    »عنايت كند تا بين دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح ايجاد كند
Pاند حديث را روايت كرده

)
571F

2(
P .اس مىگويد ابن عب : 

را بر دوش خـود گرفتـه بـود، مـردى     س  لىحسن بن ع صروزى حضرت رسول «
آرى سـوار هـم چـه سـوار خـوبى      : پيامبر فرمود! چه سوارى خوبى دارى اى پسر: گفت
)P)572F3!»است

P  از سلحشـوران بـزرگ    بحسـن و حسـين    اين نكته نيز قابل ذكر است كـه
 . اسالم بودند
 : گويد نُعيم مى
گـردد؛   مانم جـارى مـى  بينم اشك از چش هرگاه حسن را مى: به من گفتس  ابوهريره

دويد تا در دامان پيامبر نشست و محاسن پيامبر را گرفـت   زيرا روزى حسن با سرعت مى
دهانش را باز كرد و سپس بر دهـان   ص  و در دهان آن حضرت داخل كرد و رسول اللّه

! ارمن اين پسر را دوست دارم، تو نيـز او را دوسـت بـد   ! خدايا«: حسن بوسه زد و فرمود
)P)573F4»ين دعا را تكرار كردسه بار ا

P. گويد ابن عساكر مى : 
گذشت، يك غالم حبشـى را ديـد كـه     هاى مدينه مى از باغس  روزى حضرت حسن«

بـه همـين   . دهـد  خورد و يك لقمه به سگش مى اى خودش مى نانى در دست دارد و لقمه
: از او پرسـيد س  ترتيب نان را بين خود و سگ به دو قسمت تقسيم كرد، حضرت حسن

چه چيزى موجب شد تا سهم خودت را با سهم سـگ مسـاوى كـردى و خـودت بيشـتر      

                                           
 .230، ص 1، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -1

 .201، ص 2، ج ةأصحابه العشرو فى نسب النبى ةالجوهرتلمسانى،  -2
 .203همان منبع، ص  -3
 .35، ص 1، ج ،األولياء حليةاصفهانى، ابونعيم،  -4
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تـر   كردم خجالت كشيدم كه سـهم او را كـم   وقتى به چشمان او نگاه مى: نخوردى؟ گفت
 ايـن بـاغ  : غالم اَبان بن عثمان، پرسيد: تو غالم چه كسى هستى؟ گفت: كنم، حسن گفت

دهم تـا   تو را به خدا سوگند مى: فرمود مال ابان، آنگاه حضرت حسن: مال كيست؟ گفت
گردم همين جا بمانى، اين را گفت و پيش ابان رفت و آن غالم را به همـراه بـاغ    من برمى

: غالم بلند شـد و گفـت  . من تو را خريدم: خريد و سپس نزد غالم برگشت و به او گفت
، حضرت حسن كنم كه از فرمان خدا و رسول و دستور شما اطاعت كنم تعهد مى! سرورم
باغ را هم خريدم، اينك تو به خاطر رضاى خدا آزادى و ايـن بـاغ را هـم بـه تـو      : فرمود

Pبخشيدم

)
574F

1(
P . 

 س  در حّق حسن صاهمّيت و تأثير روانى پيشگويى پيامبر 

ى بـزرگ از   روزى بـين دو فرقـه  س  از اين كه حضرت حسـن  صخبر دادن پيامبر 
و س  و پيشـگويى محـض نبـود كـه حسـن      كند، تنها يك خبـر  مسلمانان صلح ايجاد مى

ها آن را بـاور كننـد بلكـه بـراى حضـرت       مسلمانان آن را بشنوند و مانند ساير پيشگويى
ى زندگى و خط سيرى بود كه در مسـير زنـدگى، آن را    يك راهنمايى و برنامهس  حسن

حتمـا ايـن جملـه در    . ها و تصرّفات خود قـرار دهـد   ها و گرايش گيرى ى جهت سرلوحه
ماق قلبش فرود آمده و بر تمام وجـودش مسـتولى گشـته و بـا خـون و گوشـتش در       اع

به يقين . تلقى كرده است صآميخته بوده و آن را يك سفارش و وصيت از جانب پيامبر 
ـ كه هم پيامبر و هم پدر بزرگ او بود ـ شـنيده و     صچون اين جمله را از رسول اكرم 

اين همه بـا او محبـت و احتـرام     صا پيامبر دانسته است كه همين عامل، موجب شده ت
و نـور اميـد را در چشـمان     صى پيامبر  داشته باشد و چون آثار خوشحالى را در چهره
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ى كامـل و آرمـان بـزرگ     مشاهده كرده است، البد به اين پيشگويى به عنوان نمونه يشانا
 . اش، محكم چنگ زده است زندگى

راحل زندگى وى ظاهر و نمايان بوده اسـت، حتـى   آرى، تأثير اين پيشگويى در تمام م
ها و امتيازهاى منحصر بـه فـرد برخـوردار     در گفت و گو با پدر بزرگوارش كه از موهبت

هـاى پـدر بزرگـوارش     بود و به عنوان يك فرزند نيك كه از آداب فرزنـدى و شايسـتگى  
بـه  ! داد، آرى داشت و مورد احترام قرار مى آگاهى داشت، وى را از دل و جان دوست مى

 كنـد كـه از   پيشنهاد مـى ) س  پس از شهادت حضرت عثمان(اين پدر بزرگوار و محبوب 
گيرى كند تا عرب سر عقل آينـد و خـود بـه سـراغ او      مدينه خارج شود و از مردم كناره

اى خود را مخفى كنى آخر تو را  اگر در هر نقطه«: روايت شده است كه به او گفت. بروند
» .ا تو بيعت خواهند كرد، بدون اين كه خودت را بـراى بيعـت عرضـه كنـى    پيدا كرده و ب

عازم جنگ با شاميان بود و از مدينه به قصد جنگ س  همچنين هنگامى كه حضرت على
از اين تصميم خود منصرف شو؛ ! پدرم«: نزد او رفت و چنين گفتس  خارج شد، حسن

)P)575F1»الف بين آنهـا خواهـد شـد   زيرا اين عمل موجب ريختن خون مسلمانان و ايجاد اخت
P. 

گويـد، پيشـگويى و دعـاى پيـامبر      ظاهر است فرزندى كه با پدر خود اين گونه سخن مى
 . در وجود او تأثير كرده است ص

تفاوت  توانست بى را نپذيرفت؛ زيرا او نمىس  پيشنهاد حسنس  اما حضرت على
مر به معروف و نهى از باشد و به تكليف شرعى خود عمل نكند؛ چون او موظّف بود كه ا

هر كس . منكر كند و بكوشد تا آب را به جوى بازگرداند و حق را به حقدار بدهد

 ﴿ نظرگاهى دارد كه بدان سو رو مى آورد؛     ﴾.  
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 سو صلح با معاويه س  خالفت حضرت حسن

اى : دم به او گفتنـد به دست ابن ملجم ضربت خورد، مرس  هنگامى كه حضرت على
نه، همانطور كه پيـامبر خـدا   : كنى؟ گفت آيا كسى را براى خالفت تعيين نمى! امير مؤمنان

مـن نيـز شـما را بـه خـود      ) و جانشينى تعيين نكـرد (شما را به خودتان واگذاشت  ص
ى خيرى داشته باشد، شما را به انتخـاب بهتـرين شـما     گذارم، اگر خدا به شما اراده وامى
Pبر بهترينتان متّفق گردانيـد   گرداند، همان طور كه بعد از رسول اللّه مى متّفق

)
576F

1(
P .   امـا مـردم

بيعت كردند؛ يعنـى  س  مورد ضربت قرار گرفت با حسنس  در همان روز كه علىكوفه 
Pدر روز جمعه هفدهم رمضان سال چهلم هجرى

)
577F

2(
P . گويد ابن كثير مىحافظ : 

، قيس بـن سـعد بـن عبـاده بـه      )شد بيعتس  و با حسن(در گذشت س  چون على«
 ارادهس  پيشنهاد و اصرار كرد كه با اهل شام بجنگند، حضرت حسـن س  حضرت حسن

جمعيـت بسـيار بـزرگ و    . نداشت كه با كسى بجنگد، امـا بـا اصـرار، او را وادار كردنـد    
قيس بـن عبـاده را بـه فرمانـدهى دوازده     س  اى گرد آمدند، آنگاه حضرت حسن سابقه بى

ى لشكر بـه دنبـال او    مانده سپس خود نيز با باقى. رباز منصوب كرد و پيش فرستادهزار س
و اهل شام حركت كرد، وقتى از مدائن گذشت، توقف كرد و س  به قصد جنگ با معاويه

 . الجيش را جلوى خود قرار داد مةمقد
يس بن در همين هنگام كه او خارج از مدائن اردو زده بود، ناگاه كسى ندا در داد كه ق

عباده كشته شد، با شنيدن اين خبر لشكريان به جان هم افتادند و وسـايل يكـديگر را بـه    
و اثاث او را نيز به يغما بردند و فرشـى را  س  ى حضرت حسن غارت بردند، حتّى خيمه

كه روى آن نشسته بود از زير پايش بيرون آوردند و بـا خنجـر بـه او زخـم زدنـد، ولـى       
ت از آنان متنفر شد و با حالت مجروحى بر اسب خود سوار شد و لذا به شد. سطحى بود

هنگامى كه لشكريان به قصر استقرار يافتند، مختار بن ابـى  . در كاخ سفيد مدائن فرود آمد
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خـواهى   آيا مى: به عمويش، سعد بن مسعود كه استاندار مدائن بود گفت)   قَبحه اللّه(عبيد 
حسن بن على را دستگير كن و : چگونه؟ مختار گفت :يابى؟ گفت به ثروت و عزّت دست

اين چه سخن زشتى اسـت كـه   ! خدا تو را رسوا كند: معاويه بفرست، سعد گفتامير نزد 
)P)578F1»خيانت كنم؟ ص  گويى، آيا به فرزند دختر رسول اللّه مى

P گويد ابن كثير مى : 
م بجنگند، اما بـه  ى او با اهل شا را برگزيدند تا به وسيلهس  اهل عراق حسن بن على«

هدف خود نرسيدند، و در اين باره خودشان مقصر بودند؛ زيرا نظرات متفاوتى داشـتند و  
فهميدند كه خداوند چه نعمت بزرگى بـه آنـان    اگر مى. كردند از رهبران خود اطاعت نمى

و سرور مؤمنان و يكى از دانشمندان  ص  داده و به شرف افتخار بيعت با سبط رسول اللّه
)P)579F2»دانستند اند، قدر آن را مى آمده ابه نايلصح

P. وقتى ديد كه لشـكرش  س  حضرت حسن
ــ كـه   س  سفيان اى به معاويه بن ابى پراكنده شده است، از آنان بيزار و مأيوس شد و نامه

)P)580F3»مسكن«با سپاهى از شام خارج شده و به 
P  در ايـن نامـه پيشـنهاد    . رسيده بود ـ نوشت

آن را بردار شود و  كند، از امارت دست ر كرده بود كه اگر او قبولصلح داده و شرايطى ذك
سرانجام با هم . به معاويه بسپارد، تا بدين وسيله از ريختن خون مسلمانان جلوگيرى شود

Pاتفاق شدس  به توافق رسيدند و به امارت معاويه

)
581F

4(
P .گويد ابن كثير مى : 

ى سال خواهـد بـود، بعـد از آن    خالفت بعد از من س«: فرموده است ص  رسول اللّه«
شود؛ زيـرا وى در   ، با خالفت حسن بن على سى سال تكميل مى»رسد نوبت پادشاهى مى

گيرى و بـا معاويـه صـلح كـرد و از      ربيع االول سال چهل و يك هجرى از خالفت كناره
)P)582F5»تا آن روز سى سال كامل گذشته بود ص  وفات رسول اللّه

P. بعد از س  حضرت حسن
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اى ايـراد فرمـود و بعـد از ثنـاى پروردگـار و       خطبهس  تقاضاى حضرت معاويه صلح، به
 : گفت صدرود بر پيامبر 

هدايت كـرد و خـون   ) حضرت محمد(ى نخستين ما  خدا شما را به وسيله! اى مردم«
مـدتى دارد و  ) خالفـت (اين كار . حفظ كرد) يعنى خودش(ى آخرين ما  شما را به وسيله

دانم شايد اين براى شما آزمايش اسـت و تـا مـدتى     من نمى. گردد دنيا دست به دست مى
نَـٌة َلُكـْم َو َمتـاٌع إلـى حـينٍ وَ «. برخوردار شويد )P)583F1»إْن أْدرى َلَعلَّـُه ِفتـْ

P.      آنگـاه ضـمن سـخن خـود
Pام، شما نيز مطيع او باشيد معاويه بيعت كردهامير من با : گفت

)
584F

2(
P .     مـردى بـه نـام ابوعـامر

سـالم بـر تـو اى    (؛ »اَلّسـالُم َعَلْيـَك يـا ُمـِذلَّ الُمـْؤِمنينَ «: گفـت  س خطاب به حضرت حسن
چنـين مگـو، مـن مؤمنـان را خـوار      ! اى ابوعـامر : ؛ آن حضرت فرمود!)خواركننده مؤمنان

Pنكـردم، اما نخواسـتم آنها را براى كسـب قدرت به كشـتن بدهم

)
585F

3(
P .گويد ابن كثير مى : 

به اتّفـاق بـرادرش،   س  ماع شد، حسن بن علىتوافق و اجتس  چون بر بيعت معاويه«
بـن جعفـر سـرزمين عـراق را تـرك        ى برادران و پسر عمويش، عبداللّه و بقيهس  حسين
هايى كه طرفدار او بودنـد او را بـه    در بين راه ساكنان آبادى. و به شهر مدينه رفتند گفتند

ى آنـان را   خويش گفته ى صدر و بردبارى كردند، اما ايشان با سعه خاطر صلح مالمت مى
كـرد، بلكـه    رنجيد و از كار خود اظهار پشيمانى نمـى  داد و از اين بابت نمى به دل راه نمى

اى از ياران و خويشان وى ناگوار بود، و تا امروز نيـز   بسيار خرسند بود، گرچه براى عده
د و سـنّت او  كنند، اما حق اين است كه بايد از اين عمل ارزشـمن  اى او را مالمت مى عده

او  ص  پيروى كرد و او را به خاطر حفظ جان مسلمانان ستود، همان گونه كه رسول اللّه
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)P)586F1»را مورد ستايش قرار داده بـود 
P.    يـا عـار«: گفتنـد  بـه او مـى  س  يـاران حضـرت حسـن 

العـاُر «: گفـت  ، او در جـواب مـى  !)اى كسى كه باعث ننگ و عار مؤمنان شدى(» المـؤمنين
ٌر ِمَن ال ؛ يعنى اين مالمت و نكوهش از سـوختن در آتـش   )عار از آتش بهتر است(» نّـارِ َخيـْ

 . دوزخ به خاطر ريختن خون مسلمانان بهتر است
 : كند كه گفت ابوداود طيالسى از زهيربن نفير حضرمى و او از پدرش نقل مى

: گويند خواهان خالفـت هسـتى؟ حسـن فرمـود     مردم مى: گفتمس  به حسن بن على«
كردم آنهـا هـم صـلح     هاى عرب در دست من بود، با هر كه من صلح مى مجمهسرها و ج

جنگيدند، ولى من خالفت را به خاطر رضاى  جنگيدم آنان نيز مى كردند و با هر كه مى مى
Pزنم؟ آيا اكنون بار ديگر در اطراف حجاز اين مسأله را دامن مى. خدا ترك گفتم

)
587F

2(
P  يك بار

مت هفتاد يا هشتاد هزار نفر يا كمتر و بيشتر در حالى نزد ترسيدم از اين كه روز قيا: گفت
چكـد و همـه بـه پيشـگاه خــدا      شان خون مى هاى گردن خداوند حاضر شوند كه از رگ

)P)588F3»شـان ريخته شـده است؟ شكايت كنند كه چـرا خون
P  

 س  حضرت حسن وفات

عميـر بـن اسـحاق    . مسموم گرديد و همين چيز سبب وفاتش شـد س  حضرت حسن
آخـرين سـاعات    رفـتم، او س  يش، نزد حسن بن علـى من به اتّفاق مردى از قر: گويد ىم

چـه  ! اى بـرادر : بر بالينش نشست و گفـت س  گذرانيد، برادرش، حسين عمر خود را مى
: آرى، گفـت : خواهى او را بكشى؟ حسين گفت مى: كسى تو را مسموم كرده است؟ گفت

تـر و شـديدتر    كنم، پس خـدا سـخت   ن مىى من كسى است كه من گما كننده اگر مسموم
Pگنـاهى كشـته شـود    خواهم به خاطر مـن فـرد بـى    كند و اگر او نيست، نمى عذاب مى

)
589F

4(
P .
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ى او به قدرى بود كه در قبرستان بقيـع جـاى خـالى وجـود      حضور مردم در تشييع جنازه
 علـى ى حسن بـن   در تشييع جنازه: گويد واقدى به نقل از ثعلبه بن ابى مالك مى. نداشت

شـد   كنندگان به قدرى زياد بود كه اگر سوزنى انداخته مى حاضر بودم، جمعيت تشييعس 
Pافتاد باالى سر كسى مى

)
590F

1(
P .ترين روايات، در سـن چهـل و    طبق صحيحس  حضرت حسن

Pهفت سالگى

)
591F

2(
P         ل سـال پنجـاه هجـرى دار فـانى را وداع گفـتدر پـنجم مـاه ربيـع االو .

Pتا يك هفته بازارها تعطيل بودس  لت حضرت حسنبه مناسبت رح: گويد ابوجعفر مى

)
592F

3(
P .

ى مسـلمانان   در ماه رمضان سال چهلم هجـرى خليفـه  س  پس از شهادت علىس  حسن
سال صـلح او بـا   . در ماه ربيع االول سال چهل و يك صلح نمودس  شد و با امير معاويه

ى  ين شش ماه دورهخالفت او شش ماه بود و با هم. شود ناميده مى» عةعام الجما«معاويه 
Pبه پايان رسيد) نبوى(ى خالفت  سى ساله

)
593F

4(
P . 

 س  موضِع صحيح حضرت حسن

و واگذارى خالفت به او بسيار به موقع و به جا س  با معاويهس  صلح حضرت حسن
در برابر يزيـد، صـحيح و بـه جـا بـود؛ زيـرا       س  بود، همان گونه كه موضعگيرى حسين

ى حـرارت   آيد، داراى درجه انى كه حوادث پيش مىمحيط، اوضاع و شرايط و زمان و مك
العملـى   و دماى خاصى هستند كه طبقِ همان درجه بايد موضعى انتخـاب كـرد و عكـس   

دانند كه بـينِ   همه مى. توان يك روش را اعمال كرد داد، در هر جا ودر هر حال نمى نشان
ابطه و مصاحبت با و فرزندش يزيد، از نظر سيره و اخالق و از نظر رس  حضرت معاويه

 . پيامبر و از نظر نقش آنها در اسالم، از زمين تا آسمان تفاوت بود

                                           
 .331، ص 1، ج بةفى تمييز الصحا بةاإلصاابن حجر،  -1

 .44، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
 .نيز اين مطلب را آورده است» مستدرك«حاكم در . ابن سعد، الطبقات الكبرى -3
 .204، ص ةالجوهرتلمسانى،  -4
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اى جز خونريزى و ايجاد هرج  و مقاومت در برابر او نتيجهس  ى جنگ با معاويه ادامه
ى نوپاى اسالمى كه از يك طرف با اختالفات داخلى و از سوى ديگر با  و مرج در جامعه

اى  ثبـات كـه بـا انـدك بهانـه      د، نداشت؛ آن هم با لشكرى بـى خطرات خارجى مواجه بو
بيش از هر كسى به طبيعت و نهاد ايـن  س  حضرت حسن. ورزيد شوريد و خيانت مى مى

لشكر عراقى كه مدعى يارى او و پيش از او مدعى يارى پدرش بودند، آشنايى داشـت و  
ى اسـتقامت و پـايمردى   دانست كه چگونه پدرش را تنها گذاشتند و بـه جـا   به خوبى مى

ى آراى گونـاگون و سـرپيچى از فرمـان او دل     فرار را برقرار ترجيح دادنـد و بـه وسـيله   
ها و سخنان خود بـه   در خطبهس  را خون كردند و ناچار حضرت علىس  حضرت على

Pنكوهش و سرزنش آنها پرداخت

)
594F

1(
P . 

 س  حسين بن على

او  ص  تولّد شد، رسول اللّـه در پنجم شعبان سال چهارم هجرى مس  حسين بن على
Pرا تحنيك كرد

)
595F

2(
P همـان طـور كـه گفتـيم     . و برايش دعا فرمود و نامش را حسين گذاشت

 مشابه بود و بدن حضـرت حسـين   ص  ى رسول اللّه با چهرهس  ى حضرت حسن چهره
Pشباهت داشت ص  با بدن رسول اللّهس 

)
596F

3(
P .صهنگام وفـات رسـول اكـرم    س  حسين 

مر داشت؛ زيرا او در ماه شعبان سال چهارم هجرى به دنيا آمد و حدود شش سال و نيم ع
 . ربيع االول سال يازدهم هجرى واقع شددر ماه  صرحلت رسول اكرم 
رفـتم، ديـدم كـه حسـن و      ص  روزى نزد رسول اللّـه : گويد مىس  ابوايوب انصارى

اينها را دوست !  يا رسول اللّه: كنند، گفتم بازى مى ص  ى رسول اللّه بر سينه بحسين 

                                           
 .هاى پيشين گذشت در اين مورد، در بخشس هاى شگفت حضرت على  اى از خطبه نمونه -1
شيرينى و ماليدن آن به كام نوزاد، به عبـارت ديگـر گـرفتن     آياك عبارت است از نرم كردن خرمتحني -2

 )مترجم. (كام طفل
 .149ـ  150، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
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مـن  ) شـادمانى  موجب راحت و(چرا دوست نداشته باشم، اينها دو ريحانه : دارى؟ فرمود
Pدر دنيا هستند

)
597F

1(
P . صروايت كرده است كه پيامبر اسـالم  ) به طور مرفوع(حارث از على 

)P)598F2»حسن و حسين سرور جوانان بهشت هستند«: فرمود
P. يـك  : گويد يزيد بن ابى زياد مى

دانى  آيا نمى: گفت) فاطمه(ى حسين را شنيد، به مادرش  صداى گريه صدا بار رسول خ
Pكند؟ ى او مرا ناراحت مى كه گريه

)
599F

3(
P در سپاهى كه در سـال پنجـاه و   س  حضرت حسين

Pبه سوى قسطنطنيه اعزام شد، شركت داشت هييك به فرماندهى يزيدبن معاو

)
600F

4(
P.   حضـرت

ى خـدا   ن بيست بار پياده به زيـارت خانـه  دار بود، ايشا بسيار نمازگزار و روزهس  حسين
Pرفتند

)
601F

5(
P .هايى بر زمين  بسيار متواضع بود، روزى بر جماعتى از فقرا كه پاره نانس  حسين

خوردند گذشت و در حالى كه بر مركبى سوار بود به آنها سالم گفت،  گذاشته بودند و مى
: خويش فرود آمد و گفت حسين از مركب! بفرماييد! اى پسر رسول خدا: آنان به او گفتند

، آنگـاه نشسـت و بـا آنهـا     »خدا مستكبران را دوست ندارد«» ال ُيِحـبُّ اْلُمْسـَتْكِبرينَ    إنَّ اللّـه«
شما مرا دعوت كرديد، من هم اجابت نمـودم، اكنـون   : مشغول خوردن شد و سپس گفت

يرفتند و به كنم، آنها دعوت او را پذ ى خود دعوت مى من شما را براى صرف غذا به خانه
Pمنزل وى رفتند

)
602F

6(
P .نَه از عبداللّهييحسين بـن علـى   : كند كه گفت بن ابى زيد نقل مى  ابن ع

. را زمانى ديدم كه موى سر و محاسنش سياه بود، جز چند تار از محاسنش كه سفيد بـود 

                                           
 .روايت طبرانى در معجم -1
 .همان منبع -2
 .همان منبع -3

كه استاد امـام بخـارى   .) ق. ـه 240متوفى ( ياطخخليفه بن . 151، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -4
را جزو كسانى كـه در جنـگ قسـطنطنيه بـه فرمانـدهى يزيـد شـركت        س است، نام حضرت حسين 

 .داشتند، ذكر نكرده است و اين جنگ را در اخبار سال پنجاه آورده است

 .213، ص ةالجوهرتلمسانى،  -5
 .213ـ  214، ص 2همان منبع، ج  -6
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سياه كرده بود و ) وسمه(حسين را ديدم كه مويش را با رنگ مو : گويد عمرو بن عطاء مى
Pوى سر و محاسنش بسيار سياه بودم

)
603F

1(
P . 

 حكومت يزيد 
را وليعهد و جانشين بعـد از خـود قـرار داده بـود،     س  ، حسن بن علىسامير معاويه 

بعضى از كارگزارانش جانشينى يزيد را مطرح كردند، اما وى در اين باره متـردد بـود، تـا    
د و بنا به محبتى كه با از دنيا رفت، آنگاه تصميمش قطعى گرديس  اين كه حسن بن على

از آن ترسيدم : گفتس  بن عمر  يك بار به عبداللّه. دانست او داشت او را اهل واليت مى
اى كـه زيـر بـاران بـدون چوپـان سـرگردان        كه امت را بدون فرمانروا رها كنم، مانند گله

Pاست

)
604F

2(
P . ،سى و چهار سـاله بـود  او روزى كه به دست يزيد بيعت شدP

)
605F

3(
P . در س  معاويـه

مردم را براى بيعت با يزيد فرا خواند، عموم مسلمانان با شـناختى كـه از   . ق .ـه 49سال 
اى به يزيد گفتند كه اين كـار بـه صـالح تـو      پسنديدند، عده يزيد داشتند، اين كار را نمى

ى خـود بـاز آمـد و بـا      لذا يزيـد از اراده . نيست، ترك كردن آن بهتر از خواستن آن است
Pد و هر دو به ترك اين امر موافقت كردندپدرش مشورت كر

)
606F

4(
P . فـرا  . ق .ـه 56چون سال

ها پيام  معاويه بار ديگر سامان دادنِ بيعت يزيد را آغاز كرد و به تمام شهرستانامير رسيد، 
بن عمر، حسين بـن    بكر، عبداللّه داد؛ در نتيجه، همه بيعت كردند، جز عبدالرحمن بن ابى

براى اداى عمره عازم مكّه شد، بعـد از  س  امير معاويه. و ابن عباسبن زبير   على، عبداللّه
ى ايـن   اى ايـراد كـرد و همـه    گذشت، خطبه اداى عمره در راه بازگشت وقتى از مدينه مى

مردم در حضور آنان با يزيد بيعت كردند، اما آنها نه مخالفت . افراد در آنجا حضور داشتند

                                           
 .281، ص 3، ج أعالم النبالءسير ذهبى،  -1
 .80، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
 .146، ص 8همان منبع، ج  -3
 .80همان منبع، ص  -4
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بدين ترتيب بيعت با يزيـد در  . ترسيدند اشتند؛ زيرا مىكردند و نه موافقت خود را اعالم د
Pآمدند ها به نزد يزيد مى ساير شهرها كامل گرديد و از هر جا مردم و گروه

)
607F

1(
P . 

 سيره و اخالق يزيد 
 ى جوانـان عمــل   يزيـد در جـوانى اهـل شـراب بـود و بـه شـيوه       «: گويد طبرانى مى

)P)608F2»كرد مى
P. گويد ابن كثير مى : 

ى خوبى هم داشت؛ مثل سـخاوت، بردبـارى، فصـاحت، شـعرگويى،     ها يزيد خصلت«
از جمال و زيبايى نيـز برخـوردار بـود و خـوش     . شجاعت و حسن تدبير در كشوردارى

رفت، گاهى بعضى از نمازها  هاى نفسانى مى برخورد بود، از عيوبش اين كه دنبال خواسته
Pخوانـد  كرد و نمى را ترك مى

)
609F

3(
P .    خـوارى و   و شـده، شـراب  بيشـترين عيبـى كـه متوجـه ا

Pپرستى و ارتكاب بعضى از اعمال ناپسند بود شهوت

)
610F

4(
P . و ملحد بـودن  » زنديق«يزيد را به

Pاند، بلكه فاسق بوده است متّهم نكرده

)
611F

5(
P .نوشـى و شـكار،    يزيد بـه موسـيقى، بـاده   : گويند

مند بود، قوچ و خرس و ميمون را بـه جـان    شهرت داشت و به داشتن سگ و غالم عالقه
Pكرد انداخت و تماشا مى م مىه

)
612F

6(
P . هجـرى ـ بـه اخـتالف      27يـا   26يـا   25يزيد در سال

روايات ـ به دنيا آمد و در زمان حيات پدرش براى او بيعت گرفته شـد و بعـد از وفـات     

                                           
 .همان منبع -1
 .228، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -2
 .230همان منبع، ص  -3
 .232همان منبع، ص  -4
سيره و اخالق يزيد مربوط بـه زمـان حكومـت اوسـت،     محققان برآنند كه اين . 232همان منبع، ص  -5

، اثـر  »معاويـه و حقـايق تـاريخى   «: ك.ر. (پدرش به فسق و فجور معروف نبـود  حياتولى در زمان 
 )مترجم) (عالمه محمد تقى عثمانى

 .235همان منبع، ص  -6
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Pهجرى تجديد و مؤكد كرد 60پدرش، اين بيعت را در رجب سال 

)
613F

1(
P .س  عمر بن خطاب

 : فرمود
شود؛ وقتى كه زمامدار  دانم عرب چه وقت هالك مى كه مى !به پروردگار كعبه سوگند«

آنها كسى باشد كه زمان جاهليت را در نيافته و در اسالم نيـز رسـوخ و امتيـازى نداشـته     
)P)614F2»باشد

P.  اى بـود كـه در عصـر اول اسـالم و      اش ذكر شد ـ حادثه  واليت يزيد ـ كه سيره
حمـل نبـود، در آن وقـت هنـوز     ى خالفت راشده بـود، قابـل ت   عصرى كه متصل با دوره

و تابعين در قيد حيات بودند و در ميـان آنـان كسـانى بودنـد كـه بـه        بزرگانى از صحابه
هـاى   توانسـتند اهـداف و آرمـان    خالفت و رهبرى مسلمانان سزاوارتر بودند و بهتـر مـى  

بنـابراين  . اسالمى را كه قرآن بيان فرموده و مقصود تشكيل خالفت هستند تحقق بخشـند 
اگـر  . هاى بعدى حساسيت نشان داده شـود  يعى بود كه نسبت به اين امر، بيش از زمانطب

پيوست تا اين حد حساسيت و واكنش نشـان داده   هاى بعدى به وقوع مى اين امر در دوره
 . در عمل ثابت شد) عصر اموى و عباسى(هاى بعدى  شد، چنان كه در زمان نمى

 ى كربال  فاجعه
اى كـه   ى دلخراش وجود داشت؛ حادثـه  ر كردن از اين حادثهاگر راهى براى صرف نظ

كند، مـا اصـالً آن را    آلود مى اش را عرق آورد و پيشانى سر هر مسلمان را از شرم پايين مى
دهـد و   كرديم؛ اما تاريخ همگام با حوادث تلخ و شيرين به سير خود ادامه مـى  بازگو نمى

د مجبور است برخالف خواست قلبى خـود  خو  مورخ به منظور ثبت وقايع و اتمام سخن
اينك با پـوزش از دل و وجـدان خـودم و بـا عـرض      . ها بپردازد به شرح اين گونه فاجعه

                                           
هجرى در  60جب سال وفات معاويه به اتفاق مورخان در ر. 226، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1

، ص 8، ج يةالنهاو يةالبدا. سال و بنا به قولى متجاوز از هشتاد سال بود 78دمشق پيش آمد و عمرش 
143. 

 .232، ص 8، ج يةالنهاو يةالبدا -2
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شناسند، به بيان  معذرت به خوانندگان غيورى كه فضيلت اهل بيت و خاندان نبوت را مى
 : پردازيم اين حادثه مى

اين امـر اصـرار ورزيـد و در    ، از بيعت با يزيد خوددارى كرد و بر سحضرت حسين 
بـن    يزيد و كارگزارانش، امتناع وى را بـيش از انكـار عبداللّـه   . شهر جد بزرگوارش ماند
بن زبير و ديگران اهميت دادند؛ زيـرا از قرابـت او     بكر و عبداللّه عمر، عبدالرحمن بن ابى

در برابر حكومـت  و تأثير اين قرابت آگاهى داشتند و موضعِ پدرش را  ص  با رسول اللّه
نرمش اختيار نكـرد و تسـليم   س  امير معاويه پيش نظر داشتند؛ اما باز هم حضرت حسين

 . نشد و از موضعى كه با بصيرت و اطمينان انتخاب كرده بود منحرف نگشت

 و فرستادن مسلم به كوفه س  دعوت اهل عراق از حسين

. به مكّه پنـاه بـرد  س  ى بيعت با يزيد شدت گرفت، حضرت حسين هنگامى كه مطالبه
اى را با حـدود   هاى زيادى به او نوشتند و او را به عراق دعوت كردند و عده عراقيان نامه

صدهزار نفر تو را يارى خواهند كـرد، هـر چـه    : گفتند نامه نزد او فرستادند، آنان مى 150
ضـرت  در آن هنگـام ح . زودتر به سوى ما بشتاب تا به جاى يزيد به دست تو بيعت كنيم

پسرعموى خود، مسلم بن عقيل را به كوفه فرستاد تا واقعيـت كـار را بـرايش    س  حسين
اى نيز بـه عراقيـان نوشـت و بـه او      گزارش كند و كار بيعت را براى او سامان دهد و نامه

 . سپرد
س  مسلم وقتى به كوفه رسيد، از او استقبال نموده و به دست او براى خالفت حسـين 

ابتدا دوازده . د خوردند كه او را با جان و مال خود يارى خواهند كردبيعت كردند و سوگن
مسـلم بـه حضـرت    . هزار نفر بيعت كردند كه سپس تعدادشان به هيجده هزار نفر رسـيد 

نامه نوشت كه كار بيعت سامان يافته و زمينه براى آمدن شما فراهم است، لـذا  س  حسين
در ايـن اثنـا، يزيـد،    . قصد كوفه حركت كرداز مكّه به س  حسين! خود را به كوفه برسان

موضـعِ  س  استاندار كوفه، نعمان بن بشير را بر كنار كرد، به دليل اين كه در برابر حسـين 
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بن زياد بن سميه واگـذار    ضعيفى اتّخاذ كرده بود و استاندارى كوفه و بصره را به عبيداللّه
Pكرد

)
615F

1(
P . 

 رفتار كوفيان با مسلم 
» يا منصور امـت «كب خود سوار شد و با رمز مخصوص خود كه مسلم بن عقيل بر مر

  چهار هزار نفر از كوفه گرد او جمع شدند، عبيداللّه. بود، مردم را به سوى خود فرا خواند
بن زياد سران قبايل را جمع كرد و قصر را به روى مردم بست، وقتى مسلم با سپاهش بـه  

در قصر بودند بـه اقـوام خـود      بالً با عبيداللّهدرِ قصر رسيدند، هر يك از سران قبايل كه ق
از سوى ديگـر ابـن   . اشاره كردند كه مسلم را رها كنيد و برگرديد و آنان را تهديد كردند

زياد گروهى از سربازان خود را بسيج كرد تا در شهر گشت كنند و مردم را از يارى مسلم 
فرزندان و بـرادران خـود را از يـارى     آمدند و بازدارند، مردم او را تنها گذاشتند، زنان مى

مـردان بـه بـرادران و پسـران خـود      . گرداندنـد  كردند و به خانه باز مى مسلم منصرف مى
 كنيد؟  رسد، چه كار مى اگر از او جدا نشويد، فردا كه لشكر شام از راه مى: گفتند مى

جز پانصد نفر بدين ترتيب مردم، مسلم را تنها گذاشته و از اطراف او پراكنده شدند و 
كسى باقى نماند، سپس به سيصد نفر رسيدند، سپس كمتر شدند تا آنكه بيش از سى نفـر  

شد، در حـالى كـه ده   » كنده«هاى  مسلم نماز مغرب را با آنها خواند و عازم دروازه. نماند
سپس اين ده نفر هم از دور او پراكنده شدند و خـودش تنهـا مانـد،    . نفر بيشتر با او نبود

تاريكى او را فرا گرفـت و  . ى خود پناه دهد كسى نبود او را راهنمايى كند يا به خانهحتى 
Pدانست به كجا برود بين راه سرگردان بود و نمى او در

)
616F

2(
P .يار و مـددكار مانـدن    داستان بى

مسلم توسط كوفيان، طوالنى و دردآور است و اين خود دليل آشكارى است بر ايـن امـر   
رابر قدرت و ماديات و كسب جاه و منصب جزء طبيعت بشـرى  كه خضوع و كرنش در ب

                                           
 .152، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .154ـ  155، ص 8همان منبع، ج  -2
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هـا و الگوهـا    رود، هر چند اين عمل با اصـول و ارزش  و از نقاط ضعف وى به شمار مى
Pتضاد داشته باشد

)
617F

1(
P .اى پناه برد، خانـه را محاصـره كردنـد و او را     سرانجام مسلم به خانه

به مبارزه پرداخت، تا سه بار آنـان   مورد حمله قرار دادند، او نيز شمشير به كف گرفت و
. را از خانه بيرون راند، آنگاه از بيرون سنگ پرتاب كردنـد و خانـه را بـه آتـش كشـيدند     

صـاحب   ]بن محمد بـن اشـعث  [عبدالرحمن . ناچار از خانه بيرون آمد و به نبرد پرداخت
ر كردنـد و خلـع   منزل، او را امان داد، مسلم خود را تسليم كرد، آنان او را بر قاطرى سـوا 

سالح نمودند، او ديگر قـدرتى نداشـت، بنـابراين بـه گريـه افتـاد و دانسـت كـه كشـته          
Pشود مى

)
618F

2(
P . 

 س  پيام مسلم به حسين

يا يـك روز قبـل، از مكّـه خـارج      ]كه مسلم كشته شد[همان روز س  حضرت حسين
وى  مسلم از محمد بن اشعث خواست كه كسى را نزد حسـين بفرسـتند تـا بـه    . شده بود

بگويد كه بازگردد و فريب كوفيان را نخورد؛ زيرا آنها همان ياران پدرش بودند كـه آرزو  
كرد با مرگ يا كشته شدن از دستشان رهايى يابد و به او بگويد كـه اهـل كوفـه بـه او      مى

» زبالـه «ى اشعث، حسـين را در محـل    فرستاده. اند اند و به من نيز خيانت كرده دروغ گفته
پيـام مسـلم را بـه او     مالقـات كـرد و  ) هار روز راه با كوفه فاصـله داشـت  كه مسافت چ(

                                           
در آنجا سر و كار داشـتند، تعـداد   س كه مسلم و حضرت حسين  بايد دانست كه اين منطقه از عراق -1

داد كـه   هاى قبايل شرق تشكيل مى از جمعيتش را افراد تازه مسلمان، غالمان آزاد شده و عرب زيادي
ى حكومت آزاد و  همچنين بر اثر زندگى در سايه. مده بودند،هنوز به طور كامل به رنگ اسالمى درن

طلبى و قوم پرسـتى عـادت    با صفاتى چون قدرت و ثروت پرستى، فرصت مرفّه ساسانى، مردم عراق
اين صفات زمانى بيشتر آشكار شد كه يك طرف عقيده و اصول و اخالق قرار داشـت و  . كرده بودند

 .در طرف ديگر، ثروت، جاه و منصب و منافع زودگذر

، دارالكتـب العلميـه   158ص  ،8، ج يـة النهـا و يـة البـدا : رك. ش بوديارانى او به خاطر حسين و گريه -2
 )مترجم. (بيروت
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هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد، هـر باليـى   «: رسانيد، اما حسين باور نكرد و گفت
كه بر سر ما بيايد آن را در حقّ خود موجب اجر و پاداش و در حقّ فرمانروايـان موجـب   

)P)619F1»شماريم تباهى مى
P. گيرى نزد ابن زياد بردند، سخنان تنـد و تيـزى   مسلم را پس از دست

سپس ابن زياد فرمان داد تا او را باالى كاخ ببرند، در حـالى كـه او را   . بين آنها در گرفت
آورد و آمـرزش   گفـت و سـتايش و سـپاس خـدا را بـه جـاى مـى        بردنـد تكبيـر مـى    مى
ى كاخ به زمـين  مردى به نام بكير بن عمران گردنش را زد و سرش را از باال. خواست مى

Pپرتاب كرد و آنگاه پيكرش را به دنبال سرش فرو افكند

)
620F

2(
P . 

* * * 
 

او  ى بـه آينـده   كوفه مطّلع شـدند، نسـبت   رفتن به  كه مردم از قصد حسين براى هنگامى
دوستان و اهل رأى نظر دادند كه نبايد به عراق . نگران شدند و او را از اين كار بازداشتند

تـو همـين   ! عراقيان مردمى مكّارند، فريب آنها را مخور: گفتس  ن عباسب  برود؛ عبداللّه
جا بمان و به مردم عراق بنويس كه حاكم خود را بيرون كنند، اگر چنين كردند نـزد آنهـا   

دانم كه تو خيرخواه من هستى اما  مى! به خدا سوگند! اى پسر عمو: گفتس  حسين! برو
روى پـس زن و   اگر حتماً مى: ابن عباس گفت .من تصميم دارم به سوى آنها حركت كنم

ترسم كه تو را نيز مانند عثمان كه زن و فرزندش نـاظر   مى! فرزندت را همراه مبر، به خدا
Pقتل او بودند، بكشند

)
621F

3(
P .نيز به نزد وى رفـت و خواسـت كـه او را از    س  بن عمر  عبداللّه

در آغـوش گرفـت و بـا    رفتن به كوفه منصرف كند، چون حسين خوددارى ورزيـد او را  
بـن    عبداللّـه » .سـپارم  تو را به خدا مى! اى كسى كه كشته خواهى شد«: چشم گريان گفت

خبر پيمان بيعت چهل هزار نفـر بـه مـن    «: زبير نيز او را از رفتن باز داشت، حسين گفت

                                           
 .159، ص 8، ج يةالنهاو يةالبدا -1
 .156ـ  157، ص 8همان منبع، ج  -2
 .160، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
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)P)622F1»اند كه مرا يارى خواهند كرد كردهرسيده كه همگى سوگند ياد 
P.   ابوسعيد خدرى، جـابر

و سعيد بن مسيب نيز از او خواستند كه به كوفه نرود، اما او نپذيرفت و به راه   عبداللّه بن
Pخود ادامه داد

)
623F

2(
P . مالقـات كـرد و   ) شاعر معروف(» فرزدق«حضرت حسين در بين راه، با

هـاى مـردم بـا     دل! رسول خـدا  اى فرزند: احوال مردم عراق را از او پرسيد، فرزدق گفت
Pا عليه توست و پيروزى هم با خداستتوست، ولى شمشيره

)
624F

3(
P . 

 در راه كوفه س  حسين بن على

همراه با اهـل بيـت خـود و شصـت نفـر از اهـل كوفـه كـه او را         س  حضرت حسين
بـه سـوى كوفـه رهسـپار شـد، در حـالى كـه از        كردند از مكّه خارج شـد و   همراهى مى

از ) محلى به نام زدود در(در بين راه . سرنوشت مسلم و رويدادهاى كوفه آگاهى نداشت
را » و إنـا إليـه راجعـون     إنـا للّـه  « قتل مسلم و هانى بن عروه اطّالع يافـت، آنگـاه بارهـا   

زندگى بعـد از  «: حال كه چنين است خود را به كشتن مده، فرمود: مردم گفتند. خواند مى
مـا  شـيعيان مـا دسـت از يـارى     «: وقتى به محل حاجز رسيد، گفـت » .اى ندارد آنها فايده

اند، هر كس دوست دارد از همين جـا برگـردد و هـيچ گونـه مالمـت و سـرزنش        كشيده
اينهـا باديـه نشـينانى    (اى از همراهانش پراكنده شدند  با شنيدن اين سخن، عده» .شود نمى

و كسى جز ياران او كه از مكّه با او همراه بودند ) بودند كه در بين راه به او پيوسته بودند
Pباقى نماند

)
625F

4(
P .     ابن زياد سپاهى به فرماندهى حرّبن يزيد تميمى بـه سـوى حسـين فرسـتاد

نمـاز  س  حضـرت حسـين  ). رسيد ـ م س  حرّ در محلى به نام ذوحم به حضرت حسين(
 بعد از اداى نماز عصـر، حسـين  . ظهر را با آنان خواند و هر گروه به جاى خود بازگشتند

ابر ايشان بر زمين ريخـت و تعـدادى از   ى انباشته از نامه بيرون آورد و در بر دو كيسهس 
                                           

 .161، ص 8همان منبع، ج  -1
 .160 - 163، صص 8همان منبع، ج  -2
 .167ص  8همان، ج  -3
 .168ـ  169، ص 8همان، ج  -4
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ما از ايـن كسـانى نيسـتيم كـه     : آنها را خواند و سبب آمدن خود را توضيح داد، حرّ گفت
ايم، فقط مأموريت داريم تا رسيدن به  ما براى جنگ با شما نيامده([اند، براى تو نامه نوشته

تـر   ز اين كـار آسـان  مرگ ا: فرمودس  حضرت حسين. نزد ابن زياد شما را همراهى كنيم
Pاست

)
626F

1(
P. [در ايـن  . اى رفـت  دورى گزيد، او نيز با ياران خود به گوشهس  سپس از حسين

. آمدند، از آنان احوال مردم آنجا را جويا شدس  هنگام جمعى از مردم كوفه به نزد حسين
 انـد  هاى بزرگ دريافت كرده سران و بزرگان مردم رشوه«: عامرى گفت  مجمع بن عبيداللّه

هاى شان  ى مردم، دل هاى شان پر شده است و همگى عليه تو همداستانند، اما بقيه و كيسه
)P)627F2»آيد زند، ولى فردا شمشيرشان به كشتن تو از نيام بر مى هواى تو پر مى به

P.   هنگامى كـه
اى براى حـرّ   رسيد، پيك ابن زياد نامه) نزديك كربال(» نينوا«به محل س  حضرت حسين

را از راه بيابانى، آرام آرام بـه سـوى   س  فرمان داده بود كه حضرت حسين آورد كه به او
عمر بن سعد .) ق .ـه 61دوم محرم سال (روز بعد . عراق هدايت كند، تا سپاه او در رسد

مـن از تـو يكـى از ايـن سـه چيـز را       : بـه او گفـت  س  با لشكرش از راه رسيد، حسـين 
ام برگردم، يـا اينكـه نـزد يزيـد بـروم و       ه آمدهخواهم؛ يا مرا بگذار تا از همان راهى ك مى

ها باز گذار تا بـا   دست در دست او قرار دهم تا او چه كند، يا اينكه راهم را به سوى تُرك
هاى وى را به اطالع ابن زياد رسانيد، ابـن   عمر بن سعد خواسته. آنها بجنگم و كشته شوم

نزد يزيد حاضر كند، امـا شَـمربن    ى او را پذيرفت و تصميم گرفت كه او را زياد خواسته
بايد او به فرمان تو تن در دهد، زياد به عمر بن سـعد  : ذى الجوشن مخالفت كرد و گفت

 » .سوگند به خدا كه اين كار را نخواهم كرد«: گفتس  همين چيز را ابالغ كرد، حسين
زيـاد،  . را به تـأخير انـداخت و وقـت گـذرانى كـرد     س  عمربن سعد جنگ با حسين

نزد عمر بـرو، اگـر او پيشـروى    : مربن ذى الجوشن را به سوى او فرستاد و به او گفتشَ
حدود سى نفر ! كرد همراه او بجنگ وگرنه گردنش را بزن و خود به جاى او فرمانده باش

                                           
 )مترجم. (م 1997التراث العربى، بيروت، چاپ اول،  احياء، چاپ دار1209، ص 8، ج النهايهو يةالبدا -1
 .173، ص 8همان، ج  -2
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هـاى   از همراهان ابن سعد كه از اعيان كوفه بودند، وقتى ديدند كه هـيچ يـك از خواسـته   
سه پيشنهاد عرضه كرد و شما يكـى از   ص  فرزند رسول اللّه :حسين پذيرفته نشد، گفتند

سـپس به حسـين پيوستند و هـمراه . آنها را هم نـپذيرفتيد، همراهى با شـما جـايز نيست
Pاو جنگيدند

)
628F

1(
P . 

 در ميدان كربال 
اسـم ايـن سـرزمين چيسـت؟     : به كربال رسيد، پرسـيد س  هنگامى كه حضرت حسين

ابن زياد به ابن سعد فرمان داد تا آب را به . »و بال) غم(ى، كرب آر«: كربال، فرمود: گفتند
به يارانش در حالى كه شمشـيرهاى  س  ببندند، حضرت حسينس  روى حضرت حسين

 هـاى دشـمن را   هاى خـود و اسـب   آب برداريد و اسب: خود را حمايل كرده بودند گفت
Pو نماز ظهر را با آنان خوانـد . سيراب كنيد

)
629F

2(
P .   ر بـن ذى الجوشـن را بـه    ابـن سـعد، شَـم

. فرماندهى پياده نظام منصوب كرد، شب پنجشنبه نهم محرم، به حسين و يارانش تاختنـد 
اى ايـراد نمـود و    هايى كرد و براى يارانش خطبه حسين در آن شب به اهل بيتش سفارش

، بـرادران » .خواهـد  شما اختيار داريد برويد و مرا تنها بگذاريد؛ زيرا دشمن مرا مى«: گفت
» .خدا هرگز روزى را نياورد كه پس از تو زنـده بمـانيم  «: پسران و برادرزادگان وى گفتند

خـود و امـوال و خويشـان خـود را فـدايت خـواهيم كـرد تـا بـه          «: فرزندان عقيل گفتند
)P)630F3»!سرنوشت تو دچار شويم خدا زندگى را پس از تو بـراى مـا تلـخ و نـاگوار بگردانـد     

P 
ا به روايتى روز شنبه دهم محرم، نماز صبح را با ياران روز جمعه و بنس  حضرت حسين

خود كه سى و دو سوار و چهل پياده بودند، خواند و سپس بر اسـب خـود سـوار شـد و     
نيز كه ضعيف و ) زين العابدين(پسرش، على بن حسين . قرآن را پيش روى خود قرار داد

                                           
 .با اختصار 170، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .176، ص 8همان منبع، ج  -2
 .176، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -3
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آنها را از نسب، مقـام  حسين نزديك سپاه دشمن رفت و . بيمار بود، در جنگ شركت كرد
بـه  . من فرزند دختر پيامبر شـما هسـتم  «: و مرتبت و فضايل خويش آگاه ساخت و گفت

)P)631F1»...خود آييد و از خويشتن بپرسيد كه آيا براى شما رواست كه فردى چون مرا بكشيد؟
P 
در اين هنگام حرّبن يزيد رياحى به اسب خود نهيب زد و به حضرت حسـين پيوسـت و   

 . جنگيد تا كشته شد در ركاب او
حمله برد، آنان مردانـه در برابـر او ايسـتادگى    س  الجوشن به ياران حسين شمربن ذى

خداونـد بهتـرين پـاداش    «: گفـت  كـرد و مـى   براى آنان دعاى خير مـى س  حسين. كردند
ياران او تا پـاى جـان جنگيدنـد، بسـيارى از بـرادران      » !پرهيزگاران را به شما عنايت كند

Pشمر. ى به شهادت رسيدندحسين بن عل

)
632F

2(
P        فريـاد بـرآورد كـه منتظـر چـه هسـتيد؟ او را

اش زد، سـپس سـنان بـن     زرعه بن شريك تميمى پيش رفت و با شمشير به شانه! بكشيد
انس نخعى او را نخست با نيزه مورد ضربه قرار داد و سپس از اسب فرود آمـد و سـرش   

 . را از تن جدا كرد و به خولى داد
 : گويد قل از جعفربن محمد مىابومخنف به ن

زه و سى و چهـار ضـربت ديگـر    پس از شهادت حسين بر بدن او سى و سه زخمِ ني«
)P)633F3»يافتيم

P. از . د و دو نفـر بودنـد  در كربال شهيد شدند هفتاس  ى كسانى كه با حسين همه
بـا حسـين   عنهـا    رضى اللّـه هفده نفر از نسل فاطمه «: ه نقل شده كه گفتيفمحمدبن حن

                                           
 .178ـ  179، ص 8همان منبع، ج  -1
الجوشـن   شمر شخصـيتى ميكـاويلى بـود و ماننـد پـدرش ذى     : گويد المصرى مى  دكتر جميل عبداللّه -2

شـود كـه    كرد و معلوم مى اى دريغ نمى او براى رسيدن به هدف از هيچ وسيله. طبيعتى آتشين داشت
 )490ص الحروب، أثر أهل الكتاب فى الفتن و. (استتوزى و سنگدلى معروف بوده  به كينه

ى كسـانى كـه در قتـل حضـرت      ـ اين امر جاى عبرت است كه همـه   188، ص 8، ج يةالنهاو يةالبدا -3
كـذاب  مختار . كيفر اعمال خود رسيدند و كشته شدند در جنگ عليه او شركت داشتند، به ،سحسين 

لـب و انتقـام   خداوند غا. ـ با وجود گمراهى و انحراف ـ قاتالن حسين را دنبال كرد و به قتل رسانيد 
 .گيرنده است
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)P)634F1»يد شدندشه
P. روز جمعه دهم محرم سال شصت و يكم هجرى بـه  س  حضرت حسين
 . در آن هنگام عمر او پنجاه و چهار سال و شش ماه و پانزده روز بود. شهادت رسيد

 در حضور يزيد 
به نزد يزيد آورده شد، چشـمانش  س  هنگامى كه سر حضرت حسين«: گويد هشام مى
ين از شما راضى بودم، خدا پسر سـميه را لعنـت   من بدون قتل حس: و گفت. پر اشك شد

)P)635F2»بخشيدم ن همراه او بودم او را مىبه خدا اگر م! كند
P. ى معاويه  يكى از غالمان آزاد شده

: گويـد  كند و مـى  چون سر حسين در مقابل يزيد گذاشته شد، ديدم كه گريه مى: گويد مى
Pردك اگر ميان او و ابن زياد نسب و پيوندى بود، چنين نمى

)
636F

3(
P . ى  زنان و همراهان بازمانـده

حضرت حسين را نزد يزيد بردند، يزيد با مهربانى پيش آمد و آنها را نزد اهل بيت خـود  
روايتى در دست نـداريم كـه يزيـد،    . برد و آنان را گرامى داشت و سپس به مدينه فرستاد

 . ابن زياد را توبيخ كند يا از پستش بركنار كند

 زيد ى حّره و مرگ ي واقعه
ى ننگـى اسـت بـر پيشـانى      ى حرّه در سال شصت و سه رخ داد، اين حادثه لكّه واقعه

زيرا يزيد به مسلم بن عقبه اجازه داد كه به مدت سه روز شهر مدينـه  . تاريخ صدر اسالم
 . را مورد هرگونه غارت و تاراج قرار دهد

 : گويد ابن كثير مى
ر شهر نبوى ايجاد شد كه از حد و مرز در اين سه روز به قدرى فساد و خرابكارى د«

خواست سلطه و قدرت خـود را مسـتحكم كنـد و بـدون منـازع و       يزيد مى. خارج است

                                           
 .189، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .191همان منبع، ص  -2
 .171همان منبع، ص  -3
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)P)637F1»اش به خاك ماليده شد و خداوند او را ناكـام گردانيـد   مخالف حكومت كند، اما پوزه
P. 

چهاردهم  يزيد بعد از آن زياد زنده نماند و از حكومت بيش از چهار سال بهره نبرد و در
Pاالول سال شصت و چهار قمرى در گذشت ربيع

)
638F

2(
P .   با مرگ يزيد، حكومـت آل ابوسـفيان

Pپايان يافت و به بنى مروان بن حكم منتقل شد

)
639F

3(
P   و در ميان آنها دست به دست گشت تـا

هاست، اوست كه بـه هـر كـس بخواهـد      خداوند مالك حكومت. عباس رسيد آنكه به بنى
هر كس را بخواهـد عـزّت   . گيرد س بخواهد حكومت را مىبخشد و از هر ك حكومت مى

 . كند دهد و هر كس را بخواهد ذليل مى مى

 ى كربال از منظر علماى اهل سّنت  فاجعه
بن زياد،   امامان و بزرگان اهل سنّت همواره اين كار يزيد و فرماندهان او مانند عبيداللّه

 اند و از آنها اعالم برائـت و بيـزارى   عمر بن سعد و شَمربن ذى الجوشن را زشت دانسته
و يـاران او را كـارى بسـيار    س  ى حضرت حسين اند و به شهادت رساندن ظالمانه نموده
در اينجا با رعايت اختصـار،  . اند انگيز دانسته و ناراحتى قلبى خويش را اظهار داشته نفرت
 : شود هايى آورده مى نمونه

                                           
 .222، ص 8، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .226، ص 8همان منبع، ج  -2

بعـد   64سال  ربيع االول 14در تاريخ . بن يزيد به تخت خالفت نشست هيبعد از يزيد، پسرش، معاو -3
او مردى نيكوكار و عابد بود، اما مدت خالفـتش طـول نكشـيد و در    . از مرگ پدرش با او بيعت شد

) و به قولى كمتر و بيشـتر (شد، در سن بيست و يك سالگى  مدت خالفتش مريض بود و خارج نمى
مـروان در  . كردنـد با مروان بن حكـم بيعـت    64اميه بعد از او در سوم ذيعقده سال  رفت، بنى دنيااز 

 ميانحكومت در . درگذشت و پسرش، عبدالملك بن مروان به جاى او نشست 65سوم رمضان سال 
إّن «ها به حكومت پرداختند؛  عباس از دست آنها ربود و قرن فت تا آنكه بنى،ها استمرار آل مروان سال

 .»يورثها من يشاء  األرض لّله
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گويند كه يزيد را  اى مى عده: به پدرم گفتم: دگوي صالح، فرزند امام احمد بن حنبل مى
تواند يزيـد   آيا كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، مى! فرزندم: گفت. دوست دارند

اى كـه   تـو كجـا ديـده   : كنى؟ گفت پس چرا او را لعنت نمى: را دوست داشته باشد؟ گفتم
Pپدرت كسى را لعنت كند

)
640F

1(
P . يى بـا يكـى از فرمانـدهان    شيخ االسالم ابن تيميه در گفتگـو

 : ى بزرگ در دمشق آمده بود، چنين گفت هنگامى كه در فتنه» بواليى«سپاه مغول به نام 
هر كس حسين را كشته يا در قتل وى همكارى داشته يا به قتل او راضى بوده است، «

نـه   كنـد و  دور مـى خداوند نه عذاب را از آنها ! ها بر او باد لعنت خدا و فرشتگان و انسان
)P)641F2»كند عوض قبول مى

P. »ى شهادت عزّت بخشيد  را به وسيلهس  خداوند حضرت حسين
و سرافراز نمود و كسانى را كه او را كشتند يا در كشتن او كمك كردند يـا بـدان راضـى    

با پيروى از شهداى پيشين اسالم، جان خـود را  س  حضرت حسين. بودند، رسوا ساخت
آنهـا زمـانى پـرورش    . سرور جوانان اهل بهشت هسـتند همانا او و برادرش . بر كف نهاد

ى آنهـا   هايى كه خانواده يافتند كه اسالم داراى عزّت و سيادت بود، لذا آن زحمات و رنج
در راه هجرت و جهاد و تحمل آزار و اذيت كفار متحمل شدند به آنهـا نرسـيد، بنـابراين    

قتل او . يد و به درجات آنها افزودى شهادت، كرامت آنها را تكميل گردان خداوندبه وسيله
بت صـبر  معصيت بسيار بزرگى است و خداوند دستور فرموده است كه بـه هنگـام مصـي   

 : فرمايد بخوانيد؛ آنجا كه مى» إنا إليه راجعونو  إنا للّه«پيشه كنيد و 

﴿                                

                      ﴾ ]155ـ157: ةبقرال[. 

                                           
 .رياضق، . ـه 1381اول ، چاپ 483، ص 4، ج فتاوى ابن تيميه -1
 .487، ص 4همان منبع، ج  -2
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بشارت ده به صابران و استقامت كنندگان، كسانى كه هرگاه مصـيبتى بـه آنهـا رسـد،     «
)P)642F1»گرديم هستيم و به سوى او باز مى آن خداما از : گويند مى

P.   ،امام شيخ احمد سـرهندى
 : نويسد هايش مى در يكى از نامه. ق .ـه 1034ى دوم، متوفى  معروف به مجدد هزاره

آيد، توقّـف در لعنـت او فقـط     ى فاسقان به شمار مى يزيد محروم از سعادت، از زمره«
نبايد به لعن شخص معين مبادرت ورزيـد،  : ويندگ بنابر اصل مقرّر اهل سنّت است كه مى
ى او بر كفر بوده و در حالت كفر از جهـان رفتـه    مگر آنكه به يقين معلوم شود كه خاتمه

باشـد؛ زيـرا    اين بدان معنى نيست كه يزيد سزاوار لعنت نمى. زنشاست؛ مانند ابولهب و 
 : فرمايد خداوند مى

﴿                    ﴾ ]كسانى « ]57: حزاباأل

دهند، خداوند آنها را در دنيا و آخرت از  كه خدا و پيامبرش را مورد آزار و اذيت قرار مى
)P)643F2»كند رحمت خود دور و لعن مى

P.  ث بزرگ، عالمه شيخ عبدالحق بخارى دهلوىمحد
 : نويسد مى» تكميل اإليمان«كتاب در .) ق. ـه 1052متوفى (

ترين و منفورترين فرد اسـت، جرايمـى را كـه     خالصه اين كه يزيد از نظر ما مبغوض«
)P)644F3»سعادت در امت اسالم مرتكب شد كسـى مرتكـب نشـده اسـت     اين بدبخت بى

P.   امـام
در كتـاب معـروفش   ) 1176 متـوفى (دهلوى   ولى اللّه شاه احمدبن عبدالرحيم، معروف به

                                           
 .511، ص 4، ج فتاوى ابن تيميه -1
نيز منتخبـات از مكتوبـات امـام ربـانى ص     . 251ى  ، مكتوب شماره1مكتوبات فارسى امام ربانى، ج  -2

بزرگان اسالم بدزبانى و دشـنام گـويى را بـراى مسـلمان     . م 1978، چاپ مكتبه ايشيق استانبول 128
اى از اصحاب وى بـه مـردم شـام     در جنگ صفين وقتى شنيد كه عدهس اند؛ حضرت على  نپسنديده

نهـج   )إنـى أكـره لكـم أن تكونـوا سـّبابين(پسندم كـه شـما دشـنام دهيـد؛      من نمى: دهند، فرمود فحش مى
 )مترجم. (197ى  البالغه، خطبه

 .م 1905، چاپ لكنو 71، ص تكميل اإليماندهلوى؛ عبدالحق،  -3
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دعـوتگران بـه سـوى    (» الضـالل  ةدعـا «پيرامون تشريح » فتَن«در بحث » البالغه  اللّه ةحج«
 : نويسد كه در حديث آمده است، چنين مى) گمراهى

)P)645F1»بودنـد  دعوتگران به سوى گمراهى يكى يزيد در شام و ديگرى مختـار در عـراق  «
P. 

شيد احمـد گنگـوهى   اين بحث را با گفتارى منصفانه از دانشمند و مصلح بزرگ، عالمه ر
 : نويسد بريم، ايشان در فتاواى خويش مى به پايان مى.) ق .ـه 1323متوفى (

هر چند اعمال ناشايست يزيد موجب لعن هستند، ولى از اخبار و روايات تاريخى و «
دانست يا خير؟ و تـا زمـانى كـه     قراين معتبر ثابت نشده كه آيا او اين اعمال را حالل مى

توان قطعا حكم كرد، پس مدار جواز و عدم  ا به ثبوت نرسيده باشد نمىچنين امرى محقّق
بنابراين احتياط و بهترين راه براى . بر مبناى تاريخ استوار است]در اين موضوع[جواز لعن 

ما سكوت است؛ زيرا اگر لعن جايز باشد در لعنت نكردن هيچ اشكالى وجود ندارد؛ براى 
واجب و نه سنت و نـه مسـتحب، بلكـه فقـط مبـاح      اين كه لعن كردن نه فرض است نه 

كنيم، مستحق لعنت نباشد، درست نيست كه خود را بـا   اگر كسى كه او را لعنت مى. است
)P)646F2»معصيت آلوده كنيم

P.  

 فعالّيت براى تغيير نظام فاسد و ارزش آن 
خالفت، بعد از خلفاى راشدين ـ متأسفانه ـ به تدريج بـه نظـام مـوروثى و خانـدانى       

عرب و مسلمانان، در برابر اين نظام، سرتسـليم فـرود آوردنـد، هـيچ كـس      . بدل گشتم
ى اموى و عباسى اميد پيروزى داشته باشد، مگـر كسـانى    توانست در قيام عليه خليفه نمى

كه از شرافت نسبى و برترى خانوادگى برخوردار بودند و همچنين از حمايت و پشتيبانى 
ـ  قومى و مردمى بهره از . د و تـوان مبـارزه بـا قـدرت مسـتحكم آنهـا را داشـتند       مند بودن

ى كسانى كه در برابر حكومت اموى و عباسى قيام كردند، از اهل بيـت   اينجاست كه كلّيه

                                           
 .، چاپ الهور پاكستان213، ص 2، ج لغةالبا  اللّه حجة،  دهلوى؛ ولى اللّه -1
 .، چاپ كراچى، ناشر محمدعلى ديوان192، ص فتاوى رشيديهگنگوهى؛ رشيد احمد،  -2
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ها بودند؛ زيرا امكان پيروزى آنها بيشتر بود و مسـلمانان بيشـتر بـه آنهـا      پيامبر و از علوى
كردند، لذا كسـانى كـه از    با آنها همكارى مى اعتماد و تمايل داشتند و اصالح طلبان، بهتر

ــوال مســلمانان در     ــده و از ضــايع شــدن ام ــگ آم ــه تن اوضــاع فاســد روزگــار خــود ب
نمـوده و بـه    بردند، مبـارزان و اصـالح طلبـان را يـارى     هاى حكّام رنج مى گذرانى خوش

 . حمايت آنها كمر بستند
ن حسين در برابـر هشـام بـن    ى او، زيدبن على ب نوادهس  بعد از قيام حسين بن على

امـام  . كشـته و بـه دار آويختـه شـد    . ق .ـهـ  122وى در سـال  . عبدالملك اموى قيام كرد
هـزار درهـم مسـاعدت     اهللا او را در اين قيـام حمايـت و يـارى كـرد و ده     ابوحنيفه رحمه

Pنمود

)
647F

1(
P .معـروف بـه   بن حسن بن علـى    سپس از اوالد حسن بن على، محمد بن عبداللّه
امـام  . يه، در مدينه و برادرش، ابراهيم در كوفه در برابر منصور عباسى قيام كردندزكنفس 

كرد و  زكيه بودند، امام ابوحنيفه آشكارا او را يارى مىابوحنيفه و مالك از طرفداران نفس 
Pكـرد و بـه حسـن بـن قحطبـه      هاى مالى فراوان نيز از او حمايت مـى  با كمك

)
648F

2(
P  يكـى از ،

ارتش منصور توصيه نمود كه با ذوالنفس الزكيه نجنگد، لذا ابن قحطبـه  فرماندهان نظامى 
به همين دليل منصور با امـام ابوحنيفـه   . از جنگ با او بازآمد و از منصور عذرخواهى كرد

 . دشمن شد و او را مورد شكنجه و آزار قرار داد تا در زندان جان سپرد
ـ  اهللا  ه از امـام مالـك بـن انـس رحمـه     در تاريخ كامل ابن اثير آمده است كه مردم مدين

توانيم پيمـان   ايم، آيا مى بيعت كرده و با او پيمان بسته) منصور(ما كه با ابوجعفر : پرسيدند
را بشكنيم و محمد ذوالنفس الزكيه را در قيام عليه منصور يارى كنيم؟ امام مالك در پاسخ 

اين شما مكلّف به رعايـت ايـن   بيعت شما از روى اجبار و اكراه بوده است، بنابر «: گفت

                                           
 .55، ص 1، ج حنيفةمناقب ابى مكى؛ احمد،  -1
 .هاى تاريخ، حميد بن قحطبه آمده است در بعضى از كتاب -2



 المرتضي  366

Pآنگاه مردم به يارى محمد شتافتند. »پيمان نيستيد

)
649F

1(
P .  د در ماه رمضان سـالـهـ  145محم. 

 . ى همان سال كشته شد در مدينه به شهادت رسيد و برادرش، ابراهيم نيز در ذيقعده. ق
ها بسيار  تى مطلوب حاصل شد؛ زيرا حكوم ها به ظاهر ناكام ماند و نتيجه اين فعاليت

در تاريخ گذشته و معاصر بسـيارى  . ى مستحكم بودند مقتدر و داراى توان رزمى و ريشه
ى اخـالص، ايمـان، شـجاعت و پـايمردى      ها ديده شده كه بر پايـه  ها و فعاليت از نهضت

استوار بوده و رهبران آنها و نيز پيروان آنها در فداكارى جانى و مالى هيچ گونـه كوتـاهى   
هاى منظّم و تا دندان مسلح با شكسـت   اما با اين همه باز هم در برابر حكومت اند، نكرده

اين امر چيز جديدى نيست و در نظـام آفـرينش و قـانون طبيعـى جهـان،      . اند مواجه شده
نرسـيد،   ى ظاهرى به موفقيـت  ها از نظر سياسى و نتيجه گرچه اين فعاليت. شگفتى ندارد

م داد؛ زيرا تاريخ اسالم و شرافت و كرامت آن را حفظ اما خدمت بزرگى براى اسالم انجا
اى بود از  داشت، تاريخ اسالم مجموعه ها در ادوار مختلف وجود نمى اگر اين فعاليت. كرد

هاى خودخواهى، زورگويى، تطميع و تهديد پادشاهان جبـار و سـودجو و كـرنش     داستان
مؤمنان از خودگذشته، جـان بـر   اين مجاهدانِ قهرمان و . هاى دربارى و فرصت طلب آدم

هاى فاسد و تطميع مادى آنان سر تسليم فرود نياوردند و براى  كف نهاده و در برابر رژيم
هاى آينده الگوهايى درخشان از ايمان و يقين به جاى گذاشتند كه همواره بـر تـارك    نسل

و دفاع از اسالم كنند و الهام بخش دالورى اسالمى و قيام عليه فساد  تاريخ نور افشانى مى
 . ى آن است مظلوم و كرامت از دست رفته

بهـايى اسـت كـه موجـب عـزّت       ى گران حقّا كه اين خود ميراث افتخارآميز و سرمايه
 . اسالم و سربلندى مسلمانان است

                                           
مسلّم است كه تأييد و پشتيبانى امام ابوحنيفـه و امـام مالـك كـه دو     . 251، ص 5، ج الكامل ابن اثير، -1

اى  هاى انقالبى جايگـاه ويـژه   رهبر بزرگ بودند، اهميت و ارزش به سزايى داشت و در تاريخ فعاليت
 .دارد
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﴿                                

       ﴾ ]در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه «] 23: حزاباأل

و در راه او شربت (با خدا بستند صادقانه ايستادند؛ بعضى پيمان خود را به آخر بردند 
ل در عهد و پيمان خود بديو بعضى ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و ت) شهادت نوشيدند

)P)650F1»راه ندادند
P.  

* * * 

                                           
 .67ـ  68، ص 1، اثر نگارنده، ج »تاريخ دعوت و اصالح«اقتباس از كتاب  -1





 

 

 

 

 :بخش دهم
 و اوالد على   آل نبى

 
ى كـربال ـ غيـرت در نسـب نبـوى ـ        بعد از حادثهس  ى فرزندان على زندگى و سيره

بيزارى از مداحى و افراط در محبت ـ اعتراف به فضايل خلفاى سه گانه و دفاع از آنهـا ـ    
در گسـترش اسـالم و تربيـت و     صيدان جهاد ـ نقـش آل رسـول    قهرمانان و مبارزان م

ى هنـد ـ رهبـران و مجاهـدان كشـورهاى       اصالح جامعه ـ مصلحان و مجاهدان شبه قاره 
 . عربى





 

 

 س  آل نبي و اوالد علي

 ى كربال  بعد از حادثهس  ى فرزندان على زندگى و سيره

هواداران آن به بار آورد، بـه  هايى كه براى حكومت وقت و  ى كربال، با رسوايى فاجعه
س  آل و اوالد حضرت علـى . پايان رسيد و جريان زندگى به حالت عادى خود بازگشت

اى كه سراسر  و فرزندان حسن و حسين، به زندگى الگويى سابق خود ادامه دادند؛ زندگى
عفّت و پاكى، اشتغال بـه عبـادت، دل نبسـتن بـه دنيـا، توجـه بـه آخـرت، خودسـازى،          

اى كـه شايسـته و    نشـى و خيـر خـواهى بـراى اسـالم و مسـلمانان بـود، زنـدگى        م بزرگ
اخالقى الگويى  ي اين سيره و زندگى، مدرسه. و جانشينان او بود صسزاواراوالد رسول 

توانند در آن، اخالقِ پسنديده، مروت و سخاوت و نيكى بـا   است كه فرزندان هر نسل مى
 . بدان را بياموزند

 : آوريم نه از درياى بيكران تاريخ مىدر اينجا چند نمو
 : گويد حضرت سعيد بن مسيب مى

)P)651F1»نديدم ]زين العابدين[كسى را پرهيزگارتر از على بن حسين «
P. گويد امام زهرى مى : 

هرگاه نام او بـرده  . بهتر باشدس  هيچ يك از قريشيان را نديدم كه از على بن حسين«
)652F2(P»)گزاران زينت عبادت! (العابدين زين: گفت كرد و مى گريه مى) امام زهرى(شد  مى

P   زيـن
گذاشـت و بـه مسـتمندان صـدقه      هاى نان را بر پشت خود مى العابدين، هنگام شب كيسه

Pداد مى

)
653F

3(
P .گويد جرير مى : 

                                           
 .141، ص 3، ج األصفياءو طبقات  األولياء حليةانى؛ ابونعيم، اصفه -1
 .135، ص 3همان، ج  -2
 .136، ص 3همان منبع، ج  -3
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گذاشـت و بـه    هايى كه بـر دوش مـى   هنگامى كه او رحلت كرد، ديدند كه آثار كيسه«
)P)654F1»او نمايان استرسانيد، بر پشت  هاى مستمندان مى خانه

P. پس از وفـات  «: گويد شيبه مى
على بن حسين معلوم شد كه او در زندگى خـود مراقبـت و سرپرسـتى مخـارج يكصـد      

 » .خانوار از مردم مدينه را به عهده داشته است
كردنـد كـه    بسيارى از مـردم مدينـه طـورى زنـدگى مـى     «: گويد محمد بن اسحاق مى

شود، وقتى كه على بن حسين درگذشت،  كجا فراهم مىدانستند مخارج زندگيشان از  نمى
)P)655F2»رسيد قطع شد هايشان مى ه در خانهآنچه شبانه ب

P.     او در شبانه روز هـزار ركعـت نمـاز
شد و بر زمين  هوش مى وزيد بى هرگاه باد تندى مى) شد كه و طورى خسته مى(خواند  مى
Pافتاد مى

)
656F

3(
P .از مسـجد خـارج شـد،    س  عابـدين ال روزى زيـن : گويد عبدالغفّار بن قاسم مى

شخصى او را دشنام داد، خدمتكاران و همراهان او خواستند آن شـخص را مـورد حملـه    
عيوب ما بيش از آن است «: العابدين آنها را بازداشت و به آن مرد گفت قرار دهند، اما زين

ده شد، آيا به كمك و مساعدت ما نياز دارى؟ مرد شرمن: سپس به او گفت» .دانى كه تو مى
از . العابدين عباى خود را بر دوش او انداخت و يك هزار درهم بـه او بخشـيد   آنگاه زين

Pدهم كه از اوالد رسول هستى گواهى مى: گفت آن پس آن مرد مى

)
657F

4(
P .العابدين  يك بار زين

مهمان داشت، به خدمتگزار گفت كه زود از مهمانان پذيرايى كند، غـالم بـا عجلـه سـيخ     
ها بـاال رفـت، در ايـن هنگـام سـيخ از       تنور گذاشته بود برداشت و از پلّه كبابى را كه در

اى كـه بـر    العابدين افتاد و بر اثـر ضـربه   دستش رها شد و باالى سر يكى از كودكان زين
تو : العابدين نخست آن غالم را آزاد كرد و به او گفت سرش وارد آمده بود جان داد، زين

                                           
 .همان منبع -1
 .همان منبع -2

 .56، ص 2، ج ةالصفو صفةابن جوزى،  -3
 .همان منبع -4
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Pى فرزنـدش مشـغول شـد    سم كفـن و تشـييع جنـازه   قصدى نداشتى، بعد از آن به مرا

)
658F

1(
P .

مادرش، سالفه معروف به شـهربانو  . العابدين در سال سى و هشت هجرى به دنيا آمد زين
دار  در شـهر مدينـه  . ق .ـهـ  94ايشان در سـال  . بود) دختر يزدگرد، آخرين پادشاه ايران(

ـ مـدفون  س  بـن علـى  و در كنار قبر عمويش، حسن  فانى را وداع گفت )P)659F2دگردي
P .  نسـل

فرزندش، محمد بـاقر و فرزنـد او،   . العابدين تداوم يافت فقط از زين ،سحضرت حسين 
و فرزندش، على الرضـا همگـى   ) موسى كاظم(جعفر صادق و فرزند او، موسى بن جعفر 

دامنى، بزرگ منشى و كرامت نفس مانند پدران و اجداد خـود   در بردبارى، سخاوت، پاك
  .اسوه و نمونه بودند

كـنم كـه او از    بينم، يقين مـى  هرگاه ابوجعفر محمدباقر را مى: گفت عمرو بن مقدام مى
Pنسل و خاندان نبوت است

)
660F

3(
P . د؛ وى به عبادت خـدا  ) صادق(اما فرزندش، جعفربن محم

رغبتى به دنيا و منصب دنيوى را بر رياسـت و   نشينى و بى و ياد او اشتغال داشت و گوشه
Pداد حكومت ترجيح مى

)
661F

4(
P .من همواره نـزد جعفـر   : گويد امام مالك در شرح احوال او مى

 صرو بود، هرگاه نـام پيـامبر    برخورد و خنده بن محمد رفت و آمد داشتم، مردى خوش
رفتم وى را در يكـى از سـه    شد، هربار كه پيش او مى اش برافروخته مى شد چهره برده مى
هيچ گاه نديدم . كرد بود و يا قرآن تالوت مى خواند، يا روزه دار ديدم؛ يا نماز مى حال مى

گفـت و از عابـدان و    سخن بيهوده نمـى . نقل كند صكه بدون طهارت روايتى از پيامبر 
Pى بودقهدان خدا ترس و متّزا

)
662F

5(
P . مردى ) موسى كاظم(موسى بن جعفر بن محمد بن على

                                           
 .56، ص 2، ابن جوزى، ج ةصفة الصفو -1

مراجعـه   103ـ   115، ص 9، ج يـة النهاو يةالعابدين به البدا زين براى اطّالع بيشتر از زندگى و مناقب -2
 .شود

 .193، ص 2، ج األولياء حليةاصفهانى؛ ابونعيم،  -3
 .همان منبع -4
 .، بيروت77، ص اإلمام الصادق ،ابوزهره -5
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ـ  يافت كه كسى در حق او بدى مى اگر اطّالع مى. سخى و بردبار بود د، بـرايش مبلغـى   كن
Pفرستاد، چه بسا كه اين مبلغ هزار دينار بـود  پول مى

)
663F

1(
P 200يـا   300يـا   400هـاى   ، بسـته 

مأمون، ابوالحسن علـى الرضـا   . نمود كرد و بين فقراى مدينه تقسيم مى دينارى درست مى
 153او در سـال  . بن موسى الكاظم بن جعفر صادق را به وليعهـدى خـود منصـوب كـرد    

اش بـه   نماز جنـازه . دار فانى را وداع گفت. ق .ـه 202خرين روز صفر سال متولد و در آ
امامت مأمون خوانده شد و مأمون او را كنار قبر پدرش، هارون الرشـيد در شـهر طـوس،    

 . دفن كرد) مشهد كنونى(
ابن عساكر شـرح زنـدگانى حسـن بـن     . اوالد حضرت حسن بن على نيز چنين بودند

مثنّى را بيان كرده و صـفاتى را از وى يـادآور شـده كـه      حسن بن على معروف به حسن
Pداللت بر بزرگى و كرامت او دارند

)
664F

2(
P .معروف (طالب  بن حسن بن على بن ابى  اما عبداللّه

)665F3( P)محض  به عبداللّه
Pثين مدينه بودعبداللّـه : گويـد  واقدى مى. ؛ وى يكى از تابعين و محد  

جايگاه خاصى نزد مردم داشت و داراى هيبـت و   يكى از عابدان بلندپايه بود، او شرف و
هيچ يك از علمـا را نديـدم   : گفت مى  مصعب بن عبداللّه. عظمت و قدرت سخنورى بود

 . بن حسن مورد احترام قرار دهند  كه كسى را بيشتر از عبداللّه
 دهم كـه ايـن گفتـار،    گواهى مى: را شنيده بود گفت  ربيعه پس از اين كه گفتار عبداللّه

اى نشسته بود،  يك بار در مكّه، محدث معروف، ايوب، در جلسه. گفتار فرزندان انبياست
وى كامالً روى خود را به طرف او گردانيـد و بـا   : شخصى از پشت سر به او سالم گفت

صدايى آهسته جواب سالم را گفت، چون دوباره روى خود را به سوى مردم برگردانيـد،  
فرزنـد پيـامبر،   : مگر ايـن شـخص كيسـت؟ گفـت    : پرسيدندهايش پر از اشك بود،  چشم

                                           
 .103، ص 2، ج ةالصفو صفةابن جوزى،  -1
 .م 1979، بيروت، 165ـ  169، ص 4ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، ج  -2
شود كه نسبش از جانب پدر و مادر هاشمى علـوى خـالص بـود؛ زيـرا      محض به اين خاطر گفته مى -3

 .ى صغرى، دختر حسين بن على بود بن حسن بن على و مادرش، فاطمه) مثنى(پدرش، حسن 
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Pبن حسن  عبداللّه

)
666F

1(
P .محض بن حسن مثنّـى احتـرام     علماء براى عبداللّه: گويد كثير مى ابن

مـردى    عبداللّـه : گويـد  يحيى بـن معـين مـى   . زيادى قايل بودند و او عابدى گرانمايه بود
جمله سفيان ثورى، دراوردى و مالك از ى زيادى از  عده. راستگو و مورد اعتماد مردم بود

Pرحلـت كـرد  . ق .ـهـ  145او تقريبا در سال . اند او حديث نقل كرده

)
667F

2(
P .   ،فرزنـد ديگـرش

قيام كرد، مـردى بلنـد همـت و قهرمـانى شـجاع      ) عباسى(محمد كه عليه حكومت وقت 
Pبود

)
668F

3(
Pخوانـده  گرفت و به لقب مهـدى و الـنفس الزّكيـه     خواند و روزه مى ، بسيار نماز مى

Pشد مى

)
669F

4(
P .هاشـم در او نيـز نمايـان     ى اهل بيت و بنـى  خصوصيات اخالقى و صفات ويژه

هنگامى كه با لشكر منصور به . بود؛ از قبيل جوانمردى و مهربانى، گذشت و انتقام نگرفتن
نبرد پرداخت و به مرگ خود يقين نمود، دفترى را كه اسامى هواداران و كسانى كه بـا او  

جرم يارى  دند در آن نوشته بود، در آتش سوخت، تا بعد از مرگ او آنها بهبيعت كرده بو
Pبا او مورد شكنجه و آزار كارگزارانِ حكومت قرار نگيرند

)
670F

5(
P . 

 غيرت در نسب نبوى 
داد،  پيونـد مـى   ص  نسبت به نسبى كه آنها را با رسـول اللّـه   ص  خاندان رسول اللّه

بردنـد، آن   ا هرگز در منافع دنيوى بـه كـار نمـى   بسيار غيور و محتاط بودند و اين نسب ر
كننـد و   بـردارى مـى   گونه كه فرزندان رهبران مذهبى اديان و ملل ديگر از اين نسب بهـره 

آنچـه  . شـمارند  دانند و پيروان آنها، آنان را مردانى مقدس مى خود را از ساير بشر برتر مى
آمده اسـت،   صفس اوالد رسول هاى تاريخ و سيره در مورد استغنا و كرامت ن در كتاب

از قبيـل برهمـايى،   (ى عمل و زندگى رهبران دينـى مـذاهب و ملـل ديگـر      كامالً با شيوه

                                           
 .357ـ  366، ص 4، ج تهذيب تاريخ دمشق الكبيرتاريخ ابن عساكر،  -1

 .42، ص 9، ج يةالنهاو يةلبدااابن كثير،  -2
 .95، ص 10همان، ج  -3
 .553، ص 5، ج الكامل ،ابن اثير -4
 .547ـ  548، ص 5همان منبع، ج  -5
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متفاوت است؛ زيرا آنها قايل به نـوعى قداسـت و برتـرى نسـبى از طريـق      ...)  مسيحى و
آفرينش براى خود هستند و اين گروه نيازى به كسب معاش و كوشش براى فراهم آوردن 

 . كنند، بلكه سربار جامعه هستند م زندگى احساس نمىلواز
براى خريد به بازار رفـت، كـااليى را قيمـت كـرد،     س  روزى حضرت حسن بن على

ى  صاحب مغازه ابتدا نرخ عمومى را گفت، ولى وقتى فهميد كه او حسن بـن علـى، نـوه   
قبول نكرد و  س است به خاطر احترام او قيمت كاال را كم كرد، اما حسن ص  رسول اللّه

ارزشـى از   دوسـت نـدارم در برابـر چيـز بـى     «: نظر كرد و گفـت  از خريدن آن كاال صرف
 » .سوء استفاده كنم ص  موقعيت خود و خويشاوندى با رسول اللّه

حضرت زيـن  «: گويد بود مى :جويريه بن اسماء كه خدمتگزار خاص زين العابدين 
)P)671F1»حتى يـك درهـم سـود نبـرد     ص  ل اللّهالعابدين از راه قرابت و خويشاوندى با رسو

P. 
علّـت ايـن كـار را از او    . كـرد  رفت، به صـورت ناشـناس سـفر مـى     وقتى به مسافرت مى

اى حاصـل كـنم    بهره صدانم كه به خاطر خويشاوندى پيامبر  ناپسند مى: پرسيدند، گفت
Pنتوانم آن را جبران كنم) به علت مسافرت(كه 

)
672F

2(
P .بن موسـى  الرضا  همچنين نسبت به على
Pكاظم نيز روايتى به همين مضمون نقل شده است

)
673F

3(
P . 

 بيزارى از مداحى و افراط در محّبت 
كردند و دوست نداشـتند   فخرفروشى نمى صاين سروران به خاطر انتساب با پيامبر 

  .مانند پيروان اديان يهودى، مسيحى و برهمايى در محبت آنها غلو و افراط شود
العابدين را مورد مـدح و ثنـا    روزى در مجلسى حضرت زين :گويد يحيى بن سعيد مى

ما را به خاطر اسالم و خشـنودى خـدا دوسـت    «: قرار دادند، ايشان خطاب به آنان گفتند

                                           
 .106، ص 9، ج يةالنهاو يةالبداابن كثير،  -1
 .م1948، قاهره، 434، ص 2، ج وفيات األعيانابن خلكان،  -2
 .همان منبع -3
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)P)674F1»اى است كه موجب شرمندگى ما شـده اسـت   داشته باشيد، اظهار محبت شما به گونه
P. 

كنـد كـه ايشـان     مـى نقـل  ) زين العابـدين (همچنين خلف بن حوشب از على بن حسين 
با ما به خاطر اسالم محبت داشته باشيد و ما را بيشـتر از آنچـه   ! اى مردم عراق«: فرمودند

)P)675F2»حقّ ماست باال نبريد
P. هرگاه بـراى مـا اهـل    «: همچنين از وى نقل شده است كه گفت

كنـيم و هرگـاه امـر نـاگوارى رخ      اى پيش آيد خدا را اطاعت مى كننده بيت، امر خوشحال
)P)676F3»گوييم باز هم خدا را سپاس مى دهد

P.   همچنين حسن مثنى بن حسن بن على به مـردى
ما را به خاطر خدا دوست داشته باشيد، اگر ! واى بر تو«: كرد، گفت كه در مدح او غلو مى

اگر خداوند كسى را . از خدا اطاعت كرديم ما را دوست بداريد وگرنه، با ما دوستى نكنيد
داد پـس پـدر و مـادرش     اى مـى  بدون اطاعـت بهـره   صپيامبر به خاطر خويشاوندى با 

در مورد ما جز حق چيزى نگوييـد؛ زيـرا از ايـن راه زودتـر بـه مقصـد       . سزاوارتر بودند
)P)677F4»مين مقدار از شما راضى خواهيم شدخواهيد رسيد و ما به ه

P.    اهل بيت بسـيار مشـتاق
بابك معروف به بابكى كه يكى بن مسلم بن   وحدت و همبستگى مسلمانان بودند؛ عبداللّه

 : گويد از اصحاب زيد بن علىِ شهيد بود مى
به اتّفاق زيد بن على به سوى مكّه حركت كرديم، چـون نصـف شـب فـرا رسـيد و      «

: آيا كسى به آن سـتاره دسترسـى دارد؟ گفـتم   ! اى بابكى: ى ثريا ظاهر گشت، گفت ستاره
رسـيد و از آنجـا بـه زمـين      آنجا مى دوست دارم كه دستم به! به خدا سوگند: خير، گفت

حمد، صـلح و آرامـش   شدم، ولى در عوض، خدا ميان امت م و تكه تكه مى شدم پرت مى
)P)678F5»نمود ايجاد مى

P.  

                                           
 .136، ص 3، ج لياءاألو حليةاصفهانى؛ ابونعيم،  -1
 .همان منبع -2
 .همان منبع -3
 .165ـ  169، ص 4ابن عساكر، ج  -4
 .، بيروتفة، دارالمعر129، ص مقاتل الطالبين ،ابوالفرج اصفهانى -5
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 اعتراف به فضايل خلفاى سه گانه و دفاع از آنها 
شـدند و   ى راشد را يادآور مـى  اهل بيت همواره فضيلت و خدمات اسالمى سه خليفه

آنها بر مسلمانان بودنـد و ايـن مطلـب را علنـا در مجـامع عمـومى بيـان         معترف به حقّ
زيـن  (اى از مردم عـراق نـزد علـى بـن حسـين       عده: گويد يحيى بن سعيد مى. نمودند مى

اى گفتنـد، حضـرت    آمدند و نسبت به ابوبكر و عمر و عثمان كلمات ناشايسـته ) العابدين
هم كه شما از كسانى نيستيد كه خداوند در د من گواهى مى: به آنها گفتس  زين العابدين
 : فرمايد حقّ آنها مى

﴿                               

                     ﴾ ]10: حشرال[. 

ما و برادرانمان را كـه  ! پروردگارا: گويند كسانى كه بعد از مهاجران و انصار آمدند مى«
اى نسبت به مؤمنان قـرار   هايمان حسد و كينه در ايمان بر ما پيشى گرفتند، بيامرز و در دل

 » .تو مهربان و رحيمى! مده، پروردگارا
خارج شويد، خدا به : آنها را از نزد خود راند و گفتس  نآنگاه حضرت زين العابدي

)P)679F1!سزايتان برسد
P دباقر درباره از: گويد مى  بن عبداللّه هعروى تزيين شمشير پرسيدم،  محم
آراستن شمشير اشكالى ندارد؛ زيرا ابوبكر صديق شمشيرش را با زيور : در پاسخ گفت

گوييد؟ با شنيدن اين سخن بر آشفت و  مى» يقصد«شما نيز او را : آالت آراسته بود، گفتم
نگويد، خداوند » صديق«آرى، او صديق است، هر كس او را : روبه قبله نشست و گفت

لَُه قـَْوالً    َفَمْن َلْم يـَُقْل َلُه الّصديَق َفال َصَدَق الّله(اش را راست نگرداند؛  در دنيا و آخرت گفته
نْيا وَ  )680F2(P)اْالآِخَرةِ ِفى الدُّ

P دباقر هنگامى كه با او خداحافظى : گويد ى جابر جعفى مىوالممحم
 ب پيغام مرا به اهل كوفه برسان و به آنها بگو هر كس از ابوبكر و عمر«: گفت كردم

                                           
 .55، ص 2، ج ةالصفو صفةابن جوزى،  -1
 .185، ص 2همان منبع، ج  -2
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Pأبِْلْغ أْهَل اْلُكوَفِة أّنى بَرىٌء ِممَّْن تـَبَـرَّأ(اظهار برائت كند، من از او بيزارم؛ 

)
681F

1(
P َبْكٍر َوُعَمَر  ِمْن أبى

)682F2(P»)أْرضاُهماوَ  ب
P د بن اسحاق روايت مىد باقر گفت محمهر كس «: كند كه محم

)P)683F3»داند را نداند، از سنّت چيزى نمى ب فضيلت ابوبكر و عمر
P.  ابوخالد احمر نقل

محض فرزند حسن مثنّى پرسيدم، در   از عبداللّه ب كند كه در مورد ابوبكر و عمر مى
باد و هر كس در حقّ آنها اين گونه دعا نكند، از درود و رحمت خدا بر آنها : پاسخ گفت

را بد بگويد، اميد  بمن نسبت به كسى كه ابوبكر و عمر ! رحمت خدا محروم باد
جايى  را يادآور شد و تاس  سپس روزِ شهادت عثمان. ندارم كه توفيق توبه يافته باشد
Pشد ترگريست كه محاسن و لباسش 

)
684F

4(
P . 

 جهاد قهرمانان و مبارزان ميدان 
به زيور شهامت و شـجاعت كـه   س  بزرگان اهل بيت و اوالد شير خدا، حضرت على

و شهيد كربال بوده، آراسته بودند، آنان عامل س  شعار عترت نبوى و ميراث حضرت على
بودند و هر گونه آزار و اذيت در راه حقّ و هرگونـه مشـقّت در راه اصـالح    » عزيمت«به 

 . كردند مسلمانان را تحمل مى
امـوى و   ي خليفه ؛پيش از اين قيام زيدبن على بن حسين در برابر هشام بن عبدالملك

محض، ذوالنّفس الزكيـه و بـرادرش، ابـراهيم را در برابـر منصـور،        قيام محمد بن عبداللّه
ى  در قـاره . ى هميشگى اين سالله در طول تاريخ، همين بـوده اسـت   يادآور شديم، شيوه

يكى از افراد اين خاندان، در موضع رهبرى مجاهدان و مبارزان ضد  آسيا و آفريقا همواره
هـا و   تـاريخ، سرشـار از قهرمـانى   . هاى استعمارى قرار داشـته اسـت   ها و قدرت حكومت

 طلبد تا آنهـا  ى درخشان آنهاست و مورخى چيره دست، امين و با معلومات را مى كارنامه

                                           
 .نها تمسخر كندآمده است؛ يعنى كسى كه به آ) هزأ(ى  در يك نسخه كلمه -1
 .185، ص 2، ج ةالصفو صفةابن جوزى،  -2
 .3همان منبع، ج  -3
 .357 - 366تاريخ ابن عساكر، ص  -4
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Pرى كندآو را در يك كتاب يا در سلسله كتابهايى جمع

)
685F

1(
P .   اين طرز زندگى، كـامالً خـالف

دهنـد؛ زيـرا    تصويرى است كه مدعيان محبت و به اصطالح محبان اهـل بيـت ارائـه مـى    
دهند اين است كه آنـان از جـرأت و    تصويرى كه آنان از زندگى ائمه و اهل بيت ارائه مى

عتقـدات خـود را   بردنـد و م  اى نداشتند و همواره در ذلّت و ترس به سر مى شهامت بهره
ـ تق«كردند و متكّى به سالح  وى مىداشتند، از سياست محافظه كارى پير مخفى نگه مى هي «

ى شخصى، بلكه بـه عنـوان يـك     ى موقّت و اسلحه بودند؛ آن هم نه به عنوان يك وسيله
Pى حصول قرب و نزديكى خدا عبادت و وسيله

)
686F

2(
P  و با مناسبت و بدون مناسبت در هر جا

داشتند  بردند و امت محمدى را از تعاليم حقيقى نبوت محروم مى ا به كار مىاين اسلحه ر
كردند و حاضر نبودند در اين راستا با  و دين را از عزّت و غلبه و يارى نمودن محروم مى

 . خطرى مواجه شوند
بزرگ تأليف شده است، تصويرى  و مناقب اين امامان هايى كه در مورد فضايل در كتاب

و جمعيـت   FEERAMASONS هاى فراماسونرى ى جنبش است كه با چهره ارائه شدهاز آنان 

                                           
بـه زبـان اردو در   .) ق. ـهـ  1246ش (ى سيد احمـد شـهيد    سيره«كتاب  طور نمونه مراجعه شود به به -1

قلـم مؤلّـف، كتـاب     ربـى بـه  زبـان ع  بـه » إذا هبت ريح اإليمـان «صفحه به قلم مؤلّف، و كتاب  1176
SYYED AHMAD SHAHEED"  به زبان انگليسى به قلم سيد غالم محيى الدين، همچنين حواشـى

ى امير شكيب ارسالن كه نسبت به حركت سنوسـى در   به زبان عربى، نوشته» حاضر العالم اإلسالمى«
ج (اى نوشته اسـت   ارزندهى جهاد امير عبدالقادر در الجزائر مطالب  طرابلس و برقه و همچنين درباره

 .ق. ـه 1352قاهره، ) 168ـ  172و ص  140ـ  165، ص 2
در روى زمين، چيزى وجود ندارد كه : گويد اند كه امام جعفر صادق به نقل از پدرش مى روايت كرده -2

ى  ، باب تقيه، حـديث شـماره  17، ص 2رجوع شود اصول كافى، ج . تر باشد نزد خدا از تقّيه محبوب
 )مترجم. (ق، دارالكتب االسالميه. ـه 1388پ سوم، ، چا4
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Pالصفا اخوان

)
687F

1(
P هاى سرّى و پنهانى  و سازمانUNDERGROUND ORGANIZATIONS  كه در

از . ادوار مختلف به وجود آمده و هم اينك در جهان وجود دارد، هيچ گونه تفاوتى ندارد
ى شهادت در راه خدا و بـه   ، روح شهامت و انگيزهها در وجود انسان ى اين نوشته مطالعه

اى كـه در طـول    آيـد، انگيـزه   مخاطره انداختن خويش براى نشر دعوت اسالم پديد نمـى 
چهارده قرن از تاريخ اسالم، در عصرهاى تاريك و شرايط بحرانى بارها مسـير تـاريخ را   

 . ات بخشيدها و ظلم ظالمان نج عوض كرد و امت اسالم را از منجالب گمراهى

 نقش آل رسول در گسترش اسالم و تربيت و اصالح جامعه 
ما ادعا نداريم كه تمام كسانى كه به سادات و اهل بيت منسوب بودند همگى معصـوم  

آل بوده و همه بدون استثنا در راه دعوت و حمايت از اسالم و پايـدارى   هاى ايده و انسان
؛ زيرا در ميان آنها افرادى وجود داشته است كه اند بر معتقدات صحيح اسالمى پيشتاز بوده

انـد و در   ى پدران و نياكـان خـويش منحـرف شـده     اند و از شيوه داراى اين صفات نبوده
اند كـه افـراد    مقابل، بين ديگر اقوام مسلمان، مجاهدان بزرگ، مصلحان و دعوتگرانى بوده

منظور ما . اند آنها اعتراف كرده خاندان نبوت از وجود آنها استفاده برده و به فضل و كمال
  اللّـه  در اينجا فقط اثبات اين امر است كه خصوصيات و كمـاالت سـادات و اوالد رسـول   

هـاى بعـدى    ها تا قرن ى اين ويژگى ى اول يا دوم نبوده بلكه سلسله ، منحصر به سدهص
 . نيز ادامه داشته و همواره امت اسالم از وجود آنها فيض برده است

شود كه اهـل بيـت نسـبت بـه مسـايل و احـوال مسـلمانان         نار اين امر، ثابت مىدر ك
آن گونـه كـه طرفـداران افراطـى و     (انـد   تفاوت نبوده و از مقتضيات زمان غافل نبـوده  بى

، ايشان همانند رهبران مذهبى انحصار طلب اقوام و مذاهب )گويند مدعيان محبت آنها مى

                                           
بـراى تفصـيل   . كردنـد  ى يونان متأثّر شده و زير پرده كـار مـى   گروهى آزادانديش بودند كه از فلسفه -1

ى مصـرى،   ، باب اخوان الصفاء، اثر نويسنده»المغرباإلسالم في المشرق و سفةتاريخ فال«: بيشتر رك
 .م 1927، چاپ مصر، 253 - 273محمد لطفى جمعه ص 
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روى نياوردند، بلكه سعادت خود را در سعادت ملّـت   ديگر به زندگى مرفّه و تن پرورى
 . دانستند و در غم و شادى آنها شريك بودند و در ميدان جهاد و فداكارى پيشتاز بودند مى

در ميدان دعوت به اسالم پيوسته ) چه از نسل حسن يا حسين(منتسبين به تبار علوى 
بار نداى  ور دست جهان براى اولينى آنها در نقاط د اند و به وسيله اى داشته نقش برجسته

اين نداى ملكوتى در آن مناطق به اذن خـدا بـه بـار نشسـت و مـردم      . اسالم سر داده شد
. اى پيـدا شـد   زيادى به اسالم روى آوردند، از ميان آنها علماى بزرگ و مربيـان برجسـته  

Pبربريان مغرب دور به دست همين سادات به اسالم روى آوردند

)
688F

1(
P .ن اكثريت مسلمان شد

بـاقى    اين اكثريت به حمداللّه كه هنوز هم(ى هند  ى كشمير در شبه قاره قاطع مردم منطقه
Pبود.) ق .ـه 786م (مرهون زحمات امير سيد على بن شهاب همدانى ) است

)
689F

2(
P .  همچنـين

از » انـدونزى «بيشترين سهم در گسترش اسالم در جزاير جنوب شرق آسيا و جزاير هنـد  
 . ام استآنِ سادات كر

 : نويسد نويسنده ل، و، س فندن بيرخ در كتاب خود مى
ى آنهـا اسـالم در ميـان     تأثير و جذّابيت اسالم به سببِ وجود سادات بود و به وسيله«

سالطين هندو مذهب در مناطق جاوا و غيره گسترش يافت، گرچـه دعـوتگران ديگـر از    

                                           
معـروف  (بـن حسـن     ادريـس بـن عبداللّـه    آيـا اسالمى در آفريق دانند كه مؤسس دولت مطالعه مى اهل -1

يهـودى و   ،مغـرب كـه مجوسـى    بربريانبود هنگامى كه قدرت را به دست گرفت به ) ادريس اكبر به
هـاى تـاريخ    د بـه كتـاب  مراجعه شو. (مسيحى بودند، تاخت و مردم آن سامان به اسالم روى آوردند

 )مغرب دور

امير سيد على از نسل اسماعيل بن على بن محمد بن على بن : نويسد مى» الخواطر هةنز«مؤلّف كتاب  -2
به كشمير آمد و اغلب مردم آنجا بـه دسـت او مسـلمان     780 ،.ق 773حسين السبط بود كه در سال 

يده كـه رواج تمـدن اسـالمى در كشـمير و     از نظر تاريخى به اثبات رس). 85، ص 2نزهه، ج (شدند 
شكوفايى آداب و فنون و پرورش علماى بزرگ در اين سرزمين مرهون خدمات اميركبير سـيد علـى   

 .همدانى است
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أثير وجود نداشـت؛ زيـرا سـادات،    نيز بودند، اما در وجود آنها اين ت» حضرموت«اعراب 
 » .اوالد پيغمبرى بودند كه اين دين را آورده است

Pدر تاريخ سراواك

)
690F

1(
P طالب آمده است كه سلطان بركات از نسل حسين بن على بن ابى 

سادات حسينى كه تجارت دريايى داشـتند از ايـن طريـق اسـالم را در آن     . بوده استس 
 . سرزمين گسترش دادند

در . م 1962آوريـل   30برابـر بـا   . ق 1382ذى الحجـه   8ى سمينارى كـه   در قطعنامه
اندونزى برگزار شد، آمده است كه اسالم در اندونزى به وسـيله سـادات علـوى شـافعى     

 . مذهب گسترش يافت
ى دوم قـرن   همچنين اسالم در فيليپين به دست گروهى از سادات علوى كـه در نيمـه  

اينان پرچم دعوت اسالمى را در آنجا برافراشته . وارد شدچهاردهم ميالدى به آنجا رفتند 
و در رشد اقتصاد و رونق مؤسسات اجتماعى، فرهنگى و سياسى مسـاعدت و همكـارى   

ماليـو و  «ى ماداگاسكار و موزامبيـك و سـرزمين    همچنين در جزاير قمر تا جزيره. كردند
Pاين چنين بود» سولو

)
691F

2(
P .يان بزرگى بوى نفـس و   دند كـه بـه تزكيـه   گروهى از سادات، مرب

مشغول بودند و مردم را به پيروى از سـنّت و روى آوردن بـه امـور     ايجاد ارتباط با خالق
خواندند و پيشوايى علمى و معنوى را به  اُخروى و دورى از شهوات و خودپرستى فرا مى

. آمدند گيرى از فيوضات آنان گرد مى هاى دور به قصد بهره مردم از مسافت. عهده داشتند
خداوند وجاهت و مقبوليتى به آنان داده بود كه هيبت سالطين در برابر هيبت آنهـا هـيچ   

ها بودنـد،   ى منسوبين به عترت پيامبر داراى اين ويژگى اين بدان معنى نيست كه همه. بود

                                           
 .اندونزى» بورينو«ى  بخش شمالى جزيره -1
المـدخل إلـى تـاريخ اإلسـالم فـى الشـرق       «رجوع شود بـه كتـاب    جزئياتبراى تفصيل و اطالع از  -2

» ناشروا اإلسالم فى الشـرق األقصـى  «، تأليف عالّمه سيد علوى بن طاهر حداد، تحت عنوان »قصىاأل
 .ق. ـه 1405، جده، فة، چاپ عالم المعر199ـ  304ى  صفحه) انتشار دهندگان اسالم در باختر دور(
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چـه   اى از آن هاست، بنـابر ايـن در اينجـا شـمه     ولى معيار قضاوت اكثريت و مشهورترين
 : آوريم بر تاريخ ثبت كرده است، مىهاى معت كتاب

كه ذكر نام يكايك آنان نه ممكن اسـت و نـه در   (از ميان كاروان مصلحان پاك طينت 
Pنخست از امام عبـدالقادر گيالنـى  ) گنجد اين مختصر مى

)
692F

1(
P )561   كنـيم؛   يـاد مـى  ) 470ـ

ها  قلبى نفس و افروختن مشعل ايمان در  نامبرده در تاريخ دعوت به سوى خدا و تزكيه
ى  هاى تربيتى ايشان نسيمى از ايمان و يقين كه در سـايه  ممتاز بود، بر اثر مواعظ و برنامه

هاى پژمرده، زندگى و طراوت خود را باز يافتند، وزيدن گرفـت   هاى مرده و جان آن قلب
و موجى از معنويت، اخالق فاضله، توكّل به خدا و توحيد خالص، جهـان اسـالم را فـرا    

 . گرفت
 : گويد عمر كيسانى مى شيخ

هيچ مجلسى از مجالس شيخ عبدالقادر نبـود كـه در آن گروهـى از يهـود و نصـارى      «
اى از راهزنان، منحرفان و فاسقان توبه نكنند و يـا گروهـى    مشرف به اسالم نشوند يا عده

هـزار يهـودى و مسـيحى بـه دسـت او       بيش از پـنج . از معتقدات باطل خود رجوع نكنند
توبـه  ...  و بـيش از يكصـد هـزار نفـر، از فسـادهاى اخالقـى، اجتمـاعى و        مسلمان شده

)P)693F2»كردند
P. ى شيخ به مناطق دور دست آفريقا پراكنده شده و به طور  شاگردان تربيت يافته

                                           
 .رسد مىس نسب وى با ده واسطه به حسن بن على  -1
 .ق. ـه 1303مصر، ، چاپ قالئد الجوهر كيسانى، عمر، -2
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Pگسترده به دعوت اسالمى پرداختند

)
694F

1(
P    اين عالوه بر خدمات علمـى و حمايـت از سـنّت ،

Pذارى بودگ نبوى و عقايد صحيح و مبارزه با بدعت

)
695F

2(
P . 

 ى هند  مصلحان و مجاهدان شبه قاّره
اند كه  بوده صى هند، مربيان بزرگ و مصلحان بيشمارى از اوالد رسول  در شبه قاره

انـد و   هاى باطنى و رذايل اخالقى پرداخته ى نفس و پاكسازى آن از انواع بيمارى به تزكيه
ذكر نـام يكايـك   . اند مستحكم كردهها را با خداوند و شريعت و سنّت نبوى  ارتباط انسان

در اينجا بـه ذكـر مربـى كبيـر     . آنها مقدور نيست تا چه رسد به بيان كارنامه و احوال آنها
هـاى وى، محمـود بـن يحيـى      الدين محمد بن احمد بدايونى دهلوى و خليفـه  شيخ نظام

Pمعروف به نصيرالدين اودى دهلوى و سيد محمد بن يوسـف حسـينى گلبرگـى   

)
696F

3(
P تفـا  اك

بودند كـه نسبشـان ثابـت و محـرز      صى اين بزرگان از سادات آل رسول  كنيم؛ همه مى
 . است

ى شـيخ   درباره» الحنفيةفى أسماء  الجنيةاألثمار «عالمه على بن سلطان قارى در كتاب 
 : نويسد مى) 636ـ  715(نظام الدين بدايونى 

                                           
*"T.W.ARNOLD PREACHING OF ISLAM+، اثـر پروفسـور آرنولـد    »دعوت اسـالم «رجوع كنيد به كتاب  -1

حاضـر العـالم   «همچنين حواشـى شـكيب ارسـالن بـر كتـاب       آيام، انتشار اسالم در آفريقيازده باب
 .367، ص 2ج » يقيةاإلسالم فى أفر«تحت عنوان » اإلسالمى

شيخ عبدالقادر در عقيده و فروع، تابع امام احمد و محدثين و سـلف بـود،   : گويد مىعالمه ابن رجب  -2
ى قدر و غيره بـه سـنّت متمسـك بـود و مخالفـان را بـه        در مسائل كالمى مانند صفات خدا و مسأله

 .نمود شدت رد مى

، »لنـواظر االمسـامع و  بهجـة الخـواطر و  هـة نز«شرح زندگى اين بزرگان را در جزء دوم و سوم كتاب  -3
 .بخوانيد.) ق. ـه 1341م (تأليف عالّمه سيد عبدالحى حسنى 
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هـوا و دورى از مظـاهر   كار دعوت به سوى بندگى خدا و آزادى از بنـدگى نفـس و   «
شد، ايشان در علوم ظاهرى نيز تبحر خاصى داشـت و بـه    ى دنيا به وى منتهى مى فريبنده

 » .فضايل اخالقى آراسته بود
فـى   الخفيةاأللطاف «ى كتاب قاموس در كتاب  عالّمه مجد الدين فيروزآبادى، نويسنده

Pدر مورد ايشان سخن گفته است» الحنفيةأشراف 

)
697F

1(
P خ معـروف آن عصـر،    ، همچنـين مـور

الدين بر جامعـه و زنـدگى    تأثير شيخ نظام» تاريخ فيروزشاهى«ضياء الدين برنى در كتاب 
شيخ االسالم نظام الدين، شيخ االسالم عالءالـدين  «: گويد عمومى مردم را بر شمرده و مى

ين و شيخ االسالم ركن الدين از مربيان روحى و مصلحان بزرگ زمان سـلطان عـالء الـد   
هـزاران گناهكـار و   به سبب ارشاد آنان دنيايى بر اثر نفوس پاك آنان روشن شد و . بودند

نماز توبه كرده و از اعمال ناشايست دست كشيدند و براى هميشه پايبند نمـاز   بدكار و بى
انجام عبادات عموميـت پيـدا   . شدند و از صميم قلب به مشاغل دينى اظهار عالقه نمودند

ستوده و رفتار آن مشـايخ كـاهش يافـت و بـه      حبت دنيا به سبب اخالقكرد، حرص و م
بركت عبادات و رفتار آن بزرگواران، صداقت و درستكارى در جامعه جاى پايى، باز كرد، 

ى تغيير و اصـالح   در اثر مكارم اخالقى و رياضت و مجاهدت آنان در قلوب ملّت انگيزه
 . اخالق پديد آمد

الدين پيدا كرده بودنـد، در   بيت او ارادت خاصى به شيخ نظام سلطان عالءالدين و اهل
هاى آخر دوران سلطان عالء الدين، بازار شراب، قمار، فسـق و فجـور و فحاشـى و     سال

ديگر منكرات با كساد مواجه شد، اكثر مردم با نام اين منكرات آشنايى نداشـتند، گناهـان   
توانسـتند علنـا مرتكـب     بود، مسلمانان نمـى  كبيره در نظر مردم مانند كفر ورزيدن به خدا

گـويى، كـم فروشـى و تقلّـب و كالهبـردارى از ميـان        دروغ. احتكار و رباخوارى شـوند 

                                           
 .160ـ  164، ص 3، ج الخواطر هةنزحسنى؛ عبدالحى،  -1
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)P)698F1»بازاريان رخت بربسته بود
P.       اما شيخ محمود بـن يحيـى اودى معـروف بـه نصـيرالدين

، كـه در دهلـى مـدفون اسـت    ) معروف به نصيرالدين چراغ دهلى(محمود حسينى يزدى، 
در زهد و توكّل، ايثـار و  . يكى از بزرگان اولياى خدا بود كه شديدا پايبند سنّت نبوى بود

در دهلـى  . ق .ـهـ  757وى در سـال  . نظيـر بـود   همدردى و دعوت بـه سـوى خـدا بـى    
Pدرگذشت

)
699F

2(
P . د بن يوسف؛ امام و عالم بزرگ، فقيه، زاهد و صاحب مقاماتا شيخ محمام

د بن يوسـف بـن علـى بـن محمـد بـن يوسـف، ابـوالفتح         وى محم. بلند و كرامات بود
ى نسبش به يحيى بن حسين بن زيد شهيد منتهى  صدرالدين محمد دهلوى بود كه سلسله

در علـم روايـت و   . درگذشـت . ق .ـه 825متولّد شد و در . ق .ـه 721در سال . گردد مى
يعت و طريقـت،  درايت و در تربيت نفوس و نشان دادنِ راه حق، مرجع بود و جامع شـر 

Pغواص درياى حقايق و معارف بود

)
700F

3(
P . د اشرف بن ابراهيميكى از اين سروران، عالمه سي

ى پدر،  حسنى، حسينى معروف به جهانگير بود، وى در شهر سمنان به دنيا آمد و در سايه
تربيتى عالى يافت و از علماى معاصر خود علوم را فرا گرفت و به جاى پـدر بـر تخـت    

ت، وى در كنار انجام وظايف دولت از محضر پر فيض شـيخ ركـن الـدين    حكومت نشس
ى حكومـت   سرانجام اداره. گشت عالء الدوله سمنانى و علما و مشايخ ديگر مستفيض مى

Pرا به برادرش، محمد سپرد و خود به هندوستان مهاجرت نمود و در شهر كچهوچهه

)
701F

4(
P  به

ى او نفـع رسـانيد، وى    ى را بـه وسـيله  مردم پرداخت، خداوند جمع زياد تربيت و ارشاد
تأليفات زيادى در فقه، اصول فقه، تزكيه، كالم، علـم انسـاب،   . عالم و عارفى برجسته بود

محـرّم سـال    28وى در . سيره و تفسير دارد و ديوان شعرى نيز از او به جاى مانده است

                                           
 .، اثر همين مؤلّف و مترجم»نگرشى نوين بر عرفان و تصوف« -1
 .155ـ  156، ص 2، ج الخواطر هةنزحسنى؛ عبدالحى،  -2
 .160ـ  164، ص 3همان منبع، ج  -3
 .اى است در واليت شمال غربى هند قريه -4
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Pاز دنيا رفت. ق .ـه 808

)
702F

1(
P . يان و امامان تزكيه و دعـوت، فى  شـغول تزكيـه  قـط م اين مرب

د كـر  ى مسـلمانان را تهديـد مـى    آينـده خويش نبودند و از خطرهايى كه خود و شاگردان 
هـايى كـه در    تحـوالت و دگرگـونى   نسبت بهو  هى اسالمى منزوى نبود و از جامعهغافل 

ى نزديـك   آمد و نقش مهمى در تاريخ اصـالحى اسـالم در آينـده    نظام حكومت پديد مى
 : كنيم در اينجا به دو نمونه اكتفا مى. نبودند تفاوت داشت، بى

ـ تواريخ اسالمى داستان بر مسند حكومت نشستن پادشـاه صـالح و عـادل، سـلطان     1
فيروزشاه تغلق را كه به شجاعت و نشـر اسـالم در سـرزمين هنـد معـروف اسـت، ذكـر        

رفت كـه   در حالى از دنيا) دهلى(اند، سلطان محمد تغلق، دور از پايتخت حكومتش  كرده
با . پرداخت با سپاهيان خود در برابر لشكر مغول كه بر ساحل رود سند بودند به مبارزه مى

اين در حالى . مرگ او سپاه اسالم، بدون فرمانده و حكومت اسالمى و بدون فرمانروا ماند
هـاى ادارى و حكـومتى    بود كه پسر عموى سلطان فقيد، فيروز تغلق از پذيرش مسئوليت

 . ى كرده بودگير كناره
در اين هنگام شيخ محمود بن يحيى اودى معروف بـه چـراغ دهلـى، مصـرّانه از وى     

ى حكومت را بپذيرد و حكومتى عادل تشكيل دهد و جهاد بـا   خواست تا مسئوليت اداره
دشمنان اسالم را ادامه دهد و خود به او وعده داد كه براى پيروزى او دعا كنـد، بنـابراين   

فيـروز چهـل   . ى حكومت را به عهده گرفـت  شيخ را اجابت كرد و ادارهى  فيروز خواسته
سال حكومت كرد كه از نظر امنيت و رفاه و نزول بركات از آسـمان و كـاهش فسـاد، در    

Pشود ها محسوب مى تاريخ پادشاهى مسلمانان از بهترين حكومت

)
703F

2(
P . 

ـ  » راجه كش«ـ هنگامى كه فرمانرواى هندو مذهب، 2 ره شـد و  بر حكومت بنگـال چي
حكومت اسالمى در معرض زوال و انقراض قرار گرفت و خطر متأثّر شدن مسـلمانان از  
هندوها افزايش يافت، يكى از مشايخ به نـام شـيخ نـور و ديگـرى بـه نـام سـيد اشـرف         

                                           
 .با اختصار 3، ج الخواطر هةنزحسنى؛ عبدالحى،  -1
 .28، ص تاريخ فيروزشاهىالدين،  ضياءبرنى؛  -2
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جهانگير سمنانى، توجه سلطان ابراهيم الشرقى، زمامدار حكومت شـرق را كـه پـايتختش    
چنان كه سلطان با سپاهش در ميدان قدم . طر معطوف داشتندبود، به رفع اين خ »جونفور«

نشينى كـرد و مسـلمانان    با لشكرش عقب» كش راجه«نهادند، بدين طريق خطر رفع شد و 
Pاز انحراف اعتقادى و دينى مصون ماندند

)
704F

1(
P .    ،يكى ديگر از مربيـان و دعـوتگران سـادات

زيـادى از او كسـب فـيض     ى شيخ آدم بن اسماعيل حسينى كاظمى بنّورى بود كـه عـده  
نمودند، حتّى گفته شده كه چهارصد هزار نفر بـه دسـت او، براتبـاع از آيـينِ محمـدى و      

. ى او به علم و معرفت نايل آمدنـد  سنّت نبوى، بيعت و پيمان بستند و هزار نفر به وسيله
. كردنـد  ىى او صرف م در تربيتگاه او روزانه از هزار نفر كمتر نبود، همگى غذا را بر سفره

با ده هزار نفر از سادات و مشايخ هر طبقه به الهور رفـت، پادشـاه   . ق .ـه 1052در سال 
از اين منظر احساس خطر نمود، لذا دست به حيله زد و شيخ را به سـفر  ) شاه جهان(هند 

 1053ى منوره اقامت گزيد و در سـال   حج فرستاد، وى بعد از پايان مراسم حج در مدينه
Pجا دار فانى را وداع گفت هماندر . ق .ـه

)
705F

2(
P .هاى زياد و پيمودن  با پشت سر گذاشتن قرن

هاى مكانى پهناور به دعوتگر و مربى بزرگ، امام سـيد احمـد بـن عرفـان شـهيد       مسافت
P.)ق. ـه 1201ـ   1246(

)
706F

3(
P نظـران او را   كه بسـيارى از اهـل معرفـت و صـاحب     رسيم مى

                                           
براى تفصـيل بيشـتر   . 104ـ   105و گلزار ابرار ص  161ـ   163، ص ر،اخبار األخدهلوى، عبدالحق،  -1

 1980تأليف استاد خليق احمد نظامى، چاپ دهلى،  ،253ـ   257، ص 1، ج »تاريخ مشايخ چشت«به 
 .مراجعه كنيد. م

 .1ـ  2، ص 5، ج الخواطر هةنزحسنى؛ عبدالحى،  -2
محض بن حسن مثنى بن حسن بن على بـن    سلسله نسب وى به محمد ذى النفس الزكيه بن عبداللّه -3

سيد رشيد الدين احمـد در  جدش اميركبير شيخ االسالم قطب الدين محمد بن . رسد مىس طالب  ابى
بـه دسـت    زيـادي قرن هفتم هجرى به هند مهاجرت نمود، در راه خدا به جهاد پرداخت و شهرهاى 

. از جهان رخت بر بسـت  677اقامت گزيد و در سال ) كره مانك پور(سرانجام در شهر . وى فتح شد
پيــدا شـد كــه   از فرزنـدان وى  زيــاديخداونـد در نسـل وى بركــت نهـاد و مصــلحان و مجاهـدان     

 .مشهورترين آنها امام سيد احمد است
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بركت وجود ايشان و به يمن دعوت او نسيم ايمان  به. اند مجدد قرن سيزده هجرى دانسته
و توحيد خالص و اتباع از سنّت نبوى و شوق جهاد و شهادت، عمل بر فضـايل و دورى  
از خودخواهى و اميالِ نفسانى و استحكام شريعت مطهـر در زنـدگى فـردى و اجتمـاعى     

وش خالفـت  به ر ايشان نهايت تالش خود را براى تأسيس حكومت دينى. وزيدن گرفت
ون رانـدن  هاى بيگانه و بيـر  و جان و مال خود را در راه مبارزه با قدرت راشده به كار برد

ى هند را از تسلط و وجود غاصبان انگليسى  تا شبه قاره انگليس از هند فدا كرد و كوشيد
نـد؛ حتّـى مورخـان انگليسـى، او را     بودنـد، پـاك ك   كه خطر بزرگى بـراى جهـان اسـالم   

Pانـد  كرد، به حساب آورده ى انگليس را تهديد مى خطر كه آينده ترين بزرگ

)
707F

1(
P .   ايـن نسـيم

ى اسـالمى در قـرون    مبارك ايمانى، با قدرت و سرعتى وزيد كه تاريخ دعـوت و مبـارزه  
Pاخير، مثل آن را سراغ ندارد

)
708F

2(
P .د صديقخ ونويسنده» بوفال«حسن قنّوجى امير سيى  و مور

ه شخصا شاگردان و آثار تعليم و تربيت حضرت سـيد را  ك.) ق .ـه 1307م (معروف هند 
 : نويسد مى» تقصار جيود األحرار«ديده بود، در كتاب 

هـاى بـزرگ    ى هدايت مردم و بازگرداندن آنها به سوى خدا از نشـانه  ايشان در زمينه«
ى تربيـت روحـى و جسـمى     شـمار در نتيجـه   قدرت الهى بود، جهانى بزرگ و خلقى بى

هاى خلفاى ايشان، سرزمين هنـد   مواعظ و سخنرانى. م تقوا و واليت رسيدندايشان به مقا
ها و شرك پاك گردانيد و به شاهراه كتاب و سنّت سوق داد و  گذارى را از آلودگى بدعت

 » .هنوز هم تأثير وعظ و نصايح ايشان ادامه دارد
 : افزايد سپس مى

                                           
""OUR INDIAN MUSALMANS"W.W.HUNTER :مراجعه شود به كتاب -1

 WAHABI CASE"THE GREATموسوم به ) ى بزرگ وهابيت قضيه(و پرونده 
 ، چاپ بيروت و لكنـو، و امـام سـيد   »هبت ريح اإليمان إذا«: هاى ديگر نويسنده مراجعه شود به كتاب -2

 .1370ى تاريخ، چاپ ايران،  احمد شهيد در آينه
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ى ايـن   پايـه  معاصـر، هـم   هـان ى ج را در هـيچ نقطـه   كه ما هيچ فردى كوتاه سخن اين«
ى  قدر از اين گروه حـق، اسـتفاده   شخصيت بزرگ سراغ نداريم، و به راستى خلق خدا آن

ايمانى و روحى بردند كه يك صدم آن توسط علما و مشايخ ديگـر آن دوره ديـده نشـده    
)P)709F1»است

P. نويسد يكى از علماى آگاه و موثق معاصر هند به نام شيخ عبداالحد مى : 
مشـرف بـه اسـالم     مذهب و غيره به دست حضرت سـيد چهل هزار نفر هندو بيش از

Pشدند

)
710F

2(
P . 

تر  سيد يك حركت اصالحى و جهادى را بنيان گذاشت كه كشور هند حركتى گسترده
يكى از مهاجمان و دشمنان سرسخت اين حركت به نام دكتر . و مؤثّرتر از آن نديده است

 : نويسد مى» مسلمانان هند«در كتاب  )W.W.HUNTER(سر ويليام هنتر 
در آن وقت تصريح و اعتراف كرد كه تعداد پيروان هر يـك  » بنگال«ى پليس  فرمانده«

باشد و در بين آنها مسـاوات و برابـرى بـه طـور      از مبلّغان اين گروه، هشت هزار نفر مى
دانـد و   هر كس كار و مصلحت رفيقش را مانند كار شخصى خود مـى . كامل برقرار است

)P)711F3»دارد را از همكارى و كمك باز نمىام مصيبت هيچ عذرى او هنگ
P.  

 رهبران و مجاهدان كشورهاى عربى 
اند كه با شجاعت  در كشورهاى عربى نيز دعوتگران، مصلحان و مجاهدانى به پا خاسته

اند، بر اثـر   هاى بزرگ غربى به مبارزه پرداخته العاده در برابر قدرت نظير و كاردانى فوق كم
انـد   هاى آنها كشورشان از يوغ استعمار و تسـلّط بيگانگـان آزاد شـده و توانسـته     كارىفدا

سـيد اميـر عبـدالقادر    (در اينجا به ذكر دو شخصيت . حكومت آزاد اسالمى تشكيل دهند

                                           
، چـاپ بوفـال،   109ـ   110و تقصـار جيـود األحـرار، ص     46ى تاريخ، ص  سيد احمد شهيد در آينه -1

 .ق. ـه 1298
د جعفـر تانيسـرى، ص      »سـوانح احمـدى  «به نقل از  48سيد احمد شهيد، ص  -2 95، اثـر شـيخ محمـ ،

 .ق. ـه 1309سال  چاپ
 .م 1843، سيزدهم مى، سال 100 :ى ى شماره ، نامه»ان هندمسلمان« -3
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كنـيم و تـأثرات اميـر بيـان، شـكيب       اكتفـا مـى  ) الجزايرى و سيدى احمد شريف سنوسى
ى امريكايى لوتروب  ، تأليف نويسنده»عالم اإلسالمىحاضر ال«ارسالن را از حواشى كتاب 

. كنـيم  نويهض، نقـل مـى  ى عربى استاد عجاج  ترجمه )LOTHROP STODDARD(ستودارد 
 : نويسد ى امير عبدالقادر الجزايرى مى وى درباره

امير عبدالقادر بن محى الدين حسنى از سادات بود، اصل اجداد او از مغـرب اقصـى   «
به دنيا آمد و در مهد علم و تقوا . م 1808برابر با . ق. ـه 1223در سال  هستند، وى) دور(

بزرگ شد، توجه خاصى به فراگيرى علوم مبذول داشت تا ايـن كـه در علـم فقـه، ادب،     
توحيد و فلسفه و علوم عقلى مهارت خاصى پيدا كـرد و در آمـوزش فنـون جنگـى نيـز      

ى ديگر قهرمـانى   عالمى برجسته و از جنبه هايى كسب كرد؛ بنابراين او از يك نظر مهارت
 ي جا جمع داشت، در ميان مـردم از مقـام و وجهـه    سلحشور بود كه شمشير و قلم را يك

بعد از وفات پدرش به عنوان حاكم و امير رسمى تمام مناطق غربى . بلندى برخوردار بود
طق ديگرى بـه  تر گرديد و منا اش گسترده ى سلطه دامنه مغرب وسطى پذيرفته شد، سپس

بر سپاه فرانسـه پيـروز شـد،    .) م1835ژوئن  26(» يوم المقطع«ى  در واقعه. افزوده شد آن
شكست خورد؛ اما در عزم و قـوت او سسـتى   » بوجو«سپس در جنگ با ژنرال فرانسوى 

به دالورى او اعتراف كرد و براساس ايـن معاهـده،   » تفنه«ى  فرانسه در معاهده. راه نيافت
 . ى او قرار گرفت ت وهران و بخش بزرگى از واليت الجزائر تحت سلطهى والي همه

او در تمام احوال از هيچ كوششى براى تأسيس حكومت اسـالمى دريـغ نورزيـد، در    
ها اعالن جهـاد كـرد، از آن تـاريخ تـا سـال       عليه فرانسوى. م 1839نوامبر سال  20تاريخ 
دالقادر مردانه در برابر دشمن مقاومـت  امير عب. جنگ به طور مستمر ادامه داشت. م 1843

اش بر اغلـب شـهرها چيـره گشـت و از      كرد، ولى سرانجام دشمن به سبب برترى نظامى
سوى ديگر، سربازانش دست از مقاومت كشـيدند و او را تنهـا گذاشـتند، وى ناچـار بـه      

نهـا را از  براى بار دوم نيز به فرانسويان حمله كرد تا اينكه آ. پناهنده شد) مراكش(مغرب 
هـاى   الجزاير بيرون راند و تا شهرهاى بربر پيشروى كرد، اما ديگر دير شـده بـود و پايـه   
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ى عمر خود را در دمشق  ها محكم گشته بود، بنابراين به شام رفت و بقيه قدرت فرانسوى
تا زنـده بـود در نيكوكـارى، تقـوا و     . به همنشينى با علما و شركت در امور خير گذرانيد

ى  محلـه دار فانى را وداع گفت و در . م 1883در سال . نديده، نمونه و الگو بوداخالق پس
)P)712F1»به خاك سپرده شد» صالحيه«

P.  امير شكيب ارسالن درباره سيدى احمد شريف سنوسى
 : نويسد شد، چنين مى كه از سادات حسنى است و به همين سبب به لقب شريف ياد مى

يك دانشمند برجسته و سيد نـامور و اسـتاد    ى در وجود سيدى احمد الشريف نمونه«
مهربان را مشاهده كردم، در طول عمرم كسى را نديدم كه در عظمت، تيزهوشـى، حسـن   

بـا  . انديشى، سرعت فهم و قوت حافظه از او برتـر باشـد   خلق، سخاوت، استغناء، درست
داراى  خويى، و فروتنى و پرهيزگارى شديد و دورى از ريـا و شـهرت طلبـى،    وجود نرم

 . هيبت و وقار بود
در او صبر و شكيبايى و عزم راسخى مشاهده كردم كه در ديگران خيلى كم يافتم، نور 

 پرهيزگارانر عين حال كه از نظر تقوا در صف درخشيد، او د صفات نيكو در سيمايش مى
وى از منابع موثق خبر يافتم كـه  . آمد بود، از نظر شجاعت در رديف قهرمانان به شمار مى

ها پشت اسب سوار بود، بدون  ساعت كرد و ى جنگ طرابلس شركت مى شخصا در جبهه
انداخت و همواره در  باكانه خود را در وسط سپاه دشمن مى بى. اين كه اظهار خستگى كند

خط مقدم جبهه قرار داشت و همانند رهبران و فرماندهان نظامى نبود كه از ميدان جنـگ  
د تا در صورت شكسـت، دشـمن بـه آنهـا دسترسـى نداشـته       گيرن به حد كافى فاصله مى

)P)713F2»باشد
P.  

* * * 
 هجرى قمرى 1415شعبان  25پايان ترجمه 

                                           
 .168ـ  172ى شكيب ارسالن، ص  ، حاشيه2، ج حاضرالعالم اإلسالمى -1
ها و مقاالت تحقيقى پيرامون جنـبش   همچنين به كتاب. 159ـ   160، ص 2، ج حاضر العالم اإلسالمى -2

 .سنوسى و شخصيت شيخ سنوسى مراجعه كنيد
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  فهرست اسامى اشخاص، قبايل) ١(

 )آ(
  282، 281آجرى، 
  332اسماعيل حسينى كاظمى، آدم بن 
  328آرنولد، 

  308آل ابوسفيان، 

  )ا(
  181ابان بن سعيد بن عاص، 

  289اَبان بن عثمان، 
  331ابراهيم الشرقى، 

  57ابرهه، 
  189، 141، 135، 133، 125، 67، 62ابن ابى الحديد، 

  269ابن ابى شيبه، 
  320، 312، 255، 212، 181، 168، 158، 157، 151، 112، 93، 74ابن اثير، 

  153، 104، 77، 69، 68، 66ابن اسحاق، 
  119ابن اعثم كوفى، 
  200ابن امير الحاج، 

  310، 309، 221، 217، 135ابن تيميه، ) شيخ اإلسالم(
  139ابن جريج، 
  284، 255، 252، 240، 223، 221، 203، 193ابن جرير، 

  283، 266، 224، 163، 154، 151ابن جوزى، 



 المرتضي  398

  194بن حبان، ا
  254، 221، 208، 207، 139، 103، 59ابن حجر، 

  252ابن حضرمى، 
  216ابن خلدون، 
  255ابن خلّكان، 
  239ابن ديصان، 
  328ابن رجب، 

  279ابن زبير، 
  307، 305، 304، 303، 301ابن زياد، 
، 211، 209، 170، 169، 165، 164، 139، 83، 77، 73، 68، 66، 62، 61، 58ابن سعد، 

295 ،305 ،306  
  139ابن سمان، 
  230، 228، 210ابن سوداء، 
  137ابن شاهين، 
  280ابن طقطقى، 
  303، 298، 289، 288، 279، 117، 116، 81، 70، 68، 63، 62ابن عباس، 

  137ابن عبدالبر القرطبى، 
  257ابن عبدربه، 
  324، 322، 320، 319، 289، 165، 141، 83، 81، 78ابن عساكر، 

  279، 224، 198، 175، 142، 137، 63ابن عمر، 
  297ابن عيينه، 

  312ابن قحطبه، 
  252ابن قدامه، 



 399  هاي عمومي فهرست 

، 142، 140، 117، 111، 105، 103، 95، 94، 93، 88، 84، 77، 68، 66، 61ابن كثيـر،  
167 ،178 ،184 ،191 ،192 ،193 ،196 ،197 ،209 ،210 ،221 ،242 ،244 ،280 ،284 ،
291 ،292، 293 ،299 ،308  

  198، 138، 136، 71ابن ماجه، 
  103ابن مطهر حلّى، 

  291، 248، 244، 243، 227ابن ملجم، 
ــام،   ــن هش ، 105، 93، 92، 89، 88، 82، 73، 70، 65، 64، 61، 60، 59، 58، 57، 55اب

106 ،179 ،260  
  65ابو احمد العسكرى، 

  249ابواالسود، 
  249ابواالسود دوئلى، 

  109عرج، ابواال
  215ابوالبخترى، 

  41، 38، 36، 33، 32، 31، 26، 17ابوالحسن الندوى، 
  210ابوالحسن مازنى، 

  171ابوحفص، 
  330ابوالفتح صدرالدين محمد دهلوى، 

  323ابوالفرج اصفهانى، 
  248ابوالقاسم بغوى، 

  249ابوالقاسم زجاجى، 
  159ابوالقاسم قمى، 

  245ابوالهياج اسدى، 
  296، 279بوايوب انصارى، ا



 المرتضي  400

، 112، 111، 109، 108، 106، 120، 105، 103، 97، 95، 78، 72، 69، )صديق( ابوبكر
118 ،125 ،133 ،134 ،135 ،141 ،170 ،185 ،281  

  224ابوبكر بن عربى، 
  288ابوبكره، 

  171ابوجحيفه، 
  312، 295ابوجعفر، 
  319، 136، 88باقر،  ابوجعفر

  228، 136 ابوجعفر طوسى،
  62ابوجهم، 

  227ابوحمزه خارجى، 
  312، 233، )امام( ابوحنيفه

  324ابوخالد احمر، 
  281، 138، 137، 130، 129، 79ابوداود، 

  294ابوداود طيالسى، 
  70ابوذر غفارى، 

  89ابورافع، 
  93ابوزهره، 

  210ابوسعد سهل بن حنيف بن وهب االنصارى، 
  303، 288، 281، 136ابوسعيد خدرى، 
  104ابوسعيد واعظ، 

  237، 178، 141، 127ابوسفيان، 
  251، 66ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب، 

  181ابوسفيان بن حرب، 



 401  هاي عمومي فهرست 

  231ابوصادق، 
  265ابوصالح، 
  73، 72، 69، 68، 67، 66، 65، 62، 61، 60، 59، 58ابوطالب، 
  253، 247ابوطفيل، 
  293ابوعامر، 

  268، 267، 162، 161، 155، 153، 152ابوعبيده، 
  155ابوعثمان النهدى، 

  247، 246، 139، 136، 65، 59ابوعمر، 
  310، 142، 141ابولهب، 
  170، 168، 167ابولؤلؤ، 

  245ابومحمد الهذلى، 
  197ابومحمد انصارى، 

  307ابومخنف، 
  259ابومنصور محمدبن احمد االزهرى، 

  225، 224، 222ابوموسى اشعرى، 
  269، 267بونعيم، ا

  283ابونعيم اصفهانى، 
  289، 250، 195، 180، 129، 126، 109، 63ابوهريره، 

  165، 153ابويوسف، 
  137ابى ثعلبه الخشنى، 

  292ابى عبيد، 
  239، 231احمد امين، 

  217احمد بن تيميه، 



 المرتضي  402

  309، 246، 245، 132،171، 128، 80، 79، 78، 71، 64، 54، )امام( احمد بن حنبل
  279، 261، 77دهلوى،   احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولى اللّه

  332، 23احمد بن عرفان شهيد، 
  256، 239احمد حسن زيات، 
  171احمد زينى دحالن، 

  310احمد سرهندى، 
  21احمد سعيد، 

  335، 334احمد شريف سنوسى، 
  19احمد شهيد، 

  21احمد على الهورى، 
  36احمد كفتارو، 
  21احمد مدنى، 

  326، )معروف به ادريس اكبر(بن حسن   ادريس بن عبداللّه
  109، 108اسامه، 

  67اسد بن عبدالعزى، 
  59اسد بن هاشم، 

  327اسماعيل بن على بن محمد، 
  221، 220اشتر نخعى، 

  330اشرف بن ابراهيم حسنى، 
  331اشرف جهانگير سمنانى، 

  223اشعث بن قيس، 
  239اصمعى، 
  124، 109، 90، 56اعراب، 



 403  هاي عمومي فهرست 

  137اكرم ضياء العمرى، 
  126، 114اكليروس، 

  319االمام الصادق للعالّمه ابوزهره، 
  22، ةيالسور الجامعة

  110، ةالفجأ

  163امپراتور روم، 
  124امپراتور مغول، 

  238، 114، 127امپراطور بيزانس روم، 
  281ام حرّام، 
  136ام سلمه، 
  254، 178، 159، 140، 139، 136ام كلثوم، 

  111امويان، 
  65، 61ام هانى، 

  279، 196، 183، 175، 170، 166، 155، 135، 125، 124، 70امير على، 
  320، 272، 134، 132، 118، 117، 108، 102، 100، 94انبيا، 

  191اندلس، 
  287، 180انس، 

  323، 237، 219، 195، 185 ،177، 161، 151، 122، 121، 120، 119، 82، 77انصار، 
  238انوشيروان، 

  121، 120، 72اوس، 
  103اوليجا خدابنده خان، 



 المرتضي  404

، 130، 129، 128، 127، 126، 118، 116، 96، 90، 78، 69، 64، 48، 42اهـــل بيـــت، 
134 ،135 ،137 ،138 ،143 ،231 ،300 ،304 ،307 ،320 ،322 ،323 ،324 ،325 ،326 ،
330  

  212اهل جمل، 
  110، 109، 107رده، اهل 

  320، )ثدمح(ايوب 

  )ب(
  159باب، 
  143، 135باقر، 

، 117، 116، 106، 96، 95، 91، 90، 88، 84، 81، 80، 71، 70، 65، 63، )امـام ( بخارى
126 ،127 ،129 ،131 ،132 ،137 ،139 ،143 ،144 ،237 ،288 ،297  

  184الزركشى،   بدرالدين محمد بن عبداللّه
  63عازب،  براء بن
  335، 326، 279، 191بربر، 

  243التميمى،   برك بن عبداللّه
  322، 321، 126، 115، 101، 100، 99برهمايى، 

  288بريده، 
  114بستانى، 
  139بصرى، 
  248، 155، 63بغوى، 

  303بكير بن عمران، 
  253، 252، 197، 196، 159، 157، 91، 58بالذرى، 

  137بالل، 



 405  هاي عمومي فهرست 

  317بنوالحسن، 
  210بنوضبه، 

  72بنو عبد مناف، 
  306بنو عقيل، 
  210بنى ازد، 

  126المطلب،  بنى
  254، 237، 196، 189، 181، 165اميه،  بنى

  223، 141، 128، 110بنى تميم، 
  122، 120بنى ساعده، 

  54بنى سعد، 
  181بنى عامر، 

  308عباس،  بنى
  69عبدالمطّلب،  بنى

  165، 128بنى عدى، 
  86بنى قريظه، 

  65بنى مخزوم، 
  308بنى مروان بن حكم، 

  131مطلب،  بنى
ــى ــم،  بنـ ، 142، 131، 129، 127، 126، 125، 72، 70، 67، 65، 61، 60، 56، 55هاشـ

165 ،196  
  335، )ژنرال فرانسوى(بوجو 
  99بودا، 

  309بواليى، 



 المرتضي  406

  257، 117بيهقى، 

  )پ(
  103، »اوليجا خدابنده خان«پادشاه تاتارى 

  170، 114پطرس بستانى، 
  238پوران دختر خسرو پرويز بن هرمز، 

  SANT PAUL ،100پولس راهب 

  )ت(
  277، 250، 198، 180، 179، 77، 65، 64، 63، )محدث( ترمذى

  200، )حافظ(تقى الدين سبكى 
  20الدين هاللى مراكشى،  تقى

  )ث(
  295ثعلبه بن ابى مالك، 

  138ثوبان، 

  )ج(
  144، 89، 88جابر، 

  303، 130،  جابر بن عبداللّه
  323جابر جعفى، 
  181جابر مزنى، 

  257جاحظ، 
  279جرجى زيدان، 

  317، 240، 223، 221، 203، 193جرير، 



 407  هاي عمومي فهرست 

  245جرير بن حبان، 
  219،  جريربن عبداللّه

  194جرير طبرى، 
  243، 181بن هبيره،  ةجعد

  66سفيان،  جعفربن ابى
  212، 72، 62طالب،  ابى جعفر بن

  319، 307جعفر بن محمد، 
  168جفينه، 
  159جلوال، 

  65، 61جمانه دختر ابوطالب، 
  306، 198، 192، 110، 107مصرى،   جميل عبداللّه

  244،  جندب بن عبداللّه
  57جواد على، 

  180جيش عسره، 

  )ح(
  297حارث، 

  231حارث بن حصيره، 
  252حارث بن مرّه عبدى، 
  89حاطب ابن ابى بلتعه، 
  140حافظ ابوبكر بيهقى، 

  289حافظ ابى نعيم اصفهانى، 
  297حافظ خليفه بن خياط، 



 المرتضي  408

  295، 269، 215، 180، 71، 67، 59حاكم، 
  288، 131حذيفه، 

  304حرّبن يزيد تميمى، 
  306حرّبن يزيد رياحى، 

  241 ،66حسان بن حسان،
  68حسن بن زيد، 

  266لح، حسن بن صا
، 288، 287، 281، 269، 210، 197، 196، 127، 126، 112، 61، 19حســن بــن علــى، 

289 ،292 ،293 ،294 ،295 ،298 ،312 ،319 ،321 ،328  
  312حسن بن قحطبه، 

  256حسن زيات، 
  322حسن مثنى بن حسن بن على، 

  21حسين احمد مدنى، 
  320، 312، 306، 304، 298، 297، 296، 197، 164حسين بن على، 

  327طالب،  حسين بن على بن ابى
  144حسين ديار بكرى، 

، 110، 109، 108، 107، 106، 105، 104، 103، 95، 92، 91، 78، 69حضرت ابوبكر، 
111 ،112 ،119 ،121 ،122 ،124 ،132 ،133 ،134 ،136 ،139 ،142 ،143 ،144 ،145 ،
151 ،185 ،232 ،278  

  309، 307، 306، 305، 304، 303، 302، 300، 297، 296، 62حضرت حسين، 
  327حضرموت، 

  54حطَيئه، 
  67حكيم بن حزام، 



 409  هاي عمومي فهرست 

  139حماد بن ابراهيم، 
  137حماد بن اسحاق بن اسماعيل، 

  130، 129، 82 ،72حمزه، 
  61حنين، 

  62حويطب، 
  139، 74 ،17حيدر آباد،

  )خ(
  153خالد، 

  58خالد االنصارى، 
  181بن العاص، خالد بن سعيد 
  152، 130، 111، 91خالدبن وليد، 

  62خالد حذاء، 
  72، 69، 68، 60خديجه، 
  121، 120، 72خزرج، 

  213، 210خضرى بك، 
  109، 106خطابى، 

  322خلف بن حوشب، 
  297خليفه بن خياط، 

  332خليق احمد نظامى، 
  129خمينى، 
  254، 244، 242، 240، 239، 237، 231، 226، 225، 223، 222خوارج، 
  182خوارزم، 

  307خولى، 



 المرتضي  410

  67خويلد بن اسد، 

  )د(
  142، 66دارقطنى، 

  228داود، 
  320دراوردى، 

  281ديلمى، 

  )ذ(
  210ذوقار، 
  297، 254، 210، 135، 127، 59ذهبى، 

  )ر(
  331راجه كش، 

  257رازى، 
  320، 255، 239، 109، 82ربيعه، 

  182ربيعه باهلى، 
  130، 126ه بن الحارث، ربيع

  231ربيعه بن ناجد، 
  106رزين، 

  311رشيد احمد گنگوهى، 
  255، 178، 139، )بنت على(رقيه 

  330، 329ركن الدين عالء الدوله سمنانى، 
  182، 180، 168، 166، 163، 161، 152، 109روميان، 



 411  هاي عمومي فهرست 

  )ز(
  215، 214، 213، 212، 210، 209، 197، 195، 176، 139، 90زبير، 

  66، 61زبير بن بكّار، 
  175زبير بن عوام، 

  306زرعه بن شريك تميمى، 
  210كلى، رزِ

  21زكريا، 
  142زكريا الساجى، 

  317، 287، 142، 122زهرى، 
  294زهيربن نفير حضرمى، 

  252زياد، 
  212، 108، 93زيد، 

  68زيد بن ارقم، 
  181زيد بن ثابت انصارى، 
  222سبائى، زيد بن حصين طائى 

  324، 312، 134زيد بن على بن حسين، 
  322، 135زيد بن على شهيد، 

  268، 212زيد بن وهب، 
  322، 319، 318، 317، 144العابدين،  زين

  139، ) اللّه بنت رسول(زينب 
  254، 136، )بنت على(زينب 

  )س(



 المرتضي  412

  302، 238، 159، 151ساسانى، 
  184،  سالم بن عبداللّه

  231، 229، 228، 226، 210سبائيه، 
  213سباع، 
  192سبأ، 

  327سراواك، 
  233سرخسى، 

  292، 176سعد، 
  181سرح،  سعد بن ابى

  208، 175، 159سعدبن ابى وقاص، 
  123سعد بن عباده، 

  292سعد بن مسعود، 
  277سعيد بن جمهان، 

  175سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، 
  317، 303، 246، 142سعيد بن مسيب، 
  241سفيان بن عوف، 
  232سفيان بن عيينه، 

  320سفيان ثورى، 
  277سفينه، 

  120سقيفه بنى ساعده، 
  318سالفه، 

  327سلطان بركات، 
  85سلمان فارسى، 



 413  هاي عمومي فهرست 

  213سليمان ندوى، 
  181سماك انصارى، 

  306سنان بن انس نخعى، 
  325سنوسى، 

  185، 141سويد بن غَفَله، 
  218، 210، 252، 77 سهل بن حنيف،
  84، 79سهل بن سعد، 

  86سهيل بن عمرو، 
  143، 142، 135، 128، 111سيدنا ابوبكر، 

  168، 155سيدنا عمر، 
  248، 143، 139، 119، 112سيوطى، 

  )ش(
  332، )پادشاه هند(شاه جهان 

  279، 165، 157، 122شبلى نعمانى، 
  326ى هند،  شبه قاره

  247شريح بن هانى، 
  269، )قاضى(شريح 

  257، 256شريف رضى، 
  269، 252، 79شعبى، 

  335، 325، 334، 328شكيب ارسالن، 
  306شمر، 

  308، 306، 305شَمربن ذى الجوشن، 
  318، 82، 58شيبه، 



 المرتضي  414

  238شيرويه، 
، 157، 155، 151، 142، 140، 135، 131، 129، 125، 124، 103، 78، 70، 67شـــيعه، 

159 ،166 ،170، 175 ،179 ،196 ،228 ،229 ،256 ،277 ،279 ،280  
  141شيعه معتزلى، 

  )ص(
  309صالح فرزند امام احمد بن حنبل، 

  335صالحيه، 
  333، »امير بوفال«حسن قنّوجى  صديق
  198صر، 

  253، 219صفى الدين بغدادى، 
  131صفى الدين عبدالمومن بن عبدالحق بغدادى، 

  310، 269، 221، 219، 217، 210، 208، 42صفين، 
  284صقليه، 

  255، )ولد ام(صهباء بنت ربيعه 
  176صهيب رومى، 

  )ض(
  266، 265ضراره، 

  265ضراره بن ضمره، 
  329ضياء الدين برنى، 

  )ط(
  154طارق بن شهاب، 



 415  هاي عمومي فهرست 

  298، 297، 136، 79، 63طبرانى، 
ــرى،  ، 189، 184، 181 ،169، 168، 164، 163، 154، 153، 123، 88، 68، 67، 59طبـ

193 ،194 ،197 ،200 ،207 ،210 ،212 ،228 ،252 ،280 ،284  
  146، 143، )محب طبرى(طبرى 

  253، 212طحاوى، 
  248، 216، 215، 214، 213، 212، 210، 209، 176طلحه، 

  175، 160، 84،  بن عبيداللّه طلحة

  )ع(
  58عائذ بن عبد، 

  65عائذ مخزومى، 
  133عامر، 
  130ن ربيعه بن الحارث، عامر ب
، 134، 132، 131، 129، 117، 112، 105، 104، 95، 94، 80، 64، )المـؤمنين  ام( عايشه

136 ،137 ،142 ،169 ،209 ،210 ،212 ،213 ،219 ،247  
  181، 165، 141، 136، 135، 134، 131، 130، 95، 67، 62عباس بن عبدالمطلب، 

  255، 254عباس بن على، 
  238، 206، 198، 190، 187، 132، 118، 117، 47العقاد،  عباس محمود

  320، 312، 311، 300، 271عباسى، 
  333عبداالحد، 

  139عبداالعلى بن ابى مساور، 
  310عبدالحق بخارى دهلوى، 

  329، 46عبدالحى حسنى، 



 المرتضي  416

  136بن ابى نعيم،  عبدالرحمان
  178، 177، 176عبدالرحمن، 

  253نسايى،  عبدالرحمن احمد بن شعيب
  300، 298، 168عبدالرحمن بن ابوبكر، 
  179عبدالرحمن بن خباب، 

  182عبدالرحمن بن ربيعه باهلى، 
  180عبدالرحمن بن سمره، 
  243عبدالرحمن بن عمرو، 
  179، 176، 175، 169، 165، 161، 139عبدالرحمن بن عوف، 

  227عبدالرحمن بن ملجم خارجى، 
  302، ]ن اشعثبن محمد ب[عبدالرحمن 
  287، 139عبدالرزاق، 

  67عبدالعزى بن قصى، 
  46عبدالعلى حسنى، 

  318عبدالغفّاربن قاسم، 
  334عبدالقادر الجزايرى، 

  334عبدالقادر بن محى الدين حسنى، 
  328عبدالقادر گيالنى، 
  210عبدالقاهر بغدادى، 

  180عبدالقدوس انصارى، 
  169،  عبداللّه
  300زبير،  ابن  عبداللّه
  303ابن عمر،   عبداللّه
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  297بن ابى زيد،   عبداللّه
  66بن ابى سفيان بن الحارث،   عبداللّه
  83بن جبير،   عبداللّه
  293، 212، 64، 63بن جعفر،   عبداللّه
  320، 89بن حسن،   عبداللّه
  312بن حسن بن على ذوالنفس الزكيه،   عبداللّه
  268بن رزين،   عبداللّه
  303، 298، 197، 195بن زبير،   عبداللّه
  230، 229، 228، 198، 192بن سبأ،   عبداللّه
  191بن سعد،   عبداللّه
  194، 191، 190، 181بن سعد بن ابى سرح،   عبداللّه
  303، 226، 222، 212بن عباس،   عبداللّه
  116بن عتبه،   عبداللّه
  254بن على،   عبداللّه
  300، 298، 195، 137مر، بن ع  عبداللّه
  175، )ابن عمر(بن عمر   عبداللّه
  181بن قنفذ،   عبداللّه
  246بن مسعود،   عبداللّه
  322بن مسلم بن بابك معروف به بابكى،   عبداللّه
  147بن موسى االنصارى التلمسانى،   عبداللّه
  225بن وهب راسبى،   عبداللّه
  58، )پدر رسول خدا(  عبداللّه

  63فرزند جعفر،   بداللّهع



 المرتضي  418

  126، 58، 57عبدالمطّلب بن ربيعه بن الحارث، 
  281عبدالملك بن عمير، 
  183عبدالوهاب النجار، 

  58عبد مناف، 
  308، 301بن زياد،   عبيداللّه
  78بن سماك بن جعفر هاشمى،   عبيداللّه
  116بن عتبه،   بن عبداللّه  عبيداللّه
  254بن على،   عبيداللّه
  129، 82عبيده، 

  130، 82عبيده بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف، 
  82عتبه بن ربيعه، 
  142، بعتبه فرزند ابوله

  272عثمان بن حنيف انصارى، 
  181عثمان بن سعيد بن عاص، 

، 175، 162، 160، 158، 139، 129، 128، 119، 111، )ذوالنــورين(عثمــان بــن عفــان 
176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،
191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199 ،200 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،
208 ،209 ،215 ،216 ،218 ،222 ،224 ،255 ،274 ،276 ،282 ،290 ،323 ،324 ،182 ،
321  

  166عثمان بن على، 
  334عجاج نويهض، 

  109عدنان، 
  79عدنى، 
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  238، 145، 119، 111، 110، 107، 102، 87، )العرب ةجزير(عرب 
  223، 129عروه، 

  223بن اُذينه،  هعرو

  323،  بن عبداللّه هعرو
  257عزالدين ابى الحديد، 

  79عطاء بن السائب، 
  143عقبه بن حارث، 

  136عقبه بن مريم، 

  181بن عامر،  عقبة

  279بن نافع،  عقبة
  62، 61طالب،  بن ابى عقيل

  63عكرمه، 
  310عالمه شيخ عبدالحق بخارى دهلوى، 

  329عالءالدين، 
  321، 319الرضا بن موسى كاظم،  على

، 65، 63، 62، 61، 59، 58، 57، 55، 48، 47، 46، 44، 42، 41، 3طالـب،   على بن ابـى 
66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،77 ،78 ،80 ،81 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،90 ،91 ،92 ،93 ،95 ،

104 ،116 ،117 ،118 ،119 ،121 ،122 ،123 ،124 ،125 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،
133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،139 ،140 ،141 ،142 ،144 ،146 ،151 ،158 ،159 ،160 ،
161 ،162 ،164 ،165 ،166 ،167 ،171 ،172 ،173 ،175 ،176 ،177 ،178 ،181 ،185 ،
190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،203 ،204 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،
211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،
226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،232 ،233 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،



 المرتضي  420

246 ،247 ،248 ،249 ،250 ،251 ،252 ،253 ،254 ،255 ،256 ،257 ،260 ،265 ،266 ،
267 ،268 ،269 ،271 ،272 ،273 ،274 ،275 ،279 ،281 ،287 ،291 ،295 ،296 ،310 ،
317 ،324  

  71الدين حلبى،  على بن برهان
  266على بن جعد، 

  323، 322، 318، 317، 306، 164، )زين العابدين(على بن حسين 
  329على بن سلطان قارى، 

  327انى، على بن شهاب همد
  252على بن كثير، 

  252على بن مجاهد، 
  319رضا بن موسى كاظم،  على

  157، 33على طنطاوى، 
  253عمار بن ابى معاويه دهنى، 

  210،221عمار بن ياسر، 
  110، 27عمان، 

  58عمران بن مخزوم، 
، 128، 122، 121، 117، 112، 111، 106، 105، 95، 72، )ابـو حفـض  (عمربن خطاب 

131 ،134 ،135 ،139 ،146 ،149 ،151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،157 ،158 ،159 ،160 ،
161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،171 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،
181 ،183 ،185 ،186 ،188 ،189 ،195 ،203 ،219 ،232 ،246 ،250 ،254 ،271 ،278 ،
299 ،323 ،324  

  308، 305عمر بن سعد، 
  266عمر بن عبدالعزيز، 
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  255عمر بن على، 
  328عمر كيسانى، 

  243عمرو بن بكر تميمى، 
  213عمرو بن جرموز، 
  244، 243، 226، 224، 222، 221، 181، 153عمرو بن عاص، 

  85عمرو بن عبد ود، 
  297عمرو بن عطاء، 
  74عمرو بن عوف، 
  319عمرو بن مقدام، 
  65عمرو بن هبيره، 

  294ر بن اسحاق، عمي
  267عنتره، 

  181عون بن جعده، 
  64عون بن جعفر، 

  231، 229، 41عيسى، 
  100، )مسيح(عيسى 

  )غ(
  203غافقى بن حرب، 

  241غامد، 
  108، 85غطفان، 

  )ف(
  166فاروق اعظم، 



 المرتضي  422

  67، 66، 61، 59فاطمه بنت اسد، 
  58، )ابوطالب ي والده(فاطمه دختر عمر بن عائذ 

  320ى صغرى دختر حسين بن على،  هفاطم
ــا ــةف ــراء،  طم ، 136، 134، 133، 132، 131، 118، 96، 84، 81، 80، 79، 78، 77الزه

137 ،138 ،139 ،140 ،164 ،166 ،254 ،287 ،297 ،307  
  84فتنى، 

  257فخرالدين رازى، 
  303فرزدق، 

  141فضل فرزند عباس، 
  138فضيل بن غزوان، 

  327، )ل، و، س(فندن بيرخ 
  331، )سلطان(فيروزشاه تغلق 

  280، 145فيليپ حتى، 

  )ق(
  238، 74، )شيرويه(قباد 

  83قتاده، 
  181قُثَم فرزند عباس، 

  120، 109، 72قحطان، 
ــريش،  ، 86، 85، 82، 73، 72، 71، 67، 66، 65، 62، 61، 60، 59، 58، 57، 56، 55قــ

89 ،120 ،127 ،141 ،178 ،179 ،242 ،294  
  284طنطين پسر هرقل، قس

  57قصى، 
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  332قطب الدين محمد بن سيد رشيد الدين احمد، 
  210، 181قعقاع بن عمرو، 

  137قلوسى، 
  87قموص، 

  269، 229، 197، )غالم حضرت على(قنبر 
  274، 144، 123قيس بن سعد، 

  291قيس بن سعد بن عباده، 

  )ك(
  143كثير النواء، 

  J.H.Kraaner( ،367(كراونر 
  190، 189كرد على، 

  198كعب االحبار، 
  74كلثوم بن الهدم، 

  179، 129كلينى، 
  126كهنوت، 

  )ل(
  114الوى، 
  178لوط، 
  89، 88ليث، 

  )م(
  210، )ابوالحسن المازنى(مازنى 



 المرتضي  424

  320، 122مالك، 
  312، 129، )امام( مالك بن انس

  84مالك بن سنان، 
  113، 78مالى، 

  319مأمون، 
  288مبارك بن فضاله، 

  257، 242، 224، 66مبرّد، 
  252، 68، 67، 66مجاهد، 

  329مجد الدين فيروزآبادى، 
  268مجمع بن سمعان تيمى، 

  304عامرى،   مجمع بن عبيداللّه
  326، 169، 167، 126مجوسى، 

  232، 168مجوسيان، 
  39مجيب احمد گنجوى، 

  146، 143محب طبرى، 
  166لك، محسن الم

  254، 139محسن بن على، 
  279محمد الخضرى بك، 

  323،324، 319، 164،228، 143 ،،135محمد باقر، 
  191، 144بكر،  محمد بن ابى

  191محمد بن ابى حذيفه، 
  324، 318، 111، 89محمد بن اسحاق، 
  302محمد بن اشعث، 



 425  هاي عمومي فهرست 

  194محمد بن جرير طبرى، 
  194محمد بن حذيفه، 

  307، 255، 181ه، يفحن محمد بن
  247محمد بن خلف بن حيان، 

  68محمد بن عبدالرحمان بن زراره، 
  312، )، محمد مهدىذوالنفس الزكيه(بن حسن   محمد بن عبداللّه
  312بن حسن بن على ذوالنفس الزكيه،   محمد بن عبداللّه
  324محض،   محمد بن عبداللّه
  153محمدبن عمرو، 
  79لقرظى، محمد بن كعب ا

  90محمد بن مسلمه، 
  88محمد بن مسيلمه، 
  330محمد بن يوسف، 

  331، )سلطان(محمد تغلق 
  333محمد جعفر تانيسرى، 

  210، 183محمد خضرى بك، 
  79، 6 محمد رسول اللّه

  248جى،  محمد رواس قلعه
  208محمد صالح احمد الغرسى، 

  257محمد عبده، 
  49محمد عتيق بستوى، 

  311حمدعلى ديوان، م
  229محمد فريد وجدى، 



 المرتضي  426

  24محمد منظور نعمانى، 
  136محمد نافع، 

  49محمد هارون ندوى، 
  331، 330، 329، )چراغ دهلى(محمود بن يحيى اودى 
  56محمود شكرى آلوسى، 

  334محى الدين، 
 307، 292مختار بن ابى عبيد، 

  62مخرمه، 
  232، 142، 111، 110مرتدان، 

  88، )يهودى(ب مرح
  159مردان شاه پسر هرمز، 

  195، 194مروان، 
  213، 193، 190مروان بن حكم، 

  136مريم بنت عمران، 
  239مزدك، 

  228، 222مسعربن فدكى تميمى، 
  293، 277، 228، 213مسعودى، 

  130، 129، 126، 104، 88، 87، 63، 55مسلم، 
  308مسلم بن عقبه، 
  304، 302، 301، 62مسلم بن عقيل، 

  136مسور بن مخرمه، 
، 239، 228، 198، 170، 162، 126، 117، 114، 111، 100، 107، 65، 96مســــيحى، 

253 ،284 ،321 ،322 ،326 ،328 231 ،328  



 427  هاي عمومي فهرست 

  110ى كذّاب،  مسيلمه
  325، 203، 194، 193، 192، 154، 153، 114، 34مصرى، 

  171مصطفى السباعى، 
  320،  مصعب بن عبداللّه
  84مصعب بن عمير، 

  109مضر، 
  252، 79مطرب شعبى، 

  139مطرف بن عبداليسارى، 
  62معاذبن جبل، 

ـ معاو ، 210، 208، 197، 196، 182، 181، 177، 130، 66، 62، 42سـفيان،   بـن ابـى   هي
217 ،218 ،219 ،220 ،221 ،222 ،224 ،238 ،239 ،241 ،244 ،265 ،266 ،272 ،273 ،
274 ،276 ،278 ،279 ،280 ،281 ،282 ،292 ،293 ،295 ،296 ،298  

  253معقل بن قيس تيمى، 
  280معين الدين ندوى، 

  114مغان، 
  331، 309، 124مغول، 

  169، 168مغيره بن شعبه، 
  63، )امام(مقبرى 

  176مقداد بن اسود، 
  231، 68مقريزى، 

  327ماليو، 
  80منذرى، 
  324، 320، 312منصور، 



 المرتضي  428

  312قحطبه،  منصور حسن بن
  114، 90، 7موسى

  319، 166، )موسى كاظم(موسى بن جعفر 
  267موصل، 

  233، )صدر االئمه(موفق بن احمد المكّى 
  177، 151، 77مهاجر، 

  323، 219، 195، 185، 161، 122، 121، 120، 119مهاجران، 
  114ميديا، 

  )ن(
  198، 2عثماناميرالمؤمنين نائله همسر 
  124سانى، نادر شاه خرا
  158نافع عيثى، 

  198، )مولى ابن عمر(نافع 
  49نثار الحق ندوى، 

  65، 64، 63نجاشى، 
  253، 128، 93، 71، 63نسائى، 

  330، 329الدين محمد بن احمد بدايونى دهلوى،  نظام
  301نعمان بن بشير، 

  160نعمان بن مقرّن مزنى، 
  289نُعيم، 

  194لهيثمى، بكر ا نورالدين على بن ابى
  159شوسترى،   نوراللّه



 429  هاي عمومي فهرست 

  )و(
  320، 295، 255، 136، 68واقدى، 

  247وكيع محمد بن خلف بن حيان، 
  310، 279، 246، 216، 136، 78، 77، 67دهلوى،   اللّه ولى

  WILLIAM MUIR ،145وليام ميور 
  181، 190، 82وليد بن عتبه، 

  367، 101ويديا، 
Draper ،367  

  )ـه(
  90، 7نهارو

  319هارون الرشيد، 
  288هاشم بن قاسم، 

  237، 141، 58، 57، ) اللّه جد رسول(هاشم 
  304هانى بن عروه، 

  183، هبيره بن عمر ابن عائذ مخزومى
  284، 238، 237، 128، 127، )امپراتور روم(هرقل 

  168، )از سرداران فارسى(هرمزان 
  238، 159، )فارسى(هرمز 

  324، 312ملك اموى، هشام بن عبدال
  307، 255، 62هشام بن كلبى، 

  159، 91همدان، 
  79، )امام(هنّاد دينورى 



 المرتضي  430

  W.W.HUNTER( ،333(هنتر 
  327هندو، 

  333، 331هندو مذهب، 

  )ى(
  260ياقوت حموى، 

  330يحيى بن حسين بن زيد شهيد، 
  323، 322يحيى بن سعيد، 
  255يحيى بن على، 
  320، 266يحيى بن معين، 

  318، 238، 159، 144يزدگرد سوم، 
  297يزيد بن ابى زياد، 

  237سفيان،  يزيد بن ابى
، 309، 308، 307، 305، 300، 299، 298، 297، 295، 279، 209، 62يزيد بن معاويـه،  

310 ،311  
  280، 181، 166، 163، 142يعقوبى، 

  251، 7يوسف
  279يوسف العش، 

  328، 231، 198، 117، 111، 107، 100، 96، 88، 87يهود، 
  328، 326، 322، 269، 239، 230، 228، 180، 100، 89، 81، 80يهودى، 

 فهرست اسامى اماكن، ) ٢( 

  )آ(
  182آذربايجان، 
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  276، 151آستانه، 
  327، 324، 183آسيا، 

  328، 326، 324، 284، 279، 191، 183، 182آفريقا، 

  )ا(
  210، 142، 130، 84، 83، 78احد، 
  104، 90، 29، 28، 27، 18اردن، 

  182ارمنستان، 
  284، 30، 28اروپا، 

  28اسپانيا، 
  310، 210، 30استانبول، 

  183اسكندريه، 
  268اصفهان، 

  181افريقا، 
  28افغانستان، 

  334، 28امريكا، 
  241، 111، 66انبار، 

  191اندلس، 
  327، )جزاير هند(اندونزى 

  17انگلستان، 
  333، 332، 124انگليس، 

  159اهواز، 
  333، 318، 238، 228، 196، 183، 163، 157، 154، 114، 55، 28ايران، 
  164ايله، 



 المرتضي  432

  )ب(
  159باب، 
  100بابل، 
  304، 207، 109باديه، 

  110بحرين، 
  183بدخشان، 

، 219، 213، 212، 210، 184، 165، 130، 129، 101، 89، 83، 82، 75، 61، 42بـــدر، 
361  

  335، 326بربر، 
  325، 183برقه، 

  47بريلى، 
ــره،  ، 213، 212، 211، 210، 209، 208، 198، 194، 193، 192، 181، 160، 125بصــ

214 ،218 ،222 ،272 ،301  
  365، 253، 219، 210، 208، 131، 125، 33بغداد، 
  295، 255بقيع، 

  191بالد بربر، 
  183، 182بلخ، 

  49بمبئى، 
  334، 331، بنگال
  165، 163، 162، 154، 28، 27المقدس،  بيت

، 210، 208، 145، 139، 131، 114، 95، 94، 93، 78، 74، 64، 59، 57، 17بيــــروت، 
220 ،229 ،247 ،253 ،257 ،260 ،267 ،280 ،302 ،304 ،319 ،320 ،323 ،333 ،360 ،
362 ،363 ،364 ،365 ،366  



 433  هاي عمومي فهرست 

  )پ(
  311 ،269، 166، 37، 18پاكستان، 

  )ت(
  182تاليقال، 
  218، 179، 137، 91، 90تبوك، 
  241تدمر، 

  182تفليس، 
  335تفنه، 

  66تنعيم، 
 ، 166، 129، 119، 116، 108، 104تهران، 

177 ،179 ،256  
  241تيماء، 

  )ج(
  163جابيه، 
  327جاوا، 

  191جحفه، 
  327، 56، 30جده، 

  108جرف، 
  335، 28، )الجزاير(جزاير 

  327جزاير جنوب شرق آسيا، 
  327جزاير قمر، 
  327جزاير هند، 



 المرتضي  434

  279جزيره رودس، 
  55جزيره عرب، 
  239جزيره عربى، 
  279، 183جزيره قبرس، 

  327ماداگاسكار،  ي جزيره
  327موزامبيك،  ي جزيره
  327، »بورينو«ى اندونزى  جزيره
  239ى فراتيه،  جزيره
  182ى قبرص،  جزيره
 273، 238، 145، 119، 111، 110، 107، 102، 87، 27لعرب، ا ةجزير

  269، 255، 222، 218، 217، 215، 213، 212، 211، 210، 209، 201، 42جمل، 
  67جوف كعبه، 

  331جونفور، 

  )چ(
  61چاه بدر، 

  180، 179چاه رومه، 
  57چاه زمزم، 

 )ح(
  304حاجز، 
  178، 72، 64، 63، 57حبشه، 
  294، 237، 164، 131، 35 ،27، 18حجاز، 

  178، 87، 86، 61حديبيه، 
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  223حروراء، 
 308، 209، 62حره، 

  327حضرموت، 
  159حلوان، 
  61حنين، 

  139، 74حيدر آباد، 

  )خ(
  28، 18خاورميانه، 

  253، 181، 159خراسان، 
  85، 84خندق، 

  182خوارزم، 
  267خَورنَق، 

  181، 135، 132، 131، 88، 87، 66، 63، 41خيبر، 

  )د(
  287دابيل، 

  244ى كوفه،  داراالماره
  21دارالعلوم ندوه، 

  72دارالندوه، 
  279داردانل، 

  38دانشگاه مدينه، 
  159درفش كاويانى، 

  164درياى احمر، 
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  183درياى سياه، 
، 248، 218، 163، 153، 111، 78، 37، 36، 33، 32، 29، 24، 22، 18، 17دمشــــــق، 

253 ،279 ،290 ،299 ،309 ،320 ،335 ،361 ،365  
  224، 111الجندل،  مةدو

  332، 331، 330دهلى، 
  212، 25، 21ديوبند، 

  )ذ(
  108ذوالقصه، 

  210ذوقار، 

  )ر(
  47، 21راى بريلى، 

  219رقّه، 
  279، )جزيره(رودس 

  90روضه خاخ، 
، 181، 163، 157، 154، 151، 146، 127، 114، 109، 108، 103، 100، 85، 55روم، 

183 ،237 ،238 ،280 ،281  
  116رومانى، 
  309، 61، 36، 18رياض، 

  )ز(
  180زغابه، 

  )ژ(
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  29، 17ژنو، 

  )س(
  229ساباط مدائن، 

  292ساحل رودخانه دجيل، 
  331ساحل رود سند، 

  219ساحل غربى، 
  210سبائيه، 

  327سراواك، 
  120بنى ساعده،  ي سقيفه

  330سمنان، 
  145سنح، 
  253سند، 

  279، 27سودان، 
  183، 36، 28، 27، 17سوريه، 
  327سولو، 

  183سيستان، 

  )ش(
ــام،  ، 197، 195، 185، 164، 163، 161، 160، 156، 154، 111، 108، 63، 59، 28شــ

198 ،209 ،210 ،218 ،219 ،220 ،221 ،235 ،237 ،238 ،239 ،240 ،242 ،251 ،260 ،
273 ،274 ،281 ،284 ،291 ،292 ،301 ،310 ،335  

  326ى هند،  شبه قاره
  106شجره، 
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  )ص(
  335صالحيه، 
  310، 269، 221، 219، 217، 210، 208، 201، 42صفِّين، 
  284صقليه، 

  )ط(
  255، 72طائف، 

  182طخارستان، 
  335، 325، 183، 182طرابلس، 

  183طرابلس غرب، 
  182 ،طنجه

  )ع(
، 235، 220، 210، 209، 208، 206، 200، 185، 160، 152، 111، 78، 32، 28عـــراق، 

237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،251 ،260 ،261 ،267 ،285 ،292 ،293 ،300 ،302 ،
303 ،305 ،310 ،322 ،323  

  154، 35عربستان، 
  308، 190، 143، 136، 72عقبه، 
  72ى اول،  عقبه
  72ى دوم،  عقبه

  180عقيق، 
  267را، عكب

  27،110عمان، 
  241عين التمر، 
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  )غ(
  93، 92، 42غدير خم، 

  )ف(
  252، 231، 228، 209، 183، 181، 160، 159، 156، 151، 146، 114، 103فارس، 
  135، 132، 131فدك، 
  219فرات، 

  194فسطاط، 

  )ق(
  208، 159قادسيه، 
  325، 321، 257، 254، 253، 239، 118، 105، 91، 56، 33، 18، 17قاهره، 

  74قباء، 
  279،182قبرس، 
  162، 159، 17قدس، 

  297، 284، 279قسطنطنيه، 
  241، 206، 200، 196، 28، 19قطر، 

  87قموص، 
  279قيروان، 
  253قيقان، 

  )ك(
  183كابل، 
  324، 317، 315، 308، 307، 305، 300، 285، 255، 254، 62، 42كربال، 
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  252، 183كرمان، 
  332، 310، 278، 277، 221، 210، 138، 86، 72، 44، 17، كره

  327، 326، 30كشمير، 
  178، 136، 92، 71، 67، 60، 57، 56، 30كعبه، 

ــده،  ، 292، 282، 261، 255، 242، 241، 183، 181، 177، 160، 155، 86، 85، 56كنـ
301 ،304 ،328  

ــه،  ، 222، 219، 211، 210، 209، 208، 201، 198، 193، 192، 167، 159، 62كوفــــ
223 ،229 ،239 ،240 ،243 ،244 ،285 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،312 ،324  

  90كوه طور، 
  106، 33، 28كويت، 

  )ل(
  332، 311، 280، 67، 21الهور، 
  78، 33، 28لبنان، 
  333، 310، 279، 47، 23، 22، 21، 20، 17، 6لكنو، 
  145، 124، 30لندن، 

  )م(
  292، 229، 225ائن، مد

  183مديترانه، 
، 90، 87، 85، 81، 77، 75، 74، 73، 72، 63، 61، 59، 33، 29، 25، 22، 17مدينـــــه، 

91 ،92 ،93 ،103 ،105 ،108 ،109 ،119 ،120 ،122 ،131 ،135 ،137 ،138 ،141 ،142 ،
145 ،153 ،155 ،157 ،160 ،161 ،163 ،164 ،166 ،167 ،168 ،175 ،176 ،178، 180 ،
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181 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،198 ،201 ،203 ،208 ،209 ،210 ،218 ،219 ،245 ،
246 ،267 ،289 ،291 ،294 ،298 ،307 ،308 ،312 ،318 ،320 ،332  

  335، 28مراكش، 
  164مرزى، 

ــرو،  ، 190، 188، 182، 181، 169، 166، 159، 157، 155، 146، 68، 67، 66، 62مـــ
193 ،194 ،195 ،198 ،199 ،213 ،251 ،254 ،266 ،270 ،272 ،276 ،278 ،291 ،293 ،
294 ،308 ،317 ،365  

  335، 334، 326، 191مغرب، 
  334مغرب اقصى، 

  334مغرب وسطى، 
ــر،  ، 107، 95، 89، 67، 66، 58، 57، 56، 55، 42، 34، 33، 30، 27، 26، 23، 17مصــ

110 ،112 ،114 ،123 ،129 ،132 ،135 ،144 ،153 ،154 ،156 ،165 ،181 ،183 ،184 ،
191 ،192 ،193 ،194 ،198 ،200 ،203 ،206 ،208 ،228 ،274 ،277 ،279 ،284 ،325 ،
328 ،331 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،182  

ــه،  ، 86، 73، 72، 71، 70، 69، 66، 65، 61، 58، 57، 51، 36، 33، 29، 28، 27، 17مكّ
89 ،90 ،91 ،92 ،93 ،103 ،104، 105 ،120 ،125 ،167 ،171 ،178 ،179 ،181 ،209 ،

219 ،224 ،237 ،250 ،251 ،298 ،300 ،301 ،302 ،304 ،320 ،322  
  327ماليو، 

  92منا، 
  92منى، 
  130، 63، 61موته، 

  267موصل، 
  110مهره، 
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  63، 61مؤته، 

  )ن(
  181، 65نجران، 
  136، 78نجف، 
  239نخيله، 
  168، 159نهاوند، 
  243، 240، 227، 223نهروان، 

  305نينوا، 
  101، 37نيويورك، 

  )و(
  213وادى سباع، 

  335وهران، 

  )ـه(
  183هرات، 
  159، 91همدان، 
، 73، 65، 60، 55، 49، 47، 46، 42، 33، 31، 30، 26، 25، 24، 22، 18، 17، 6هنـــد، 

88 ،94 ،105 ،112 ،115 ،121 ،124 ،141 ،147 ،155 ،159 ،161 ،164 ،166 ،167 ،
171 ،176 ،181 ،186 ،206 ،207 ،209 ،210 ،212 ،221 ،226 ،227 ،228 ،233 ،242 ،
244 ،247 ،254 ،255 ،268 ،269 ،271 ،274 ،281 ،287 ،288 ،291 ،300 ،301 ،303 ،
310 ،315 ،318 ،320 ،325 ،326 ،327 ،329 ،330 ،331 ،332 ،333 ،334 ،335  

  )ي(
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  161، 152، 111يرموك، 
  146يمامه، 
ــن،  ، 237، 228، 209، 192، 181، 165، 164، 160، 110، 93، 92، 91، 75، 29، 28يم

246 ،259 ،332  
  325، 279يونان، 

 فهرست منابع عربى  )٣(

 ) أ(
 . لألستاذ عبدالقدوس األنصاري، املكتبة السلفية، املدينة املنورة: آثار املدينة املنورة -١

مة عىل بن السلطان القاري املكي: ية ىف أسامء احلنفيةاألثامر اجلن -٢  . للعالَّ

 . للشيخ عبداحلق البخاري الدهلوي: أخبار األخيار -٣

 . لوكيع حممد بن خلف بن حيان، طبع عامل الكتب، بريوت: أخبار القضاء -٤

 . لألستاذ كردعىل: سالميةدارة اإلاإل -٥

 ). اهلند(وت و لكهنؤ للمؤلف، طبع بري: يامنإذا هبت ريح اإل -٦

 . الكويت، والطبعة الثانية، دارالفتح -للمؤلف، طبع دار القلم : األركان األربعة -٧

  حلكيم اإلسـالم أمحـد بـن عبـدالرحيم الشـهري بـويل اهللاّ: إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء -٨

 . م ١٩٧٦الدهلوي، طبع جممع سهيل، الهور، الطبعة األوىل سنة 

مة احلافظ أيب عمر يوسـف بـن عبـداهللاّ: ب يف معرفة األصحاباالستيعا -٩ املـالكي   للعالَّ

 . بريوت -األندليس املعروف بابن عبد الربالقرطبي، دار صادر 

مة عزالدين أيب احلسن عيل بن حممد اجلـزري املعـروف بـابن األثـري : أسد الغابة -١٠ للعالَّ

 . اجلزري

 . ه١٣٩٩سنى سنة للسيد حممد احل: األسالم املمتحن -١١
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للعالمـة احلـافظ شـهاب الـدين أيب الفضـل أمحـد بـن عـيل : اإلصابة يف متييز الصحابة -١٢

 . بريوت -حجر العسقالين، طبع دار صادر 

أليب جعفــر حممــد بــن يعقــوب الكلينــي الــرازي، طبــع فــارس، ســنة : أصــول الكــايف -١٣

 . ه١٢٨١

 . م، الطبة الثالثة١٩٦٩خلري الدين الزركيل، طبع بريوت : األعالم-١٤

 . ملحد الدين الفريوز آبادي: األلطاف اخلفية ىف أرشاف احلنفية -١٥

ــرتاف -١٦ ــاف و االع ــن األنص ــه م ــوفَّ حق ــذي مل ي ــام ال ــع : األم ــع املجم ــف، طب للمؤل

 . اهلند -األسالمي العلمي، ندوة العلامء، لكهنؤ 

 . بريوت -جلديدة للعالمة حممد أبو زهرة، دار الندوة ا: اإلمام الصادق -١٧

 . ألبى القاسم الزجاجى: األمايل -١٨

 . أليب عبيد قاسم بن سالم: األموال -١٩

للعالمـة شـبيل الـنعامين، طبـع : االنتقاد عىل تاريخ التمدن اإلسـالمي جلرجـي زيـدان -٢٠

 . م ١٩١٣مطبة آيس، لكهنؤ سنة 

-داراملعـارف  بالذري،للعالمة أمحد بن حييى بن جـابر الشـهري بـال :أنساب األرشاف -٢١

 . م١٩٥٩مرص 

للشيخ عـيل بـن برهـان : إنسان العيون يف سرية األمني املأمون، الشهري بالسرية احللبية -٢٢

 . م ١٩٦٤مرص، الطبعة األوىل  -الدين احللبي الشافعي، طبع مطبعة مصطفى البايب احللبي 

 . م ١٨٧٠لألمري حمسن امللك، طبع مرزابور : آيات بينات -٢٣

 ) ب(
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بـريوت، و  -للعالمة احلـافظ عامدالـدين ابـن كثـري، مكتبـة املعـارف : البداية والنهاية -٢٤

 . م ١٩٦٦الرياض، الطبعة األوىل  -مكتبة النرص 

طبع ) ه ٧٩٤م (الزركيش   لإلمام بدر الدين حممد بن عبداهللاّ: علوم القرآن الربهان يف -٢٥

 . دار إحياء الكتب العربية

 . حكامء صهيونبروتوكوالت  -٢٦

ــرب -٢٧ ــوال الع ــة أح ــوغ األرب يف معرف ــويس : بل ــكري اآلل ــود ش ــيد حمم ــة الس للعالم

 . البغدادي، الطبعة الثانية، طبع مطبع دار الكتاب العريب بمرص

 . أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ: البيان والتبيني -٢٨

 ) ث -ت (

 . تىض احلسيني الزبيدي احلنفيملحب الدين أيب الفيض السيد حممد مر: تاج العروس -٢٩

لألستاذ أمحـد حسـن الزيـات، مطبعـة الرسـالة القـاهرة، الطبعـة : تارخ األدب العريب -٣٠

 . احلادية عرشة

للشيخ حممد خرضي بك، املكتبة التجارية الكرب، طبع سنة : تاريخ األمم اإلسالمية -٣١

 . م ١٩٦٩

المة ايب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي، للع): تاريخ الطربي(تاريخ االًمم و امللوك  -٣٢

 . طبع املعارف

تاليف، آرهتـر كرسـتني سـني، ترمجـة الـدكتور حممـد : تاريخ إيران يف عهد الساسانيني -٣٣

 . الكلية الرشقية، الهور -إقبال 

 . حممدبن إسامعيل البخاري  عبداهللاّأبی لإلمام : تاريخ البخاري الصغري -٣٤
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 مرص، طبع املطبعة امليمنية، الدين حممد امحد السيوطي، مة جاللللعال :تاريخ اخللفاء -٣٥

 . ـه ١٣٠٥

للقـايض حسـني بـن حممـد ابـن احلسـن الـديار بكـري املـالكي، طبـع : تاريخ اخلميس -٣٦

 . ـه ١٣٠٢مطبعة عثامن عبدالرزاق، الطبعة االًوىل 

الشـهري بـابن للحافظ أيب القاسم عـيل بـن احلسـن ): تاريخ دمشق(تاريخ ابن عساكر  -٣٧

 . عساكر

 . للمؤرخ ضياء الدين الربنى: تاريخ فريوز شاهي -٣٨

 . حممدبن إسامعيل البخار  لإلمام ايب عبداهللاّ: تاريخ البخاري االًصغر -٣٩

 . م ١٩٨٠لالًستاذ خليق امحد نظامي، طبع دار أبيات دهيل، : تاريخ مشايخ جشت -٤٠

 . قىصتاريخ املغرب األ -٤١

 . الًمحد بن ايب يعقوب بن جعفر، املعروف باليعقويب: يعقويبتاريخ ال -٤٢

اظ -٤٣  . الذهبي  للعالمة احلافظ شمس الدين ايب عبداهللاّ: تذكرة احلفَّ

للحافظ زكـي الـدين عبـدالعظيم بـن عبـدالقوي املنـذري، طبـع : الرتهيبالرتغيب و-٤٤

 . م ١٩٥٤مرص، الطبعة الثانية  -مصطفى البايب احللبي 

لإلمـام محـاد بـن إسـحاق، طبـع مطبعـة : جههـا فيهـاوالسـبل التـي و صلنبى ة اترك -٤٥

 . م ١٩٨٤/  ـه١٤٠٤اجلامعة اإلسالمية، باملدينة املنورة، الطبعة االًوىل 

 . مرص -للعالمة ابن امري احلاج، طبع بوالق : التحبريالتقرير و -٤٦

لسيد صديق حسن القنوجي للعالمة ا: برارجيود االًحرار من تذكار جنود األتقصار  -٤٧

 . ـه ١٢٩٨بوفال  -أمري بوفال، طبع املطبع الشاهجهاين 
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، طبع مطبعـة فخـر )ـه١٠٥٢م (للشيخ عبداحلق البخاري الدهلوي : تكميل اإليامن -٤٨

 . م ١٩٠٥لكهنؤ  -املطابع 

 . الدهلوي  للعالمة امحد بن عبدالرحيم املعروف بالشاه ويل اهللاّ: قرة العينني -٤٩

البـن بـدران، طبـع دار املسـرية، ): تـاريخ ابـن عسـاكر(هتذيب تـاريخ دمشـق الكبـري  -٥٠

 . م ١٩٧٩الطبعة الثانية 

 . للعالمة السيد عبداحلي احلسنى: الثقافة اإلسالمية يف اهلند -٥١

 ) ج(

حممـد بـن إسـامعيل البخـاري، طبـع   لإلمـام ابـى عبـداهللاّ: اجلامع الصحيح للبخـاري -٥٢

 . م ١٩٥٣مرص  -بايب احللبي مطبعة مصطفى ال

لإلمام ابى احلسن مسلم بن احلجاج القشـريي النيسـابوري، : اجلامع الصحيح ملسلم -٥٣

 . م ١٩٥٥طبع دار إحياء الكتب العربية، الطبعة االًوىل 

٥٤- اجلامع الصحيح للرتمذ :لإلمام ابى عيسى حممد بن عيسى الرتمذ . 

بـن   العرشـة، للعالمـة حممـد بـن ايب بكـربن عبـداهللاّاصحابه اجلوهرة ىف نسب النبي و -٥٥

الرياض، الطبعة  -، طبع دار الرفاعي )ـه٦٨٠م (الشهري بالربي : موسى االًنصاري التلمساين

 . م ١٩٨٣االًوىل 

 ) ح(

ستاذ عجـاج لوثروب ستوارد األمريكى، تعريب األ: تاليف: سالميحارض العامل اإل -٥٦

 . ن العالمة شكيب أرسالننوهيض مع تعليقات امري البيا
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الـدهلوي،   حلكيم اإلسالم أمحد بـن عبـدالرحيم املعـروف بـويل اهللاّ: البالغة  حجة اهللاّ -٥٧

 . الهور، باكستان -طبع املكتبة السلفية 

 . طهران -لخميني، طبع مكتبة بزرك اإلسالمية ل: إلسالميةاحلكومة ا -٥٨

صبهانى، دار الكتـاب العـريب مة ابى نعيم االللعال: االًصفياءولياء و طبقات حلية األ -٥٩

 . م ١٩٨٠بريوت، الطبعة االًوىل  -

 . م ١٩٥١للشيخ خالد األنصار، مطبعة علو : حياة ايب طالب -٦٠

ألمري البيان العالمة شـكيب أرسـالن، طبـع مكتبـة : حواشى حارض العامل اإلسالمي -٦١

 . ـه ١٣٥٢القاهرة  -عيسى البايب احللبي 

 ) خ(

 . م ١٩٨١ستاذ صادق عرجون، الدار السعودية، الطبعة الثالثة لأل: خالد بن الوليد -٦٢

 . اخللفاء الراشدون، للشيخ عبدالوهاب النجار -٦٣

 ) د(

 . ـه ١٩٧٦للمعلم بطرس البستانى، طبعة بريوت : دائرة املعارف للبستاين -٦٤

 . م ١٩٨٥الطبعة اخلامسة عرشة، : دائرة املعارف الربيطانية -٦٥

بـريوت،  -لألسـتاذ حممـد فريـد وجـد، دار املعرفـة : دائرة معارف القرن العرشـين -٦٦

 . م ١٩٧١الطبعة الثانية 

 . دائرة املعارف اليهودية -٦٧

 . للعالمة جالل الدين حممد بن امحد السيوطي: الدر املنثور -٦٨

 . الدعوة إىل اإلسالم، ألرنولد -٦٩
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 ) ر(
الكويــت، الطبعــة  -للمؤلــف، طــع دار القلــم : ىف اإلســالم رجــال الفكــر والــدعوة -٧٠

 . السادسة

 در شـيعه موثـوق هـای از كتـاب(حممد بن عمـر بـن عبـدالعزيز الكيشـ : رجال كيش -٧١

 ). الرجال اسامء

 . باكستان -للشيخ حممد نافع، دار التصنيف، جامعة حممد رشيف : رمحاء بينهم -٧٢

ــانى -٧٣ ، طبــع املطبــع )زء الرابــع مــن مكتوبــات اإلمــام الربــايناجلــ: (رســائل اإلمــام الربَّ

 . ـه ١٣٢٩امرترس  -املجددي 

بـريوت،  -كتـب العلميـة للمحب الطرب، دار ال: الرياض النرضة ىف مناقب العرشة -٧٤

 . م ١٩٨٤وىل الطبعة األ

 . السهييل املغريب  للحافظ عبدالرمحن بن عبداهللاّ: الروض األنُف -٧٥

 ) ز(

 للبزار : دالزوائ -٧٦

ابـن القـيم (للعالمـة شـمس الـدين بـن قـيم اجلوزيـة : زاد املعاد يف هـدي خـري العبـاد -٧٧

 مرص  -، املطبعة امليمنية )احلنبيل

 ) س(
 . حممد بن يزيدبن ماجه القزويني  للعالمة أيب عبداهللاّ: سنن ابن ماجه -٧٨

 . اينلإلمام أيب داود سليامن بن األشعث السجست: سنن أيب داود -٧٩

 . للقايض أمحد بن شعيب بن عيل النسائي: سنن النسائي -٨٠
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 . ـه ١٣٠٩للشيخ حممد التهانيرسي، مطبع فاروقى، : سوانح أمحدي -٨١

الـذهبى، طبـع مؤسسـة   للعالمة احلافظ شمس الـدين أيب عبـداهللاّ: سري أعالم النبالء -٨٢

 . بريوت -الرسالة 

 -للمؤلـف، طبـع املجمـع اإلسـالمي العلمـي : دسرية اإلمام امحد بـن عرفـان الشـهي -٨٣

 . لكهنؤ

 . للعالمة السيد سليامن الندوي، تعريب األستاذ حممد ناظم الندوي: سرية عائشة -٨٤

للحافظ عبدالرمحن بن عيل بن حممـد اجلـوزي املعـروف بـابن : سرية عمر بن اخلطاب -٨٥

 . )ـه ١٢٣١(اجلوزي، طبع املطبعة املرصية باألزهر 

للحافظ عبدالرمحن ابن عيل بن حممد (للحافظ ابن اجلوزي : ة عمر بن عبدالعزيزسري -٨٦

 ). اجلوزي

القـاهرة  -للعالمة احلافظ عامد الدين بن كثري، طبع دار الفكر العـريب : سرية ابن كثري -٨٧

 . م ١٩٦٤القاهرة سنة  -و طبع مطبعة عيسى البايب احللبي 

مرصـ،  -د عبدامللك بن هشام، طبع مصطفى البايب للعالمة ابى حمم: سرية ابن هشام -٨٨

 . م ١٩٥٥الطبعة الثانية 

 . جدة -للمؤلف، الطبعة السابعة، طبع دار الرشوق : السرية النبوية -٨٩

 ) ش(

 . للكلينى: رشح أصول الكايف -٩٠

لإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، طبـع املكتبـة : رشح معاين اآلثار -٩١

 ). اهلند(ديوبند  -يمية الرح

 . للعالمة حممد بن عبدالباقى الزرقاين: رشح املواهب اللدنية -٩٢
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 -بــن أيب احلديــد املعــروف بــابن أيب احلديــد، طبــع دار الفكــر ال: رشح هنــج البالغــة -٩٣

 . م ١٩٧٩بريوت، الطبعة الثالثة 

٩٤- شامئل الرتمذ :لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذ . 

  )ص(

 . لدرابر األمريكى: الرصاع بني العلم والدين -٩٥

للعالمـة احلـافظ عبـدالرمحن بـن عـىل بـن حممـد اجلـوز، طبـع دائـرة : صفة الصـفوة -٩٦

 . ـه ١٢٥٥حيدرآباد، الطبعة االًوىل  -املعارف العثامنية 

 ) ط(
٩٧-  للعالمة حممد بن سعد كاتب الواقدي): طبقات ابن سعد(الطبقات الكرب . 

 ) ع(
لألسـتاذ عبـاس حممـود العقـاد، ): مقـاالتجمموعـة رسـائل و(قريات اإلسالمية العب -٩٨

 . القاهرة -طبع دار الفتوح 

لألسـتاذ حممـد الصـادق إبـراهيم عرجـون، طبـع الـدار الســعودية، : عـثامن بـن عفـان -٩٩

 . م ١٩٨١الطبعة الثانية 

بريوت سـنة  -علم للماليني للدكتور فيليب حتّي، طبع دار ال: العرب تاريخ موجز -١٠٠

 . م ١٩٤٦

 . للعالمة شهاب الدين أمحداملعروف بابن عبد ربه االًندليس: العقد الفريد -١٠١

 . ناجي الطنطاويعىل الطنطاوي و: ترتيب األستاذين: ن اخلطابعمرب -١٠٢

 . للقايض أيب بكر ابن العريب: العواصم من القواصم -١٠٣
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 ) ف(
 ). ـه١٣٣٢(للعالمة شبيل النعامنى ): رديةباللغة األ(الفاروق  -١٠٤

، )ـه ١٣٢٣(للعامل املصلح الكبري الشيخ رشيد أمحد الكنكوهي : الفتاو الرشيدية -١٠٥

 ). اهلند(ديوبند  -طبع املكتبة الرحيمية 

للعالمة احلافظ أمحد بن حممد املعروف بـابن : فتح الباري يف رشح صحيح البخاري -١٠٦

 . القاهرة -املكتبة السلفية  حجر العسقالين طبع

مكـة  -الشيخ السيد امحد زيني دحالن، طبع املطبعـة املرييـة : الفتوحات اإلسالمية -١٠٧

 . ـه ١٣١١املكرمة، الطبعة الثانية 

 . للعالمة امحد بن حييى بن جابر الشهري بالبالذر: فتوح البلدان -١٠٨

 -النرشـ جلنـة التـأليف و الرتمجـة و مطبعـة للدكتور أمحد أمني، طبـع: فجر اإلسالم -١٠٩

 . م ١٩٣٥القاهرة 

 . لألستاذ حممد صالح الغريس: فصل اخلطاب يف مواقف االًصحاب -١١٠

سـلَّم الثبـوت -١١١ العالمـة عبـدالعيل بـن العالمـة نظـام الـدين : فواتح الرمحوت رشح مُ

 . األنصاري

 . طبع إيران: الفوائد الرضوية -١١٢

 ) ق(
 . عالمة الشيخ جمدالدين حممدبن يعقوب الفريوز آبادلل: القاموس -١١٣

للمؤلــف، طبــع : الواقــعاهلجــر اجلديــد يف ضــوء التــاريخ و القـرن اخلــامس عرشــ -١١٤

 . لكهنؤ -املجمع اإلسالمي العلمي، ندوة العلامء 

 . م ١٣٠٣مرص،  -لألستاذ عمر الكيسانى، طبع املطبعة العثامنية : قالئد اجلواهر -١١٥



 453  هاي عمومي فهرست 

  )ل -ك (
للعالمة عزالدين أيب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد املعروف بابن : الكامل -١١٦

 . ه ١٣٩٩بريوت سنة  -االًثري، طبع دار صادر 

 . بريوت -للعالمة أيب العباس املربد، طبع مؤسسة الرسالة : الكامل للمربد -١١٧

 . لإلمام ابى احلسن الدار قطنى: خوةكتاب األ -١١٨

 . للشيخ ايب جعفر الطويس، طبع نجف: مايلتاب األك -١١٩

مرصـ، الطبعـة االًوىل  -رييـة نللقـايض ابـى يوسـف، طبـع املطبعـة امل: كتاب اخلراج -١٢٠

 . ـه ١٣٠٢

لإلمـام أيب عبـدالرمحن : عنه  اهللاّ كتاب اخلصائص يف مناقب عيل بن أيب طالب ريض -١٢١

 . أمحد بن شعيب النسائي

 ). أبوبكر حممد بن احلسني(لآلجر : كتاب الرشيعة -١٢٢

 . للفاكهي: كتاب مكة -١٢٣

 . للشيخ حممد غوثى بن حسن بن موسى الشطاو: كلزار ابرار -١٢٤

للعالمة عـالء الـدين عـيل املتقـي بـن حسـام الـدين الربهـانبوري، طبـع : كنز العامل -١٢٥

 . ـه ١٣١٢حيدرآباد، الطبعة االًوىل  -مطبعة دائره املعارف العثامنية 

 . املعروف باحلاكم النيسابور  بن حممد بن عبداهللاّ  للحافظ أبى عبداهللاّ: الكنى -١٢٦

 ). الصحيفة اإليرانية: (الكيهان -١٢٧

 . للعالمة أبى الفضل مجال الدين حممد املعروف بابن منظور املرصي: لسان العرب -١٢٨

 ) م(
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الكويـت، الطبعـة  -طبـع دار القلـم للمؤلف، : خرس العامل بانحطاط املسلمني ماذا -١٢٩

 . م ١٩٨٢الثالثة عرشة 

 . لشمس االًئمة أبى بكر حممدالرسخيس: املبسوط -١٣٠

 . الشوسرت  للقاىض نور اهللاّ: جمالس املؤمنني -١٣١

 . للعالمة طاهر الفتني: جممع بحار األنوار -١٣٢

 . تيمية لشيخ اإلسالم تقى الدين أمحد بن: جمموع فتاو ابن تيمية -١٣٣

 . للشيخ اخلرض بك: حمارضات تاريخ األمم اإلسالمية -١٣٤

للعالمـة السـيد علـوي ابـن طــاهر : الم يف الرشـق األقىصــاملـدخل إىل تـاريخ اإلسـ -١٣٥

 . ه ١٤٠٥جدة  -احلداد، طبع عامل املعرفة 

للعالمـة صـفي الـدين عبـداملؤمن بـن : مراصد االطالع عىل أسامء األمكنة والبقـاع -١٣٦

 . م ١٩٥٤بريوت  -بداحلق البغدادي، دار املعرفة ع

ــذهب و -١٣٧ ــروج ال ــوهرم ــادن اجل ــع املطب: مع ــعود، طب ــن املس ــة أيب احلس ــة للعالم ع

 . ـه ١٣٠٣وىل األزهرية املرصية، الطبعة األ

 . ألبى القاسم القمي: املسالك رشح الرشائع -١٣٨

ــداهللاّ: املســتدرك -١٣٩ ــداهللاّبــن حممــد  للحــاكم، احلــافظ أيب عب ــن عب املعــروف باحلــاكم   ب

النيسابور. 

لألستاذ أمحـد : أمحد بن خليل الشيباين، حتقيق  لإلمام أيب عبداهللاّ: مسند اإلمام أمحد -١٤٠ 

 . القاهرة -طبع دار الفكر العريب مرص، و -شاكر، طبع دار املعارف  حممد

سـيوطى، طبـع املطبعـة للعالمة جالل الدين حممد بن أمحـد ال: مسند فاطمة الزهراء -١٤١

 . ـه ١٤٠٦حيدرآباد  -العزيزية 
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الشيخ وىل الـدين حممد احلسني بن مسعود البغوي، و للعالمة أبى: مشكاة املصابيح -١٤٢

حممد اخلطيب التربيز . 

بـن أيب شـيبة، طبـع إدارة بـن حممـد   للحافظ أبى بكـر عبـداهللاّ: مصنف ابن أيب شيبة -١٤٣

 . م ١٩٨٧) باكستان(كراتيش  -العلوم اإلسالمية القرآن و

للحافظ أيب بكر عبدالرزاق بن مهان الصنعانى، طبـع املجلـس : مصنف عبدالرزاق -١٤٤

 . م ١٩٧٠الطبعة األوىل ) كجرات اهلند(دابيل  -العلمي 

 ). حممد بن حممد البستى(للخطايب : معامل السنن -١٤٥

 . سالمة الطحاولإلمام أيب جعفر أمحد بن حممد بن : معاين اآلثار -١٤٦

 . لألستاذ عباس حممود العقاد: معاوية -١٤٧

 . للعالمة سليامن بن أمحد بن أيوب الشامى الطربانى): املعجم الكبري(املعجم  -١٤٨

بغدادي، طبع دار لياقوت احلموي ا  لإلمام شهاب الدين أيب عبداهللاّ: معجم األدباء -١٤٩

 . بريوت -إحياء الرتاث العريب 

للدكتور جواد عىل، طبع دار العلم للماليني : صل ىف تاريخ العرب قبل اإلسالماملف -١٥٠

 . م ١٩٦٨بريوت، الطبعة االًوىل  -

قَ  -١٥١  . بريوت -نرش ليب الفرج األصبهاين، نرش دار املعرفة للطباعة واأل: اتل الطالبينيمَ

كـى، طبـع دائـرة لصدر األئمـة موفـق بـن أمحـد امل: عظم أيب حنيفةمناقب اإلمام األ -١٥٢

 . ـه ١٣٢١حيدرآباد  -املعارف العثامنية 

 . للعالمة حسن بن يوسف احلىل: مناهج أهل الكرامة ىف معرفة اإلمامة -١٥٣

 . ـه ١٣٩٩للسيد حممد احلسني : املنهج اإلسالمي السليم -١٥٤

 ) القانون املدين االجتامعي اهلندي: (منوشاسرت -١٥٥
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مة عبدالرمحن بن حممد بن خلدون، طبع املطبع املجدد، للعال: مقدمة ابن خلدون -١٥٦

 . ـه ١٢٢٩اهلند،  -أمرترس 

للحافظ نورالدين عيل بن أيب بكراهليثمى، طبـع : موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان -١٥٧

 . بريوت -دار الكتب العلمية 

 -فكـر للدكتور حممد رواس قلعه جى، طبع دار ال: موسوعة فقه عىل بن أيب طالب -١٥٨

 . م ١٩٨٣ - ـه ١٥٠٤دمشق، 

 . لإلمام مالك بن أنس بن مالك األصبحي: موطأ اإلمام مالك -١٥٩

 ) ـه –ن (
 . طبع إيران: ناسخ التواريخ -١٦٠

للعالمـة السـيد عبـد احلـي احلسـني، طبـع : النواظرنزهة اخلواطر و هبجة املسامع و -١٦١

 . حيدرآباد -دائرة املعارف العثامنية 

طبـع دار ): كتبـهأمـري املـؤمنني عـىل بـن أبـى طالـب وجممـوع خطـب (البالغـة  هنج -١٦٢

 . ـه ١٣٨٧بريوت، سنة  -الكتاب اللبنانى 

 . للعالمة السيد عبداحلي احلسني: اهلند ىف العهد اإلسالمى -١٦٣

 ) و(

بـن أمحـد السـمهود   للعالمـة عـىل بـن عبـداهللاّ: وفاء الوفا ىف أخبـار دار املصـطفى -١٦٤

 . م ١٩٨١بريوت، الطبعة الثالثة  -طبع دار إحياء الرتاث العريب ) ـه٩١١م (عى الشاف

للعالمة أمحد الربمكي اإلربىل، املعروف بابن خلكان، طبع مطبعـة : وفيات األعيان -١٦٥

 . م ١٩٤٨القاهرة  -النهضة 
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