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 پیشاهنگ سخن

 

من نباید چیزی بگویم که حق من پاک و منزّه هستی تو، 

 زد.سنیست و مرا ن

، آن را با تالوتی شایسته، خوانند کسانی را که کتاب دادیم

 آنان به او باور دارند.

 یتدانند که آن حقیقاند میکه کتاب داده شده مردمانی و

که به ایشان کتاب دادیم او از سوی پروردگارشان و آنان است 

در آن کتاب گونه که پسرانشان را شناسند  هماند نشناسرا می

گروهی از که  حالی در ایم.یادکرد چیزی کوتاهی نورزیده از

 دارند. می یشان، حقیقت را دانسته پوشیدها

 ایی بیمار دارند گویند دین آنانه و منافقان و کسانی که دل

نشان مغرورشان ساخته چه سخن بزرگی از دها دشمنان()

 گویند.دروغ نمیآید و جز بیرون می

، آن یک حقیقت است ینسوگند به پروردگار آسمان و زم

 زنید. بگو آری، آن یک حقیقت می شما حرفآنکه  مانند

آن ایمان آوردیم سخن به  یمباشد و ما آنگاه که آن را شنید می
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خداوند ه و کننده کتابی است که پیشتر بود تصدیق .دروغ نبود

آن دچار حقانیت که در  مؤمنان را به اذن خود کسانی را

 اختالف شده بودند هدایت فرموده است.

پس از حق چه چیز جز باطل وجود دارد؟! بگو حق و 

حقیقت از سوی پروردگار شماست هر کس خواست باور 

و بگو، حمد و ثنا برای  کند و هر که خواست کفر بورزد.

 خداست و سالم و درود به بندگان برگزیدة او. 



 ابوطالب در یاد قرآن حکیم

ناجوانمردانه بر ابوطالب،  همانا گروه دشمنان اهل بیت پیامبر

ایمان، نخستین مسلمان پس از فرزند نیکوکارش و تنها  نقهرما

سرایی  آنجا که به داستان تاختند؛ تا ستمگرانهیاور دین خدا، 

جایی به سراغ کتاب خدا رفته و با جابهدربارة او بسنده نکرده، 

ند که از حقیقت کلمات در آیات قرآن حکیم، سخنانی به هم بافت

 ای مشرق تا مغرب دارد.ای به بلنددور بوده و فاصله

 تحریف و تطبیق

 نخست، ةآی

 و هم ینهون عنه و ینئون عنه و ان یهلکون اال انفسهم و ما

 :1یشعرون
دارند و از او دور پیامبر باز میو آنان از نزدیک شدن به 

 فهمند. د و نمینانداز وند و جز خویشتن را به هالکت نمیش می

کند که این آیه ل سفیان ثوری و... روایت میوطبری از ق
                                                                                              

 .62. انعام /1



01   نگاهی به سیره خلفا  

باز  اهلل رسول دربارة ابوطالب نازل شد. او مردم را از آزار

 1گروید.داشت، امّا خود به اسالم نمیمی

کافران  ةآیه عام بوده و شامل هم گوید: اینی میقرطب

 است.

داشتند و باز می که از پیروی محمد اینستمفهوم آن 

گزیدند؛ و نیز گفته شده: آیه فوق خود نیز از وی دوری می

از آزار دادن به  مخصوص ابوطالب است. او مردم را

کرد، و خود از ایمان آوردن به وی منع می محمد

 شد.نمود و دور مییخودداری م

 توسط گاه حکایت آزار دادن ابوجهل به پیامبرآن

بر سر او هنگام نماز و تا آخر ای  زبعری، با نهادن شکمبه ابن

 8.قصه را آورده است

در شأن  نویسد: نزول این آیهمی امینی عالّمه

 تواند صحیح باشد:ابوطالب به چند دلیل نمی

مرسل بودن حدیث، نداشتن سند پیوسته که شاید . 1

 راویان ضعیفی در میان باشند.

ثابت به تنهایی گزارش کرده  بن ابی حبیباین حدیث را . 8

قول عقیلی،  حبان او را اهل تدلیس دانسته و به ابن است.
                                                                                              

 و... 7/111. تاریخ، طبری 1

در روایت نخست، « نهی»و متعلق « هم»کنید: مرجع ضمیر ؛ مالحظه می2/612تفسیر، قرطبی  6.
باز می دارند و به روایت دوم، ابوطالب است که مردم را  پیروی محمد کفارند که مردم را از

 برداشت متفاوت را از مصادیق تفسیر به رأی می دانیم. آنکرد و ما  از اذیت و آزار نهی می
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 شود.احادیث او دنبال نمی

گوید. حدیث او محفوظ نیست، و برخی قطّان نیز می

 1.اند اقوال دیگر در سندیّت این قول خدشه وارد کرده

عباس ثابت است گزارشی است که با این چه از ابنآن. 4

مانع از ایمان آوردن مردم  نمشرکااینکه  .حدیث منافات دارد

 8گزیدند.شدند، و از آن حضرت دوری میمی به محمد

آید که خداوند تعالی می . از سیاق این آیه چنین بر3

دوری ه از محمد ک قرار داده ای را مورد نکوهشمردمان زنده

اند. مؤید داشتهرا از ایمان به وی، باز میگزیدند و دیگران  می

از نزول قرآن در آن  اهلل رسول آن نقل دوم قرطبی است که

 جریان خبر داده است و نکاتی دیگر.

ت آید که آن جماعمی . باز از سیاق آیات کریمه بر4

ر شدند. نظیمی کردند، و دورمشرک، از ایمان به محمد منع می

گو بگو م آمدند با پیامبرغافر که میآیة پنجم سوره 

خواندند، آنان های نخستین میکردند و قرآن را از افسانه می

داشتند و از او ود باز میرا از رسالت خ بودند که پیامبر

 شدند.دور می

ف و پاکیزه ابوطالب کجا؟ ها کجا و آن کارهای شریاین

که آیات الهی را تکذیب  ندمشرکان مراد آیه، گوید:طبری می

                                                                                              

 .1/612؛ میزان االعتدال 6/171. تهذیب التهذیب 1
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 1نمودند.دور می کرده و مردم را از تبعیت پیامبر

 آیة دوم و سوم

نباشد که برای  اند، رواو کسانی که ایمان آورده برای پیامبر

باشند. طلب آمرزش کنند هرچند که از خویشان آنان  مشرکان،

 8هستند.برایشان آشکار شده که آنها از دوزخیان آنکه  بعد از

توانی هر که را دوست داشتی، هدایت کنی همانا تو نمی

کند و او به راه ایت میولکن خداوند هر که را بخواهد هد

 4یافتگان آشناتر است.

ای از سران مشرکین مکه هنگام وفات ابوطالب بر عده

شهادتین را به او تلقین  بالین وی حاضر بودند. محمد

دا مرا نهی و پیامبر فرمود: تا خ کرد. ولی او خودداری کردمی

 در این شرایط آیةرزش خواهم کرد. نکرده برای تو طلب آم

 3دوم نازل شد.

روایت را به بوتة نقد از چند جهت این  عالّمه امینی

  کشاند:می

های رجالی، تفسیری و اول، با یاد هشت نکته در زمینه

های یاد شده مکّی و برخی آیهاینکه  شأن نزول آیات، و بیان
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ط ارتبادنی بوده و با موضوع ابوطالب، بیبرخی دیگر م

ها را در حق ابوطالب، هستند؛ سخن مدعیان نزول آن آیه

 مردود دانسته است.

های ادیث، ضعیف و مرسل در برابر حدیثدوم: برخی اح

 صحیح و معتبر، تاب مقاومت ندارند.

 آیات دیگرسوم: هدایت و ضاللت به دست خداست و با 

ات ندارد که اوّلی مشعر بر اختیاری بودن آن برای بشر، مناف

عثیت باری تعالی بر کیان هستی است و دوّمی، تسلط و با

 توضیح خواهیم داد. که اقدام و مباشرت عملی است

مسیّب از گزارشگران آن حدیث، از بن  چهارم: سعید

سخن او نتوان  هاست و ب ین علیمؤمنالدشمنان امیر

 1ستدالل کرد.ا

اند و نیز برخورد عمربن علی را با وی آوردهمورّخان 

 ةجریان خصومت او با اهل بیت به آن حد بوده که بر جناز

 امام سجاد نماز نگزارد و سخنی زشت گفت.

به دنبال  آید که آن دو آیهپنجم: از روایت بخاری چنین بر می

دوّم مکّی و آیة اند در صورتی که چنین نیست. آیة نازل شدههم 

سال  نزول دو آیه بیش از ده نخست مدنی است، و فاصله بین

 است. روایت بخاری، روایتی درست و پذیرفتی است.

رآنی و های قضمن ارائة بحث امینی ششم: عالّمه
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ها پس از ة استغفار را مدنی دانسته که سالتفسیری، آی

 1درگذشت ابوطالب نازل شده است.

روایت بخاری که روایتی پذیرفتنی است، هفتم: اگر از 

درگذریم و چندین روایت دیگر که در مورد ایمان ابوطالب از 

ل شده، عباس نق ابن و امام علی ،ول پیامبر اکرمق

توان پذیرفت که از گرایش به اسالم  نظر کنیم؛ باز هم نمیصرف

الملل و » امتناع کرده باشد؛ زیرا به نقل از شهرستانی در کتاب

، ابوطالب تا آخرین لحظات زندگی به درستی و «النحل

  8.اذعان داشته است های پیامبر اکرمآموزه صحت

از طلب مغفرت برای پدران مشرک نهی هشتم: پیامبر

 شده اما استغفار او برای ابوطالب پس از ایمان وی بوده است. 

عباس نقل شده که ابوطالب به شهادتین اعتراف کرد  ابن از

عمو! سپاس خدا را که تو را ای  فرمود: خداو رسول 

هدایت فرمود. مجموعة آن آثار مشعر بر ایمان او است؛ امّا به 

کرده است و  علنی نمیمصلحت دفاع از محمّد ایمان خود را 

 ؛ مثال این شعر ابوطالب:تر آوردیمچنان که پیش

 «موسی خط فی اول الکتبکسوالً ر  تعلموا انا وجدنا محمداًألم »

را پیامبری مانند موسی یافتیم که  دانید که ما محمدآیا نمی

ها، نوشته شده است و یا در ایمان به کتاب او کتابدر آغاز 
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گفته: یا ایمان آورند به کتابی شگفت که بر پیامبری نازل شده 

 1همچون موسی و یا یونس.

پس از ذکر هشت نکته، به تناسب بحث  امینی عالّمه

از آیة شصت و پنج سورة قصص، ده آیه به عنوان نمونه، مبنی 

بر استناد هدایت و ضاللت به خدا، و ده آیة دیگر نیز به 

عنوان نمونه، دربارة هدایت و ضاللت به اختیار انسان بستگی 

دارد و این دو مطلب با هم منافاتی ندارند؛ به این کالم 

نه پرداخته که اسناد هدایت و ضاللت به خداوند بدان حکیما

و جز او در نظام  معناست که او مبدأ هستی و آفرینش است

ستقل و ذاتی وجود ندارد و او برانگیزاننده آفرینش تأثیر م

ها به بشر در چارچوب مشیّت خدا مبنی نسبت آناست؛ اما 

چنان  بر مختار بودن انسان است و در مقام مباشرت و اقدام

اند و یحکار، انتخاب با انسان است و این دو معنا، هر دو صح

هایی روایی و تفسیری را ه بحثگاآورند آنمشکلی پدید نمی

 اند.گرفتهپی

 عمق آتش داستان گودال کم

عمق آتش نیز کف  دشمنان ابوطالب دربارة داستان گودال کم

 ها دارند.زدن و سوت کشیدن

بن  ساند که عبابرخی آوردهبخاری و مسلم از قول 
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عموی شما ]ابوطالب[، پرسد: می لب از پیامبرعبدالمط

آمد. آیا شما  می پیرامون شما را گرفته و برایتان به خشم

 سودی به او نبخشیدی؟!

فرمود: او در گودالی کم عمق از آتش قرار  پیامبر

گرفت. در درک اسفل جای می من نبودم، او در داشت که اگر

گونه نقل شده است: او را در تعبیر دیگری از حدیث، این 

 عمق بیرون آوردم. فتم و به گودالی کمهای آتش یا همیان

گوید: شاید در حدیث سوم، نقل است که لیث نیز می

 عمق از آتش شامل حال او شود و در گودالی کم شفاعت من

اغش از آن ؛ ولی مغز دمرسدقرار داده شود که تا قوزک پا می

 1آید.به جوش می

نویسد: در سندهای این روایات چه می عالّمه امینی

آمیخت و از بگویم که سفیان ثوری که روایات را در هم می

-بنکرد؛ و نیز عبدالملکحدیث نقل می دروغگویان،ضعیفان و 

ش تباه گشت، و احافظهعمر طوالنی کرد و که عمیر،  بن میخل

است فردی ضعیف گوید: او در بیان روایت،  احمد دربارة او می

: او روایات را در هم و گویدمعین نیز می ابن کند. و اشتباه می

 8سازد و...آشفته می
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ها نیز آشفته هستند. بعضی متون ها، سند متنافزون بر این

مشعر بر عذاب در گودال آتش موکول به قیامت است که 

آید که می دیگر برواهد بخشید و از برخی شفاعت سود خ

خروج از چنان عذابی، در همین زمان قبل از صدور حدیث 

 بوده است.

حضرت  که ستا گوییم آن ایناما ما یک سخن بیش نمی

شفاعتش را برای ابوطالب مربوط به شهادتین، دانسته است. 

که در کل موارد شفاعت چنین است و ابوطالب نیز قبل چنان

 از وفات شهادتین گفته است.

عمق با آیات و روایاتی  نابراین، روایت عذاب در گودال کمب

که یاد شده منافات دارد و باید آن را به سینة دیوار زد که مخالف 

یث صحیح آمده است: اگر احادیث کتاب و سنّت است. در حد

کتاب خداوند ها را به برسد، آنچند فراوان پس از من به شما هر

آنچه  د؛ ویسازگار است، بپذیر چه با قرآنتعالی عرضه کنید، آن

که چنانشما فریب این را نخورید؛  سازگار است، مردود بدارید.نا

، نقل کرده است و آن «صحیح» بخاری، حدیث را در کتاب خود

 هاست.ها و انبان لغزش خورجین یاوه

از استاد  زیبا و پرمغزای در پایان، قصیده امینی عالّمه

فقه، فلسفه و اخالق، محمد حسین اصفهانی و دیگران نقل 

هایی از یسد: این است بزرگ بطحاء و نمونهنومیکرده و 
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 و 1«اها علیهم اال ابتغاء رضوان اهللنما کتب»ایمان و اخالص او 

لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزداد الذین اوتوا الکتاب و »نیز 

ولون ربنا اغفرلنا و قجاؤوا من بعدهم یالذین »و  «المومنون

االیمان و ال تجعل فی قلوبنا غلّاً للذین إلخواننا الذین سبقونا ب

 8«آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم

 مبالغه در برتری ابوبکر
 گوی خلیفه. پاسخ فرشته به دشنام92

نشسته بود و  گفت و پیامبرمردی ابوبکر را دشنام می

جواب  گوناسزا نآزد. ابوبکر به کرد و لبخند میتعجب می

ابوبکر خود را به . ایستاد و رفتمده و داد. پیامبر به خشم آ

، وقتی آن مرد دارسول خای   رسانید و گفت: پیامبر

گفت، شما نشسته بودید، تا من جواب دادم، به مرا ناسزا می

 خشم آمدید؟

داد تا تو واب او را میای جفرمود: فرشته رسول خدا

ایستادی و پاسخ دادی، او رفت، من هم ایستادم. در عبارت 

ابوهریره آمده است:... وقتی تو به برخی سخنان او جواب 

 4نشین نمی شوم.شیطان وارد شد، و من با شیطان همدادی، 

در  نویسد: این حدیث، مرسل است ومی امینی عالّمه
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ار بسی اوون ن وجود ابویوسف قاضی، کافی است، چضعف آ

 ص وفکرده است. این نقل مورد نظر فالس، ابوحخطا می

دانست. و ایمان نمیجز. ابویوسف نماز را هستبخاری نیز 

شفته است. آن مرد ابوبکر را آعالوه بر سند، متن روایت نیز 

گفت، شیطان حضور نداشت، تا ابوبکر جواب داد، دشنام می

است. وانگهی شگفتی  شیطان حضور یافته است. این سخن

منان، در حق ؤگویان م گویی به دشنام مور پاسخأآیا فرشتگان م

آنان هستند، یا این امر تنها اختصاص به ابوبکر داشته  ةهم

ناسزا را رسول خدا دائما م، مشرکانی که است؟ سو

گفتند؟ من به اثری ها پاسخ می، آیا فرشتگانی به آناند گفته می

 ام.برنخورده

هفتاد هزار فرشته  که خداوند در آسمان شده آری روایت

کنند. راوی آن عمر را نفرین می گویان ابوبکر و دارد که ناسزا

 1ساز است. حدیث« مسهل»

 
 در فضیلت ابوبکر  . سخنرانی پیامبر03

 برای مردم سخنرانی کند: پیامبرابوسعید خدری نقل می

که میان ای را آزاد گذاشت فرمود : همانا خدا بنده کرد ومی

آنچه  ،وست، یکی را برگزیند، و این بندهچه در نزد اآن دنیا و

را که در نزد خداست برگزید. ابوبکر گریست. ما ازگریه او 
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از آن  که مراد رسول خدا در شگفت شدیم، معلوم شد

چه در نزد آن ای که آزاد گذاشته، تا میان این جهان وبنده

است. ابوبکر آن  اهللرسولخداست، یکی را برگزیند، خود 

داناترین ما بود. سپس  پس او ]ابوبکر[را دانست. 

فرمود: کسی که پیش از همة مردمان در همراهی  اهلل رسول

با من و دادن مال بر من منت دارد، ابوبکر است. اگر من کسی 

یدم، به گزارم، برای خود خلیل و دوست بر میرا جز پروردگ

ردم، لیکن میان ما، جز اخوت و کتخاب میقین ابوبکر را انی

 ماند، مگردری باقی نمودت اسالمی چیزی نیست و هرگز 

  1قحافه. ابی بسته شود بجز درِ پسرآنکه 

عبداهلل است که آن را  بن سند این حدیث از اسماعیل

 روایت کرده. او شخصی کم خرد بوده است. همچنین

و پدرش گوید: او یمعین نیز در مورد این راوی حدیث م ابن

 اند.حدیث دزد بوده

گوید: و می شمرد می نسایی سخن او را غیر قابل اعتماد بر

کرده های عجیب و غریبی گزارش میاش، حدیثاو از دایی

 اویس بن ابی گرفت. اسماعیلها را پی نمیآن، که احدی

 گوید: می

گاه که آنان در نساختم، آحدیث می من برای اهل مدینه،

 کردند.امری اختالف می
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 اما متن حدیث

بخشی از حدیث سخن خود ابوسعید است. آگاهی از رحلت 

به ابوبکر مخصوص نبوده و همة اصحاب  نزدیک پیامبر

شنیدند، از آن  حجةالوداعرا در  که سخن رسول خدا

 مطلع بودند.

اما در مورد حسن مصاحبت و بذل مال ابوبکر، کسی را بر 

هر کس » منتی نیست که خدا تعالی فرمود: رسول خدا

ای انجام داد برای خود کرده و هر کس بد کرده کار شایسته

 .1«باز برای خود اوست
اید و اگر بدی  د نکویی کردهاگر نکویی کردید برای خو»

 8«.ایداید باز برای خود بدی کردهکرده

خدا حق که به بشریت منت نهد که آنان بلکه برای رسول 

به خدا فرا خوانده و هدایت و تهذیب نفوس کرده است. را 

صحبتی کرد و او را یاری رسانید، بر  با او نیکو همآنکه  هر

 4خویشتن خویش خیرخواه بوده است.

ر اند، بگو اسالمتان را بنهند که مسلمان شدهبر تو منت می

نهد که شما را به ایمان من منت منهید، بلکه خدا منت می

است. اگر از راستگویان بوده باشید. خدا بر  رهنمون گشته

مؤمنان منت گذاشت که در میان ایشان از خودشان رسولی 

شان  تالوت کند و تزکیه برانگیخت که آیات خدا را بر آنان
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تر در  که پیشفرماید و کتاب و حکمت بیاموزد؛ هر چند 

 1اند.گمراهی آشکاری بوده

های ناشیانه ستی، از ساختهوما موضوع خلّت و دا

 ست، که به ضد و نقیضخبر از یکدیگر اسازان بی حدیث

 کنند، غافل نیست.میآنچه  اند. خدا ازگویی افتاده

ی وگویی نیست که نواین موضوع، آیا از مصادیق گزافه با

ها بعد ترین کتاب علما اتفاق نظر دارند که صحیح :گفته است

 م است!مسل« صحیح»بخاری و « صحیح»از قرآن عزیز،

 
 کند.. امیر مؤمنان خلیفه را ستایش می03

از  ول خداکند: وقتی رسجوزی از طریق حسن نقل میابن

رفت، ما نگریستیم و دیدیم که پیامبر ابوبکر را برای دنیا می

دنیای  نمازی برگزید. امیرمؤمنان فرمود: ما نیز در امر پیش

برای دین ما  اهللپسندیدیم که رسولرا خویش آن 

 8اختیم.اند پسندیده پس ابوبکر را جلو

ر سه مورد در گزارش این حدیث، پس از ذک امینی عالّمه

های آشکار، چه قدر گزارشگران در نقل حدیث با دروغنویسد: می

ازه ناآگاهان بیچاره این امت را اند جرأت و جسارت دارند، و چه

  اندازند. ها به اشتباه میده و با آن دروغفریب دا
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که بسیار فرق است میان  دانندک مینظران، نی وگرنه صاحب

حافظان حدیث معتبر آنچه  های ساختگی وو روایت هااین دروغ

در میان مردم  زنده بود، علی تا فاطمه اند،نقل کرده

تن  ةپار اعتبار و احترامی داشت؛ چون فاطمه وجهه،

بود. اما پس از وفات او، آن حرمت و اعتبار از بین  پیامبر

الف گام پیش نهاد و بیعت برای پرهیز از اخت رفت و علی

سی و  ةسی و هفت حدیث از شمار امینی عالّمهگاه کرد. آن

دو تا شصت و هفت، از احادیث گسسته و سندهای ناپیوسته، 

است  نقل کردهدر بیان برتری ابوبکر  منسوب به امیرمؤمنان

 ها هویداست. آنبودن که جعل و ساختگی 

شوند، د بهشت میاولین کسی که از امت وار :برای مثال

باشند و من و معاویه برای پس دادن حساب ابوبکر و عمر می

یی تیره و برخاسته از کین و هادروغ هاایم. ایننگاه داشته شده

بازی است که همچون تار  کاری و دجال هایی از فریبپرده

دار احادیث  تنیده شده و کسانی که باید امانتعنکبوت به هم 

نسبت  را به علیها یانت داده و آننبوی باشند، تن به خ

 راستی که چه سخنان زشت و سخیفی گویند. اند. بهداده

 
 . شب غار و خلیفه در مغار76

 فرا رسید.کنند که شب رفتن به غار  می مالک نقلبن  از انس

ا بگذارید من پیش از شم اهلل رسول ابوبکر گفت: یا
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ای باشد، قبل از شما به من وارد شوم تا اگر ماری یا گزنده

 آسیب رساند.

جا  هفرمود: وارد شو. ابوبکر وارد شد. دستش را هم پیامبر

پاره اش را جامهدید بخشی از گاه سوراخی میکشید و هرمی

اش که همة جامهآنجا  کرد. تاپر می کرد و آن سوراخ رامی

اش را در آن فرو برد و ف شد. تنها سوراخی ماند که پاشنهمصر

وارد شد. صبح شد و  اهلل رسول آن را هم پوشاند. سپس

 ات کو؟ او پیامبر را ازابوبکر پس جامهای   پرسید: پیامبر

هایش را برای دعا بلند دست پیامبرکرده بود خبر داد. آنچه 

 رتبة من قرار بده. کرد و گفت: خدایا! ابوبکر را در قیامت هم

 جاب کرد.تخدا وحی فرمود: البته، و خدا این دعا را مس

 اهلل رسول در روایت حسن بصری: ابوبکر پیش از

ای نباشد دهنای یا گزبررسی کرد تا درنده داخل شد و غار را

 قرار داد. اهلل رسول و خود را سپر

دید : ابوبکر هر سوراخی را در غار میدر روایت سوم

برد تا یک روزنة بزرگی که پایش را تا  می در آن فروانگشت 

جایتان را آماده اهلل  رسول یا ر آن فرو برد. پس گفت:ران د

 کردم بفرمایید.

راند که افعی او را گزید. و ابوبکر آن شب را خیلی بد گذ

ابوبکر تو ای   پرسید: کرده بود. پیامبر ورم() بدنش آماس

فرمود:  رسول خدا، افعی. پیامبرای   را چه شده؟ گفت:



   الغدیر همراه   15 

 

پس چرا مرا آگاه نساختی؟ گفت ترسیدم کارها را تباه کرده 

آثار دست خویش را بر بدن ابوبکر گذراند،  باشم. پیامبر

 شد و نشاط باز آمد. های بود که گشودرفع گردید. گویا گره

ها بود و در در غار سوراخگوید: در روایت چهارم، عمر می

 برسد. اهلل رسول ها. ابوبکر ترسید گزندی بهها مارها و افعی آن

ها ارها و افعیبا پای خویش آن سوراخ را گرفت. آن م

زدند و اشک از چشمان ابوبکر سرازیر بود. ابوبکر را نیش می

فرمود: غمگین مباش، خدا با ما است، و خدا سکینه  پیامبر

 1ابوبکر( نازل فرمود.) که همان آرامش و اطمینان باشد بر او

تواند نویسد: هر انسان پژوهشگر میمی امینی عالّمه

 این روایت، نظر دهد: ةدربار

 «مستدرک»روایت سند پیوسته ندارد و حاکم دراینکه  اول

ل بودن و فقدان زنجیرة پیوسته مرسعیب و ایراد آن را، عمدة 

 کثیر هم آن را ضعیف دانسته است. ابن داند.می

های نخست از چنین  دوم، اصول حدیثی کهن در قرن

روایاتی خالی است و در نزد حاکم بخش نخست حدیث 

به ظاهر در قرن چهارم است؛ ولیکن فقرات بعد، صحیح 

متن نیز، فاقد مطلب معقول  ها،بر اینافزوده شده است. افزون 

 بوده که از پریشانی آن حکایت دارد.

                                                                                              

؛ الریاض النضرة 6/171کثیر  ؛ تاریخ، ابن6/12هشام  ؛ سیره، ابن1/66. حلیة االولیاء، ابونعیم 1
1/26. 
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 آید.شیطان به شکل ابوبکر در نمی76

کند: هر کس مرا در نقل می حذیفه از قول رسول خدا

خواب ببیند، خود مرا دیده است؛ چرا که شیطان به صورت 

در رؤیا ببیند، خود من در نیاید، و هر کس ابوبکر صدیق را 

 1آید.که شیطان به شکل او نیز در نمی دیده استاو را 

خدمتکاران مکتب خالفت،  نویسد:می امینی عالّمه

های نمونه و پاک، صیتی را برای پیامبران، آن انسانهیچ خصو

ها را به مردمان عادی هم نسبت آنآنکه  باقی نگذاشتند، مگر

 دادند.

 این روایت نیز از آن جمله است.

بر شمرده  های پیامبرویژگی را از ویژگی سیوطی این

است؛ اما خطیب را این دروغ، خوش آمده که در قرن پنجم 

به دستان آنچه  ها ازگونه روایت کرده است. وای بر آن این

 8خود نوشتند، و وای بر کسبی که پیشه خود ساختند.

 
 را اندوهگین نساخت ، . ابوبکر هرگز پیامبر72

که از حجة الوداع بازگشت، بر منبر  آن هنگام رسول خدا

وهگین نکرد. اند مردم! ابوبکر هرگز مراای  باال رفت و فرمود:

  4برای او بشناسید. این را

                                                                                              

 .2/666؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی 6/166. بغیة الوعاة، سیوطی 1

 .71. بقره / 6

 .6/11االصابة ؛ 1/167. الریاض النضرة 6
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ن را فقط از آگوید: حدیث عجیبی است و ما منده می ابن

گوید: حجر نیز می ابن ایم. اموی شناخته وطریق خالدبن عمر

او دروغگو و کارش  1های خالد رها و سست است.روایت

 سازی بوده است.دروغ

های او همگی ساختگی گوید: حدیث می احمد حنبل نیز

 است.

آن وقت ببینید محب طبری از  یداین سخنان را که شنید

کند و به گزارش می چنین شخصی با حذف اسناد چنین

دهد. برخی هم به دنبال او گام برداشته و به خورد مردم می

پندارند که کار اند و میپرداختهو جنایت تحریف اغفال 

 دهند.نیکویی انجام می

 
 دربارة ابوبکر . آیاتی63

دای سورة بقره، ابت «الم»نویسد: مراد از کلمةعبیدی مالکی می

 اهلل و میم محمد است. الف ابوبکر و الم

 :8«بع سبیل من اناب الیوَاتّ»گوید: مقصود از آیة بغوی می

 پیروی کن که به سوی من باز گردد، ابوبکر است.از کسی 

و  مالفضل منکال اولوتال یأ» مفسران نیز دربارة آیة شریفه

                                                                                              

 6/111 التهذیب . تهذیب1

 .16. لقمان /6
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د قسم بخورند؛ : آنان که گشایشی در کارشان است، نبای1«السعة

گوید: برای العابدین می دانند. شیخ محمد زیندر مورد ابوبکر می

تخت هست و بر روی هر تخت، هزار  صدیق سیصد و شصت،

 8پوشش نفیس به ارزش هزار دینار، وجود دارد.

های برتریسخن دربارة  نویسد:می امینی عالّمه

های او ریم. اما به میزان ثروت و داراییبابوبکر را به پایان می

 افکنیم.نظری می

 ثروت ابوبکر افسانة

ی یجاهلیت به داراگوید: من در عایشه به نقل از نسایی می

برای او  نازیدم. من درم، که هزار هزار اوقیه بود، میفراوان پ

اش چیدم و بر روی هر کدام سیصد و شصت میز در خانه

و انداختم. انقیمت به ارزش یک هزار دینار میروپوشی گر

اید زمی بادانید که این همه تجمل و ثروت چه لوشما می

پس از مبعث به  سالچهار یا پنج داشته باشد. اول، عایشه، 

دنیا آمده و این نازش در عهد اسالم بوده و یا در عصر 

جاهلی که مردم چه شهرنشین و چه اعرابی، گرفتار فقر و 

 فالکت بودند؟

دوم، ابوبکر آن همه ثروت را از کدام حرفه، صناعت و یا 

صدیقه طاهره که  حالی در ملک و باغ و بستان به چنگ آورده
                                                                                              

 .66. نور /1

 .166. عمدة التحقیق، مالکی /6
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ب به ابوبکر و کسان او فرمود: شما اش خطا خنرانیدر س

د و خوراکتان نوشیدیردمی بودید که آب تیره و بدبو میم

وسیلة  بود. خوار و زبون بودید و خدا بههای درختان برگ

ماوردی، روزی  ةبه گفت 1رسولش شما را نجات بخشید.

یافت و آنجا  جد شد. ابوبکر و عمر را دروارد مس پیامبر

اید؟ گفتند: از گرسنگی. بیرون آمدهپرسید چرا در این موقع 

 8فرمود: مرا هم گرسنگی بیرون آورد. رسول خدا

طور با آن همه مال و دارایی پسرش، چابوقحافه سوم، 

جزعان بن  ی عبداهللای براآهی در بساط نداشته تا برای جیره

مزدوری کند با فریاد خود مردم را سر سفرة او بخواند. در 

آمده که ابوقحانه پدر  «مسامرةاالوائل» تعلیقه 22 ةصفح

 صدیق، جارچی آن میهمانی بود.

)سیصدو طور آن همه مال و داراییچهارم، عایشه چ

های ابوبکر اقغرفه از اتدر یک را شصت تخت و لوازم آن(

ایی افسانه سازها، آیا چه کافی بوده آن برای رسو ؟!گستردمی

 اند؟!حیا نکرده

تا  نگاران از وجود آن همه ثروت، پنجم، چطور تاریخ

مده آ ها او اند و پس از قرنعصر عبیدی مالکی، خبری نداده

است؟ و چندین سؤال که موجب مالل  رازها را برمال ساخته

                                                                                              

 .6/117؛ اعالم النساء، کحاله 16. بالغات النساء /1

 . اعالم6
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های  ایسه حدیثشود و عالّمه در مق می و طوالنی شدن بحث

ها و بازی با آیات افسانهبا این  صحیح در شأن علی

 1قرآنی، مطالبی فراوان دارد.

 های عمر در برتری غلوّ

های روحیات، فقه، دانش و گام»تر نیز تحت عنوان پیش

ینه ، بحث هایی داشتیم. اینک در زم«گسترده عملی عمر

ها از روزگار نخست تا  گویی های زاییده همان گزافه برتری

بدان وسیله خلیفة اول به وی و تا آخر که انتقال خالفت از 

 آوریم.بی میزیسته است، مطال

چرانید و ، شتر میهای پیرامون مکّه عمر، روزگاری در کوه

سانید. و مورد رنج و تعب قرار ترکرد، او را میچون کار می

 8خورد.کرد کتک میگرفت و اگر کوتاهی میمی

رش خطّاب، بار هیزم بر سر خود در مدت زمانی نیز، همراه پد

ای خط خط و کوتاه جامة هر دو، پشمینهکه  حالی در گذاشت،می

 4رسید.پوشانید و به ساق و قدم نمیا میبود که از شانه تا بازو ر

دست در بازار عکاظ کودکان را  عصا بهمدت زمانی هم، 

 3گفتند. به معنای عمر کوچک، می، «عمیر»پراکند و آن روز به وی می

                                                                                              

 .61-2/61. رك: الغدیر 1

 .1/126الفداء  ؛ تاریخ ابی6/61؛ الریاض النضرة 6/662. االستیعاب 6

 .6/62؛ الناطق، زمخشری 1/62الحدید  ابی ؛ شرح نهج البالغه، ابن1/11. العقد الفرید، 6

 .6/666؛ الفتوحات االسالمیة  6/61. االصابة 6
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گری داشت و همین کار پس از اسالم حرفة دالّلی و واسطه

 داشت. ز میاشتغال در بازار، او را از آموزش کتاب و سنّت با

 در روزگاری هم در بقیع به فروش اسباب و اَدوات دبّاغی

 1پرداخت. می

های عمر که به دست کند: امّا برتری می مسعود نقل بنا

 گو بافته شده است: ان گزافهغالی

: اگر دانش همة قبایل عرب در رسخنانی در دانش عم .1

کفه دیگر بگذارند، یک کفه ترازو و دانش عمر را در یک 

 و روایت های دیگر. 8تر است،کفة عمر سنگین

دانید که این سخنان شما با آگاهی از تاریخ خوب می

گذشته آوردیم، گزاف و با آن معلومات شگفت عمر که در 

 سازگاری ندارد.

 خدا از قول رسولصحابه: ترین  ترین و فقیه عمر قاری .8

 عمر، 4کنند من مأموریت داشتم عمر را قرائت آموزمنقل می 

 3ترین در دین خدا بوده است.داناترین ما به کتاب خدا و فقیه

تواند میزان میآنچه  چهارده نمونه از امینی عالّمه

 4او در قرائت باشد، آورده است. فقاهت و امتیاز

                                                                                              

 2الجوزی / . سیرة عمر، ابن1

 . 6/22. مستذرك ، حاکم 6

 .62. نوادر االصول ، حکیم ترمذی /6

 . 6/2. الریاضی النضرة، طبری 6

 .111و  2/112و  2/26. رك : الغدیر 6



11   نگاهی به سیره خلفا  

خواند، ند، نماز از جمله آنکه، اگر شخص جنب، آب نیاب

ماه پس از شوهر کردن زاییده بود؛  2یا سنگسار زنی که 

ه در فضل و دانش های سنگین؛ ... کجلوگیری از مهریه

 ها پرداخته و بحث شده است.خلیفه، مفصل به آن

گوید: : بریده میگریزدترسد و میشیطان از عمر می .4

گشت، کنیزی از جنگی باز می رسول خداهنگامی که 

من نذر  رسول خداای  پوست نزد ایشان آمد و گفت: سیاه

ید جلوی شما طبل و دکرده بودم اگر شما به شایستگی برگر

گرنه ای بزن وفرمود: اگر نذر کرده م. پیامبرموسیقی بنواز

 نه.

آن کنیز شروع به نواختن کرد. ابوبکر وارد شد، باز او 

عثمان رسید و  نواخت.بود. علی آمد، باز مینواختن مشغول 

گاه عمر وارد شد. آن کنیز طبل نواخت. آنچنان طبل میاو هم

 اخت و بر روی آن نشست. رسول خدااند را بر زمین

بودم، آن ترسد. من نشسته شیطان از تو می عمر!ای   فرمود:

و زد؛ س علی نزد من آمد، باز او طبل میزد، سپ می کنیز طبل

 تا تو وارد شدی، او طبل رازد؛  بعد عثمان رسید باز او می

 اخت.اند 

 شد.طبل زده می در حضور رسول خدا به نقلی دیگر:

ن طبل را جلوی نواخت اهلل رسول ابوبکر وارد شد،

صدای پای او را  گاه رسول خدانگرفت، تا عمر رسید، آن
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 ابوبکر عمر() شنید و جلوی نواختن طبل را گرفت. آن دو

ای رسول خدا! آن، حالل بود  طور شد؟رفتند. عایشه گفت: چ

فرمود: همه مردم، از  پیامبرحرام گردید؟   وقتی عمر آمد،

 1آن در گشایش نیستند.

در روایتی دیگر از قول عایشه نقل است که سر و صدایی 

رقصیدند و می ایستاد. زنان حبشی رسول خدا شنیده شد.

عایشه  فرمود: ها را گرفته بودند. پیامبرها پیرامون آنبچه

گذاشتم و  ام بر دوش رسول خدابیا تماشا کن. آمدم، چانه

نه، تا ببینم فرمود: سیر شدی؟ گفتم  نگریستم. پیامبر

زنان  دارد. عمر آمد و مردم از پیرامون آنقدر مرا دوست میچ

در نقلی دیگر، عمر مشتی سنگریزه  8حبشی پراکنده شدند.

ای  فرمود: ها پرتاب کرد. پیامبربه طرف آن برداشت و

 4عمر! آزادشان بگذار.

دو وارد خانة عایشه شد، دید  در روایت دیگر: پیامبر

خطاب بن  خوانند، مانع نشد. عمرنوازند و آواز میکنیز طبل می

 ساز اهریمنی؟  در خانه رسول خدابه خشم آمد و گفت 

کنیز را واگذار که برای هر دو عمر آن ای  فرمود: پیامبر

 3قومی، شادی و عیدی هست.
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د: نیازی نداریم در سند این نویسمی امینی عالّمه

ها کافی ها برای آننیم که رسوایی متن آنها، بحث کحدیث

ح سلسله روات آن چند برخی درصدد تصحیاست. هر

ه این اش بدر قصیدة عمریهاند یا شاعر سرزمین نیل  برآمده

برای ها برای اثبات برتری موهوم نازد. بیچارهبرتری عمر می

اند و در عین  قداست پیامبر گرامی را زیر سؤال بردهخلیفه، 

سپس از  امینی عالّمهاند. او مقدم داشتهحال خلیفه را بر 

غنا و  ةده حدیث دربارهای معتبر اهل سنّت، حدود هف کتاب

 موسیقی آورده است.

خوان آمده است: کنیزان خنیاگر و آوازهدر حدیث ابوامامه 

یقی نیاموزید که در داد و ها موسرا نفروشید و نخرید و به آن

شود، حرام ا خیری نیست، بهایی که پرداخت میهستد آن

: در این 1«و من الناس من یشری لهوالحدیث»است. آیة 

سپس روایاتی در  امینی نازل شده است. عالّمهخصوص 

 تفسیر آیاتی دربارة غنا و موسیقی یاد کرده است.

وهش غنا جود این نصوص آیات و روایات در نکآیا با و

ساز و آواز، معقول است که به پیامبر اکرم با آن قداست و 

سازان دین به دنیا داد که حدیثهایی چنان نسبتپاکی 

 اند.در برابر دشمنان، سرافکنده کرده فروش، ما را
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 خوانی  نظر عمر دربارة آوازه

ی آورده شده، جای تعجب است که علمای دربار اموآنچه  از

اند مقام مقدس پیامبر بزرگ های خلیفه خواستهدر ذکر برتری

 خدا را پایین آورند.

قه خلیفه دوّم به موسیقی اما از دیگر سوی، مطالبی در عال

 خوانی نقل شده است، از آن جمله: و آوازه

کند، در کاروانی برای حج جبیر صحابی نقل میبن  خواّت

با عمر همسفر شدم. در میان مردم، ابوعبیدة جرّاح و 

فتند از شعر گعوف نیز حضور داشتند. قومی بن  عبدالرحمن

ن اباعبدالرحمای  خوانی کن. عمر گفت: خدا و برای ما آوازه

ی ما بخواند. برادل ای ان از سویدکربگذارید یکی از دخت

خوانی کردم تا عمر  دم برایشان آوازه خوّات گفت تا سپیده

مه که علّادیگر گفت بس کن که سحر شد، و چندین جریان 

  1در الغدیر آورده است. امینی

 غنا و موسیقی در قرآن کریم

، 8«و من الناس من یشری لهو الحدیث» شأن نزول آیة شریفه

 موسیقی است.در مورد 

مسعود دربارة این آیه سؤال شد، او در پاسخ سه بار  ابن از

 یه،تکرار کرد: قسم به خدایی که جز او معبودی نیست، مراد آ
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است که او  آن نقلغنا و موسیقی است. از جابر نیز، نظیر 

خوانی و گوش دادن به آن است و مقصود از گفت: مراد آواز

اولئک الذین »ة چنان که در آیخرید آن، عوض کردن آن است 

دن جا کر به چنین است و مراد جا 1.«الضاللة بالهدی ااشترو

 ها با یکدیگر است.ضاللت با هدایت و عوض کردن آن

لهوالحدیث، دوست داشتن آن  اند، خریدبرخی نیز گفته

 8است. چنان که گوش فرا دادن به آن، مانند خرید آن است... 

 چهار مذهبموسیقی و خنیاگری در 

اند و گوش دادن به آن دها موسیقی را حرام میپیشوای حنفی

 شمارد.را گناه می

ست. کرده اها از موسیقی و شنیدن آن نهی میامام مالکی

خوانی چطور است؟ در پاسخ  هاز مالک پرسیدند، غنا و آواز

در ردیف حق قرار دارد؟ از جمعی از گفت: آیا موسیقی 

موسیقی نقل شده است. احمد نیز ها هم حرمت حنبلی

ن شافعی نیز از رویاند. یاراگوید: موسیقی در دل نفاق می می

 اند.تحریم حکایت کرده

نظر پیشوایان  کردنویسد: پس از یادمی امینی مهعلّا

چهار مذهب، احادیثی در تحریم، فسق و گناه بودن غنا و 

: کاری دهد، آیا معقول استمیخنیاگری، آورده، سپس ادامه 
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برد به پیامبر  می حرام و گناه که مروّت و عصمت را از بین

این کدام شیطان است که از عمر داده شود. بزرگوار، نسبت 

ای ندارد؟ این، چگونه واهمه اهلل رسول ترسد، لیکن ازمی

رقصند و خنیاگران ها میرقاصهپیامبری است که در جلوی او 

در خانه پیامبر نوازندگی گونه چ شنود؟و او می نوازند می

گشاید، اما عمر به خشم اض نمیشود و او لب به اعتر می

پیامبر  ةآید و اعتراض کرده و بگوید آیا ساز و آواز در خان می

ها در مسجد شریف کنید حبشیست؟! آیا شما تعجب نمیروا

و  پیامبر() کوبند، و اوزنند و بر طبل می می مدینه دف

 گوید: دارد، میها را باز میعمر که آننگرند، و  می همسرش

 جد در نزد رسول خداعمر، کاری نداشته باش! آیا مسای  

آنجا  حرمت شده که اجاره دهد، چنان کارهایی در آن قدر بی

کارهای مباحی مانند معرفی  رخ دهد؟ جایی که حتی

گهی نذر کار حرام، باطل است ها، در آن روا نباشد. وان گمشده

سپس عالمه  طور اصولی باید دارای رجحان باشد. بهنذر و 

 روایاتی را درمورد شرایط نذر آورده است.

 چهار کرامت برای عمر

اص آمدند و گفتند: : چون مصر گشوده شد مردم نزد عمروعاول

کند. پرسید جریان پیدا نمیای دارد و جز به آن، رود نیل، شیوه

)از «نهؤب» این ماهگاه که سیزده شب از گفتند: آنآن چیست؟ 



18   نگاهی به سیره خلفا  

ه ای را که در میان خانوادبگذرد، دوشیزه های غیر عربی( ماه

ام او اند و بر آوریماز راضی کردن پدرش میبعد بزرگ شده 

. اندازیمگاه او را در نیل میوشانیم و آنپهای فاخر میجامه

م روا نیست. آیین اسالم عمروعاص گفت: چنین کاری در اسال

 از میان برده است.ها را آن شیوه

نه زیاد شد و و مردم آن سه ماه را ماندند رود نیل نه کم 

به خلیفه نوشت و او ای  نداشت. عمروعاص، نامهجریان 

ها را از ای؛ اسالم چنان شیوهدرستی کرده پاسخ داد: تو کار

فرستم، آن را به ه است. من در درون نامه کارتی میبین برد

چنین آمده بود: از عبداهلل عمر ن آرود نیل بیانداز. در 

ما بعد، اگر تو از پیش خود امیرمؤمنان به رود نیل مصر؛ ا

داری، جاری مباش و اگر خدای یگانه غالب، جاری  جریان

کنیم که تو مسئلت می سازنده تو است، از خدای واحد قهّار

 را همچنان روان سازد.

تعالی اختند، روز صلیب خدای اند  آن کارت را به رود نیل

یک شبه شانزده ذراع، آن را روان گردانید و بدین ترتیب آن 

 1شیوه از اهل مصر تاکنون برداشته شده است.

ستان نویسد: تنها راوی این دامی امینی مهعلّا

دت علمای اهل سنّت، صالح مصری است که به شهابن  عبداهلل
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 18پردازی است.شهره به دروغ

دستی خود را  داد. عمر چوبای در مدینه رخ : زلزلهدوم

بر زمین زد و گفت به اذن خدا از حرکت باز ایست، و آن 

 8ای رخ ندارد.و پس از آن در مدینه، دیگر زلزلهایستاد 

این ماجرا را با هیچ سند  نویسد:می امینی علّامه

های عصر عمر  اتفاق وقایع ای در میانپیوسته یا گسسته

ای رخ نداده، نویسد دیگری زلزلهمیاینکه  یابیم. البته نمی

ای سخت به زمین لرزه 414چنین نبوده، چنان که در سال 

 وقوع پیوست.

سوزی شد. عمر  مدینه آتشهای  : در برخی از خانهسوم

آتش به اذن خدا ساکن باش، آن ای  پارچه نوشت:ای  عهبر قط

 4لحظه، خاموش شد.اختند و در همان اند را به آتش

خالفت عمر به سال بیستم هجرت،  : در زمانچهارم

اش را بر زمین زد و  در مدینه رخ داد. امیر، نیزهای  زلزله

کنم؟  ش. آیا من در بستر تو دادگری نمیزمین آرام باای  گفت:

 3زمین آرام گشت.
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 لقب امیرالمؤمنین برای عمر() شود می منان خواندهؤم عمر، امیر. 5

کسی، امیرالمؤمنین،  از عایشه پرسیدند: عمر فاروق را چه

 .1خواند؟ او گفت: رسول خدا

و به  سرا را خوش آمده که بر رسول خدا داستان

ساختن یک برتری برای عمر، دروغ ببندد تا با همسر او 

 تاریخ او را رسواآنکه  هایش را راضی گرداند. غافل از شنونده

 سازد. می
 دیگرای  افسانه. 7

عراق نامه نوشت تا دو مرد ب به کارگزار خود در عمربن خطا

ها سؤاالتی  د تا دربارة عراق از آنزیرک و چابک نزد او بفرست

د و عدّی را فرستاد. وقتی به مدینه رسیدند، در بیکند. او ل

مسجد پیاده شدند. عمروبن عاص را دیدند و به او  ةستانآ

اجازه بگیر. عمروبن عاص گفت شما از امیرالمؤمنین  گفتند:

رست گفتید، او امیر است و ما مؤمنان. عمرو به اسم او را د

امیرالمؤمنین. عمر ای   سرعت وارد شد و گفت درود بر شما

پسر عاص تو را چه شده با این نام و عنوان. ای   گفت:

داند تو باید از عهدة این کار بربیایی. عمرو  می پروردگار من

و ما  گفت: لبید و عدّی چنین نامی را مطرح کردند و شما امیر

تر،  ها چنان آمد و پیش ؤمنان هستیم و از آن روز در نامههم م

اهلل  رسول خلیفةنوشت و بعد عمر،  میاهلل  رسول ابوبکر خلیفة
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شد  می نوشت و دیدند با آمدن هر خلیفه بعدی، عنوان طوالنی

 1و چنان پسندیدند که امیرالمؤمنین بنویسند.

 لقب گویند که می ها به صراحت پس از این نقل

را رسول خدا به عمر نداده و حتی او در آغاز  «امیرالمؤمنین»

 امر، تأمل داشته و باالخره دربارة آن نظر داده است.

« امیرالمؤمنین»عنوان  حقیقت آن است که رسول خدا

طالب داده و او را با آن نام خوانده است.  ابی بن  را به علی

بیاور و   بیآ انس برای وضوی منای  : فرمود رسول خدا

انس اولین کسی که ای   به جا آورد و فرمود:ای  آن گاه دوگانه

شود، او امیرمؤمنان و سرور مسلمانان و  می از این در وارد

پیشوای روی سفیدان و خاتم اوصیاء است. انس گوید من با 

خود گفتم کاش چنین شخصی از انصار باشد و این را در دل 

 نگاه داشتم.

گفتم:  انس!ای  پرسید: کیست رآمد. پیامب علی

را  با شادی برخاست و علی است. پیامبر علی

سترد و  می عرق صورتش را با صورت علیبغل کرد و 

رسول ای  گفت را نیز با صورت خود. علی عرق علی

خدا دیدم با من طوری رفتار کردید که پیش تر نکرده بودید؟ 

 کنی و صدای می ادا فرمود: چرا نکنم که تو دین مرا پیامبر

موارد اختالف را از من.  رسانی و پسگوش مردم میمرا به 

                                                                                              

 .6/66؛ تاریخ طبری 16. تاریخ، الخلفاء /1



41   نگاهی به سیره خلفا  

 1کنی.برایشان بیان می

بن  دحیةدامن  در خانه، سرش در به نقلی دیگر: پیامبر

 وارد شد و گفت: درود بر شما، بود که علیخلیفه کلبی 

برادر، ای   چگونه صبح کرده است؟ دحیه گفت: اهلل رسول

 به خیر و خوشی صبح کرده است. رسول خدا

خدا از سوی ما اهل بیت به تو پاداش فرمود:  علی

دارم و ستایشی هد. دحیه گفت: من شما را دوست مینیکو د

و  برای شما به ارمغان دارم: تو امیرالمؤمنین و پیشوای سفید

در دامن  درخشان پیشانیان هستی. در این وقت سر پیامبر

های آهسته چه بود؟  خویش نهاد، پیامبر پرسید: آن صحبت

 فرمود: گفتمان خود را به دحیه باز گفت: پیامبر علی

ل بود که تو را با نامی که خدا تو علی او دحیه نبود، جبرئیای  

  88را نامیده است، نامید.

احادیث دیگری هم مضمون و مؤید، از  امینی علّامه

نویسد: حقیقت در عنوان ورده و در پایان میمنابع مختلف آ

در ساز همین است؛ لیکن آن جماعت حدیث« امیرالمؤمنین»

 ةغلوّ و گزافه، دربار از رهگذر های ذاتی علیابر برتریرب

 اند.هایی به شکل داستان، تراشیدهتریخلیفگان، بر
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 داردعمر، باطل را دوست نمی. 6

آمدم، گفتم:  پیامبرکند: نزد اسودبن سریع نقل می

ام. فرمود: همانا ا ستایش و ثنا، ستودهپروردگارم و شما را ب

دارد شروع کردم  می دوستپروردگار تو عزوجل ستایش را 

د روک، اجازة واند خواندم مردی بلند باال و موی سرآن را می

به من فرمود: ساکت باش. او کمی  اهلل رسول خواست.

 رفت.صحبت کرد و سپس بیرون 

مرا  من خواندن را ادامه دادم. آن مرد باز آمد و پیامبر

سپس فرمان به سکوت داد. آن مرد حرف زد و بعد رفت. 

 دو یا سه بار این کار را کرد و من گفتم یا پیامبر

این کیست که مرا برای او فرمان سکوت دادی؟  اهلل رسول

که باطل را  این عمر است، مردی استفرمود:  پیامبر

به خدا حدیث گفت:  ةدیگر در دنبال دوست ندارد. در روایت

 گر سخنان مراسوگند وقتی گفته شد عمربن خطاب است، او ا

کشید و بیرون گرفت و تا بقیع مرا میشنید پای مرا می می

 کرد. می

چند طریق آورده  بهرا مانند این روایت  امینی علّامه

 است.

نویسد: آیا اینان دانسته و آگاهانه چنین سپس در ادامه می

 مندی به خلیفه، ؟ یا از روی شیفتگی و عالقهاند هایی بافتهیاوه

اند؟ تا گویی کشانده شدهاین گونه به غلوّپردازی و گزافه
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اند و چشم و دلشان جایی که زشتی سخن خود را نفهمیده

 نابینا گشته است.

چه  آن پرسداند، ممکن است کسی بآیا تصور نکرده

داده، ها گوش میبه آن اهلل رسول ستایش و ثنایی بوده که

دانند مصیبتی اگر نمی ؟است آورده می اما عمر را به خشم

  1تر است.دانند مصیبت بزرگمیاست و اگر 

 
 گویندفرشتگان با عمربن خطاب سخن می. 6

فرمود: میان  کند که پیامبربخاری از قول ابوهریره نقل می

ها فرشتگان با آن اسرائیل، مردانی بودند کهپیشینیان از بنی

اند. اگر کسی در میان چند که پیامبر نبودهزدند؛ هرمیحرف 

 8امت من چنین باشد، او عمر است.

نویسد: هدف فرشتگان از سخن گفتن می امینی علّامه

با او مشخص نیست، تا فضیلتی برای او محسوب شود. آیا 

اند داده او آموزش می بهاینکه  یا اند،داشتهفرشتگان با او انس 

تا خطا نکند و او را از اشتباهات برگرداند و یا دست خالی 

نباشد که در مشکالت علمی نماند و خالف شریعت حکم 

 4ندهد.
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 کاغذی در کفن عمر. 2

حسن و حسین بر عمربن خطاب وارد شدند. او مشغول بود، 

تا متوجّه شد برپاخاست و آنان را بوسید و به هر یک هزار 

به پدرشان گزارش دادند. درهم داد. آن دو برگشتند و 

فرمود: عمر در دنیا  فرمود: شنیدم رسول خدا علی

ست. آن دو است و در بهشت چراغ اهل بهشت ااسالم نور 

تند. عمر کاغذ و قلم فبرگشتند و حدیث را به وی بازگ

پدرشان به من حدیث بهشتیان از خواست و نوشت: دو سرور 

چنین و چنان فرمود: و وصیت کرد آن  اهللکردند که رسول

فردای آن روز دیدند آن و چنان شد.  را در کفن وی بگذار

نوشته شده است. بر روی آن که  حالی در کاغذ روی قبر است؛

 حسن و حسین راست گفتند، و راست فرمود: رسول خدا.

نویسد: این قصه خیالی و  می در جواب امینی علّامه

جوزی آن را از احادیث  ابن خرافی در حدی است که

ساختگی دانسته و سیوطی در تحذیر الخواص به آن اشارت 

خ را گویی ویران باد که چگونه صفحه تاری خانه گزافی 1دارد.

 اند.چهرة فقها و مؤمنان را زشت کرده تیره و تار و

 
 . زبان و قلب عمر33

فرمود: همانا خدا، حق را  اهلل رسول کند:ابوهریره نقل می
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 1بر زبان و قلب عمر قرار داد.

نداریم و نویسد: ما از قلب آن مرد اطالع می امینی علّامه

بر زبان جاری آنچه  چرا، گاهیداند. آن اسرار را جز خدا نمی

شما خواستید از  دهد و اگرست، خبر میدر دل اآنچه  شود ازمی

با آن کالم رکیک و  ن زمان که عمرآرسید: در پبامام احمد حنبل 

رو شد و او دوات و کاغذ  روبه اهلل رسول سخن غلیظ با

خواست تا چیزی بنویسد، تا مسلمانان پس از او گمراه نشوند و 

از آن  و آن سخنان را گفت که مقام پیامبرعمر مانع شد 

ها پاک بوده و دردی بر او غلبه نیافته و هر سخنی از حرف

ده است. آنگاه آن ش می رهگذر وحی بوده که بر زبانش جاری

 گفت. ده را حق رسول خداسخن گزن

نمونه دانش عمر که در جلد ششم یا در آن یکصد مسئله 

جاری بوده اضافه بر این،  الغدیر آوردیم، حق بر زبان عمر

است میمون در سند این روایت، ضعیف بن  راوی حدیث نوح

  8داند.حبان او را خطا کار می ابن و

 
 دربارة دانش عمر . رؤیای پیامبر33

د: در خواب بودم، شیری نوشیدم فرمو رسول اهلل

چکد. وشیدنی از ناخن و یا ناخنهایم مینگریستم آن ن می
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فرمود: باشد؟ آنچه  عمر دادم. پرسیدند تعبیرسپس آن را به 

 1دانش.

رت دیگر نیز این روایت را به چندین صو امینی علّامه

نویسد: چنین روایاتی به یقین پس از آورده است. ایشان می

باشد. آیا او ها از بعثت میو بعد از گذشت سالمسلمانی عمر 

او ت؟ آن وقت در این مدت خالی از بهرة علمی بوده اس

گری در بازار او را از فراگیری آورده که واسطهچگونه عذر می

گفت: همة مردم  دانش مشغول ساخته بود و معنای کالم او که

نشین از عمر، داناتر هستند چه خواهد بود  حتّی بانوان پرده

 و...

 
 . عمر و ترس شیطان از وی39

که  حالی در نشسته بودند، ی از زنان قریش نزد پیامبرا عده

کردند. عمر اجازه  او زیاد و با صدای بلند صحبت می با

ن موقع همة بانوان پشت آبرسد. در حضور خواست تا به 

د عمر وارد شد و دید رسول اجازه دا پرده رفتند و پیامبر

  خندد.خدا می

! همواره خندان باشید، رسول خداای   عمر گفت:

فرمود: من از این بانوان در شگفت شدم نزد من  پیامبر

بودند تا صدای تو را شنیدند به پشت پرده شتافتند. عمر گفت 
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! سزاوار بود که از شما بترسند. سپس عمر اهلل رسول یا

ل ترسید و از رسواز من می ،های خوددشمنان جانای  گفت:

 ترسید؟نمی خدا

تر و  درشت آن زنان گفتند: آری تو از رسول خدا

 تندتر هستی.

 پیامبر فرمود: سوگند به خدا هرگز شیطان را ندید، مگر

 راهی دیگر برگزید.اینکه 

ویسد: گزارشگر این قصة ساختگی نمی امینی علّامه

ها جای  ده و حدیث برتری او در ردیف یاوهقدر وقیح بوچ

 دارد.

 اول: آیا آن زنان، همسران او بودند یا زنان نامحرم؟ در

بترسند و  خدا صورت نخست علت نداشت که از رسول

ها از  هر کسی با همسرش شئون ویژه دارد و فرار کردن آن

ها به پس بوده است، آناو نامحرم چون ترس نبوده؛ بلکه 

تر و مر در دین خدا سختاند. در صورت دوم، آیا عپرده رفته

یشه. اند تر بوده، پناه به خدا از این سخن بدونگذشت بی

  1افزون بر این به کتاب الغدیر در جلدهای دیگر رجوع کنید.

 های عثمان پسر عفاندر برتری غلوّ

پنداری( عثمان بپردازیم شما ) هایبه بیان برتریآنکه  پیش از
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های روانی او و پایة  ازة سرمایهاند را به میزان دانش خلیفه،

 ةبارتا درسازیم اش، آگاه میاش و جایگاه ایمانیپارسایی

 ها، شناخت کامل پیدا کنید.کیستی او و چیستی آن برتری
 

 داوری دربارة زنی که شش ماهه زایید و سنگ سار شد. 3

مردی با زنی از قبیلة جهنی ازدواج کرد. آن زن درشش ماهه 

فرزند شوهر او به عثمان شکایت کرد و او حکم سنگسار صادر 

خواهی چه  رسید فرمود: می علی کرد. موضوع به گوش

 بکنی.

و حمله و فصاله ثلثون »...  خداوند تبارک و تعالی فرمود:

 شود. زمان شیردهی بر روی هم سی ماه می: بارداری و 1...«شهراً 

والولدات یرضین اوالدهن حولین »... همچنین فرمود: 

 دهند.رزندانشان را دو سال تمام شیر می: مادران، ف8«کاملین

گفت: به خدا سوگند به این آیه توجّه نداشتم. عثمان 

 4دستور داد آن زن را برگردانند اما او سنگسار شده بود.

خلیفه کتاب خدا را در نویسد: اول، چرا می امینی علّامه

عه، نداند و با آبرو و خون یک ای مورد ابتالی جاممورد مسئله

دانسته چرا از صحابه وم، اگر خود نمیگناهی بازی کند؟ دبی

دیگر نپرسیده است؟ سوم، پیش از او و در زمان خالفت عمر، 
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را گرفته است،  جلوی آن چنان وضعی پیش آمد و علی

 ند داشته باشد.تچهارم، حکم باید مس ؟دناآگاهی تا این ح

که نیست، سنّت هم  مستند خلیفه چه بوده است؟ قرآن

زهی فقاهت و زهی اساس.  ماند فتوای بیمنتفی است، می

خالفت که از بیت اموی بهتر از او بار نیاید و از درخت 

 ناپاک، میوه خوشگوار چیده نشود.
 

 . نظر خلیفه دربارة نماز تمام در سفر9

نماز را دو  یمن در کند: رسول خدال میعمر نقبن  عبداهلل

رکعت خواند و بعد از او، ابوبکر و عمر نیز دو رکعت 

 خواندند.

دو رکعت و پس از آن چهار اما عثمان در آغاز خالفتش، 

 عمر خود نیز هنگامی که با امامبن  خواند. عبداهللرکعت می

مانی که خواند؛ لیکن زگزارد، چهار رکعت مینماز می یفه(خل)

 1خواند.می گزارد، دو رکعتتنها نماز می

با  یحزم آمده: پسر عمر زمانی که در من ابن در عبارت

 اش که برخواند به خانهخواند، چهار رکعت میام، نماز میام

 8کرد.گشت آن را دو رکعت، اعاده می می

ا همان مضمون آورده و چندین روایت ب امینی علّامه

مسعود با جمعی داخل مسجد بن  نویسد: عبداهللاز جمله می
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عثمان( نماز را چند رکعت خواند؟ ) منا شد؛ پرسید، امیر

رکعت، و او نیز، چهار رکعت خواند. به او گفتند گفتند چهار 

دو رکعت  ای که رسول خداای ما حدیث گفتهرب تو خود

اکنون نیز برای شما . : آریطور ابوبکر. گفت خواند و همین می

من با او  گویم، لیکن عثمان پیشواستچنان حدیث می

  1کنم. اختالف، چیز بدی است.مینمخالفت 

گفته است: سنّت  سنّت پیامبرعثمان دربارة تغییر 

و سنّت دو صحابه اوست. لیکن امسال،  همان سنّت پیامبر

رخ داد، ترسیدم آن عادت شود؛ به همین جهت آن را ای  واقعه

  8تغییر دادم.

نماز گزارد؛ به  در منی مریض بود و نتواست سالی عثمان

 آمدند و گفتند: یا علی! با مردم نماز گزار. سراغ علی

دو  اهلل رسول همانندفرمود: اگر خواستید  علی

خواند، نه همان گونه که عثمان میخوانم. گفتند: رکعت می

  4نپذیرفت. چهار رکعت باید بخوانی. علی

های مختلف در چندین گزارش از کتاب امینی علّامه

ها آمده است: د آورده است. در یکی از آن گزارشاین مور

عثمان گفت: این رأی من است و این رأی و نظر هیچ 
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مستندی ندارد و داشتن ملک و انتخاب همسر در شهری و 

خصوص بر مذاق ب شود.ها مجوّز چنان عملی نمیامثال آن

دانند و به در نکاح دو شاهد عادل را شرط می اهل سنّت که

حج تمتع عقیده ندارند که حاجی با انجام عمرة تمتع از احرام 

ند. و بسیاری از شوآید و بعد برای حج محرم میمیبیرون 

توجیه کار خلیفه بیان عذرها که فقهای اهل سنّت در 

  1اند. کرده

 دین و سیاست وقت

آید که د در نماز مسافر، به روشنی بر میاز این روایات وار

گرنه چه دلیلی ی بیشترین مردم، سیاست وقت است وبرا دین

تبدیل شود آن هم به  دارد که نماز دو رکعتی به چهار رکعتی

مسعود است که دین  ابن اختالف، بد است. و ایناینکه  بهانه

داند و چهار رکعت را به میمسافر دو رکعت  نماز را در

 کند.گذاری خلیفه پیروی می ت از سیاستتبعیّ

کند و زیر بر اجرای سنّت رسول خدا تأکید مینیز  علی

رود و حتی در یاست وقت مبنی بر چهار رکعت، نمیبار س

گذرد و  موضوع از نماز مسافر می یامبرهای پس از پ زمان

مانند حج تمتع و نکاح متعه و ترک قرائت و خواندن نماز نافله 

 اندازند. ها نمونه دیگر که به مرور جا میبعد از عصر و ده
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اش و به دنبال کسانی بینا بپس شما در امر دین خود 

 که دانند و به هوش باش که دچار فتنه نشویمباش که نمی

 1کنند.تشان برابر است و چه بد داوری میمرگ و حیا

 تکلمة بحث

در جلد چهارم الغدیر باز دربارة نماز مسافر  امینی علّامه

و شرایط افزوده خلیفه، سخن گفته و ما آن را به دنبال همین 

 آوریم.بحث می

عثمان به کارگزارانش نوشت به من گزارش رسیده: 
ای برای بازرگانی یا گردآوری خراج و یا چوپانی  عده

خوانند، روند و نماز را شکسته مییرون میب حیوانات، از شهر
نماز شکسته وظیفه کسی است که به جایی اعزام شود یا در 

 8برابر دشمن قرار گیرد.
ز انویسد: عثمان آن قید و شرط را می امینی علّامه

سورة نساء  191ة کجا آورده است؟ در احادیث و همچنین آی
 طور مطلق آمده است. به

دائره  ،نّت در تجویز قصرابوحنیفه و برخی فقهای اهل س
تر گرفته و شامل سفر معصیت هم دانسته همانند را وسیع

 4راهزنان و امثال آنان.
ندارد  ای رکعات زمینهپس حضور دشمن داخلی در تعدد 
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و اما خوف دشمن وضع خاص خود را دارد و نماز خوف 
ها، آن ملت ةابر مذاهب همنه بلّمقتضای ادقانونی ویژه دارد و 

یات و کشاورز گردآوری خراج و مالاست که بازرگان، مأمور 
فت را طی کنند مسافراند و ها اگر مسا و چوپان و امثال آن

خوانند و حکم شکسته خواندن نماز برای همه برابر  قصر می
 دلیل است. خوانند و سخن خلیفه بیه تمام میاست و گرن

من یک بازرگان هستم به  پرسید: اهلل رسول مردی از
 1فرمود نمازت را دو رکعت بخوان.روم. بحرین می

 . تعطیل حدود الهی توسط خلیفه0

شراب نوشید و مست کرد. نماز صبح را دو  8ولیدبن عقبه

 4رکعت اضافه گزارد.

و رو به مردم کرد و گفت: افزونتر بخوانم؟ گفتند: نه، ما 

نب و جندب، انگشتری از نمازمان را خواندیم. سپس ابوزی

 مست بود، نفهمید. کشند، از بسدست او می

آن چهار گواه نزد عایشه رفتند و او را در جریان کار 

 عثمان آنان را ترسانده و از خود رانده است.اینکه  گذاشتند و

عایشه گفت: عثمان حدود را تعطیل و گواهان را تهدید کرده 

است. حتی عثمان برخی گواهان را تازیانه زد و آنان شکایت به 

نزد عثمان آمد و فرمود: حدود را  دند. علیرب علی

                                                                                              

 .6/611. الدر المنثور 1
 . ولید برادر امی عثمان بوده است.6

 . 6/66. انساب االشراف، بالذری 6



   الغدیر همراه   55 

 

 تعطیل کردی و مردمی را که بر ضد برادر تو گواهی دادند، زدی.

امیّه و دگرگون کردی و عمر گفته بود: بنیحکم را 

معیط را بر گردة مردم سوار مکن. عثمان  ابی خصوص خاندانب

گویی چه کنم؟ فرمود: او را بر کنار و هیچ پست و میپرسید: 

م نیستند و دشمن وی مده و اگر گواهان، متّهمنصبی به 

 بدار. باشند، حدّ را بر پا نمی

عایشه نیز با عثمان تندی کرد و او نیز به عایشه تندی 

ای جانب ات باید قرار بگیری. عدهدر خانهنمود و گفت: تو 

دیگر طرف عثمان را گرفتند، و کفش به هم  ةعایشه و عد

 پرتاب کردند.

بین مسلمانان  از پیامبر بود که پس این اولین درگیری

 داد.رخ می

 ةدربار را گفتند، و کالم ر همان سخن علیبیطلحه و ز

 1ولید، بسیار است.

ما متن صحیح تاریخ را در مورد ولید برادر خلیفه آوردیم 

و سؤاالتی مطرح است که هواداران خلیفه باید پاسخگو باشند 

 و یا خواننده خود داوری کند.

 
 اذان سوم به فرمان خلیفه. 4

شد، در روز جمعه وقتی نماز به پا می ی اذانواآ، امر در آغاز
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51   نگاهی به سیره خلفا  

و در زمان ابوبکر و عمر، عادی بود  به زمان رسول خدا

تا در عصر عثمان مردم افزون شدند: آوای سوم را در جایی 

 1فزودند و تاکنون هم مانده است.ا «زوراء» به نام

هایی در زمینة افزودن پس از یاد گزارش امینی علّامه

نویسد: مراد از کثرت م در نماز جمعه در زمان عثمان میاذان سوّ

جمعیت که موجب تکرار اذان شده آیا، زیادی جمعیت در مرکز 

 خالفت، مدینه منوّره بوده یا کثرت مسلمانان در عالم؟

در صورت دوّم هزار بار هم اذان تکرار شود آوای اذان 

رسد و به گوش مردم شهرها و کشورها نمی مدینه گوی

د یا با آن، وانگهی آنان موظّف نیستند به اذان مدینه گوش دهن

ف است(. در صورت نخست، ها مختلکه افق) نماز گزارند

گویان در نقاط مختلف مدینه همزمان، کافی بوده  کثرت اذان

نماز  یان اقامه وپس از اقامه، اذانی دیگر که مآنکه  است نه

گفته شود؛ امّا کار عثمان افزودن آوای  کندفاصله ایجاد می

 8گوها. اذاندیگر بعد از اقامه است نه فراوان کردن 

پس از اذان و در روایت صحیح آن است که آوای سوم 

حجر نظر شارحان بر آن است که اوّل،  ابن اقامه است. به گفته
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به ظاهر این  1است.اذان، دوّم اقامه و آوای سوّم پس از اقامه 

آن است که پیش از آن آوا، دو اذان بوده است و  گذاری نام

بوده که آن،  اطالق اذان بر اقامه بدین مناسبت 8:عینی گفته

 باشد. در نهایت باید گفت: خلیفهنوعی اعالن نماز می

ت و جسارت را به خدا گشوده و بعد از او ئباب جر عثمان()

های نفسانی شاج به اقتضای خواه، زیاد و حجنِمعاویه، مروا

 . البته آغازگر، ستمگرتر است.اند خود، با دین بازی کرده

 گسترش مسجدالحرام. 5

هایی خانه 4،هـ مسجدالحرام را گسترش داد 82عثمان در سال 
کرده  را خرید و خانة جمعی که از فروش خانه خودداری

نهاد. آنان بر ها را در بیت المال بودند، خراب کرد و بهای آن
آنان را حبس کرد. عثمان  سر عثمان فریاد زدند و شعار دادند،

 ت و جسارت بخشیده؟ئدانید چه چیزی شما را جرگفت: می
حلم و بردباری من بود. همین کار را عمر کرد، صدایتان 

ن اسید دربارة محبوسین با خالدببنآن گاه عبداهللدر نیامد. 
 حبس بیرون آورده شدند.عثمان صحبت کرد و آنان از 

کند که عثمان با هزینه کردن ده هزار نقل میبالذری 
را توسعه داد و سنّت او را تغییر  اهلل رسولدرهم، مسجد 
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  1داد و دگرگون ساخت.
نویسد: خلیفه برای قانون در اسالم، می امینی علّامه

 کلیّت قائل نبوده و مالکیّت شخصی را به رسمیّت
برای تملّک شخصی، احترام قائل نبوده است. شناخت و  نمی

ا گویا به گوش او نخورده بود که مال هیچ مسلمانی جز ب
خود عثمان آنکه  تراز همه شگفت 8باشد.رضای او حالل نمی

عصر عمر را دیده و توسعة مسجد را به دست او شاهد بوده 
عبدالمطلب مسئله را به محاکمه و  بنکه چگونه عباس

  4کشانده است.دادخواهی 

ها اعتنا نداشته و با سنّت قطعی و اینامّا او به هیچ یک از 

به مخالفت برخاست. او ترس مردم از خلیفة  ثابت پیامبر

کشید، تا آنجا  وقت، عمر را بهانه کرده و کار در زمان او به

را گسترش داد،  اهلل رسول مردم گفتند: عثمان، بنای مسجد

 غییر داده و دگرگون ساخته است.لیکن سنّت پیامبر را ت

 
 . رأی خلیفه در حجّ تمتّع7

م. مردی برای حج و عمره تلبیه یدگزاربا عثمان، حج می

 گفت. می

است. عثمان  عثمان پرسید او کیست؟ گفتند: علی

 ام؟ علیدانی که من از آن، نهی کردهنمیگفت آیا تو 
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خاطر  را به اهلل رسول دانم؛ لیکن من کالمآری میفرمود: 

 1.کنمسخن تو رها نمی

در بحث یکصد نمونه از ة حج( عمت) ما در مورد مسئله

ور تفصیل، سخن گفته و اثبات ط هب 8های شگفت عمر،دانش

بت است و در نسخ آن ایم حجّ تمتّع با کتاب و سنّت ثاکرده

از آن، نهی نفرموده است؛  نازل نشده و رسول خداای  آیه

د. آیا غلوّ و بلکه تنها نظری بود که خلیفه دوّم، معتقد به آن بو

شیرین گفته: عثمان و پس از  ابن گویی آشکار نیست کهگزافه

او عبداهلل، پسر عمر، داناترین مسلمانان در زمینة مناسک و 

آداب حج بوده و اگر سیره و روش داناترین امت، این باشد؛ 

 اتحة اسالم خوانده شده است.پس ف

 
 . تعطیل قصاص6

گوید: وقتی عمر کشته شد، نیز می بکر ابی عبدالرحمن پسر

 هو ابولؤلؤ نهاو با جفیکه  حالی در من، هرمزان را مالقات کردم

کردند، تا مرا دیدند از جا برجستند. در میان ایشان صحبت می

بود؛ دیدم همان خنجری افتاد دو سر که دستة آن در میانه او 

عمر راه افتاد  ابن خنجری بود که عمر با آن کشته شد. عبداهلل

بکر  ابی شمشیر برگرفت و تا آن سخن از عبدالرحمن پسر
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را  هدختر کوچک ابولؤلؤ نهشنید و هرمزان را بکشت و جفی

هم کشت و خواست تمام اسیران مدینه را بکشد، جلوی کار 

 او را گرفتند.

روعاص به او گفت: وقتی آن مشد. ع وقتی عثمان خلیفه

 1و خون هرمزان تباه شد.واقعه رخ داد که تو سلطان نبودی 

ای  و گفت: نویسد: عثمان بر منبر باال رفتبالذری نیز می

های م، امّا اگر زنده بمانیم سخنرانیایمردم ما سخنران نبوده

شاءاهلل( خواهیم داشت. از قضا عبداهلل، هرمزان را  ان) خوبی

لمانان هستند و که از مسلمانان بود، کشت و وارث او همه مس

 باشم من او را بخشیدم آیا شما نیزمن پیشوای شما می

 بخشید. گفتند: آری. می

را قصاص  عبداهلل پسر عمر() فرمود: آن فاسق علی

بدون گناه  کن که گناهی بزرگ مرتکب شده و مسلمانی را

 نابکار اگر دست برای  فرمود:به عبداهلل کرد و  کشته است. رو

 8کشم.تو یابم به خون هرمزان تو را می

بنده  مقداد به پاخاست و گفت هرمزان 4،به روایت یعقوبی

را که از آن خدا و رسول آنچه  انیتوخدا و رسول او بود، تو نمی

 بر کسی ببخشایی. عثمان، عبداهلل را به کوفه تبعید کرد. اوست،
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های نقل شده، نتیجه  موع گزارشاز مج امینی علّامه

عمر را برای ریختن خون هرمزان بن  گیرد که عثمان عبداهللمی

 ازاو آنکه  قصاص نکرد. حال هو دختر کوچک ابولؤلؤ

مسلمانان بود. جدای از حکم خدا، اصرار داشتند و 

سرور مسلمانان او را به کیفر تهدید کرد. او  امیرالمؤمنین

به شام فرار کرد و به معاویه  علینیز در زمان حکومت 

وی نگاری ام جا در تاریخپیوست و در صفین کشته شد. در این

ان کند و چنها را تأیید نمیمطالبی آمده که تاریخ صحیح آن

 1داند.عذرتراشی ها را قابل قبول نمی
 
 . نظر خلیفه در جنابت6

بستر شد و منی از  عثمان پرسیدند: مردی با همسرش هماز 
گیرد د، چگونه است؟ عثمان گفت: وضو میبیرون نیاموی 
گیرد، و موضع را آب از وضو میگونه که برای نمهمان

 8شنیدم. اهلل رسول . عثمان گفت این مسئله را ازکشد می
نویسد: این میزان دانش خلیفه است در می امینی علّامه

که  حالی در اش،حکام در زمان خالفت و فرمانرواییزمینه فقه و ا
 نزدیک نماز نشوید»د: ایفرمکتاب خدا جلوی چشم او بود که می

گویید و نه در ما مست هستید تا بدانید که چه میشکه  حالی در
 4.«ت مگر در حال گذر تا غسل کنیدحال جناب
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واجب است و آن برای از نظر شافعی، غسل از جنابت 
 چند آب جهنده نباشد. جماع است؛ هر

های فقهی و حدیثی ، مطالب زیادی از کتابامینی علّامه
ر چندین حدیث و قول در امر که بالغ ببزرگان اهل سنّت، 

از روی ای  چند که عدهغسل آن آورده است. هرت و لزوم جناب
 اند.ها بافتهآگاهانه عثمان یاوهنا در توجیه سخنتعصب و 

 
 کتمان حدیث نبوی . 2

من از بیم پراکندگی شما گفت: ابوصالح: شنیدم عثمان می
پنهان  ام و تاکنون،شنیده اهلل رسول حدیثی را که خودم از

 کس هر راهی خواست برگزیند.گویم تا هرام، میداشته

فرمود: یک روز مرزداری برای خدا  می رسول خدا

 های دیگر.بهتر است از هزار روز در موقعیّت

پاسداری آمده و آن با  «مرزداری»در حدیث دوّم به جای 

هزار شبی که با عبادت، سحر شود و روزش با روزه سپری 

گردد، مقایسه شده و در حدیث سوّم آمده که عثمان روی 

وضو ساخت سپس گفت: برای شما  1ست و هموارپزمین 

در قرآن ای  آیه خواهم گفت که اگر اهلل رسول حدیثی از

 گفتم.نبود، آن را نمی

کس وضویی نیکو بگیرد و فرمود: هر شنیدم پیامبر

سپس وارد شود و نمازی بخواند، تمام گناهان او در میانه این 
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چند  نماز و نمازی که خواهد خواند، آمرزیده شود. این

 1اند. حدیث را هم از احمد برگرفته

داد  می نویسد: کاش کسی به من خبرمی امینی علّامه

احادیث به دیگران چه ورزی از آموختن آن  که سبب این بخل

ها مردم بیش از پیش هایی که با شنیدن آنه است؟ حدیثبود

کردند و نه تنها پراکنده می به جهاد در راه خدا رغبت پیدا

های نبوی را آمدند تا آن حدیثبلکه گردهم میشدند؛ نمی

خلیفه  چنان کهبشنوند، و خوف پراکندگی از چه بوده است؟ 

اطراف خلیفه رو کنند، های جهاد  یدانپنداشته که مردم به م

خالی بماند و آنان نتوانند با خلیفه انس گیرند و نشسته با هم 

بوده است، چه  گپ بزنند. امّا روایت سوم که در زمان صلح

آموختند که وضوی کامل بسازند و به شد اگر مردم میمی

کاش  ین کار است، انجام دهند؟مسجد روند و نمازی که بهتر

به آن خودداری کرده، بیان ای را که خلیفه از تصریح آیه

 141فهمیدیم کدام است و شاید مراد، آیه نمود تا ما می می

طور یقین،  به :«ان الذین یکتمون ما انزلنا...»بقره است:  ةسور

در  های روشن و رهنمودهایی را که برای مردمآنان که نشانه

و نفرین رد لعن دارند، موقرآن فرو فرستادیم پوشیده می

 خدایند و نفرین گران بر آنان باد.

لو ال آیة فی کتاب » به نقل ابوهریره، عثمان پس از جمله
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، این آیه را تالوت کرده و معلوم داشته، حدیث ...«اهلل عزوجل

جزیی از بینات و هدایت بوده که خدای  از رسول خدا

 1تعالی نازل فرموده است.

پیرامون این کتمان حدیث بندی  عدر جم امینی علّامه

 نویسد:است و میب رسیده به دو مطل

 . نکوهش پوشیده داشتن دانش حدیث؛1

 . لزوم آموزش این دانش.8

در مورد نخست، شانزده حدیث از منابع معتبر آورده از 

فرمایند: کسی که دانشی که میجمله حدیثی از پیامبر

است که آموخته و آن را به دیگران نیاموزد، همچون کسی 

هم  کند؛ اما در مورد دومهزینه نمیرا گنجی دارد و آن 

ز جمله این کند؛ ایاد می چندین حدیث از رسول خدا

خدا مورد رحمت قرار دهد  فرماید:می حدیث که پیامبر

 یکسی را که حدیثی از من شنید و حفظ کرد آن را به دیگر

ان ها را پنهبا این وضع، خلیفه چرا آن حدیث 8رسانید.

داشته است؟ شاید در تبعیّت از شیخین بوده که مانع از  می

دانیم و شاید اند. اما چیزی نمیدیث نبوی بودهنقل فراوان احا

 4آن آگاهی نداریم. ازدانسته که ما  می راای  خلیفه نکته
 سازند.شکار میآها چه دارند و چه سینه داند درخدا می
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 . زکات اسب33

 مردم این کار را 1دانست.عثمان، اسب را هم شامل زکات می

فرموده است: من زکات  گرفتند؛ زیرا پیامبراو ایراد می بر

 8اسب و برده را برای شما بخشیدم.

نویسد: این فتوای خلیفه بدون دلیل می امینی علّامه

برده، استر،  است. سپس بیست حدیث در نفی زکات از اسب،

آورد که اگر در و می 4کند، می االغ و جانوران خانگی، یاد

در کتاب فرائض مانند ن را آبود، و امثال آن زکات می اسب

عمل  ین فرمود که بر آن برنامهای بود. علی امیرالمؤمنبرنامه

 نمود.کرد، یادی از آن میمی

ای اسب، در اصل زکات نیست و رنویسد: بحزم میابن 

اند، به گی گفته... هماحمد، ابویوسف و  مالک، شافعی،

ها بدون دلیل و  وجه بر اسب زکات نیست، فقط حنفی هیچ

اند و در نهایت کوشش اصحاب لبرهان به تفصیل قائ

ها هایی است که اول سند آنبه حدیث حنیفه، استناد ابی

 بر چنان چیزی داللت ندارند.اینکه  مخدوش است. دوم

 
 ها، پیش از نماز عید خطبه .33

گوید: اولین کسی که قبل از نماز سخنرانی کرد، حسن بصری می
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لی وقتی کرد؛ وخواند، بعد سخنرانی میل نماز میعثمان بود. او او

د، روش خود را تغییر داد. البته عثمان نرسبه نماز نمیای  دید عدّه

ن جز این داده که مردم به نماز برسند. ولی سیاست مروامیترجیح 

 دانست که مردم سخنرانی را گوش کنند.بود. او بیشتر مصلحت می

در سنّت شریفه ثابت  دهد کهتوضیح می امینی علّامه

 است.بوده ن، پس از نماز ها در نمازهای عیدی است که خطبه

آن گاه چندین حدیث از صحاح، مسانید و سنن آورده 

فطر یا قربان، نماز برگزار و  در روز عید است که: پیامبر

  1سپس سخنرانی فرمود و خطبه خواند.

ال بر آن منو آید که سنّت پیامبراز این احادیث بر می

گران اموی پیروی کرده و با بوده، ولی بعد، عثمان از سلطه

 مخالفت ورزیده است.سنت نبوی 

یه، به موالی ما امیرالمؤمنین واقعیّت آن است که خاندان ام

گفتند و و بر منبرها، ناسزا می هاعلی درود خدا بر او در سخنرانی

 رفتند. اند و نماز خوانده و میماندهمیمردم برای شنیدن خطبه ن

ها قبل از گزاری اموی چنان اجرا شد که خطبهسیاست

ناگزیر آن آیند، باشد و مردمی که برای نماز میاز نم

حزم، این کار را از  ابن ها و ناسزاها را بشنوند.سخنرانی

  8داند.در نماز می امیّههای بنیبدعت
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 . در قصاص و دیه39

اهل ذمّه( را کشت. ) های شام ، مردی از نبطیجذامی شاس ابن

 اهلل رسول ر و برخی اصحاببیعثمان حکم قصاص داد. ز

شتند. عثمان او را نکشت؛ پادرمیانی کرده و او را از قتل بازدا

 1ای همانند دیة یک مسلمان برای او تعیین کرد.ولی دیه

شگفتا! خلیفه با این نظر، اول خواسته مسلمانی را برای 

دیه مسلمان و کافر را برابر اینکه  قتل کافری بکشد؛ و دوم

وده و نه حکم اولی همراه با دلیل بنه که  حالی در است.دانسته 

خلیفه با سخن اینکه  باشد؛ سوّمحکم دومی موافق سنّت می

اش براساس هوی و هوس بوده، نیزبیر معلوم الحال که زندگا

ر و بیاینکه همان ز خود را تغییر داده است؛ و چهارم رأی

ی دیه اعتراض نکرده و سکوت به موضوع برابر دیگران،

 اند.نموده

کافری،  نویسد: نه مسلمانی به سبب قتلمی امینی مهعلّا

زمینه به دو ها برابر است. آن گاه در هر شود و نه دیه آنکشته می

ذکر ادّلة فقهی و حدیثیِ مسئله پرداخته است. در مسئله نخست 

-آورده، از آن جمله که می ل خداهشت روایت از رسو

و در عبارت « مسلمانی به سبب قتل کافری کشته نشود» فرمایند:

 8«مؤمنی به کافری کشته نشود.»شافعی نیز آمده: 
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چنان داوری کرده که دیة  دوم، رسول خدا ةدر مسئل

سنّت نبوی این بوده و  1کتاب نصف دیة مسلمانان است. اهل

اند؛ تنها ای مذاهب نیز از همان پیروی کردهجمهور فقه

 8اصل لغزیده است. ابوحنیفه از
 

 . رأی خلیفه در قرائت30

، حمد و سوره را نخواند و در عثمان، در دو رکعت نماز عشاء

 دو رکعت آخر آن را قضا کرد و بلند هم خواند.

خلیفه انجام داده و آنچه  معتقد است که امینی علّامه

تر عمر در نماز مغرب چنان کرده، از دو جهت مخالف  یشپ

برگزار کردن یک یا دو رکعت اینکه  اول سنّت نبوی است.

تکرار اینکه  ؛ دومبدون خواندن حمد و سوره صحیح نیست

ده بوهای بعد به صورت قضا هم صحیح ندر رکعت حمد

 علّامهاست، که در هر دو مورد احادیث فراوانی وجود دارد. 

به سی حدیث اشاره کرده و نظر فقهی هر یک از  امینی

شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی را  گانهپیشوایان مذاهب چهار

بع: سزاوار ان یتّ احقّ ورده است. در پایان گفته است: والحقّآ

 آن است که حق دنبال شود.
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 1مانظر خلیفه در شکار حر .35

اند که عثمان به مکّه ها با اسناد صحیح آوردهای حنبلیپیشو

آب و ا کبکی شکار کرده و آن را ب بندرنشینان(،) آمد. اهل آب

همراهان عثمان دست نگاه داشتند  نمک پختند و پیش آوردند.

کار نکرده و فرمان شکار هم و اما او گفت: این را ما ش

 ایم. نداده

، شکار کرده و برای ما آوردند، اند مردمانی که مُحرِم نبوده

 چه اشکالی دارد؟

اد. حضرت که در کاروان بود، فرست او کسی به سراغ علی

خواهم کسانی از اصحاب رسول می و فرمود:به خشم آمد 

شهادت دهند؛ آن گاه که ران گورخری را برای  خدا

آوردند، و ایشان فرمود: ما مُحرم هستیم؛ آن را به کسانی  پیامبر

که در جامه احرام نیستند، بخورانید. دوازده مرد از یاران رسول 

به  با قید سوگند فرمود علی گواهی دادند. سپس خدا

ند، های شترمرغ آوردطلبم که تخمخدا، مردمانی را به گواهی می

فرمود که ما مُحرِم هستیم، آن ها را به کسانی  باز رسول خدا

ای جا از آن دوازده نفر عدهدر این احرام نیستند، بدهید. که در

رفت و داخل  در این وقت عثمان، از سر سفره کنارگواهی دادند. 

 طعام را اهل بندر، خود خوردند.چادر خود شد و 

های مختلف از گون در کتاب را به تعبیرهای گونهاین ماج
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 امینی  علّامه 1گزارشگران متفاوت نقل شده است.

دهد که فقه خلیفه از قصه با شفافیت نشان میگوید: این  می

قدر دور بوده یا خوش داشته که از مسئله چ درک ژرفای

اری دوم در آن مسئله، پیروی کند و مفتیان را از ناسازگ ةخلیف

دهد که میان ان میداد. این نشنمودن با این دستور پرهیز می

ولی مطابق  ؛خلیفه اختالف زیادی بوده و موالی ما علی

بوده  با حق است و حق با علی علی ،پیامبر ةگفت

نیز  و و همراهی او با قرآن به دلیل معیار بودن علی است.

 قرآن مجید:  آیات با ید بودن آنؤوجود حدیث ثقلین و م

 مَ لَّکُم وَ للسَّیَّارَةِ وَ حُرِّأُحِلَّ لَکُم صَیدُ البَحر وَطَعَامُهُ مَتَاعًا

مَا دُمتُم حُرُمًا وَاتَّقُوا اهلل الَّذِیَ إِلیهِ تُحشَرُونَ عَلَیکُم صَیدُ الَبَرِّ
6: 

و شکار خشکی بر شما حرام است؛ مادامی که مُحرِم 

 هستید.

 علّامه 4روایات زیادی در صحاح و مسانید آمده است.

 ها اشاره دارد:ای از آنبه پاره امینی

 ثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلَی شَرِیعَةٍ مَّنَ األَمرِ فَاتَّبِعهَا وَلَاتَتَّبِع أهوَاء الَّذِینَ لَا

یَعلَمُونَ
6: 

 دانند.دنبال کسانی مباش که نمیبه 
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 . داوری به نزد امام علی37

های خمس بودند. صفیّه با  دهیحیس و صفیّه از اسیران و بر

ای که او هم از اسیران و بردگان خمس بود، زنا داد و برده

کودکی آورد. کار یحیس با مرد زناکار به دعوی کشید و داوری 

 فرستاد. طالب بن ابی علی ها را نزدآننزد عثمان بردند و او 

ها همان گونه که رسول فرمود: من دربارة آن علی

کنم. فرزند از آن شوهر داوری کرده، قضاوت می خدا

ها را  زناکار سنگ است و هر کدام از آن قانونی است و جزای

 1پنجاه تازیانه زد.

ین مسئله را گوید: عثمان حکم امی امینی علّامه

، انصاف به خرج داده ارجاع آن به علیدانسته و در  نمی

است؛ زیرا حکم خدا نزد کسی است که علم کتاب و سنّت 

 نزد اوست و به قول شاعر:

کاری از تو ساخته نیست آن را واگذار و به کاری اگر 

 توانی.که می پرداز

، و حدّ یحیس شوهر قانونی آن زن بوده و درست است

زن همسردار، سنگسار کردن است؛  دار یا زنای فرد شوهر

شود، ناگزیر حدّ تازیانه  نصف نمی لیکن رجم تبعیض وو

زیانه است، که تقسیم به گردد که طبق آیه یکصد تامطرح می
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 1نساء بوده است. ةسور 84 ةآی شود. مستند موالدو می

 
 عِدّه در طالق خُلع. 36

نزد من بود، کم در دختر معوذ گفت، همسری داشتم که وقتی 

 شد. وه من میاند غایب بود، مایة غم وخیر بود و هنگامی که 

چه و در برابر دادن هر :به او گفتم .روزی لغزشی از من سر زد

دارم، خود را مطلّقه کنم. شوهرم پذیرفت. پسر معاذ به عثمان 

عِده هر، خُلع را روا دانست و گفت که یک طُگزارش داد و او 

بار حیض و های دیگری از جمله دو  ین باره نقلنگاه دارم. در ا

 8ک آمده است.اند های هایی با تفاوت طهر برای عدّه و روایت

گوید: خداوند عزیز و حکیم به می امینی علّامه

 صراحت فرمود: 

 َوَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصنَ بَأنفُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُرُوَء وَالَ یَحلُّ لَهُنَّ یَکتُمن

 وآلخِرِ وبُعُامِهِنَّ أن کُنَّ یُؤمِنَّ بِاهلل وَالیَوم اخَلَقَ اهلل فِی أَرحَمَا 

إصالَحًا وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِی  حَقُّ بِرَدَّهِنَّ فِی ذَلِکَ إن أَرَادُوالَتُهُنَّ أَ

حَکُیمٌ وَاهللُّ عَزِیزٌ لِ عَلَیهِنَّ دَرجَةٌافِ وَلِلرَّ جَوُعَلَیهنَّ بَالمَعر
4: 

 طالق داه شده، سه حیض یا سه طهر، درنگ کنند... زنان

که از کراهت زن و شوهر،  فرقی میان انواع طالق نیست

از سوی شوهر باشد، طالق  گیرد؛ اگر ناخوشایندیت مینشئ
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رجعی است یا از ناحیة همسر باشد، خلعی است، اگر کراهت 

ق از جهت الطرفینی باشد، مبارات نام دارد. این سه نوع ط

فرقی ندارند و دلیل آن، عام بودن حکم آیه است. فتاوای  عِده

صحابه، تابعین و علمای پس از آنان و پیشاپیش همه، 

 1پیشوایان چهار مذهب، بر آن قرار دارد.

در میان آرای و فتاوا چیزی که موافق رأی عثمان باشد، 

ه، درصدد توجیه وجود ندارد. برخی بر اساس تعصب به خلیف

 8اند؛ ولی، تالشی مذبوحانه است.آمدهر کالم عثمان ب

 
 . زنی که شوهرش گم شده36

داند ی زنی که شوهرش را گم کرده و نمیعمربن خطاب برا

او کجاست، چنین حکم کرده که چهار سال انتظار کشد و 

آن گاه حالل  عِدّه نگاه دارد(.) ده روز سپس چهار ماه و

عثمان پسر عفّان تواند ازدواج کند. پس از عمر، گردد و می می

 4های متفاوت، چنین داوری کرده است.نقلنیز با 

تواند به من  می نویسد: کدام فقیهمی امینی علّامه

که چرا آن زن چهار سال باید صبر کند و انتظار کشد؟ بگوید، 

آیا چنین چیزی در قرآن کریم آمده است؟ کجای قرآن؟ یا از 

سنت برگرفته شده که صحیح و مسند قوم از چنان مطلبی 
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 تهی است.

هایت مدت به افسانه شبیه است که چهار سال نآنچه  جز

که به سئله دارای فروعی است این م 1حمل و بارداری است.

 های فقهی باید رجوع شود. کتاب
 گیردمی بیّاُ . خلیفه حکم را از32

فرستاد و حکم این مسئله را پرسید که  ابی عثمان مردی به نزد

بار  طالق دهد، و آن زن با دیدن سومینخود را  اگر مردی زن

 حال تکلیف چیست؟این خون، به شوهرش رجوع کند، با 

آید که یگزارش بر م گوید: از آنمی امینی علّامه

آموخته است. شکی  ابی دانسته و ازخلیفه حکم مسئله را نمی

پس چرا نیست آن کس که وی را آموخت، بهتر از وی بوده؛ 

وا مقام پیشوایی را به او یا کسی که باالتر از او بوده 

کرد از در ن میو اگر چنا «فوق کل ذی علم، علیم»نگذاشت؟ 

دانش خلیفه،  ةازاند  ای آگاهی ازرشد و بشهر دانش وارد می

تر بوده عمر، از عثمان داناتر و فقیههمین بس که عینی گفته: 

عمر صد اثر آوردیم. دربارة دانش است و ما در گذشته 

 8بینید.بنگرید چه می
 آموزدرا از یک زن می . خلیفه سنّت پیامبر93

پس از کشته شدن شوهرش به  سنان بن فریعة دختر مالک

                                                                                              

ها ر.ك: الفقه علی  ؛ و...؛ دربارة آن افسانه6/626الک، بقاعی . فیض االله الم1
 المذاهب االربعه، مقدمات مدونه الکبری، ابن رشد و...

 . 6/766. عمدة القاری، عینی 6
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اش میان قبیله تواند بهخبر داد و پرسید که آیا می پیامبر

 ربماند؟ پیامبآنجا  ای ندارد که دربرگردد؛ چون خانه

اش بماند تا مدت سر رسد. فرمود: به او بگوید، در خانه

فرستد و داستان  می هفت خود، در پی فریعالعثمان در زمان خ

کند. داوری می خود نیز به همان ترتیبپرسد و  را از او می

  1ک تفاوتی در منابع حدیثی و فقهی آمده است.اند حدیث با

 نیز همانند موردگوید: این قضیه می امینی علّامه

دانسته و یک زن  ن است که خلیفه حکم مسئله را نمیپیشی

ت است معمولی او را آموخته است. شگفتا!کسی که مرجع امّ

و فرا گیرند، ود را از اخهای دینی و مردم باید معارف و آموزه

 بندد و تعجّب ازر میآموزد و گاهی به کاخود از این و آن می

ترین صحابه در  و فقیه عمر است که گفت: عثمان داناترین ابن

باشی، روزگار به تو  روزگار خود بوده است و تا زنده

 دهد.ها نشان میشگفتی

 
 . احرام قبل از میقات93

عمره برای به شکر فتح خراسان، از نیشابور  8عامربن  عبداهلل

احرام بست. وقتی او بر عثمان وارد شد، عثمان به نکوهش او 

مُحرم پرداخت و گفت: کاش از همان جایی که مردم 

                                                                                              

 و... 6/612. کتاب االم، شافعی 1

  .6/21بن عفان بوده. رك: االصابة  . او پسر خاله عثمان6
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های مختلف شدی. قضیّه به صورتشوند، مُحرم می می

 1ک تفاوتی آمده است.اند با

عمره،  ای حج یاردر احرام ب نویسد:می امینی علّامه

ام بستن است که بدون احرام از ها، کمترین حد برای احرمیقات

 ها از هرو اما محرم شدن پیش از آن میقات ها نباید گذشتآن

حرم به عنوان میقات تلقی کردن آنجا، خود م ةشهری یا خان

اختن احرام از اند تأخیری مثال، اتردید بدعت و حرام است. بر بی

و انجام کار خیر و نیکو یا ه عنوان عبادت اما اگر ب ،هاآن میقات

اری نعمت خدا یا نذر به جا آورده شود چه اشکالی سپاسگز

 ها، فراوان آمده جواز آن است از جمله:در روایتآنچه  دارد؟

اند: هر کسی یان حدیث به سند صحیح گزارش کردهپیشوا

ود از مسجد اقصی برای عمره و یا حج، تلبیه گوید و محرم ش

 آمرزد. در تفسیر آیه:خداوند گناهان گذشته او را می

 َّوَأَنفِقُوا فِی سَبیل اهللَّ وَال تُلقُوا بِأیدِیکُم إِلَی التَّهلُکَةِ وَأحسِنُوَاإِن

یُحِبُّ المُحسِنِینَ
8 

های عمره در آن است که در خانهآمده که تمامیّت حج و 

 4نیز نقل شده است. اهل خود، احرام بندد و آن از علی

از منابع معتبر بسیاری در جواز احرام  امینی علّامه

                                                                                              

 و... 7/77حزم  . المحلی، ابن1

 .116بقره /. 6
 و.... 6/62. نیل االوطار 6



   الغدیر همراه   11 

 

ها دارد. نتیجة دقّت در آن منقوالت میقات، گزارش ازپیش 

اختن احرام از اند جواز جلو این است که اجماع بر

حرام در میقات هاست. منتهی افضل آن است که ا میقات

یا کسی  ها بر خود سخت نگیرند،صورت گیرد و انسان

 سته چیزی نگوید.نندا

قال »، «اهلل قال»به قول ابوعبداهلل ذهبی: دانش، آن است که 

با سند صحیح و اجماع و باید از مخالفت ناشی از  «اهلل رسول

و  اهلل رسول جهالت و نادانی، پرهیز داشت و میان قول

 1گانگی ایجاد نکرد. سخن فقیه دو

در برخی کلمات ایرادهایی مطرح  گاه عالمه امینی آن

لُوا لِمَا تَصِفُ أَلسنَتُکُمُ الکَذِبَ هَذَا وَالَ تَقُو» کرده است و با آیة:

نَ عَلَی وا عَلَی اهلل الکَذِبَ إنَّ الَّذِینَ یَفتُرُورَُحَالَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَّتَفتَ

برای آن های شما  ، به چیزی که زبان8«نَواهلل الکَذِبَ الَ یُفلِحُ

  گردد، نگویید این حالل است یا این حرام...می

 
 نبود، عثمان هالک شده بود . اگر علی99

که  حالی در در زمان خالفت عثمان، مردی نزد وی آمد،

 دست داشت و گفت: شما جمجمة انسانی مرده را در

 شود و او معذّب می پندارید که آتش در قبر بر این عرضه می

                                                                                              

 .616 -2/611و رك: الغدیر  6/666. تفسیر، قرطبی 1
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م، اما حرارت و گرمایی گذارروی آن میگردد؟ من دست می

بن  کنم. عثمان ساکت بود و به دنبال علیاحساس نمی

میان اصحاب  آمد و عثمان در فرستاد. علی طالب ابی

. کن او سؤال را باز گفتن مرد گفت: سؤال خود را تکرار آبه 

 ابالحسن جواب بده.ای  عثمان گفت: 

ای و آتش زنه ود: برای من سنگ چخماقفرم علی

 بیاورید.

ها را به آن نگریستند. علیحاضران می ةآن مرد و هم

به آن مرد فرمود: دست بر این هم زد و آتش جرقّه زد. سپس 

زنه بگذار.  شروی این آتسنگ بگذار. گذاشت؛ فرمود دست 

ها حرارت آتش احساس کردی؟ آن گذاشت؛ فرمود در آن

علی نبود، عثمان هالک شده مرد مات ماند. عثمان گفت: اگر 

  1بود.

، گوید: ما از عثمان، زادة خاندان امیّهمی امینی علّامه

هایی که اسرار جهان آفرینش انتظار نداریم او به چنان دانش

کند، احاطه های الهی آن را حمل مینجور دانشبوده و گ

رفت پس از نشستن بر کرسی اشته باشد. امّا از او انتظار مید

خالفت، به مسائلی احاطه داشته باشد که صحابه از صاحب 

شریعت شنیده بودند تا برخالف، فتوا ندهد و راه ارشاد و 

 ...گاری را نبندد؛ ولی با کمال تأسفرست

                                                                                              

 . حافظ عاصمی، زین الفتی.1
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 . جمع میان دو خواهر برده90

ن توایان دو خواهر برده را میمردی از عثمان پرسید، آیا م

ای دیگر را حالل و آیه اهای آنجمع کرد؟ عثمان گفت: آیه

داند؛ امّا من دوست ندارم چنان کنم. آن مرد بیرون حرام می

را دید و همان را  اصحاب رسول خدااز آمد. مردی 

 پرسید.

یافتم که ر کار در دست من بود و کسی را میاو گفت: اگ

شهاب گفته: به گمانم او  ابن دادم.را کیفر می چنان کرده، او

  1بوده است. طالبابی بن علی

 مع میان دو خواهر برده، علیزمخشری نیز گفته: در ج

همچنین  8السالم حرمت را ترجیح داده و عثمان حلیّت را.علیه

ا حرام کرده دیگر آن رای  ای آن را حالل و آیههرازی گفته: آی

 4تر است. است و حلیّت، شایسته

نویسد: بحث در این مسئله، دو می امینی علّامه

در حکم جمع میان دو خواهر اینکه  دارد: صورت اول صورت

برده و جواز و طی هر دو، چنان امری مشهور بین تمام فقهاء، 

حرام است و میان فقهای مذاهب چهارگانه هم، مشهور، 

اند. ند که برخی اظهار نظر قطعی نکردههر چحرمت است؛ 

                                                                                              

 ؛ بیهقی و بدائع الصنایع و...6/11. موطّا مالکی 1

 .1/661. تفسیر، زمخشری 6

 . 676و  1/676کثیر  ؛ تفسیر، ابن6/162؛ ر.ك: احکام القرآن، قصاص 6/116. تفسیر کبیر 6
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است که  1«و ان تجمعوا بین االختین» دلیل این منع در آیه

حرمت را در ازدواج نکاحی یا زر خریدی مطلق گذاشته، و از 

 گرفت.میرالمؤمنین در این مسئله سخت میاین رو، ا

گفتم: من دو  طالبابی  عامر گفت: به علی بنبن  ایاس

و از او  امر اختیار دارم با یکی همبستر شدهخواهر زر خرید د

 میل دارم چه کنم؟فرزندانی به وجود آمده اکنون به دیگری 

  8فرمود: اولی را آزاد کن. علی

که، پس از ثبوت برابری حرمت، جمع میان اما صورت دوم این

آیا شود که آزاد یا برده، این سؤال مطرح می دو خواهر چه

مخصّصی وجود دارد که حکم کلّی در قرآن را تخصیص دهد؟ 

ای  و آیه ای حاللتصوّری داشته و مدعی بوده که آیهعثمان چنان 

وَالمُحصَنَاتُ » دیگر حرام کرده است؛ امّا او آیه را تعیین نکرده و آیة

مِنَ النَّسَاء إالَّ مَا مَلَکَت أَیمَانُکُم کِتَابَ اهللَّ عَلَیکُم وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاء 

تُم بِهِ مِنهُنَّ ذَلِکَُم أَن تَبتَغُوا بأَموَالِکُم مُّحصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا استَمتَع

یتُم بِهِ مِن بَعدِ رهُنَّ فَرِیضَةً واَل جُنَاحَ عَلَیکُم فِیمَا تَرَاضَوتُوهُنَّ أُجُآفَ

، گاهی اوقات شاهد آورده است؛ 6«فَرِیضَةِ إِنَّ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًاالْ

شود. این آیه در مقام حال آنکه از آن آیه چنان مطلبی استفاده نمی

اند و دهنی است که شوهر داشته و به اسارت در آمبیان حکم زنا

کند. در آیه قبل حرمت جمع میان دو خواهر موضوع آن فرق می
                                                                                              

 .66. نساء/1

 . 6/167. الدّر المنثور 6
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مطلق است و این آیه نیز با آن معارض نیست؛ بلکه فقط در میان 

آیه، حرمت جمع بین  بیان حکم زنان شوهردار اسیر است. منهای آن

هایی در این زمینه بحثست و دانشمندان چنان باقی ادو خواهر، هم

 1طوالنی دارند.
 . رد مادر از ثلث میراث94

و گفت: چرا دو برادر، سهم ارث آمد عباس نزد عثمان  ابن

فان کان له »گردانند. خدا فرمود:  می مادر را به یک ششم بر

نیستند. عثمان در « برادران»و دو برادر در زبان قوم تو  8«اخوة

تر عمل شده و میراث پیشرا که من چیزی پاسخ گفت: 

و در شهرها شناخته شده است،  گونه تقسیم گردیده بدان

توانم بشکنم. همین مضمون در عبارت طبری، حاکم،  نمی

  4کثیر، سیوطی و آلوسی آمده است. ابن حزم، رازی، ابن بیهقی،

 نویسد: نوع جواب عثمان به می امینی علّامه

خلیفه به ادبیّات زبان قوم عباس، حکایت از آن دارد که  ابن

توانست بگوید که در زبان می وگرنه خود آشنا نبوده است

ز نیعرب اطالق جمع به دو و بیشتر، رایج است و در قرآن 

 هایی وجود دارد. نمونه

عباس است که او به این نکتة ادبی،  ابن جای تعجب از

او خواسته باشد آنکه  قرآنی و فقهی توجّه نکرده است؛ مگر
                                                                                              

 و ..... 6/111و  162/ 1. ر. ك. احکام القرآن، قصاص 1

 . 11. نساء /6

 و.... 6/122. جامع البیان، طبری 6
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 1ساده کمیت ةخلیفه را آشکار سازد که در این مسئلمایگی  یب

 او لنگ است تا چه رسد به مسائل سخت و دشوار.

 
 . اعتراف به زنا95

، مر با علیمر، به زنا اعتراف کرد. عُکنیزی زنگی در نزد عُ

عثمان و عبدالرحمن عوف، مشورت کرد، جز عثمان. همگی 

ا جویا شد. او گفت: عثمان رحکم به رجم را دادند. عمر نظر 

دانسته  یح اقرار کرد که گویی حکم را نمیای صرگونه کنیز به

 و حد بر کسی است که آن را بداند.

عمر گفت: راست گفتی؛ سوگند به خدا که جانم به دست او است، 

 روا نیست.اجرای حد جز بر کسی که دانسته، کاری کرده باشد، 

 زد و تبعیدش کرد. زیانهگاه عمر او را یکصد تاآن

گوید: اگر سخن عثمان خلیفه راست می امینی علّامه

رسول که  حالی در افتند؛باشد، تمام اقرارها از اعتبار می

با اقرار صریح و نبودن راه گریز، حد اجرا کرده  خدا

م نکرده و از را شنیده و حد رج است. عمر سخن علی

 کرده است؟!زیانه زده و تبعید سویی او را یکصد تا

 
 . خرید و فروش صدقة رسول خدا97

 در آن بود، خرید. عثمان، ملکی را که حق وقف رسول خدا
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اعتراض کرد. او برنتافت و چوبدستی به  علی

هم بر او عصا باال برد، ولی با  بلند کرد و علی علی

  1عباس مسئله فیصله یافت. ابن وساطت

علی و عثمان بر از گفتمان گوید: می امینی علّامه

 خرید آن جایزآید که خلیفه آب و ملکی را خریده که  می

 نبوده است.

او را آگاه کرده و اگر  دانسته، علیاو اگر نمی

؟ دانسته، چرا لجبازی و چوبدستی بلند کردن بر علی می

ن ل حدیث هم مهر کالم است که به آرسد ذیبه نظر می

ی، با کسی فچ کار خالدر انجام هی ؛ زیرا علیاند چسبانده

 کنار نیامده است.

 
 . خلیفه در شب وفات ام کلثوم96

نشسته بودیم. از  اهلل رسول ، دخترکلثومبر سر جنازه ام 

ریخت. فرمود: چه کس از  اشک می چشمان رسول خدا

شما دیشب با زنی همبستر نشده است؟ زیدبن سهل انصاری 

و جنازه را در فرمود: تو پایین برو  گفت: من. رسول خدا

)و به عثمان که همسر او بود، اجازه ورود به قبر  گور بگذار.

 را نداد.(

فلیح گفته منظور آن حضرت، گناه بوده نه مطلق همبستر 
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  11شدن با زن و در مسند احمد هم، گناه مطرح است.

نویسد: مشکل است انسان بپذیرد که می امینی علّامه

که بر آحاد امت خود با آن رأفت و رحمت  رسول خدا

دارد، کار مباح اراده کرده باشد و چنان سخنی بگوید؛ زیرا 

نوعی کشف راز است، آن هم دربارة کسی که در آینده بر 

سی خالفت خواهد نشست. این نظر من است و شما رک

سازان در امر نگیر. حدیثپیرا گمان باش و خبر  خوش

ها،  و سند 8اند،وردهمان، چیزهایی باور نکردنی آهای عث ازدواج

 4چندان سالم نیستند

 
 ها، برای خلیفه و کسان او  . اختصاص چراگاه96

های سرسبز هر منطقه اگر مالک نداشته مرغزارها و چراگاه

باشند، متعلّق به همة مسلمانان است؛ مگر جاهایی که برای 

نگهداری اسبان جهادی و باری در راه خدا و شتران زکات 

که عمر، آن را برای این مقصد قُرق « تقیع» مانندقُرق شود، 

 کرده بود.

اند: فرمود: مسلمانان در سه چیز شریک رسول خدا

  3چراگاه، آب و آتش.
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خلیفه شد، برای خود و کسانش  کهاما عثمان پس از آن

و این از ایرادهایی بود که مردم به وی  1جاهایی را قُرق کرد

لیت قبل از اسالم داشت جاه ریشه در رسومگرفتند. این کار، 

غلط را خواست زنده کند و سنّت  ةوسیله این شیو  و او بدان

و هرگز  8...«فلن تجد سنة اهلل تبدیالً و» اسالم را از بین ببرد.

الی بر شود و سنّت الهی، از حالی به حجا نمی سنّت خدا جابه

 گردد.نمی

 
 . فدک، تیول برای مروان92

ه ن بود که فدک را بآدهایی که بر عثمان گرفتند ااز جمله ایر

بود. همان  اهلل رسول قةن، صدآکه  حالی در مروان بخشید؛

ن میراث پدر، خواست و آن را به عنوا ک که فاطمهفد

د و آن در دست فرزندان مروان بود تا عمربن ابوبکر ندا

 عبدالعزیز آن را از دست آنان بیرون آورد.

یول دانم حقیقت این تگوید: من نمیمی امینی علّامه

ادّعا کرد به همه مسلمانان  چیست؟ اگر فدک چنان که ابوبکر

گشت، پس چرا به مروان اختصاص یافت و اگر میراث بر می

در  طاهره ةبود چنان که صدیق اهلل رسول خاندان

سخنرانی خود و پس از ایشان، پیشوایان هدایت از اهل بیت 
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و پیشاپیش همگی، سرور آنان امیرالمؤمنین  پاک پیامبر

استدالل کردند، مروان که از اهل بیت چنین  علی

بوده به دخت  اهلل رسول نبود. اگر بخشش پیامبر

و  اش فاطمه پاک از گناه که خود نیز چنین ادعا کردگرامی

امیرالمؤمنین و پسران ایشان، امامان سبط، و اُمّ ایمن که بهشتی 

رد گواهی است بر آن شهادت دادند اما برخالف بودن او مو

ردود شد ها مها و شهادتو رسول او، آن گواهی رضای خدا

مردود باشد به چه ل آیه تطهیر و وقتی شهادت و گواهی اه

 توان دل بست؟ می توان اعتماد کرد و به چه حجتیچیز می

ردند و داستان عجیبی است که فدک را دست به دست ک

 آن را به فاطمهای  نوشته ابوبکر طی دستپیش از همه 

برگرداند ولی عمر آن نامه را گرفت و پاره کرد که قصه 

 طوالنی است.

 
 هاقهها و صددارایی ةخلیفه دربار . رأی03

ها( را مال خدا دقات و مالیاتغنایم جنگی، ص) عثمان اموال

پنداشت، به  و چون خود را سرپرست مسلمانان میدانست می

طور که ها و مردم هرن داراییداد تا با آحق میخود 

 کرد. چنان که امیرالمؤمنین علی خواست، رفتار می می

ی جویافکنده و هدفی جز کام ت بر غبغبفرمود: او باد نخو

کرد و تهی ساخت و خویشان در سر نپرورده و پیاپی پهلو پر
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و مال خدا را مانند شتری که  نزدیک او همراه وی برخاستند

 1خوردند و بر باد دادند. لف بهاری افتد،بر ع

ها سهمی مسلمانان در آن ةهایی را که همییعثمان دارا

م داشتند، ها حقی معلور و همه سائالن و محرومان، در آنبراب

عت حق و قانون د. در شرییبخشبه خویشاوندان خویش می

گذاشتن احدی و دادن حق او به بهره مقدس اسالم نیز بی

در  دیگری بدون رضایت وی روا نباشد. سنّت پیامبر

و  همان شهرچنان بود که اهالی  و صدقات، توزیع اموال

سرزمین نسبت به آن اموال سزاوارتر بودند و زکات و 

آنکه  شد مگرت هیچ شهری به شهر دیگر برده نمیصدقا

 8مستحقّی در آن شهر یافت نشود.

غیر از ای  ها را از یاد برد و شیوهاین سنّت ةثمان هماما ع

 آن در پیش گرفت.

غنیمتی آوردند. ایشان آن را در همان روز  برای پیامبر

ای که شخص عیالوار دو سهم و مجرد یک به گونهتقسیم فرمود. 

معاذ را به یمن فرستاد و دستور  پیامبر 4سهم دریافت کرد.

فراخواند و دارایی از مردمان ثروتمند بگیرد داد، مردم را به اسالم 

ن، همچنان در یم، و به بینوایان دهد. او پس از رحلت پیامبر
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در دوران عمر به اینکه  کرد، تاعمل می اهلل رسول طبق فرمان

امّا  مدینه برگشت عمر هم، معاذ را به همان مأموریت برگرداند؛

گفت: من شما فرستاد. عمر  می او یک سوم صدقات را برای عمر

را باجگیر نفرستادم؛ همه را برای اهالی هزینه کن. معاذ گفت: در 

و من برای  وجود نداشت که از من بگیرد، یمن دیگر، مستحقّی

بن  مبا قث نظیر آن است عملکرد امیرالمؤمنین 1شما فرستادم.

 8عباس فرماندار مکه، از سوی ایشان منصوب شده بود.

 آمد و مالی درخواست کرد. علی علیمردی نزد 

آن ای تو. رفرمود: این مال نه برای من است و نه ب

های مسلمانان به دست  هایی است که از شمشیر زنی غنیمت

ای برای با آنان شریک بودهآمده است. اگر در جنگ و جهاد، 

رنه حاصل دسترنج ایشان برای تو سهمی همانند آنان است وگ

 4نباشد. های دیگران،دهان

دو زن یکی عرب و دیگر غیر عرب به  در زمان علی

نزد حضرت آمدند و چیزی خواستند. به هر کدام چهل درهم 

تو به آن زن غیر داد. زن عرب اعتراض کرد و گفت: یا علی 

فرمود: من  دادی که به من دادی. علی عرب، همان مقدار

زندان وجل را نگریستم و در آن ندیدم که فرکتاب خدای عزّ
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از اصفهان  1اسماعیل به فرزندان اسحاق، برتری داشته باشند.

مالی به دست او رسید. آن را هفت قسمت کرد؛ یک قرص 

 8نان، اضافه آمد آن را هم هفت قسمت فرمود.

بر همین اساس، صحابه از عملکرد خلیفة دوّم خوشنود 

بخشید. و برخی را بر برخی دیگر برتری مینبودند؛ زیرا ا

زنان دیگر بیشتر از  اهلل رسول مثال، به همسران برای

و بدریون را بر دیگران، ارجح  داد یا مهاجران را بر انصار می

 4دانست.می

م برابر آیات شریف قرآن در که سیاست کلی اسال حالی در

، معلوم 2و حشر، آیة  29و توبه، آیة  31های انفاق، آیة  سوره

 است.

کرد و هر کس اعتراض عثمان بر این اساس عمل نمی

وبدستی او شد. چرو می بهکرد با ضرب و شتم و تبعید رو می

پذیرتر بود؛ زیرا تازیانه و عصا نیز  از چوبدستی عمر، انعطاف

 3همراه داشت.

 
 العاص ابی های خلیفه به حکم پسر . بخشش03

را که بالغ بر سیصدهزار درهم  عثمان، صدقات قبیله قضاعه
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عموی خود حکم، همان رانده شدة رسول شد، یک جا به می

 اوآنکه  بخشید و او را به خود نزدیک کرد. پس از خدا

به تن داشت و بزی را ای  پاره پیراهن کهنه وکه  حالی در

آنجا  راند، زیر نگاه مردم، وارد خانه خلیفه شد. وقتی از می

از خز و عبایی اشرافی بر ای  و جُبّهابیرون آمد، مردم دیدند 

کار ین هماز ایرادهایی که مردم به عثمان گرفتند،  1دارد. دوش

را دوباره پناه داد و به رانده شده پیامبرکه  8او بود خالف

 4مدینه آورد و یکصد هزار به او بخشید.

شید، آن را بخوقتی به خویشاوندان خود، چیزی میعثمان 

یسار بن  کرد. روزی به عبدالرحمنالمال حساب می از بیت

العاص بدهد. او  بن ابی دار، دستور داد اموالی را به حکم خزانه

امتناع کرد و گفت، ان شاء اهلل اگر مالی بیاید، خواهم داد. 

عثمان پافشاری کرد و به او گفت: تو گنجور ما هستی، هرگاه 

به تو دادیم، بده و وقتی سکوت کردیم، ساکت باش. او گفت 

ت نیستم؛ من گنجور دروغ گفتی: من گنجور تو و خاندان

کرد کلیدها را و روز جمعه که عثمان، سخنرانی میمسلمانانم 

 مردم، عثمانای  اخت و به مردم گفتاند و جلوی خلیفهآورد 

خاندان وی هستم. عثمان کلید  پندارد که من گنجور او و می
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 1المال را گرفت و به زیدبن ثابت سپرد. بیت

 حَکَم را بشناسید

ولهب، همسایه بود و مانند اب اهلل رسول او در مکه با

داد. کارش اخته کردن گوسفند را بسیار آزار می پیامبر

و وقتی رسول نشست  می م در کنار پیامبر اکرمحَکَ 8بود.

رکات چشم، تقلید گشود، او با حب به سخن میل خدا

 آورد.پیامبر را در می

طور  همین: «کن کذلک» او را دید و فرمود: رسول اهلل

از  باش و او تا دم مرگ با این حرکات، ماند. پیامبر اکرم

امش اند جایگاهی دیگر او را نفرین کرد: خدایا! رعشه بر

بیافکن. او در جا خشکش زد و رعشه گرفت و یک ماه در 

 4همان حال بیهوشی ماند.

در دین و که  حالی در حکم بعد از فتح مکّه به مدینه آمد.

 بود. ایمان او تردید

 حَکَم، کی به جنون مبتال شد؟

انش بود، او در خانه یکی از همسر روزی رسول خدا

 او را شناسایی کرد نگریست و پیامبر میپیامبر را  پنهانی

: کیست که مرا در مورد این ای بیرون آمد و فرمودو با نیزه
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ک نفرین شده، معذور بدارد؟ سپس فرمود: او و فرزندانش مارمول

 1ها را به طائف تبعید کرد؛آن ةدر این جا با من بمانند و همنباید 

 ساخت.را، فاش می او اسرار رسول خدا چرا که

ابوبکر سخن گفت  عثمان با ،پس از رحلت رسول خدا

اش را برگرداند. ابوبکر این کار را نکرد و گفت: که او و خانواده

مر وقتی عدهم. را پناه نمی اهلل رسول هایدهمن رانده ش

ها، وساطت کرد. او هم مانند خلیفه شد باز عثمان دربارة آن

ها را زمانی که خود عثمان خلیفه شد، آنابوبکر جواب رد داد؛ تا 

  8وارد مدینه کرد و مردم این کار او را بر وی عیب گرفتند.

راهی حکم، مردم را به گم گوید:می امینی علّامه

و و ة اهایی دربارداشت و قصهخواند و از اسالم باز می می

اند که همگی حکایت از ناپاکی اصل و نسب فرزندانش آورده

مالقات با پیامبر  ةاو دارند. او روزی آمد و اجاز

بگذارید  صدای او را شنید و فرمود رسول خداخواست.

کس که از صلب او بیرون بیاید نفرین خدا بر او و بر هر آن 

 4کند....اند  منانآید، جز مؤ

ا دارد و به سرنوشت ه هثابت دربارة او سرودبن  نحسا

دینه مرد و عثمان ی کرده است. حکم در میهاشوم وی اشاره

 3ای برپا کرد.بر قبر او خیمه
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 حَکَم در قرآن

: آن کس 1«اف لکما... والذی قال لوالدیه» مروان مدّعی بود: آیة

 ةر شما، دربارکه به پدر و مادرش گفت: وای ب

ید بکر نازل شده است. عایشه این سخن شنابیابن عبدالرحمن

ای نازل نشده. ولی در شأن و گفت: در مورد خاندان ما آیه

هَمَّازٍ مَّشَّاء  * نِمَّهیکُلَّ حَلَّافٍ  وَلَا تُطِعْ» های: آیه حکم() پدر تو

جو و  سوگند پیشة زبون که عیبهر دنبال  بهمباش  8«بِنَمّیمٍ

عایشه به مروان گفت که  4است، نازل شده است.چین  سخن

فرمود: پدر و نیای تو درخت نفرین  می اهلل رسول شنیدم

 3شده در قرآن هستند.

آورده است. رسول  ةمربن  م از زبان یعلیتحا ابی ابن

یه بر منبرهای زمین باال امدیدند که بنی در رؤیا خدا

بدی  انحاکمها را آن .یابنده میروند و به شما سلط می

پس خدا  وهگین بود.اند  این رؤیا از اهلل رسول د وبییا می

در رؤیا به تو نشان دادیم، فتنه و آزمونی آنچه  نازل فرمود: و

ا را هدرخت نفرین شده در قرآن، و ما آناست برای مردم و 

  4افزاید.ها را نمیا جز طغیان و سرکشی آندهیم امبیم می

های متعددی به در این زمینه حدیث امینی علّامه
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 1آورده است. بسیار منابع کردیاد های گوناگون و باروش

طور خاص و عام در  امّیه به به هر حال در لعن و نفرین بنی

و  40احزاب/ ةقرآن کریم، آیاتی وجود دارند، از جمله: سور

 .84و  88محمد/

 نگاهی در دو سخن

عبدالعزیز و معاویه در این اوّل قرطبی گفته: عثمان، عمربن 

 داخل نیستند. شجره نفرین شده() رؤیا

یص صگوید: پیرامون این استثناء و تخمی امینی علّامه

های معتبر، بحث را طول عموم آیه با وجود انبوه روایت

العاص  ابی ه فرزندانویژ امیّه و به طور کلی بنی دهیم که به نمی

 گیرد.را دربرمی

پس از من اهل بیت من از سوی  فرمود: رسول خدا

ترین در خواهند شد و دشمن واره و دربهبرخی امتّم کشته و آ

  81ومند.زامیّه، پسران مغیره و پسران مخ افراد برای ما، پسران

ابوذر رسیده که هرگاه تعداد  از این سخن پیامبر

خویش و مال  ةامیّه به چهل تن رسید، بندگان خدا را برد بنی

خدا را عطایی برای خود و کتاب خدا را مایة دغلکاری قرار 

عاص سی تن شد  روایت دیگر: اگر تعداد پسران ابی 4دهند.
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مال خدا را دست به دست و بندگان خدا را برده و دین را 

د روزی مروان برای نیازی نز 1اسباب تبهکاری قرار دهند

گین شده: پدرِ ده پسر ام سنزندگی ةگفت: هزین معاویه آمد و

ام او گفت و  عمو شدهو برادرِ ده تن و برای ده تن دیگر، 

دانی که عباس کرد و گفت: آیا نمی ابن به رفت. معاویه رو

حکم به سی تن  ابی رانفرمود: وقتی تعداد پس رسول خدا

کنند دا را در میان خود دست به دست میهای خرسید نشانه

پندارند و کتاب خدا را بندگان خدا را برای خود بنده می و

صد و هفت تن  سازند و وقتی به چهار می وسیلة دغلکاری

عباس  ابن ها، خیلی سریع خواهد بود.بالغ شدند هالکت آن

 8دانم.گفت: آری می

هر  «امة آفة و آفة هذه االمة بنوامیّه لکل»: امیرالمؤمنین

 4امّتی آفتی دارد و آفت این امّت، فرزندان امیّه هستند.

دچار  دردی سختجهل به ابوحکم و ظفر گفته:  ابن دوم:

 3بودند.

در حق حَکَم و فرزند او، ضرری به  نفرین پیامبر

ایشان ندارد؛ زیرا این نفرین، با حدیث دیگر جبران شده است 

 فرمود: که
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 آیند.ها که به خشم میانسانبشری هستم همانند دیگر من 

لعنت  از خدا خواسته هر که را دشنام گفت یا ایشان

 هها را موجب رحمت، پاکی و کفار کرد و یا نفرین فرمود؛ این

ظفر در حق ابوجهل، توجیه  ابن سخن 1برای او قرار دهد.

ندارد که او مشرک از دنیا رفته است؛ برخالف حکم که او 

است که یک صحابی چنین باشد.  صحابی بود و بسیار زشت

پس باید گفت: این حدیث اگر صحیح باشد شامل قبل از 

 اسالم است.

فهمد  حجر می ابن دانم آیایسد: من نمینومی علّامه امینی

گوید و یا شوخی  ی سخن میآیا او جدّ گوید؟ه چه میک

ة حکم و پسرش مروان دربار کند؟ چگونه نفرین پیامبر می

آن هم بر اساس یک روایت تحریف شدة ابوهریره ضرر است  بی

آورد؟ میممکن، فرود  ةترین درج را به پایین که مقام پیامبر

از روی هوا  آن حدیث برخالف کالم خدا است که فرمود: پیامبر

و جز وحی نیست که به گوید، کالم ا و خواهش نفس سخن نمی

ها و انسانی او بشری است همانند دیگر آرشود. وی القاء می

پس اگر لعن و نفرین او با  «بشر مثلکم یوحی الیانا قل انما »

 چه راه نجاتی دارد؟ شدهوحی باشد، آن رانده 

ها باشد! حجر، وحی نیز تابع هوس ابن پنداربه آنکه  مگر

آید. شان بیرون می هایاست که از دهان بزرگی چه سخن
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های حدیثهمه آن او با  وانگهی گذشته از عصمت پیامبر

. 1«فسوق المسلمسباب » کند که فرمود:صحیح چه می

و رسول خدا فرمودند: هرگز  ناسزاگویی مؤمن، فسق است

 8سباب، فحاش و بسیار نفرین کننده مباشید.

پس آن روایت ابوهریره در صحیح بخاری و مسلم که با 

ناسازگار است، پرداختة دست هوی در  عصمت پیامبر

محبوبیّت برای خاندان ای ایجاد ربعصر معاویه است که 

های الدین پنبة آن حدیثو علّامه شرفعاص ساخته شده  ابی

 4ساختگی را زده است.

های نفی عصمت و حجر در آن یاوه ر ما گاهی با ابناگ

شته انسان به خود وا گذراه آمدیم، آن ا قداست از پیامبر

فرزندان وی در شأن حَکَم و های نازل شده دربارة آیهشده 

ها هم ضرری بر آنان ندارد و بر ایشان گوید؟ آیا آنچه می

 و طهارت خواهد داشت؟!رحمت، کفّاره  برائت،

 حجر در تبرئه ابن قدر فاصله است میان این سخنچ

بکر که به عثمان گفت: عموی ابیالعاص و سخن  بن ابی حَکَم

وای بر نیز کالم عمر به عثمان که گفت:  تو در آتش است و

چگونه  شدة رسول خدا تو دربارة آن نفرین و رانده
                                                                                              

 اند. ماجه و دیگران گزارش کرده . این حدیث ها را احمد، بخاری، ترمذی، نسایی و ابن1

و صحیح  6/71و صحیح بخاری  اند. ی، صحیح دانستهو. این حدیث ها را هیثمی، سیوطی و منا6
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 کنی؟وساطت می

حجر خواسته با مطرح کردن صحابی گری، حکم را  ابن

 هاست. مسخره کردنتبرئه کند؛ اما کار او رسواتر از این

إنَّ الّذینَ یُؤذُونَ اهللَ وَرَسُولَهُ » برای وی که آزاری بوداهلل  رسول

آنان که خدا  1«فِی الدُّنیَا وَاآلخِرَةِ وَأعَدَّ لَهُم عَذَابًا مُّهِینًا لَعَنَهُمُ اهللَّ

آخرت برایشان لعنت  آزارند، خدا در دنیا وو رسول او را می

 8بار فراهم آورده است. و عذابی خفّت

 رفتارهای اهانت آمیز به قدری از حکم سرزد که نفرین

 گذشت. آیادر حقّ او تحقّق یافت؛ چنان که  اهلل رسول

با صحابی  او را به خانة پیامبر ةحجر نگاه مخفیان ابن

در پاسخ  کند؟ رفتار ناپسندی که پیامبر دانستن او حل می

یافتم، چشم وی او را میمد و گفت: اگر به آن از خانه بیرون آ

 آوردم. را در می

 اهلل رسول ه صحبتشود کل منافقان چه میبنابراین، حا

نَ وَمِن ووَمِمَّن حَولَکُم مَّنَ األَعرَابِ مُنَافِقُ»: 4اندرا درک کرده

نَعلَمُهُم سَنُعَذَّبُهُم علَمُهُم نَحنُ ا عَلَی النَّفَاقِ الَ تَهلِ المَدِینَةِ مَرَدوأَ

و از اهل مدینه، برخی بر : 6«ثُمَّ یُرَدُّونَ إلَی عَذَابٍ عَظِیمٍ مَّرَّتَینِ
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ها را شناسی، امّا ما آننمی اند تو آنان رافاق، خوگرفتهن

گاه به عذابی د که دوبار، عذابشان کنیم آنباششناسیم؛ زود  می

و  سول خدابزرگ برگردانده شوند. آیا هم عصر بودن با ر

 تواند به حال آنان مفید باشد؟درک صحبت آن حضرت می

وانگهی فرض کنیم این بیماری سخت روحی و روانی را 

-طرف کند؛ دردهای جسمانی او چه میبر  مصاحبت پیامبر

، به آن مبتال گردید و شاید این شود که با نفرین رسول خدا

اینکه  بیماری سخت ناشی از راندن وی از مدینه بوده است و

 و در میان اصحاب حضور داشته باشد،د انخواستن اهلل رسول

روانی در حکم گردیده است و خباثت او را دو  ةسبب ایجاد عقد

رهایی در عالعاص ش ابی داران فرزندان امیّه و چندان کرد. جانب

ها، اه به خدا از محیطی که بهترین آن. پناند تمجید او سروده

 العاص و بنی مروان باشند! بن ابی حَکَم

 چند سؤال

و حَکَم را رانده و نفرین کرده  که رسول خدا نای با وجود

گرفتار شده و ابوبکر و عمر وساطت  اهلل رسول او به لعن

اند، چرا عثمان برگرداندن وی به مدینه نپذیرفتهعثمان را در 

 د؟دارمقدم می بر پیامبر -مویش بودهچون ع ـاو را

زوَاجُکُم م وَأبنَآؤکُم وَإخوَانُکُم وَ اَقُل إن کَانَ آبَاؤُکُ»

 تَخشَونَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنَ عَشِیرَتُکُم وَأَموَالٌ اقتَرَفتُمُوهَا وَتِجارَةٌوَ
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أحَبَّ إلَیکُم مَّنَ اهللَّ وَرَسُولِهِ وَجَهادٍ فِی سَبِیلِه فَتَرَبَّصُوا تَرضَونَهَا 

اگر بگو : 1«الَ یَهدِی القَومَ الفَاسِقِینَوَاهلل مرِهِ حَتَّی یَأتِیَ اهلل بِأََ

ایل و تبار  ،همسران شماان شما، پدران شما، پسران شما، برادر

 ی که از کسادتاید و تجارهایی که به دست آوردهشما و دارایی

به  و هایی که دوست داریدرونقی آن بیم دارید و مسکن و بی

هستید، نزد شما از خدا و رسول او و جهاد در راه آن دلخوش 

تظار بکشید تا فرمان خدا پس ان تر باشد، خدا دوست داشتنی

 کند!کار را هدایت نمیسد و خدا قوم بدفرا ر

 باشد و آیا پیامبرخلیفه مگر نباید اسوه و سرمشق 

 ین آیه را دیده و آن سخن را گفته است؟!حجر ا ابن

حال او با سوء استفاده از قدرت، حکم را از تبعیدگاه ـ 

عطاهای کالن را به او برگرداند؛ به چه دلیل از مال مسلمانان، 

، که ی زکات قرار دادهخشید و او را امین صدقات و گردآورب

 دار بود. او نه مورد وثوق و نه امانت

چطور خلیفه صدقات قضاعه را به مدینه اینکه  دیگر -

را بین بینوایان  چنان که گذشت باید آنکه  حالی در آورد

و  8کرد؟ این شرط مصرف صدقات استقضاعه توزیع می

ضاعه، در میان قبیلة قآنکه  علما بر آن اتفاق نظر دارند و یا

 شده است؟!دستی یافت نمیبینوا و تهی
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ای که خواهی یا نخواهی صدقات و زکات مردم بیچاره

مال پرداختند، دارایی خود را در دست جبّارانی روسیاه مانند 

 د و سؤال نکنند، چنانم، مروان، ولید و سعید باید بریزنحَکَ

نسبت  ای ثقیف به پیامبرآن زناکار حرفه شعبهبن  ةکه مغیر

ار امیران قرار دهید، حساب با اموال را در اختی داد که فرمود:

گوید اموال را به ایشان بدهید عمر نیز میهاست. پسر  آن

چند که با آن باده نوشند و بر سر سفره خود گوشت سگ هر

 1بنهند.

خُذ مِن »آیا پاکسازی حاصل از گرفتن زکات که فرمود: 

رُهُم و تُزَکَّیهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَیهِم إِنَّ صَالَتَک أَموَالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّ

هایی آنان، زکات بگیر رایی: از دا8«سَکَنٌ لَّهُم وَاهلل سَمِیعٌ عَلِیمٌ

 ...، همین است؟ها را پاک و پاکیزه کنیتا آن

برای این سخنان، وزنی قائل نیستیم و آن افکار را ما 

دانیم و ی علیل گردانندگان مکتب خالفت میزاییدة مغزها

دانیم؛ ها مبرّا میرا از آن نسبت اهلل رسول مقدس مقام

کعب خدا تو را از امارت و حکومت ای  چنان که خود فرمود:

امارت سفیهان چیست؟ اهلل  رسول سفیهان، نگاه دارد. پرسید: یا

بر راه من نیستند و فرمود: پس از من کسانی خواهند بود که 

های کنند. کسانی که دروغمن، زندگی نمی شبر سنّت و رو
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ها را راست پندارند و در ستمگری یاریشان نمایند، از من آن

پس پرداخت صدقات و  1ها نیستم...!آننیستند و من هم از 

هایی کمک و  ان از آشکارترین نمونهگروه حاکم زکات به این

 یاری به گناه است.

کوکاری کمک کنید و با گناه و یخداوند فرمود: بر تقوا و ن

های وانگهی صدقات در دارایی 8همیاری ننمایید.تجاوز 

ثروتمندان مانند مالیات است و باید به مصرف بینوایان برسد 

 و بس.

أموال األغنیاء سبحانه فرض فی  ان اهلل» فرماید: می علی

أقوات الفقراء فما جاع فقیر الّا بما متع به غنیّ واهلل سائلهم عن 

خداوند سبحان روزی بینوایان را در دارایی  4«ذلک

آنکه  ثروتمندان، قرار داده، پس هیچ بینوایی، گرسنه نماند مگر

مند گردیده و خدا از آنان،  شخص دارایی از آن، بهره

 بازخواست خواهد کرد.

 جریان صدقات در شریعت مطهّر، همین است؛ امّا چه باید

کی اند ها چنان کردند کهکرد که خلیفگان و علمای مکتب آن

 از بسیار را بازگو کردیم و به خدا باید پناه برد و بس.
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 های خلیفه به مروان . بخشش09

العاص که پسر عمو و شوهر  ابی عثمان به مروان پسر حکم پسر

 أَبان بود، یکجا خمس غنائم افریقا را بخشید.دخترش، اُم 

شاعری خطاب به خلیفه گفت: به پروردگار بندگان، 

کنم خدا مردم را خودسر رها نفرموده. تو، آن وگند یاد میس

ی و به خود نزدیک کردی، برخالف روش دنفرین شده را آور

گذشتگان عمل نمودی، خمس، حق بندگان خدا را به وی 

 1اختصاصی ساختی...!دادی و چراگاهی 

سعد را به آفریقا فرستاد... و دستور داد بن  عثمان، عبداهلل

 8سیصد قنطار طال به خاندان حَکَم یا به شخص مروان بدهند.

رسد عثمان یک پنجم غنائم را در جنگ اوّل به به نظر می

ها سعد داد و در جنگ دوّم نیز یک پنجم از غنیمتبن  عبداهلل

ای نو ساخت و مروان در مدینه خانه 4بخشید.را به مروان 

مردم را برای سور دعوت کرد. مسوّر نیز از جمله مدعوین 

بود. مروان در ضمن صحبت گفت: به خدا سوگند من در 

نیز از مال مسلمانان هزینه ساختن این خانه حتی یک درهم 

اگر غذایت را بخوری و حرفی نزنی، ام. مسوّر گفت: نکرده

است. تو همراه ما در جنگ آفریقا بودی. مال، برده  برایت بهتر

خمس  خلیفه() ما کمتر بود؛ پسر عفان ةو دارایی تو از هم
                                                                                              

 .6/621؛ عقد الفرید  6/62؛ االنساب ، بالذری  26قتیبه / . معارف ، ابن1
 .6/61. طبری 6

 . 6/62. الکامل، 6



014   نگاهی به سیره خلفا  

مأمور صدقات شدی و اموال  آفریقا را به تو بخشید. تو

 1.را برای خود بردی مسلمانان

المال به مروان  ثمان فرمان داد یکصد هزار از بیتع

آورد.  را نیز به عقد او درش اُم أَبان پرداخت شود و دختر

ورد و در جلوی المال کلیدها را آ ارقم گنجور بیت نزیدب

 عثمان نهاد و گریست.

ام. زید ، گریه برای چه؟ من صلة رحم کردهعثمان پرسید

این جهت است که گمان دارم تو  گفت: گریة من به

در راه او هزینه  چه در زمان رسول خداخواهی هر می

 بگیری. ای، باز پس کرده

یکصد درهم نیز برای مروان زیاد است، عثمان گفت 

 8کنیم. می کلیدها را واگذار و ما جز تو کس دیگر را مأمور

 مروان کیست؟

و  لتّه واو در صُلب پدرش نفرین شده است و به قول عایشه: ا

هر نوزادی را در مدینه  4ناپاکی از نفرین الهی بوده است. تفاله

آوردند، مروان را هم آوردند؛ فرمود: او می نزد رسول خدا

 3.مارمولک بچة مارمولک، لعنت شده پسر لعنت شده است
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مارمولک ای  شاید معاویه بر همین سابقه به مروان گفت:

در یک پیشگویی فرمود:  پیامبر 1جا نیست.جایگاه تو این

قرار  مروان() وای بر امت من از کسانی که در صلب این

روزی دو سبط  4نقل است. از علینظیر آن  8دارند.

گفتند.  به امیرالمؤمنین و حسین حسن پیامبر

کند. فرمود: مگر قبل و بعد از قتل با شما بیعت میمروان 

عثمان، بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست. آن دست 

 3کند.کند؛ آن گاه پشت میدست بیعت می یهودی است او با

داده بودند، چون باریک بود و  را نخ پوسیده لقبمروان 

حَکَم او را چنین خوانده بن  دراز و برادرش عبدالرحمن

 4است.

با مروان بگو مگو داشتند و  روزی حسن و حسین

خواند. در را به سکوت فرا می ، امام حسینامام حسن

مروان گفت: شما خاندانی نفرین شده هستید. امام جا این

خدا قسم که تو را خداوند در فرمود: چه گفتی؟ به  حسن

 2صلب پدر لعن فرموده است.
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نویسد: با بررسی زندگانی مروان و می علّامه امینی

آید که او به آیین حنیف دست میعملکردهای او چنان به 

های وقت ین دینی به دید سیاستاسالم و نوامیس و قوان

ها نداشت. اکی در از بین بردن و دگرگونی آننگریست و ب می

 نشان ساخته است: آنگاه سه نمونه را خاطر

او نماز، آن فریضة بزرگ الهی را دگرگون کرد و آن را  .1

ای چهار نمازه که رسول خداآن به بازی گرفت و پس از

خواند و معاویه در سفر حج به رکعتی را در سفر، قصر می

مکّه ظهر را شکسته خواند و به دارالندوه رفت مروان و تنی 

در سفر چند او را نکوهش کردند که چرا روش عثمان را که 

تمام خواند، عمل نکردی و در واقع به او اهانت شد و 

باالخره معاویه را واداشتند بیاید و نماز عصر را تمام بخواند. 

  1عمل شود. اهلل رسول چند برخالفهر

خطبة نماز عید قربان یا فطر را پیش از نماز قرار داد،  .8

نشینند و در موقع  هانه که مردم در پای صحبت او نمیبدان ب

 8گفت. می ناسزا د؛ زیرا او به امیرالمؤمنینرونسخنرانی می

آقای صحابه  ناسزاگویی به موالی ما امیرالمؤمنین .4

که به اهلل رسول اوصیاء، پسر عمویبه طور مطلق، سرور 

بود. لعن و ناسزاگویی  کار اوصریح آیه، ذکر حکیم، 
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 بود که خود فرموده: ، لعن رسول خداعلی

 فقد سبّ اهللو من سبّنی من سبّ علیاً فقد سبّنی: 

و هر کس مرا  ههر کس علی را ناسزا گفت مرا ناسزا گفت

 ناسزا گفت خدا را ناسزا گفته است.

های مروان آن بود که مانع از دفن سبط جمله زشتکاریاز 

پس از  1در حجره شریفه نبوی، شد. پیامبر حسن مجتبی

عمر آمده و پیشنهاد بن  نزد عبداهللای  قتل عثمان، مروان با عدّه

 گفتند با آنانبیعت با وی کردند. او گفت با مردم چه کنم؟

بیرون آمدند و جنگیم. او نپذیرفت و مروان و همراهان او می

 8لیلی، با کسی است که چیره گشت. ابی گفتند: سلطنت پس از

چرا این سوسمار مارمولک زاده، روش انتخاب قانونی را در 

 نوبت به سرور عترت رسید، رها کرد؟آنکه  امر خالفت پس از

مجوز او در این خالفت چه بود؟ چرا پسر عمر را 

 بجنگد؛ با علی تحریک کرد و به او وعده داد در کنار وی

 امیرالمؤمنین به اجماع مردم بوده بیعت مردم باکه  حالی در

و اهل حل نبوده  است. آری، از اوّل، انتخاب صحیحی در کار

 ابوالزّهرا اند. حکومت پس ازو عقد آزادی رأی نداشته

 واهلل من به زور چیره گشت.که (، برای کسی شد پیامبر)

 ، حسابگر است.ورائهم حسیب: خدا به دنبال آنان
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  . عطیه خلیفه به حارث00

داماد  العاص، برادر مروان و بن ابی عثمان به حارث، پسر حکم

 شوهر دخترش عایشه، سه هزار درهم عطا کرد و خلیفه و

زمانی که شتران زکات را به مدینه آوردند، عثمان آنها را به 

  1حارث بخشید.

جایی به نام مهزون واقع در بازار مدینه را  رسول خدا

 8بر مسلمانان وقف فرمود. اما عثمان آن را به حارث تیول داد.

به گفتة حلبی، عثمان یک دهم آنچه را در بازار مدینه به 

 4.رسید، به حارث بخشید فروش می

 نویسد: عثمان خلیفه، در حق این مرد می عالمه امینی

 ید:آجواب بر ةگمان ندارم از عهدحارث( سه کار کرد که )

 ش سیصد هزار، نه از مال خود.بخش .1

 به او داد.  شتران صدقه را تنها .8

که  حالی در به وی، اهلل رسول تیول دادن صدقه .4

 مسلمانان بود.  ةمتعلق به هم

رسید.  عقیل، وامدار شده بود. در کوفه به خدمت علی

شد  فرمود: برایش لباس آوردند. شب امام به فرزندش حسن

 شام حاضر کردند. نان، نمک و باقال. عقیل گفت: همین؟و 

وام مرا و قرض فرمود: نه پس چه؟ عقیل گفت:  علی
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 ادا کن.

 قدر است؟ عقیل گفت: چهار هزار.فرمود: قرض تو چ علی

ن تا فرمود: من چنان مبلغی را ندارم. صبر ک علی

ن را که چهار هزار باشد به تو آ ام پرداخت شود،ماهانه

ر دست توست و تو امروز و المال د دهم. عقیل گفت: بیت می

 کنی؟فردا می

لمانان را دهی من دارایی مسفرمود: تو دستور می علی

با  و شما بخوانید ؟!اند، به تو بدهمکه مرا امین قرار داده

 یکارهای عثمان مقایسه کنید و داوری حق کنید و پیرو هو

 نباشید.

 
 . بهرة سعیدبن عاص از عطای خلیفه04

خلیفه، به سعیدبن عاص، فرزند سعیدبن عاص پسر امیّه 

 یکصد هزار درهم بخشید. مردم به چنان عطا اعتراض داشتند.

عوف، در این بن  زبیر، طلحه، سعد و عبدالرحمن علی

باره، با وی سخن گفتند. عثمان جواب داد: او از خویشاوندان 

نزدیک من است. در پاسخ وی گفتند: آیا ابوبکر و عمر 

ن دو نفر برای خدا از آخویشاوند نزدیک نداشت؟ عثمان گفت: 

خدا به خویشاوندان خویشاوندان خود دریغ داشتند و من برای 

 ثمان گفتند: به خدا سوگند روشو آنان به ع کنمنزدیکم صله می

تر است. عثمان جوابی  آن دو تن از روش تو دوست داشتنی



001   نگاهی به سیره خلفا  

 1ا باهلل.الّ ةنداشت جز گفتن: ال حول وال قوّ

 نویسد: عاص پدر سعید از همسایگانمی امینی علّامه

رساندند و موالی بود که به آن حضرت آزار می اهلل رسول

 8بود، در جنگ بدر کشت.او را که مشرک  ما امیرمؤمنان

اما فرزند او سعید، همان جوان خوشگذرانی است که پس 

از عزل ولید از حکومت کوفه، از سوی عثمان و بدون سابقه 

نیکو به عنوان حکمران، وارد کوفه شد. او هیچ عقل و درایتی 

ها را به روز، سخنانی بر زبان راند که دل نداشت و از اولین

تحریک کرد. مردم را به چند  جوش آورد و عواطف را

پارچگی و اختالف نسبت داد و به صراحت گفت که این 

او به  4ای جوانان قریش.رسرزمین عراق بستانی است ب

عتبة مرقال، آن صحابی بزرگ و پرچمدار موالی ما بن  هاشم

خدا که یک  ةدر صفّین و آن بندة شایست امیرالمؤمنین

دست داد و سپس در چشمش را در یرموک در راه خدا از 

 سپاه علوی شهید گردید، ایراد گرفت:

کسی هالل در یک ماه رمضان، سعید در کوفه گفت چه 

ه عتببن  ای گفتند: ما ندیدیم. هاشمشوّال را دیده است؟ عده

گفت: من آن را دیدم. سعید گفت: با این چشم عیبناک در 

                                                                                              

 .6/62. به نقل ابومخفف و واقدی، انساب االشراف، بالذری 1

 .6/611؛ اسدالغابه 1/126سعد  . طبقات، ابن6

 .166عساکر / چاپ لیدن و رجوع کنید: تاریخ، ابن 6/61. همان 6



   الغدیر همراه   000 

 

مرا میان این همه جمعیّت تو آن را دیدی؟! هاشم گفت: آیا 

آن  کنی؟ر راه خدا صدمه دیده، شماتت میبه این چشم که د

اش نشست و افطار کرد و کسانی که با او گاه هاشم در خانه

ند افطار نمودند. این جریان به گوش سعید رسید، کسی را ودب

فرستاد و هاشم را کتک زده و خانه اش را به آتش کشید. پسر 

ن هم بدین سبب چه قدر جرأت داشت که چنان کند؟ آعاص 

رفتار کرد که  ن صحابه بزرگ به سنّت رسول خداآکه 

ماه رمضان( را دیدید روزه بگیرید و اگر ) فرمود: هرگاه هالل

 1شوال( را دیدید افطار کنید.) هالل

و هوس والیان در مسائل  یدانست هوگویا هاشم نمی

نفس را شرعی مثل رؤیت هالل هم، وارد میدان شده و توسن 

دانست که گواهی دادن به رؤیت آورد و نمیحرکت در میبه 

گذاری وقت در امر الل گناهی نابخشودنی است و سیاسته

ای که گواهی کسانی کند به گونهمردمان نیز دخالت میگواهی 

 در دل دارند، پذیرفته نیست. که مهر علی

ت شکای عثمان() مردمان کوفه از دست سعید به خلیفه

امیر و  گاه یکی از شما ازپاسخ آنان گفت: هربردند او در 

خواهد که من او را از مقام بیند، میفرمانروای خود، جفایی می

 خود برکنار کنم!

                                                                                              

ماجه؛  نسایی؛ سنن، ابن  . ر.ك: صحیح؛ بخاریة صحیح، مسلم؛ سنن، ابی داود؛ سنن، دارمی؛ سنن،1
 .6/612بیهقی   سنن،
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سعید دوباره به کوفه برگشت و به مردم بسیار آسیب 

 او در سال سی و سه هجرت، به فرمان خلیفه 1رسانید.

شام تبعید  عثمان( جمعی از شایستگان و قاریان کوفه را به)

خود ادامه داد. در سال سی و  ةکرد و به همان روش نکوهید

و با جمع  دوم از کوفه رهسپار حضور خلیفه شدچهار، بار 

شاکیان که عبارت بودند از: اشتر پسر حارث، یزیدبن مکفف، 

بن  صعصعةن صوحان، بزیاد، زیدبن  کمیلقیس، بن  ثابت

ابوزینب ازدی و زهیر، بن  صوحان، حارث اعور، جندب

 قیس حارثی، روبه رو شد.بن  اصغر

آنان از خلیفه خواستند که سعید را برکنار کند؛ اما او 

خودداری کرد و سعید باز به پست خود بازگشت. آن 

به کوفه بازگشتند و شهر را به اشغال خود  جماعت پیش از او

درآوردند و سعید به دنبال آنان رسید و خواست وارد شهر 

شتر، با سپاهی مانع ورود او به کوفه شد و او را به شود. ا

آید. گرداندند. داستانی است که بعد میمدینه نزد خلیفه بر

 شاءاهلل تعالی. ان

 
 . بخشش خلیفه به ولید از دارایی مسلمانان05

عمربن امیّه برادر مادری  ابی بن ن عقبهرا که ولیدبآنچه  عثمان

المال وام گرفته بود،  مسعود، از بیتبن  عبداهلل ةخلیفه به وسیل
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 به او بخشید.

نویسد: زمانی که ولید به عنوان والی و حاکم به بالذری می

و از او مالی را  دار یافت مسعود را خزانهبن  کوفه آمد، عبداهلل

 زانه، واماز آن هم حاکمان از خ تر قرض خواست. پیش

گرداندند و عبداهلل به او  باز میاز مدتی گرفتند و پس  می

ولید موضوع را به قرض داد. سپس آن را به موقع مطالبه کرد. 

مسعود نوشت: تو خزانه بن  عثمان گزارش داد عثمان به عبداهلل

 دار ما هستی؛ در مورد مالی که ولید گرفته، کاری نداشته باش.

کردم  می اخت و گفت: من گماناند  مسعود کلیدها را ابن

ام؛ مرا به  دار شما شده مانان هستم اکنون که خزانهور مسلگنج

  1کوفه ماند.آن نیازی نیست و در 
مسعود  بن مسجد بودیم که عبداهلل سنان گفت: ما دربن  عبداهلل

ان حکومت ولیدبن عقبه، گنجور ر زموارد شد و او د
المال  ز بیتاهل کوفه دیشب اای  المال کوفه بود. گفت: بیت

ای مبنی بر  نامهام و از سوی خلیفه کردهشما صد هزار گم 
گزارش برائت گیرنده رسیده است. ولید، جریان را به خلیفه 

داری  مسعود را از پست خزانهبن  کرد و عثمان، عبداهلل
    8برداشت.

 ولید و پدر ولید

سرسخت و از  معیط پدر ولید از دشمنان بن ابی عقبة
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 بوده است. عایشه از قول اهلل رسول همسایگان آزار دهندة

شرور قرار داشتم.  ةگوید: من میانة دو همسای می اهلل رسول

 معیط. بن ابی عقبةابولهب و 

سر منشاء  1 اختند.اند ها و زباله بر در خانة منهها شکمب آن

 8معیط بودند. بن ابی عقبةعداوت و آزارها، ابوجهل، ابولهب و 

با هم  معیط بن ابی عقبةخلف و بن  هشام آورده: ابیّ ابن

همنشین شد  با پیامبر عقبةصمیمانه داشتند. روزی  دوستیِ

خلف بن  و سخن او را گوش داد. این جریان به گوش ابیّ

 رسید.

 ده که تو با محمّدیمن خبر رسبه آمد و گفت:  عقبةنزد  او

ای؟ رویارویی من با تو حرام باد و  نشسته و سخن او را شنیده

حرف نزنم. او سوگندها خورد و سخنانی خشن هرگز با تو 

ازی اند  و آب دهان به روی او پیش او رَویآنکه  گفت؛ مگر

چنان کرد که ولید خواست؛ لعنت خدا بر او باد!  عقبةو 

لَم  یَا وَیلَتَی لَیتَنی» دو آیه نازل فرمود:او تعالی در حق  یخدا

عَنِ الذَّکرِ بَعدَإِذجَاءنِی وَ کَانَ لَقَد آضَلَّنِی  * أَتَّخِذ فُلَانًا خَلِیالً

: و روزی آن ستمگر، دست به دندان 6«الشَّیطَانُ لِإلِنسَانِ خَذُوالً

-خدا، یک راه در پیش می ةن فرستادآگزد و گوید کاش با 
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م. گرفتن، کاش من فالنی را دوست خود نمیگرفتم؛ وای بر م

د و مرا مبه یاد حقیقت بودم، به سراغ من آآنکه  او پس از

 کنندة انسان است. گمراه کرد و شیطان، خوار

 و عقبةمفسّران، مراد از ظالم مذکور در این آیه،  ةبه گفت

عباس،  ابن خلف است. به روایتی ازبن  مقصود از فالنی، ابی

کرد و او را  می همنشینی معیط در مکه با پیامبر بن ابی عقبة

 شام رفته بود.عقبة دوستی داشت که به رسانید. آزار نمی

از آیین قوم خود برگشته است. دوست  عقبةقریش گفت: 

از سفر برگشت و از همسر خود پرسید:  خلف(بن  ابیّ) او

در دعوتی که داشت چه کرده؟ او گفت کاری  محمد

 سخت و بزرگ.

چه کرد؟ گفت از آیین، بیرون  عقبةپرسید، دوست من 

خلف آن شب را به سختی سحر کرد. بن  آمده است. ابی

 به دیدن او آمد و تهنیت و خوش آمد گفت. عقبةصبح، 

 پاسخ نداد. ابیّ

گفت: چگونه جواب  ابیّ دهی؟ گفت: چرا جواب نمی عقبة

ای؟ آیا قریش کار تو از آیین ما بیرون رفتهکه  حالی در دهم

های کار کنم دلگفت چه  عقبةگفت: آری. ّ  ابی کرد؟خود را 

که آنجا  روی درگفت: می ابیّ سبت به من صاف گردد؟آنان ن

اندازی و بدترین  می نشسته، آب دهان بر صورتش پیامبر() او
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 گویی. می ناسزاها را

 خواسته بود، انجام داد. پیامبر  ابیّآنچه  آمد، عقبة

 صورت خود را پاک کرد و رو بهآنکه  واکنشی نشان نداد، جز

های مکّه بیابم  تو را در بیرون از کوهو گفت: اگر کرد   ابیّ

  گردنت را بزنم و تو را بکشم.

بر  ضحاک گفت: وقتی عقبة نفرین بر او باد آب دهان

نرسید و به خود او  اخت، آن به پیامبراند  پیامبرروی 

سوزانید، و اثر  برگشت و به جایی از صورتش خورد و آن را

بن  عقبةآن تا وارد آتش شد، باقی بود. در روایتی دیگر 

فراوان نشست و برخاست داشت.  معیط، با پیامبر ابی

را دعوت  روزی یک میهمانی تشکیل داد و رسول خدا

 از خوردن طعام او خودداری کرد مگر نمود. رسول خدا

به جا  خواستة پیامبر عقبةشهادتین بر زبان آورد و آنکه 

دوست بود او را مورد نکوهش  عقبةخلف که با بن  آورد. ابی

گفت:  عقبةای؟ بیرون رفتهقرر داد و گفت: تو از آیین نیاکانت 

خورد و  خورد که در خانه از طعام من نمی نه، محمد سوگند

  ابی من حیا کردم و شهادتین بر او گفتم، اما نه از ته دل.

تو محمد را دیدار آنکه  باشد، مگرگفت: دیدار من با تو حرام 

ازی و اند کنی و بر پشتش پا گذاری و بر صورت وی آب

در دارالندوه به سجده افتاد بود  بزنی. پیامبر سیلی بر وی

فرمود: در  خواسته بود، انجام داد. پیامبر ابیّ راآنچه  و
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ر باال برده و شمشیآنکه  بیرون مکّه تو را دیدار نکنم؛ مگر

 های مختلف دیگر.بزنم و نقلسرت را 

 این بود پدر، و تو چه دانی فرزند او کیست؟

شکار قرآن، فردی فاسق، زناکار و دائم آولیدبن عقبه به زبان 

های حرمتیه احکام و تعالیم اسالم بیالخمر بوده و نسبت ب

 فراوان کرده و در جلوی دیدگان مردم تازیانه خورده است.

 تعالی بپرس:از آیه و کالم خدای 

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إن جَاءکُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَومًا

بِجَهَالَةٍ فَتُصبِحُوا عَلَی مَا فَعَلتُم نَادِمِینَ
11: 

. ..آورد، تحقیق کنید هرگاه فاسق و نابکاری برای شما خبر

 که این آیه در حق او نزول یافته است.

 از سخن خدای تعالی بپرس:

َأفَمَن کَانَ مُؤمِنًا کَمَن کَانَ فَاسِقًا لَّا یَستَوُون
6 

آیا آن کس که مؤمن بوده، همانند کسی است که فاسق و 

 نابکار بوده است؟ هرگز برابر نیستند.

از محراب جامع کوفه بپرس آن روز که از مستی باده در 

چهار رکعت برگزار محراب استفراغ کرد و نماز صبح را در 

خواهید بیشتر میگفت  کرد. او شعر عاشقانه خواند و به مردم

مسعود با لنگه کفش به وی زد و بن  گزارم که عبداهلل نماز
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 .12. سجده /6



008   نگاهی به سیره خلفا  

ی که وارد یر کرد تا جااد و فرمردم با سنگریزه او را زدن

 اش شد. خانه

وقتی که ولید را به فرمان موالی  باز از عبداهلل جعفر بپرس،

زد. از پسر  می هخوارگی، تازیان به سبب می نیما امیرالمؤمن

عاص بپرس، آن گاه که از طرف عثمان، پس از بن  عمویش سعید

ولید به حکومت کوفه رسید، دستور داد منبر و محراب مسجد 

 ایجاد شدة ولید پاک کنند. های جامع کوفه را از آلودگی

بپرس، روزی که در مجلس  حسن مجتبیاز امام 

کنم ولید تو را نکوهش نمیای  فرمود: گفت، می معاویه سخن

 داری. او تو را به علت می را دشمن که چرا علی

ی، هشتاد تازیانه زده و پدرت را در حضور رسول گخوار می

ت ت و تو همان هستی که قرآن، فاسق، کشته اسخدا

 نامیده است.را مؤمن  خوانده و علی

 عرولید هر چه را فراموش کنی. سخن آن شاای  ...

 ای.را از یاد نبرده ثابت(بن  حسان)

علی و ولید،  ةدربار شده از خدا نازلای است نامههیقرآن، گوا

 خدا آیه فرو فرستاد: ولید به عنوان فاسق، یاد شد و علی

خیانتکار مؤمن باشد، با فاسق آنکه  شاخص ایمان. به خدا قسم

به پای حساب آیند.  برابر نیست. روز قیامت ولید و علی

پاداش بهشت داده شود و ولید خفّت و خواری بیند.  علی
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-سرزمین ما شلوارهای کوتاه پا می ، در1فرزند اباننیاکان عقبة 

 8کردند...
 المال مسلمانان خالد از بیتبن  . بخشش خلیفه به عبداهلل07

عیص فرزند امیّه، سیصد بن  خالد پسر اسیدبن  عثمان به عبداهلل

هزار درهم و به هر مردی از قوم خود، هزار درهم داد و بنا 

 4به نقلی به عبداهلل چهار صد هزار درهم بخشید.

ارقم از سوی عثمان سرپرست بن  ابومخفّف، عبداهلل ةبه گفت

بیت المال بود. عثمان یکصد هزار درهم از وی وام خواست و 

ارقم سندی صادر کرد و حقّ مسلمانان را یادآور شد. بن  عبداهلل

وقّاص،  ابی ، طلحه، زبیر، سعدبنآن سند را به گواهی علی

عمر رساند. وقتی زمان بازپرداخت فرا رسید، عثمان آن بن  عبداهلل

خالد پسر اسید همراه بن  وام را پس داد. سپس عبداهلل

د. عثمان فرمان داد سیصد جنگجویانی از مکّه بر او وارد شدن

ر درهم به عبداهلل و به دیگران نفری یکصد هزار درهم اهز

زید مبلغ را زیاد بن ارقم حواله کرد. آن مبالغ را به زیدبپردازد. 

برگردانید و به نقلی او به عثمان نوشت که در آن  دید و حواله را

حواله حق مسلمانان یاد شود و عثمان خودداری کرد. پسر ارقم 

نیز از پرداخت وجه خودداری نمود. عثمان به زید گفت: تو 

پسر ارقم گفت: من خود را گنجور ما هستی، چرا چنان کردی؟ 
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م تو است و غال عثمان() دیدم. گنجور توسلمانان میدار م خزانه

به خدا سوگند از سوی تو سرپرست بیت المال نشوم. او کلیدها 

ها را به سوی عثمان و بر منبر آویخت و به روایتی آن را آورد

و  پرتاب کرد و عثمان آن کلیدها را به خدمتکار خویش، ناقل داد

به ) زیدبن ثابت انصاری را سرپرست کرد. برای زیدبن ارقمبعد، 

 1سیصد هزار درهم بخشید؛ ولی او نپذیرفت. عنوان دلجویی(

بن  به نقل از یعقوبی، عثمان دخترش را به عقد عبداهلل

عامر فرمان داد از بیت بن  خالد پسر اسید در آورد و به عبداهلل

 8المال بصره ششصد هزار درهم به وی بخشید.

در شریعت،  یادانم آگوید: من نمیمی نییام علّامه

یا آالمال مسلمانان، حساب و کتابی وجود ندارد؟!  برای بیت

شود و به هر کس و ناکس میبدون محاسبه، وزن و پیمانه 

اگر چنین باشد پس دستور مستقیم عادالنه و  ؟!گرددعطا می

شود و چه عدل و داد چه می دم و رعایت اصلبرابر بین مر

 دارد؟آن فرمان را پاس می کسی

 امور مالی به هرج و مرج در عثمان() در عصر این خلیفه

المال نتوانستند به کار  حدّی رسید که سرپرستان امین بیت

خود ادامه دهند و کلیدهای آن را پس دادند. چون 

ات اسالمی رفتار کنند، کنار رفتن را توانستند برابر مقرر نمی
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خالد، داماد خلیفه امتیازی داشته؟ بن  ترجیح دادند. آیا عبداهلل

خلیفه بودن و پیوستگی به خاندان امیّه، فضیلت و گویا داماد 

  ؟شده است می امتیازی محسوب
 . عطای خلیفه به ابوسفیان 06

حکم صد هزار بن  مان روزی که به مرواندر ه عثمان() خلیفه

 1حرب دویست هزار بخشید.بن  سفیانالمال داد، به ابی از بیت

ابوسفیانی که سزاوار  بهدانم نویسد: من نمیمی نیعلّامه امی

بود از هر چیزی بازداشته شود، به چه سبب این عطای کالن، عطا 

و چنان که در استیعاب آمده: او از روزی که به ظاهر مسلمان  ؟شد

 شد.بود و در جاهلیّت زندیق محسوب میشد، پناهگاه منافقان 

گوید: هان که ابوسفیان می پسر زبیر در روزِ یرموک دید

پسران اصغر و به پدر گزارش کرد. زبیر گفت: خدا ای  بیایید

آیا ما برای او از دارد. فیان را بکشد از نفاق دست بر نمیابوس

به ابوسفیان  رومیان( بهتر نیستیم؟ علی) فرزندان اصغر و

 ای.واره دشمن اسالم و مسلمانان بودهگفت: تو هم

د از حسن گزارش شده: ابوسفیان پس از خالفت عثمان نز

وی آمد و به او گفت: پس از تیم و عدی، خالفت به تو 

میّه ا بنیاز د گوی بگردان و میخ خالفت را رسید؛ آن را مانن

بینم؛ فقط سلطنت و . من بهشت و جهنّمی نمیقرار ده

 حکومت است و بس.
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بیرون برو. و عثمان بر وی فریاد زد: از نزد من بلند شو 

  1با تو آن کند که کرد. خدا

ابوسفیان گفت: ای فرزندان در تاریخ طبری آمده است: 

آنجا  خالفت را مانند گوی، به سرعت بگیرید کهعبدمناف، 

فرزندان امیّه ای  به نقل مسعودی: 8بهشت و جهنّمی نیست.

 حکومت را مانند توپ به پای یکدیگر بفرستید. سوگند به

شما به ابوسفیان به او قسم خورد، امیدوار بودم آن، آنکه 

 4برسد و برای پسرانتان میراث باشد.

نابینا شده بود، بر آنکه  عساکر: ابوسفیان پس از ابن به تعبیر

 جا هست؟رد شد و پرسید: آیا کس دیگری اینعثمان وا

جاهلیت  ةگفتند: نه. گفت: خدایا این حکومت را به شیو

های قدرت را در  ا غاصبانه قرار بده و میخسلطنت ربگردان و 

  3امیّه بکوب.برای بنیزمین 

مشرکان در روز  ةحجر گفت: ابوسفیان، رئیس و سرکرد ابن

اش گفت: سعد در روزگار مسلمانیبود و ابناحد و احزاب 

هستند به وی  وقتی دید مسلمانان به دنبال رسول خدا

رسول گشتند. میکاش این مردم از او بر ای   حسد برد و گفت:

وقت خدا تو را رسوا  فرمود: آن خدا بر سینة او زد، سپس
                                                                                              

 .6/211. االستیعاب 1
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کند. و در روایتی دیگر ابوسفیان در دل خود گفت: چه طور  می

دست بر  بر ما غلبه یافت؟ رسول خدا شد که محمد

  1پشت ابوسفیان گذاشت و فرمود: به یاری خدا غلبه کرد.

بپرسی، از دانایی سؤال  موالی ما امیرالمؤمنین اگر از

فرزند آزاد ای فرمود: معاویه آزاد شدهدر حدیثی ای که کرده

او همواره با خدا  .فر(ک) هایشده، حزبی از این حزب

و مسلمانان دشمن خواهد بود. او و  عزوجل و رسول او

 8ناخوشایندی مسلمان شدند.پدرش با 

در شناسایی معاویه و پدرش کافی است به سخن 

فرزند لعین و نفرین ای   ،رهپسر صخای   عنایت کنیم: علی

که ابوسفیان و دو  اهلل رسول سخن که اشاره است بهشده 

پسرش معاویه و یزید را لعن فرمود زمانی که او را سواره دید 

 راندند و فرمود:و دیگری از پس، میکه یک پسرش از پیش 

را آنکه  : خدایا سواره و«اللهم العن الراکب و القائد و السائق»

 4راند، لعن فرما.آن کس را که از پشت می کشد و می که جلو

ای به معاویه در نامه الحدید، امام علی ابی ابن به نقل

ها و امثال آن جدّت عتبهابوسفیان و  تپدر هاینوشت: تو راه

 را رفتی که همگی اهل کفر و اختالف و باطل بودند.

دشمن خدا و رسول او! ای   وقتی معاویه به ابوذر گفت:
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پاسخ گفت: من دشمن خدا و رسول او نیستم، بلکه  ابوذر در

تو و پدرت دشمن خدا و رسول او بودید به ظاهر مسلمان 

فردی از  شدید و کفر پنهان داشتید. آن وقت عثمان به چنین

 بخشید، موافق شریعت باشد یا نه؟!مال مسلمانان هزاران می
 . بخشش خلیفه از غنائم افریقا06

برادر شیری خود، یک سرح،  بن ابی هللبه عبدا عثمان() خلیفه

کثیر، یک  ابن ةهای افریقا را بخشید و به گفتجا خمس غنیمت

شد، به را که بیش از یکصد هزار دینار میپنجم خمس غنایم 

وی عطا کرد. ابوالفداء نیز گفته: مقدار آن خمس، پانصد هزار 

هر سرباز سواره از این غنیمت بزرگ سه هزار و  ةدینار و بهر

 1پیاده نظام هزار بوده است.

را که در فتح آنچه  الحدید نوشته: عثمان، تمام ابی ابن

تا طنجه، به دست آمده بود، به  آفریقا در مغرب از طرابلس

سرح بخشید و احدی از مسلمانان را در آن  ابی عبداهلل پسر

 8شریک نکرد.

امیّه را، حتی کسانی که شرف  از بنی عثمان، بسیاری

را نداشتند به فرمانروایی  اهلل رسول صحبت و همنشینی

 گماشت.می

مردم از برخی امیران منصوب او شکایت داشتند و او به 
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 1کرد.میننکوهش کفایت و آنان را برکنار 

پسر عموهایش  عثمان در شش سال آخر حکومت خود،

بن  عبداهلل حکومت مصر را بهداشت. را بر همه مقدّم می

حکمروایی کرد و اهل مصر از آنجا  ها درسرح داد. او سال ابی

ستند. مردم مصر بیدادگری او به فغان آمدند و به شکایت برخا

امّا عثمان تنها به نامة نکوهش وی قناعت به مدینه آمدند؛ 

عبداهلل نه تنها از کارهای جست و فقط به تهدید پرداخت. 

نکشید؛ بلکه برخی از شاکیان را چوب زد و خود دست 

 شت.بعضی را کُ

درنتیجه حدود هفتصد تن از مصریان به مدینه آمده و در 

 مسجد جمع شدند. آنان هنگام نماز از عملکرد عبداهلل

زبان به شکایت گشودند.  ،سرح به اصحاب محمد ابی ابن

عایشه عثمان دیدار کرد و با او به تندی سخن گفت.  طلحه با

کارگزارش،  ةبا مردم دربار ز پیام فرستاد و به رفتار منصفانهنی

که سخنگوی مردم بود،  طالب بن ابی تأکید داشت و علی

خواهند شخصی دیگر را به جای فرمود: این مردم از تو می

او تعیین کنی. عثمان گفت: فردی را معین کنید تا به  عبداهلل

 حکم دهم.

صدیق را به آن مصریان پیشنهاد بکر  بن ابی محمدمردم، 

 دادند.
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کن و ها به عثمان گفتند: او را برای ما حاکم و فرمانروا  آن

ن و انصار را به ای از مهاجرانوشت. عدهّبرای او عثمان حکم 

میان عبداهلل و مردم به مصر گسیل عنوان ناظر بر جریان امر، 

سرح فرمان  ابی ابن عبداهلل بهای  کرد؛ ولی عبداهلل طی نامه

 سرکوبی آنان را صادر نمود.

سرح، همان است  ابی گوید: این پسرمی امینی علّامه

مسلمان شد، هجرت کرد، سپس  مکّه() که پیش از فتح

مشرک گردید و در مکّه به قریش پیوست و به آن  برگشت و

زنم. وقتی که بخواهم میآنجا  را از حمدها گفت من م

خون او را حالل و به قتل وی  روز فتح فرا رسید پیامبر

حتی اگر در زیر پردة کعبه پنهان شده باشد فرمان داد. او به 

به مردم مکّه  رسول خداآنکه  عثمان پناه برد و پس از

آورد و برایش امان  اهلل رسول امان داد، عثمان او را نزد

خواست. رسول خدا سکوتی طوالنی کرد و سرانجام فرمود: 

به پیرامونیان  اهلل رسول وقتی عثمان رفت، دادم. نآری، اما

یکی از شما برخیزد آنکه  فرمود: من سکوت نکردم مگر برای

ای  را گردن زند. مردی از انصار گفت: سرح( ابی پسر) و او را

 اشاره نکردید؟چرا رسول خدا 

با گوشة چشم  سزاوارتر نیست پیامبری فرمود: پیامبر
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 1فرمان دهد.

ن أظلَمُ مِمَّنِ افتَرَی وَ مَ»قرآن کریم دربارة کفر او آیه دارد: 

وَمَن قَالَ  ءٌإلَیهِ شَی وحِیَ إلَیَّ وَلَم یُوحَعَلَی اهلل کَذِبًا أو قَالَ أُُ

وتِ ونَ فِی غَمَرَات المنزِلُ مِثلَ مَا أنَزَلَ اهلل وَلَو تَرَی إذ الظَّالِمُسَأُ

خرِجُواَ أنفُسَکُمُ الیَومَ تُجزَونَ عَذَابَ یهِم أَوَالمَآلئِکَةُ بَاسِطُوا أیدِ

کُنتُم عَن آیَاتِهِ ونَ عَلَی اهلل غَیرَ الحَقَّ والهُونِ بِمَا کُنتُم تَقُولُ

به خدا آنکه  و چه کسی ستمکارترین است از 8:«نَوتَستَکبِرُ

چیزی به که  حالی در دروغ بست و یا گفت: به من وحی شده

را خدا آنچه  که گوید من هم مانند او وحی نشده و کسی

 آورم. نازل کرده، فرود می

 همة مفسّران اتّفاق نظر دارند که مراد از این آیه، پسر

البته او گرایش  4.اند سرح است و سبب نزول را یاد کرده ابی

اموی داشته و با عثمان از یک زن اشعری، شیر خورده بوده و 

سرح را به خلیفه نزدیک  ابی همین اخوّت رضاعی، پسر

ن همه مال به او بخشیده آساخته و عثمان برخالف شریعت، 

ها پا گذاشته است: بدانید خمس غنیمتو قوانین الهی را زیر 
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 خویشاوندان قریب است.و برای خدا و رسول او 

 یهاشآن همه بذل و بخش ةسرح هم به شکران ابی پسر

 شد، با علیاو به دست مردم کشته آنکه  پس از خلیفه

: و خدا داند «واهلل یعلم متقلبهم و مثواهم» بیعت نکرد

 بازگشتگاه و جایگاه ایشان را.

های مسلمانان و این  ة داراییبود عملکرد عثمان دربار این

است سخن او که در باالی منبر گفت: این، مال خدا است به 

ورزم دهم و از هر کس بخواهم دریغ مییهر کس بخواهم م

او فریاد  و دماغ هر که را که نتواند ببیند بر خاک بمالدخدا 

خدایا گواه باش دماغ من اولین عمّار یاسر را نشنید که گفت: 

 است در این خصوص.

 ازعثمان با صراحت به زبان آورد و گفت: ما نیاز خود را 

او کالم ای را خوش نیاید. گیریم هر چند عدهبیت المال می

عثمان اگر چنان ای   ن را نشنید که فرمود:یما امیرالمؤمنموالی 

 گیرند.شوند و جلوی کار تو را می می نعتکنی، ما

شارع که  حالی در آری این بود عمل و سخن عثمان

کننده و گنجور هستم  مردم من تقسیمای   فرمود: اعظم

عطا و بخشش به دست خداست و... و فرمود: از تصرّف مال 

و دارایی خدا بدون حقّ، بر حذر باشید همانا مردمانی بدون 

روز قیامت آتش برای که حق در مال الهی، فرو روند 
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 1هاست. آن

تلک حدود اهلل فال تقربوها
8: 

 ها نشوید.ت مرزهای الهی، نزدیک آناین اس

 یتعد حدوداهلل فاولئک هم الظالمونمن
4 

 هر کس از مرزهای خدا بگذرد آنان، ستمگرانند.

 . گنج های فراهم آمده با عطاهای خلیفه02

و صاحبان فتنه و آشوب، از اران وقت گذ جماعتی از سیاست

مشی اموی به دور از  خط رهگذر فساد اقتصادی و در پرتو

کی آبادان، شریف و روش سلف صالح، امالکتاب و سنّت 

های انبوهی  های آسمانخراش و ثروتی باشکوه، کاخیها خانه

های کالن راییبه دست آوردند. آنان از اموال مسلمانان، دا

ت جا به غاراختند و همه را یکاند ها راهگردآوردند و خوردن

 ها بوده است.ام یکی از آنبردند. زبیربن عو

بصره، یک خانه در دو خانه در او در مدینه یازده خانه، 

در مصر، داشت. وی دارای چهار همسر بوده ای  کوفه، خانه

که به هر یک از آنان بعد از کسر ثلث یک میلیون و دویست 

 هاشم گفته درست آن است که مجموعة ابن 3هزار رسید.

ثروت او بر حسب محاسبه پنجاه و نه میلیون و دویست هزار 
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 بوده است.

سخن او را صحیح دانسته و ابن بطّال و قاضی عیاض 

 اند.در محاسبه، شمرده اشتباهم بخاری را کال

البته در منابع تاریخی، آن رقم با قید درهم و دینار نیامده، 

سعد،  ابن ةبه گفت 1درهم قید شده است.کثیر،  ابن فقط در کتاب

و در بصره هایی بر در مصر، اسکندریه و کوفه زمینزی

شده  می غالّتی برای او بارهایی داشته و از امالک مدینه،  خانه

ب، هزار غالم و نویسد: او هزار اسمسعودی نیز می 8است.

 4هایی از خود باقی گذاشته است.هزار کنیز و زمین

بوده  هافرزند عبیداهلل نیز یکی دیگر از آنطلحه تمیمی 

طلحتین  ةای معروف به خاناست. او در کناس کوفه خانه

 ساخت.

دینار بوده است و  غالّت او در عراق روزانه یک هزار

میانه تهامه و نجد ) سرات ةاند. طلحه در ناحیبیشتر هم گفته

یاد شد امالک آنچه  بیشتر از های طائف تا صفاء(نزدیکی

ساخت با آجر و گچ و چوب ای  داشته است و در مدینه خانه

وزن طال « وافی» روزانه هزارت او اند: بهای غالگفتهساج. 

بوده و او دو میلیون و دویست هزار درهم به عالوة دویست 
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شد.  می چنان، افزوناو هم هزار دینار میراث گذاشت و مال

بهای کل امالک و دارایی درهم و دینار طلحه بالغ بر سی 

میلیون درهم بوده است. دو میلیون و دویست درهم و 

گذاشت و بقیه زمین و ملک بود. دویست دینار نقدینه باقی 

دار او یک میلیون و  خزانه وقتی طلحه کشته شد در دست

ا و امالک او نیز سه میلیون هدرهم بوده و اصلهدویست 

 گذاری شد. قیمت

مانده از طلحه یکصد  گوید: دارایی باقیعمروعاص می

پوست گاو پر از طال و نقره و به قولی سیصد پوست گاو پر 

لحه را سیصد بار جوزی ثروت ط ابن بوده است.زر از نقره و 

دانسته است. عثمان در زمان شتر که طال و نقره باشد، 

 11خالفتش نیز به طلحه دویست هزار دینار بخشیده بود.

 از عثمان نقل است که گفت: وای بر پسر حضرمیه

طلحه( من به او چقدر زر دادم ولی او مردم را بر ضد من )

 شوراند. می

 عوف زهری، یکی دیگر از آنان بوده است.بن  عبدالرحمن

میراث او یک هزار شتر، سه هزار گوسفند و یکصد اسب 

او با بیست شتر  چریدند و زمین کشت می بود که در بقیع

های او مقداری شمش طال در داراییشد. آبکش، آبیاری می
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د و دست کارگران از شدت کار، بوده که با تبر شکسته شدن

ر اهمسر داشت و به هر کدام هشتاد هز ل زد. او چهارتاو

رسید و در مورد یک هشتم ارث زنی را که در موقع بیماری 

یعقوبی با یکصد  ةو سه هزار و به گفتطالق داد، با هشتاد 

 ر دینار مصالحه کردند.اهز

ای وسیع ساخت و در اصطبل آن یکصد عبدالرحمن، خانه

داشت. پس از  گوسفند نگاه میر شتر و ده هزار ازاسب، ه

وفات، یک هشتم دارایی او به هشتاد و چهار هزار بالغ 

  1گردید.

ها سعدبن وقاص است. ثروت سعدبن و یکی دیگر از آن

وقاص در روزی که مُرد، دویست و پنجاه هزار درهم بوده و 

ای گذشته است. مسعودی گفته: او خانهدر کاخ عقیق خود در

طبقات بلند و فضای گسترده و بر باالی عقیق ساخت با در 

 8قرار داد. ها آن کنگره

 وزان بوده است.اند امیّه نیز یکی دیگر از آن ثروتبن  لیلی

هایی بر عهدة د هزار دینار باقی گذاشت با بدهیاو پانص

او به صد هزار دینار مردم و امالک دیگر که مجموع ما ترک 

 4رسید.می
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نیز از آن گروه بوده است.  عثمانزیدبن ثابت تنها مدافع 

 ها را با تبرقدر طال و نقره باقی گذاشت که آناو آن

 شکستند. می

ارزش ما ترک او اعم از نقد و امالک، بالغ بر صد هزار 

 1دینار بوده است.

های مالی بود که در عصر هایی از حیف و میلاین بخش

را بر ها آن ةرفته و مسلم است که تاریخ همعثمان صورت گ

جود داشته که به تدریج هایی وشمرده و رخدادها و آشوبگری

 اند.پدید آمده

بگو و باک  سخن عثمان() های خود خلیفهوختهاند  اما دربارة

چید و جامة شاهان ای خود را با زر میهنداشته باش. او دندان

پوشید و  به ارزش صد دینار می کرد و لباسی از خزبر تن می

همسرش، دختر فرافصه( است؛ آن را ) برای نائله گفت: این،می

بر تن  ااو را شاد کنم. آن راینکه  بر تن او پوشاندم و من برای

عثمان بُردی دیدم به بهای تن کنم. ابوعامر گفت: من به می

المال مدینه جعبة  در بیت 8بالذری ةدینار. به گفتیکصد 

-چیزها میآالتی بود که عثمان از آن برخی  جواهرات و زینت

آراست. مردم در این  خود را می ةگرفت و اعضای خانواد

خصوص با او سخن گفتند و به شدت به وی ایراد گرفتند؛ 

                                                                                              

 . همان.1
 .6/27 حلبی سیرة ؛22/ محرقه . صراعق6



014   نگاهی به سیره خلفا  

آوردند. او در جواب مردم گفت که این طوری که او را به خشم 

دهم و از هر کس یمال خداست؛ به هر کس خواستم از آن م

د به خاک مالیده شوای کنم، هر چند دماغ عدهخواستم دریغ می

م و زر برای خود ای پر از سیچنان که گذشت و ابوموسی پیمانه

ها را میان زنان و دختران خود قسمت کرد. آورد و عثمان آن

های خود به امالک و خانهبیشتر بیت المال را در سامان دادن به 

 رسانید.مصرف می

روزی که عثمان کشته شد در نزد گنجور او سی میلیون و 

پانصد هزار درهم و یکصد و پنجاه هزار دینار موجود بود که همة 

هایی در برادیس  رفت. او هزار شتر در ربذه و صدقهآن به غارت 

 1و خیبر و وادی القری به قیمت دویست هزار دینار است.

یی با سنگ و آهک پخته ساخت و عثمان در مدینه بنا

فراهم آورد و های آن را از چوب ساج و درخت عرعر،  درب

هایی داشت. به ها و چشمهوخت و در مدینه باغاند اموالی بسیار

عقبه نزد گنجور عثمان در روز قتل، یکصد و بن  عبداهلل ةگفت

پنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم موجود بود و امالک او در 

 وادی القری و حنین و دیگر جاها صد هزار دینار ارزش داشت.

ذهبی  ةبه گفت 8فراوان باقی گذاشت. و شتراو اسبان بسیار 
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 1او دارای هزار برده بوده است.

 های فراهم آمدههای خلیفه و گنجفهرست بخشش

را  این فهرست را ببینید و کالم موالی ما امیرالمؤمنین

 عثمان فرمود: ةبخوانید که دربار

گاه و و راه تهیها باال برده او برخاست و از کِبر شانه

وی همانند  کرد و فرزندان پدر او همراه میچراگاه را طی 

شترانی که در میاه گیاه بهاران بچرند، مال خدا را حیف و میل 

کردند، و کالم دیگر او را بخوانید که فرمود: آگاه باشید هر 

 مالی از مال خدا را که عثمان بخشیده و هر زمینی را که تیول

 شود.کرده به بیت المال برگردانده می

پرسید:  عثمان() جا چیزی مانده که باید از خلیفهدر این

آن عده و امثال آنان را برگزیده، چه بوده او اینکه  سبب

ها آفریده شده بود و شریعت از آناست؟ آیا دنیا فقط برای 

منع به  احسان و صله به شایستگان و نیکان امّت محمّد

آورده بود که مردانی چون ابوذر غفاری، عمّار یاسر و عمل 

مسعود در عسرت و سختی روزگار بگذرانند، کتک بن  عبداهلل

 ببینند و تبعید شوند؟! یخورده، خفّت و خوار

امیّه  فرماید: همانا بنی اینک سرور آنان امیرالمؤمنان، می

 ک بیرون دهند، مانند آن شتراند  کاند  را میراث محمّد
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 خود شیر دهد. ةدار که به بچّ هبچّ

از حاصل  آیا سخاوت آن است که انسان از مال خود و

ن بخشش از جیب مردم چنان که دسترنج خویش ببخشد یا آ

ان خلیفه حضور کاش من در زم ؟کردان( میعثم) خلیفه

به گمانم اگر  شنیدم.پرسیدم و جواب میداشتم و این را می

جوابی جز چوب و تازیانه نصیب کردم، هم بودم و سؤال می

علیه سپس جدولی از  اهلل رضوان عالمه امینی نداشتم!

 های عثمان به خاندانش را آورده است. بخشش

های  ها که بیشتر از زمینآری حُکم این عطاها و تیول

آمده است که  البالغه موالی ما علی المال بوده در نهجبیت

 1ایراد فرموده است. در دومین روز بیعت با وی، در مدینه

فرمان داد هر سالحی  کلبی گفته: سپس امیرالمؤمنین

رفته،  عثمان یافت شده و بر ضد مسلمانان به کار ةدر خانکه 

او  ةآن را که در خانبگیرند و فرمود: شتران صدقه و 

شده، مصادره کنند، و شمشیر و زره او را نگاهداری می

اند، هن کشتار نشدآبرگیرند و سالحی را که مسلمانان با 

نظر نمایند. او صرف های شخصیواگذارند و از تمام دارایی

، هایی را که عثمان بخشیدههمچنین دستور داد اموال و دارایی

ها برخوردند بازپس گیرند. هر کجا یافتند یا به صاحبان آن

این موضوع به گوش عمروعاص رسید او که در هنگامه 
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به ایله از سرزمین شام رفته بود. به معاویه شورش بر عثمان 

بن  علیآنکه  کنی؟ کاری کن؛ پیش از شت: چه مینو

و بکند همانند پوستة عصا، پوست از ت ابیطالب

الحال در  معلوم هایت را باز پس گیرد. ولیدبن عقبة دارایی

ری گفت و نوادة عبدالمطلب اموال عثمان، شع ةمورد مصادر

 1که در تاریخ آمده است. هبه او جواب دادپسر حارث 

 نفرین شده در قرآن ةو شجر خلیفه() عثمان

آل امیّه( همان ) عثمان( با مهر خویشاوندان) جان خلیفه

سرشته بود. به همین جهت برای  درخت نفرین شده در قرآن،

این محبت، در دل و اعماق وجود وی ها امتیاز قائل بود و آن

که عمربن آنجا  ریشه کرده و از ابتدا به آن شناخته شده بود.

عبّاس گفت: اگر عثمان به خالفت و حکومت  ابن خطاب به

ار کند و معیط را برگردة مردم سو ابی فرزندان و خاندانرسد، 

 8کشند.او را می اگر چنان کند

 اگر سرپرست این کارحتی عمر به عثمان سفارش کرد که 

معیط را بر مردم  ابی از خدا پروا کن و آل شوی، خالفت()

ر بر اساس همین بی، طلحه و زعلی 4مسلّط مگردان.

وصیّت عمر بود که وقتی عثمان ولیدبن عقبه را حکمران کوفه 
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کرد مورد بازخواست قرار دادند. اما او اصالً به آنان پاسخ 

  1نداد.

این بود که شالودة حکومت اموی تمام کوشش عثمان بر 

ر غلبه، در مراکز اسالمی بریزد و جز آنان د و را مبنی بر قهر

ا تقدیر محتوم الهی علیرغم فراموشی قرار گیرند. ام بوتة

یاد نیک و جاویدان در  های او جریان پیدا کرد وخواست

ثبت شد و برای  روزگاران، برای آل علیها و نسل ةادام

دی نماند و نسبت خود را پنهان سربلن ةآل حرب مای

 اند.و اثری نداشته ذکرد، گویا آنان کردن می

دنبال  که خاطر نشان کردیم، خلیفه پیشاپیش، بهچنان

کرد که نگذارند توپ خالفت آرزوهای ابوسفیان حرکت می

امیّه، تثبیت شود.  ی آنان بیرون رود و حکومت در بنیاز زیر پا

او در مراکز حسّاس و کالن شهرها نوجوانان و جوانان 

خوشگذران، متکبّر و سرمست از طغیان شهوت و هوس را که 

کاری نداشته و سرد و گرم روزگار را نچشیده بودند،  ةتجرب

هموار و موانع را  ها آنها را برای بر مردم سلطه بخشید و راه

 ةای فتنه و آشوب را در جامعبرطرف کرد. او دو لنگه دره

همین فرومایگان، از همان  های نوپای اسالمی گشود و بدعت

 هایی در حق خود و امّت به وجود آوردند.رسوایی روز اوّل،

نزد  امّیه در ، بر عثمان وارد شد و کسی جز بنیخالدبن  شبل
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 جماعت قریش! شما را چه شده؟ای  او گفت:او حضورنداشت. 

ی نیست که بخواهد ببالد و یا شما کودکآیا در میان 

دستی نیست که بخواهد به ثروت برسد یا گمنامی نیست تهی

که بخواهد پر آوازه شود؟ چرا سرزمین عراق را به این 

که آن را  ایدابوموسی( تیول کرده و واگذاشته) اشعری

چه کسی را پیشنهاد  به جای او() عثمان پرسید: خورد؟ می

پیشنهاد  8ساله بود جوانی شانزده را که 1عامربن  کنی؟ عبداهللمی

 کرد که عثمان حکومت کشور عراق را به دست او سپرد.

کنند و تند که چه میهای اموی پروایی نداشاین پسر بچه

گویند و خلیفه هم به شکایت  که چه میدادند اهمیّتی نمی

و نکوهش هیچ نکوهشگری را بها داد  شاکیان گوش فرا نمی

العاص از همین نوجوانان بود. او جوانی  بن دبخشید و سعنمی

 خوشگذران بود که بر باالی منبر گفت این سرزمین سداد

 بوستانی است برای پسران جوان قریش. عراق()

ها خبر داده از وجود آن همان نوجوانی که رسول خدا

بود: فساد امّت من به دست نوجوانان سفیهی از قریش خواهد 

 4بود.
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تو را از  به کعب پسر عجزه فرمود: خدا خدا رسول

حکومت  خرد نگهدارد. او پرسیدآسیب امیران سفیه و بی

خردان چیست؟ فرمود: امیران و حکمرانانی وایی بیحکمر

سپارند و م نمیپس از من خواهند بود که بر راه هدایت من گا

 1دارند.سنّت مرا پاس نمی

بودند که فرمود: بشنوید ، همین ناکسان اهلل رسول مراد

بود هر کس با  و آیا شنیدید پس از من حکمرانانی خواهند

نگارد و در ستم یار آنان های آن را راست اها باشد و دروغ آن

یستم و در حوض برمن وارد ست و من از او نمن نیباشد، از 

 ها نهای آها نباشد و دروغ داخل جمع آن امّا( اگر کسی) نشود

شان نکند، او از من و من از او  را راست نداند و در ستم یاری

و فرمود بعد از من  8هستم و او در حوض بر من وارد شود...

را که آنچه  نکنند و کهکمرانانی آیند که چیزی را گویند ح

 4فرمان ندارند، انجام دهند.

های  خرد مسئولیتتجربه و بیگونه اشخاص کم این بهعثمان، 

از همه به سخن که  حالی در کرد، را واگذارحکومتی 

                                                  
حکم و  هحدیث مطالبی دربار صحیح دانستناو پس از  6/671داده است و مستدرك حاکم 

 العاص یاد کرده است. مروان و فرزندان ابی

 . 662. ر.ك. همین کتاب /1

 .6/627و  6/117. تاریخ خطبیب بغدادی ، 6

 . 1/662. مسند، احمد 6



   الغدیر همراه   040 

 

آشناتر بود که فرمود: هر کس از مسلمانان،  اهلل رسول

تر در میان آنان کسی شایستهکه  حالی در کارگزاری را حکم دهد،

داناتر باشد، او به خدا و  و به کتاب خدا و سنّت رسول او

  1مسلمانان خیانت کرده است. ةرسول او و هم

های اموی، عصر هالکت و عرصة این غالم بچهپس دوران 

 گردد.ر میها بها آغاز و به آناست. فتنه از آنبروز فساد بوده 

لعن و نفرین، آن حکمرانان اموی را رانده شدة مورد 

آن حکیم، گشته در قرسوا ای رمارمولکی همانند او، بدکاره

های ر غالم بچهای منافق و جوانی خوشگذران و دیگآزاد شده

 بینی.سفیه و کم خرد می

به دنبال این همه، خلیفه آرزومند بود که کلیدهای بهشت 

ها تا آخرین نفر،  دهد و آن امیّهد تا به بنیاو باش اندر دست

 8بهشت شوند.وارد 

را که عمّار یاسر در  اهلل رسول عثمان، کسانی از اصحاب

خواهم  دارم، میو گفت: من از شما سؤالی میان آنان بود، خواند 

دانید که رسول  است گویید. شما را به خدا قسم میبه من ر

بر هاشم را  داد و بنیی میقریش را بر دیگران، برتر خدا

آن اصحاب سکوت کردند و  داشت؟ می مقدم دیگر قریشیان

من است دست  چیزی نگفتند. عثمان گفت: کلیدهای بهشت در
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 ها وارد بهشت شوند. رین نفر آندهم تا آخامیّه میها را به بنیآن

 (.اندل سند این حدیث صحیح و مورد وثوقرجا ةهم)

گویا خلیفه پندارد که آن آنارشیسم اقتصادی و مالی که در 

رسد وجود آورده تا درهای بهشت هم می بذل و بخشش به

ها برخوردار کند. یشان خود را همانند دنیا از نعمتکه او خو

و نعمت نامشروعی که برای آنان  خلیفه( با آن ناز) او

ها اه و جریمه آلوده کرده و میان آنپسندیده، آنان را با انواع گن

 سد و مانعی بزرگ به وجود آورده است. ،و بهشت

قیامت( برآورده نیست و ) ری، آرزوی خلیفه در آن روزآ

دانیم و آیات و کیفر صحیح نمیاو را در امر پاداش  ةما نظری

 پذیر نیست. رأی و نظر سست خلیفه توجیه با ،یمقرآن حک

آیا هر : 1«أَیَطمَعُ کُلُّ امرِِئٍ مَّنهُم أَن یُدخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ»

ورزد که به بهشت پر نعمت وارد شخصی از ایشان، طمع می

 شود؟

أًم حَسِبَ الَّذِینَ اجتَرَحُوا السَّیَّئَاتِ أن نَّجعَلَهُم کَالَّذِینَ آمَنُوا »

: آیا 6«وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ سَوَاء مَّحیَاهُم وَمَمَاتُهُم سَاء مَا یَحکُمُونَ

اند پندارند با کسانی که جام دادهکسانی که آن گناهان را ان

 اند، برابرند؟و کارهای شایسته انجام داده ردهایمان آو

... إن األبرار لفی نعیم و إن الفجّار لفی جحیم یصلَونَها کال»
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: البته چنان نیست، بلکه نیکان در ناز و نعمت 1«یَومَ الدّین

 هستند و فاجران در دوزخ و روز جزا به آن وارد شوند.

همچنین آیاتی که در سورة مطففین و همزه آمده است. آن 

جاه و سلطنت خود را فدای آنان  ،گروه اموی که خلیفه عثمان

آیا  .نخواهند کردنیاز او را بی ای  در روز قیامت ذرهکرد، 

هاشم را توسط کنید که خلیفه مقدّم داشتن بنیتعجّب نمی

ور او را واداشته که با آنان برنتافته و تعصّبِ ک پیامبر

 امیّه گوید. ه کند و چنان سخن سخیف در حق بنیمعارض

 تبعید ابوذر به ربذه

 خلیفه( به مروان، حارث، پسر حکم پسر) عثمان چون

هزار درهم و به زیدبن ثابت یکصد هزار العاص سیصد  ابی

 درهم بخشید.

گفت: مژده باد کافران را به عذابی دردناک. او ابوذر می

وَاَّلذِینَ »کرد که فرموده: ا تالوت میسخن خدای عزّوجّل ر

فَبَشَّرهُم بِعَذَابٍ  یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اهلل نَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَالَویَکنِزُ

 : 8«ألِیمٍ

ها را در راه خدا  و آناندوزند و کسانی زر و سیم می

بن  ها را به عذابی دردناک مژده بده. مروانکنند، آنهزینه نمی
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عثمان رساند و او با ناتل  این خبر را به گوشحکم 

ثمان خدمتکارش برای ابوذر پیغام فرستاد. ابوذر گفت: آیا ع

فرمان  انتقاد از کسی را کهدارد و من را از تالوت قرآن باز می

با اینکه  داند؟ به خدا سوگندقرآن را رها کرده، عیب می

با رضایت او اینکه  رضای خدا، عثمان به خشم آید، بهتر از

به خشم آمد؛  رخدا را به خشم آورم. عثمان از این کالم ابوذ

امّا صبر پیشه کرد و دست نگاه داشت. روزی عثمان گفت: 

وام بگیرد و در موقع توانایی  خدا() آیا پیشوا حق دارد از مال

بار گفت: اشکالی ندارد. ابوذر االحآن را باز پس دهد؟ کعب 

-ودی، آیا دین ما را به ما میفرزند مرد و زن یهای  گفت:

آزاری و علیه یاران من مرا می قدرزی؟ عثمان گفت: تو چآمو

به محل کار خود برگرد. محل کار ابوذر در شام انگیزی؟ برمی

از عثمان خواسته بود  او برای انجام حج به مدینه آمده وبود. 

 بماند و او اجازه داد. تا در جوار قبر رسول خدا

بود، این محل زندگی ابوذر را شام قرار داده اینکه  سبب

رسیده گفت: « سلع» ها تا به ناحیة دید ساختماناست که چون 

 در مدینه() هافرماید: وقتی ساختمانمی خدا شنیدم رسول

فرار کنید؛ به عثمان گفت: به من آنجا  به ناحیة سلع رسید از

 غزا کنم؛ او هم اجازه داده بود. آنجا  اجازه بده به شام روم در

ابوذر در شام هم به برخی کارهای معاویه ایراد گرفت. 

معاویه مبلغ سیصد دینار برای وی فرستاد. ابوذر گفت: اگر آن 
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اید، از دادن آن خودداری کردهاز حقوق امسال من باشد که 

به آن نیازی ندارم و  ش باشدپذیرم؛ اما اگر صله و بخشمی

 پذیرم.نمی

بوذر دربارة آن گفت: معاویه در دمشق کاخ سبز ساخت. ا

 یاست و اگر از مال شخص از مال خدا باشد، خیانتاگر 

 ولخرجی و اسراف است و معاویه سکوت کرد. خودت باشد،

 گفت. برخی کارهای معاویه سخن می ةربارابوذر همواره د

مسلمه به معاویه گفت: ابوذر سرزمین شام را بن  محمد

 .به آن نیاز داری اهل آن را دریاب کند، اگر می برای تو تباه

معاویه به عثمان نامه نوشت و خلیفه فرمان داد ابوذر را در 

دینه شد ابوذر وارد مدشوارترین وضعیّت به مدینه اعزام کند. 

ها برای بخشی و زمینمیها را حکومت و به عثمان گفت: بچّه

 ها را به خود نزدیک آزاد شده کنی و فرزندانخود قُرق می

 گردانی!می

خواستی برو. ابوذر جا به هر جایی که عثمان گفت: از این

ثمان گفت: نه. ابوذر گفت: به روم. عگفت به مکه می

 المقدس. بیت

ابوذر گفت: به یکی از دو شهر )بصره و  عثمان گفت: نه

م و فرستلیکن من تو را به ربذه می ؛کوفه(. عثمان گفت: نه

 جا درگذشت.ابوذر به ربذه رفت و در همان

آید که عثمان منکر تبعید ابوذر به ان بر میمعس ابن از کالم
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ربذه شده و گفتند: سبحان اهلل! هرگز چنین نبوده و ما در میان 

 1یم.شناختاز او نمی تر برتر و با جاللت مبریاران پیا

اما کمیل گفت: من در مدینه بودم که عثمان به ابوذر فرمان 

همان سال باز در مدینه بودم که او را به رفتن به شام را داد و 

 ربذه تبعید کرد.

او گفت که عثمان خوش نداشت و حتی ابوذر سخنانی می

کردم کسی مرا وغگو خواند. ابوذر گفت: گمان نمیابوذر را در

که فرمود: اهلل رسول دروغگو بخواند، پس از آن حدیث

: «ذر ال أظلت الخضراء أصدق لهجةً مِن أبی ما اقلت الغبراء و»

بر سر کسی قرار   بیآ زمین سنگینی کسی را برنداشته و آسمان

 نگرفته که راستگوتر از ابوذر باشد.

 همواره گاه عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد و ابوذرآن

باقی من  جویی، دوستی برایگویی و حقیقتگفت، حق می

ربذه رفت، گفت که عثمان مرا پس  نگذاشت. ابوذر وقتی به

 برگرداند و اعرابی کرد.کوچیدن به شهر پیامبر(، ) از هجرت

وی  ا بدرقه کرد. مروان خواست از کارابوذر ر علی

با تازیانه به میانة دو گوش اسب  علیجلوگیری کند. 

و عثمان سخنانی  این خصوص بین علیدر مروان زد و 

رد و بدل شد و کار به تندخویی کشید؛ امّا بعد، آشتی برقرار 

گردید. وقتی ابوذر در ربذه در گذشت عثمان گفت: خدا او را 
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 رحمت کند.

ما مورد  ةعمّار یاسر گفت: آری خدا او را از سوی هم

ر دهد. عثمان از این سخن برآشفت و سخن امرحمت قر

پنداری من از تبعید ابوذر : آیا میزشتی بر زبان آورد و گفت

 پشیمان هستم؟

، امر کرد و هموارهان مویین زندگی میوذر در یک سایباب

نمود... ابوذر گفت: علت تبعید به معروف و نهی از منکر می

 معاویه بود. رز به عثمان واند من پند و

ر، سخن مسعودی است که ترین گزارش دربارة ابوذمفصل

مجلس عثمان که ابوذر هم حضور داشت،  گوید: روزی درمی

از عثمان پرسید به نظر شما اگر کسی زکات مال خود را بپردازد ب

امیر. ای   ماند؟ کعب گفت: نهحقّی برای دیگری در مال او می

زاده،  ای یهودی کعب زد و گفت: دروغ گفتی ةبر سینابوذر 

المشرق و  لَبَقِ کمجوهَوا وُلُّوَن تُأَ رَّالبِ یسَلَ»سپس تالوت کرد: 

و الکتاب و  ةباهلل والیوم االخر و المالئک آمنمن  المغرب ولکن البرّ

 ین و آتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین ویالنب

السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلوة و آتی الزکاة و  ابن

 1«فون بعهدهم اذا عاهدواموال

های خود را به سوی خاور و نیکی آن نیست که صورت
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نیکوکار کسی است که به خدا و روز آخرت و  اباختر کنید؛ امّ

اینکه  فرشتگان، کتاب و پیامبران ایمان داشته و مال را با

ها و بینوایان، و در تیمدوستش دارد به خویشاوندان نزدیک و ی

راه ماندگان، گدایان، بردگان هزینه کند و نماز به پا داشته و 

 کننده باشد. د و وقتی که تعهدی کرد به آن وفازکات بپرداز

المال مسلمانان بگیریم  ثمان گفت: اگر ما مالی را از بیتع

و آن را در امور جاری خود هزینه کنیم و بعد به شما بدهیم، 

ایرادی دارد؟ کعب گفت: اشکالی ندارد. ابوذر عصا بلند کرد 

زاده، چه چیز به ودییهای  بر سینة کعب زد و گفت: نآو با 

 تو جرأت و جسارت داده دربارة دین ما سخن بگویی؟ عثمان

آزاری؛ از پیش ما برو که به ابوذر گفت: تو زیاد ما را می

آزارت از حدّ گذشته است. ابوذر به شام رفت. معاویه به 

آیند و که جماعتی پیرامون ابوذر گرد می عثمان نامه نوشت

من ایمن نیستم که آنان را به تو تباه نکند و نشوراند. اگر به 

مردم شام نیاز داری، ابوذر را به سوی خود بخواه. عثمان در 

بر شتری بر پاالنی خشک سوار کند جواب نامه نوشت: او را 

وذر به مدینه رسید، وقتی اب و همراه پنج بردة خزری بفرستد.

ته و نزدیک بود، از دنیا برود. به اخاند یش پوستهاکشاله ران

اثر این رنجوری خواهی مرد! ابوذر  او گفته شد که تو در

تبعید شوم و سرگذشت خود را باز آنکه  تا گفت: نه هرگز!

سپس نزد عثمان خود ماند؛  ةابوذر چند روزی در خان گفت.



   الغدیر همراه   041 

 

رفت. او دو زانو نشست و آن حدیث را یاد کرد که براساس 

بندگان خدا را آن، اگر پسران ابوالعاص به سی تن رسند 

 گیرند.بردگان، می

عوف را که به ارث بن  در همین روز، ثروت عبدالرحمن

های زر را چیدند؛ آن قدر  نده بود نزد عثمان آوردند و کیسهما

که جلوی آن ایستاده بود،  زیاد بود که میان عثمان و مردی

 حائل شد.

امید خیر دارم که  الرحمن(عبد) عثمان گفت: برای او

همه ثروت از کرد؛ باز این داد و مهمان نوازی میصدقه می

امیر. ای  األحبار گفت: راست گفتی خود باقی گذاشت. کعب

ابوذر عصا بلند کرد و آن را بر کعب زد و از درد آن پروا 

ن قدر زاده دربارة مردی که مرده و ای یهودیای  نکرد و گفت:

گویی که خدا برای او در دنیا و مال و ثروت باقی گذاشته می

 آخرت خیر دهد؟

 گویی، می ، با جزم سخناو را سزای خداو او  ةدربار

ما » فرمود: می شنیدم، که من از رسول خداکه  حالی در

 ندارم بمیرمدوست  «نی أن أموت و أدع ما یزن قیراطایسرّ

 حتّی به وزن یک قیراط، مالی از خود باقی بگذارم.که  حالی در

نبینم. ابوذر: رهسپار مکه  دیگر تو را ،عثمان گفت: برو

 ةز رفتن به خانشوم. عثمان: نه به خدا سوگند. ابوذر: مرا امی

 جا بپرستم تا بمیرم؟آن داری که او را درپروردگارم باز می
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نه به  سوگند. ابوذر: به بصره. عثمان:عثمان: آری به خدا 

 خدا.

جز این شهرها را برگزین. ابوذر: به خدا قسم جز 

کنم و اگر مرا  که برای تو یاد کردم انتخاب نمی شهرهایی را

بگذاری بمانم، شهر دیگری  ینه(مد) هجرتم ةین خانمدر ه

 خواهم.نمی

ربذه ثمان: من تو را به خواهی مرا تبعید کن. عکجا می هر

فت. گراست می : اهلل اکبر! رسول خداکنم. ابوذرتبعید می

آید خبر داد. عثمان: او از چه بر سر من میآنچه  و از همةا

ابوذر گفت: او به من خبر داد که از چیزی تو را خبر داد؟ 

 را میرم و دفن منشوم و در ربذه میکه و مدینه ممنوع میم

 گیرند.به عهده می روند می عراق به حجازجمعی که از 

گفته شده دخترش )ابوذر شترش را آورد و همسرش را 

ن فرمان داد کسی او را بدرقه بر آن سوار کرد. عثما نیز (را

رفت و  می د تا او به ربذه برسد. وقتی ابوذر از مدینه بیروننکن

همراه دو پسرش،  طالب بن ابی برد، علیمروان او را می

جعفر و عمّار یاسر بیرون آمدند. مروان راه بن  عبداهللو عقیل 

را گرفت و گفت: امیر منع کرده که کسی با ابوذر همراهی و 

 دانستی بدان، من اگاهت کردم.اگر نمیاو را بدرقه نماید. 

ه به سوی او رفت و آن را با تازیان طالب بن ابی علی

دو گوش مرکب او نهاد و فرمود: دور باش خدا تو را  بر میانة
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 به سوی آتش برد و به راه خود ادامه داد و ابوذر را بدرقه کرد

و برگشت. موقع برگشت، ابوذر گریست و گفت: خدا به شما 

 الحسن زمانی که تو و فرزندانت را اباای  اهل بیت، رحم آورد.

 افتم. می بینم، یاد رسول خدا می

نزد عثمان شکایت کرد. عثمان  مروان از کار علی

 علی ةکسی مرا دربار عت مسلمان! چهجماای  گفت:

دارد؟ او مأمور مرا که برای انجام کاری فرستاده معذور می

بودم برگردانده و چنین و چنان کرده است. حق او را به کف 

 دستش خواهم گذاشت.

از بدرقة ابوذر برگشت. مردم به پیشواز او آمده  علی

بدرقة ابوذر خشم گرفته  بودند و گفتند: امیر بر تو به سبب

 !نشیندلگام فرو می افرمود: خشم اسب ب علی 1است.

نزد عثمان آمد. عثمان گفت: انگیزة رفتار آن گاه شامگاهان 

طور جرأت کرده و فرستاده و فرمان تو با مروان چه بود و چ

فرمود: مروان پیش آمد که مرا  علی مرا برگرداندی؟

و فرمان تو را رد نکردم. عثمان برگرداند، من او را برگرداندم 

گفت: آیا به گوش شما نرسیده بود که من مردم را از بدرقة 

چه را که تو فرمود: مگر هر ابوذر باز داشته بودم. علی
                                                                                              

چند روز از مدینه مشرفه بیرون رفته بود و  دهد که در بدرقة ابوذر، علی . این مله نشان می1
به همین مضمون نزدیک  116« /سوسیالیست زاهد»سخن عبدالحمید جودة السحار در کتاب 

های خود فرود  همراهانش در بدرقة ابوذر تا ربذه رفته و در آنجا از مرکب است. پس علی
 اند.  آمده و با هم نشسته و سخن گفته
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فرمان دهی و آن را طاعت خدا پنداری و حقیقت خالف آن 

را ببریم؟ به خدا سوگند چنان باشد، الزم است ما فرمان تو 

 گفت: به مروان قصاص پس بده. علی کنیم. عثماننمی

فرمود: چه قصاصی؟ عثمان به دو گوش مرکب او زدی. 

مرکب من بزند آن گونه که من به به فرمود: اینک، او  علی

مرکب او زدم؛ اما به خدا سوگند اگر ناسزا بگوید، همانند او 

رفتار خواهم کرد و هرگز دروغ نخواهم گفت و جز حق بر 

زبان نخواهم آورد. عثمان گفت: چرا تو را ناسزا نگوید که تو 

ای؟ به خدا سوگند تو در نزد من برتر از او نیستی! گفته

گویی  می جا به خشم آمد و فرمود: به من چنینیندر ا علی

پنداری؟! به خدا قسم من از تو برتر  می و مرا با مروان برابر

ترند، و  پدرت و مادرم از مادرت، با فضیلتهستم و پدرم از 

اینک، من تیرهایم را بر کشیدم تو نیز تیرهایت را برکش و 

 جلو بیا.

رون اند به عثمان به خشم آمد و سرخ شد و برخاست و

هم برگشت و اهل بیت او و مردانی  اش رفت. علی خانه

از مهاجرین و انصار پیرامون او جمع شدند. فردای آن روز 

به مردم گله کرد که  . او از علیدندگرد آم مردم بر عثمان

گیرند، و کسانی را که بر من خرده میگیرد  بر من عیب می

ها بود.  عمّار یاسر و جز آند او ابوذر و کند. مقصوپشتیبانی می

فرمود: به  مردم وساطت کردند و آشتی برقرار شد. علی
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 خدا قسم، من برای خدا ابوذر را بدرقه کردم و بس.

های عثمان و ابوذر را از واقدی، جریان عالّمه امینی

هایی  فاوتالحدید و دیگران با ت ابی ابن حجر، ابن یعقوبی، بخاری،

 1آورده است.

 به هنگام اخراج ابوذر به ربذه امیر المومنینکالم 

الحدید و منابع دیگر به  ابی ابن البالغه و شرح این کالم در نهج

 8تفصیل آمده است:

باش. امیدوار به او ذر تو برای خدا خشم کردی، پس اای اب

خود از  ویش ترسیدند و تو بر دینآن مردم از تو بر دنیای خ

را در دستان آنان است و بیم دارند ها بیم داشتی. پس آنچه آن

 از کف بدهند رها کن و دین خود را برداشته، از ایشان بگریز.

طل نترس؛ به ای اباذر جز با حق مأنوس مباش و جز از با

بسته باشد و او ای  بنده ها برها و زمینخدا سوگند اگر آسمان

 تقوا پیشه کند خدا برای او گشایش فراهم آورد.

یاران خود فرمود: از ابوذر خداحافظی کنید. به  علی

عموکالم ای   چنین گفت: هر کدام سخنانی گفتند و حسن

ی است: شکیبا باش تا پیامبر خود نافسوس بسیار طوال ،کوتاه

گفت:  را دیدار کنی که او از تو راضی است. حسین
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بینی دارد و خدا را که میآنچه  داوند قدرت تغییرعموجان! خ

ر شأنی است. مردم تو را از دنیای خود باز داشتند و هر روز د

نیاز از  ها محتاج و تو بیآنتو بر دین خود دریغ ورزیدی. 

تابی به او پناه ببر که بیایشان هستی. از خدا صبر بخواه و از 

تابی، اجل را به  و بیصبر بخشی از دین و بزرگواری است 

خداوند، اندازد. سپس عمّار لب به سخن گشود: مینتأخیر 

کسی را که مایة وحشت تو شد، آرام نکند و کسی که تو را 

ها سوگند اگر با دنیای آنترسانید، ایمن نباشد. و به خدا 

بودی، کاری با تو نداشتند و هرگاه از کارهای آنان  می همراه

 داشتند.ست میخشنود بودی، تو را دو

شما اهل بیت رحمت هستید، خدا ت: ابوذر گریست و گف

دیدم به ا میوقتی شما ردر حق شما لطف و مرحمت فرماید. 

افتادم. من درمدینه جز شما را نداشتم. می اهلل رسول یاد

شام برای معاویه  حضور من در حجاز برای عثمان و در

 سنگین بود.

عثمان خوش نداشت مجاور برادر و پسر دایی او در دو 

  1باشم. بصره( مصر و) شهر

 یکنندگان به مدینه برگشتند و میان عثمان و عل بدرقه

شتی انجامیده آهایی شده و سرانجام به در این باره، صحبت

                                                                                              

بن عامر پسر  برادر شیری عثمان بود و بر بصره، عبداهلل حسر بن ابی بن سعید . حاکم مصر عبداهلل1
 همین کتاب. 611. رك: /دایی عثمان، حکومت می کرد
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نگاران و  نویسد: بیشتر سیرهالحدید در ادامه می ابی ابن است.

مورّخان بر آن هستند که عثمان، ابوذر را به شام تبعید کرد و 

 خواست و از مدینه به ربذه منتقل ساخت.به مدینه آنجا  از

بن این موضوع آن است که عثمان به مروان و زید ةریش

وذر بر سر کوچه و بخشید و ابالمال، فراوان می ثابت از بیت

هم با صدای  کرد. آنداد و قرآن تالوت میبازار هشدار می

االحبار و  کرد تا ماجرای مجلس کعببلند، عثمان سکوت می

با وی پیش آمد از این به بعد صبر عثمان تمام  بوذربرخورد ا

 نباید بکند.آنچه  شد و کرد

نویسد: جناده پسر جندب  می «سفیانیّه» جاحظ در کتاب

غفاری گفت: من در خالفت عثمان غالم معاویه بر قنسرین و 

آوردند و می دیگر مراکز بودم. یک روز، مالی به دربار معاویه

 زند: کاروانی از آتش به شما رو کرده است.شنیدم کسی فریاد می

را رها دهند و خود، آن فرمان میخدایا کسانی را که به معروف 

دهند  می نمایند و خود، آن را انجامکنند و نهی از منکر میمی

 مورد لعن و نفرین قرار بده. ابوذر را نزد معاویه آوردند.

برای ما و هر روز دشمن خدا و رسول او، تای  او گفت:

 اگر بخواهم کسی از اصحاب پیامبر کنی،مشکلی ایجاد می

 خلیفه بکشم، تو خواهی بود؛ ولی از او نظر ةرا بدون اجاز

خواهم. ابوذر به معاویه گفت: من نه دشمن خدا هستم و  می

 نه دشمن رسول او.
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بلکه این، تو و پدر تو دشمن خدا و رسول او هستید و به 

کفر خود را پنهان کردید. رسول ظاهر مسلمان شدید و 

 لعن و نفرین فرموده است. ابارها تو ر خدا

ی بوده است. ویه و ابوذر طوالناین گفت وگو بین معا

-نی آورده و نوشته است که من پاسخگاه واقدی هم سخنا آن

عالّمه هاست. ها نکوهشام که در آن های کامل را نیاورده

در دنبالة بحث به معرفی شخصیت ابوذر، ایمان و  امینی

صدق، پایداری او بر بنیاد عقیدتی، برتری و فضل و دانش، 

داخته و رغبتی و سختگیری او در امور الهی، پر زهد و بی

 ورده است.ها آ روایاتی در آن زمینه

 ش خداتپرس

سه  اهلل رسول ابوذر گفت قبل از اسالم و پیش از دیدار با

خواندم پرسیدند برای چه کسی؟ گفت: برای می سال نماز

 خدا.

ت: به سمتی که کردی. گفپرسیدند به کدام سمت رو می

وذر در جاهلیت خداشناس بود و کرد. ابخدا مرا متوجّه می

 1پرستید.ها را نمیراند و هرگز بتتوحید بر زبان می کلمة

اثیر چهارمین فرد بود که اسالم  ابن ةوی پنجمین و به گفت
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 1آورد.

کسی بوده که به پیامبر تحیّت اسالمی گفته  ینابوذر نخست

 آمدم است. به عبارت ابونعیم: ابوذر گفت، نزد رسول خدا

 : السالم علیک. پیامبروقتی که نمازش را تمام کرد، گفت

  8السالم. فرمود و علیک

به گوش ابوذر رسید. او برادرش را  خبر بعثت محمّد

فرستاد تا به وی خبر آورد. او رفت، سخن پیامبر را شنید و به 

ک اند نزد ابوذر بازگشت. ابوذر خود نیز با مشکی آب و

د د در آن زمینه از مردم چیزی بپرسبه مکّه آمد. ترسیای  توشه

 الحرامای از مسجددر ناحیهرا هم ندید.  و رسول خدا

مرد غریب، از کجا ای  خوابید. شب علی بر او گذشت. فرمود

 ای؟ گفت: مردی از بنی غفارم. فردای آن روز، علی آمده

را شنید  اهلل رسول آورد و سخن ابوذر را حضور پیامبر

و همان ساعت مسلمان شد. ابوذر اسالم آوردن خود را در 

دید و  مسجد علنی کرد و در راه اسالم از همان روزها آزار

 4کتک خورد.
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 دانش ابوذر

در مورد دانش ابوذر سؤال شد. ایشان فرمود: دل  از علی

او سرشار از علم و دانش بود. از خود او روایت شده که 

را که جبرئیل و میکائیل در آنچه  هر رسول خداگفت: 

او ریخته بودند، بر سینة من سرازیر کرد.  اهلل رسول ةسین

ت خدا و بر مشقّراه و فنای در  علم بقا اولین کسی بود که در

ها، پایدار ماند و بر مصائب ها و سفارشو رنج و حفظ پیمان

شکیبا و از آمیزش با مردمان، دوری گزید او خدمتکار رسول 

ها را دور دین( از او آموخت و زیادی) بود و اصول خدا

پرسید و بود. همواره از او می ریخت. ابوذر مالزم پیامبر

کرد و سؤال می اهلل رسول و درشت از در همة مسائل ریز

 1شنید.پاسخ می

 اقت و زهد ابوذردص

در صداقت و راستگویی ابوذر، حدیث معروف ابودرداء کافی 

: «ذر ابی راء اصدق منبما اظلت الخضراء و ال اقلت الغ»است: 

اکی سنگین نگردید جز بر خسایه نیفکند و زمین  ابی آسمان

 ذر. ابی از تر صادق

 های مختلف نقل شده است و دراین حدیث با عبارت

 ذیل برخی آمده است.
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 مریم زهداً و سمتاً فلینظر الیبن  من سره ان ینظر الی عیسی»

خواهد بنگرد، : هر که در زهد و سکوت عیسی می«ذر ابی

 را ببیند.ابوذر 

 برتری ابوذر

فرمود: خداوند مرا به دوست داشتن چهار تن  پیامبر

دارد: آن چهار نفر را دوست میخود او  کهفرمان داده و این 

 در حدیث دیگری نیز فرمود: 1علی، ابوذر، مقداد و سلمان.

رحم اهلل اباذر یمشی وحده و یموت وحده یبعث وحده:6  

و  میردرود، تنها میرا که تنها راه می خدا رحمت کند ابوذر

 شود. می تنها برانگیخته

 در حدیث سوم نیز آمده است:
 

 0بهشت مشتاق سه تن است؛ علی، عمار و ابوذر.

و جبرئیل به صورت  گذشت ابوذر بر رسول خدا

دحیه کلبی در نزد او بود، سالم نگفت. جبرئیل گفت این 

سالم او را گفت: من جواب  می ت و اگر سالمابوذر اس

شناسی؟ جبرئیل گفت: قسم  فرمود: آیا او را میادم. پیامبر د می

سمان آبه خدایی که تو را به پیامبری برانگیخت او در ملکوت 
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ر به این طواست تا در زمین. پیامبر پرسید چهفتگانه مشهورتر 

رغبتی به  یده است؟ فرمود: به سبب زهد و بیزلت برتر رسمن

 1متاع دنیای فانی.

 به ابوذر سفارش پیامبر

ای  در میان عدهکه  حالی در اباذر چگونه خواهی بودای 

آن وقت چه کنم؟  اهلل رسول فرومایه باشی؟ ابوذر گفت: یا

 یفرمود: صبر کن، و سپس فرمود: تو مردسه بار پیامبر 

 شوی. گفت: در راه خدا؟یسته هستی پس از من گرفتار میشا

 8آمد.امر خدا خوش مرحبا بأمراهلل. ابوذر گفت:  فرمود: آری.

 این است، ابوذر 

، ها، دانشبا برتری ن ابوذر صحابه پیامبرآاین است 

ة سالم، سابقه و الحقه و اسالمیت، ایمان، بزرگواری، روحی

ین بُعد عثمان( که ا) که یاد شد. پس خلیفه ز و پایان امراآغ

کرد دید، همواره او را نکوهش میناک می شخصیّت او را عیب

تبعیدگاه راند، از بازداشت به جامعه می و او را از خود و

ترین وضعیّت طوری  آن هم با دشوارترین و سخت ،فرستاد می

 .که نزدیک بود تلف شود

ها و آزارها در آخرین همه شکنجه ابوذر پس از تحمل آن
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 تبعیدگاه خود یعنی ربذه در جایی بدون آب و درخت که تنها

جان سپرد. خدا گداخت، او را می ةپرتو سوزان آفتاب چهر

 میان او و دشمنان او حُکم خواهد کرد که داور خوبی است.

ن او جرم ابوذر این بود که حیف و میل خلیفه و پیرامونیا

او را که  ةکرد. چرا حقوق ماهانتافت و اعتراض میرا بر نمی

توانست تأمین کند، بریدند و عرصة  می معاش وی راتنها 

ام، همنشینی مردم ش چرا در زندگانی را بر وی تنگ گرفتند؟

گریختند و  می را با او، منع کردند؟ چرا در مدینه، مردم از او

 سخن شدن با او را ممنوع اعالم کرد؟! عثمان، هم

گوبا ابوذر، تنها برای شکنجه شدن آفریده شده بود. به 

ننگی بر پیشانی خالفت  ةخدا سوگند رفتار خلیفه با ابوذر، لکّ

از یاد نخواهد رفت و پاک نخواهد  هرگزکه اسالمی است 

 شد.

شرعی، ایراد  ابوذر هرگز به ثروت برآمده از راه

ازی دولتمردان و پیرامونیان خلیفه اند گرفت؛ فقط به دست نمی

ه کردند و باشت که حق مسلمانان را پایمال میاعتراض د

 نمودند.وزی میاند بهای فقر مردم، ثروت

گفت: من  دید، پرسید تو کیستی؟مدینه  کسی ابوذر را در

هستم. او پرسید پس چرا مردم از تو  پیامبر ةابوذر صحاب

رسول گریزانند، جواب داد چون آنان را از انباشتن مال، که 



011   نگاهی به سیره خلفا  

قیس گفت: با بن  احنف 1دارم. می نهی فرموده، باز خدا

 که حالی در گذشت جمعی از قریش نشسته بودیم. ابوذر

گنجینه وران را به داغی بر پشتشان که از د: مژده باد خوان می

های که از پیشانیداغی از پس گردن  پهلوهای آنان درآید و به

گاه رفت و در کنار ستونی نشست. گفتم او آنان برآید. آن

 کیست؟ گفتند: ابوذر است. برخاستم به نزد او رفتم و گفتم

 جز تو شنیدم. در جواب گفت: چیزی نگفتمبود که از آنچه 

راجع به عطای ماهانه پرسیدم  .اماز پیامبر ایشان شنیدهآنچه 

گویی؟ گفت: آن کمک معاش تو است؛ آن را بگیر امّا چه می

 8اگر آن، بهای دین تو باشد، رها کن.

بود که چگونه به  پیامبر سرگذشت ابوذر را به وی خبر داده

 افتد و از مکه و مدینه و شام و بصره و کوفهرنج و زحمت می

 شود و باید شکیبا باشد.د مرکزی اسالم دور نگاه داشته میبال

که در راه خدا بود، ها  دری هها و دربهمه گرفتاریاو به آن 

مد گفته است. این بود ابوذر، آن گونه که مرحبا و خوشا

مریم در زهد و عبادت و  بناو را شبیه عیسی رسول خدا

ولی با این  نیکوکاری و صدق و راستی معرفی کرده بود؛

حال، وقتی عثمان بر او خشم گرفت، وی را کذّاب خواند و 

 او را تهدید به قتل نمود.
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و مروان در یک  های پستی دنیا همین که علیاز نشانه

ة مارمولک و لعین، کفّه سنجش قرار گیرد و آن مارمولک، بچ

سته ، آن انسان کامل دانابیطالببن  سنگ علی زاده هم لعین

 ها خاندانها و رذالتگویا خلیفه آن همه پستیشود. 

دانست و چنان کرد و چنان گفت. داور لعاص را نمیا ابی

 نهایی خدای دادگر است.

 جنایات تاریخ

دار های اصیل و ریشهاریخ در حق صاحبان فضیلت و انسانت

انی آنان و خوی بزرگورانه، که امّت مسلمان از زندگ

ها، پندهای کامل، بند بند گفتار آنر، روحیة های ماندگا نشانه

ها،  ارد انجام و خودداری آنشان و موخهای در رسا، حکمت

اوانی کرده است، شما تاریخ را برند، جنایات فرمی هابهره

خواهد آنان را به گذرد و مییابید که در اینجا با شتاب می می

پوشد ها دیده میهای آناز یاد برتری بسپارد وی موشبوتة فرا

یا فقط مجمل و به صورت خرد شده یا کالم تحریف گشته و 

، سخنی به میان آمیخته به دروغ یا کاستن شخصیّت آنان

ها بدان سبب بوده که طرح حقایق و آورد. همة این می

های شهوت و دی غلط در تضاد بوده و با انگیزهواقعیّات با مبا

زگاری گذاران زمان و حاکمان وقت، ناسا ریاست، سیاست

از همین ناحیه است که تاریخ از سخن گسترده  داشته است.

ر فضائل، در بیان زندگانی ابوذر و طرح ابعاد وجودی او د
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غفلت توانست الگوی انسانی باشد، نبوغ و کماالت او که می

 کرده یا خود را به ناآگاهی زده است.

 بالذری

-ربذه، روایتید ابوذر به یابید که در یاد تبعشما بالذری را می

کند. او سپس به راستگویی را ذکر می آورد و حدیثهایی می

 مسیّب آن دشمن اهل بیت و شیعیان ایشانبن  دروغ سعید

 پردازد که عثمان، ابوذر را تبعید نکرده و او با میل خود به می

 رفته و زندگی کرده است.آنجا 

 این نویسندة به خود رها شده و از خدا غافل، ندانسته که

را که دربارة تبعید ابوذر و  با این سخن خود، رسول خدا

همچنین موالی  1کند.او از مدینه، خبر داده، تکذیب میاخراج 

را تکذیب نموده که پس از وفات ابوذر  ما امیرالمؤمنین

عثمان تصمیم به اخراج عمّار از مدینه که در محل تبعید، 

از مسلمانان  عثمان مرد صالحیای   فرمود: تو علی، گرفت

هالک شد. همچنین تکذیب آنجا  را تبعید کردی و او در

بالذری به روایت صحیح از ابوذر " ابوذر راستگو است."

کند که تو مرا پس از هجرت دوباره  می خطاب به عثمان نقل

همچنین نقل دیگری از بالذری نشینی( کردی.  بادیه) اعرابی

در تکذیب عثمان است که به عمّار گفت: ای... به نظر تو من 
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 های دیگر.پشیمان هستم و تکذیباز تبعید ابوذر 

 ةخبر این رخداد فجیع دربارداند که این بیچاره نمی

معه پیچیده و نقل های بزرگ مانند ابوذر در جاصحابه

اند و ان آن را نکوهیدها شده است. مؤمنهمسافران کاروان

اند. در همین رابطه بر خلیفه عیب گرفته و شماتت کردهبرخی 

گفتند آیا مردمی از اهالی کوفه به ابوذر که در ربذه بود، 

افرازی تا ما در زیر آن با عثمان بجنگیم؟ ابوذر  پرچمی بر نمی

شنوم و مرا از مشرق به مغرب بفرستد، می گفت: نه اگر عثمان

  1کنم.یاطاعت م

سبب به عثمان نامه نوشت که  ابن بطّال گفت: معاویه بدین

ایستاد. در ر مقابل او میابوذر، فراوان به او اعتراض داشت و د

سپاه معاویه تمایلی به ابوذر وجود داشت و او از خوف 

شورش، از عثمان خواست که ابوذر را به مدینه بخواهد؛ زیرا، 

گر،  از نکوهش هیچ نکوهش ابوذر مردی بود که در راه خدا

 8هراس نداشت.

دیگر از به اصطالح امانت بالذری در نقل، آن ای  نشانه

ابوذر توسّط موالی ما  ةاست که او به هنگام یاد از بدرق

میان علی و عثمان، در این خصوص، »گفت:  امیرالمؤمنین

                                                                                              

؛ این صبر و تحمل در راستای مصالح دعوت محمدی، بوده همانند 6/616سعد  . طبقات، ابن1
 و احوال.  ، در آن  اوضاع طالب  بن ابی تسلیم و سکوت امام او، علی

 .6/611. عمده القاری، عینی 6
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یان آن ماجرا، ولی او ماجرا را نیاورده؛ زیرا در ب« سخنی رفته

به خلفای جور و همین تمایل رفت! ال میؤزیر س خلیفه

 ها، منشأ جنایات تاریخ شده است.آن های کتمان زشتکاری

 ابن جریر طبری

نویسد: در سالِ رسد، میمی یخ خود، وقتی به ابوذرطبری در تار

ابوذر به مدینه از  نمودن سیلگسی، آن طور که گفته شده ماجرای 

این باره چیزهایی گفته در شام توسط معاویه رخ داده است و 

کنم. کسانی که معاویه  ها را یادبیشتر آن شده که من خوش ندارم

 گویند... ای میقصّهجا ایندانند، در می را معذور

کند و فقط داستانی را ند، یاد نمیا هرا گفتآنچه  را طبریچ

 زشت وی و خلیفه معاویه در توجیه کارمعذور دارندگان 

ورد. او خوش ندارد حقایق و آ می ،اند عثمان( ساخته)

عثمان و ) رخدادهایی جدّی را یاد کند که آبروی آن دو مرد

 ازد.اند معاویه( را به خطر

 او پنداشته که آن حقیقت همواره در پشت پردة ابهام

های خی کتابدر بر در گوشه و کنار وآنکه  ند؛ غافل ازما می

روحیة دشمنان ابوذر را آشکار  هایی آمده کهتاریخی، گزارش

را در آن باب یاد  اهلل رسول سازد و خبرهای غیبیمی

 آورد. می

دروغ را که هرگز نشانی از  ةامّا از دیگر کسانی که آن قصّ

، اند کند، آوردهارد و تاریخ صحیح آن را تکذیب میصحّت ند
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بن  . سیف4ابراهیم کوفی؛ بن  شعیب .8سرّی؛ . 1عبارت است از: 

 1. یزید فقعسی.4سعد عوفی؛ بن  ةعطی. 3؛ کوفی عمر تیمی

داری طبری در امر تاریخ که او آن همه بنگرید به امانت

 آورد.ساختگی دروغ را می ةد و چنین نامگذارمیحقایق را 

 آفرین بر او!

 نگاهی بزرگوارانه به تاریخ طبری

های سری آن دروغگوی را با آوردن نامه طبری کتاب خود

ناشناس و از زبان سیف که خود از شعیب  ساز، حدیث

اعتبار و  رها و از نظرها افتاده و بی به حال خودای  کننده جعل

متهم به کفر و الحاد، زشت و سیاه کرده است. او در کتاب 

صد و یک روایت را به سندهای زشت، هفتخود با همین 

های یازده تا سی و  ق در حوادث سالحقای قصد انحراف از

هفت هجری و تنها مربوط به عصر سه خلیفه ترتیب داده 

آغاز و در چندین جلد  است. از سال وفات پیامبر اکرم

 پخش شده و در جلد پنجم پایان یافته است.

بن  سریّ و سیفافرادی چون های دانم آیا آگاهیمن نمی

آن هم همین چند سال،عمر از تاریخ، منحصر به حوادث 

یا و نه مطلق حوادث بوده است؟  و مذهبیرخدادهای تنها 

صاص به حوادث مذهبی آن عصر و موضوعات آن دو تن اخت
                                                                                              

؛ تفسیر، 11/61؛ مجمع الزوائد، هیثمی 6/661؛ االصابة 6/666. ر.ك: استیعاب، ترجمه قمقاع 1
 .7/662، تهذیب التهذیب 1/611کثیر  ابن
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هایی خاص داشته که در مبادی مسلکی و معتقدات سال

طبری  ؟روداساسی به شمار می مکتب خلفا، سنگ بنای

قدرت، با  خواسته تاریخ صحیح را برای تقرّب به صاحبان می

 ها ارشتیره سازد و هر کس در آن گز لب ساختگیآن مطا

یک دست و زاییدة یک  ةها بافتآن ةیابد که همبنگرد، در می

مغز است. گمان ندارم بر شخصی مانند طبری چنین چیزی 

جا انسان را کور و کر مهر بیاینکه  پوشیده مانده باشد؛ جز

 کند!می

عساکر،  ابن کتاب تاریخ همین مطالب ساختگی، صفحاتی از

بوالفداء خلدون و تاریخ ا ابن کثیر و تاریخ ابن اثیر، بدایة ابن کامل

های دیگری نیز کورکورانه به دنبال را سیاه کرده است. کتاب

های او در تاریخ اصل اند که بافتهپنداشته طبری حرکت کرده و

ا که دانشمندان رجالی، هر حدیثی رکه  حالی در ند؛دشه ناپذیرخ

دانند تا چه  می ن، در سند آن باشد، بی اعتباریکی از این نامبردگا

 رسد همگی آنان در یک سند، جمع باشند.

 اثیر جزری ابن کامل

 را نقل و دیگری را رها کرده است.ای  او هم به دنبال طبری واقعه

در حوادث مربوط به ابوذر پس از اشاره به اخراج وی از 

رفتارهای ذر و دیگر  ابی معاویه بهشام به مدینه و دشنام 

ها صحیح نیست و نویسد: یاد آنخارج از اخالق و ادب می

آن کار نامعذور بوده که اگر هم واقعیّت داشته، عثمان در 



   الغدیر همراه   011 

 

آن آنکه  نه تواند آحاد رعیّت را تنبیه و ادب کندپیشوا می

 تعرّض به او قرار دهد! ةکارها را بهان

و است گر تاریخ  تنها گزارشآن بیچاره پنداشته که او 

 تاریخی است که واقعیت را به احترام خلیفهکتاب او تنها 

دیگر همة  ست. حال آنکه در منابع حدیثی و تاریخینوشته ا

اند. از سوی دیگر ادب آگاهی یافتهها آمده و مردم از آن آنها

 کردن پیشوا مربوط به ترک آداب دینی و اخالقی افراد است؛

تر از آن بوده که چنان رفتارهایی از وی  ابوذر پاککه  حالی در

م و پارسایی از علای  سر زده باشد؛ بلکه خود ابوذر در پایه

کننده واجب و مرتکب حرامی را ادب  بود که حق داشته ترک

 کند.

کند، امّا ادب کردن را ادب می ه شده که ابوذرخلیفه را چ

نماز واجب را بر کننده با  زیهمیشه مست و باولیدبن عقبة 

انسانی  سبب قتل عمر را بهبن  تابد و قصاص عبیداهللنمی

سند ساز بر علیه  شمارد و از ادب کردن مروانِمحترم، روا نمی

 گذرد؟!خود خلیفه، می

بن  من علی گویدزند. که میباز میسر انسبن  مغیرةاز تنبیه 

رین فرزند نفای  کنم و امام به او فرمود:طالب را کفایت می ابی

نه ریشه و اصل، تو  ای دارد وشدة ابتر و درختی که نه شاخه

تو یاور او باشی،  کنی به خدا قسم کسی را کهمرا کفایت می

 دارد. دکند. از این دست، بسیار وجوخدا عزیزش نمی
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 کثیر ابن الدّین عماد 

بنای پیشینیان، در حذف و نادیده  ةکثیر دمشقی نیز بر پایابن

به زیان مکتب خالفت بوده، پیش آمده و به آنچه  گرفتن

 دیگر در سرنا افزوده است.ای  اصطالح، نغمه

 از آن بوده که دارایان، مالی رامانع او نوشته است: ابوذر 

گفته بیش از قوت الیموت خود را باید صدقه و  می نگاهدارند و

 کرده است!را تأویل می 1آیة قرآناین باب  احسان کنند و در

 معاویه او را از این کار نهی کرد؛ امّا او خودداری ننمود.

معاویه به عثمان شکایت کرد. او ابوذر را به مدینه 

روش  خواستوی  خواست و مورد نکوهش قرار داد و از

گردد؛ ولی او به کار خود ادامه داد و خود را تغییر دهد و بر

اقامت در گفته شده که خود ابوذر سرانجام به ربذه تبعید شد. 

 8ربذه را انتخاب کرده است.

احادیث فراوانی  نویسد: در برتری او،در فصل ابوذر می

عمر است از بن  ها روایت عبداهللنقل شده که مشهورترین آن

ما اظلّت الخضراء و ال اقلّت الغبراء اصدق »: رسول خدا

کسی سایه نیفکند و زمین سر سمان سبز بر آ :«ذر ابی لهجه من

ذر  ابی بر پشت خود برنداشت کسی را که راستگوتر ازخاکی، 

 باشد. در این حدیث، ضعف وجود دارد.

                                                                                              

 66. توبه /1

 .7/166. البدایة و النهایة 6
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ن و فرزند او کسی دیگر نبود و به هنگام مرگ ابوذر، جز ز

مسعود بن  ها قادر به کفن و دفن او نبودند. از قضا عبداهللآن

با جمعی از عراق سر رسیدند و در مراسم حضور یافتند. 

وی به خاندان خود  ابوذر را پس از مرگ ةخانوادعثمان نیز 

 1آورد و کفالت کرد.

این بود همة آن چیزی که در چنتة این مورّخ متعصّب و 

 انصاف آمده و در سخنان او چندین جای انتقاد است:بی

تهمت منع از نگهداری مال برای دارایان، این موضوع  .1

شده و او در طول تاریخ به طور گسترده به ابوذر تهمت زده 

چنین که  حالی در اند؛اشتراکی و سوسیالیست معرفی کرده را

نبوده است. او فقط به حیف و میل بیت المال توسط خلیفه و 

 کسان نزدیک او اعتراض داشت و به حق هم بود.

ابوذر به اختیار خود در ربذه  کهاست کثیر پنداشته  ابن .8

تر به این . ما پیشسکونت کرده و تبعیدی در کار نبوده است

 ایم.معنا پرداخته

هایی  از دروغ سلع() حدیث رسیدن بناهای مدینه به .4

بسته شده است. تازه اگر صحّت داشته « اُمّ ذر»است که به 

8باشد، آن سبب رفتن ابوذر به شام است نه تبعید به ربذه.
 

را از طبری گرفته و در سند کثیر آن  ابن در ضمن
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اویان ضعیفِ متهم به دروغ و زمینه، راین های او در  روایت

سازی و کفر و الحاد، مانند سرّی، شعیب، سیف، عطیّه  حدیث

 و یزید و فقعسی وجود دارد. بنابراین اعتماد را نشایند.

گاهی از ان به ابوذر سفارش کرده باشد گاهکه عثماین .3

دروغی  ؛ربذه به مدینه سر زند تا پس از هجرت، اعرابی نشود

بلکه قضیّه، عکس بوده و ابوذر « سلعم» است همانند حدیث

هجرت کرده بودم، آنکه  به عثمان گفته است تو مرا پس از

وانگهی هیچ مورّخی ننوشته،  .کردی بادیه نشین() اعرابی

آنجا  مده و بهید به ربذه تا دم مرگ، به مدینه آابوذر پس از تبع

 سرزده باشد.

امویان که به  عادت این نویسنده آن است که دربارة .4

به اصطالح هر  داشتند، مطالب بسیار ضعیف وها گرایش  آن

ها سخن آن دآورد و هرگز در سنرطب و یابسی را می

و شیعیان آنان و  ی نوبت به اهل بیتاما وقت گوید؛ نمی

آن گستردگی بر  زمین بارسد،  می وابستگان ایشان مانند ابوذر

بند زبانش گذارد، گردد و متّه روی خشخاش می می تنگوی 

کند و شود و لکنت پیدا میز هم باز نمیلبانش ا آید،می

 گردد!هایش سنگین می گوش

عمر  ابن او حدیث معروف راستگویی ابوذر را که از جمله

 ت، ترمذی،سعد در طبقا ابن روایت کرده و از رسول خدا

 اند، عالوه بر آن، علی امیرالمؤمنینماجه و حاکم آورده ابن
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، در  اند وبودرداء و جابر آن را روایت کردهابوذر، ا

 کند.!ها آمده، ضعیف معرفی می صحیح

های محدّثان و این سلسله خوانندة محترم اگر در کتاب

ی کاند مورّخان، دقّت کند، به انواعی از این نوع جنایات که به

یابد که آنان شود و در میاز بسیار اشاره کردیم، آگاه می

 اند.گرفتار بوده ،ادیده انگاشتن حقایقحذف، و ن چگونه به

ی ای؛ ما پرده از جلوتو در این امر در غفلت بوده

 1ات تیزبین شده است.چشمانت کنار زدیم و اکنون دیده

 هانظر ابوذر در دارایی

ابوذر نیز همانند همگنانش که به دنبال کتاب و سنت در 

حرکت بودند، صالح امت مسلمان و رستگاری مردم را، 

مردم از کتاب و سنّت که  دانستندخواسته و سزاوار نمی

 باز مانند.ای  ذرّه ةازاند به

نظری نکوهیده از بین برود و  خواهد بخل و تنگابوذر می

های دارایان، باشد و از متاعی از نعمتان امّت هم، ناتوانبرای 

محروم نباشند. ها واجب فرموده، حقوق خود که خدا برای آن

ینوایان را اعتراض شدید ابوذر متوجّه کسانی بوده که اموال ب

 آورند. و نقره فراهم میهایی از طال ب و برای خود صندوقغص

با تبر های طالی دولتمردان حکومت عثمان، شمش
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ب الهی، اعم از خمس حقوق واجآنکه  شد، بدون میشکسته 

بینوایان و گرسنگان و آنکه  بی ها کسر شود وو زکات از آن

-ها دائم در رنج و عذاب به سر مییاری شوند. آن تشنگان،

ح عمومی نیز هزینه بردند. حتی آن همه ثروت، برای مصال

 مشیّت خدا برکه  حالی در آن عاید مردم گردد. شد تا سودنمی

ر گیرد و در صنعت انقره در دستان همه قر آن است که طال و

گذاری شود تا صاحبان فنّی سرمایه یها و کشاورزی و حرفه

مند ها بهرهرده و عامّة مردم نیز از گردش آنها سود بآن

ار خود برسند، شهرها آباد و ن به دستمزد کناگردند، ناتوا

ها انتشار یابد و دانستنیبایر( احیا گردد، معارف و ) هایزمین

ها و ها و روزنامهها، کتاب و کتابخانهها و دانشکدهدانشگاه

 مجالّت علمی تأسیس شود.

همة نیازمندان و درماندگان به حقوق الهی و انسانی خود 

کارهای خیر جای خود را پیدا کند تا در پرتوِ  ةبرسند و هم

های پیروزی، ملّتی خوشبخت گردد و با هابرخورداریآن 

 ، هیچ خألی باقی نماند.شده حاصل

های طال ن سبب خدای سبحان فراهم کردن ظرفبه همی

و نقره را حرام فرمود تا آن فلزهای گرانبها به صورت جامد 

 ترین عایدات اقتصادی از دست نرود. باقی نمانند و بزرگ

اویه ار سرور ما ابوذر، متوجّه چنین کسانی بوده که معانگ

رود. فریاد ابوذر با تالوت آیة قرآنی جمله به شمار میاز آن 
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آوری شده دهای گردید کاروان داراییبود و وقتی میبر سر او 

گفت قطار شود، میه دربار معاویه نزدیک میبا قطار شتر ب

 شتران حامل آتش آمد.

های آنان بود که یک فقره از دریافتی مروان یکی دیگر از

ر، خمس افریقا بود و دیگری ینازار داو از عثمان، پانصد ه

عوف بود که به هنگام مرگ، آن قدر شمش بن  عبدالرحمن

شکستند و دستان که با تبر آن را می ال باقی گذاشتط

کارگران، تاول زد. از او چهار زن مانده که به هر زن هشتاد 

 هزار رسید.

خیره شده به سیصد و پس ثروت او از این طالهای ذ

 1رسید.بیست هزار می

فرد دیگری بود که غیر از گلّة اسب و امالک  زیدبن ثابت

ه باقی گذاشت که با تبر شکسته ازه طال و نقراند فراوان، آن

طلحه بوده که برای پس از خود صد شد. شخص دیگر، می

رة شت. عثمان درباپر از سه قنطار زر به میراث گذا 8صندوق

به او طال دادم؛  قدرمضرمیّه! من چطلحه، گفت: وای بر پسر 

شتر طال  بار طلحه صد 4امّا او درصدد ریختن خون من بود.

سیار بودند که با بخل و باقی گذاشت. امثال این افراد ب
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 های خود، از رسیدن سود به مردم دریغ داشتند. نظری تنگ

های طال و نقره و سیم و  دید که ابوموسی وزنه می ابوذر

ها را به زنان و دختران  ة آنهمآورد و او  می زر را برای خلیفه

ترس و  الفت سنّت پیامبراز مخآنکه  بخشد، بی می خود

دانست مقدار انبار شده و  می ای داشته باشد. ابوذرواهمه

نقدینگی خلیفه چه مقدار است که در روزِ قتلِ او به غارت 

 رفت.
برای مردم محبت شهوانی زنان و فرزندان و سیم و زر کالن 

 نشاندار و چهار پایان و کشت و زرع، آراسته گشتهو اسبان 

 1کی است. بازگشت نیکو در نزد خداست.اند . این متاعاست

که در برابر تلّی از این  گمان شما دربارة مرد متدیّنی

 اهلل رسول هایپیشگوییاو  ةایستد و در سینها میگنجینه

هم ی آن جماعت را روحیة دنیا طلبکه  حالی در زند؛موج می

  های داند بیشتر آن ثروتباشد؟! او میتواند بیند، چه میمی

وخته شده، در فراخوانی به باطل و در فراهم کردن اند

لشکرهایی از عهد شکنان که بیعت امام طاهر بر حق را 

شکستند، و بر او خروج کردند، هزینه خواهد شد. این اموال 

را  مصطفیخواهد گرفت که همسر در اختیار کسانی قرار 

سازان یی برای حدیثهانج خانة او بیرون کشیده یا بودجهاز ک

 امیّه و لعن و سبّ مردان پاک اهل بیتدر برتری بنی
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ق و کنندگان حقای ختیار تحریفخواهد بود. همچنین در ا

قاتالن صالحان ، ن علیمؤمنادهندگان موالی ما امیر دشنام

خواهد گرفت. ، قرار پاک و نیکان و دوستداران اهل بیت

 های بادآورده، از راه نامشروع گرد آمده، بسیاری از آن دارایی

ها، تباهی، شهوات و کارهای ناشایست، و در باده گساری

 صرف خواهد شد!

گمان شما به آن مرد چیست؟ که صدای پیامبر 

از است که فرمود: هرگاه اند در گوش او طنین بزرگوار

به سی تن رسد، مال خدا را دست  العاص ابی تعداد فرزندان

خود نموده و دین و آیین  ةبه دست کرده و بندگان خدا را برد

قرار دهند و او با چشمان خویش الهی را مایة دغلکاری 

همانند  اند وکه خاندان عاص به سی تن بالغ شدهبیند  می

با مُلک و گردانند، توپی را زیر پای خود میکودکانی که 

کنند و مال خدا را در میان خود  ی میحکومت چنان باز

بیند، ها را می این ةبه نظر شما ابوذری که همگردانند.  می

یا بیند جنباند و گویا نمیباشد که سر میای همانند آدم غمزده

خویش جهانی را  دبا فریاآنکه  داند؟ یاشنود و چیزی نمینمی

فساد وی و دنیهای  ها را متوجه حکومتآگاه کند، و نگاه

حاصل در میان امت اسالمی، سازد تا شاید بخشی از آن فساد 

شود؛ زیرا  ها از بزهکاریای  و تباهی را از بین ببرد و مانع پاره

اساس این آیین حنیف، فراخوانی به حق و فرمان به نکویی و 
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 و زشتی است. بازداشتن از بدی

ُیَأمُروُنَ بالمَعرُوف  إِلَی الخَیرِ وَنَ ووَلتَکُن مَّنکُم أُمَّةُ یَدع

 :1نَوالمُفلِحُ عَنِ المُنکَرِ وَأولَئِکَ هُمُ وننهَوَیَ

ند، امر به نو باید از شما، امتی باشند که به خیر فراخوا

 رانند.و نهی از منکر کنند که آنان رستگا معروف

مهم دینی عمل کرد. او کسی بود که  ةابوذر به این وظیف

داد. جز سخن خدا بر نمیها در راه خدا، نکوهش احدی را ب

و در  ...«لفضّهالذین یکنزون الذهب و ا»آورد: زبان نمی

او  ؛ زیرارفتآیه از معنای ظاهر آن، فراتر نمیبرداشت از آن 

الحال نداشت که از راهی غیر  منظوری جز همان کسان معلوم

حق الهی را نپرداختند؛ حالل و به ناحق ثروت گرد آوردند. 

عصران  راض ابوذر به دیگران دوستان و هماعتپس انکار و 

سعدبن عباده بن  خود نبوده که از توانگران بودند. قیس

انصاری از جمله کسانی است که افزون بر حقوق واجب، 

ابوسعید خدری  1کرد.ال زیادی را در راه خدا هزینه میامو

اتر از ما از انصار را سراغ ندارم که دارای  گوید: من خانوادهمی

های  طیار که آوازة ثروت و بخشش جعفربن  عبداهلل 8باشند.

مسعود که نود هزار بن  همچنین عبداهلل 4او، فضا را پرکرده بود.
                                                                                              

 .116. آل عمران /1

 .22 -6/26. ر.ك: الغدیر 1
 .1/611جرزی  . صفة الصفوه، ابن6

 .666 -7/666عساکر   . تاریخ، ابن6



   الغدیر همراه   011 

 

وه در ددارالنخرام که بن  خود مال باقی گذاشت. حکیماز 

اختیار او بود و آن را به صد هزار درهم به معاویه فروخت. 

 قریش را فروختی؟!بیر به او گفت: کرامت زبن  عبداهلل

پسر برادرم، تقوا همة ای   حکیم در جواب گفت:

ی امن با فروش آن، خانهها را تحت شعاع قرار داد؛  بزرگواری

گیرم که آن را در راه خدا می در بهشت خریدم و تو را گواه

یکصد شتر یا گاو قربانی، حج گذارد  ادادم. حکیم همچنین ب

اخته بود. او در روز اند  گرانبهایی ةیک، قطعة پارچ و بر هر

هر یک  عرفه یکصد برده به وقوف آورد که بر گردن

آزاد »ها نقشی بود: بود و بر آنبندی سیمین آویخته گردن

ها را آزاد که از سوی حکیم، همة آن، «لّهای خدا عزّوج شده

  1کرد و هزار قربانی کشت.

اند و هرگز دیگر از قبیل همین توانگران بودهمردمانی 

ثروتمندان  گوش دنیا نشنیده که نکوهش ابوذر متوجّه این

دانست که آنان ثروت خود را از راه شده باشد؛ زیرا او می

رداخته، حتی مشروع به دست آورده و حق واجب آن را پ

را به شایستگی،  جوانمردیحق و اند افزون بر آن هم داده

خواسته ز این را نمیذر نیز برای مردم، ج. ابواند رعایت کرده

بیند، آن سبز او میپس ابوذر وقتی معاویه را در کاخ  است.

.)اگر از مال خداست خیانت است و اگر از کند میاعتراض را  
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ابوذر  .کندسکوت میمعاویه  و مال توست اسراف است(

شناسم؛ به خدا  ه من نمیگوید: کارهایی پدید آمده ک می

ر سنّت پیامبر خداوند است و نه دها نه در کتاب سوگند آن

ردد گم که حقی پایمال و باطلی زنده میبین او. قسم به خدا می

و ثروتی بدون پارسایی  شودمی و راستگویی، دروغگو شمرده

دیگری بر کنار و ای  ید و شخص صالح و شایستهآفراهم می

 نشیند. جای او می

جُرف مدینه  ةبیند در ناحیهمین ابوذر، مقداد را می

، ولی 1کاری شده ای ساخته که بیرون و داخل آن گچ خانه

هرگز به او اعتراض نکرده و او را از آن باز نداشته است، 

 ها یان آن دو مال و بنا و صاحبان آنچون فرق آشکاری م

دید، اما وجوب و هزینه کردن مازاد بر آذوقة روزمّره،  می

موضوعی است که به ابوذر نسبت داده شده و دروغی بیش 

نیست. ابوذر هرگز چنان ادعایی نداشته و به آن فرا نخوانده 

ابوذر که  حالی در امری ممکن استچنان است. چگونه 

و آیا چنان کاری  ددانزکات را در شریعت، رسمی میوجوب 

ز با دارامندی و مال مانده پس از هزینه، ممکن است؟ ج

 خداوند سبحانه فرمود:

خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم و تزکّیهم: 
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ها را پاک  دقه بگیر تا به آن وسیله آنص ها،های آناز دارایی

 و پاکیزه کنی.

را نکره آورده، دلیل بر این است که « صدقه»این که کلمه

نه همة آن. از دیگر سو، تعیین صدقه بخشی از مال است 

ها همگی به  ات در سیم، زر، چهارپایان و غلّهنصاب زک

برای ة مالِ زکات داده، ماند د که باقیصراحت داللت دارن

صاحبان آن حالل است. خود ابوذر در زمینة زکات مال، 

هایی روایت کرده که از سوی بخاری، مسلم و دیگران حدیث

قی و جز آنان نیز گزارش شده از اهل صحاح، احمد و بیه

ن بقّیه مال زکات، هزینه کرداست؛ پس اگر پس از اخراج 

 بود، تعیین نصاب چه معنا داشت؟واجب می

لف هزینه کردن هرگاه پس از ادای زکات واجب بر مک

س معنای فالح مذکور در آیه چه بود؛ پبقّیة مال واجب می

 شود:می

1لزکات فاعلون ...قد افلح المؤمنون ... والذین هم ل
: 

 مؤمنان رستگار شدند... و آنان که زکات دادند.

ها برای انسان انستم اگر هزینه کردن همه داراییدکاش می

کدام مال  بود، او پس از ادای حقوق مالی با چه سرمایه،واجب می

آیا با همان  توانست زندگی را ادامه دهد؟میای  و چه کار و حرفه

گشت.  می بر« دست از پا درازتر»پرداخت یا  می آذوقة شب به کار
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وانگهی زکات از چه چیز بپردازد که چیزی برایش نماند؟ فقرا و 

 بینوایان از چه راهی، نیازهای خود را بر طرف کنند؟

یا خود او در آینده زندگی خود را چگونه اداره خواهد 

سته آیا معقول است که ابوذر چنان فکری داشته و خواکرد؟ 

کس جز خواه باشد که هیچ باشد دنیا پر از گدایان حاجت

وسیله دست سائل به کف را نیابد تا به آن ان خود، تهیمانند

این گرفتاری خود را رفع و خأل زندگی را پر کند؟ اگر 

اند، یک سال عملی شود، موضوع که به ابوذر نسبت داده

 ای جز این نخواهد داشت.نتیجه

جامعة خود چنین پستی را  برایبه خدا سوگند هرگز 

خواهد. او برای همه خیر و نیکی دوست دارد و هیچ نمی

یشد تا چه رسد به اند یش چنان نمیاند انسان مصلح و خیر

ابوذر که خود از دانشمندان صحابه و مصلحان و شایستگان 

 آنان، به شمار بوده است.

فرمود:  آری خشم ابوذر چنان که موالی ما امیرمؤمنان

 هایدید غنائم و داراییکه میآنجا  خدا و مسلمانان بود؛ برای

کنند و فقط دالالن و انبار می برند،می نااهالن متعلق به آنان را

شوند و ند میم ها بهرهناپذیر و آزمند، از آن سیری گران واسطه

-های عمومی در میان ایشان تقسیم میدید ثروت می بس. او

چه ماند. پس هر حقشان خالی میو دست خود مردم از شود 

بر سر ابوذر آمد، از ناحیة این دالالن، در برابر چشم خدا و در 



   الغدیر همراه   081 

 

ابوذر تو ای   گفت: راه او بوده است. چنان که رسول خدا

خاصی به تو  یو پس از من گرفتارای هستی مرد شایسته

 رسد. می

آری ابوذر گفت: یا رسول اهلل! در راه خدا؟ پیامبر فرمود: 

 1راه خدا. ابوذر گفت: امر خدا خوش آمد.در 

وانگهی اختالفی میان ابوذر و معاویه دربارة کالم خدای 

اویه، مخاطب آیه را، توبه به وجود آمد. مع ةسور 43تعالی آیة 

مسلمانان  ةهم برایابوذر آن را  دانست، امااهل کتاب می

 دانست. می

دروغگویان شده در دست ای  این اختالف، تنها وسیله

ها در مقدار هزینة به ابوذر. آشکار است که میان آن زن تهمت

مالی، اختالفی نبوده؛ بلکه بحث فقط در این بوده که مخاطب 

اهل کتاب پنداشته و ابوذر از  ةآیه کیست؟ معاویه آن را ویژ

شامل همة مکلفان خور وحی و لحن آیة کریمه، آبش

به هر دو نسبت داد یا است چنان چیز را دانست؛ پس الزم  می

 هر دو را تبرئه کرد.

 توزی و دشمنی است. ة کینهتنها ابوذر را متهم دانستن ، زایید

 ها است، نه همة آن.هر حال، مراد، انفاق برخی داراییبه 

آید ، اولی به نظر میهلهان در اولین وبین کوتهبرای چه اگر
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بر آن، این عالوه  1و این آیه، تنها آیه در این مضمون نیست.

ة در افادة هزینه کردن همة مال، از آیة مورد بحث سور ها آیه

لیکن جمع مضاف است؛ « اموالهم»ترند که  توبه، صریح

بعضی از « اموالهم» ضروری دین اسالم است که مراد از آن

بدین  ع آورده شایدمج کلمه رااینکه  ، نه همه، وهاستآن

نکته باشد که مؤمنان در پاکی نفس و بزرگواری طبع و بلندی 

 ةای قرار دارند که اگر خدا هزینه کردن همدر پایه همت

 کنند؛ مانند آیة ذیل: ها را بخواهد، مضایقه نمیهای آندارایی
کنند تا جلوی راه خدا شان را هزینه می یکسانی که دارای»

  8«دنرا ببند

 و نیز آیة:
دنمایی و نمایش به که دارایی خود را برای خو کسانی»

 ..4«کنندمردم هزینه می

 الن تنالو»در اصل، هزینه کردن مطرح است؛ مانند آیة : 

 :3«ونتنفقوا مما تحبّحتّی  البرّ

دارید دوست میآنچه  ازآنکه  رسید مگرنمی یبه نیکوکار

 هزینه کنید.

انفاق و ها مقدار مطرح نیست و طبیعت که در این آیه
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 1هزینه کردن مراد است.

ها، نظر به انفاق مستحبی ن آیهآبرخی از آنکه  عالوه بر

اند. با فرموده مای تفسیر و حافظان حدیثدارند، چنان که عل

جمع مضاف  «اموالهم» هااین وجود که خدا در آن سلسله آیه

به کار برده در آیات دیگر حدّ و مرزی برای هزینه کردن 

 فرموده است :تعیین 

 و ال تجعل یدك مغلوله الی عنقک و ال تبسطها کل البسط

فتقعد ملوماً محسورا
8: 

دست خود را بر گردنت مبند و آن را به طور کامل هم نگشا 

 بنشینی. در گوشه ای() که مالمت شده و حسرت خورده

 فرماید:چنین کالم دیگر خدای تعالی که میهم
و کسانی که هرگاه هزینه کردند و لخرجی و اسراف و بخل »

 .4«هم نورزند و راهی میانه برگزینند

های قرآنی و اصول ن همه آیه، ابوذر از ایآیا به نظر شما

ابر حقایق رها در بغافل بوده و یا در تأویل آن ،میمسلّم اسال

ری از ا پس از گذشت عمی موجود، نظری ویژه داشته است؟!

کف  ،هایی که روزگار همچون موج تازه به دوران رسیده دنیا،

پنهان وقوف یافته و یاوه های حاصل آورده و بر گنجینهبی
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 اند. سراییده

در حکم الهی، کمترین  هرگاه ابوذر از آن شیوة بهتر

رساند و صلح  می داشت که به نظام اجتماعی خللانحرافی می

عواطف و ایجاد زد و با تحریک  می و آرامش را بر هم

کرد یا از مبادی اسالمی طمه وارد میلوب، به امنیت جامعه آش

اول کسی بود که  منینؤموالی ما امیرالم، گرفتفاصله می

گرفت؛ اما ابوذر در داشت و جلوی کار او را می می بازاو را 

 دنبال بود و مانند سایه او را ترین مطیع منینؤبرابر امیرالم

 ،ای اباذر تو برای خدا خشم کردهای  : که فرمودکرد. او بود  می

فرماید: به خدا سوگند من برای یمبه او امید داشته باش و نیز 

رمود: از خدا بترس تو خدا ابوذر را بدرقه کردم. به عثمان ف

ای از مسلمانان را تبعید کردی و در تبعیدگاه مرد شایسته

 هالک شد.

او را در کسی است که شما  منان علیؤامیرالم

امر د که هرگز در هیچ یشناسگیری دربارة خدا، می سخت

دهد. او همراه حق و حق خدایی نکوهش احدی را بها نمی

دهد. آیا گوید و انجام میمیآنچه  همراه او بوده و هست در

دانسته، ابوذر در آینده و میآنکه  با نظر شما رسول خدابه 

خواهد داشت، باز او را در اواخر عمر خود چنان دعوت باطل 

شناساند و مقام او را  ها میان مردم با آن صفات و برتریدر می

داد؟  می های مردمان صالح، جاو در دل برداال میب نزد مردم
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 را چنان که آیا ابوذر :گویدمی عمر هم به پیامبر

 فرمود: آری. رسول خدا ؟فرمایید بشناسیم می

نبود و پیامبر او را تعریف حی مرد صال اناگر ابوذر چن

 نهاد.را تأیید و باطل وی را بنیاد می کرد، در واقع فساد اومی

 چنین باشد. حاشا که رسول اکرم

 ابوذر و سوسیالیزم

در فصل گذشته با کسانی که تیرهای افترای خود را به سوی 

یم در امت مربن  ابوذر، آن بندة صالح خدا که شبیه عیسی

اکنون کردند، آشنا شدیم. بود، پرتاب می محمد

آفرینی جماعتی که کورکورانه تقلید کرده  خواهیم به جنجال می

با آن مقام با  و در عصر اخیر با سخنانی خطا آمیز، ابوذر را،

پیروی از مکتب  وسیالیست بودن و گاه بهجاللت، گاهی به س

 کنند، آشنا شویم.کمونیسم متهم می

ژ و نگونسارِ کمونیسم، کخوردگان، به اصول  آیا این فریب

 به هماندارند و مبانی سوسیالیزم را که نزدیک  علم و آگاهی

نند؟ آیا آنان به مغز مطالب داکمونیسم ناخوشایند است، می

اند تا بین این دو مبنای بوذر، آن مصلح بزرگ، معرفت یافتها

ز آن متمایز، بتوانند وفق دهند؟ گمان ندارم آنان چیزی ا

باشند. به زعم من، آنان  شناختهرا مطالب مغزدار 

های خائنی هستند که زهر کشنده را در روغن  کمونیست

ریخته و چیزی گویند، اما هدف دیگری دارند. آنان سخنان 
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تبلیغاتی قرار دادند برای ترویج افکار  ای ابوذر را وسیله

چه  نیز در تضاد است، ویرانگر آن مکتب که با قانون طبیعت

رسد به حدود و مقررات اسالم. این گروه از ابوذر بزرگ، 

که  حالی در اند؛رة یک کمونیست و سوسیالیست ساختهچه

جو و  دو فرزند گرامی ایشان و عمّار حقو  منانؤامیرم

اند آوا بوده ا وی همبسیاری دیگر در بیان همان مطالب ابوذر، ب

گوار اتفاق زربهای ناگواری که برای آن صحابی  و پیش آمد

 اند.افتاد را محکوم کرده

ان آن سلسله مطالب، تنها نبوده و احدی از یپس ابوذر در ب

صحابه در برابر آن مطالب، با او به مخالفت برنخاسته است. 

 این شما و این هم صفحاتی از کتب تاریخ و حدیث...

آری فقط کسانی با ابوذر به مخالفت برخاستند که قصد 

ان را همانند بهائم گرسنه که المال مسلمان تا بیت داشتند

وخته اند کنند، طال و نقرههای بهاری را از ریشه بر می علف

در راه خدا چیزی هزینه کنند و امت را از سهم و اینکه  بدون

حق خود محروم سازند. مردم ناتوان را در زیر یوغ و غل و 

 .زنجیر فقر و پستی و رفتار ناشایست، نگه دارند

هایی  های متعلق به مردم، کاخدارایی راهکه خود از  حالی در

هایی از پر قو تکیه  یسر به آسمان ساییده بسازند و بر پشت

کنند؛ مال خدا را به تمام بخورند و با تمام وجود و عشق 

 شدید آن را ذخیره سازند.
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با ابوذر، کسانی مخالفت کردند که به قول یزیدبن  آری!

 اند:اش در صفین، چنین معرفی شده ابهطقیس ارحبی در خ

آنان در مجالس و محافل خود چنین و چنان گویند و مال »

ر ما نیست؛ گویا آن گویند هیچ گناهی بگیرند و میا میخدا ر

 که آن، مال ها بوده است. چگونه؟ درحالیمیراث پدر آن

مسلمانان( خدا ) های ما خداست و در پرتو شمشیرها و نیزه

که  نصیب ما کرده است. بندگان خدا با این قوم ستمگرآن را 

 این کارزار، از نکوهش ، بجنگید و درندحاکمبدون اذن خدا 

ها بر شما پیروز شوند دین هیچ مالمتگری نهراسید که اگر آن

خته و ها را خوب شنا آنو دنیای شما را تباه کنند. 

فکری اصول به اکنون با من همراه شوید تا  1.«اید آزموده

قوم ندازیم. این های سوسیالیست، نگاهی بی مونیسم و گروهک

اشتراکی و دموکرات، »های حزبی از قبیلداشتن تعدد گروه با

ت و سوسیالیسم سرمایه سدو میهنی تازی، کمونیست، مارکسی

ها در سه اصل با با وجود تضاد و تباین در بین آن و، «داری

 بپراکند(خدا جمع آنان را ) هم توافق دارند.

ها آن هایفعلی باید شکسته شود و بر ویرانههای . نظام1

نظامی نو، بنیاد گردد که ثروت را بین آحاد بشر، عادالنه 

 توزیع کند.

مانند ؛ «های تولیدی ثروت» لغو مالکیت خصوصی .8
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ای که در مالکیت دولت ها، به گونه زمین، کارخانهسرمایه، 

ها، صورت ملک عمومی و به مصلحت توده قرار گیرد و به

 اداره شوند.

کنند و دستمزدی برابر ر میمردم به حساب دولت کا .4

کنند و بر بر پایة ارزش کاری که تولید مینمایند. دریافت می

 نخواهد داشت. این اساس، هیچ کس درآمدی جز دستمزد

با دو ویژگی  های سوسیالیستالبته کمونیسم از دیگر فرقه

الغای مالکیت خصوصی به طور اینکه  گردد؛ اولممتاز می

های مصرفی، های تولیدی یا ثروتوتکلی بدون فرق بین ثر

توزیع مال بین افراد بر حسب نیاز او است، و هر اینکه  دوم

هر به ود. شحسب توان خود به خدمت گرفته می کس بر

معاش  ازةاند شود، و بهو کار واگذار میازة توان ااند کارگری به

 شود.یو رفع نیاز به او حقوق داده م

های اره به فریادهای ابوذر در موقعیتجا دوبما در این

اموال، از رسول  ةاو دربارآنچه  اندازیم و بهمختلف نظر می

ل از او و بزرگان صحابه در تجلیآنچه  روایت کرده و خدا

گفتار رسول پردازیم. همچنین اند، میدفاع از سخنان وی گفته

هایی را که در ر تعریف و تمجید از ابوذر، سفارشد خدا

ی که بر سر هایبینی مصائب و گرفتاری و پیشحق او فرموده 

-بین می م. در ادامه با دید حقیقتآوریراه او خواهد بود، می

 مبدأ آن ها با مواد و، آیا چیزی از آننگریم تا بدانیم
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سازد یا آن سخنان فقط در حدّ یک می سوسیالیزم، کمونیسم()

 ماند.در پرتگاه بهتان و اتهام باقی میدروغ و افترا 

ای   افسوس از جمله سخنان ابوذر به عثمان این بوده که،

را ندیدی و با ابوبکر و عمر  رسول خدا آیا عثمان،

انند یک هم آیاهاست؟ ن روش تو، روش آندی؟ آیا ایبون

 کنی؟ ی ستمگر برخورد میزورگو

در سخنی دیگر گفت: تو منش و رفتار دو رفیق پیش از 

خود را داشته باش، کسی بر تو حرفی ندارد. عثمان در پاسخ 

به خدا  ابوذر گفت: مادر! بیای   گفت: تو را چه به این کارها!

سوگند عذری برای من نیست جز امر به معروف و نهی از 

 منکر.

عثمان را به زمان رسالت بینید، ابوذر نظر جا میشما در این

او را به کند، و و سپس به دوران شیخین متوجه می پیامبر

خواند. واضح است که در آن ها فرا میپیروی آن روش

های سه گانه، مالکیت خصوصی وجود داشته، مالکان،  دوره

، تولید بازرگانان و اهل ثروت، بودند و در هر دو زمینه ثروت

ها اعم از نقد، ملک، اند. داراییو مصرف، آزادی عمل داشته

ها بوده ها در تملک صاحبان آنیا خوراکی زمین، کارخانه

آن است که  اهلل رسول است. از قوانین قطعی در نزد

س جز با رضایت خاطر او، حالل ک برداری از مال هیچ بهره

ها ها به صاحبان آنبینیم که در اسالم، داراییمی شود.نمی
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شود و خوردن آن را از راه باطل، حرام نسبت داده می

شمارد؛ مگر از طریق داد و ستد شرعی که رضایت مالک  می

جا متجاوز از پنجاه آیة وصی آن را به دنبال دارد. در اینخص

  1دارد.ه اموال را به خود آنان منسوب میکریمه وجود دارد ک

های خود، مردم را بر ضد گیری پس ابوذر در آن موضع

شمارد، فرا اعتبار میی را بیم که مالکیت خصوصسوسیالیز

 معناست.واند و سخن عثمان در توبیخ او بیخمی

چه را ابوذر در بنای کاخ سبز به معاویه گفت در واقع آن

که  انسان، ةخدا و مال ویژمال  قسم تقسیم کرد: مال را به دو

بنای آن کاخ با مال خدا خیانت به مردم و با مال شخصی 

شود. پس ابوذر، معاویه را در خود اسراف، محسوب می

بلکه فقط او را از  تصرف اموال شخصی نکوهش نکرده؛

خیانت و اسراف، بر حذر داشته است. اگر ابوذر قائل به 

لکیت شخصی نبود، معاویه را از همه نوع تصرف در ما

 داد. می ا، منع و عمل او را مورد انتقاد قراره دارایی

های عمومی مسلمانان و صدقات  بینید که ابوذر دارایی می

و این نامگذاری را به پیامبر  نامد، می و غنائم را مال خدا

دهم  می گواهی گوید:دهد. او به عثمان می می نسبت خدا

به العاص  ابی گفت: هنگامی که فرزندانکه شنیدم پیامبر می

خدا را مانند گوی دست به دست  سی تن برسند، مال
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 گردانند... می

 او را تصدیق کرده است. منان علیؤموالی ما امیرم

تر هم  مخصوص زمان ابوذر نیست و پیشگذاری،  این نام

که عمربن خطّاب به ابوهریره که از آنجا  ها بوده، بر سر زبان

آیا مال خدا دشمن خدا و کتاب او ای   بحرین برگشت گفت:

  1ای؟ را دزدیده

عمر نشسته بودیم؛  ةقیس گوید: جلوی خانبن  احنف

  دخترکی بیرون آمد. گفتیم: به یقین کنیز زر خرید عمر است.

آن دخترک گفت کنیز عمر نیست و او برای خلیفه نامحرم 

 است. او مال خداست.

ها بودیم که از مال خدا چه چیزی برای  ما در این صحبت

حالل است؟ این موضوع به گوش عمر رسید. کسی را خلیفه 

گفتیم، اید؟  گفته می رة چه چیز سخنانزد ما فرستاد و گفت درب

دخترکی بیرون آمد و پنداشتیم او کنیز شماست. آن دختر هم 

گفت که کنیز عمر نیست و برای او نامحرم و مال خداست. ما 

عمر( ) ادر این فکر بودیم که از مال خدا چه چیزی برای شم

حالل است. عمر گفت: آیا خبر بدهم که از مال خدا برای من 

  8.دو قطعه لباس زمستانی و تابستانی..چه چیزی حالل است؟ 

ای مرکب رکس مجاز نیست ب ین گفت هیچنعمر همچ
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ن، فراهم کند الل مسلمانان افسار یا گلیم زیر پاخود، از اموا

سهمی که از آن  ةازاند که آن اموال مسلمانان است؛ مگر به

در بود،  متعلق به یک انسانشما را چه شده اگر آن مال، دارد. 

مسلمانان باشد، نام  ةنظر او بزرگ است؛ ولی اگر متعلق به هم

 1گیرد! می گذارد و آن را آسان می مال خدا بر آن

ها، شهرهای خداست و  سرزمیننیز در حدیث آمده است: 

توان  می شوند، می استفادهبرای چهارپایانی که در راه خدا 

در حدیثی گفت: مال،  عمر() او چراگاه اختصاصی قرق کرد.

ها، بندگان خدایند و اگر نبود که من آن  مال خداست و انسان

گیرم، زمینی هرچند یک  می چهارپایان را در راه خدا به کار

 کردم. وجب در یک وجب، قرق نمی

را  منانؤامیرمیة موالی ما علی شقگاه شما خطبة شقآن

دیگر فرمود: ای  در خطبه 8بخوانید که دربارة عثمان چه فرمود.

کردم تا چه  می اگر آن اموال، مال شخصی من بود برابر تقسیم

ها مال خداست. بدانید عطای نابجای مال، تبذیر و  رسد که آن

نباید زار خود در آذربایجان نوشتند: تو به کارگ 4اسراف است.

ها  نخودسرانه رفتار کنی و جز با دادن گرو، دارایی آبا مردم، 

اموال  ةدهی. این همه اموال که همنرا در معرض خطر قرار 
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 1ها هستی. ستان تو قرار دارد و تو گنجور آند الهی است در

 حضرت به اهالی مصر نوشت، فرمود: من افسوسای  در نامه

تبهکاران خردان و  رم که سرپرستی کار این امت به بیخو می

رسد که مال خدا را دست به دست کنند و بندگان او را بردگان 

خود  حزبصالح بجنگند و نابکاران را  انخود پندارند و با مردم

از مال خدا آنچه  عباس، نوشت: ببین ابن بهای  در نامه 8قرار دهند.

شود، آن را برای مردمان گرسنه و عیالوار،  می در نزد تو جمع

 نهج البالغه زیاد است. ل این سخنان درامثا 4صرف کن.

تر و بعدها  نیز پیش« مال مسلمانان» گذاری، همچنان که نام

ارقم گفت: بن  رواج داشته است. عمربن خطاب به عبداهلل

ها را ر تقسیم کن و آناا در هر ماه یک بالمال مسلمانان ر بیت

در هر جمعه یک بار دیگر بخش کن و بعد گفت: بیت المال 

امیر مقداری از مال ای  در هر روز بخش کن. مردی گفت:را 

 3مسلمانان را برای مباد نگاهدار.

زمانی که خالد به اشعث پسر قیس ده هزار داد عمر گفت: 

اگر آن را از مال خود داده باشد، ولخرجی و اسراف کرده و 

 4اگر از مال مسلمانان بخشیده، خیانت ورزیده است.
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زمعه فرمود: این بن  به عبداهلل موالی ما امیرمؤمنان

مال، نه برای من است و نه برای تو؛ بلکه آن، مال عموم 

دقانه ابه زیادبن ابیه نوشت: من صای  در نامه 1مسلمانان است.

و در اموال کنم اگر به من برسد که ت می به خدا سوگند یاد

ای چه بزرگ و چه کوچک به تو مسلمانان، خیانت کرده

عبدالحمید پسر عبدالرحمن به عمربن  8گرفت.سخت خواهم 

ام و در  مردم را پرداخته ةهای ماهان نوشت: من سهمعبدالعزیز 

المال، مبالغی مانده است. او در جواب نوشت:  صندوق بیت

ولخرجی یا نابخردی کرده و بدهکار اینکه  بنگر هر کس بدون

های نوشت: بدهیای  او در نامهشده است، بدهی او را بپرداز. 

شت: بنگر هر قداری مانده است. نوآن جماعت را دادم، باز م

اگر خواهد ازدواج کند و مالی ندارد، جوان یا مجردی که می

خواست برای او همسر فراهم کن و مهریه بده. او نوشت که 

همسردار کردم و باز ، ااشخاص بی همسر ر ةچنان کردم و هم

 4المال، مبلغی مانده است. در صندوق بیت

، با خردورزی «مال مسلمانان»و « مال خدا»البته هر دو نام 

بوده است؛ اما معاویه گویا دراین تغییر نام، ترفندی داشته که 

د و در آن هر طور شده تصرف مال مسلمانان را مال اهلل نام
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ما چنان که خاطر نشان کردیم،  نماید که حاکم بر مردم است!

اعتماد دانیم و قابل میایت طبری را در آن ماجرا باطل رو

ابوذر را دید و السوداء وارد شام شد،  ابن شناسیم که وقتینمی

ال ها، م گوید آن مالکنید از معاویه که او میعجب نمیگفت ت

 خداست...

ها، مال خداست؛ ولی مراد معاویه دارایی ةکه هم حالی در

اموال را به خود  آن است که اسم مسلمانان را محو کند و آن

ه که اختصاص دهد و ابوذر نیز به معاویه گفته تو را چه شد

 خوانی تا آخر گفتمان...مال مسلمانان را مال خدا می

این روایت طبری قطع نظر از سند مخدوش و متن مبتذل 

ابوذر خود ظرفیت علمی و اینکه  نظر ازو همچنین صرف آن

سالم بوده، چنان نیست  ةیشاند فضیلتی داشته و دارای فکر و

چه و هرکه دو گوش خود را در اختیار پسر سوداء قرار دهد 

 اء کند، تکرار نماید.قاو ال

داده، از مراد صوحان رخ بن  صعصعةچه میان معاویه و آن

از علی ای  نامه صعصعةدارد. روزی که معاویه پرده بر می

  آورده بود و سرشناسانی هم حضور داشتند، معاویه گفت:

از مال آنچه  اهلل هستم.خلیفةزمین از آن خداست و من 

کنم برای من،  رها میآنچه  یرم، برای من است وگخدا می

 رواست.

نفس تو از روی معاویه گناه مکن. ای   گفت: صعصعة
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افکند. آن گفتمان بین میدست هایی جهالت به آرزومندی

ندارد و خصوصی ابوذر و معاویه ربطی به اثبات نفی مالکیت 

ارحبی از درون  ةفتبلکه فقط به گ دهدبوی سوسیالیزم نمی

 دهد و...معاویه خبر می

کند به عطای رسمی بینیم ابوذر، مال را تقسیم میپس می

و حقوق شرعی او که آن سال آن را قطع کرده بودند؛ چون 

ک معاویه کرد. و به مال مملو می امر به معروف و نهی از منکر

کرد آن هم از روی طوع و رغبت و بخشش می که از آن صله

که احسان و صله باید از مال خالص هر انسانی و پس از کسر 

 ، تعریضی ندارد.حقوق الهی باشد و از اموال دزدی نیز نباشد

پس این مطالب چه ربطی به الفاء مالکیت فردی و 

یزم است؟ افزون بر خصوصی دارد که سنگ اساس سوسیال

ها شناسند و از نظر آنصله و احسان نمی هااین سوسیالیست

 یابد و بس. میدر  هر انسانی مزد ارزش کاری خود را

 هاهای ابوذر در امر داراییروایت

 ها، از رسول خدار زمینة داراییهایی که ابوذر دحدیث

روایت کرده به هیچ وجه با روحیة سوسیالیزم و اشتراکیت 

 رد. اینک چند حدیث.اسازگاری ند

هر کس جفتی از مال خود را در راه خدا هزینه کند »
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 1«.نگهبانان بهشت به استقبال او شتابند

گوسفند، گاو یا شتری باقی که  حالی در میرد،مردی که می»

یامت حیوانی گذارد که زکات آن را نداده باشد، در روز قمی

ها را زیر پا خود، آن آید با سم و شاختر می تر و چاق بزرگ

 8«.کندلگدمال می

ها، برخالف ملک اشتراکی، مال برای انسان در این حدیث

 شود و دیگرهزینه کردن در راه خدا تشویق می اثبات و به

در مال انسان حق واجبی جز زکات وجود ندارد و اگر اینکه 

ها  د، بقیّه مال اوست؛ چه سوسیالیستزکات واجب را دا

االحبار  ماجرای ابوذر با کعبد شوند. اما شنوبپسندند یا ناخ

چنان که گذشت مبنی بر روایتی است که طبری آن را با سند 

 یب ناشناس، ازعساز، از ش اب و حدیثسست از سرّی کذ

ساز نقل کرده و در  سیف متهم به کفر و الحاد و حدیث

را  سورة بقره 100ابوذر برای کعب، آیة حدیث مسعودی، 

های مستحبی هم هست. تالوت نموده که آن شامل صدقه

قرآنی و حدیثی در وانگهی ابوذر صحابی که تعلیمات 

زده به اظهارنظر کعب االحبار تازه مسلمان اش موج می سینه

او برآشفته  ةناوارد اعتراض داشته و از اظهارنظر جسوران

شاهد بر این روایتی است از فاطمه دختر قیس از است. 
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زکات حقی  که در مال هر شخص غیر از رسول خدا

ها ه را تالوت کرده است و مانند اینهست. آن گاه همان آی

های غیر واجب فراوان های مستحبی و هزینهمبنی بر صدقه

  1است.

های وتمندان مدینه بود و نخلستانابوطلحه از انصار و ثر

« بَیرحاء» ها برای اوترین آنداشتنیادی داشت که دوستزی

شده و از آب پاکیزه و وارد آن می وده است. رسول خداب

البّر حتی  اتنالو لن»نوشیده است. وقتی آیة ی آن، میاگوار

 رسید مگربه حق احسان و نیکویی نمی»: 8«تنفقوا ممّا تحبون

 «دارید، هزینه کنید و احسان نمایید.دوست میآنچه  ازآنکه 

رسول خدا، خدای تبارک و ای  نازل شد، ابوطلحه گفت:

ترین دارایی من بیرحاء است،  فرمود؛ دوست داشتنیتعالی چنان 

را صدقه دادم. شما هرجا، مصلحت دانستید آن را هزینه آنجا  من

آنچه  فرمود: به به چه مال سودمندی و بفرمایید. رسول خدا

را وقف خویشاوندان نزدیک خود آنجا  گفتی شنیدم به نظر من

را بین آنجا  فرستاده خدا وای   وطلحه گفت: چنان کردمبکن. ا

  4خویشاوندان نزدیک و پسرعموهایش بخش کرد.

ابو عبید در کتاب االموال آورده: در هر مالی غیر از زکات، 
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رحم و  ةوصلحقوقی است مانند نکویی به پدر و مادر 

 1ع گویند.طوّهای تپذیری که هزینهمهمان

های واجب مثل زکات و مستحبی مانند پس اثبات هزینه

هر صدقه مستحبی و مندوب، فرع بر مالکیت است و این 

 های آن سازگار نیست.یشهاند مطالب ابوذر با کمونیسم و

صدقه را  رسول خدا های ابوذر،در حدیثی از حدیث

در مفهومی گسترده به کار برده و نویدهای رحمت به بندگان 

 صالح خدا داده است.

 ةفرستادای  عرض کردم، اهلل رسول گوید: بهابوذر می

: نماز اند جا بردها یکخدا ثروتمندان و دارایان همة پاداش ر

فرمود:  گذارند. پیامبرگیرند و حج میخوانند، روزه مییم

گیرید و حج به جا ، روزه میخوانیدشما هم نماز می

 آورید. می

دهیم، نمی دهند و ماها زکات و صدقه میگفتم آن

صدقه وجود فراوان فرمود در عملکردهای تو هم  پیامبر

داری، به اری( را که از سر راه مردم بر میخ) رد استخوان واد

-ات، می ، کمکی که با مازاد آذوقهدهیمیکسی که راه نشان 

کنی و ه به فرد دارای لکنت زبان مدد میرسانی، با بیانی ک

 ها صدقه است. گفتم یا این حتی همبستری با حالل خود، همة

دهیم، آیا آن هم پاداش دارد؟ اهلل! کار شهوانی انجام می رسول
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دادی، ان کاری را از راه حرام، انجام میفرمود: ببین، اگر چن

 کیفر نداشتی؟ گفتم: آری.

گناه حساب دارد، کار نیک  و فرمود همان طوری که کار بد

 ها بسیار است.حدیثپاداش دارد. امثال این گونه هم حساب و 

یان صاحب ارادر این زنجیرة احادیث ابوذر، وجود د

ثروت فراوان با اختالف در مراتب وحاالت و ثروت مشروع، 

ست که صدقه از مازاد دارایی و واضح ا اند تأیید شده

گردد. این  می وران است و آن از وظایف انسانی محسوب بهره

سوسیالیزم کجا؟ آری منطق کمونیسم و افکار کجا و بنیاد پوچ 

است نه اشتراکیت  ابوذر، منطق قرآن و سخن رسول اکرم

  گری. و شیوعی
-شنوند و از نیکوترین، پیروی مییکسانی که سخن را م»

ند؛ هست درکنند اینان هدایت شدة خدایند و صاحبان خ

به دنبال ها کژی وجود دارد، های آن ولی کسانی که در دل

 .1«کنند پیروی می ها آشوب، از شبهه

 سخنانی در ستایش ابوذر

در  منان علیؤسخنانی که صحابه از جمله موالی ما امیر م

های او به  ة روش و حرفشأن ابوذر پس از تبعید وی و ادام

 سازد.تهمت اشتراکیت او نمی اثنای او گفته ب عنوان تعریف و

ابوذر در امام آن سخنان زرین را، هنگامی فرمود که 
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ی طی کرده و راه صحیح را در پیش زندگانی خود فراز و نشیب

کشیده بود. دیگر  اگرفته و فریادهای خود را بر سر ارباب دنی

تبعیدگاه خود کسی از وی چیزی جز آوایی ضعیف در 

شنید. امام به صراحت فرمود: تو برای خدا خشم کردی به  نمی

کار ابوذر  کافی است. این، فرع آن است که او امیدوار باشی،

خداپسندانه و خود مورد رضایت خدا بوده باشد؛ این چگونه 

تواند سازگار باشد؟! افکار سوسیالیستی منسوب به او میبا 

یک فرد  چگونه ممکن است که امام علی، امیرالمؤمنین

ای  کمونیست را ثنا گوید یا به عثمان بفرماید: تو مرد شایسته

در غربت مرد؛ یا بفرماید: من  کهاز مسلمانان را تبعید کردی 

را ادا کرده باشم.  امرقه ابوذر، خواستم حق برادر دینیبا آن بد

حقیقت انس مگیر و جز از باطل  ااباذر جز بای   یا بفرماید:

 وحشت مکن.

تواند های بلند و باال میبا این تعریفآیا چنین انسانی 

سبط  کمونیست و سوسیالیست بوده باشد؟ افزون بر سخنان

 آنچه از بینیم، اماماکبر و سبط اصغر که گذشت می

به را حاکمیت وقت بر سر ابوذر آورده، ناراحت است و او 

 و امید اجر و پاداش حضرت حق، فرا صبر و شکیب

. آیا میان دهد می او را نوید اهلل رسول خواند و به دیدار می

گری و کمونیستی و اشتراکی،  آن سخنان و بین شیوعی

دین  ةر ریشسازگاری وجود دارد؟! آن هم مرامی که تیشه ب
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 زند!.و سنت او می مصطفی

آید که به صراحت بر می  م و دو سبطااز سخنان ام

 کار ابوذر، دینی و رفتار مخالفان او ضد دینداری بوده است.

 ة. آیا هماند از این رو، او را به صبر و شکیبایی فرا خوانده

ی اه گیری سخنان و موضعی که از ابوذر و نصحابه و مسلمانا

اند؟ آیا عمار ند خدای ناکرده کمونیست بودها هکرداو دفاع می

همواره با حق بوده، و ابوذر  یاسر که به نصّ گفتار پیامبر

را تأیید کرده است، افکار سوسیالیستی و کمونیستی داشته 

 است!؟

زمین، اگر ابوذر کمونیست بود، شایسته بود که از روی 

براندازی شود؛ نه تنها از مدینه تبعید گردد که قرآن چنان 

 حکم دارد:

 ألرضِاإِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اهللَّ وَرَسُولَهُ وَیَسعَونَ فِی 

یُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أیدِیِهِم وَأرجُلُهُم مَّن خاِلفٍ أو فَسَادًا أن یُقَتَّلُوا 

 رةآلخِاألرضِ ذَلِکَ لَهُم خِزیٌ فِی الدُّنیَا وَلَهُم فِی اوا مِنَ أَو یُنفَ

:عَذَابٌ عَظِیمٌ
1: 

د جنگن می جز این نیست کیفر کسانی که با خدا و رسول او

انگیزند آن است که به و در روی زمین فساد و تباهی می

قتل برسند یا به دار مجازات آویخته شوند یا دست و 

راندازی شوند یا از روی زمین بپایشان معکوس بریده گردد 
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خرت عذاب بزرگی آ هاست و درفر دنیوی آنیو این ک

 برایشان فراهم است.

های تباه کمونیستی و یشهاند به نظر شما چه فسادی از

سوسیالیستی که ضد کتاب و سنت بوده، شدیدتر است. 

 خدای کریم سبحانه فرمود:

شَتَهُم فِی الحَیَاةِ یقَسَمنَا بَینَهُم مَّعِنَ رَحمَة رَبَّکَ نَحنُ أَهُم یَقسِمو

الدُّنیَا وَرَفَعنَا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضًا 

جمَعُونَرَحمَتُ رَبَّکً خَیرُ مَّمَّا ِیسُخرِیَّا وَ
1: 

کنند؟! ما معیشت ها تقسیم میحمت پروردگارت را آنآیا ر

ا در این حیات دنیوی در میان آنان و مایة زندگانی مردم ر

برخی را باالتر قرار دادیم، تا  کنیم و مرتبه و درجة می بخش

برخی به برخی دیگر تسلط داشته و قانون استخدام شکل 

از  گیرد و نظام به جامعه بگردد و رحمت پروردگار تو بهتر

 آورند.آن چیزی است که مردم، گرد می

های قرآنی است و امّا در سنّت شریف، از آیهاین بخشی 

هر تأیید بر مالکیت خصوصی و که مآنچه  چه بسیار است

های مشروع و حالل، زده که تمدّن واقعی و پیشرفت  ثروت

ها، میسّر ها و توانمندیرندگیاانسانی در پرتو د ةیقی جامعحق

 دستی و بینوایی.است نه فقر و تهی
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 ثنا و تعریف پیامبر

هایی از پیامبر  سخنانی زرین و سفارش و توصیهتر، پیش

دربارة ابوذر، آوردیم. پیامبر رحمت با علی غیبی که  اکرم

او خبر داده و ایشان را به صبر و  ةداشته از سرنوشت و آیند

حوصله فرا خوانده است. اگر خدای ناکرده قرار بود، ابوذر در 

دید م میالز اهلل رسول خطا افتد، پایان عمر خود به راه

بر پایداری بر آن آنکه  نمود؛ نهمیهشدار داده و او را متوجّه 

 د.یشه کردن صبر و شکیبایی فرا خوانَراه و پ

اند تأیید کرده و بر دشمنشان امّا کسانی را که ایمان داشته»

 .1«پیروز ساختیم، غلبه کننده آنان بودند

 درنگی در فتوای االزهر

 «در اسالم، کمونیست نیست»

این، تیتر فتوای االزهر است که در مصر منتشر ساختند: 

مبانی اسالم است و هر انسانی  احترام به مالکیت خصوصی از

ازه که اند های مشروع، هرها و راهتواند با استفاده از وسیلهمی

به باروری برساند  او آن ر ددارد، مال به دست آوردوست می

داشته باشد. همة صحابه و ت شخصی خود یّها را در ملکو آن

ی بر دیگران واجب قّارایان، حفقیهان مجتهد، در مال د

های الزم  مقدار واجب زکات، مالیات، هزینه دانند، مگر نمی
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ی موقّت براآنچه  برای ازدواج و یا خویشاوندی نزدیکی، و

های فوری اسباب و عوارض مخصوص مانند کمک

درمانده و بیچاره و مثل  ها و اطعام گرسنگاندیده آسیب

می و حفظ نظام دفاع از بالد اسالکه برای ای  و بودجه ها کفّاره

المال مسلمین، کفایت نکند و دیگر  هرگاه موجودیِ بیت

ر، های تفسیانی مشروع و قانونمند که در کتابمصالح همگ

های فقهی اسالمی به طور های صحاح و مسانید و کتابشرح

ینه واجب همین مقدار است و بس و مفصّل آمده است. هز

اسالم هر مسلمانی را که اینکه  جز آن، واجب نیست؛ مگر

بتواند از مال و دارایی خود مقداری را در راه خیر بدون 

فرا اسراف و تبذیر، به طور تطوّع و مستحبی خرج کند، 

 1خوانده است.

چنان که احادیث بسیاری از سنت بر همین موضوع، 

بر این عقیده بوده که بر هر  ابوذر غفاریداللت دارند. 

شخص، واجب است که از مال گرد آمده نزد او، مازاد از 

حاجت خود را در راه خدا و در امور خیر و نیکی، هزینه کند 

و حرام است بیش از نیاز خود و اهل و عیالش، چیزی 

بیاندوزد. این است مذهب ابوذر و دانسته نیست احدی از 

 ر این باور، موافق باشد.صحابه با او د

بسیاری از علما، مذهب او را مردود دانسته و نظر دیگر 
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اند. شکی نیست که تابعین را درست تلقی کردهصحابه و 

، خطا کرده است و در واقع، چنین در آن رأی ابوذر

ذهبی از یک صحابه بزرگواری مانند ابوذر، شگفت است؛ م

از حقیقت، فاصله دارد.  وزیرا آن، از مبانی اسالمی دور است 

انکار  و رأی او رااز این رو مردم بر ابوذر، ایراد گرفتند 

های بر ابوذر، فراوان شد و مردم آیه نمودند. آلوسی: اعتراض

همة  گفتند اگر هزینه کردنمیارث را برای او خواندند و 

 ها موردی نخواهد بود.برای این آیه ها واجب باشد،دارایی

شود که این رأی، اشتباه و صاحب آشکار میاز همین جا، 

آمرزد و بلکه خطاکار است. خدا اشتباه او را میآن، مجتهد 

جامعه  ذر درچون رأی ابوبرای اجتهاد او پاداشی خواهد بود. 

آورد، معاویه حکمران شام از اختالف و آشوب به وجود می

و باز عثمان درخواست کرد که او را به مدینه فرا خواند. ا

کرد. خلیفه از وی خواست دور همان فتوای خود را مطرح می

 از مردم زیست کند و او در ربذه اقامت گزید.

نویسد: ابوذر، ذخیره کردن بیش از هزینة کثیر می ابن

داد می دانست و به آن فتواوزمرّه را بر کارگزاران، حرام میر

 کرد.ورزید، به سختی برخورد میاو با هر کس که مخالفت می

داد. معاویه ه میمعاویه او را از آن رفتار منع کرد امّا او ادام

بیم داشت که او به مردم آسیب زند، از این رو عثمان گزارش 

عثمان ابوذر را به مدینه کرد و از ابوذر به وی شکایت برد. 
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در ربذه یکّه و تنها فرود آورد و او در همان  اخواست و او ر

 ن مرد.جا در زمان خالفت عثما

بر جلب مصلحت مقدّم  هگوید: دفع مفسدحجر می ابن

 است.

 بر همین اصل، عثمان دستور داد ابوذر در ربذه بماند؛ با

بودن او در مدینه نیز برای دانشجویان و طالبان حدیث اینکه 

تر ، مهم گردیدب او منتشر میامّا فسادی که از مذهالزم بود؛ 

 داشتند.مقدم مید رعایت آن را بر مصلحت، و بای

کمونیسم در » شود که کتابیاد شد، روشن میآنچه  از

اند، با مبانی و نامیده «کمونیسم اسالمی» که آن را« اسالم

قوانین اسالمی سازگار نیست و در آیین اسالم، کمونیسم به 

آن معنایی که مردم از آن برداشت دارند، جایگاهی ندارد. از 

، این کتاب نباید پخش شود االزهر(مفتیان ) این رو به نظر ما

های صالح  خواهند نظام می دند واتا کسانی که به دنبال فس

برای سست کردن ای  فرو ریزند، آن را وسیله ااجتماعی ر

 ایمان ضعیفان و ناآگاهان به مبانی اسالم قرار دهند.

ید: هرگاه وزارت کشور مصر یا گومی عالمه امینی

مهم را به یک هیئت علمی آشنا به  ةمسئلاالزهر، نظر این  شیخ

های حدیث، سیره  گذاشت که از کتاب می حال و احوال ابوذر، وا

را تشخیص  هاموجود در آن ةو تفسیر، مطلع بوده و سره و ناسر

بودند؛ به یقین  گری نیز به دور میطائفههای دادند و از تعصبمی
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فهمیدند که دادند. آنان میو صریحی انجام میداوری صحیح 

فقط در آغاز سخن  ن مطلبی که آن گروهادعوت ابوذر جز هم

معتبر انسانی  اند، که مالکیت خصوصی برای هرخود بیان داشته

یک انفاق واجب وجود دارد و  اچیز دیگر نبوده است؛ زیر ـ است

کردیم.  ها اشارههای پیش به آن مستحبی که در صفحهیک انفاق 

ابوذر بر سر مردمان  دانستند که فریاد ها همچنین میآن

ند و آن را در راه خدا انداختسیم میکه زر و  های بودشده شناخته

ها ا از عایدات واجب آنملت مسلمان ر کردند وهزینه نمی

 ساختند تا چه رسد عایدات مستحبی.محروم می

، بدون این هیئت به اصطالح استفتاءآنچه  بنابراین،

فاق مازاد بر که او ان اند ابوذر نسبت دادهش به نبصیرت و بی

ند، سخنی دا، واجب میعیال راو ه انسان و اهل نفقه و آذوق

 است باطل. دور از حقیقت.

به آنچه  ای کاش آن هیئت محترم فتوا، به منبع و مأخذ

اند او بر کردند که پنداشتهای میاند، اشارهداده بوذر نسبتا

 ه است.دصحابه و تابعین اجتهاد کرده و نظر دا خالف همة

و  اسنّت، سخنان رسول خد تر به استناد کتاب، ما پیش

صالحان در تأیید نظر ابوذر  ، دیگر صحابه وامیرمؤمنان

ا جز همان زکات و ای آوردیم، که او انفاق واجب رشمّه

برای  های دیگر را ت و بذل و بخششنسدا فریضه مالی نمی

 شمرد.تطوّع و مستحب می دارایان،
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شاید آن جماعت محترم به تاریخ نگارانی چون محمد 

 خضری، احمد امین مصری، صادق ابراهیم عرجون، عمر

ادالمولی بیک و عبدالحمید عبادی، و جنصر، محمد احمد  ابی

و مسلمانان  اند امثال آنان نظر داشته که تازه به دوران رسیده

 اند.شدهرهای اسالمی گرفتار آنان کشو

ذر و آشنایی با  تاء بدون شناخت ابیئت استف! آن هیشگفتا

 برای آنکه تر و شگفت اند نظر او، مذهبش را عجیب شمرده

از حقیقت که  از مبانی اسالم و اند وی عذر تراشیده و گفته

هیئت محترم، آنکه  بسیار آشکار است، دور بوده است. با

و چه اجتهادی که آن دانا مرد مبانی  اند ابوذر را مجتهد دانسته

شود  می طورفرا گرفته و چ اسالم را از دو لب شارع مقدس

 حقیقت اسالم، دور باشد؟ و چنین آدمی از مبانی و حق

ملجم  ابن آری چه بسیار بوده و هستند مجتهدانی همچون

قاتل امام امیرمؤمنان و مثل ابوالغادیه کشندة عمّار و نظیر 

ها، در میان رهبران گروه باغی و امثال آن هبغناپسران هند و 

قدر ؛ اما چاند دور بودهآن قوم که از مبانی و اصول آیین، 

و این انسان شایسته سرور  1فاصله است میان آن گروه

سان مصیبت دیده را به خنده وا اریان. از چیزهایی که هر انغف

های خود جاری بر گونه دارد و اشک هر مسلمان رامی

سازد، این است تصور شود که ابوذر از مبادی اسالم و از  می
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از اسالم هرگز او قبل که  حالی در دور است! هحق و حقیقت ب

پیش از مبعث شریف، به سوی خدا ها بت نپرستیده و سال

گزارده و نیکوکار بوده است. او در اسالم، چهارمین نماز 

مسلمان است و بیشتر عمر خود را در مصاحبت رسول 

گذرانده، همواره از او آموخته و به دعوت آن  اعظم

ة های واال در سینآن ارزش ةداده و همگوش می حضرت

که همانند یک بسته است؛ بل می وار او نقش صاف و آیینه

گرفته است. وقتی ابوذر حضور عدسی عکاسی، عکس می

ه دیگر صحابه را به خود و ن اوی ر داشت، رسول خدا

غایب بودن، از احوال او جویا  به هنگامکرد و نزدیک می

دانش  ةمند، و شیفته و تشن ن خود عالقهدیشد. ابوذر به  می

 پرسید و پیامبر می بود. دربارة همه چیز از رسول خدا

ریختند، به اش میل در سینهیه جبرییل و میکایهر چه را ک

کرد و او را برای امّت خود در راه و  می ابوذر سرازیر ةسین

و خلق و خوی روش، منش، عبادت، نیکوکاری، صداقت 

 فرمود. شبیه عیسی معرّفی می

دانش  ةوقتی از دروازگمان شما از ابوذر چیست؟ 

پرسند، می او، راجع به امیرمؤمنان یعنی پیامبر

آن بسته  ةفرماید: او مانند ظرفی پر از علم است که دهان می

 باشد.

ای را که آور نیست، چنین انسان برجسته عجبآیا بسیار ت
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وده، دور از مبانی ی او به طور مستقیم از منبع وحی بهاآگاهی

الحبار یهودی نو ا م و حق و حقیقت، بدانند؟ اما کعباسال

هایی از عمر خود را به جوانی و پیری در رههمسلمان که بُ

های فرهنگی انبوه تیرگی نو در میاپایتخت فراعنه سپری کرده 

 انصافی.  مبانی اسالم، آشنا باشد زهی بی به سر برده، به

ز آن هیئت علمی استفتاء که مذهب ابوذر را منکر و اما 

پرسیم: آیا آن صحابه  اند، میصحابه را با نظر او مخالف دانسته

پست؟ طبیعی است که ای  یا مرتبه اند جایگاهی واال داشته

او  ادررالعاص و ب بن ابی حکممخالفان ابوذر جز امثال بگویند: 

بن  سفیان، سعید ابی حارث، مروان، ولیدبن عقبه، معاویه پسر

صرح و اگر  ابی ابن سعدبن  خماله و عبداهللبن  عاص، عبداهلل

که در میان هایی از بنی امّیه دانه جز تلخخواستی بگو آنان 

 اند.شود، نبوده گندم یافت

آنان، از مبانی اسالم به دور و از راه آشکار آن، فاصله گرفتند و 

ردند که عشق به متاع دنیا و ک ای نیز به دنبال آنان حرکت میدهع

گنج مال از راه نامشروع داشتند. آنان صلح و آرامش را به هم زدند 

امت را از حقوق  و برای خلیفة وقت مشکل آفریدند. ضعیفان

های  های محترم و ایجاد جنگریختن خونود محروم و به خ

کننده وارد  خونین حریص بودند. جامعه را در یک آشوب پریشان

ها، دوام داشته تا به  گذشت نسل ها پس ازکردند که آثار دشمنی

توسط  ست. همین، انگیزة صدور چنین حکمیصر ما رسیده اع
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ابوذر آن صحابی بزرگوار بوده است. ولی  ةهیئت مصر دربار

نظر و با ابوذر در رأی  اهلل رسول بزرگان و سرشناسان اصحاب

کسی به نفع قومی بر طبل »ند. به مثل معروف عربی: ا هاو موافق بود

معلوم است او از صدور این  ،«شادی کوبید که از آنان نبوده است

داوری جاودانة خود به االزهر در فتوا شاد شده است. این فتوای 

نگار مسیحی عراقی جرئت بخشیده که در  جبران ملکون، روزنامه

 ندازد؛های خود سروصدا و جنجالی راه بی یکی از شماره

اگر آن را اند د چاره، نه از مبانی اسالم چیزی میآن بیکه  حالی در

مردان مسلمانان  ة بزرگمرتبکرد و نه قدر و شناخت، پیروی میمی

داشت، دفاع کرده و اسد و اگر نسبت به آنان شناخت میشنرا می

 دانست. ولی او هم ها منزّه و مبرّا میاز آن نسبت راآنان  ساحَت

را هیئت استفتاء یافته، حقیقت پنداشته و در بخشی از آنچه 

های صاحبان فتوای االزهر نوشته شده، نگیزهکه با همان اای  مقاله

معتقد است برای هر فرد مسلمان ابوذر غفاری »آورده است: 

اش،  وادهس از هزینه کردن بر خود و نیاز خانواجب عینی است پ

 در راه خدا بدهد. امازاد ر

شناسیم که با این نظر ولی هیچ یک از صحابه ر ا نمی

او با بسیاری از خردمندان و حکیمان آنکه  ضمن موافق باشد.

برخاسته است. پس  تمسلمانان در این عقیده، به مخالف

تردیدی نیست که او در رأی و فکر خود خطاکار بوده و 

ن و سنّت پیروی از او شایسته نیست که رأی او خطا و با قرآ
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 ی آن، ناسازگار است تا آخر کالم.اهو مبادی اسالمی و آموزه

کنیم زیرا  قی را نکوهش و سرزنش نمینگار عرا ما این روزنامه

ور بوده است. او ادی اسالمی به داو فردی مسیحی و از مب

گمانی به دارالفتوای االزهر مصر، چنان  فقط بر اساس خوش

حکم قطعی صادر کرده است. تنها انتظار ما آن بوده که دربارة 

کرد و می یعنی ابوذر، تحقیق بیشتری میشخصیت بزرگ اسال

و در بغداد کرد. مگر ان به دیگران اکتفا نمیبه حسن ظ

زیست و دروازة شهر نجف که عراق نمیپایتخت کشور 

ر هژوهشگران در همواره از دانشمندان، مؤلفّان، محققّان و پ

توانست از این راه به تحقق و بررسی نسل پر بوده و می

بپردازد و به سخن هیئت حاکم، قناعت نکند. آری، این خطا 

 بخشیم.و نمیرا بر ا

 گواهان در استفتاء 

 خود، سخنان آلوسی و ةاثبات نظریهیئت افتای االزهر در 

را به دنبال خود ای  حجر را گواه آورده و عده ابن کثیر و ابن

کشیده است. گویا دربارة ابوذر آن صحابی بزرگوار، سخنی جز 

شده است منان اهل بیت و شیعیان، یافت نمیاز ناصبیان و دش

تر  اند! ما، پیشزده قدر غافل بوده یا خود را به غفلتو چ

سخنانی را دربارة ابوذر آوردیم که مفتیان االزهر را از استناد به 

ساخت؛ اما آنان را باید  می ساختگی و سست، بی نیاز کلمات

و اشاره  اند معذور داشت که در مقام اثبات مدّعای خویش بوده
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شکست و آنان ما آوردیم، ادعای ایشان را می آنچه به برخی از

ت. از این رو، در استناد به آن ساخا از مقصد خود دور میر

جسته و بعضی دیگر نوع سخنان، به نقل بعضی قناعت 

آشکار ها اند که در غیر آن صورت تناقص در آناختهاند را

یئت افتاء متوجّه این امر، شده و به گردید. گویا ه می

و آن بخش را حذف کرده است.  هخودسانسوری مبتال گردید

ها مراجعه به کتاب که پژوهشگران اندها غافل از آن بودهآن

و مطالب  ها بینند که تناقضی در اصل آن کتاب کنند و میمی

 گیرد. ت میناقص از تحریف و دگرگونی نشئنیست و ت

 و آنک این گواهی آلوسی

، سورة توبه را گرفته و انفاق مال زاید 43ظاهر آیة  ابوذر

بر نفقه و نیاز را واجب دانسته است. بین او و معاویه در شام 

جریانی رخ داد که معاویه شکایت وی به عثمان کرد. او ابوذر 

صرار ارا به مدینه خواست و دید که او بر سخن خود 

ن تری آسانملت حنیف  ی اباذر!حبار گفت: اکعب اال ورزد. می

 ةمها و ادیان است و در جایی که انفاق هترین ملت و معتدل

ترین است،  نظر تنگو ترین رایی در آیین یهود که سختاد

 طور ممکن است در اسالم باشد؟!وجود ندارد، چ

 عصبانی شد که در او نوعی خشونت و تندی بود. ابوذر

 به سبب مادر سیاه همین خصلت او باعث شد او بالل را

گله کرد و رسول  شماتت کند. بالل به پیامبر ،پوستش



   الغدیر همراه   101 

 

جود تو هنوز به ابوذر فرمود: تو مردی هستی که در و خدا

شود به هرحال ابوذر بر کعب عصا بلند کرد آثار جاهلیت پیدا می

ر اکعب فریهودی تو را چه به این مسائل! ای  که بزند؛ او گفت:

عثمان پناهنده شد. ابوذر  کرد و ابوذر به دنبال او و کعب به پشت

و در روایتی آمده: که آن  ضربتی بر او زدآنکه  برنگشت تا

به ادعای ابوذر،  ضربت عصا به عثمان خورد. اعتراض مردم

نفاق اکه اگر  گفتندخواندند و میآنان آیه میراث می فراوان شد.

شد، آیات میراث وجهی نداشتند. مردم بر دارایی واجب می همة

گیری را کردند و او عزلت و گوشه زدحام میگرد آمده و اسر او 

برگزید. در این مورد با عثمان مشورت کرد و او رفتن به ربذه را 

این آن ماند. آنجا  خواست دریشنهاد نمود و او تا زمانی که میپ

چیزی است که در این داستان مورد اعتماد است و شیعه آن را 

 های ذی النوریناز لغزش اکند و آن رمیطوری دیگر گزارش 

دهند. غرض آنان خاموش کردن نور اوست و عثمان(، قرار می)

  1نور خود به کمال برساند.آنکه  دارد مگر اِباخدا 

 نظرهایی در کالم آلوسی نقطه

ست و اتوبه یکی  ظاهر و باطن آیة سی و چهار سورة .1

 دهد.های نامشروع هشدار میوزیاند گنجنسبت به 

نزاع بین معاویه و ابوذر بر سر این بوده که معاویه آن  .8

                                                                                              

 سورة توبه. 66در تفسیر آیة  11/27تفسیر آلوسی  .1
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-پنداشته و ابوذر کلی و همگانی میاهل کتاب  ةدربار اآیه ر

بوذر استحباب انفاق مازاد بر اد ااست. گفته شد که مردانسته 

 دارایی. ةانفاق هم نفقه بوده نه

کرده  دستکاری آلوسی، داستان ابوذر و کعب االحبار را .4

داد. گویا خویش منبع و مدرکی ارائه می ةگفتو کاش او برای 

آن ضربت عصا بر عثمان خورده، اینکه  او با مطرح کردن

خواسته است تهمتی وارد کند و از وی آرامش در عالم برزخ 

  1را سلب نماید.

دانند استفتاء است و صاحبان آن نیک می تعجب ما از این

همان بوده که عثمان پاداش  انکه کعب یهودی تازه مسلم

خدمتی او را در روز شورای خالفت داده است. اموال  خوش

 اشخصی عثمان، به قدری نبوده که بتواند چنین کارهایی ر

امر به معروف  ةجبران کند. ابوذر به موارد حکم شرعی و زمین

است و خلیفه بایستی از او نظر و نهی از منکر آشناتر بوده 

ر نظر از ابوذر، ااگر آن اظه یهودی. خواسته نه کعبمی

به  دوّم ةتر خلیف ا اشتراکیت تلقّی شود، پیشگری و یشیوعی

را آنچه  گفته:تر چنان مطلبی را تر و تقریری واضح بیانی وافی

د ثروت اماز داشتمروی میام، اگر پیش که پشت سر گذاشته

 8کردم.ن پخش میگرفتم و بین بینوایان مهاجرادارایان را می

                                                                                              

 بخوانید: 1/26را در مسند، عبارت احمد  .1

 .2/162حزم  المحلی، ابن. 6
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ب، داشتن امالک و مزرعه را برای مسلمانان عمربن خطا

خرج خود و اهل  ی آنان واه ة هزینهگفت هم می کرده و حرام

شود پس نیازی به نگاهداری  می المال داده و عیالشان از بیت

 1و زمین ندارند. ملک

آری آن هیئت داوران فراموش کرده و باید به جای ابوذر، 

یست معرفی کنند. ولی سنیست و مارکومة دوّم را کخلیف

تر از دیوار  یت عمر، آنان را ترسانده و کوتاهعظمت شخص

کند، لبة انتقاد  تند و دیدند کسی از او حمایت نمیابوذر نیاف

در روز قیامت که حاکم، خداوند  او کردند. امّا خود را متوجه

اش  وظیفه و بهاقهار است، از ابوذر حمایت خواهد فرمود که 

 «یدعون الی الخیر... ةو لتکن منکم ام» عمل کرده است.

آن تندی، خشونت به طور مطلق که آلوسی به ابوذر  .3

او را در خلق و خوی به  رسول خداآنکه  نسبت داده با

با  ، منافات دارد. البته خشونت در ارتباطهعیسی تشبیه فرمود

است. کارهای منافی رضای خدا شأن هر مؤمنی، از جمله ابوذر 

در قضیة گفتگوی تند میان ابوذر و بالل چنان که گزارش 

را بر  های خود ابوذر گونه اهلل رسول ، پس از تذکراند کرده

بالل پا بر آنکه  دارم، مگر نمی خاک نهاد و گفت آن را از زمین بر

این است ادب ابوذر و بزرگواری  8آن ها بگذارد و او چنین کرد.
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 راستی او دارای خلق بزرگی بوده است.و اخالق نیکوی او و به 

ای شتند، ادّعاوسی که مردم بر ابوذر اعتراض دادعای آل .4

برد یا به منبع و فقط از یک تن نام میاست. کاش او ای  پایه بی

آن کرد. صحابه در تاریخی هر چند کم ارزش اشاره می مدرک

ی ابوذر با وی هم صدا بودند یا به اه در فریادگریروزگار یا 

یبایی در راه خدا، فرا او تسلّی داده و به صبر و شک

ویا آیة ارث برای او خوانده باشند که گآنکه  خواندند؛ نه می

ه بوده و فقط ها را فراموش کردابوذر آن ظرف پر از دانش، آن

 اند!؟ها به یاد داشتهآن

اکسان شاید مراد آلوسی در آن جماعت معترض به ابوذر، ن

میّه باشند که مال خدا را دست به دست ا و فرومایگان بنی

پنداشتند و دین را دستاویز ها را بردگان میکردند، انسان می

ب خدا جز از کتکردند و امایة فریبکاری می اهی و قرآن راتب

 ...«.بک من الدنیایصنو ال تنس »فهمیدند های ظاهری نمیالیه

پندار آلوسی که ابوذر از کثرت اعتراض مردم به وی،  .2

خسته شده و با مشورت عثمان، خود به ربذه رفته، دروغ 

 از بزرگان تر در این زمینه ... و ما پیشدیگری است از او

ان آوردیم. رجوع کنید؛ تکرار صحابه و اوضاع روز، فراو

 .کنیم نمی

در حکایت  اسخن آلوسی که گزارش مخدوش خود ر .0

های دیگر را از شیعه  و صورت دپندارابوذر، قابل اعتماد می
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اند، بسیار گیری از عثمان روایت کرده یبداند که برای عمی

کوشد بر حقایق ثابت جای تعجب است. بنگرید این مرد می

خواهد مردم پرده بکشد و میتاریخی، برابر هوای نفس خود، 

و دنبال آن روند؛ زهی غفلت و  دنسخن او را دربست بپذیر

خود  های قوم اصل تحقیق به کتاب کنداو تصور می خبری،بی

1نمایند.جعه نمیاو مرا
 

 ه شده،دوّم: دومین نفری که در این استفتاء شاهد آورد اهگو

و دو کتاب او کثیر کیست؟  ابن دانیمی کثیر است و تو چه ابن

زا، هایی از فحش و ناسر تفسیر و تاریخ چیستند؟! مجموعهد

گری که از جمله دجالیهای زنجیرة بهتان و افتراء و جنگ

تحریم ذخیره کردن افزون از »های او همین نسبت دجّال بازی

، به ابوذر است. در صورتی که در هیچ «خود و اهل و عیال ةنفق

این  های اخیر، ره نشده و فقط در قرنکتابی به چنین فتوایی اشا

نسبت ساختگی بر ابوذر مطرح گردیده و شاید هم منشأ آن، 

یب ناشناس، از سیف باشد از سریّ کذّاب، از شعحدیث طبری 

وذر را کثیر از کسانی است که اب ابن دین. خودساز و بی حدیث

اعتباری کالمش تأکید کرده و از باب اخته و به بیاند از نظرها

ا پیش سخن او ر، «زندغریق به هر خس و خاشاک چنگ می»

کشیده است. وانگهی در روایت او هم، از فتوا خبری نیست و 

است. و ما دربارة  قرآن و نقل سنّت نبوی ةآیتنها تالوت 
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توبه( سخن گفتیم و اشاره کردیم که بسیاری  43) داللت آن آیه

 اندابوذر هم صدا بوده از صحابه و تابعین در عموم مدلول آیه با

 اند. آن گاه عالمه امینیندانسته معناآن و آن را مخصوص 

بیست حدیث در سپس به  1به تعدادی از مفسران اشاره دارد.

ها بسنده ما به نقل یکی دو تا از آن د کهکنمی آن زمینه اشاره

 کنیم. می

بر بالل وارد شد. در نزد او خرمایی انباشته دید،  پیامبر

 یست؟ بالل گفت: آن را برایبالل این چای   فرمود:

بیم نداری برای تو  آیا  د:م. فرموا های شما آماده کرده مهمان

بالل انفاق و هزینه کن و از ای  رودی از آتش جهنم باشد؟ 

 خدای صاحب عرش، از کمبود نترس.

 نشسته بودیم.  نزد پیامبر گوید:اکوع میبن  سلمه

ک یکی دیگر را آوردند. اند را آوردند و با فاصلةای  جنازه

یا چیزی باقی آگفتند: نه. پرسید: پرسید: آیا او بدهی داشته؟ 

گذاشته است؟ گفتند: آری، سه دینار با انگشتان خود اشاره 

 کرد که سه بهانه و ابزار داغ شدن!

ذر مبنی بر فتوای  ابی ابن کثیر و امثال او چون کالمی از

آنچه  بهانه کردند.را او  مازاد نیافتند، عمل زاهدانه ةتحریم ذخیر
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 1نقص و کاستی پنداشته شده ةتوانست کمال باشد، مایرا که می

و آن حضرت بر وی  .ودب رو پیامبر ابوذر در هر عملی، دنباله

سوگند به  8روایت شده: اند. از رسول خداپیشی داشته

برای  احد که کوهشوم  یی که جانم به دست اوست، شاد نمیخدا

در راه خدا هزینه کنم و  ازر گردد و من آن ر محمد آل

ی پرداخت بدهی ابمیرم فقط دو دینار از آن باقی بگذارم مگر بر

 اگر باشد.

حجر  ابن سوّم: گواه سّوم هیئت استفتاء االزهر، سخنگواه 

توانستند از آن برای  شد نمیامانت رعایت میاست و اگر 

حجر چنین است: درست  ابن بیاورند. سخن خود، شاهد مدّعا

حبان سلطه که مال را برای طین و صاآن است که ابوذر بر سال

ند، درسانو آن را در جای خود به مصرف نمی گرفتندخود می

نظر ما هم همین است و هر کس تاریخ  4انکار و انتقاد داشت.

 رسد.می ارا بررسی کند، به همین معن

فتاء االزهر را مخاطب ساخته و جا گروه استدر این

گویم: دلیل شما بر کمونیست بودن ابوذر کافی نیست؛ زیرا  می

دارد، وجوب چنان که آن هیئت محترم اظهار می او ةنظری

انفاق مازاد بر نفقه است و آن فرع مالکیت و حق تصرّف در 
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 مقدار حاجت است.

و  ها به چنین چیزی قائل نبودهکه کمونیست حالی در

دانند. پس حکومت مالکیت را به طور کلی ملقی می

 ازة نیاز یا به ارزش عملکرد اواند کمونیستی به هر کسی به

، هر انسان پردازد یا اینکه دولت مانند یک مزد بگیر، وجهی می

آورد و به مقدار اش به حساب می از خانوادهرا مانند عضوی 

تر چنان که پیش دهد.جوع و رفع نیاز به او مایحتاج میسّد 

ن تمام مال و دارایی را کرد و هزینه آوردیم، ابوذر انفاق

های مالی، مانند پرداخت  داند؛ فقط به مسئولیتواجب نمی

خمس، زکات و مالیات نظر دارد. بر همین اساس عواطف 

داند. الزم میهای مستحبّی را ری، برخی عطا و بخششبش

اند، راه ابوذر نسبت دادهبه آنچه  ، درپس این گروه افتاء

که حق تفکر کمونیسم را ادا اند چنان انصاف نپیموده

ابوذر  ةدربارسخنانی که  ةشایسته بود در بقیّ اند. بر ما نکرده

گفته شده مانند کلمات خضری، عمیدالحمید بیک، احمد امین 

تفصیل مصری، جادالمولی، عرجون و عبدالوهاب نجّار، به 

ون مایة علمی و با نداشتن اطالعات بنگریم. آنان که بد

اند که به این سادگی نتوان اختهاند ریخی، خود را در باتالقیتا

سبأ یهودی، عامل بن  وه بر آن عبداهللعالاز آن بیرون آیند. 

رش مصریان را هم بدو فساد و تفرقه بین مسلمانان که شو

شت تمام مراکز بالد اسالمی آن روز گاند و در منسوب داشته
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طور آزادانه و در همه جا آشوب بر پا نمود، چر کرده او گذ

او داشته باشد؛ ولی  هگشته و حتّی نقل نشده که کسی کاری ب

مانند ابوذر، عبداهلل مسعود، عمار  نیکان اصحاب محمد

بن  ان، جندبحدو پسران صو هیاسر، مالک اشتر، زید و صعص

الناسک، یزید ارحبی، عامربن قیس زاهد،  ةعبدبن  زهیر، کعب

زیاد و حارث همدانی بن  ی، کمیلقعمروبن حمق، عروه بار

در تبعید و غربت، جان فقیه، مورد تعرض قرار گرفته، برخی 

ر اسپرده و برخی دیگر را که مورد اهانت، دشنام و ناسزا قر

ها، این ةتر از هم پیشرا شکستند.  هاهای آند یا دندهدادن

ح و پاکی بود که لاآن انسان نمونه ص نامنؤموالی ما امیرم

او را  گوید: تو به تبعید سزاوارتری و گاهیعثمان به او می

فرستد تا مردم سخن  از مدینه دور باشد، به ینبع میاینکه  برای

 ورند.ااز خالفت وی به زبان نی

 گوید که جلوی پسر عمویت راعباس می ابنبه  یک بار

ه دیگری ی من کسی نیست کعباس گوید: پسر عمو ابن بگیر.

ثمان رسانم. عمن میگاه پیغامی داری او راه نشان دهد؛ هر به

سر برند نه ما  گوید بگو بیرون رود و به زمین خود در ینبعمی

عباس نزد  ابن ما را. ةخوریم و نه او غصّاو را می ةغص

فرمود: عثمان  آمد و پیغام عثمان را رساند و علی علی

گاه شعری بدین مرا مانند شتر آبکش قرار دهد آن خواهدمی

کنم می ا او چه کنم؟ زخمش را مداوامضمون خواند: من ب
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 شود و نه از درد.شود؛ اما نه از دوا خسته میمی پس بهتر

ها آگاه و یاران او که خلیفه از فساد آن سبأبن  پس عبداهلل

امیه در  شدند؛ ولی با بنیعثمان نمیگردید، مورد نگرانی می

کند کند که او را بزند، زندانی رایزنی می مورد برخورد با ابوذر

 خواند.واهمه، ابوذر راستگو را کذاب می یا بکشد. او بدون

 آخرین سخن

ایِ االزهر، کمونیسم را بررسی گاه استادان صاحب فتوهر 

به آن  سوسیالیستیکردند و اصولی را که نظام کمونیستی و می

دادند و از سوی دیگر، میخواند، مورد توجّه قرار می ارف

ارسا ابوذر غفاری را هم در نظر و پعالم مرام صحابی  حقیقت

 با یافتند. ابوذری کهزیادی میان آن دو می ةفاصلآوردند، می

تأمین هزینه بینوایان را الزم های اسالم مقدس  الهام از آموزه

خدا در  افرمود: همان گونه که پیامبر اعظمشمارد؛ آن می

ها را کفایت ازه که آناند آن های اغنیای مسلمانان بهدارایی

کند، فرض گردانیده پس بینوایان با گرسنگی و برهنگی در می

اغنیاء و ثروتمندان، انجام آنچه  افتند مگر به سببنمیرنج 

اهد حساب خو هاهند. بدانید که خدا به شدت از آندمی

ی دیگر، تکدی و یاز سو 1ان خواهد فرمود.خواست و عذابش

ناسازگار دانسته و فرمود: درخواست  ال را با کرامت انسانؤس

، تاوان و دینیست مگر در سه مورد: بینوایی شدمالی صالح 
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 رسوا کننده یا خون دردآور. وام

یکی از شما، اینکه  در جای دیگر فرمود: پیامبر اسالم

کوه و دشت رود و با هیمة  ةدست گیرد و به دامنریسمانی به 

 نیاز گردد،رگردد و آن را بفروشد و با آن بیهیزم بر پشت ب

 1.ال کند به او بدهند یا ندهندؤبهتر از آن است که از مردم س

های مستحبی و تطوع و صدقه ةتعداد احادیث در زمین 

های آموزهفظ شئون و کرامت انسان، در عطا به بینوایان با ح

 اسالم بیش از حّد شمارش است.

 الحمداهلل اوال و آخراً
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