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 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
ااَلَرضین  اللِه ِفی ِة الَحمُدِلله رّب العاَلمین و َصّلی اللُه َعلی َسّیِدنا و َنبّینا محّمد و آِلِه الّطاهرین، السّیما َعلی َموالنا َبقی  

 و الّلعُن الّدائم َعلی َاعداِئِهم َاجَمعین

جهت .  فاطمیه در خدمتتان هستم  با سومین جلسه از سلسله مباحث شبهات .  عرض سالم و ادب خدمت سروران محترم خانم ها و آقایان

 :فرج و سالمتی آن حضرت را زمزمه کنیمی دعا در ابتدا ،دس مبارک آن حضرتعرض ادب به محضر مق

 اللِه الّرحمِن الّرحیم  ِبسِم 
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَع  َك اْلُحَجّ ٍة َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا  َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ

ْرَضَك َطْوعًا َو ُتمَ 
َ
َعُه فیها َطویالً و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتی ُتْسِكَنُه أ  . ِتّ

وهایی  گفتگ  ، با خلفاء  اهل بیت  وین  مؤمنگذشته با موضوع بررسی ادعای مخالفین شیعه مبنی بر حسن رابطه میان امیرال دو جلسه  در

ی مخالفین شیعه بسیار سخت  برا اشتباه و دروغین پناه بردند؟ عرض کردیم که قضیه شهادت حضرت زهراداشتیم. چرا به این نکته 

که چه گو باشند  پاسخاین دست    تی ازسؤاالبه  باید    با پذیرش این نکته و قبول شهادت حضرت صدیقه طاهرهزیرا    ،و سنگین آمده

مکتبشان. بنابراین  به شهادت رسانده؟ و پاسخ این پرسش ها برای آنها مساوی است با ابطال مذهب و   حضرت را آنو چگونه چرا  ،کسی

از تالش های نافرجام انکار کنند. یکی  از بیخ و بن اصل قضیه را  اند که  حسنه ای بین   این است که بگویند رابطه  ،آنها   تالش کرده 

دادیم. در این  له پاسخأ شاهد در این مس ۴شبهه و  ۴شواهدی مطرح کرده اند که به  ،و خلفاء برقرار بوده. برای این ادعا ینمؤمنامیرال

 جلسه به دو شبهه دیگر پاسخ می دهیم. 

در روز ابتدای خالفت ابوبکر به مسجد آمده و با او بیعت کرده. چگونه می تواند کسی که خلیفه را قبول دارد،   ینمؤمنمی گویند امیرال

رساند؟ این چه معنا دارد؟ عنوان این   سر او را به شهادتآنگاه خلیفه همنصرت و یاری می کند،  می کند و اعالم هماهنگی و    با او بیعت

 پاسخ های مستحکمی را به این شبهه ارائه خواهیم کرد.  اهللذاریم و ان شاءمی گ  «شبهه بیعت»شبهه را 

یعنی ما تو را   .کردند باید مردم با او بیعت می    ،می دانید که بیعت به معنای اعالم همکاری و یاری است. کسی که به قدرت می رسیده

الزم   .به کمک تو می شتابیم   ،گی شودهستیم. اگر جنگونه همکاری و همیاری  و را به رسمیت شناختیم و آماده هرپذیرفتیم، خالفت ت

در لشکر حضور پیدا می کنیم و خالصه قوانین تو را، مشروعیت تو را همه گونه پذیرا هستیم. می گویند .  کنیماز کشور دفاع    ، باشد

بنابراین او را به رسمیت شناخته، او را مشروع دانسته و اعالم همکاری و همیاری کرده.    .استبیعت کرده    با خلیفه اول  ینمؤمنیرالام

 باشد؟    قاتل همسر علی بن ابیطالبچگونه می تواند خلیفه 

.  صحیح بخارییعنی کتاب    ،به سراغ محکم ترین و معتبرترین و قابل قبول ترین مدارک اهل سنّت می رویم  ،برای بررسی این ادعای باطل

صحیح است. بنابر اعتقاد اهل سنت روایات این کتاب هیچگونه خلل و نقصی ندارد. این   ؛همانطور که می دانید، از اسمش هم پیداست

را   شُهر نقل کرده است که:  صحیح بخاری  روایت 
َ
ا بی ِسَته 

ّ
ت َبعَد الن

َ
بّی عاش

َ
ِبنَت الن فاطمهِاّن فاِطَمه   .  پیغمبر از   بعد   دختر 

ون خود روایت بسیار طوالنی  ست. چشش ماه زندگی کرد. من عباراتی از این حدیث را خدمتتان می خوانم که مورد استشهاد ماحضرت  

  روز بعد از پیغمبر  ۹۵یعنی    ،آن حضرت سه ماه و پنج روز  ،ما بنابر نقل شیعها  زندگی کرد.  شش ماه بعد از پیغمبر  است.از عایشه    و

چنین عمر کوتاهی داشته و به این    خدا  است که چرا دختر پیغمبر  سؤالند. این خیلی محل بحث ما نیست. هر چند  ه ازندگی کرد
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شُهرروایت این است:  مه  ما محل بحث ما این نیست. اداا  ملحق شده است  سرعت به پیغمبر
َ
ن ُیباِیع َعلّی ِتلَک اال

ُ
م َیک

َ
ضمیر   ُیباِیُع .  َو ل

ماه هرگز با خلیفه   ۶در این    بر می گردد و من با مرجع ضمیر خدمتتان آن را خواندم. وَ َعلیِ بنِ ابیطالِب  به علی بن ابیطالب  ُهَو 

ن ُیباِیعبیعت نمی کرد!  
ُ
م َیک

َ
ن ُیباِیعبیعت نمی کرد.    یعنی پیوسته و مداوم علی  ل

ُ
م َیک

َ
به معنای نفی یک امر مستمر در گذشته   ل

زَوِه ِخیَب   باُب مغازی  ال. در کتاب  ۸۳، صفحه  ۵، جلد  صحیح بخاری  ،ببینیدروایت را  اگر خواستید  است.  
َ

نقل کرده. نقل مشابه را می   رغ

کتاب حدیثی اهل سنت   مغتبرترین از معتبرترین یا بگوییم  صحیح بخاری  بعد از  صحیح مسلم  پیدا کنید.  صحیح مسلم  توانید باز در  

وسته با ابوبکر  ماه پی  ۶در این مدتِ    همین عبارت را آورده و تصریح کرده که عایشه گفته علی  ۱۵۳صفحه    ۵است. او هم در جلد  

بی ال نورثالجِهاد و سیَر  در کتاب  صحیح مسلم  بیعت نمی کرد.  
ّ

 الن
ُ

ول
َ

ن ُیباِیعاز این که  .  باب ق
ُ
م َیک

َ
یعنی پیوسته بیعت   ،تعبیر شده  ل

. حضرت دست پیوسته رد این تقاضا بوده  ینمؤمنمعلوم می شود از طرف آنها پیوسته تقاضای بیعت بوده و از طرف امیرال   ،نمی کرد

 ی بن ابیطالبعل  ، آنها. خب چگونه می توانیم بپذیریم با چنین تصریحاتی که در چنین کتاب های معتبری آمدهرد می زدند به سینه 

بر اساس نقل های شیعه    .در روز اول بیعت کرده باشد؟ آیا این ادعا دروغی آشکار نیست؟ ما نمی گوییم به کتاب های شیعه مراجعه کنید

علمای   تصمیم گیری کنید. نه، به کتاب های خودتان رجوع کنید. چرا حقیقت را کتمان می کنید؟ چرا برخالف آن چیزی که محدثین و 

حاضر می شوید دست به هر جعل و    ،دروغ جعل می کنید؟ و برای اینکه اهداف شوم خودتان را به کرسی بنشانید  ، خودتان نقل کردند

 کذب و دسیسه ای بزنید؟

 روایت   باب رجم الحبلی  المحاربین  کتاب  ،۲۶صفحه    ۸ترین کتاب در جلد  ، همین معتبرصحیح بخاریجالب است بدانید همین کتاب  

در   ،عمر در آخرین سال عمر خودش سخنرانی کرده  .این روایت از عمر است  ،. روایت قبلی از عایشه بودکند نقل می  ردیگری را از عم 

 حین :میگوید  ؛کند  این چنین ادعا می  ،او در این سخنرانی  .خن گفتهس  ، پیش آمده  این سخنرانی از اتفاقاتی که پس از رحلت پیغمبر

ي 
ّ
 خالف    نبّیه   الله   توف

ّ
دو نفر   زبیر و کسانی که با این  ،علی   ،وقتی خدا نبی خودش را از این دنیا برد  معهما  من  و  الزبیر  و  علّي   اان

 خالف  .با ما به مخالفت پرداختند ، همراه بودند
ّ
 در کالم عمر به نقل و همراهان آنها و زبیر  مخالفت علی معهما من و الزبیر و علّي  اان

روز اول رفت و بیعت کرد و اعالم همکاری و همیاری نمود و بنابراین   توانیم بگوییم علی بن ابیطالب  چگونه می   . تصریح شده  بخاری

آیا غیر از این   ؟ کند  را نقل می   برخالف ادعای شماروایتی  بخاری    چرا  ؟ کند  گزارش میخالف حرف شما را  چرا عمر    ؟حسن رابطه بوده

 برای اینکه   ،آیا غیر از این است که شما برای اینکه اهداف خودتان را توجیه کنید  ؟ است که شما متوسل به دروغ و دروغ پردازی شدید

توانیم دست از این   ما نمی  ؟فریبی زده ایددست به هر جعل و    ،گذارید و حقیقتی را کتمان کنیدسرپوش    زهرا  برای مظلومیت فاطمه

دوستی ممکن است  مباحثی که    .بارها گفتیم که هرگز تصمیم نداشتیم وارد این مباحث شویم  .ها برداریم و سکوت کنیم  دروغ پردازی

دروغ جعل    ، آورده ایدخودتان  برخالف چیزهایی که    ،کند اما وقتی اینچنین آشکارا در روز روشنمخدوش  و برادری بین مسلمان ها را  

  ؟آیا رواست که لب فرو ببندیم و در برابر این همه تحریف و سانسور هیچ سخنی نگوییم  ؟دهید که ما ساکت باشیم  ه میاجاز  ، کنید  می

  .قطعاً این کار معقول و شایسته نیست

 یچ اعالم همکاری و همیاری از سوی امیرالمؤمنیندهیم هیچ بیعتی صورت نگرفته و هبرای اینکه نشان    ، کنیم  سومین دلیلی که ارائه می

علی بن  خانه    فرستد به در  مبنی بر اینکه ابوبکر کسانی را می  ،روایاتی است که باز منابع اهل سنت متعدد نقل کرده اند   ، اتفاق نیفتاده

   : نویسد  می  ۵۸7صفحه    ۱در جلد  شراف بالذری  انساب اال مثالً    .که او را برای بیعت با خلیفه احضار کنند  ابیطالب
َ

ر    َبَعث
ْ
ُبوَبک

َ
  ُعَمَر   أ

اِب   ْبَن 
َّ

ط
َ

خ
ْ
ی  ال

َ
ّ   ِإل

 
َعَد   ِحیَن   َعِلي

َ
   َو   َبْیَعِتِه   َعْن   ق

َ
ال

َ
ِتِني  ق

ْ
ِف   ِبِه   ائ

َ
ْعن

َ
ف  ِبأ

ْ
ُعن

ْ
آن    . فرستاد  علیبن خطاب را به سوی خانه    ابوبکر، عمر.  ال

َعَد  ِحیَن  :ببینید  .از بیعت با او دست کشیده بود هنگام که علی
َ

 َو  . از بیعت با ابوبکر دست کشیده بود هنگامی که علی َبْیَعِتِه  َعْن  ق

 
َ

ال
َ

ِتِني  ق
ْ
ِف   ِبِه   ائ

َ
ْعن

َ
ف  ِبأ

ْ
ُعن

ْ
پیش من باید حاضر شود و بیعت   .ترین صورت پیش من حاضر کن را به شدید  علی   :ابوبکر به عمر گفت  ال
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  . کرده و این ممانعت ادامه پیدا کرده بوده  ممانعت می   ، که از بیعت با خلیفه دست کشیده بوده  شود امیرالمؤمنین  پس معلوم می .کند

  . شود  سخت و سنگین تمام می   ،و بیعت نکردن او برای حکومتش  بیند نیامدن علی بن ابیطالب  که میسخت شده  بر خلیفه  کار آنقدر  

ِتِني. را به شدید ترین صورت حاضر کند یعل ،به عمر بن خطاب  دده لذا دستور می
ْ
ِف  ِبِه  ائ

َ
ْعن

َ
ف ِبأ

ْ
ُعن

ْ
 ال

اینگونه ،    ۶۳صفحه    ۳  جلدربه  عقد الفرید ابن عبد  مثالً در    .نقل کرده اندمتعدد از این روایات  اهل سنت    .ین یک روایت نیستفقط هم

   :خوانیم  می 
َ

   َبَعث
َ
،  ِهْم یإل ر 

ْ
اِب   ْبَن   ُعَمَر   أُبوَبک

ّ
ط

َ
خ

ْ
ِرَجُهْم یلِ   ال

ْ
،  ِت یبَ   ِمْن   خ

َ
   َو   فاِطَمة

َ
هُ   قال

َ
ر    ل

ْ
   أُبوَبک

َ
ُهْم   أَبْوا  إْن ف

ْ
قاِتل

َ
ن الخطاب بابوبکر عمر    !ف

  با تو  اگر  : گفت  ابوبکر به او  .تا آنها را از خانه خارج کند فرستاد    ، تحصن کرده بودند  علی  باو کسانی که در خانه    به سوی علیرا  

ُهْم   أَبْوا  إْن   ا بجنگ.با آنه  ،شوندتحصن را بشکنند و برای بیعت در مسجد حاضر    و  حاضر نشدند خارج شوند  مخالفت کردند و
ْ
قاِتل

َ
معلوم   ف

برای خلیفه وقت سنگین تمام   ، شود این بیعت نکردن آنها  کنند و معلوم می از اینکه بیعت  کردند    ممانعت می   ، کردند  شود آنها ابا می   می

قهریه و اجبار و تهدید بوده و حتی ممکن بوده کار به جنگ    قوه نیاز به    ، کنندرای اینکه آنها را حاضر به بیعت  شود ب  شده بود و معلوم می 

   : تصریح کرده  ابوبکرانچه  چن  .و خونریزی کشیده شود
َ
ُهْم  أَبْوا إْن ف

ْ
قاِتل

َ
با آنها درگیر شو و    ، ندامتناع ورزید  و   کردند   ابا   از بیعت کردن  اگر .  ف

در روز اول به    نباز ادعا کنیم امیرالمؤمنی  ،با این همه اسناد معتبر و متعدد   ،توانیم با این همه تصریحات فراوان  چگونه می   .بجنگ

نمودند همیاری  و  همکاری  اعالم  و  بردند  دست  ابوبکر  با  و  ،بله  ؟ بیعت  ضعیف  نقل  یک  تنها  و  حکایت    تنها  سند    کند  میبدون 

تواند معیار عمل قرار    مشخص است که این روایت هرگز نمی  .  و با خلیفه بیعت کردند  در اولین روز به مسجد رفتند  ینمؤمنامیرال

و  اختهغرض ورزی این روایت را س  کسانی با شود میمعلوم  و .یادی در تضاد و تناقض استچون با روایات متعدد و معتبر ز ؟چرا .بگیرد

به تصویر    رااول  خلیفه  و    ینمؤمن میان امیرالین  دروغ ای  حسن رابطه    و   کنند دنبال  را  مخالفین شیعه    پرداخته اند تا همان اهداف

  را   دروغ  و   فیضع  نقلو  نقل ها را کنار هم چید  حتما و حتما باید همه    ،اتدانیم که در استنباط و نتیجه گیری از روای  اما می  .بکشند

 ی بالذر   االشراف  و   نسابلا  ، مسلم  حیصح  ، یبخار  حیصح  از  ی اتیروا  وجود  با   . داد  قرار  عمل  مالک  را  معتبر  و   حیصح  اتیروا  و   کرد   یی شناسا

  اتیروا  در.  ستین  اعتنا  قابل  هرگزاست و    السند  فیضع  ،اتیروا  نیا  که ماند  ینم   یباق  دیترد  و  شک  یبرا   ییجا  ربه  عبد  ابن  دیالفر  عقد  از

 که  است  آمده   عهیش  اتی روا  در  است؟  صورت  چه  به   عهیش  اتیروا  در   اما   کردم   عرض   که   است  شکل   ن یا  به  ت یوضع  سنت  اهل

  ادامه  دوم   بار   یبرا  آنها  اصرار  . کردند  مخالفت  هم   باز  حضرت  ، کردند  اصرار  آنها   .کنند   عتیب  که  نیا  از  دند یزور  ممانعت  نیرالمؤمنیام

 نیرالمؤمنیام  دی تهد  با   سوم  بار  یبرا  . گرداندند  ی م  بر  یرو  و   کردند  یم  استنکاف  نیمنالمؤریام  باز  .آمدند   حضرت  خانه  در  به  .کرد  دایپ 

  گفتند  و   کردند  دی تهد  مرگ  به  و  عتیببه    مجبور  راحضرت    آنگاه  و  بردند  مسجد  به  کشان  کشان  را  حضرت  آن  یطناب  با  و  خارج  خانه  از  را

  ن یالمؤمنریام  به   دوم   فهیخل.  دی ا  کشته  را  او   عم  پسر  و  غمبریپ   برادر  ،د یبکش  مرا  اگر  : فرمودند  حضرت  .میکش  ی م  را  تو  ،ی نکن  عتیب  اگر

 انکار را حضرت اخوت لت یفض یعنی  !نه غمبریپ   برادر اما  ی هست غمبریپ  یعمو پسر  یعن ی . یهست غمبریپ  عم  پسر:  گفت  و  کرد رو

  و   کردند   رو  امبریپ   مطهر   قبر  به  ،است  ی قطع   د یتهد   آنها   د یتهد   و  است  یجد  قدر نآ  تیوضع  دند ید  نیرالمؤمنیام  ی وقت  بعد .  کردند

َمّ  اْبَن » :فرمودند
ُ
ْوَم  ِإَنّ  أ

َ
ق

ْ
وِني ال

ُ
ِني« َوَكاُدوا اْسَتْضَعف

َ
ون

ُ
ُتل

ْ
 (۵٠/اعراف) َیق

 میخواه  را  تو  ،یکن  مخالفت  ما  گوساله  با  اگر  هارون  :که  کردند  دیتهد  را  او  پرستان  گوساله  و  یسامر  که  یوقت  هارون  که  یا  جمله  همان

 ،رمیبگ  را  آنها   یپرست  گوساله  نتوانستم  من   ینیب  یم  اگر  .کردند   د یتهد  را  من  نها یا:  فرمود  و  کرد   یموس   به  رو   هارون  آنگاه  و  کشت

ْوَم   ِإَنّ »  .کشت  میخواه  را  تو  ،یکن  ممانعت  کار  نیا  از  اگر  گفتند  اما  کردم  ار   تالشم  که  بود  رای اینب
َ

ق
ْ
وِني«  ال

ُ
 فی ضع  مرا  قوم  نیا  اْسَتْضَعف

ِني«  َوَكاُدوا» شمردند
َ
ون

ُ
ُتل

ْ
 ی م  اگر ؛ اهلل لرسو ای . رفتند فرو  یپرست گوساله  در و  کردم  رها  را آنها دلیل  نیا به. بکشند مرا  بود کینزد  و َیق

وِني»  که  است  خاطر  نیا  به   ، کنم  عتیب  نیدروغ   فهیخل  نیا  با   شوم  یم  مجبور  که  دینیب
ُ

ِني«   َوَكاُدوا  اْسَتْضَعف
َ
ون

ُ
ُتل

ْ
  شمردند  فیضع  مرا  َیق

 یول  نبود،  عتیب به  حاضر حال نیع  در و  بود  گردانده بر را خود دست نیرالمؤمنیام عباس ابن  نقل به  و  .بکشند  مرا که است ک ینزد و
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 نی دروغ   فهیخل   دست  به  را  حضرت  دست   پشت  و  بردند  جلو  را  حضرت  آن  دست  صدا  و  سر  و  یگر  یهوچ  با  نی المؤمنر یام  انیاطراف

 . کرد عتیب ی عل  کرد، عت یب یعل  که  دزدن جار  و  دندیمال  و دند یسائ غمبریپ 

  گونه  ن یا عهیش نقل ، م یرینپذ چه ، م یریبپذ  را نقل نیا چه صورت هر  در.  دهند  رییتغ ناخودش نفع  به را ی عموم افکار  توانستند کار ن یا با

 هر  در. است سنت اهل اتیروا در  عتیب اصل ینف .است  عهیش نقل در یاجبار عتیب ،نشده عتیب اصال د یگو یم هم سنت اهل نقل .است

 و ندک اجبار یکار به را شما زهیسرن دِ یتهد با یکس اگر .ندارد یارزش چیه یاجبار عتیب که چرا. ستین  ممکن رابطه حُسن اثبات صورت

 بلکه ستین گونه نیا هرگز  .دی دیپسند  یم را کار آن و قبول را شخص آن ،د یبود یراض کار آن به شما  دهد  ینم نشان  دارد، وا کار آن به

 خالصه . دیبزن کار  ن یا به دست  دیشد  مجبور اجبار به و  دینداشت کار  نیا انجام  به ی لی تما خود، یخود به  شما  که کند  ی م  اثبات عکس لاب

 احتجاجات  در  یطَبرس  احتجاج  کتاب  در  دیتوان  یم  را  یاجبار  عتی ب  تیروا  .کند   ی نم  گرم  یآب  چیه  اننیا  یبرا  نی رالمؤمنیام  عتیب

.  شود  یم   دهید  یخوب  به  یاجبار  عت یب  نیا  یپا  رد  هم   سنت  اهل  ات یروا  در  که  است  نیا  جالب  .دین یبب  اول  فهیخل  با  نیرالمؤمنیام

 ی اجبار  عتیب  هیقض  کتاب  نیا(  ۲۱/ ۱۹/۲٠)  صفحه  در  اسةیالس  و   االمامة  کتاب  در  ینورید  بهیقت  ابن  سنت،  اهل  بزرگ  دندانشم

  وجهه«   الله   كرم  طالبیاب  ابن  یعل   عة یب  كانت  فیك»  است  نیا  بحث  عنوان  .کرده  گزارش  یروشن  به  اول  فهیخل  با  را  نیرالمؤمنیام

 ؟بود چگونه طالبیاب ابن ی عل عتیب

  تفقد أبابکر إن » :دی گو یم  است نیا کند یم  نقل که یتیروا
 
 بیعته«   عن تخلفوا قوما

  بودند،   کرده  تحصن  طالبیاب  ابن  یعل   نزد  افراد  نیا.  بودند  کرده  تخلف  و  یداردخو  او  با  عتیب  از  که  گشت  یم  یکسان  دنبال  به  ،کروباب

   »تفقد
 
  یامن  محل   را  آنجا   و   بود  شده   نیمخالف   گاه یپا  نیالمؤمنریام  خانه  واقع  در  وجهه«   الله   كرم  علي  عند  بیعته   عن  تخلفوا  قوما

  یزمان   ، زد  ادیفر  و  آمد  علي« دار  في  وهم  فناداهم  فجاء»  فرستاد،  آنها  یسو  به  را  عمر  عمر«  إلیهم   فبعث»  .بودند  افتهی  خودشان  یبرا

 . بودند ی عل خانه در آنها که

 والذي »  :گفت  و  کرد  زمیه  خواستدر  او  حطب«  بل  »فدعا  .کنند  عتیب  و  شوند  خارج  که  نیا  از  دندیورز  امتناع  ها  نآ  یخرجوا«  أن   فأبوا»

  دیکن  یم  عتیب  و  دیشو  یم  خارج  ای  فیها«  من  علی  الحرقنها  أو  لتخرجن»  اوست،  دست  در  عمر  جان  که  ییخدا  به  بیده«  عمر  نفس

 فیها  إن (  است  حفصابا  عمر  هیکن)   حفص،أبا  یا»  او  به  شد  گفته  .کشم  یم  آتش  به  ،هستند  آن  در  که  یکسان   همه  با   را  خانه  که  نیا  ای

  پس  فخرجوا«».  کرد  خواهمرا    خودم  کار  من  هم  باز  ،باشد   فاطمه  هرچند  :گفت  «!وإن :  »فقال   هست  فاطمه  خانه  نیا  در  فاطمة«

 »  کردند،  عتیب  و  فبایعوا«»  شدند،  خارج
ّ
«  إال

 
 عتیب  و  آمدند  تیروا  نیا  طبق  کنندگان  تحصن  تمام  دینیبب  .نکرد  عتیب  یعل  باز  یول   علیا

 و   آمد  ابابکر  ش یپ   عمر  أبابکر  عمر  فأتی  : دیگو  ی م  که  یی جا  تا   دارد  ادامه  تیروا  ، ندکرد   ی نم  عتیب  همچنان  نیرالمؤمنیام  ی ول  کردند 

 اهل اتی روا متن قاً یدق هانیا) ؟یریبگ  عت یب خواهی  ی نم ،خودت عتیب  از متخلف  نیا از  ای آ بالبیعة؟ عنك المتخلف هذا تأخذ  أال گفت

:  گفت  ،بود  او  غالم  که  قنفذ  به  ابوبکر  «له   مولی  وهو  لقنفذ  بکر  أبو  فقال »  (م؟یکن  یپوش  چشم  هانیا  از   متوانی  یم  چگونه  ما.  است  سنت

  لي   فادع   اذهب»
 
  آمد و  طالبیاب  بن  یعل   شیپ   «حاجتك؟  ما :  له   فقال   علي،  إلی   فذهب».  بخوان  فرا  من  یبرا  را  ی عل   و  برو  «علیا

  كذبتم   ما  لسریع»:  فرمودند  نی رالمؤمنیام.  خواند  یم   فرا  را  تو  خدا  رسول  فهیخل:  گفت  ست؟یچ  تو  حاجت :  که  فرمودند  او  به  حضرت

  یم   ادعا  که  است  نکرده  نییتع  فهیخل   را  تو  که  امبریپ   که  نیا  یعنی .  دیبست  خدا  رسول  بر   دروغ  عیسر  قدر   چه  « الله   رسول   علی

 أبوبکر  فبکی»:  که  کند  یم  نقل  قتیبه  ابن.  رساند  فهی خل  به  را  نی رالمؤمنیام  امیپ   و  برگشت  قنفذ.  یهست  خدا  رسول  فهیخل  کنی

 
 
  را  خودت  عتیب  از  متخلف  نیا  ؟«!بالبیعة   عنك   المتخلف  هذا  تمهل  ال»  : گفت  او   به  دوباره   عمر.  کرد  هیگر  ی طوالن  مدت  ابوبکر  «طویل

  نگو  او   به  گری د  دفعه  نیا  «لتبایع  یدعوك  نیرالمؤمنیام»  : بگو  او  به  و  او   سمت  به  برو   «إلیه   عد»:  گفت  قنفذ  به  دوباره  ابوبکر  ! نده  مهلت

 کرده  امر  او  به  ابوبکر  آنچه  و   آمد  قنفذ.  است  خوانده  عتیب  یبرا  را  تو  ن ی رالمؤمنیام  بگو  است،  خوانده  عتیب  یبرا  را  تو  خدا  رسول  فهیخل
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  ی م   ادعا   «له   لیس  ما  ادعی   لقد»  .است  بیعج.  الله  سبحان   : فرمودند  و  کردند  بلند   را  خودشان  یصدا  باز  نیرالمؤمنیام.  داد  انجام   بود،

  ن یرالمؤمنیام  ام یپ   و   برگشت  دوباره  قنفذ.  ندارد  نیمؤمن  بر  امارت  حق  ندارد،  ینیرالمؤمنیام  حق  او  یعنی  ست،ین  او  مال  که  را  یزیچ  کند

 همراه  او  با  ای  عده   که  یحال  در  «جماعة   معه   فمشی»  برخاست،  عمر  «عمر  قام  ثم».  کرد  هیگر  یطوالن  مدت  ابوبکر  باز.  رساند  فهیخل  به  را

 نادت   أصواتهم  سمعت  فلما».  زدند  در  «الباب  فدقوا»  .دندیرس  زهرا   فاطمه  خانه  در  به  که  نیا  تا  «فاطمة   باب  أتوا  حتی»  بودند،

 ماذا   خدا،  رسول  یا  ؛جانپدر  الله   رسول   یا  أبت  یا:  دادند   ندا  بلند  یصدا  با  ،دندیشن   را  هاآن  یصدا  زهرا   فاطمه  یوقت  «صوتها  بأعلی

 یعنی  ابوقحافه،  پسر  و  عمر،  یعنی  خطاب،  پسر  دست  از  تو  از  بعد   مکشی  یم  چه  ما  ببین  !قحافة؟  أبي  وابن  الخطاب  من  بعدك  لقینا

 که  ی درحال  .برگشتند  ، دند یشن  را  زهرا  فاطمه  هیگر  و  صدا  مردم   که  ی وقت  «باكین  انصرفوا  وبکاءها  صوتها   القوم   سمع   فلما»  .ابوبکر

  عده  و   «قوم    ومعه »  ماند   یباق   عمر ی ول  ، غصه بترکد  نیا  از  شانهایدل بود  کینزد  «تنصدع  قلوبهم  وكادت».  ی کردندم   هیگر  هم  خودشان

   فأخرجوا».  ماندند  او   همراه  هم   ای
 
 چگونه  و   شدند   خانه  وارد  چگونه  .افتاد   ی اتفاق   چه  که  دگوی  ی نم  گرید  . کردند  خارج  را  یعل  پس «  علیا

 او   به  «بایع»  :له  فقالوا  ابوبکر،  شی پ   بردند  «بکر  أبي  إلی   به   فمضوا» .  کردند  خارج  را  ی عل  که  دگوی  ی م  یول .  کردند   خارج  را  یعل

 ،ستین  یاله  او   جز  که  یی خدا  به:  گفتند  «فمه؟  أفعل  لم  أنا  إن »  شود؟  یم   چه  ، نکنم  عتیب  اگر :  گفت  طالب یاب  بن   ی عل.  کن  عت یب:  گفتند

 »  .مزنی  یم  را  گردنت
 
   إله   ال  الذي  والله   إذا

ّ
 »  :فرمودند  نیرالمؤمنیام .  « عنقك  نضرب  هو  إال

 
 در   «الله   رسول   وأخا  الله   عبد  تقتلون   إذا

 ی هست  خدا  بنده  یآر  «فل  رسوله   أخا  وأما  فنعم،  الله   عبد  أما»:  عمرگفت.  دای  کشته  را  خدا  رسول  برادر  و  خدا   بنده  شما  صورت  نیا

 فیه  تأمر  أال»:  گفت  عمر،  «یتکلم ال  ساكت وأبوبکر».  گفت  ی نم  یسخن  و  بود  ساکت  مدت  نیا  در  ابوبکر.  یستین  خدا  رسول  برادر  اما

  را او من  « جنبه  إلی فاطمة  كانت  ما شيء علی أكرهه  ال»: گفت ابوبکر کند؟   عتیب تو  با  که  کنی  ینم امر یعل  ا به یابوبکر آ «بأمرك؟

  و  زد   ی م  ناله   که   ی درحال  ، رساند   خدا  رسول  قبر  به   را  خودش  ی عل  پس .  اوست  کنار   در  فاطمه  ی وقت  تا   نم ک  ی نم  اجبار  ی کار  به

 وكادوا   استضعفوني  القوم  إن   أم،  ابن  یا»:  زد  ی م  اد یفر  و  «وینادي  ویبکي  یصیح  الله   رسول   بقبر  علي  فلحق».  ستگری  یم

  تیروا  نیا  در  دینیبب  «فاطمة   إلی  بنا  انطلق:  بکر  البي   عمر  فقال ».  بکشند  مرا  که  است  کینزد  و   شمردند  فیضع  مرا  قوم  نیا  « یقتلونني

  و   است  آمده   یاجبار  عتیب  تیروا  قاً یدق  چهارم  قرن  یعلما  از  دینوری  بهیقت  ابن   یعن ی  بزرگ  عالم   کی   هم   آن  است،   کرده  نقل  یسن  که

 اهل   کتب  انیم  در  است،  کرده  نقل  یاجبار  عتیب  بر  یمبن  عهیش  که  یاتیروا  نیبنابرا.  اند  نشده  عتیب  به  حاضر  نی رالمؤمنیام  که  این

  ،۱  جلد  ،یطبرس  مرحوم  احتجاج  :شود  یم   ،کنم  میتقد  خدمتتان  آدرس   با  را  عهیش  نقل  آن  بخواهم  اگر.  دارد  یروشن  شاهد   هم  سنت

 . ۱۱٠ صفحه

  و   خلفا  نیب  ای  حسنه  رابطه  که  هستند   نیا  دنبال   به  آن  به  استناد  با   نیمخالف  و   میکن  یبررس  مخواهی  ی م  امشب  که  ای  شبهه  نیدوم

 دفاع  عثمان  از ،بودند   عثمان قتل  دنبال به  که  یانیشورش برابر در  ن ینرالمؤمیام ندگوی  ی م که  است ن یا ، درست کنند نیرالمؤمنیام

 بر  همچنان او که داشتند یم دوست و بودند یراض عثمان خالفت به  حضرت آن که شود یم معلوم. گرفت را انیشورش  آن یجلو و کرد

 عثمان   از  دفاع  نیا.  کردند  یم  یهمکار  ها آن  با  و  رفتند  یم  عثمان  مخالفان  و  انیشورش  کمک  به  دی با  اال  و  کند  حکومت  مسلمانان  جامعه

 .است عثمان حکومت  به نسبت حضرت آن رضایتمندی و  دوستی و رابطه حسن دهنده نشان انیشورش با مخالفت و

بنابر نقل های متعدد تاریخ شیعه و سنی، خلیفه .  کنیم  بررسی  عثمان  با   را  یننامیرالمؤم  رابطه  خواهیم  می   که  پاسخ   اول   بخش  اما

صب دولتی استفاده می کرد و مقامات  را به طور فراوان و متعدد، در من  فراوانی داشت. بستگان خودزی های  سوم به بیت المال دست اندا

و خویشانش    می سپرد و از بیت المال برای خود  ستان های مختلف را به بستگان خودو استانداری ها و فرمانداری های شهرهای مختلف و ا

 گذشت و چپاول و یغمای بیت المال فراوان اتفاق می افتاد.  در زمان او به بنی مروان خوش  امکانات فراوانی را فراهم کرده بود. 
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باعث شد مردم علیه او شورش کنند و فشار اقتصادی که به مردم وارد شد و   ، این هوس بازی ها، دست اندازی ها و پارتی بازی های زیاد

 ند.  و علیه او شورش کرد هپرستی او را تحمل نکرد رف تبعیض و به تعبیری خویشاونداز آن ط

در تمام این دوران برای اینکه به مردم کمتر فشار بیاید و از اموال بیت المال کمتر به یغما و تاراج برود، تذکرات متعددی    امیرالمؤمنین

از علمای بزرگ مسند احمد بن حنبل که بنابر نقل   د. آنقدر این تذکرات ادامه پیدا کرده بودو او را مؤعظه می نمودن می دادندبه خلیفه 

َک »کرد و پس از شنیدن این تذکرات گفت:    ن رو به حضرتادند، عثمابه او تذکر د  روزی پس از اینکه امیرالمؤمنین  اهل سنت،
َّ
ِان

ینا 
َ
ِخلِف َعل

ْ
ِثیُر ال

َ
ک

َ
 علی تو بسیار با ما مخالفت می کنی. چه خبر است؟ چرا انقدر با سیاست های ما می جنگی؟   «ل

باید از مظلوم طرفداری می کرد و به فکر مسلمان ها می بود و در برابر این ظلم و استبدادی که رخ داده    طبیعی بود که امیرالمؤمنین

 کرد. اما کو گوش شنوا؟ بود، سکوت نمی 

شاید او به سر عقل بیاید و کمی   تا فرستادند   ،راضات مردم زیاد و زیادتر شد تا جایی که عده ای را برای اینکه با خلیفه صحبت کننداعت

 هواپرستی ها و ثروت دوستی ها را کنار بگذارد اما اثری نکرد.   از

و بیچاره باش. وقتی    او را متذکر کند و بگوید به فکر مردم ضعیف  فرستادند تا را پیش او    فرزندشان امام حسن مجتبی  امیرالمؤمنین

إن أباک  »د، در نهایت وقاحت و جسارت و بی احترامی، رو به حضرت کرد و گفت:  نپیش خلیفه رفتند و با او صحبت کرد امام مجتبی

ما خوب می دانیم    »و نحن أعلم بما نفعل!«پدر تو فکر می کند چیزی می فهمد که ما نمی فهمیم؟    «یری أن أحدا ال یعلم ما یعلم؟

 عنه«  یعنی ما نیازی به تذکرات تو و پدرت نداریم.   ،می کنیم که چه  
ّ

»فلم یبعث علی  برو به پدرت بگو دست از سر ما بردارد.    »فکف

اری پسرش را بفرستد و به ما تذکر دهد. جالب است این را خود اهل سنت  از این به بعد حق ندارد در هیچ ک  ابنه فی شیء بعد ذلک«

نفرت او زیاد شده بود و حقد و بغض و    آن قدر این کینه توزی ها در  (.۲7۴، صفحه  ۲، ج  العقد الفریددر  بن عبد ربه  انقل کرده اند )

و »کرد و گفت:    آشکار کرد و رو به امیرالمؤمنینت خودش را  داشت که روزی این بغض و کینه و نفر  نسبت به موال امیرالمؤمنین

به خدا قسم نمی دانم کدام روز برای من دوست داشتنی تر است؟ آن روزی که تو بمیری   «الله ما أدری أ حیاتک أحب إلی أم موتک

العقد الفرید، به اندازه زنده بودن تو دوست داشتنی است. این را باز می توانید در  ، یا آن روزی که تو زنده باشی؟ یعنی برای من مرگ تو

 مالحظه کنید.   ۲7۴، صفحه ۲ج 

هرگز با خلیفه سر دوستی و آشتی نداشتند و او هم به جهت این تذکرات فراوان و   شود امیرالمؤمنین روشنی مشخص می بنابراین به 

 نداشت. ی از امیرالمؤمنینمخالفت های حضرت با سیاست های نادرست او دل خوش

مردم قابل فهم بود که سال ها بعد وقتی معاویه به محمد این مخالفت ها و این رابطه تیره و تار آن قدر روشن بود و آن قدر برای همه  

با اینکه پسر ابوبکر بود اما از اصحاب    . بود  ز اصحاب خوب امیرالمؤمنینبن ابی بکر نامه می نویسد )می دانید که محمد بن ابی بکر ا

تو کسی بودی که  »و او را مالمت می کند و می گوید:  خوب حضرت شده بود و از پدرش بیزاری می جست(. معاویه به او نامه می نویسد  

با پدرت مخالفت کردی، با خلیفه او هم مخالفت کردی و وقتی آن دو خلیفه از دنیا رفتند و عثمان به خالفت رسید، با اینکه عثمان به 

 ی محمد بن ابی بکر!و تو  زمان، علیلی باز در همین  و  سیره شیخین )یعنی عمر و ابوبکر( عمل می کرد و به راه آنان ادامه می داد

 .  «دائماً به عیب جویی از عثمان می پرداختید

دائماً به عیب جویی و سرزنش عثمان می پرداختید. معلوم می شود که این رابطه، یک  تو و رفیقت علی «أنَت و صاحُبک»... ببینید 

به این نکته   ، بسیار جدی بوده که وقتی معاویه می خواهد محمد بن ابی بکر را سرزنش کندرابطه تیره و تار بوده است. این انتقادات  

 اشاره می کند. 
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یعنی بعد از مرگ عثمان هم    ،را نه تنها در زمان حیات عثمان بلکه حتی در زمان خالفت خودشان  این انتقادات تند  امیرالمؤمنین

راجع به خلیفه سوم سخنان بسیار روشن و شفافی دارند. بعد از اینکه   . امیرالمؤمنین۳، خطبه  غهنهج البالادامه دادند. مراجعه کنید به  

راجع به دو خلیفه اول و دوم اظهار نظر می کنند، به خلیفه سوم می رسند و اینگونه از برنامه های او اظهار برائت و بیزاری می جویند.  

فرمایند:  اَم »  می 
َ

ق ْن 
َ
أ ی 

َ
ِفِه   ِإل

َ
ُمْعَتل َو  ِثیِلِه 

َ
ن َبْیَن  ْیِه 

َ
 ِحْضن

 
اِفجا

َ
ن ْوِم 

َ
ق

ْ
ال  

ُ
اِلث

َ
برخاست.    « ث آنها  اینکه سومین   دو   که  برخواست  ی درحالتا 

  ی جا  .نداشت  یگری د  کار  نیا  جز  .بود  ییدستشو  و  آشپزخانه  نیب  او  ی زندگ  ریمس  موتلفه   و  له ینث  نیب  .بود  کرده   باد  یپرخور  از  شیپهلو

  خصمون »ی  .برخواستند  مروان  یبن  از  بستگانش   یعنی   پدرش  فرزندان  او   با   همراه  «ه یاب  ن یب  معه   قام  و»  .کرد   ی نم  خدمت  . رفت  ی نم  یگرید

 علف   و  فتد ا  ی م  ها   علف  بجان   ،رسد  ی م  ها  علف  به  ،است  بهارزمانی که    ابانیب  در  شتر  که  آنچنان  «عی الرب  نبتت  االبل  خزمة   الله   مال 

 به   ولع   و   حرص  با   گونه  ن یا  را  المال  تیب  و  افتادند   المال  ت یب  جان  به  ها   نیا  ، جود  ی م  و   بلعد   یم   ولع  و   حرص  با   را  یبهار  سرسبز  ی ها

 بافته   سمانیر  که  کرد  دایپ   ادامه  نقدرآ  اتفاقات  نیا.  «بتنته  به   كبت  و  عمله   ه یعل   اجهز  و  فتلو  ه یعل   تکد  ان   یال»  . بردند  تاراج  و   غمای

 فه یخل  به  راجع  است  نیمؤمنرالیام  ریتعاب  نیا  .برد  نیب  از  را  او  ،او  یبارگ  شکم  و  شوراند  او  هیعل  را  مردم  او  اعمال   و  شد   باز  عثمان  شده

 حمال   به کنند  ی م ریتعب ، کنند صحبت خواهند  یم حکومتشان زمان در او  به اجعر که ی وقت ی حت .او حکومت کارنامه  و  عملکرد و سوم

  ۱7۹  صفحه  کی  جلد ،  دی الحد  یاب  ابن  نوشته  البالغه   نهج  شرح  در   دین یبب.  دیکش  ی م  خودش  دوش  به  را  یفراوان  یخطاها  کهیکس.  ایالخطا

  نهج   شرح  در   و   ۱۵  خطبه  البالغه  نهج   در  یحت  . بود  فراوان  اشتباهات  کشنده   دوش  به  و   خطاها   حمال  عثمان   که   کردند   ریتعب  نگونهیا

  و  کنند  یم  موضع  اعمال  نگونهیا  عثمان  به  راجع  ،خودشان  حکومت  اول   یروزها  ناهم  در  ۲۶۹  صفحه  کی  جلد  دیالحد  یاب  ابن  البالغه

  المال   ت یب  به  دی با  همه  ، کرده  بخشش  نآ  و   ن یا  به  خدا   مال  از  و   ها   مسلمان  خراج  از  عثمان   که  هرآنچه  د یباش  آگاه  مردم   : ندیفرما   یم

 ؟چرا  .برگردد  دیبا  همه  «المال   تیب  یف  مردود   فهو   الله   مال   من   اعطاه  مال   كل  و  عثمان   اقطعها  عة یقط  كل  ان   اال»  .برگردد  نیمسلم

 حق   یزی چ  اگر  چون  «القاده  ی ف  دردتته   البلدانا  ی ف  فرق  و  النساء  ی ف  تزوج   قد   و  وجدته   لو  قد  و  ئی ش  بطله ی  ال   میالقد  الحق   فان »

 شماها   به   عثمان  که  نیمسلم  اموال  و   المال  تیب  مال  ا ب  اگر  . برسد  حقدار  به   د یبا  حق  و   . شود  ی نم  باطل   ،باشد   گذشته  نآ  بر  خیتار  ولو  ،است

 پخش  مختلف  یهاشهر  در  ها  پول  نیا  نمیبب  اگر  .گرفت  خواهم  پس  هم  باز  ، دیا  کرده  زنانتان  مهر  را  ها   پول  نآ  و  دیگرفت  زن  ،دهیبخش

 المال   تیب  به  ار  ده، آنکر  یداریخر  انعام  و  گوسفند  ،کرده  یزیر  برنامه  ، کرده  یگزار  هیسرما  آن  با  یار ید   در  ،یشهر  در  یهرکس  و  شده

 یم   فراهم   ش یگشا  مردم  عموم  یبرا  عدالت  در  چون.  «قیاض  ه یعل   فالجبر  من  الحق  عنه   زاق  من  و  سعه   فالعدل   فان »  .گردانم  یبرم

 عثمان  یعنی  ؟هچ  یعنی  .کنم  برقرار  ار  عدالت  خواهم  یم  من  .است  تر  سخت  شیبرا  ستم  تحمل  ،باشد  ناگر  یشبرا  عدالت  که  یکس  و  شود

 مردم  حق  و  برد  تاراج  به  را  مردم  اموال  بلکه  ؛کند   اداره  انصاف  و  عدالت  با  را  حکومت  نتوانست  و  کرد  ظلم  مردم  بر  خود  حکومت  زمان  در

   . نمود مالیپا را

  است یس  هب  حضرت  اصال  و  نبوده  یا  مانهیصم  و  دوستانه  رابطه  عثمان  و  نیمؤمنرالیام  نیب  رابطه  اصال  میداد  نانش  که  اول  بخش  نیا

   .بودند  نداده   تیرضا ،کرده  یم  مردم  به که یی ها ظلم  و  او یها

 ا ی  کرد  تیحما  و   کرد  دفاع   او  از  بکشند  را  عثمان  داشتند  میتصم  که  یانیشورش  و  نیاجمهم  برابر  در  نیمؤمنرالیام  ا یآ  ؛ دوم  بخش   اما

 که   خواست  یم  هم  معترضان  و  انیشورش  از  اما  کرد  ی نم  دفاع  عثمان  از  نیمؤمنرالیام  که  میرس  یم  جهینت  نیا  به  خیتار  یبررس  با  ؟نه

 باال سر جواب ییپررو با او .کنند مطالبه عثمان از ار شانحقوق که داشتند میتصم و بودند آمده مصر از یانیشورش .نزنند دست او قتل به

  دند یرس  جهینت  ن یا  به  نهاآ  نکهیا  تا  کرد  دا یپ   ادامه   ها  درخواست  ن یا  ،مذاکرات  نیا  . کنند  دایپ   دست  ناخودش  حق  به  ها آن  که   نگذاشت  و   داد

 که   گذاشتند  ی نم  و  کردند  محاصره  را  عثمان   خانه   کردند   شروع  ، دندیرس  جهینت  ن یا  به  ی وقت  . است  زهیسرن  و   زور  راه  فقط   ، چاره   راه  که
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 او  سر  بر  آنگاه  و  دیایب  رونیب  ،شود  م یتسل  او  که  بودند  نیا  دنبال  به.  برسد  عثمان  دست  به  یا  هیتغذ  ا ی  آب  و  ردیبگ  صورت  یتردد  چیه

  یی ها  غام یپ   او  یبرا  کردند،   ی م  صحبت  عثمان  با   هم   . دادند  انجام  یادیز  یها  تیفعال  ان یم  ن یا  در  نی مؤمنرالیام  . بکشند  را  او   و   زندیبر

  هم  و  .کند   یعمل  و  ییاجرا  ار  نهاآ  ی تقاضا  و  دهدش  گو  نهاآ  حرف  به  .نکند  مخالفت  انیشورش  با  که  کردند  یم  هیتوص  را  او  و  فرستادند  یم

 . ندازندین راه یزیخونر و خون و نبرند ریشمش به دست  که کردند یم صحبت انیشورش و نیمعترض با

  د یکن  دقت  ؟کردند   ی م  دعوت  آرامش  بها  ر  نها آ  چرا  ؟کردند  ی م  رفتار  نگونهیا  انیشورش  با  نیمؤمن رالیام  چرا  که  دیکن  سؤال  است  ممکن

  که   م یریبگ  دهیناد  و   میکن  فراموش  میناتو  ی نم  را  نکته  نیا  ،مینکن  دایپ   ی پاسخ  اصال   ا ی  م یکن  ا دیپ   که  ار  یپاسخ  هر  سؤال  نیا  یبرا

  شما  کباری  .زنند   یم  ار  هم   دارند  عمرو   و   دیز  . فتندا  یم   هم  جان  به  نفر  دو   و  شود  یم   ییدعوا  .نکردند  تیحما  عثمان  از  نیمؤمنرالیام

 کبار ی  . دیبزن  نیزم  به  و   دیکن  ریگ  نیزم  عتریسر  و  زودتر  ار  عمرو  دینابتو  تا  دی ور  یم   کمکش  به  و  عمرو  مقابل  در  ،د یکن  یم  دیز  از  یطرفدار

  ی م  دور  گرید  طرف  به  هم  ار  عمرو  ، دیکن  یم  دور  دعوا  از  ار  دیز  .دیکن  یم  دعوت  آرامش  به  ار  طرف  دو  ،د ویش  یم  قائله  نیا  وارد  .نه  هم

 گرفته   دعوا  نیا  یجلو  دیخواه  یم  فقط  و  فقط  شما.  هرگز.  عمرو  طرفدار  ای  دیسته  دیز  طرفدار  شما  دی گو  ینم   کس  چیه  نجایا  در.  کنید

. ستین  طور  نیا  اصال.  دیداشت  دوست  یلیخ  را  عمرو  ا ی  دیداشت  دوست  یلیخ  را  دیز  که  ستین  نیا  شیمعنا.  یلیدل  هر  به  ل؟یدل  چه  به.  شود

  جنگ   به  و  کردند   دفاع  انیشورش  از  نه.  نکردند   دفاع   چکدامیه  عمرو  از  ا ی  د یز  از.  کردند  عمل  گونه  نیهم  هیقض  نیا  در  نیرالمؤمنیام

 ی بالزور  االنساب  کتاب   در   سنت  اهل  نقل   به  نیرالمؤمنیام  خود.  آمدند   انیشورش  جنگ  به  و   کردند   دفاع   عثمان  از  نه  و   رفتند   عثمان

  ال  و  به   امرت  ال  و».  آمد  ی م  بدم   آن  از  نه  و   داشتم  دوست  را  عثمان  قتل   نه  « .الكرهته   و  قتله   احببت  ما»  : فرمودند  ۱٠۱  صفحه  ۵  جلد

  فقط . دارد  یخنث  کامال   موضع  کی  نیرالمؤمنیام  د ینیب  ی م.  نکشند  را  او   که  کردم   ی نه  نه و  بکشند  را او   که  دادم  دستور  نه   «عنه   تینه

 ان یشورش حرف به  نکهیا به کند   یم  هیتوص را عثمان  هم  ن یابربنا. دیا ین  ش یپ  یزیر خون و جنگ. نشود دا یپ  قائله   که است  نیا دنبال  به

  و  گفت با  و   نبرند  ریشمش  به   دست  که   کند   یم  هیتوص  انیشورش  به   هم و  بردارد  داشته  روا   مصر  مردم  به که  ی ظلم  از  دست و  د بده   گوش

  ت ینه لو قاتل لکنت  یبه امرت  لو» : ندیفرما  یم ۳٠ خطبه البالغه نهج در نیرالمؤمنیام باز. برسند شانیها خواسته به جیتدر به گو

 عنه  ت ینه  و»ل.  ندادم  یدستور  نیچن  من  اما .  شدم  ی م  محسوب  او  قاتل   من   ، بکشند  را  او   که   بودم   داده  دستور  اگر .  «ناصرا  كلنت  عنه 

 بودم  نیا  دنبال  به  من  کردم؟  چه  من.  نکردمی  نه  ،من  اما.  شدم  یم   محسوب  او  اوری  ،نکشند  را  او  که  کردم  یم  ینه  اگر.  «ناصرا  لکنت

 و .  است  بهتر  ،اند  برداشته  او  یاری  از  دست  که  یکسان  از  دیبگو  تواند  ینم  ،کرد  یاری  را  او  که  یکس  همه  نیا  با.  فتدین  یناگوار  اتفاق   که

 ی نم  چکسیه  به  را  حق  نیرالمؤمنیام  دینیبب.  هستند  بهتر  ها  آن  از  اورانشی   ندیبگو  توانند  ی نم  ،برداشتند  یاری  از  دست  که  یکسان

 که   شود  یم  روشن  یخوب  به  نیا  از.  دهد  ینم  قرار  طرف  آن  نه  ،طرف  نیا  نه  طرفدار  شکل  چیه  به  هیقض  نیا  در  هم  را  خودش  و.  دهد

 همچنان   شما   است  ممکن.  نکردند  ت یرضا  اعالم   او   ماندن  زنده   به  نه  و   او   قتل   به  نه  هرگز   و   نداشتند  او  از  ی تیحما  هرگز  نیرالمؤمنیام

 ؟ بشود کسرهی او  کار زودتر که  نکردند کمک چرا و  نشدند همراه انیشورش با نی رالمؤمنیام چرا  که  دیبدان دیباش داشته دوست

 به  را  المال تیب اموال که چرا ،دانستند یم ایالخطا حمال  دانستند، ی م ظالم را اوو  بودند مخالف او یها استیس با نیرالمؤمنیام اگر

  عثمان   ایهدا  از  آنچه  هر  و  برگردد  المال  تیب  به  حقوق   نیا  دی با  که  بودند  فرموده  اعالم  خود  حکومت  یروزها   نیتر  ییابتدا  در  و  برده  تاراج

.  دند ید  یم  را  ندهیآ  نیرالمؤمنیام  که  است  نیا  پاسخ  نکردند؟  کسرهی  را  او  کار  زودتر  حضرت  آن  چرا  .برگردد  المال  تیب  به  دی با  ،دهیبخش

  و   زدیخ  ی برم  عثمان یخواه  خون به  که افتد   ی م  ی ا  هیمعاو  دست  به حکومت  دانستند  ی م. افتاد   خواهد  یاتفاق   چه  نده یآ  در   دانستند یم

  افکار   و   کند   ریگ  نیزم  را  نیرالمؤمنیام  نکهیا  یبرا  کرد  خواهد  استفاده  یزیچ  هر  از.  است  نیرالمؤمنیام  هیعل  یی جو  بهانه  دنبال  به

 در   نکهیا  با .  دهند  بهانه  هیمعاو  چون  ی کس  دست  به  خواستند  ینم  ن ی رالمؤمنیام.  کند  کیتحر  حضرت  آن  هیعل  را  ها  مسلمان  یعموم
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 سوم جلسه  – طمیه شبهات فا 

 حضرت   به  دروغ   و   بیفر  و  رنگین   با  و  یرند  با   ه یمعاو  که  مینیب  یم  باز  ،نداشتند  یتیحما  انیشورش  از  و  نکردند   موضع  اعالم  انیجر  نیا

. انداخت راه به نیرالمؤمنیام هیعل  را مردم  ن یدروغ  شعار  نیهم به  و  بهانه  نیهم  به و  است عثمان  قاتل یعل  گفت  و  داد  ناروا نسبت

  مردم   از  همگان  دید  جلوی  حضرت  نکهیا  با.  زد  نیرالمؤمن یام  به  را  عثمان  قتل  نیدروغ   برچسب  و  کرد  یباز  یعموم  افکار  با  یراحت  به

 نیا  از  دست  که  کردند   ی م  گو  و  گفت  انیشورش  با  یحت.  نداشتند  یاقدام   چیه  او  هیعل  و  دندینجنگ  عثمان  با  هرگز  که  دادند   نشان  نهیمد

 ن یدروغ  غاتیتبل با را انیشام افکار بود توانسته هیمعاو که مینیب یم حال  نیا با اما. نکنند یریگیپ  را کارشان یزیر خون با و بردارند کار

 به   ۳۳۹  صفحه  ۱7  جلد  یعل  االمام  رتی س  من  حیالصح  کتاب  در  یآمل  یمرتض  جعفر  دیس  محقق  عالمه.  بدهد  قرار  ریثأ ت  تحت  خودش

 اگر   دانست  یم  رایز.  نکرد  یاردخود  ،بود  آمده  شیپ   عثمان  یبرا  که  ی مشکل  حل  از  یعل  که  ندیفرما  یم  و  کنند  یم  اشاره  نکته  نیهم

 راهن یپ   خواهند  ی م  نده یآ  در  که  یکسان   و   عثمان  طرفداران  و   کرد  خواهد  مخالفان  با   یدست  هم   به  متهم  را  حضرت  آن  عثمان   ، نکند  ی اقدام

  خون   کیشر  دروغ  به  را  حضرت  آن  ، کنند  پا   به  آشوب  و  نموده  یزیانگ  فتنه  نیرالمؤمنیام  هیعل  او   یخواه  خون  بهانه  به  و   کنند  علم  را  او

  کردند   یسع  و  کردند  اقدام  و  نکردند  یخوددار  ،بود  آمده  شیپ   عثمان  یبرا  که  یمشکل  حل  یبرا   حضرت  نیا  بر  بنا.  کرد  خواهند  عثمان

 . ردینگ شکل قائله نیا که

 که   م یده  نشان   و  میده  پاسخ  رابطه  حسن  نهیزم  در  گرید  شبهه  دو  به  میتوانست  هم  امشب  زهرا  حضرت  تیعنا   با   و   خدا  لطف  به

  شهادت   و   قتل  بر  ی مبن  عهیش  یمدعا  نیا  بر   بنا .  است  نبوده   خلفا   با  زهرا  حضرت  و  نیرالمؤمنیام   انیم  یا  رابطه  حسن  گونهچیه

 .  است اثبات  قابل زهرا  حضرت

ِن  َدْعَوانا َوآِخُر 
َ
ِه  اْلَحْمُد   أ  ن یالطاهر   آله و  محمد ی عل الله صل و نیالعالم رب ِلَلّ


