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 الل  ه بن مسعود توهين عثمان به عبد

هِ بْن مسعود  اُس بُْن هِشَاٍم عن أبيه عن أبي مخنف وعوانة فِي إسنادهما َأن عَبْد الل َّ ثَنِي عَب َّ حَد َّ
َل أسخط  هُ مَا بِهِ ومن بَد َّ رَ الل َّ رَ غَي َّ حين ألقى مفاتيح بيت المال ِإلَى الْوَلِيد بْن عقبة قَاَل: مَْن غَي َّ

ه عَلَيْهِ، وَمَا أرى صاحبكم إلا وقد  يولى الل َّ غي ر وبد ل، أيعزل مثل سعد ابن َأبِي وقاص و
ه وأحسن الهدي هدي  الْوَلِيد؟ وَكَانَ يتكلم بكلام لا يدعه وَهُوَ: ِإن أصدق القول كتاب الل َّ
هُ عليه وسل م وشر  الأمور محدثاتها وكل  محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة  د َصل َّى الل َّ مُحَم َّ

يطعن عليك، فكتب ِإلَيْهِ عُثْمَان فِي النار، فكتب الوليد  إلى عثمان بذلك وَقَاَل: إنه يعيبك و
ه ولزوم الْقُرْآن، فَقَالُوا لَهُ: جزيت  يأمره بإشخاصه، وشيعه أهل ال كوفة، فأوصاهم بتقوى الل َّ
خيرًا، فلقد علمت جاهلنا وثبت عالمنا وأقرأتنا الْقُرْآن وفقهتنا فِي الدين فنعم َأُخو الِإْسلام 

َ وعثمان يخطب عَلَى منبر أَ  نَْت ونعم الخليل، ثُم َّ ودعوه وانصرفوا وقدم ابْن مَْسعُود الْمَدِينَة
هُ قدمت عليكم  مَ فلما رآه قَاَل: ألا َأن َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل َّ دويبة سوء من تمش على رَُسول الل َّ

هُ ويسلح، فَقَاَل ابْن مَْسعُود: لست كَذَ  طعامه يقيء ِ َصل َّى الل َّ ه لَِك، ول كني صاحب رَُسول الل َّ
ِ وََسل َّ  يوم بيعة الرضوانعَلَيْه ونادت عَائِشَةُ: أي عُثْمَان، أتقول هَذَا لصاحب  مَ يَوْم بدر و

مَ؟ ثُم َّ أمر عُثْمَان بِهِ فأخرج من الْمَْسِجد إخراجًا عنيفًا، وضرب  رَُسول الل  ه صل ى الل  ه عَلَيْهِ وََسل َّ
يقال  هِ بْن زمعة بْن الأسود بْن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الَأْرض، و بِهِ عَبْد الل َّ

ِ الَأرْ  ى ضرب بِه ض فدق بَل احتمله يحموم غلام عُثْمَان ورجلاه تختلفان عَلَى عنقه َحت َّ
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مَ بقول الْوَلِيد  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل َّ ضلعه، فَقَاَل ]عَلِي: يا عُثْمَان أتفعل هَذَا بصاحب رَُسول الل َّ
بْن عقبة؟[ فَقَاَل: مَا بقول الْوَلِيد فعلت هَذَا، ول كن وجهت زبيد بْن الصلت ال كندي ِإلَى 

حلال، فَقَاَل عَلِي أحلت من زبيد عَلَى غَيْر ثقة، ال كوفة فَقَاَل له ابن مسعود: إن  دم عُثْمَان 
 .وَقَاَل ابْن الكلبي: زبيد بْن الصلت َأُخو كثير بْن الصلت ال كندي

ى أتى بِهِ  منزله، فأقام ابْن مَْسعُود بالمدينة لا يأذن لَهُ عُثْمَان فِي وقام علي  بأمر ابْن مَْسعُود َحت َّ
الغزو فمنعه من ذَلَِك، وَقَاَل لَهُ مَْروَان:  الخروج منها ِإلَى ناحية من النواحي، وأراد ِحينَ برئ

يد أَ  ى توفي ِإن ابْن مَْسعُود أفسد عليك العراق أفتر َ َحت َّ ن يفسد عليك الشام؟ فلم يبرح الْمَدِينَة
قبل مقتل عُثْمَان بسنتين، وَكَانَ مقيما بالمدينة ثَلاث سنين، وَقَاَل قوم إنه كَانَ نازلا عَلَى َسعْد 

 .بْن َأبِي وقاص

 تشتكي؟ ابْن مَْسعُود مرضه ال َّذِي مَاَت فِيهِ أتاه عُثْمَان عائدًا فَقَاَل: مَاولما مرض 

 :قَاَل: ذنوبي قَاَل: فَمَا تشتهي؟ قَاَل: رَْحمَةَ رَب ِي، قَاَل: َألا َأْدعُوَ لَك َطبِيبًا؟ قَالَ 

 َ ِ وَتُعْطِينِيهِ وََأن ُ لَك بعطائك؟ قَاَل: مَنَعْتَنِيهِ وََأنَا ُمحْتَاٌج ِإلَيْه بِيُب َأْمرََضنِي، قَاَل: َأفَلا آمُر ا الط َّ
ْحمَِن، مُْستَغٍْن عَنْهُ؟ قَا ه قَاَل: استغفر لي يا أبا عَبْد الر َّ َل: يَكُون لولدك، قَاَل: رزقهم عَلَى الل َّ

ِ عُثْمَان، فدفن بالبقيع  ه َأن يأخذ لي منك بحقي. وأوصى َأن لا يصلي عَلَيْه قَاَل: أسأل الل َّ
ر: إنه أوصى َأن لا وعثمان لا يعلم، فلما علم غضب وَقَاَل: سبقتموني بِهِ، فَقَاَل لَهُ عمار بْن ياس

بَيْر  :تصلي عَلَيْهِ، وَقَاَل الز ُّ
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 لأعرفنك بَعْد الْمَوْت تندبني ... وَفِي حياتي ما زودتني زادي 

بَيْر ى  وَكَانَ الز ُّ َ كلم عُثْمَان فِي عطائه بَعْد وفاته َحت َّ وصي ابْن مَْسعُود فِي ماله وولده، وَهُو
بْن مَْسعُود َأن يصلي عَلَيْهِ عمار بْن ياسر، وقوم يزعمون َأن عمارًا كَاَن َأْخرَجَهُ لولده، وأوصى ا

بَيْر أثبت.وصيه، ووصية   الز ُّ

 525-5/525أنساب األرشاف، بالذري، 

 

  عثمان به جناب عمار یاسرتوهین 

ام ، فكتبوا كتابا وذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسل
ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الل  ه وسنة صاحبيه ، وما كان من 
يقية لمروان وفيه حق الل  ه ورسوله ، ومنهم ذوو القربى واليتامى  هبته خمس إفر
والمساكين ، وما كان من تطاوله في البنيان ، حتى عدوا سبع دور بناها بالمدينة : 

لعائشة وغيرهما من أهله وبناته ، وبنيان مروان القصور بذي  دارا لنائلة ، ودارا
خشب وعمارة الأموال بها من الخمس الواجب لل  ه ولرسوله ، وما كان من إفشائه 
العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية أحداث وغلمة لا صحبة لهم من 

بال كوفة إذ صلى بهم  الرسول ولا تجربة لهم بالأمور ، وما كان من الوليد بن عقبة
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الصبح وهو أمير عليها سكران أربع ركعات ثم قال لهم : إن شئتم أزيدكم صلاة 
زدتكم ، وتعطيله إقامة الحد عليه ، وتأخيره ذلك عنه ، وتركه المهاجرين والأنصار 
لا يستعملهم على شئ ولا يستشيرهم ، واستغنى برأيه عن رأيهم ، وما كان من 

المدينة ، وما كان من إدراره القطائع والأرزاق  الحمى الذي حمى حول
والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لهم صحبة من النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم 
لا يغزون ولا يذبون ، وما كان من مجاوزته الخيزران إلى السوط ، وأنه أول من 

والخيزران ثم  ضرب بالسياط ظهور الناس ، وإنما كان ضرب الخليفتين قبله بالدرة
تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان ، وكان ممن حضر الكتاب عمار بن ياسر 
والمقداد بن الأسود ، وكانوا عشرة ، فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان 
والكتاب في يد عمار ، جعلوا يتسللون عن عمار حتى بقي وحده ، فمضى حتى جاء 

فأذن له في يوم شات ، فدخل عليه وعنده مروان  دار عثمان ، فاستأذن عليه ،
 : بن الحكم وأهله من بني أمية ، فدفع إليه الكتاب فقرأه ، فقال له

أنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : نعم ، قال : ومن كان معك ؟ قال : كان معي 
نفر تفرقوا فرقا منك ، قال : من هم ؟ قال : لا أخبرك بهم . قال : فلم اجترأت 

بينهم ؟ فقال مروان : يا أمير المؤمنين إن هذا العبد الأسود ) يعني عمارا (  علي من
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قد جرأ عليك الناس ، وإنك إن قتلته نكلت به من وراءه ، قال عثمان : اضربوه 
، فضربوه وضربه عثمان معهم حتى فتقوا بطنه ، فغشي عليه ، فجروه حتى 

نبي عليه الصلاة والسلام ، طرحوه على باب الدار ، فأمرت به أم سلمة زوج ال
فأدخل منزلها ، وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم ، فلما خرج عثمان لصلاة 
الظهر ، عرض له هشام بن الوليد بن المغيرة ، فقال : أما والل  ه لئن مات عمار من 

 ضربه هذا لأقتلن به رجلا عظيما من بني أمية ، فقال عثمان : لست هناك 
  51-55ص  1 ، منسوب به ابن قتیبه، جاسةیمامة والساإل

 با عثامن علیه و صلواته سالم اهلل گفتگوی امریاملؤمننی 

 

هِ مَا َأْدرِي مَا َأقُولُ  اَس وَرَائِي وَ قَدِ اْستَْسفَرُونِي بَيْنََك وَ بَيْنَهُْم، وَ وَالل َّ  لََك؟ ِإن َّ الن َّ

َك لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ. مَا َسبَْقنَاكَ  َك عَلَى َأْمرٍ لَاتَعْرِفُهُ. ِإن َّ ءٍ   ِإلَى شَيْ مَا َأْعرُِف َشيْئاً َتجْهَلُهُ، وَ لَا َأدُل ُّ
َت َكمَا سَمِعْنَا، وَ َصحِبَْت ءٍ فَنُبَل ِغَكَهُ. وَ قَْد رََأيَْت َكمَا رََأيْنَا، وَ سَمِعْ  فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ، وَ لَاخَلَوْنَا بِشَيْ 

اِب بَِأْولَى بِعَمَِل  َ وَ لَاابُْن اْلخَط َّ َافَة ُح هِ صلى الل  ه عليه و آله َكمَا َصحِبْنَا. وَ مَا ابُْن َأبِي ق رَُسوَل الل َّ
هِ صلى الل  ه عليه و آله وَ ِشيجَةَ رَِحٍم مِنْ  ِ مِنَْك، وَ َأنَْت َأقْرَُب ِإلَى رَُسوِل الل َّ هُمَا. وَ قَْد نِلَْت اْلحَق 

هَ فِي نَْفِسَك! فَِإن َّكَ  هَ الل َّ ِ مَا لَْم يَنَالَا. فَالل َّ ِ  -مِْن صِْهرِه ه مُ مِْن  -وَ الل َّ رُ مِْن عَمًى، وَ لَاتُعَل َّ مَا تُبَص َّ
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رَُق لَوَاِضحَةٌ، وَ ِإن َّ َأعْلامَ الد ِيِن لَقَائِمَةٌ. فَاعْلَْم َأن َّ أَ  هِ ِإمَامٌ َجْهٍل، وَ ِإن َّ الط ُّ هِ عِنْدَ الل َّ فَْضَل عِبَادِ الل َّ
 َ نَنَ لَنَي ِرَةٌ، لَه ً َمجْهُولَةً. وَ ِإن َّ الس ُّ ً مَعْلُومَةً، وَ َأمَاَت بِْدعَة ة ا عَادٌِل، هُدَِي وَ هَدَى، فََأقَامَ ُسن َّ

اِس  هِ ِإمَامٌ جَائِرٌ َضل َّ وَ ُضل َّ بِهِ، َأعْلامٌ، وَ ِإن َّ الْبِدَعَ لَظَاهِرَةٌ، لَهَا َأعْلامٌ. وَ ِإن َّ شَر َّ الن َّ عِنْدَ الل َّ
هِ صلى الل  ه عليه و آله  ً مَتْرُوكَةً. وَ ِإن ِي سَمِعُْت رَُسوَل الل َّ ً مَْأُخوذَةً، وَ َأْحيَا بِْدعَة ة فَأمَاَت ُسن َّ

ٌ »يَقُوُل:  ُ نَِصير ِ وَ لَيَْس مَعَه َائِر ِ بِاْلِإمَاِم اْلج َ الْقِيَامَة مَ،  يُؤْتَى يَوْم وَ لَا عَاذِرٌ، فَيُلْقَى فِي نَارِ َجهَن َّ
حَى، ثُم َّ يَرْتَبُِط فِي قَعْرِهَا ةِ «. فَيَدُورُ فِيهَا كما تَدُورُ الر َّ م َّ ا تَكُونَ ِإمَامَ هذِهِ اْلأُّ هَ َأل َّ وَ ِإن ِي َأنْشُدُكَ الل َّ

ةِ  م َّ هُ كَاَن يُقَاُل: يُْقتَُل في هذِهِ اْلأُّ ِإمَامٌ يَْفتَُح عَلَْيهَا الْقَتَْل وَ الْقِتَاَل ِإلَى يَوِْم الْقِيامَةِ، وَ  الْمَْقتُوَل، فَِإن َّ
مُورَهَا عَلَْيهَا، وَ يَبُث ُّ الْفِتَنَ فِيهَا، فَلا يُبْصِرُونَ اْلحَق َّ مَِن الْبَاطِِل يَمُوُجونَ فِيهَا مَوْج َلْبُِس أُّ اً،وَ ي

 ً  .يَمْرُُجونَ فِيهَا مَْرجا

ِ وَ تَقَض ِي الْعُمُرِ فَلا تَكُونَن َّ  ِمَرْوَانَ َسي ِقَةً يَسُوقَُك َحيُْث َشاءَ بَعْدَ جَلاِل الس ِن   .ل

ُ عُثَمانُ  ى َأْخرَُج ِإلَْيهِْم مِْن مَظَالِمِهِمْ »فَقَاَل لَه اَس فِي َأْن يُؤَج لُونِي، َحت َّ ِ الن َّ فَقَاَل عليه « كَل ِم
 :السلام

ِ مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا َأجَ   .َل فِيهِ، وَ مَا غَاَب فََأجَلُهُ وُُصوُل َأْمرِكَ ِإلَيْه

ت خواستند كه  هنگاىم كه مردم نزد او جمع شده و از عثمان شكايت كردند و از آن حضر

با عثمان در اين زمينه صحبت كند و از او بخواهد كه از اشتباهاتش دست بردارد، امام 

ام با او سخن گفت،  بانه و آميخته با احتر
ّ
عليه السالم بر عثمان وارد شد )با لحنر مؤد

ر فرمودباشد كه در دل او اث ش بازگردد( و چنير  :ر كند و از مستر
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ر خود و تو سفتر قرار داده دانم  اند. سوگند به خدا نىم مردم پشت رس من هستند و مرا بير

ر را با تو بگويم؟! مطلنى را كه تو )در اين زمينه( از آن بى  الع باشى رساغ ندارم،  چه چتر
ّ

اط

ى پ دانيم ىم تو آنچه را كه ما ىم ر ، ما به چتر
ر

ايم كه تو را از آن آگاه سازيم و  يشى نگرفتهداب

 نيافته
ر

ى را در پنهاب ر ايم كه آن را به تو ابالغ كنيم )زيرا پيامتى صىل هللا عليه و آله تمام  چتر

اصول و وظايف اسالىم را آشكارا بيان فرمود و همگان آن را شنيدند( و همان طور كه ما 

ونه كه ما شنيديم، تو هم شنيدى و مشاهده كرديم، تو هم مشاهده كردى و همان گ

ر بودى، هيچ   ر همنشير ر بوديم تو نتر همچنان كه ما با پيامتى صىل هللا عليه و آله همنشير

اوارتر « خطاب»گاه فرزند ابوقحافه )ابوبكر(، پرس  )عمر( در انجام اعمال نيك از تو رسر

ى از آن دو نبودند، تو بر رسول خدا صىل هللا عليه و آله از نظر پيوند خويشاوند

ى؛ تو از نظر دامادى پيامتى صىل هللا عليه و آله به مرحله اى رسيدى كه آن دو  نزديكتر

 .نرسيدند

خدا را! خدا را! به جان خود رحم كن، سوگند به خدا كه تو نياز به راهنمابى و تعليم 

اوند ندارى؛ راهها آشكارند و نشانه هاى دين برپا! آگاه باش! برترين بندگان در نزد خد

ت معلوىم  پيشواى عادىل است، ... كه خود هدايت يافته و ديگران را هدايت ىم
ّ
كند، سن

تها روشن و نورانيند و نشانه
ّ
اند. سن ص  را برپا دارد، بدعت مجهوىل را بمتر

ّ
هاى مشخ

ر آشكارند و عالمتهابى دارند  .دارند، بدعتها نتر

خود گمراه است و مردم به  و بدترين مردم نزد پروردگار، پيشواى ستمگرى است كه

وك را زنده  وسيله او گمراه ىم ر برده و بدعتهاى متر تهاى مورد قبول را از بير
ّ
شوند؛ سن

 :فرمود كند، من از رسول خدا صىل هللا عليه و آله شنيدم كه ىم ىم

ر حاضر » كنند در حاىل كه نه ياورى با اوست و نه عذر  ىم پيشواى ستمكار را روز رستاختر

افتد،  افكنند و همچون سنگ آسيا در آتش به چرخش ىم را در آتش دوزخ ىم خواىه، او 

دهم، نكند تو  و من تو را به خدا سوگند ىم« كشند آن گاه او را در قعر دوزخ به زنجتر ىم

 .همان پيشواى مقتول اين اّمت گردى

 كشته در اين اّمت پيشوابى »فرمود:  چه اين كه پيامتى صىل هللا عليه و آله همواره ىم

خواهد شد؛ كه پس از آن درهاى كشت و كشتار به روى آنها تا قيامت باز خواهد گرديد، 

ش ىم امور اين اّمت را بر آنها مشتبه ىم جا   يابد؟ تا آن كند، فتنه و فساد در ميانشان گستر

ر نىم ت  دهند و به سخنر در آن فتنه غوطه ور ىم كه حق را از باطل تمتر
ّ

شوند و به شد



. 

 زياد و گذراندن عمر، زمام « يخته و فاسد خواهند گرديددرهم آم
ّ
نكند تو با اين سن

 !بسپارى تا برد هر جا كه خاطر خواه اوست« مروان»خويش را به دست 

ت گفت:  از مردم بخواه به من مهلت دهند تا خويش را از »عثمان در پاسخ به آن حضر

 «حقوق از دست رفته آنها خالص گردانم

آنچه مربوط به مدينه است مهلنر در آن نيست و آنچه »الم فرمود: امام عليه الس

ون مدينه است مهلتش رسيدن دستور تو، به آنهاست  «.بتر
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ْظرَةِ،  فَاْخفِْض  حْظَةِ والن َّ ِبََك وَابْسُْط لَهُْم وَْجهََك، وَآِس بَيْنَهُْم فِي الل َّ لَهُْم َجنَاحََك، وَ َألِْن لَهُْم جَان

عَفَا ى لَايَْطمََع الْعُظَمَاءُ فِي َحيْفَِك لَهُْم، وَ لَايَيَْأِس الض ُّ  .ءُ مِْن عَْدلَِك عَلَْيهِمْ َحت َّ
 

ر بگذار! چهره  بالهاى ! و پهلوى نرمش و ماليمت را بر زمير محّبتت را براى آنها بگستر

 در نگاههايت را مراعات كن! تا 
ر آنها حنرّ خويش را براى آنها گشاده دار و تساوى در بير

 تو مأيوس نشوند بزرگان كشور در حمايت از آنها طمع نورزند و ضعفا در انجام عدالت از 
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