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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش3 :

تاریخ پرسش1394/11/2 :

چرا حضرت علی قاتالن عثمان را محاکمه نکرد؟
 پاسخ به پرسش شماره3 :

تاریخ پاسخ به پرسش1394/11/9 :

قاتالن عثمان تفصی ً
ال برای علی شناخته شده نبودند تا آنان را مجازات کند و اجما ًال نیز
بیشتر مهاجران و انصار از اصحاب رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم م ّتهم به مشارکت
مستقیم یا غیر مستقیم در قتل او بودند؛ تا جایی که از ابو سعید خدری نقل شده است که
هشتصد نفر از آنان را در قتل او حاضر میدانست (ابن شبة ،تاریخ المدینة ،ج ،4ص)1175
معرفی قاتالن او میگفت�« :إِنَّما
و از هاشم بن عتبة بن أبی و ّقاص نقل شده است که در ّ

ين �أ ْحد ََث ٱ ْل� أ ْح َ
ف ُح ْك َم
ناء �أ ْصحابِ ِه َو قُ ّر ُاء ٱل َّنا ِ
داث َو خالَ َ
س ِح َ
َق َت َل ُه �أ ْص ُ
حاب ُم َح َّم ٍد َو �أ ْب ُ
تاب» (ابن مزاحم ،وقعة صفّین ،ص354؛ طبري ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،4ص)30؛
ٱلْ ِك َ

«جز این نیست که اصحاب مح ّمد و فرزندان اصحابش و قاریان مردم او را کشتند ،هنگامی
که بدعتها برساخت و با حکم قرآن به مخالفت پرداخت» .به عالوه صدها نفر از مسلمانان
خشمگین که به دعوت برخی صحابه و تابعین از شهرهای مختلف خصوص ًا کوفه و مصر به
مدینه آمده بودند ،در قتل او مشارکت داشتند (نگاه کنید به :ابن قتیبة ،ال�إ مامة و ال ّسیاسة ،ج،1
ص )40و روشن است که محاکمهی همهی این شمار کثیر برای علی مقدور نبود و موجب
ف اللَّ ُه نَ ْف ًسا �إِ َّلا ُو ْس َع َها ۚ( بقره)286 /؛
فتنه میشد ،در حالی که خداوند فرموده استَ  :لا ُي َكلِّ ُ
والْ ِف ْت َن ُة �أشَ ُّد ِم َن
«خداوند کسی را جز به اندازهی تواناییاش تکلیف نمیکند» و فرموده استَ :
الْ َقتْلِ ۚ( بقره)191 /؛ «و فتنه بدتر از قتل است».
برای درک دشواری این کار برای علی کافی است بدانید که عایشه همسر رسول خدا صلّی
اهلل علیه و آله و سلّم و مادر مؤمنان ،یکی از م ّتهمان اصلی مشارکت در قتل عثمان بود که
در ّ
مکه مردم را بر ض ّد او تحریک میکرد و صریح ًا به قتل او فتوا میداد و میگفت�« :أ ْق ُتلُوا
نَ ْعثَلا ً َف َق ْد َکف ََر»؛ «نعثل را بکشید؛ چراکه کافر شده است» (نگاه کنید به :ابن أعثم ،الفتوح،
ج ،2ص437؛ طبري ،تاریخ األمم و الملوک ،ج ،3ص477؛ ابن مسکویه ،تجارب األمم ،ج،1
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ص469؛ ابن أثیر ،الکامل في التاریخ ،ج ،3ص206؛ ابن قتیبة ،ال�إ مامة و ال ّسیاسة ،ج ،1ص)51
و م ّتهم دیگر طلحه بود که دشمنترین صحابی با عثمان محسوب میشد ،تا جایی که پس
از محاصره آب را به روی او بست (ابن قتیبة ،المعارف ،ص228؛ ابن شبة ،تاریخ المدینة ،ج،4
ص .)1169به همین دلیل ،مروان بن حکم منشی عثمان ،او را در جنگ جمل با تیری کشت
و م ّدعی شد که انتقام عثمان را گرفته است (حاکم نیشابوری ،المستدرک ،ج ،3ص370؛ ابن
عبد البر ،االستیعاب ،ج ،2ص766؛ ابن أثیر ،أسد الغابة ،ج ،3ص60؛ تاریخ الیعقوبي ،ج،2
ص182؛ صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج ،16ص .)272با این وصف ،میتوان گفت که علی در
جنگ جمل ،عم ً
ال با قاتالن عثمان جنگید و بسیاری از آنان را به سزای عملشان رسانید ،هر
چند بسیاری نیز از دست او گریختند و در شهرها پراکنده گردیدند.
از اینجا دانسته میشود که علی در اقامهی حدود خداوند هیچ تقصیری نکرد و اگر ح ّدی
را اقامه نداشت ،به سبب ناتوانی از اقامهی آن در اثر فقدان یاران کافی ،بیم فتنه و ممانعت
ظالمان بود و این حقیقتی است که دربارهی آن اختالفی وجود ندارد.
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