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آمد مهم داشت: يكي تعيين علي به مثابة جانشين پيغمبر و  كه دو پي ايست رجستهالوداع حادثة ب ةحجدر ادبيات شيعي 
گران حتي  اي كه اصحاب براي كشتن پيغمبر و محروم ساختن دامادش از حق جانشيني او چيدند. دسيسه ديگري دسيسه

الوداع در داخل كعبه  ةحجكنند در هنگام  ياد مي(الصحيفه الملعونه) » ورق پارة نفرين شده«بنام آنرا  نشيعياكه  راپيماني 
هاي عمدة شيعي به اين حادثه و به سؤ قصدي كه عليه محمد هنگام برگشتنش به مدينه صورت گرفت  امضا نمودند. نوشته

170Fپردازند. مي

يك ماجرا را با  همهالسّر) كه معتمد پيغمبر بود (صاحب انميبن ا فهيحذاستناد به اظهارات  با ها اين نوشته 1
171Fكنند. هاي كوچكي در جزئيات بازگو مي وتاتف

2     

الوداع به مكه رسيد بر وي ظاهر شد و نخستين آيات سورة عنكبوت را كه در آن  ةحججبرئيل روزي كه پيغمبر جهت اداي 
َتُمونَ    ارم«بود به وي وحي آورد. به تزوير و دورويي اطرافيانش پرداخته شده  ُْ �ُ ََ ْن َ�ُقورُوا آَمّما َوُهْم 

َ
ُ�وا أ ْن ُ�ْ�َ

َ
َب اّّاُس أ َحم�

َ
   أ
ّْ الَْ�ذ���َ�  َّ

لَ َْ َ َُ َدقُوا َو ََ  َْ �ي ّّ ُ ا َّ ّْ ا َّ َْلَ ْْل�ه�ْم  فَلََا ََ  ْْ َْ م� �ي
ّّ نداشتند كه به صرف پ نيمردم چن ايآ ميالف الم م –َولََقْد َ�َتّما ا

بودند به  نانياز ا شيكه پرا  يكسان يامتحانشان نكنند؟! به راست چيرهاشان كنند و ه ميا به خدا آورده مانيگفتند ما ا كه نيا
 » )3-1(سورة عنكبوت: .شناسد يرا كامالً م انيو راستگو انيو همانا خدا دروغگو ،ميآورد شيامتحان و آزما

كند تا علي را به مثابة جانشين خود تعيين كند چون لحظة  گاهي آورد كه خداوند به او امر ميفرشته همچنين به محمد آ
172Fفرجام رسيدني بود.

پس پيغمبر علي را فراخواند و از فرمان الهي در مورد جانشيني او به وي گفت. عايشه كه همواره  3
مورد از شوهرش  يندر ه بوديك شداش تحر از صحبت خصوصي دير مدت آن دو كنجكاوي و متمايل به تجسس بود

ولي با اصرار عايشه  ،»رم تا به آنها خبر را اعالم دارمزماني خواهي دانست كه مردم را گرد آو«پرسيد. پيغمبر پاسخ داد 
نزد خود نگهدارد. خوب، افشاي آن محمد از عايشه خواست تا راز را تا فرصت مناسب بگويد.  ه اوبرا مجبور شد موضوع 

ساختند.  ابوبكر و عمر هر دو  آگاهعجله حفصه را در جريان قرار داد و هر دو بدون درنگ پدران خود را از موضوع  عايشه با
الوداع با سه صحابي  ةحجخود قدرت را غصب كنند، بنابران هنگام  زند وساند تا علي را از خالفت محروم كردعزم جزم 

ميثاق نفرين شده را روي  تنسالم ابن حبيبه همداستان شدند و هر پنج  ابو عبيده ابن جراح، معاذ ابن جبل وهر يك ديگر 
  اي از مرمر سرخ ميان دو ستون كعبه نوشتند و امضا كردند. پايه

173Fدر روايت متفاوتي ازين ماجرا، منابع شيعي تأييد مي دارند كه اين پيمان در خانة ابوبكر در مدينه بسته شد.

اين روايت نيز  4
اسمأ به  174F5.ه بودهمسر ابوبكر شنيد عميس بنت أَسماءخود آنرا از وي استناد دارد كه  انميبن ا فهيحذسر ال بر گفتة صاحب

                                                           
 بخصوص كتاب سلَيم نوشتة سليم ابن قيس، ارشاد القلوب كليني و بحاراالنوار مجلسي   1
ها و  (محنت» المحن و الفتن«كنيم كه در فصلي زير نام  ) استناد مي110-28/96درين بررسي بخصوص بر اثر شيعي بحاراالنوار مجلسي ( ما  2

 دارد. ها) جزئيات صحيفة ملعونه، محتويات آن و شرايطي را كه تحت آن اين ورق پاره نوشته شد توضيح مي فتنه
 96-28/95بحاراالنوار مجلسي   3
 28/102انجا هم  4

فصل 5 

ورق پارة نفرين شده  
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بود. از قبيلة بني اميه  عاص بنا سعيدنامه را نوشت  كسي كه پيمانو حذيفه اظهار داشت كه توطئه در خانة ابوبكر چيده شد 
بر اين پيمان قدرت سياسي ابراز كردند. سي و چهار تن  دنوب يثارمياصل  اصحاب مخالفت خود را با پيمان اينبر حسب 

بشمول ابوبكر و عمر كه اهل تشييع همواره آنانرا خائن مي شمارد) (ترين اصحاب پيغمبر  كه در آن جمله برجستهگواه بودند 
175Fشامل بودند.

ت به كسي حق تقدم مخالفت و اما تعلق داشتن به اهل بيت براي رسيدن به«درين عهدنامه چنين آمده بود:  6
ْم "فرمايد  نمي دهد چون اهللا مي َُ َْْقا

َ
� � َّ ََُمُ�ْم ع�مَْد ا َْ

َ
 شماست نيزگارتريشما نزد اهللا پره نيتر يهمانا گرام –ِ�ّن أ

او را  ديپس با شودرج اخواهد از جماعت مسلمين خ يمكند و  فت ميلمخا خداوندي فرمودةآنكه با اين  ")31(سورة حجرات:
اما حوادث بعدي پس از امضاي اين  بوداين تهديد متوجه علي آشكار است كه پر  176F7»!ديبكش يبه خاطر مصلحت امت اسالم

سازد كه شايد خود پيغمبر منظور بوده تا مبادا عضوي از خانوادة خود را نامزد  پيمان اين احتمال را در ذهن متبادر مي
 جانشيني خود سازد. 

177Fرد.دفن كداخل كعبه در زمين  و به مكه بردو او آنرا به ابوعبيده دادند از امضا پس  صحيفة ملعونه را

فقط در زمان خالفت  8
(كه منابع سني هم  رود پيغمبر در يكي از احاديث خود ورق پارة نفرين شده را از آنجا بازگرفتند. احتمال ميآن عمر بود كه 

178Fاند) آنرا روايت كرده

اي كرده باشد، جايي كه به ابوعبيده ابن جراح (كه بزرگترين  اشاره ملعونه بصورت تلويحي به صحيفة 9
179Fشاهكارش كشتن پدر خودش در هنگام غزوة بدر بود)

تو امين بخ بخ! «با لحني شايد طنز آميز خطاب كرده اظهار داشت:  10
ُُّم  َوٌَْل فَ «اي از قرآن را برخواند:  و سپس آيه 180F11»اي! االئمه (مرد مورد اعتماد مسلمانان) شده يه�ْم  يْد�

َ
�َ َتاَ� ب ُْوَن الْك� َْ يَْ�ُت �ي

ّّ � ر
يه�ْم َوَوٌَْل  يْد�

َ
َْْت � ا َكَت ّّ ًَ  فََوٌَْل رَُهْم م� ًما قَل�ا َّ َُ  � �ِ وا ب ُ�َ ْْ َ � لَ� َّ ْْ ع�مْد� ا ُْونَ  َ�ُقورُوَن َهَذا م� ا يَْ�م� ّّ  كه كسانى بر واى پس – رَُهْم م�

 دست به ناچيزى بهاى بدان تا خداست جانب از اين گويند  مى سپس نويسند  مى خود دستهاى بارا  اى  شده تحريف كتاب
 181F12»)2(سورة بقره: آورند  مى دست به راه اين از آنچه از ايشان بر واى و نوشته هايشان دست آنچه از ايشان بر واى پس آرند

. گذشته از باخبر بودت و از نقش ابوعبيده و راز او شاي داهآگ بسته شده بودتلويح پيغمبر درينجا آنست كه وي از پيماني كه 
 دانستمي همطراز ند ه بودبستقريش براي قتل او در آغاز بعثتش  ي كهتأييد كرد كه پيغمبر اين پيمان را با ميثاقآن، حذيفه 

ميثاق با هم ورة جاهليت اند هنگاميكه در د گروهي از مردمان كه همسان قريشهستند امروز در ميان امت من « ه بودگفت و
    182F13»كردند كه مرا بكشند و عهدنامة خود را بر ديوار كعبه آويختند... اهللا مرا نگذاشت تا سرهاشانرا از تن جدا سازم.

                                                                                                                                                                                           
طالب يكي پي  طالب، سپس ابوبكر و سپس ايور (برادرشوهر) پيشينش علي ابن ابي اسمأ با سه تن از اصحاب پيغمبر هر يك جعفر ابن ابي  5

 ها با اشخاص معتبر اسمأ بدون شك زن خيلي بانفوذي بود. وي يكجا با عايشه و حفصه ديگر عقد ازدواج بست. با درنظر داشت اين ازدواج
 اهللا بر بالينش حاضر بود.    همسران پيغمبرو ميمونه خواهر محمد هنگام احتضار رسول

  )1/345شان اختصاص داده است. (كتاب سلَيم  گران در روز مرگ سليم ابن قيس فصلي را به اعترافات توطئه  6
 خواند.  111-28/103توان در بحاراالنوار  متن كامل پيمان نفرين شده را مي  7
 نقش مهمي را در مشاورة سقيفة بني ساعده كه در طي آن ابوبكر به صفت خليفة مسلمين اعالم گرديد ايفا كرد.  پسانتر دهيابو عب  8
 11/641؛ كنز متقي 3/616؛ مستدرك حاكم 7/329؛ سنن نسائي 4/1592؛ صحيح بخاري 20/252؛ مسند ابن حنبل 5/667سنن ترمذي   9

 3/6؛ سير ذهبي 101-1/100أ اصفهاني األولي ةاحل  10
 كنند. اين تعبير شيعي از حديثي است كه اهل تسنن آنرا در تجليل و تكريم ابوعبيده روايت مي  11
 28/105بحاراالنوار مجلسي   12
 28/106همانجا   13
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تعيين علي به مثابة امكان داشت گر با دانستن اينكه  توطئه اصحابِپس از امضاي صحيفة ملعونه حوادث سرعت گرفتند. 
در ميان  ،ازينروكردند.  شدند و براي قتل پيغمبر اقدام مي اعالم شود بايد دست به عمل مي اي هر لحظه درجانشين پيغمبر 

فرمان خداوند را به محمد رساند تا خالفت علي را بدون اينكه منتظر رسيدن به مدينه بماند راه سفر به مكه بود كه جبرئيل 
بر اساس  632مارس  16و  10الحجه، ميان روزهاي  ماه ذي 18يي (پيما به روز چهارم راه بنابرانرسماً اعالم دارد. 

شماري شيعي) در مقام غدير (تاالب) خُم (كه در شرق راه ميان مكه و مدينه به فاصلة تقريباً صد و هشتاد كيلومتر ازين  گاه
 در موردمجموعة احاديث پيغمبر در بود) پيغمبر مردم را فراخواند تا حكم الهي را به آنها ابالغ دارد. آنچه  واقعدو شهر 

باشد و مشتمل بر خطبة  يكي از متون اساسي اهل تشيع ميشود  خوانده مي» حديث غدير«بنام انتخاب جانشينش 
 علي ، هستم او آقاي و موال من هك هر -مواله  علي فَهذا مواله كُنت من«ايست كه در آن محمد جملة كليدي  طوالني

  ا بر زبان آورد. ر» اوست آقاي و موال

183Fدارند آور است اينست كه حديث غدير را منابع عمدة اهل تسنن نيز تأييد مي آنچه شگفتي

خوانيم كه ابوبكر و  و حتي مي 14
اضافه كرد  و  يي از كنايه، به علي تبريك گفت عمر، شايد با آميزهعمر نيز شتافتند تا به پسر عموي پيغمبر بيعت كنند. 

سورة مائده   69بر آية فخر رازي در تفسيري كه  184F15»اي! اينك موالي من و موالي همه مؤمنين شده مبارك باد، ياعلي!«
185Fدهد كه عمر بالفاصله پس از ختم خطبة غدير خم براي بيعت به علي بسوي او شتافت. است شرح مي نوشته

ساير منابع  16
186Fكنند، اهل تسنن اشارات مبهمي به اين خطبه دارند اما آنرا رد نمي

دارد كه در طي توقف در  صحيح مسلم تأييد ميثالً م 17
187Fغدير خم پيغمبر خطبة ثقلين

گذارم كه شما را از گمراهي نگه  من براي شما دو چيز مي«ايراد كرد و در آن چنين گفت:  را 18
بر اين حديث تعيين علي را به مثابة خليفه و جانشين پيغم 188F19»مخواهند داشت: يكي كتاب خدا و ديگري اهل بيت خود

دهد ادعاهاي  آنجاييكه به اهل بيت پيغمبر اهميتي معادل اهميت قرآن در رهنمايي امت مسلمه مي ازدهد اما  صراحت نمي
 سازد.   اهل تشيع را تا حد زيادي مبرهن مي

ف موالي همه مؤمنين است در جاهاي مختلقابل يادآوريست كه جملة كليدي پيغمبر در خطبة غدير خم مبني بر اينكه علي 
شود ولي نه لزوماً در مناسبت با غدير خم. مؤلفين سني گزارش مي دهند كه روزي پيغمبر حين  ادبيات اهل تسنن ديده مي

از وجود من و من بخشي از  علي بخشي«و گفت: » از خشم سرخ شد«اي از اصحاب  هاي عده دفاع از علي در برابر بدگويي
آنكه به علي اهانت كند «به ادامة بيان فوق اضافه كرد محمد  918F20»ين است.وجود علي هستم. او پس از من موالي همه مؤمن

                                                           
؛ مستدرك حاكم 7/437ائي ؛ سنن نس238-2/235باذري  انساب؛ 1/45؛ سنن ابن ماجه 2/262؛ مسند ابن حنبل 6/372مصنف ابن ابي شيبه   14
  13/157؛ كنز متقي 7/74الباري ابن حجر  ؛ فتح9/104؛ مجمع الزوائد هيثمي 2/501؛ سير ذهبي 3/118

 13/134 متقي كنز ؛42/221 عساكر ابن دمشق تاريخ  15
 12/401تفسير كبير رازي   16
؛ كنز 3/28؛ تفسير ابن كثير 3/126؛ مستدرك حاكم 5/171اني ؛ المعجم الكبير طبر2/269؛ مسند ابن حنبل 6/369مصنف ابن ابي شيبه   17

 13/134متقي 
 در لغت به معني دو چيز نفيس و درينجا كنايه از جن و انس است.» ثقلين«  18
 7/122صحيح مسلم   19
؛ 18/128كبير طبراني ؛ المعجم ال441-7/440،  438-7/437،  7/432،  7/411؛ سنن نسائي 5/632؛ سنن ترمذي 44-1/43سنن ابن ماجه   20

 11/608؛ كنز متقي 2/499سير ذهبي 
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بطور عموم، محدثين سني با احاديثي كه بيانگر ارج و منزلت علي و اهل بيت پيغمبر هستند با  190F21»به من اهانت كرده است.
به ستايش شايستگي و يعيان بدون امتيار دادن به ادعاهاي شتوان  كنند. آخر، چگونه مي روي برخورد مي ابهام و طفره

  پرداخت؟!  » خانوادة مقدس«علي و سزاواري 

كوشيدند پيامبر را حين بازگشت از حج به قتل برسانند همان شيوة كار را  گراني كه مي بر اساس بيان منابع شيعي، دسيسه
نشيب تند  را در نقشة خود ندخواستمي از غزوة تبوك پيش گرفته بودند، بدين معني كه وي پيش گرفتند كه هنگام برگشت 

گذشت به منصة اجرا  از آن مي زائرين حجكه ميان الجحفَه و ابواء واقع بود و راه ساحلي دشوارگذر هرشا فرودآيي كُتل 
بر سر راه پيغمبر سنگ انداختند تا شترش موازنة خود را از دست دهد و در درة تنگ و  قبلگران مانند بار  ند. توطئهگذار

جبرئيل او را بيدار خطاب  .خواب برده بودسوار بود بر شتر را كه گون شود. هنگام عبور شبانه ازين كتل پيغمبر عميق سرن
گران نزديك شد و يك يك  پيغمبر به توطئه 191F22»اند تا ترا بكشند. اي محمد، فالن و فالن و فالن در كمين نشسته«ساخت: 

 پا به فرار گذاشتند.همه دند هاي خود را شني آنها را بنام فراخواند؛ وقتي نام

را هنگام بازگشت از تبوك به  غمبريكه تالش كردند پ ستيتعدادهمان  نيا شيعيانگران چهارده تن بود. از نظر  تعداد توطئه
كه  دنديگران را د توطئه مانيابن  فهيو حذ اسريها اند: عمار ابن  همان زيتالش سؤ قصد ن نيدوم نيقتل برسانند. گواهانِ ا

192Fكردند. فرار 

گران را نه جزا داد و نه  از توطئه كي چيعقبه نشان داد: ه ةهمان بود كه پس از توطئ زين غمبريپ لالعم عكس 23
    .»خداوند از آنها انتقام خواهد گرفت«افشا ساخت، فقط گفت  يهم حت

آنها  ةسؤ قصد ناكام را به عهد تيو مسئول داند يابوبكر و عمر را متهم م غمبريپ ةآشكارا اصحاب برجست يعيش اتيادب
با آنهم، تشابه واضح  يداشتند، ول زهيانگ اي چنين توطئه يبرا غمبريپ ةنديآ نيدو تن جانش نيكه ا ستين يشك 193F24.اندازد يم
 يتيبا اهم ةنكت اتيروا نيا ليتحل گر،يد ي. از سودهد يوقوع آنها را مورد شك قرار م يخيتار قتيدو سؤقصد حق نيا انيم

 ياز ناراحت ستيا نشانه مختلفحادثه به شكل  كي تيتكرارِ روا نيمانند همه مكررات زائد، ا نكهيو آن ا سازد يرجسته مرا ب
  .كند يم »يواقع تيجنا« كيكه داللت بر  يآور شرم ةآشكار نسبت به حادث

 دهيبدست ما رس نهيزم نيدر كه ييها نوشته نيتر مياز قد يكيو  يهالل سيبن ق ميسل عهيمؤلف ش ةنوشت »ميسلَ كتاب«
194Fاست

 :برآورد اديفر نيكرد و چن حيتقب غمبريمرگ پ يگران را فردا توطئه يكه عل كند يادعا م 25
 رديبم اياگر خداوند محمد را بكشد "كه  ديشد مانيپ در كعبه بر آن هم كهيا ملعونه ةفيبه صح ديكرد وفا«

ما ترا از آن مطلع  ؟يمطلب را دانست نياز كجا ا ابوبكر گفت: ".ديريبگ تيامر خالفت را از ما اهل ب
مقداد، شما را به خدا و به  يااباذر و تو  يسلمان و تو ا يو تو ا ريزب ي! حضرت فرمود: امينكرده بود
 حضرت آنكه تا – يو فالن يفالن"فرمود:  يكه در حضور شما م ديدينشن امبرياز پ ايپرسم آ ياسالم، م

                                                           
 7/441سنن نسائي   21
 )28/99روايات شيعي برآنند كه مركب محمد بر او بانگ داد تا او را برحذر دارد. (بحاراالنوار مجلسي   22
ريش (ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، ابن عوف، سعد گر را بچشم ديده و شناخته بود. آنها مشتمل بودند بر نُه تن از ق حذيفه چهارده تن توطئه  23

(ابو موسي اشعري، مغيره ابن شعبه، أوس ابن حدثان، » معمولي«ابن ابي وقاص، ابوعبيده ابن جراح، معاويه و عمرو ابن عاص) و پنج تن افراد 
 28/99ابوهريره و ابوطلحة انصاري). ديده شود بحاراالنوار مجلسي 

 28/99بحاراالنوار مجلسي  ؛162-161كتاب سلَيم   24
 گفتار در پايان كتاب ديده شود. پي  25
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اند  كه كرده ياند و بر كار شده مانيپ اند و در آن هم نوشته يا خود نوشته نيما ب پنج نفر را نام برد نهمي
مطلب  نيكه ا ميديشن امبريما از پ يآنان گفتند: آر  "...رميبم اي ماند كه اگر من كشته شو ها خورده قسم

 يخود قرارداد نيو در باند  شده مانيپ اند معاهده كرده و هم كه آنان بر آنچه انجام داده فرمود يرا به تو م
195F.»رنديخالفت را از تو بگ نيمتحد شوند و ا يعل يتو ا هيمردم بر عل اياند كه اگر من كشته شدم  نوشته

26  

او بود در هنگام  ياز كاتبان وح يكيو  غمبريابن كعب كه از اصحاب پ ياُب غمبريكه پس از مرگ پ كند يم تيروا ميسل
نگشود و گفت  شان ياو در را برو يساخت. اصحاب نزدش آمدند ول ميخود قا ةرا در خانساعده خود  يبن ةفيسق ييآ گردهم

196Fملعونه بوده است. ةفيموضوع صح انياو در جر دهد يكه نشان م »ديتا در مورد معاهده صحبت كن ديا كه آمده دانم يم«

27  
 . وي روزي فرياد برآوردجانش تمام شد متيبه ق ديكه شا شود ينسبت داده م يبه اُب يا اهل تسنن جمله يها در نوشته

197Fو اين نفرين را سه بار تكرار كرد. !)»بستند مانيكه باهم پ يالعقده (كسان نابود باد اهل«

گويند كه اُبي تهديد كرده بود كه  28
198Fند.. يك روز پيش از روز موعود او را مرده يافترا افشا خواهد كرد »ترينِ راز هاست رازي كه گران«روز جمعة بعدي 

29 
قرائت كنندگان قرآن) را  (سرور» ءسيد القرا«كنند كه اين صحابي برجستة پيغمبر كه لقب  ها از آنجا نشئت مي بدگماني
  شايد بيش از آنچه بايد آگاهي داشت ...در مواردي داشت 

ز وفات پيغمبر رخ داد. هاي اسرار آميزي بود كه پس ا مرگ ازمانند مرگ سعد ابن عباده از صحنه شدن اُبي ابن كعب  ناپديد
من به او بيعت نخواهم كرد حتي اگر «سعد كه رقيب ابوبكر در جانشيني پيغمبر بود بيعت به ابوبكر را نپذيرفت و گفته بود 

حرف او را جدي گرفتند چون بعد از  199F30»ها) باهم يكجا شوند تا مرا مجبور سازند. آدمها و  جن گروه( "االنس جن وال معشر"
200Fكشته شد. »با تير جنيان كه قلب او را شكافت«يت احاديث مدتي به روا

31  

الوداع و در غدير خم ايراد  ةحجهنگام  درمحمد ايي كه ه هدر چنين فضاي پر تشنجي بود كه محمد از مكه بازگشت. خطب
رسيدني ي فرابه زوددر دستور روز قرار گيرد مسئلة جانشيني پيغمبر  ايكه هكرد براي اصحابش شكي باقي نگذاشت كه لحظ

اي ه تاز اشتها آب مي زد، بازار ساخت و پاخ ها  . دهانقرار داشتند يكامالً محسوسدر تب و تاب اطرافيان پيغمبر . بود
، بالفاصله پس  632اوضاع وقتي ده چند شد كه در پايان بهار سال  اسي داغ بود و شمارش معكوس آغاز شده بود. تَنشسي

  داد كه او را به كام مرگ كشاند.   بروزايرا  هاي بيماري نخستين نشانهاز برگشت به مدينه، پيغمبر 
 

 انصاري ترجمة  اسماعيل» ترجمة كتاب سليم بن قيس هاللي –محمد  اسرار آل«(ترجمة فارسي فوق از روي  155-154كتاب سلَيم   26
 عيناً نقل شده است)   233-232هاي  (ناشر نامعلوم) برگ  خوئيني زنجاني

 1/140همانجا   27
، تاريخ دمشق ابن عساكر 7/217؛ المعجم االوسط طبراني 501-3/500؛ طبقات 187-35/186؛ مسند ابن حنبل 7/468مصنف ابن ابي شيبه   28
49/435 
هجري  30اند و ديگران سال   هجري (در زمان خالفت عمر) قيد كرده 22تاريخ دقيق مرگ اُبي ابن كعب تعيين نشده است. برخي سال   29

نمايد چون اُبي ابن كعب عضو هيئتي بود كه تحت رياست زيد ابن ثابت از جانب  تر مي اند. اين گفتة دوم محتمل خالفت عثمان) گفته (هنگام
 آوري قرآن گرديده بود و بايد درين امر سهم گرفته باشد.   عثمان مأمور جمع

 2/244طبري   30
را نمي پذيرند و به وضوح تأييد مي دارند كه عمر » غيرعقالني«ي چنين روايات . برخي منابع عرب 2/272بالذري  انساب؛ 3/617طبقات   31

يا بيعت يا  -را امر كرد. ماموريني كه عمر نزد سعد فرستاد هدايت صريح داشتند: سعد بايد يكي را انتخاب كند» مخالف«اعدام سعد ابن عبادة 
 )   2/272بالذري  انسابكشته شد. ( مرگ. درنتيجه سعد نه با تير جنيان بلكه با تيغ نوكران عمر


