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 سخن ناشر

الرصاط  إىل األمةقائد وهادي  عىلوالسالم  ةمني، والصالـاحلمد هللا رب العال

هم ـموالبأمعني، الذين هاجروا وجاهدوا ـجأصحابه أآله و عىلمستقيم. وـال

 .نفسهم يف سبيل اهللاأو
ان اھل یاز دانشجو یریثک یه جمعک! از آنجا یبرادران و خواھران گرام

ژه یموضوع خالفت و امامت، به و یسنت و عالقمندان به مطالعه و بررس
جزوه  یکاز مبرم به ین یمذاھب و فرق اسالم یھا ان دانشگاهیدانشجو

ت)) داشتند؛ لذا دگاه اھل سنیمسئله ((خالفت و امامت از دی  درباره
ن یدر ا یجزوه ای  هیاز اقدام به تھین نیردستان جھت رفع اکانتشارات 

ه متن آن کد اھل سنت)) یتاب ((شرح عقاکار از کن یا یموضوع نموده و برا
باشد  می یقمر یقرن چھارم و پنجم ھجر یاز علما یخ عمر نسفیف شیتال
قرن  یاز علما یمولوم ید عبدالرحیف سیتاب ((فوائد الفوائح)) تالکو 
معاصر  یعینه اسالم)) مرحوم ماموستا مال محمد ربیتاب ((آئکزدھم و یس

 استفاده شده است. 
گاھیت پروردگار قرار گیدوارم مورد رضایام و وحدت  یرد و باعث آ

 ن.یمسلمانان شود. آم



 
 
 
 
 

 
 عالمه شیخ عمر نسفیه دگادی

 هـ ق ۴-۵قرن  علمایاز 
 درباره خالفت و امامت

 السعدی کتر عبدالملکبه شرح د 
 ر صادق تبریزییو ترجمه ام



 
 
 
 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م
ان ـعمـر الفـاروق، ثـم عثمـبـوبكر الصـديق، ثـم أوأفضل البرشـ بعـد نبينـا: 

 فــةواخلال« ،هــذا الرتتيــب عــىلوخالفــتهم  ،ش تىضمرـالــ یذوالنــورين، ثــم علــ

 .»إمارةثم بعدها ملك و سنةثالثون 

ق است، بعد عمر فاروق و سپس یر صدکابوب ج امبریبعد از پ یسکن یبرتر
ب ین ترتیز به ھمیشان ن . و خالفتش یمرتض ین و آنگاه علیالنور یعثمان ذ

 و سلطنت بود. یسال است، و بعد از آن پادشاھ یاست، و خالفت (حقه) س



 
 
 
 
 

 نیل در بین خلفاء راشدیتفض

 شرح لغات:
س کن یاء برتریه گفته شود: بعد از انبکبھتر آن است  ج امبریبعد از پ

  .)١(ستیاء نیر برتر از انبکه ابوبکرا یق است، زیر صدکابوب
 .)٢(ار راستگویبس یعنیمبالغه در صدق است، ی  غهیص 

                                           
از دیگران برتر است، پس  سابوبکر  ج زمان پیامبر و اگر مراد این باشد که بعد از -١

باشد در  اش این است) ابوبکر از عیسی برتر می زنده است الزمه ÷(چون عیسی 
موجود  جحالی که چنین نیست. (چون اگر منظور ھر بشری باشد که بعد از پیامبر 

که زنده است نقض خواھد شد،  ÷به عیسی  سباشد، حکم افضلیت ابوبکر صدیق 
را از این حکم تشخیص و جدا نمود و گفت: افضل بشر  ÷پس الزم است که عیسی 

 –است. نگا: جالء القلوب  سابوبکر صدیق  ÷ و غیر از عیسی جبعد از پیامبر 
 / مترجم). ۲۸۴محمد امین شریعتی 

اند. سعید بن منصور گوید: وقتی که  داده سبه ابوبکر  جاین لقب را جبریل و پیامبر  -٢
کنند. جبریل  از معراج بازگشت به جبریل گفت: قومم مرا تصدیق نمی جر پیامب

ی اول ابوبکر صدیق _  کند و او صدیق است. نگا: خلیفه گفت: ابوبکر تو را تصدیق می
قبل  سنویسد: چون ابوبکر  ولی سید عبدالرحیم خطیب می ۱۳طه حمدون سالم ص

از این رو او را صدیق از ظھور اسالم در بین عرب به راستگویی متصف بود 
 مترجم. - ۶خواندند. نگا: شیخین ص  می



 ١١                                        تفضیل در بین خلفاء راشدین

 حق از باطل.ی  نندهکجدا 
 یگریپس از د یکیرا ( ج صاحب دو نور. چون دو دختر حضرت رسول: 

 شب و روز دو بار قرآن را ختم یکه در کنیا یا برایرا) به عقد خود در آورد. 
او دو  یه بھشت براکنیا یا برایاتبان قرآن بود) کرا از حافظان و یرد (زک می
فراوان او  یمال یھا کمکشود. (چون در برابر  می یدرخشد و نوران می بار

 بھشت را به او داده است). ی  دو بار وعده ج امبریپ
 بود.  یده و از او راضیا او را پسندین و دنیدر امر د ج ه رسول خداک یسک

 ن و دولت. یام دکاح یاست در اقامه و اجرا ج رسول خدا ینیجانش

 : یجمالاشرح 
 راشد افضل و برتر است؟ی  فهیاز چھار خل یکدامک -۱
 خالفت سزاوارتر است؟ یاز آنان برا یکدامک -۲
 م گفت. یسخن خواھ یکھر ی  ن رو جداگانه دربارهیاز ا
ه ک یاز جمله امور فه راشد افضل و برتر است؟یاز چھار خل یکدامک :اوالً 

نزد خداوند متعال  یاس برتریار و مقیه معکن است یست ایدر آن ن کیش
 را فرمود:یست، زیپدران و اصل و تبار ن یبر شرف و بزرگ یمبتن

ْۚ  َوَ�َبآ�َِل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ ﴿ ۡ�َرَمُ�مۡ  إِنَّ  ِ�ََعاَرفُٓوا
َ
ِ ٱ ِعندَ  أ َّ�  ۡ�

َ
 ﴾َقٮُٰ�مۡ �

گر را یتا ھمدم یقرار دادھا  لهیو قبھا  شما را به صورت ملت« .]۱۳[الحجرات: 

 . »ن شماستیزگارتریشما در نزد خدا پرھترین  یگرام ید، به راستیبشناس
ن، ین بودن مقام و منزلت انسان است. بنابراییاساس باال و پا یپس تقو

ق برتر و افضل از تمام یر صدکه ابوبکرده و متفق القولند کمسلمانان اجماع 
صحابه است، بعد از او عمر بن خطاب است و به دنبال او عثمان بن عفان 



 خالفت و امامت                                          ١٢

ه ما به طور ک) ١(صحابهی  هیطالب و آنگاه بقیابن اب یاست و سپس عل
م یان خواھیاز آنان را ب یکھر  یکن یارھاکاز محاسن و  یجداگانه برخ

 م نمود.یخواھر کذ یگریرا بر د یکھر  یل برتریرد، و دالک

                                           
اند، سپس اھل بدر و بعد  ی مبشره ی عشره گویند: بعد از آنان نظر منزلت و مقام بقیه -١

 جاھل احد، و آنگاه کسانی ھستند که در بیعت رضوان بودند (عشره و مبشره که پیامبر 
ی راشد، طلحه، زبیر، عبدالرحمن  ی بھشت را داد عبارتند از چھار خلیفه به آنھا وعده

 بن عوف، سعید بن ابی وقاص، سعد بن زید و ابو عبیده بن جراح).



 
 
 
 
 

 :ج رسول خدا ی فهیخل س قیر صدکابوب

ق یعتاش  ییبارویق است. او را به خاطر زیا عتی )١(اسمش عبدالله
ر و لقبش کابوباش  هینکق لقب اوست. یعت اند: ھم گفته یو برخ اند. گفته

عه بن یعب ابن ربکق است. اسم پدرش عثمان بن عامر بن عمرو بن یصد
و مشھور به ام  یپدرش ابوقحافه است (و اسم مادرش سلمی  هینکم، و یت

در سن  یزدھم ھجریاالخر سال س یجماد ۲۲ر) و در شب سه شنبه یالخ
بود  ین مردیدفن شد. و اول ج نار رسول خداکدر گذشت، و در  یسالگ ۶۳

 ست روز بود. یرفت، و مدت خالفتش دو سال و سه ماه و بیه اسالم را پذک
م یرکخداوند متعال او را در قرآن  :س دالیل افضلیت ابوبکر صدیق -۱

 ج ستوده است، چون او (ھنگام ھجرت در غار) ھمراه رسول خدا

هُ ﴿ د:یفرما می بوده و خداوند متعال وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱإِ�َّ تَنُ�ُ إِۡذ  �َّ
ۡخرََجُه 

َ
ِينَ ٱأ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  د (خدا او ینکن یاریغمبر را یاگر پ« .]۴۰[التوبة:  ﴾َمَعَنا �َّ

                                           
او را عبدالله نامید  جقبل از اسالم اسمش عبدالکعبه یا عبدالعزی بوده است، پیامبر  -١

ِ «و به او فرمود  نَْت َعِتيُق ا�َّ
َ
تو از آتش جھنم مصون و اھل «یعنی  » ِمَن انلَّارِ أ

سید عبدالرحیم  –. از آن روز مشھور به عتیق گردید. نگاه: تاریخ شیخین »بھشتی
 مترجم. ۶خطیب ص 
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افران او را که کرد، آنگاه ک یاریه قبًال) او را کند ھمان گونه ک می یاریرا 
ن یشتر نبودند و) او دومیه (دو نفر بک یردند در حالکرون یه) بک(از م

دند و در آن سه روز یگز یه آن دو در غار ثور (ثور جاک ینفر بود ھنگام
غمبر یان به جان پیشیقر یه از سوکر نگران بود کماندگار) شدند (ابوب

ه کقش گفت: غم مخور یغمبر خطاب به رفین ھنگام پیارسد) در  یگزند

 . »خدا با ماست
ه (در آن ک یسکو مقام  یواالتر و برتر از بزرگ یو شرافت یا بزرگواریو آ
بوده است (و خداوند  ج امبریاز آنھا پ یکیه ک یسخت) جزو دو نفر یروزھا

 آنھا را ستوده) وجود دارد؟

ۡ�َ� ٱوََسُيَجنَُّبَها ﴿او فرموده: شان  خداوند در و -۲
َ
ِيٱ ١٧ۡ�  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ

 ٰ َّ� َحٍد ِعنَدهُ  ١٨َ�َ�َ
َ
وَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥَوَما ِ�

ٰ ٱ َ�ۡ
َ
ن یزگارترین پرھیکو ل« ]۲۱-۱۷ل: ی[الل ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ۡ�

ه ک یسک) به دور داشته خواھد شد، آن کھا از آن (آتش ھولنا انسان
بخل)  یشتن را (از آلودگیدھد تا خو می خود را (در راه خدا) ییدارا

له به نعمتش ین وسیندارد تا (بد یس بر او حق نعمتکچ یزه بدارد، ھکیپا
ذات  یه تنھا ھدف او جلب رضاکاو داده شود بل ید و) جزایپاسخ گو

 ه از پروردگار خودک ی(از پاداش باشد و قطعاً  می پروردگار بزرگوارش

 .)١(»خواھد شد یرد) خشنود و راضیگ می

                                           
نویسد: آیه ای که در مورد معینی نازل شده و لفظ آن ھم  جالل الدین سیوطی می -١

ن مورد بسنده کرد و شامل موارد عمومیت ندارد، مسلمًا باید آن را فقط به ھما

 ٱَوَسُيَجنَُّبَها ﴿ی  دیگری نساخت مثل آیه
َ
ِيٱ ١٧ۡ�َ� ۡ� ی  که درباره ﴾َماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ

اند. امام فخر رازی با توجه  ی آن ادعای اجماع کرده ابوبکر صدیق نازل شده و درباره

�ۡ  إِنَّ ﴿ ی: به آیه باال و آیه
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
]. استدالل ۱۳[الحجرات:  ﴾َقٮُٰ�مۡ �



 ١٥                               جی رسول خدا  خلیفه سابوبکر صدیق 

 ه: کند ک می تیروا س ر بن مطعمیجب -۳
ه به نزد او باز کآمد و حضرت به او گفت  ج خدمت رسول خدا یزن

ِجدْ «گردد. زن گفت: 
َ
يَْت إِْن ِجئُْت َولَْم أ

َ
َرأ

َ
�ََّها َ�ُقوُل الَْموَْت أ

َ
 إِنْ « ج قَاَل  ،َك َك�

بَا بَْ�رٍ 
َ
ىِت أ

ْ
ِديِ� فَأ ِ

َ
 ییگو -افتم ی: اگر آمدم و شما را نییگو می چه« .)١(»لَْم جت

 . »ایر بکبه نزد ابوب یافتیفرمود: اگر مرا ن ج حضرت -ردک می ه به مرگ اشارهک
قبل از  ینند چند روزک می تیروا ش و ابن عباس ید خدری(ابوسع -۴

َمنَّ «فرمود:  ج امبریرحلت پ
َ
َّ يِف إِنَّ أ بُو  انلَّاِس ىلَعَ

َ
ُصْحبَِتِه َوَماهِلِ أ

بَا بَْ�ٍر، َولَِ�ْن 
َ
َْذُت أ ىِت َخِليًال َالختَّ مَّ

ُ
بَْ�ٍر، َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن أ

ىِب خوخة إِالَّ خوخة ىِف الَْمْسِجِد (أفضل) ال ينبيغ اإلِْسَالِم  خلة
َ
أ

                                                                                           
است. و ھر کسی که  سابوبکر  جکرده است که برترین مردم بعد از رسول خدا 

�ۡ ﴿ی  گمان کند این آیه، به واسطه کلمه
َ
که با الف و الم ذکر شده عمومیت  ﴾َقٮُٰ�مۡ �

گردد اشتباه کرده است، زیرا  دارد و شامل ھر کس که با آن صفت متصف است، می
ی  ای که داللت بر عموم کند نیست، و الف و الم وقتی افاده که در این آیه صیغه

اند یا  ی جمع باشد و بعضی اضافه کرده کند که موصول و یا معرفه در صیغه عموم می
ی  د باشد، به شرط آنکه الف و الم عھد نباشد و حال آنکه ((الف و الم)) در کلمهمفر

((اتقی)) موصول نیست، زیرا که اجماعی است که الف و الم موصول به افعل تفضیل 
ی ((اتقی)) ھم جمع نیست، بلکه مفرد است، مخصوصًا  شود و کلمه متصل نمی

ی قطع مشارکت دیگری را  ر شد، افادهی افعل تفضیل وقتی که با الف و الم ذک صیغه
دانند باطل است، و فقط شامل ابوبکر  کند، بنابراین قول کسانی که آیه را عام می می

 شود.  می سصدیق 
دکتر محمد جعفر اسالمی  -ی االتقان سیوطی  نگا: دائره المعارف قرآن، ترجمه

 مترجم. ۱/۱۲۲
 .۵/۷۳بخاری  -١
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 کمکر با جان و مال خود به من کشتر از ابوبیب یسکواقعًا «. )١(»بَْ�رٍ 
ر کدم ھمانا ابوبیگز می بر یمیصم یاریل و یان امتم خلیرد، و اگر از مکن

ن یه در اکست یاسالم برتر است، و سزاوار ن یدوست یدم ولیگز می را بر

 . »رکباشد جز دِر ابوب یمسجد در
ه به ک ییدرھای  فرمود: ھمه ج امبریآمده است: پ یگریت دی(در روا
چ یارانم ھیان یه در مکر کد، مگر دِر ابوبینکگردند مسدود  می مسجد باز

مال عبدالله  -صادق فاروق اعظم  یمایدانم)). نگاه: س نمی س را از او بھترک
 مترجم). ۱۱۲ان ص/یاحمد
 ج د: رسول خدایگو می هکت شده است یروا باز عبدالله بن عمر  -۵

نَْت َصاِحيِب يِف «فرمود:  س رکبه ابوب
َ
َغارِ  أ

ْ
نَْت َميع ىلع  ال

َ
َوأ

 یدر غار (ثور) و تو ھمراه من یتو دوست و ھمراه من بود«. )٢(»اخلوض

 .»وثرکنار حوض کدر 
(مادرش خوله نام داشت از  س یه پسر حضرت علیمحمد بن حنف -۶

 ج بعد از رسول خدا یسکد: به پدرم گفتم: چه یه) گویحنفی  لهیقب
؟ گفت: عمر. یسکر، گفتم: بعد چه کبھتر و افضل است؟ گفت: ابوب

ردم) و گفتم: سپس ک یش دستید: عثمان (پس پیه بگوکدم یو ترس
 .)٣(مسلمانانمی  از جمله یتو؟ گفت: من تنھا مرد

                                           
و  ۲۸۷و  ۲۸۶لبخاری (تحقیق دیب البغا) حدیث (و مختصر صحیح ا ۵/۷۳بخاری  -١

 ).۳/۳۰۷التاج 
 ).۳/۳۰۹(و التاج  ۳/۲۲۲ مشکاة المصابیحترمذی آن را روایت کرده است، نگا:  -٢
(الزم به ذکر نیست که این نھایت تواضع و فروتنی  ۷/۱۰۹و مسلم  ۴/۱۹۲بخاری  -٣

 است). سحضرت علی 
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و بذل و انفاق تمام اموالش  ج ش در خدمت به رسول خدایارکفدا -۷
ه کند ک می تیروا ج از رسول خدا س رهیغ اسالم. (ابوھریدر راه تبل

ىِب بَْ�رٍ  َما َ�َفَعِ� َماٌل َ�طُّ  َما َ�َفَعِ� «حضرت فرمود: 
َ
ھرگز «. »َماُل أ

آن را  ی. ترمذ»د به حال من نبودیر مفکمال ابوبی  به اندازه یسکمال 
 ). ۳/۳۱۰رده است. (نگاه: التاجکت یبا سند حسن روا

شان از  دنیاز بردگان مسلمان و رھان یردن تعدادکو آزاد  یداریخر -۸
 .فارکنجه و آزار کش

بَا بَْ�ٍر َولَِكنْ «فرمود:  ج حضرت -۹
َ
َْذُت أ  هلَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال الختَّ

 ُ ََذ ا�َّ يِخ وََصاِحيِب، َوقَِد اختَّ
َ
ل و یاگر خل« )١(»َصاِحبَُ�ْم َخِليًال  ألأ
او برادر و  یردم ولک می ر را انتخابکدم ھمانا ابوبیگز می بر یمیصم یاری

خود دوست شما را به عنوان  ألد خداوند یترد بی دوست من است، و

 .)٢(»ده استیل بر گزیخل
ر کت ابوبیاست تا افضل یافکه منصف است ک یسک ین مقدار برایو ھم

 ابد.یق را دریصد

                                           
)، عامر بن جند از: بالل بن رباح (موزن پیامبر عبارت سی ابوبکر  بردگان آزاد شده -١

فھیره، نھدیه، و دخترش (به نام لبنیه) و ام عمیس، زنیره و کنیز بنی مومل که ھمه 
 را با مال خود خرید و در راه خدا آزاد کرد.

 ÷در نزد خداوند است زیرا خلیل لقب ابراھیم  سو این نیز بیانگر منزلت ابوبکر  -٢

َ َوٱ﴿است فرمود  ُ ٱ ذَ �َّ  . مترجم.]۱۲۵[النساء:  ﴾َخلِيٗ�  َ�ٰهِيمَ إِبۡ  �َّ



 
 
 
 
 

 )١(س ن عمر بن خطابیمنرالمؤیام

ابوحفص است. پدرش خطاب بن اش  نهکیاسم او عمر، و لقبش فاروق، و 
عب، کبن  یاح بن عبدالله بن فرط بن رزاح بن عدیبن ر یل بن عبدالعزینف
 یذ ۲۵باشد. و در روز چھارشنبه  می است، ج ه جد ھفتم رسول خداک

د یره بن شعبه، شھیغالم مغ یبه دست ابولؤلؤ مجوس یھجر ۲۳الحجه سال 
د. او در سال ششم یدفن گرد س رکو ابوب ج نار رسول خداکو در . )٢( شد

مان آورد و ده سال و شش یو پنج سال داشت) ا یتا س ین سیه بکبعثت (
بعد از دوم ی  رد. و از نظر فضل و منزلت در درجهکماه و چھار روز خالفت 

 ق است. یر صدکابوب

 : س فاروق یل فضل و برتریدال
ق به آن یر صدکل ابوبیه در فضاکه یث محمد بن حنفیاستناد به حد -۱

 اشاره شد. 

                                           
 اولین کسی است که به امیرالمومنین ملقب شد. سحضرت عمر  -١
ی صبح در  ود در ھنگام سپیدهابولؤلؤ که قبًال خنجری مسموم و تیز را آماده کرده ب -٢

گاه  سای از مسجد کمین کرده وقتی که عمر  گوشه مردم را برای نماز آماده و آ
گفت: صفوف خود را مرتب کنید به او نزدیک شد و سه یا شش بار  کرد و می می

 نقش بر زمین شد. /خنجر را در کتف و پھلوی او فرو کرد و عمر 
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گفت:  می هکدم یشن س ید: از علیه گوک ییفه سوایت ابوجحیروا -۲
ست؟ او کی ج امبرین امت بعد از پین ایه بھترکم یا به شما بگویآ

ن امت ین ایه بھترکم یه به شما بگویاست سپس گفت: آ س رکابوب
 .)١(است س ست؟ او عمرکی س رکبعد از ابوب

د. چون یاو اسالم و مسلمانان را عزت بخشی  لهیخداوند به وس -۳

بار « .)٢(»عز ادلين بعمر بن اخلطابأا� «فرمود:  ج رسول خدا

 . »ببخش ا! با مسلمان شدم عمر بن خطاب اسالم را عزت و قدرتیخدا

ْسلََم ُ�َمرُ «گوید:  می س و عبد الله بن مسعود
َ
ًة ُمنُْذ أ ِعزَّ

َ
َا أ

ْ
از «. )٣(»َما ِزنل

 .»میشه با قدرت و عزت بوده ایه عمر مسلمان شد ھمک یوقت
اگر بعد از من « .)٤(»لو اكن بعدي نيب لاكن عمر«فرمود:  ج حضرت -۴

 .)٥(»بود می بود ھمانا عمر یامبریپ

                                           
 .۱/۱۰۶مسند امام احمد -١
 .۲/۲۹۲ترمذی آن را روایت کرده است  -٢
 .۴/۲۴۲بخاری -٣
 .۱۰/۱۷۳ تحفة األحوذیو  ۴/۱۵۴نگاه کنید به: مسند امام احمد  -٤
 سعلت این فرمایش حضرت، الھاماتی بود که به صورت پیشنھاد یا دعا بر زبان عمر  -٥

شد. از  ی آن نازل می کرد و آیه شد و سپس خداوند حکم آن را بیان می جاری می
مشاھده کرد دعا کرد:  جمله: وقتی برخی از مسلمانان را در حالت میخوارگی

ی  سوره ۲۱۹خداوندا، حکم مناسب شراب را برای ما بیان فرما. و طولی نکشید آیه 
ی  ی نساء و بعدًا آیه سوره ۴۳ی  بقره در زیان شراب و قمار نازل گردید، و سپس آیه

ی مائده در تحریم شراب و قمار نازل شد. یا در جنگ بدر که ھفتاد نفر از  سوره ۹۰
دھند که در مقابل فدیه  ی مشورتی اکثریت رای می شوند در یک جلسه یر میکفار اس

نیز چنین کرد. اما فاروق نظرش این بود که سزاوار کشتن  جآزاد شوند و پیامبر 
شود. ھم چنین  نازل می سانفال در تایید رای عمر  ۶۷ی  ھستند. پس از مدتی آیه



 خالفت و امامت                                          ٢٠

ارا اسالم را کفاروق مسلمان شد مسلمانان توانستند آشه کنیبعد از ا -۵
ن مرد نام آور و پر یرا تا قبل از مسلمان شدن عمر اینند (زکغ یتبل
 س عمر یردند وقتک می غیانه تبلیبت عرب مسلمانان مخفیھ

ه رفت و مسلمان شدن کمسلمان شد علنًا به نزد اشراف و بزرگان م
ه ک یر شد و بعد از مدتیاز مردم درگ یاریرد و با بسکخود را اعالم 

ه کدارد  یتو چه مانع یگفت: پدر و مادرم فدا ج امبریگذشت به پ
ار گردد؟ رسول کگاه خارج شود و آش ید اسالم از مخفیاجازه دھ

رد و مسلمانان یپذ می ندیب می ط را مناسب و آمادهیه شراک ج خدا
ه ه عمر در جلو ستون راست و حمزکدر دو ستون منظم 

ش آنان به سمت یشاپیامبر پیدالشھداء در جلو ستون چپ و پیس
عبه را کمردم ی  نند و در حضور چشمان بھت زدهک می تکعبه حرک

 ت بجاکعت نماز ظھر را با خشوع و شوکنند و چھار رک می طواف

ال نعبد اهللا «ه: ک می اد رعب آور فاروق بلندیآورند. بعد از نماز فر می

 پنھان از امروز به بعد خدا را در خفا و« »رساً بعد اليوم

 لقب (فاروق) راند و ک می قیاو را تشو ج . رسول خدا»میپرست نمی

                                                                                           
نامحرمان حجاب بر گیرند که  کند در مقابل پیشنھاد می جبه پیامبر  سفاروق 

احزاب در رعایت کردن حجاب نازل شد. در صدر اسالم  ۵۳ی  طولی نکشید آیه
روزی  ج شدند. پیامبر ھای نابالغ بدون کسب اجازه وارد منازل می غالمان و بچه

ھای انصار را به دنبال فاروق فرستاد و آن بچه بدون اجازه وارد شد و  یکی از بچه
ال استراحت و خواب بود برخی از اندام او برھنه بود. از این وضع فاروق که در ح

کند که خداوند با نزول وحی بر پیامبرش به این  شود و با تضرع دعا می ناراحت می
نگاه:  و...نور در این رابطه نازل شد  ۵۸ی  رفتار نادرست خاتمه دھد. بعد از مدتی آیه

 مترجم. ۹۲ - ۸۷ص  -دیان مال عبدالله احم -سیمای صادق فاروق اعظم 
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و  »هو الفاروق. فرق اهللا به ب� احلق وابلاطل«دھد. فرمود:  می به او
بعد از مسلمان شدن، اسالم  س د: عمریگو می س ب بن سنانیصھ

دعوت نمود، و ما ھم  ارا مردم را به اسالمکرد و آشک یرا علن
م یم و توانستینکطواف  یم و دسته جمعینیعبه بنشکم دور یتوانست

 م.یز را بدھیپاسخ اعمال خشونت آم
 ۳۶ - ۳۲ان ص یمال عبدالله احمد-صادق فاروق اعظم  یمای(نگاه: س

 مترجم).
را به عقد  ب را دخترش حفصهیاست، ز ج امبریل پیاو از فام -۶

 .)١( در آورد ج امبریپ
 ج ه رسول خداکند ک می تیروا ج امبریاز پ بعبدالله بن عمر  -۷

َقَّ ىلَعَ لَِساِن ُ�َمَر َوقَلِْبهِ «فرمود: 
ْ
َ َجَعَل احل ه ک یبه راست«. »إِنَّ ا�َّ

آن را با سند  یرمذ. ت»خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داد
 ).۳/۳۱۳د به التاج (ینکرده است. نگاه کت یح روایصح

                                           
ی سرزمین اسالمی به شھادت تاریخ  البته خدمات و ابتکارات فاروق در اداره -١

ی قلمرو  ترین سند فضل و منزلت اوست. از جمله خدمات و اقدامات او: توسعه بزرگ
اسالم و تبلیغ و نشر اسالم، تشکیل ارتشی قوی و مجھز، تقسیم کشور به ایاالت و 

عدد، توسعه و عمران و ساختن شھرھایی چون بصره، کوفه، موصل، ھای مت استان
ی دیوان محاسبات و دفتر ثبت حقوق  فسطاط و... تدوین قوانین کشورداری و تھیه

ھای اولیه ارشاد و تبلیغ دین، پست، شھربانی، دارایی،  کارمندان، تاسیس سازمان
. و ایجاد عدالت اجتماعی دارالقرآن و سواد آموزی اجباری، اتباع حکومت اسالمی. . 

از نظر اقتصادی، قانونی... و حفظ وحدت اسالم و... ھمه گواه روشنی بر فراست و 
گاھی او از قرآن و سنت است.   نبوغ او در سیاست و کشور داری و شناخت و آ

 -برای تفصیل مطلب و اسناد تاریخی آن نگاه کنید به: سیمای صادق فاروق اعظم 
 مترجم.
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ه حضرت فرمود: کند ک می تیروا ج از رسول خدا س فهی(حذ -۸

يِب بَْ�ٍر، َوُ�َمرَ «
َ
يِْن ِمْن َ�ْعِدي أ َ ر و کبعد از من از ابوب«. »اْ�تَُدوا بِال�َّ

رده کت یآن را با سند حسن روا ی. (ترمذ»دینکد یو تقل یرویعمر پ
 ).۳/۳۱۶است. نگاه: التاج 



 
 
 
 
 

 س ین عثمان بن عفان عدویرالمؤمنیام

ن علت یش از این است، پیسوم اسمش عثمان و لقبش ذوالنوری  فهیخل
ه بن عبد شمس بن یم. پدرش عفان بن العاص بن امیردکان ین لقب را بیا

 است.  ج و عبد مناف جد سوم رسول خداعبد مناف است، 
خود ی  در خانه یھجر ۳۵د قربان در سال یروز جمعه صبح ع س عثمان

ع (در ید گشت، و در قبرستان بقیوفه) شھکان مصر و ی(بدست شورش
قبرش معلوم و معروف است. و قبل از  کنیمنوره) دفن شد و ھم ای  نهیمد

. مدت خالفتش )١(لمان شده خانه ارقم محل تجمع مسلمان شود مسکنیا
 ازده ماه و ھجده روز بود. یازده سال و ی

اء، حضرت عثمان از نظر یه بعد از انبکاھل سنت اتفاق نظر دارند  یعلما
ت او بر یسوم قرار گرفته است، اما در مورد افضلی  در درجه یفضل و برتر

افضل از  س ه عثمانکاختالف نظر دارند. جمھور اھل سنت برآنند  س یعل
آنھا ی  دانند، از جمله می را افضل س یاز آنان عل یاست، و برخ س یعل

در آخر  یه ثورکن است یح ایاست، و قول صح یان ثوریوفه و سفکاھل 

                                           
و زید بن حارثه و حضرت  لحضرت عثمان پنجمین نفری بود که بعد از خدیجه  -١

مسلمان شد. وقتی که تعداد مسلمانان به حدود سی و اندی  شعلی و ابوبکر صدیق 
 ی ارقم را برای تشکیل جلسات خود تعیین فرمود. مترجم. رسید رسول خدا خانه
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 س یه در نزد او علکنقل شده  کز از امام مالیداده است، و ن یر راییعمر تغ
داده است، و ھم  یرار ییه تغکند یاز علماء گو یه عده اکنیافضل است، جز ا

 یسکرا بر  یسکل بوده (یه قائل به توقف در تفضکن از او نقل شده یچن
از  ی. و از برخ)٢(است ین رأیز بر این نی. امام الحرم)١(نداده است) یبرتر

 را افضل از عثمان س یه علک یسک اند: ه گفتهکامامان سلف نقل شده است 
 یو به اتفاق آراء عثمان را بر عل ه آزادانهکن و انصار یبداند به مھاجر س

 .)٣(رده استک ییاعتنا بی مقدم داشتند
 
 

                                           
بر علی توقف کردند و عالمت اھل تفتازانی گوید: علمای اھل سنت در تفضیل عثمان  -١

 جسنت را تفضیل شیخین (ابوبکر و عمر) و محبت ختنین یعنی دو داماد پیامبر 
 مترجم. ۱۷۹عثمان و علی، قرار دادند. شرح عقاید تفتازانی ص 

. ابوالمعانی عبدالملک جوینی فقیه شافعی مذھب، و ۱۶۵-۱۶۳نگا: نثر الاللی ص  -٢
اھل جوین از توابع نیشابور بوده است. (اعالم  متکلم قرن پنجم ھجری قمری

 المنجد/ مترجم).
 در این رابطه چنین سروده است: /. (امام شافعی ۱۶۵-۱۶۳نگا: نثر الاللی ص  -٣

 ننافإذا نحن فضلنا علياً إ
 

 روافض بالتفضل عند ذوي اجلهل 
 

 ذا ما ذكرتهإيب بكر أوفضل 
 

 رميت بنصب عند ذكري للفضل 
 

 اـمـرفض ونصب كاله فال زلت ذا
 

 وسد يف الرملأ حتىا ـبحبهم 
 

 ھرگاه ما علی را برتری دھیم بخاطر این در نزد جاھالن رافضی ھستیم. 
 شویم.  و اگر از فضیلت ابوبکر یاد کنیم به این خاطر متھم به ناصبی می

بنابراین، پیوسته به سبب دوستی آنان ناصبی و رافضی ھستم زیرا تا روزی که خاک 
ی عباس اطمینانی  ترجمه –گردد آن دو را دوست دارم. دیوان امام شافعی  بالینم می

۱۱۰.( 
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 عبارتند از:  س ت عثمانیل افضلیدال
ه کاند  ردهکت یروا س رهیو ابن ماجه از ابوھر س از طلحه یترمذ -۱

َنَِّة َوَرِ�ييِق  ِللُكِّ نىَِبٍّ َرِ�يٌق يِف «فرمود:  ج امبریپ
ْ
 .)١(»ِ�يَها ُ�ثَْمانُ  اجل

 . »ق من ھم عثمان استیدارد، رف یقیدر بھشت رف یامبریپ ھر«
 ر برابرکرا با ابوب یسک ج امبرید: ما در زمان پیگو بابن عمر  -۲

 ر صحابه ین سایم، سپس با عمر و بعد با عثمان. و در بیدانست نمی
 .)٢(مینبود یقائل به برتر

ر اسالم معروف به کز لشین و تجھیتام س گر عثمانیل دیاز فضا -۳

نار و ی. عثمان با دادن ھزار د)٣(است کتبوی  در غزوه جیش العسرة
اندازند  می ه بر پشت شترک یصد شتر ھمراه با پاالن و پارچه ا

ا) ھزار شتر یصد شتر یند: (سیرد و گوکمسلمانان را آماده و مجھز 
ت یم و امام احمد آن را رواکو حا یو ترمذ یبوده است. (طبران

) بعد از ۴۰۰ص  یتر رمضان البوطکد - السیرة فقهنگاه:  اند. ردهک

 –عمل بعد هذه ما رض عثمان ما «فرمود:  ج ، رسول خداکمکن یا
ه کآنچه « .)٤(»� عنه راضفإو قال: ا� ارض عن عثمان  -مرت�

آن را  -رساند.  نمی مان و ثواب) اویبه (ا یانین انجام دھد زیعثمان بعد از ا

                                           
 .۱۰/۱۸۸ تحفة األحوذینگاه:  -١
وقع مطرح نشده این است که در آن م س (شاید علت اینکه علی ۵/۱۸نگاه: بخاری  -٢

 از سایر خلفاء بسیار جوانتر بوده است).
بود، زیرا در فصل  ج ی رسول خدا ترین غزوه ی تبوک دشوارترین و پر ھزینه غزوه -٣

سالی برای مقابله با لشکر روم در مرزھای سوریه انجام گرفت  تابستان و ایام خشک
 که پس از دو ماه لشکر اسالم با سربلندی باز گشتند. مترجم.

 .۳/۲۳۶ مشکاة المصابیح: نگاه -٤
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ه من از او کباش، حقا  یفرمود: پروردگارا، از عثمان راضو  -ردکرار کدو بار ت

 .»میراض
 . )١( را توسعه داد ج امبریدو بار مسجد پ -۴
عت یدر ب ج ه رسول خداکاست  یعتیب س ل عثمانیگر فضایو از د -۵

واقع شد) از  یه در سال ششم ھجرکه (یبیرضوان در صلح حد
ردند کعت یه مسلمانان با حضرت بکطرف عثمان انجام داد، آنجا 

شوند بجنگند،  می ارت خانه جدا سد راه آنانیز یه براک یسانکه با ک
فار که فرستاده بود تا با کرا به م س عثمان ج امبریه پک یدر حال

 هکبلاند  امدهیه مسلمانان به قصد جنگ نکد یند (و بگوکره کمذا
ه عثمان را کد ینند. اما خبر رسکارت یخدا را زی  خواھند خانه می

امده بود و یه به قصد جنگ نکنیبا وجود ا ج امبریپ اند، شتهک
 یسانکرد و با کن اعالم جنگ کبه ھمراه نداشت ل یانات آنچنانکام
عت مجدد یباند  ر شدهکنفر ذ ۱۴۰۰بًا یه ھمراھش بودند و تقرک
دست راست خود را بر دست چپش زد و فرمود:  ج رد) رسول خداک
دانست) از  یه (مکاد به او یاعتماد زعت عثمان، بخاطر ین ھم بیا

                                           
بود آنگاه که تعداد مسلمانان زیاد شد و مسجد  جیک بار در زمان رسول خدا  -١

فرمود: ھر کس زمین آل فالن را بخرد و به  ج گنجایش آنان را نداشت. رسول خدا
آن را خرید و به  س مسجد ضمیمه کند بھتر از آن در بھشت از آن اوست. و عثمان

ی او را محاصره کرده  وقتی که شورشیان مصر و کوفه خانهمسجد ملحق نمود. 
ی بھشت را به من  وعده ج بودند، به آنھا گفت که من این زمین را خریدم. و پیامبر

) و اما توسعه ۳/۳۲۹کنید؟ (التاج  داد و اینک شما مرا از خواندن نماز در آن منع می
فقه مان تغییر کلی داد. (دوم در زمان خالفتش بود که آن را از نظر بنا و ساخت

 ) مترجم.۱۹۵دکتر رمضان البوطی ص  -السیرة
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ت کعت و قبل از حری. (بعد از ب)١(نندگان استکعت ین بینخست
شته شدن که کآمد و معلوم شد  یفار قاصدکمسلمانان، از طرف 

دو قاصد  یکیعه بوده است و بعد از رد و بدل شدن یعثمان شا
ه کبسته شد  ین قرار داد صلحکیو مشر ج امبرین پیباالخره ب

 خ آمده است).یتب تارکشروح آن در م
رد و بار سوم به که به حبشه ھجرت یدو بار ھمراه با ھمسرش رق -۶

 . )٢(نه منوره ھجرت نمودیمد
است) او دو دختر  ج حضرت رسول یافتخار داماد یگریلت دی(فض -۷

لثوم را به عقد خود در آورد (بعد از فوت که و ام یبنام رق ج امبریپ
لثوم فرمود: کبعد از فوت ام  ج امبریرد) و پکلثوم را عقد که، ام یرق

داشتم او را  می یگریاگر دختر د«. »لزوجتكها ثلةلو اكنت عندي ثا«

 .»آورم می به عقد تو در
ه به کنب ھم یبود و ز س یھمسر عل لزھرا ی  (در آن موقع فاطمه

خ ثبت ید شده بود) و در تاریعقد ابوالعاص در آمده بود در جنگ بدر شھ

                                           
 .۳/۲۳۶ مشکاة المصابیحنگا:  -١
ی توبه  سوره ۱۰۰ی  از مھاجرین نخستین است و مشمول آیه س بنابراین عثمان -٢

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿شود که فرمود:  می  ٱ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱِمَن  وَّ  ٱوَ  ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ�  �ََّبُعوُهمٱ �َّ

ُ ٱ رَِّ�َ  َ�ٰنٖ �ِإِحۡ  ْ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰٖت  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  َج�َّ

َ
َ�ِٰ�ِيَن  َ�ٰرُ نۡ ۡ�

 ٓ بَدٗ  �ِيَها
َ
پیشگامان نخستین مھاجران و انصار « ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ َ�ٰلَِك  �ۚ �

نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، و کسانی که به 
خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم از خدا خشنودند و خداوند برای آنان بھشت 
را آمده ساخته است که در زیر (درختان و کاخھای) آن رودھا جاری است و جاودانه 

 . »اری ((سترگ))مانند، این است پیروزی بزرگ و رستگ در آنجا می
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گرفته  یرا به زن ج امبریدو دختر پ س ر از عثمانیغ یسکه کنشده است 
 .)١(باشد

                                           
رقیه و ام کلثوم را قبل از عثمان به عقد پسران  ج چه بسا گفته شود که پیامبر -١

ابولھب (عتبه و عتیبه) در آورده بود و این فضیلتی برای آنان نیست. بنابراین، 
 ج گوییم: ازدواج دختران پیامبر ازدواج عثمان با آنھا نیز دلیل بر فضل او نیست. می

با پسران ابو لھب قبل از بعثت بود و فقط عقد محض بود و ھمسران واقعی آنھا 
مبعوث شد و آنان نیز بر کفر خود مصر و باقی ماندند ھر  ج نشدند و زمانی که پیامبر

گاه دو را طالق داد. (جای شگفتی است که در این مورد برخی از افراد متعصب  ناآ
فقط  س اند که پیامبر گفته س با پیامبر س انبرای رد این فضیلت و خویشاوندی عثم

باشد. در حالی که گذشته از کتب  می لیک دختر داشته است که آن ھم فاطمه 

َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  تاریخ، قرآن کریم می ُّ�
َ
زۡ  �َِّ�ُّ ٱ �

َ
ٓ  َوَ�َناتَِك  َ�ِٰجَك قُل ّ�ِ ۡ ٱ ءِ َو�َِسا  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 . ]۵۹[األحزاب:  ﴾َجَ�ٰبِيبِِهنَّ  ِمن ِهنَّ َعلَيۡ  �ِ�َ يُدۡ 
ھای خود را  ای پیامبر، به ھمسران و دخترانت و زنان مومنین بگو: مقنعه و روسری«

برای رفع اختالف  س . و ھنگامی که حضرت علی»جمع و جور بر خویش فرو افکنند
رود در قسمتی از سخنانش  می س و آشوبی که پیش آمده بود به نزد حضرت عثمان

گوید: ھیچگاه ابوبکر و عمر در انجام نیک از تو سزاوارتر نبودند. تو از نظر  چنین می
به مقامی رسیدی که  ج تری. تو از نظر دامادی پیامبر خویشاوندی از آن دو نزدیک

 اند. آنھا نرسیده
 مترجم. –ترجمه محمد علی انصاری  ۴۴۵ص  -۱۶۳ی  نھج البالغه خطبه



 
 
 
 
 

 س طالب یبن اب ین علیرالمؤمنیام

در و ابوتراب... یرار و حکابوالحسن، و القابش اش  هینک، و یاسمش عل
ی  هینکاست، و  ج است. پدرش عبدمناف پسر عبدالمطلب جد رسول خدا

 ه پسر بزرگش طالب نام داشت. کرا یپدرش ابوطالب است، ز
 ی) مسلمان شد (و چون وضع مالیزده سالگیا سی(دوازده  یدر نوجوان

در  یاو را نزد خود آورد) در سال چھلم ھجر ج امبریابوطالب خوب نبود پ
ن نماز صبح بدست عبدالرحمن پسر ملجم به شھادت یدر ح یسالگ ۶۳سن 

 رد. کد. و مدت چھار سال و ده ماه خالفت یرس
چھارم ی  اء در درجهیاز نظر فضل و منزلت بعد از انب س یحضرت عل
و  اند، ر داشتهه سلف صالح بر آن اتفاق نظکاست  یزین چیقرار دارد، و ا

 را اگر آن را به حقیم زیه به آنان حسن ظن داشته باشکالزم است 
عه با آن مخالفت یجز ش یسکشدند. و  نمی افتند بر آن متفق القولی نمی

ن افضل است، و یشیپی  فهیاز سه خل س یه علکرا معتقدند یرده است، زکن
رده و که در فضل و منزلت او آمده است استناد ک یثیاز احاد یبه برخ

م یر خواھکلشان را ذیه برتر از تمام صحابه است و دالکاند  ردهکاستدالل 
 م داد. یقرار خواھ یرد و در بحث امامت آن را مورد نقد و بررسک

ر یاز سا س ین علیشیپی  فهیدگاه اھل سنت) بعد از سه خلیپس از (از د
 . صحابه افضل و برتر است
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  :ر صحابه یبر سا س یت علیل افضلیدال
 زھرا را به عقد او در آورد.ی  دخترش فاطمه ج امبریپ -۱
ثرت علم که به کاست  یسانکحضرت است و از  یز پسر عمویو ن -۲

 مشھور است.
شد و تا صبح در بستر حضرت  ج رسول خدا ییدر شب ھجرت فدا -۳

 فار از خروج حضرت مطلع نشوند.کد (تا یخواب
در حق  ج امبریه پکاست  ب نیامام حسن و امام حساو پدر  -۴

ْ�يَا«آنان فرمود:  ن دو گل یحسن و حس« »ُهَما َرْ�َاَ�تَاَي ِمَن ادلُّ

 »اجلنة هلأشباب  اسيد«و فرمود:  »ا ھستندیمن در دن یخوشبو
 .»جوانان بھشتند ید و آقاین سیحسن و حس«

، اللَُّهمَّ َمْوالُه َ�َعَ�ٌّ َمْوالهُ ُت َمْن ُكنْ «در حق او فرمود:  ج رسول خدا -۵
. )١(رده استکت یامام احمد آن را روا .»، واََعِد َمْن اَعَداهُ َواِل َمْن َواالهُ 

اور یھم دوست اوست، خداوندا،  یه من دوست او ھستم، علکس کھر «

 .»ه دشمن اوستکباش  یسکاور اوست و دشمن یه کباش  یسک
نه یرا در مد س یرفت عل کتبوی  به غزوه ج امبریه پک ی(وقت -۶

 س یند. علک یدگیحضرت رسی  گذاشت تا به امور شھر و خانواده
ھا  ان زنان و بچهیا مرا در میرسول خدا! آ یرد: اکر شد و عرض یدلگ

لَِة َهاُروَن ِمنْ «؟) حضرت به او فرمود: یگذار می نَْت ِم�ِّ بَِمْ�ِ
َ
 أ

نَُّه ال نيَِبَّ ُموىَس 
َ
در  یتو در نزد من مانند ھارون« .)٢(»ْعِدي�َ من ، إِال �

 .»ستین یغمبریه بعد از من پکنی، جز اینزد موس

                                           
 .۳/۲۴۶ک. مشکاة المصابیح ر.  -١
 ).۳/۳۳۲اند. نگا: التاج  (بخاری و ترمذی ھم آن را روایت کرده ۷/۱۲۰مسلم  -٢
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 او با رسول خدا یو برادر ج یمصطفی  در خانه س یبزرگ شدن عل -۷
 .)١(گر اوستیلت دیفض ج

داند  می حیم آن را صحکو حااند  ردهکت یآن را روا یو طبران یترمذ

نَا «رده است: کت ین روایث فوق را چنیحد) و ابن عبدالبر ۳/۳۳۷(التاج 
َ
أ

ٌّ بَاُ�َها ِعلِْم َويلَعِ
ْ
  .»َمِدينَُة ال

 س یآن با عل یه فرماندھک یه اید: در سریگو س نیعمران بن حص -۸
شد، چھار نفر از صحابه  س یب علیز نصینکبه عنوان  یبود دختر

بروند و به حضرت خبر دھند.  ج خدا ه نزد رسولکمان شدند یھم پ
 یه علکرفتند و گفتند  ج ه برگشتند به خدمت رسول خداک یوقت
اش  ه خشم از چھرهک یدر حال ج امبریرده است. پکن و چنان یچن
ار ک س یرا علید؟ (زیخواھ می چه یان بود، سه بار فرمود: از علینما

إِنَّ «رده بود و حق به جانب آنان نبود) سپس فرمود: کن یناپسند
نَا ِمنُْه وَُهَو َوِ�ُّ لُكِّ ُمْؤِمٍن َ�ْعِدي

َ
از  یه علک یبه راست« .»َعِليًّا ِم�ِّ َوأ

 یاور و دوست ھر مومنیھستم و او بعد از من  یمن است و من از عل

رفع اختالف. ی  نهیدوست است به قر ینجا به معنیدر ا یول .»است

ٰلُِمونَ ٱوَ ﴿ ی هیآمانند   ]۸الشوری: [ ﴾نَِص�ٍ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ّمِن لَُهم َما ل�َّ
ث را ین حدیا ی. (ترمذ»یاوریدارند و نه  یامت نه دوستیافران در قک«

 مترجم).  ۳/۳۳۵رده است. التاج کت یبا سند حسن روا
 
 

                                           
را  س در مدینه مسلمانان را دو بدو برادر و پشتیبان ھم قرار داد علی ج رسول خدا -١

 ھم برادر خود خواند. مترجم.
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 خالفت سزاوارتر است؟  یبرا یسکًا: چه یثان
خالفتشان ب واقع شد پس ین ترتیبه ا ج یار نبیلت چھار یه افضکمادام 

 ن منوال انجام گرفت. یز به ھمین
است  س قیر صدکابوب ج امبریخالفت بعد از پ یس براکن یلذا سزاوارتر

ه که معتقدند ک یاز فرق اسالم یه امت اسالم بر آن متفق القولند جز برخک
و ھر . )١(است س یحضرت عل ج یخالفت بعد از نب یس براکن یسزاوارتر

 رد. کم یان خواھیه آنھا را بکدارند  یلیدام از دو گروه دالک

 هستند  س رکت ابوبیل به اولویه قاک یسانک یلیدال
در وصف او فرمود و  ج ه رسول خداکاست  یکیازات و صفات نیامت -۱

 قبًال به آنھا اشاره شد. 
را  س رکمار بودند ابوبیه قبل از رحلت بک یچند روز ج رسول خدا -۲

ه کبه آن است ی  ن اشارهیگزارد. و اردند تا با مردم نماز کن ییتع
ق یبه طر ،نیر است. بنابراکابوب ینیامامت د ین مردم برایسزاوارتر

 ز اوست. ین یویامامت دن ین فرد برایسزاوارتر یاول
رده کت یروا س شهیح مسلم آمده است عایه در صحکھمان طور  -۳

(قبل از رحلت) به او گفت:  یماریام بیدر ا ج امبریه پکاست 

ْن َ�تََم�َّ «
َ
َخاُف أ

َ
ْ�تَُب ِكتَابًا فَإِ�ِّ أ

َ
َخاِك َحىتَّ أ

َ
بَا بَْ�ٍر َوأ

َ
اْدىِع ىِل أ

  :ُمتََمنٍّ َوَ�ُقوَل قَائٌِل 
َ

ْو�
َ
نَا أ

َ
بَا بَْ�رٍ  ،أ

َ
ُ َوالُْمْؤِمنُوَن إِالَّ أ ىَب ا�َّ

ْ
 .»َو�َأ

ترسم  می نیسم، ھمانا از ایبنو یر و برادرت را فرا خوان تا نوشته اکابوب«

                                           
امامیه معتقد به جانشینی دوازده امامند. و زیدیه (که چھار امامی ھستند) و منسوب به  -١

 ،ی پیشین است افضل از سه خلیفه س معتقدند که علی شزید بن علی بن زین العابدین 
 اما امامت آنان را قبول دارند به اعتبار اینکه امامت مفضول با وجود افضل جایز است.
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 یه من بھتر و برترم در حالکد یند و بگوک(خالفت را) آرزو  یه آرزومندک

  .)١(»ستندین یر راضکه خداوند و مومنان جز به ابوبک
 سقیر صدکعت با ابوبیاجماع و اتفاق نظر صحابه از مھاجر و انصار در ب -۴

ه کرم الله وجھه) بود، ک( یآنھا علی  ه از جملهکفه، یبه عنوان خل
ه او بخاطر نسبت کنیا شش ماه) به گمان ایروز  ۴۰( یاز مدت بعد
عت یار سزاوارتر است، بکن یا یدارد برا ج امبریه با پک یلیفام

 س رکار شد و در حضور مردم با ابوبکش آشیننمود، اما بعد حق برا
بود مھاجر و  نمی یافضل و اول س قیر صدکرد. و اگر ابوبکعت یب

 با او مبارزه س یردند و علک نمی عتیا او بانصار (به اتفاق آراء) ب
 رد. ک س هیه با معاوکرد ھمان طور ک می

ه به ک یاست در نامه ا س یح حضرت علیالم صرکگر، یل دیدل -۵
ر و عمر و که با ابوبک یسانک«د: یگو می سد و به اوینو می س هیمعاو

ردند کعت یط با من بیعت نمودند با ھمان شرایعثمان به خالفت ب
را بر  یگریتواند د نمی ن امر بوده استیه شاھد اک یسکن یبنابرا

 یرد، چون شورایه بپذکتواند  نمی ب بودهیه غاکھم  یسکند و یگز
گاه و خبرهین و انصار است (زیخالفت فقط حق مھاجر در ی  را آنان آ

ست) پس اگر ین کیآنھا ش یقرآن و سنت بودند و در صدق و درست
ار کن یدند ایردند و او را امام و رھبر خود نامکعت یب یآنان با مرد

 یاز انتخاب و اجماع آنان از رو یسکخداوند است، و اگر  یمورد رضا
ه از آن خارج شده باز کآنچه  یطعن و بدعت خارج شد او را بسو

ر از یغ یرا به راھید زیرفت و سرباز زد با او بجنگید و اگر نپذیگردان
ه دوست دارد ک یوند او را به ھمان جھتراه مومنان رفته است. و خدا
                                           

 .۷/۱۱۰مسلم  -١
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 اعمالش یه او را به سزاکنیه از ایناکسازد ( می رھنمون
 .)١(»رساند می
از اصحاب را فرا  یافت گروھیشدت  س رکابوب یماریه بک یو ھنگام

رد و کبا آنان مشورت  س رمخود و انتخاب ع ینیو در مورد جانش)٢(خواند
 س: ین مطالب را بنویه اکگفت  س عثمانردند سپس به کد ییز تایآنھا ن

يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ ه در کر پسر قحافه است کابوبی  ن عھد نامهیا. بِسْ
رد، در یگ می ن لحظات آخرت انجامیا و اولیعمرش در دن ین روزھایواپس

شود و  می ارکار درستکآورد و بد می مانیافر در آن اکه ک یحال و وضع
دم، پس اگر یه من عمر بن خطاب را بر شما برگزکدروغگو راستگو. ھمانا 

دوار یردم و بدان امک می رکه فکاست  یزین ھمان چیرد، اکشه یعدالت پ
ست چون) علم یبر من ن یبوده ام، و اگر ستم نمود و عوض شد پس (گناھ

 یزیدر گرو آن چ یسکر داشتم و ھر یشما قصد خ یب ندارم. من برایغ
نند خواھند دانست ک می ه ستمک یسانکند و ک می سبکه کاست 

ن، تمام صحابه و ی. و با وجود ا)٣(جا و چگونه خواھد بود)کبازگشتشان به 
شان ارائه شد یه به اک یرا ھنگامیردند زکد ییعھدنامه را تا یحضرت عل یحت

                                           
 چاپ ایران _ ۷۴۸چاپ بیروت (یا مکتوب ششم ص  ۴۴۶اه کنید به نھج البالغه ص نگ -١

 ی محمد علی انصاری). ترجمه
ی آنھا عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان و سعید بن زید و اسید بن  از جمله -٢

 حضیر و تعدادی از مھاجرین و انصار بودند.
ر این جلسه نبود این است که ابوبکر د س (علت اینکه علی ۱۵۸ص  الآللینگاه: نثر  -٣

صدیق دو نفر را مد نظر داشت یکی حضرت علی دیگری حضرت عمر در نھایت عمر 
 .مترجم) ۱۸۱سید عبدالرحیم خطیب ص  -. نگاه: تاریخ خلفای راشدین )تعیین شد
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شده ه انتخاب ک یسکبا « .)١(»من فيها ولو كان عمر عىلوافقت «فرمود: 
 .)٢(»است موافقم اگر چه عمر باشد

 یبر حق نبود و خالفت را از حضرت علی  فهیاگر عمر خل ،نیگذشته از ا
مخالفت نموده بود، درست  ج ش رسول خدایرده بود و با نص و فرماکغصب 

چون  .)٣(لثوم به عقد او در آوردکبه نام ام  ش دخترش را از فاطمه یه علکنبود 
 . ج امبریپی  مخالف فرموده یجھت دشمن اوست و از جھت یکعمر از 
رد، مخالف با کاو را به زور عقد  س ند: عمریگو می انیعیه شکنیو ا

و  ییه معروف عام و خاص است) و رسواکاست ( س یرت علیشجاعت و غ
ست. و ی) او نیجاه و مقام و قدرت (پر آوازه ی  ستهیاو، شا یاست برا یتھمت

 یشد خالفت را به شورا ی) زخملؤلؤ(بدست ابو س عمره کسپس آنگاه 

                                           
 .۲۳۱نگاه: شرح تفتازانی ص -١
و  ،را تعیین کرد س مود عمربا بزرگان مھاجر و انصار مشورت ن س پس از اینکه ابوبکر -٢

 س ی او را تایید کردند و با عمر مردم در مسجد مدینه عھدنامه س بعد از فوت ابوبکر
 س ) و اینکه حضرت علی۱۸۶دست بیعت دادند. (نگاه: تاریخ خلفای راشدین ص 

 س ((اگر چه عمر باشد)) علتش این است که معتقد بود عمر :فرموده است
 گیر است. مترجم. سخت

 اند: شیخ مفید گوید: فرزندان امیرالمومنین از دختر و پسر بیست و شش فرزندان -٣
حسن و حسین و زینب کبری و زینب صغری که کنیه او ام کلثوم است مادر اینان 

ام کلثوم پس از سال ھشتم ھجری متولد شد و سال ھفدھم  .است... فاطمه بتول
 ...شوھر کرد س ) به عمر بن خطابل(شش سال پس از فوت فاطمه 

 . مترجم.۲۶۳دکتر سید جعفر شھیدی  -ی زھرا  نگاه: زندگانی فاطمه
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و عبدالرحمن بن  یه عبارت بودند از: عثمان و علک) ١(ردکشش نفره واگذار 
ار که پس از بحث و مشورت ک ش وقاص یر و سعد بن ابیعوف و طلحه و زب

م که او حکشدند به آنچه  یردند و راضکرا به عبدالرحمن بن عوف واگذار 
عت با او یرد و بکعبدالرحمن ھم حضرت عثمان را انتخاب  ند،یند و بر گزک

 ب اجماع و توافق حاصل شد. ین ترتیع او شدند و به ایانجام شد و ھمه مط
 س ه اشاره به خالفت عثمانکز وجود دارد ین یگریث دین رابطه، حدیدر ا

ت یروا ل شهیم از عاکو ابن ماجه و حا یند آن را امام احمد و ترمذک می

ُصَك  !عثمان يا«گفت:  ج به عثمان ج ه حضرتکاند  ردهک َ ُمَقمِّ إِنَّ ا�َّ
ْلَْعهُ 

َ
َراَدَك الُْمنَافُِقوَن ىلَعَ َخلِْعِه فَال خت

َ
 ،عثمان یا« .)٢(»حىت تلقا� قَِميًصا فَإِْن أ

ه آن را در کپوشاند، پس اگر منافقان از تو خواستند  می را بر تو یراھنیخداوند پ

آن را با سند حسن  ی(ترمذ .»شود می ه به من ملحقکنیاور تا ایدر ن یآور
 .)۳/۳۲۹رده است. نگاه: التاج کت یروا

 ج امبریه پکنیل اینجا خالفت است به دلیراھن در ایمراد از پ کبدون ش
 ه فرمود.یندن آن توصکبه عدم خلع و 

ار که بود) ک یید شد (به علت آشوب و بلوایشھ س ه عثمانکنیبعد از ا
ه بزرگان صحابه از مھاجر و انصار از حضرت کنیمھمل ماند تا ا یخالفت مدت

ه در کرا یرد زیه خالفت را بپذکردند و او را سوگند دادند کالتماس  س یعل

                                           
ی انتخاب مردم است زیرا آنان  واگذاری تعیین خلیفه به شورای شش نفره، به منزله -١

نمایندگان مسلمین در آن زمان بودند. پس این شورا (که متشکل از خبرگان قوم 
 یندگان است.بود) مشابه مجلس ملی یا مجلس نما

 .۳/۲۳۸ مشکاة المصابیحنگاه:  -٢
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ه حاضر ک یسانکن یخالفت بود، بنابرا یفرد براترین  ستهیآن موقع او شا
 .)١(ردندکعت یبودند با او ب

 
 

 دانند: یو سزاوار او م س یحق عله خالفت را ک یسانکل یدال
ه کن است یاصول مذھب، اعتقاد به ای  ه از جملهکه معتقدند یامام -۱

بعد ی  فهیرد و او را به عنوان خلکن یرا مع س یامامت عل ج امبریپ
 ن نمود.ییاز خود تع

الحجه از حجه الوداع  یدر ھجدھم ذ ج ه رسول خداک ی: وقتالف
د در آنجا (توقف یدند رسینام می ر خمیغده آن را ک یانکبازگشت و به م

، اللَُّهمَّ َواِل َمْن ُت َمْوالُه َ�َعَ�ٌّ َمْوالهُ َمْن ُكنْ «فرمود:  یردند و) در حق علک
ھم دوست اوست.  یه من دوست او ھستم علکس کھر « .)٢(»َواالهُ، واََعِد َمْن اَعَداهُ 

 .»ه دشمن اوستکباش  یسکاور اوست و دشمن یه کباش  یسکاور ی ،خداوندا
ح یه تصرکست یدر آن ن یمطلب )٣(ه: به فرض صحت آنکن است یپاسخ ا

 یاست، و لفظ مول یبرتر و اول یگریخالفت از د یه او براکد یا اشاره نمای
گر حضرت یجھت، و اما از جھت د یکن از یرود، ا نمی ارکب یاول یھم به معن

                                           
فرماید: به خدا قسم من رغبتی به  خطاب به طلحه و زبیر می ۱۹۶ی  در خطبه -١

خالفت نداشتم و آرزومند حکومت نبوده و نیستم ولی شما مرا به آن فرا خواندید و 
 مترجم. - ۵۸۳آن را به من تحمیل کردید. نھج البالغه ترجمه محمد علی انصاری ص 

 .۳/۲۳۸مشکاة المصابیح نگاه:  -٢
زیرا اوًال این حدیث را خود شارح به عنوان یکی از فضایل  ،این مطلب صحیح نیست -٣

و شیعه و سنی آن را روایت  ت،ذکر کرد. ثانیًا در مجموع متواتر المعنی اس س علی
 جم.اند. متر کرده
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در زمان  یعنی، »اوست یموال یم پس علیاو یس من موالکھر «فرمود: 
 س یل بر خالفت علین قول دلی، پس اگر اج ات و بعد از رحلت حضرتیح

و  یھم سرپرست ج امبریات پید در زمان حیه باکن است یااش  باشد الزمه
حضرت در  یکن قول) شریه او (بنا به اکت امور را داشته باشد چرا یمسئول
ست) و به ین ج امبریپ یکشر یسکه ک یت است (در حالیو وال یرھبر

ت یه حمل بر اولوکست یند، الزم نکت یت داللت بر اولوین روایه اکنیفرض ا
ت در محبت و نصرت و یاولو یه به معناکاست شود بلیو ر یدر رھبر

ستم، پس اگر یه ما مخالف آن نکاست  یزین ھم چیو ا .)١(بزرگداشت است

ا� «فرمود:  می ھمانابود  می و خالفت یت در رھبریاولو ج امبریمقصود پ
ه کباش  یسکاور یخداوندا « )٢(»وال من يف ترصفه واعد من لم ي�ن كذلك

 .»ستیار او نیه تحت اختکباش  یسکار و فرمان اوست و دشمن یتحت اخت
 س یعل ینت مواله...) فقط داللت بر قدر و منزلت واالکث ((من یپس حد

از  ج امبریم) اگر مقصود پیبپرس هکن باشد جا دارد یر از ایند. (و اگر غک می
ه در آن اجتماع (انبوه کمانع حضرت شد  یزین مطلب خالفت بود، چه چیا
ست یصد و بیکگر ید یتیھشتاد ھزار نفر و به روا یتیه به رواکسابقه  بی و

                                           
دوستی در اسالم است  »والهمن كنت م«از  ج گوید: منظور پیامبر /امام شافعی  -١

نَّ ﴿ی  مانند آیه
َ
َ ٱَ�ٰلَِك بِأ ِينَ ٱ َ� َموۡ  �َّ نَّ  �َّ

َ
ْ َوأ  ﴾١١لَُهمۡ  َ�ٰ َ� َموۡ  َ�ٰفِرِ�نَ لۡ ٱَءاَمُنوا

اند  این بدان خاطر است که خداوند یاور کسانی است که ایمان آورده« .]۱۱[محمد: 
 مترجم. – ۳۳۳/ پاورقی ص ۳التاج . نگاه: »مسلمًا کافران ھیچ یاوری ندارندو 

 .۱۷۱نگاه: نثر الاللی ص  -٢
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ر قابل یه غکح یواضح و صر یرا با عبارات س یھزار نفر بوده اند) خالفت عل
 .)١(ند؟!کن ر باشد اعالمیل و تفسیتاو

                                           
نویسد: مطلبی که بر ما مجھول است آن است که چرا  دکتر محمد جواد مشکور می -١

در اجتماع سقیفه کسی از مھاجر و انصار سخنی از حدیث غدیر با وجود مسلمیت آن 
به آن حدیث که از تاریخ صدور آن  س یطرفداران عل به میان نیاورده است. اگر

ی کسانی که در حجه الوداع حاضر بودند  گذشت و بایستی ھمه بیش از یک سال نمی
شد.  کردند، سرنوشت اسالم طور دیگر می آن را به خاطر داشته باشند ذکری می

) نکته ۱۳۶۲چاپ سوم  - ۱۳ھای اسالم تا قرن چھارم ص  (نگاه: تاریخ شیعه و فرقه
 ی طرفداران ی امامیه عده قابل اھمیت است این است که محدثان شیعهدیگری که 
اند  که از بیعت با ابوبکر تخلف کردند را بین سه تا نه نفر ذکر کرده س واقعی علی

ھای  به نقل از تاریخ شیعه و فرقه ۵۱۷ی ردد ص  (نگاه: سفینه البحار مجلسی ماده
را ده نفر ذکر کرده است. (مرجع و در تاریخ یعقوبی تعداد آنان  .)۱۳اسالم ص 

چنین مطلبی را  س در چنین اجتماعی در مورد علی ج سابق) اما علت اینکه پیامبر
ی سال دھم  نویسد: ((در اواخر ذی قعده فرمود چه بود؟ دکتر جواد مشکور می

ی کعبه به مکه  با زنان و یاران و کسان بسیار برای زیارت خانه ج ھجری پیامبر خدا
ن سفرھایی که پیش از این به مکه کرده بود ھمگی صورت عمره داشت، رفت. چو

ی زندگانی او بود و چون در آخرین سال زندگی  این تنھا حج پیغمبر خدا در دوره
اند علی که در این ھنگام از یک ماموریت  حضرت روی داد آن را حجه الوداع خوانده

بر آورده بود، کسی را به جای جنگی از یمن فرا رسیده و چند قربانی برای حج پیغم
خود بر لشکریان خویش گمارده، به رسول خدا پیوست. لشکریانی که با وی از یمن 
آمده بودند غیبت او را مغتنم شمرده از غنایم چند دستی جامه برداشته بر تن 

بازگشت و چون لشکریان را در آن حال دید  س کردند. پس از ادای مراسم حج، علی
ھا را  فرمان من این جامه چرا ایشان بی :ی خود گفت گماردهبر آشفت و به 

ھا را بر آنان پوشانیدم تا آراسته و زیبا باشند.  اند؟ وی گفت: که من این جامه پوشیده
ھا را بر کنند و جای خود بگذارند. لشکریان او از علی سخت  علی فرمود که جامه

برای فرو نشاندن این فتنه  ج بردند. پیامبر ج برنجیدند و شکایت پیش رسول خدا
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لَِة َهاُروَن ِمنْ «ث یبه حداند  ردهک: استدالل ب نَْت ِم�ِّ بَِمْ�ِ
َ
، إِال ُموىَس  أ

نَُّه ال نيَِبَّ َ�ْعِدي
َ
ه بعد از کنی، جز ایدر نزد موس یتو در نزد من مانند ھارون«. »�

 .»ستین یغمبریمن پ
رد کن خود یھارون را جانش ÷ یه: موسکن است یوجه استداللشان ا

فه و یخل ج امبریھارون باشد پس بعد از پی  به منزله یه علک یو مادام
 ن اوست. یجانش

رد نه بعد از کش ین خویات خود جانشیھارون را در زمان ح ÷ یموس
ن یرا جانش س یاتش علیدر زمان ح ج ه رسول خداکنیمرگ، و اگر بخاطر ا

اش  الزمهن خود نمود، یھارون را جانش ÷ یه موسکرد، ھمان طور کخود 
ن یای  ن حضرت باشد، الزمهیجانش س یعل ج امبریه بعد از پکن باشد یا

سته و سزاوار خالفت باشد یز شایتوم نکه مثًال عبدالله بن مکن است یقول ا
رد. (ھمان طور کش ین خویاز غزوات او را جانش یدر بعض ج امبریچون پ

ن خود یرا جانش س ابوذر یذات الرقاع در سال چھارم ھجری  ه در غزوهک

                                                                                           
برخاست و خطبه ای ایراد فرموده در آن میان گفت: ((ای مردم از علی شکوه نکنید 
به خدا سوگند وی در امری که مربوط به خدا و در راه حق باشد سختگیرتر از آن 

با اردوی خود  ج توان کرد)) پس از ادای مراسم حج رسول خداباست که از او گله 
گیری بنام  نه بازگشت. در ھجدھم ذیحجه سال دھم ھجری در راه به آبسوی مدی به

 ج غدیر خم که نزدیک جایی بنام جحفه بود رسید. مسلمانان در آنجا با رسول خدا
ای خواند و  خطبه ج سپس پیامبر ...ان خود فرود آمدند تا چندی بیاسایندشتراز 

ی عامه و خاصه  ھمه »...ت موالهنْ كُ  نْ مَ «فرمود:  س بعد از خطبه در حق علی
اند منتھا محدثان عامه آن را مربوط به  (سنی و شیعه) این حدیث را نقل کرده

جانشینی او. (نگاه: دانند و محدثان شیعه مربوط به  نارضایتی لشکریان علی از او می
 .مترجم) ۶-۴ص  -ھای اسالم  تاریخ شیعه و فرقه
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 ینیداللت بر جانش ÷ یموس یھارون برا ینیجانش ،نیگذشته از ا .رد)ک
فوت  یه ھارون قبل از موسکرا یز ،ندک نمی ج بعد از رسول خدا س یعل
 .)١(باطل استاند  ردهکه قصد کرا  یرد پس وجه شبه اک

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ مائده ی سوره ۵۵ ی هیآبه اند  ردهک: استناد ج َّ� 
ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ َوُهۡم  لزَّ
ه کند یاور و دوست شمای یغمبر او و مومنانیتنھا خدا و پ« .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥َ�ٰكُِعونَ 

 .ر نور)ی. (تفس»نندک می ات مال به درکآورند و ز می خاشعانه و خاضعانه نماز را بجا
 یریه فقکوع بود کدر حال ر س یه علکاند  ه) گفتهین آینزول اشان  (در

ھم (انگشترش را) به او صدقه داد و  س یرد، علک کمکآمد و در خواست 
 ه در حق او نازل شد. ین آیا

ه کاست  یرھبر یت به معنیه والین آی) در ایمراد از (ول اند: ه گفتهیامام
و مراد از  اند. مان آوردهیه اکاست  یسانکو  ج امبریمنحصر به خداوند و پ

 وع صدقه داد. کچون او در حال ر ،است س یعل ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿
ل ین و انصار نازل شده است به دلیتمام مھاجرشان  ه درین آی: اوجه اول

 »نیالذ« یقیحق ین معنیآمده است و ا »نیالذ«جمع ی  غهیه با صکنیا
 یلینجا دلیشود، اما در ا می مجازًا حمل بر مفرد ھم یاست، اگر چه گاھ

وَُهۡم ﴿آن وجود ندارد. و اما مراد از  یظاھر یردن از معناکصرف نظر  یبرا

                                           
از این فرموده دلجویی از  ج مراد رسول خداچنان که پیش از این بیان شد  ،بنابراین -١

به تبوک برود  ج توانست با رسول خدا از اینکه نمی س زیرا علی ،بوده است س علی
گذاری؟ حضرت  ھا می گفت: آیا مرا در میان زنان و بچه ج دلتنگ شد لذا به پیامبر

 ھم فرمود: تو نزد من مانند ھارونی در نزد موسی. مترجم.
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را صدقه دادن در حال نماز مبطل یست، زین یو عمل یوع حسکر ﴾َ�ٰكُِعونَ 

ونَ « یعنی است، یه مراد از آن خشوع و فروتنکنماز است، بل عُ اشِ مْ خَ هُ  . »وَ
مراد از آن  یه گاھکد بلیآ نمی الزم یرھبر ی) معنای: از لفظ (ولوجه دوم

َها َ�ٰٓ ﴿ یعنیبعد از آن  ی هیآس است. و ییاور و دوست و ھمسر و ری ُّ�
َ
ِينَ ٱ� َّ� 

ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  ْ ٱ �َّ َُذوا ِينَ ٱدِيَنُ�ۡم ُهُزٗو� َولَعِٗبا ّمَِن  �َّ وتُواْ  �َّ
ُ
 لِۡكَ�َٰب ٱأ

ارَ ٱِمن َ�ۡبلُِ�ۡم وَ  ۡوِ�َآءَ  ۡلُكفَّ
َ
تاب کرا از اھل  یسانکمومنان،  یا« ]۵۷[المائدة:  ﴾أ

نند ک می ن شما را مسخرهیه دکد یرینگ یافران به دوستک) و از یحیو مس یھودی(

رھبر  ی) به معنینجا (ولیه در اکشود  می مانع از آن .»رندیگ می یو به باز
 یاست) به معن یه جمع ولکاء را (یه اولین آیه در اکست ین نکرا ممیباشد ز

رده (و نخواھد کاز مومنان خطور ن یکیچ یرھبر، گرفت، چون به ذھن ھ
و رفت و  ینند. (اما طرح دوستکفه یرا خل یسک یا نصاریھود یه از کرد) ک

مان را یه قابل تصور بوده است لذا خداوند اھل ایار و ھمساکنوان ھمآمد به ع
 با آنان بر حذر داشته است). یاز دوست

ه در کرود  می ارکبه  یسک یبه عنوان خبر، برا »إنما«: حصر در وجه سوم
ه نازل ین آیه اک یباشد. وقت کوکدن خبر نسبت به آن متردد و مشیوقت شن

ر آن موقع عصر نبوت بود یوجود نداشت ز یاختالفچ یشد، در مورد خالفت ھ
 یلیابت از نبوت است، پس دلیحضور داشت) و امامت به ن ج (و رسول خدا

را ید، زییگو می ه شماکباشد  یزیآن، چ یست اگر معناین »إنما«آوردن  یبرا
و  »إنما«به آوردن  یازیاست، ن یو خال یه ذھن مخاطب از خبر عارک یمادام

 است. یو دوست یاریفقط ر ﴾إِ�ََّما َوِ�ُُّ�مُ ﴿ن مراد از یبنابراست، یحصر ن
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ه او کنند ک می ن استداللیخالفت چن یت او برایبر اولو یو گاھ -۲
تر یکر خلفا به حضرت نزدیو از سا ،بوده است ج امبریپ یپسر عمو

 پس از راه وراثت ھم باشد او سزاوارتر است.  ،بوده است
ه مسلمانان کند بلک نمی دییوراثت تا یامامت را بر مبنا: مسلمًا اسالم اوالً 

عت یند بیفه نمایخواھند او را خل می هکش یاز قر یسکتوانند با ھر  می خود
 نند. ک

 ج امبریپ یبر وراثت باشد مسلمًا عباس عمو ی: اگر اصل، مبتناً یثان
از نظر  تر ویکنزد ج امبریبه پ س یه او از علکرا ینسبت به آن سزاوارتر بود ز

 تر بود. سن ھم بزرگ
 س یه علکنند ک می ن استداللیت او چنیبر اولو یو چه بسا گاھ -۳

 است.  ج داماد رسول خدا
 س باشد مسلمًا عثمان یبر داماد یه: اگر اصل مبتنکن است یجوابش ا

را  ج امبریچون عثمان دو دختر پ ،است س رکو ابوب س یسزاوارتر از عل
 .)١(ردکعقد 

                                           
 .ی خالفت و برخورد او با دیگر خلفای راشدین) درباره س (دیدگاه علی -١

را به خالفت بر  سھنگامی که مردم قصد داشتند علی  سپس از کشته شدن عثمان 
گزینند به ایشان فرمود: اگر مرا را رھا کنید من ھم مثل یکی از شما ھستم و شاید 

و فرمانبردارتر باشم،  دھید شنواتر که من نسبت به کسی که او را ولی امرتان قرار می
و من اگر برای شما وزیر باشم بھتر از آن است که امیر باشم. (نگا: نھج البالغه ص 

ی محمد علی انصاری) عالم شیعه شیخ ھادی کاشف الغطاء در کتاب  ترجمه ۲۴۱
را نقل کرده است، در قسمتی از آن حضرت  س ی علی مستدرک نھج البالغه، نامه

د: ((. . . پس با ابوبکر از راه خیرخواھی مصاحبت کردم و در چنین گوی سامام علی 
برد با کوشش تمام او را اطاعت نمودم، آنگاه چون به حال  آنچه خدا را فرمان می

احتضار در آمد، والیت و حکومت را به عمر سپرد و ما بیعت کردیم و اطاعت نمودیم 
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 یکدام که کنیو ا ،ندک نمی به اسالم و مسلمانان یخدمتن اختالف یا
ه باعث عقب کبل ،شود نمی شرفت مسلمانانیموجب پاند  و افضل یاول

ه اسالم مبلغ آن است. و به کشود  می یو دور ماندن از اھداف مھم یماندگ
 ن باشد،یراشد یر خلفایافضل و سزاوارتر از سا س یه علکنیفرض ا

                                                                                           
به کوشش استاد  ۲۱ص  -و خیرخواھی نشان دادیم...)). (به نقل از مشعل اتحاد 

آزار شیرازی که ھر دو از محققین شیعه ھستند).  محمد رضا حکیمی و عبدالکریم بی
 س پس از چھل روز به ابوبکر س نویسد: ((سرانجام علی و دکتر محمد جواد مشکور می

چون  :دست بیعت داد. به قول ابن اثیر پس از شش ماه بیعت کرد. ابن قتیبه گوید
ی خویش  علی کسی به پیش ابوبکر فرستاد و او را به خانه ،شتدر گذ لفاطمه 

ی علی آمد و در آنجا عده ای از بنی ھاشم جمع بودند. علی رو  خواند. ابوبکر به خانه
این که ما با تو بیعت نکردیم از جھت انکار فضیلت  ،ای ابوبکر :به ابوبکر کرده و گفت

ن کار ما را حقی است و تو بدون مشورت دانیم در ای تو نبود، از این جھت بود که می
وعده گاه ما فردا در مسجد خواھد بود  :با من بدین کار دست زدی. پس آنگاه فرمود

چون بیعت علی به انجام رسید .... و من ان شاء الله برای بیعت بدان جا خواھم آمد
ابوبکر سه روز پیاپی از مردم خواست که اگر از بیعت خویش ناراضی ھستند 

ما بیعت خود را با تو  :توانند بیعت خود را با وی فسخ کنند. علی برخاست و گفت می
کنیم و این کار را نخواھیم کرد زیرا رسول خدا تو را در کار دین و امامت بر  فسخ نمی

ی امور دنیای ما باز دارد  ما در نماز مقدم داشت، پس کیست که بتواند تو را در اداره
 .)۱۲و  ۱۱ھای اسالم ص  ه: تاریخ شیعه و فرقه(نگا .و واپس اندازد))

 س حاج شیخ عباس قمی از علمای شیعه در کتاب منتھی االمال اساس پسران علی
محمد االکبر، عباس، ابوبکر،  ،س امام حسین س امام حسن: کند را چنین ذکر می

. عمر، عثمان، عبیدالله، جعفر، عبدالله، محمد االصغر، یحیی، عون و محمد االوسط
عالم ). و مرحوم عالمه سید عبدالحسین شرف الدین ۲۶ص  –(به نقل از مشعل اتحاد 

 س نویسد: ((اما نماز علی )) میجار اهللا یمسائل موس أجوبةبزرگ شیعه در کتاب ((
پشت سر ابوبکر و عمر، از راه تقیه نبوده چون امام منزه و دور است از اینکه عبادت 

 ) مترجم.۲۶(نگاه: مشعل اتحاد ص  .خود را بطور تقیه انجام دھد))
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 ه شما گمانک یاگر آن طور - ن سه تن به امامتیانتخاب ا :مییگو می
ه آنان به اسالم و کن است یر از ایا غیآ -د خالف واقع بوده استینک می

مل انجام کردند و امور خالفت را به نحو احسن و اکمسلمانان خدمت 
ن امور یختن این است؟ پس برانگیر از ایا مراد از خالفت غیدادند؟ و آ

 یزیچ ینه و دشمنکیختن ین قرن، جز برانگیندبعد از گذشت چ یاختالف
 شود.  نمی شرفت آنیپ ی هیآند و مک نمی به امت اسالم یچ خدمتیست و ھین

رد و کعت یم با آنان بیه گفتکھمان طور  س ین، امام علیو با وجود ا
د قربان و یھمراه آنھا جھاد نمود و پشت سر آنان نماز جمعه و جماعت و ع

ه را به عقد یران آنان مادر محمد بن حنفیان اسیاز مرمضان را خواند. و 
 یبرا ین اعمالینبود مسلمًا چن یخود در آورد. پس اگر خالفتشان شرع

 .)١(ز نبودیجا س یعل
 ه انجام داده است،یارھا را بنا به تقکن یه امام اکند یگو می یو گاھ

د و خاموش بماند یه حق را نگوکن ید است از پدر حسنیار بعیم: بسییگو می
باطل  یه براک یسکن است کست، و چگونه ممیو مقام او نشان  ه درکچرا 

د. و چرا بنا به ید نماییق و تایرده است باطل را تصدکسر خم ن یالحظه
ن، ید نمود؟ بنابراییعت است خالفت آنان را تایه مخالف با شرک یاجتھاد

                                           
و نیز وقتی که دو دختر یزدگرد (پادشاه ساسانی که در زمان حضرت عمر در جنگ  -١

شھربانو را) به  امیر یکی را (بی بی قادسیه شکست خورد) را به مدینه آوردند، حضرت
عقد امام حسین و دیگری را به عقد محمد بن ابی بکر در آورد. محمد بن ابی بکر از 
وی صاحب پسری شد بنام قاسم که او با دختر عموی خود اسماء دختر عبدالرحمن 

 س باقر ابن ابی بکر ازدواج کرد و از وی دختری بنام ام فروه به دنیا آورد که ھمسر امام
ابوبکر از دو راه «فرمود:  گردید، و از این جھت امام صادق می س و مادر امام صادق

 . مترجم).۲۷(نگاه: مشعل اتحاد ص  ».جد مادری من است
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ند. و اگر عادت و راه و ک می ار ارجمند او را تباهیت بسیشخص ین اتھامیچن
 رد؟ که نیه تقیه بود؛ پس چرا با معاویروش او تق

رده بود (در کاو را ملزم  ج ه رسول خداکند یاز آنان بگو ید برخیو شا
از غالف  یریند و شمشکبپا ن ید) آشوبیآ می شیه بعد از حضرت پک یحوادث

 شد.کن
) یشور دارکو ( ومتکه با روش حکاست  ین از آن اموریا :مییگو یم

شود.  می یومت اسالمکرا موجب ھرج و مرج در حیز ،دیآ نمی جور در
به او  یه این توصیچن ج ن بوده است (و رسول خدایاگر چن ،نیگذشته از ا

 ار نبست؟ کن آن را بیرده است) پس چرا در جنگ جمل و صفک
م، یردکان یب بین را در خالفت به ترتیراشد یت خلفایه اولوکنیبعد از ا

 .)١(سال بوده است یامل و حق) سکه مدت خالفت (کشود  می معلوم

  سنةبعدي ثالثون  فةاخلال«فرمود:  ج را رسول خدایز
ً
 ثم تص� ملاك

 یل به پادشاھیسال است سپس تبد یخالفت (حقه) بعد از من س« .)٢(»عضوضاً 

  اند. ردهکت یو ابو داود روا یآن را امام احمد و ترمذ .»شود می ظالمانه

                                           
مراد خالفت کاملی است که آمیخته با امور خالف و شرعی نباشد و گرنه بر امویان و  -١

 عباسیان نیز خلیفه اطالق شده است.
. و عضوض (گزنده و نیشدار) به معنی عاض یعنی اند را ِمْلک و َمِلک نیز گفتهُمْلک  -٢

کنند و چنین تعبیری برای این است که اگر  بعضی از آنھا به بعضی دیگر ظلم می
مشکاة کسی به انسانی ظلم کند گویی که او را نیش زده و گاز گرفته است. نگا: 

 .۳/۷ المصابیح
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ن یش از ایه پکن جمع شود ھمان طور یراشد یو اگر مدت خالفت خلفا
 . )١(رسد. والله اعلم می سال یم به سیگفت

حدودهم،  إقامةحكامهم، وأمام يقوم بتنفيذ إهم من ـمسلمون البد لـوال

 متلصصةـمتغلبة والـال خذ صدقاهتم، وقهرأوسد ثغورهم، وجتهيز جيوشهم و

تزويج منازعات بني العباد، وـعياد، وقطع الجمع واألـال مةقاإوقطاع الطريق، و

مام ن يكون اإلأالغنائم. ثم ينبغي  قسمةهم، وـولياء لأالصغار والكبار الذين ال 

وال خيتص  ،ويكون من قريش، وال جيوز من غريهم ،ظاهراً ال خمتفياً وال منتظراً 

فضل أن يكون أال ن يكون معصوماً وأ، وال يشرتط ش والد عىلأببني هاشم و

تنفيذ  عىل، وسائساً قادراً الوالية الكاملة هلأن يكون من أ. ويشرتط نههل زماأ

 .وال ينعزل بالفسق واجلور ،مظلومـسالم وانصاف الحكام وحفظ حدود اإلاأل
 

                                           
روایت  ج ، از رسول خداس) ج ی پیامبر (غالم آزاد شدهسعید بن جمھان از سفینه  -١

ِالَفَُة يِف «فرمود:  ج کند که حضرت می
ْ
يِت  اخل مَّ

ُ
ٌك  أ

ْ
سپس سفینه  »ثََالثُوَن َسنًَة ُ�مَّ ُمل

گفت: که ما مدت خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و علی را حساب کردیم دیدیم که 
کنند که خلیفه (رسول  ه گمان میبه او گفتم: بنی امی :سی سال است. سعید گوید

گویند بلکه  ) ھستند. سفینه گفت: فرزندان زرقاء (زور و کج خلقی) دروغ میج خدا
 آنھا پادشاھانی ھستند از بدترین پادشاھان. 

اند.  این حدیث را اصحاب السنن (صاحب کتب حدیث) با سند حسن روایت کرده
 ).۳/۴۰(نگاه: التاج 

انی گوید: معاویه و کسانی که بعد از او آمدند خلیفه نبوده و عالمه سعد الدین تفتاز
 ). ۱۸۱(ھمانند خلفای راشدین) بلکه پادشاه بودند. (نگاه: شرح العقائد ص 
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ھات یام و تنبکداشته باشند تا اح یه مسلمانان امام و رھبرکالزم است 
ان را آماده و یرکد و لشینما یپاسدار یاسالم یند و از مرزھاکرا اجرا  یشرع

ان و دزدان و راھزنان را یاغیرد و یات اموال مردم را بگکند و زکمجھز 
د، و اختالفات و ید قربان را اداره و اقامه نمایند، و نماز جمعه و عکوب کسر

سرپرست را  بی رهیره و صغیبکند، و دختران کمنازعات مردم را حل و فصل 
رد یسرپرست زن بگ بی پسران یاز و مصلحت) شوھر دھد و براین(در صورت 

 د.یم نماید (عادالنه) تقسیآ می ه بدستکرا  یمیو غنا

 :یشرح اجمال
ه ک یھنگام س یه امام علکاست  یتین شرط بنا به روایباشد و ا یشیقر
از  یریردند (و گفتند امکدا ین امام اختالف نظر پیین و انصار در تعیمھاجر

ُة ِمْن «فرمود:  ج رد و گفت: رسول خداکت یر از شما) روایما و ام ئِمَّ
َ
األ

 .)١(»اند شیامامان از قر« »قَُر�ٍْش 
ر آن کاز صحابه من یسکاست واحد، اما چون  یث اگر چه خبرین حدیو ا

ز بنا به یو ن ،است یو قطع یه متفق الراکاست  یم خبرکحنشد پس در 
ه حضرت کاند  ردهکت یروا ج و مسلم از رسول خدا یه بخارک یثیحد

                                           
گوید: حدیثی  /اند. و ابن حجر  حاکم و بیھقی آن را روایت کرده و صحیح دانسته -١

حضرت (قول دیگر این است که این روایت را  ۳/۱۸۹است حسن. نگا: فیض القدیر 
بیان کرد زیرا وقتی که مھاجر و انصار در سقیفه جمع شدند و به بحث  س ابوبکر
ی  حضور نداشت. منتھی حضرت امیر در خطبه س ی خالفت پرداختند علی درباره

إن األئمة من قريش غرسوا يف هذا «فرماید:  کند و می به این مطلب اشاره می ۱۴۴

نھج  :((نگا ».ھمانا امامان از قریش و ثابت در بطن ھاشم اند«. »البطن من هاشم
 .ی محمد علی انصاری) ترجمه ۳۷۲البالغه ص 
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ْمُر ىِف قَُر�ٍْش َما بىَِقَ ِمَن انلَّاِس اْ�نَانِ «فرمود: 
َ
ن یوسته ایپ« .)١(»َال يََزاُل َهَذا األ

 یه دو نفر از مردم باقک یاست تا زمان یش باقیامر (امامت و خالفت) در قر

 س یھاشم و فرزندان عل یبن ه امام فقط ازکست ین الزم نیبا وجود ا »باشند
ھاشم نبودند  ی) از بنشر و عمر و عثمان کباشد. چون خلفاء سه گانه (ابوب

 .)٢(بودند یشیه قرکبل

 مسلمانان معصوم باشد؟  یشوایه امام و پکا الزم است یآ
را امت اسالم بر خالف یفه معصوم باشد زیا خلیه امام کست یالزم ن

 ه معصوم نبودند.کنیردند با وجود اکاجماع  شر و عمر و عثمان کابوب
 ی هیآندارند جز  یلید معصوم باشد و دلیه امام باکه معتقدند یاما امام

ا از دودمان من یگفت: خداوند آ ÷ میه ابراھک یبقره (وقت ی سوره ۱۲۴

َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ :رد؟) خداوند فرمودک یغمبر خواھیشوا و پیرا پ یسک
ٰلِِم�َ ٱ ه کاند  و گفته »رسد نمی ارانکمان من به ستمیپ« ]۱۲۴[البقرة:  ﴾ل�َّ

 رسد و نه آن به ظالم می مان امت است، نه ظالم به آنیامامت عھد و پ
 ست ظالم است. یه معصوم نکھم  یسکرسد، و  می

                                           
نشر و توزیع توسط  ۳/۱۴۵۲استانبول و مسلم  ةچاپ مکتبه االسالمی ۴/۱۵۵بخاری:  -١

 عربستان سعودی.رئاسه البحوث واالفتاء در 
اصل این است که امام و رھبر از قریش باشد اما در صورت عدم وجود فردی از قریش  -٢

 شود. که واجد الشرایط باشد، ھر کس دیگری که نسبت به زمام بھتر بود انتخاب می
جلد چھارم بحث پیشوای مسلمانان  -مال عبدالکریم مدرس  -نگاه: شریعت اسالم 

 مترجم. - ۱۲۲ص 
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ست ظالم است، چون یه معصوم نک یسکرفت یتوان پذ نمی جواب: مسلماً 
 عدالت شخص استی  ن برندهیاز ب هک یب گناھکه مرتکاست  یسکظالم 

 .)١(ندک نمی ند و آن را جبران و اصالحک نمی شود و توبه می

 ن مردم زمان خود باشد؟ ین و داناتریه امام و رهبر برترکا الزم است یو آ
و  یت علمیو صالح ییت و توانایار امامت، اھلیه معکن است یقت ایحق

ن فرد زمان یبرتر یزگاریو پرھ یه از نظر علمکست یو الزم ن ،است یاسیس
بعد از خود را ی  فهین خلییتع س ه عمر بن خطابکنیل ایخود باشد. به دل

ه کست ین کیو ش ،ردکرام واگذار کی  از صحابه یشش نفره ا یبه شورا
 گر بودند.ید یاز آنان برتر از بعض یبرخ

 ست؟ ید امام و رهبر واجد آن باشد چیه باک یطیشرا
ن شروط یس اکرا عیر باشد، زیط زیامام و رھبر واجد شراه کواجب است 

 شود: می ومتکموجب خلل و نقصان در نظام دولت و ح
ه کنیا یافر باشد، براکتواند  نمی : مسلمان باشد: پس امام مسلمانان۱-۱

 :فرمود ۱۴۱ه ینساء آ ی سورهاست، و در  یومت و زمامدارکح یامامت نوع

ُ ٱَولَن َ�َۡعَل ﴿ و ھرگز « ]۱۴۱[النساء:  ﴾َسبِيً�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  �َّ

 .)٢(»ره نخواھد ساختیافران را بر مومنان چکخداوند 
را تحت یتواند رھبر باشد، ز نمی : آزاد و حر باشد: پس غالم و برده۲-۱

ه مردم نسبت به او کاست  ین افزون بر نظریست، و ایار خود نیاخت

                                           
 .۲۳۸شرح تفتازانی ص  -١
در صورتی که اھل ایمان در وظایف خود سستی و کاھل نکنند و به تن پروری و  -٢

 راحت طلبی خو نگیرند. مترجم.
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 دانند). می ر و خواری(او را حق. )١(دارند
 ینقصان یا از نظر عقلیه مجنون است ک یسک: عاقل باشد: چون ۳-۱
 تواند امام باشد.  نمی دارد
را بچه خود محتاج به سرپرست است تا چه رسد به ی: بالغ باشد: ز۴-۱

 باشد.  یگریه مسئول و سرپرست دکنیا
مسلمانان باشد بخاطر  یشوایتواند امام و پ نمی : مرد باشد: پس زن۵-۱

آن در مبحث دوم  یلیه بحث تفصکن و عقل او (یضعف در عاطفه و نقص در د
 ا از جنس زن بوده است، مطرح شد).یر بشر یاز غ یامبریا پیتحت عنوان: آ

رده و بھبود بخشد کدولت را اصالح  یو خارج یاست داخلیبتواند س -۲
 رد. یار گیلت را در اختو با قدرت و اقتدار باشد تا بتواند امور دو

شجاع باشد تا بتواند  یقدرت، و فرد یداشته و دارا یعمل یستگیشا -۳
اران) تنبھات و مجازات الزم را کند و (در حق خالفکرا اجرا  یام الھکاح

انجام دھد و مانع متجاوزان (به حقوق مردم) شود پاسدار و حافظ 
 . )٢(و حقوق آنان باشد یاسالم ینھایسرزم

 شود؟  ینار مکا ظلم (از مقام خود) بر یشوا و رهبر به سبب انجام گناه یا پیآ
آنھا عادل و ی  ان شد، و از جملهید امام واجد آن باشد بیه باک یطیشرا

ن یه نصب رھبر محتاج به اک. و ھرگاه )٣(صالح و معصوم بودن امام نبود
ظلم شد به ا یب گناه کامامت مرت یشروط نباشد پس اگر در اثناء عھده دار

                                           
 این شرط امروزه منتفی است. مترجم. -١
 .۳نگا: شرح المواقف  -٢
شرط رھبر مسلمانان این است که مسلمان و بالغ و آزاد و مذکر و قریشی نسب و  -٣

 -مجتھد در دین و عادل و دلیر و بیباک و ھوشیار و توانمند باشد. شریعت اسالم 
 مترجم. -۱۲۲جلد چھارم ص  -مال عبدالکریم مدرس
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ه) امت اسالم کن است ین قول ایل ای. (دل)١(شود نمی موجب آن معزول
بوده اند  ب گناه و ظلم شدهکه مرتک یران و پادشاھانیاز ام یاریدنباله رو بس

د قربان و یآنھا نماز جمعه و عی  و با اجازهاند  رفتهین آنان را پذیو فرام
ه و حنابله و یحنف ین رای. و ا)٢(انددهیو بر آنان نشوراند  رمضان را بجا آورده

 .)٣(ه استیه و قول راجح در مذھب شافعکیمال

                                           
اگر گرفتار رھبری فاسق شدیم در اموری که آشکارا مخالف با دستور دین اسالم  -١

که امورات  کنیم کنیم و تا حدی که در توان داریم تالش می نباشد او را اطاعت می
دھیم که ھرج و مرج و آشوب در بین  مسلمین درست برگزار شود و اجازه نمی

 مترجم. -۴/۱۲۲جلد  -مسلمین ایجاد شود. شریعت اسالم 
علمای سلف اوامر چنین حاکمانی را به ناچار و برای جلوگیری از فتنه و آشوب  -٢

ًال حاکم ظالم را عزل کنند و اند، زیرا شرایطی فراھم نبوده است تا بتوانند عم پذیرفته
فردی عادل را منصوب نمایند. اما اگر شرایط سیاسی و اجتماعی چنان بود که 
مسلمانان بتوانند فردی عادل و صالح را رھبر خود کنند بر آنان واجب است که 

وۡ  َءاثًِما ُهمۡ ِمنۡ  ِطعۡ تُ  َوَ� ﴿چنین وظیفه ای را انجام دھند بدلیل 
َ
ن: [اإلنسا ﴾�َكُفورٗ  أ

َوَ� َ�َعاَونُواْ ﴿. »شان فرمانبرداری مکن و از ھیچ کدام ازگناھکاران و بیدینان«. ]۲۴
 و ھمدیگر را در راه تجاوز و ستمکاری یاری و«. ]۲المائدة: [ ﴾َ�ٰنِ ُعدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱَ�َ 

 . مترجم.»پشتیبانی مکنید

مام ينعزل بالنفس واجلور ن اإلأوعن الشافعي « نویسد: عالمه سعدالدین تفتازانی می -٣

عند الشافعي  يةهل الوالأن الفاسق ليس من أ لـمسألةصل اأو .مريأوكذلك قايض و

نقل شده که امام به  /امام شافعی  یعنی: از »نه ال ينظر لنفسه فكيف ينظر لغريه؟أل
شود ھمین طور ھر قاضی و امیری. و اصل مساله در نزد  سبب گناه و ظلم عزل می

ی کسانی نیست که اھلیت والیت و امارت را دارند  است که فاسق از جملهشافعی این 
 کند؟  کند پس گونه به دیگران رحم می زیرا فاسق به خود رحم نمی

 مترجم. - ۱۸۶شرح العقاید تفتازانی با حاشیه کستلی ص 
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 ز است؟ یا تعدد امام و رهبر جایآ
ن یر ایرا در غیست، زیز نیمسلمانان جا یامام برا یکش از یعت با بیب

ن وضع مخالف ین آنان خواھد شد و ایصورت موجب تفرقه و زد و خورد در ب
 .)١(استمت نصب امام کبا ح

ا امام محسوب یشد آ یومت مستولکق آمد و بر حیبه زور فا یسکاگر 
 شود؟یم

ومت و امامت کعت مسلمانان بر حیبه زور بدون ب یسک، اگر یآر
از  یشود، و ھر امر می ه مسلمان باشد به او اعتمادک یشد در صورت یمستول

او باشد ی  اجازهول به وجود و کا مویه مترتب بر فرمان او کن یا و دیامور دن
 ه مخالف با دستور اسالم نباشد).کح است. (مادام یصح

                                           
اند: منظور از عدم جواز دو خلیفه این است که در یک کشور یا چند  و برخی گفته -١

مجاور یکدیگر خالفت کنند، لیکن ھنگامی که کشورھای اسالمی از ھم دور  کشور
باشند و امام یا خلیفه نتواند به امور ممالک دیگر رسیدگی کند جایز است خلیفه یا 
امام دیگری در کشورھای دور از مقر خالفت تعیین شود تا مصالح عمومی را زیر نظر 

قیده از آنان نقل شده است استاد ی علمای ناموری که این ع گیرد و از جمله
ابواسحاق اسفراینی شیخ متکلمان است و امام الحرمین در کتاب االرشاد نیز بدین 

اند، ولی دلیل  رای متمایل شده است... و بعضی این نظر را به دلیل اجماع رد کرده
 داشت استاد ابو اسحاق و آن روشن نیست، چه اگر در این باره اجماعی وجود می

گاه ترند مخالفت نمی امام ی  کردند.... (نگاه: مقدمه الحرمین که به معرفت اجماع آ
 مترجم). – ۳۶۹ی محمد پروین گنابادی جلد اول ص  ترجمه -ابن خلدون 
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 هیعه امامیامامت و شروط آن از نظر اهل سنت و ش

 واجب به سمعی بر انام استبی
[ 

 )١(از آن جمله یکی نصب امام است 

[ 

                                           
، و چون که مرجع »ج خالفة عن النبي«امامت ریاست عامه است در امر دین و دنیا  -١

فعال مکلفین است، بنابر آن به فروع امامت قیام به امامت است و قیام به امامت از ا
تردد از فروع، لکن چون اعتقادات فاسده در بین خلق  الیق است نه به اصول، بلکه بی

در آن حاصل شده نزدیک شده که بسیاری از قواعد اسالم منھدم شود، او را ملحق 
بر خلق نصب امام  اند. و پیش ما معشر اھل سنت سمعاً  به ابحاث علم کالم کرده

رود وجوب بر حق  واجب است چرا که چنان که در جھت سادسه اشاره بدان می
تعالی معنی ندارد زیرا که حسن و قبح عقلی معلوم نیست و حسن و قبح شرعی 
معلوم است که نسبت به حق تعالی از ھذیان گفتن و نادانی جاھالن است. و شروط 

گم  و حفظ از بھر اسالم، تا قول او: چو عنقا : به ضبط و ربط/امامت از قول ناظم 
اند که تقدیم مفضول علی  مسمی اسم معروف معلوم است. افضل زمان را توجیه کرده

خواھد، و این  ی قوانین شرعیه و تقدیم مساوی ترجیح می االفضل قبیح است در اقامه
ا مستحق ذم مردود است اول به منع اگر قبح به معنی این باشد که تارکش در نزد خد

و عقاب است، و ثانی به عدم االفاده اگر به معنی عدم مالیمتش باشد در مجاری 

القيام  عىلقدر أصلح وأا يكون الفضول ـذ ربمإ« عقول و عادات، بلکه ھم ممنوع است

، و ترجیح مساوی بدان »عيةوفق النتظام حال الرأملك ونصبه ـبمصالح الدين وال

ٓ ﴿ ی عالم الغیوب است که خاصه شود، و ھم علم محیط جھت می وتِيُتم َوَما
ُ
 ّمِنَ  أ
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 ربط و حفظ از بھر اسالمبه ضبط و 
 

 به قدرت در ره تنفیذ احکام 
 

 مھیا اجتھاد و عدل و دادش
[ 

 مذکر، حر و پاکیزه نژادش 
 

 ز اوالد قریش پاک تخمیر
 

 نشسته بر سریر حکم و تدبیر 
 

 )١(به رای اھل حل و عقد آن گاه

 

 به ظاھر کشور دین را شھنشاه 
[[ 

                                                                                           
را فراموش کرده است. بایست که از مبین یا  .]۸۵[اإلسراء:  ﴾إِ�َّ قَلِيٗ�  مِ عِلۡ لۡ ٱ

را نفی  هاند که خالفت ائمه ثالث ازامامش بپرسد و انتصاب ھاشم را برای آن گفته
اند  شبھه شبھه ای ھم ندارند چه جای حجت، و علوی را شرط کرده کنند، و بر آن بی

و  ،که خالفت بنی عباس را نفی نمایند. اجماع مسلمین بر خالفت ھمگی کافی است

 نألو ن يكون معصوماً أوهو جيب  عةطاولكونه واجب اإل ةالنبو عىلقياساً «عصمت را 

مام آخر إىل إالفتقر  مني، وألنه لو عيصـينال الظال ال مامةظلم وعهد اإل الـمعصية

زیرا که محوج به نصب امام جواز خطا بر امت است در علم و عمل. ھرگاه  »تسلسل

 لكان ناقضاً  نه عىصأولو «شود و ھکذا،  خطا بر او جایز باشد محتاج امام دیگر می

اند. رد اول به منع جامع قیاس است که نبی  شرط کرده »للرشع وهو رشع حافظا له
مبعوث من الله و ادعایش مقرون به معجزات داله بر عصمت از کذب و سایر امور 

العباد الذين ال  إىلن نصبه مفوض فإمام وال كذلك اإل«ی نبوت است،  مخلد به مرتبه

ا ـنمإ« ه این است کهو رد ثانی ب »فال وجه ال شرتاطها إىل معرفة العصمةهم ـسبيل ل

، و در »إىل األدلة واالجتهاديرجع  لفةمخاـا ال خيالف الرشع وعند الـن يطاع فيمأجيب 
عدم کذب در بیان احکام علم و عدالت و اسالم کافی است. و رد ثالث به این است 

عم من أ الـمعصية نفإبالفعل فضال عن الظلم،  ـمعصيةال يوجب ال عصمةعدم ال«که 

ن يكون أمني جلواز ـال تنال الظال اآلية عىل أن اآلية لةلو سلم فال نسلم دالالظلم، و

 .»مفرسينـال أا هو رـكم لةوالرسا ةمراد عهد النبوـال
به جھات متعدده در جای  -کرم الله وجھه-یعنی حضرت امیرالمومنین علی را  -١

در  :است بدان گونه مقرر نموده ایم. اوال س شان علی خودش قرار دادیم، و آنچه الیق
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گاھی از ظھر و بطن آیات و احادیث و عقل  اجتھاد و در اطالع بر ادله و نصوص و در آ

کر و فر و  اسدالله صاحب شجاعت و حیدر کرار با :و فھم قصوری نداشته. و ثانیاً 
ور صاحب پشت و قوه و کثرت توابع مثل بنی ھاشم و بنی المطلب بوده که مشھ

پسران (مثل) حضرت  :اند. و ثانیاً  است چطور با غیرت و حمیت و شوکت و آماده بوده

ن أما روي ـل« و با او بودند ،داشته است شحسن و حسین و عم مثل حضرت عباس 
عمه  اهللا ابنبايع عم رسول  :يقول انلاس حىتبايعك : امدد يدك أل�قال لع عباساً 

نه سل السيف إ :قيل حىت«آن شجاعت با وی بود  ، و زبیر با»فال �تلف فيك اثنان
ن ي� أرضيتم يا ب� عبد مناف أبو سفيان: أيب ب�ر، وقال أ فةخبال أرىض ال :وقال

يب ب�ر أ فةنصار خال. و�رهت األورجالً  ن الوادي خيالً مألألعلي�م تي�؟ واهللا 
ومن�م  مراءبو��ر: منا األأفقال  .م�أم� ومن�م أفقالوا للمهاجر�ن: منا 

 ىلع إمامة ىلعنه لو اكن أفظهر . »من قر�ش ئمةاأل« :ج الوزراء واحتج عليهم بقول
ال  بو��ر اكن شيخاً ضعيفاً أيب ب�ر، وأظهروه ونازعوا مع أل وأ ظهره ىلعنص أل

. پس معلوم شد »تقيةمعه  عةمنازـيتصور امتناع ال فأ�وال رجال،  �ةمال هل وال شو
ی  ھیچ کس از خلفای ثالثه خلیفه نشده، و در رتبه س علی علم و اذن و تجویز که بی

خلیفه شد  ،چھارم به علم و اجتھاد خود و رای اھل حل و عقد آن وقت و اجماع
 س در ھر مقامی علی ،ی ثالثه بدان نوع خلیفه شدند. پس بدین جھات چنان که ائمه

رت و چه از جای خود مقرر کرده ایم چه در علم چه در شجاعت و قوت عشی را به
ی چھارم، نه اینکه خدا نخواسته در استحقاقش  حیثیت پسر و عم و چه در رتبه

ای مدعی  :گویم حرفی داشته باشیم، بلکه در استحقاق وی حرفی نداریم و لکن می
مثل استحقاق خالفت مطلوب تو نیست و س شان علی آنچه متفق علیه است در

ی  حقاق خالفت اولویت بالفاصلهو آنچه مطلوب تست مثل است ،فایده است بی
ی یقینیه از علی و اھل اجماع مختلف فیه است، پس مختلف فیه را ترک  معلومه

کنیم و بر دیگر متفق علیه بین الفریقین بیاییم و گفتگو بر وی بکنیم و آن متفق 
است که بدین ترتیب واقع شده چه این وقوع بدین  بیوقوع این خالفت کذا هعلی

کردی، پسر برای تو این  است، واال تو ای مدعی این قدر داد و فریاد نمی ترتیب متواتر
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مانده است در ابطال این وقوع مرتب از وجه تعصب بگویی امامت نزد ما از اصل دین 
نیست از فروعات است، ظن برای (فروعات) کافی است و خصوص مدعای ما که 

افی ھستی و ادعای ابطال وقوع آن گونه است مسلم الثبوت بلکه یقین است، تو ن

الواحد نصف «داری و امامت نزد تو از اصول دین است، چیزی را بیاور که مثل 

منتج یقین باشد نفی مدعای ما بکن و اثبات مطلب  »قةالشمس مرش«و  »االثنني
خودت که مقدمات یقینیه بر وی مطلوب است به غیر و سلب استحقاق خالفت 

ی شروط سابقه ات را اثبات  اولیت مذکوره از غیر حضرت بنما و مقدمات ممنوعه
افضل اصحاب و معصوم  س بکن، موافق علم آداب اول برھان یقینی را بیار که علی

ت، و ثانی بر این که امام باید افضل باشد مفضول ممتنع است، و ثالث بر این که اس
ی اول بالفاصله است چنان  واجب است که معصوم باشد، و رابع بر این که علی خلیفه

ِ ٱَوَ�ِٰ�ن رَُّسوَل ﴿ آمده: ج شان حضرت که در بعد  ]۴۰[األحزاب:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوََخاَ�َم  �َّ

ا ﴿: قوله َحٖد ّمِن رَِّجالُِ�مۡ مَّ
َ
بَآ أ

َ
ٌد � و اال فرض کردیم فضایل  ]۴۰[األحزاب:  ﴾َ�َن ُ�َمَّ

رسید  ج آنھا به معجزات محمد هدر کثرت و صحت و خرق عادت و تفرد ب س علی
نص  نمود تا آن فضایل بی ج نص مذکور داللت بر خاتم النبوت محمد آن معجزات بی

ی علی  ) بالفاصله داللت بر خالفت اولیت بالفاصله(علی کرم الله وجھه اول الخلفاء
بکند، با وجود این که علی در فضایل متفرد نیست و فضایلش خارق عادات نیستند؟ 

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ی شبھات تو این آیت است عمده ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَن َوُ�ۡؤتُو لصَّ که به قول مفسرین  .]۵۵[المائدة:  ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  لزَّ

است وقتی که انگشتری خود را در حالت رکوع به سائل داد. تو  س شان علی در

ِينَ ٱوَ ﴿ برای حصر و ولی به معنی خلیفه و امام است، و از ﴾إِ�ََّما﴿ :گویی می َّ�...﴾ 

تردد  ﴾إِ�ََّما﴿مقتضای ورود  .حال است ﴾َ�ٰكُِعونَ وَُهۡم ﴿ :است، و قوله س مراد علی
چه تردد و نزاعی  ج مخاطب و نزاع است. در وقت نزول آیت و حالت حیات پیغمبر

در امر خالفت بود، یا (ولی) در چه جایی در قرآن یا در لغت به معنی خلیفه آمده، تا 

ِينَ ٱوَ ﴿ در این آیت ھم بر وی محمول شود، و از ی  صیغهخر که ھمگی تا آ ﴾...�َّ
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 نه این که افضل اھل زمان است
 

 یکون) علمش عیان است(بما کان و 
 

 به ھاشم انتسابش گشته معلوم
 

 ز اوالد علی و ھست معصوم 
 

 به وصف اختفا از بیم موصوف
 

 چو عنقا گم مسمی، اسم معروف 
[ 

 نبی را من بگفتم عصمتش ھست
[[ 

 در آن ھم جانم از منکر نمیرست 
[ 

 چگونه نائبش معصوم گویم
 

 خدایا از کجا اھلی بجویم 
 

 ھمان علمی (بما کان و یکون) است
 

 چون پرس کی الیق به چون است! ز بی 
 

 علی را ما به جای خود گذاریم
 

 در استحقاق وی حرفی نداریم 
 

 ولی گویم وقوع این خالفت
 

 نداده به رخش از خلف آفت 
 

 تعصب مدعی را گر بپوشد
 

 به ھر حالی به ابطالی بکوشد 
 

 است امامت نزد وی از اصل دین
 

 بیارد آنچه انتاجش یقین است 
[ 

                                                                                           
العربة بعموم اللفظ ال بخصوص «چه موجب مفرد گرفتن است، چه که اند  جمع

کی مخصوص به  ﴾وَُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ ی اصول الفقه است. ی مقرره قاعده »السبب
ی حالیه بود، چه موجب؟ چرا به جھت احتزاز از نماز یھود صفت بودنش جایز  جمله

انام وليكم اهللا ورسوله « :است چرا نفرمود س نباشد؟ و اگر منظور خالفت علی

آید نه کالم محتمل، و اگر ولی  است به کار می س ؟ آخر برای تو خود نام علی»وعىل
فت نیابت پیغمبر است، معنی خالفت خدا و پیغمبر به معنی خلیفه باشد و خال

برای  ﴾إِ�ََّما﴿ برای خاطر تو. با این ھمه جواب فرض کردیم که س چیست؟ علی
جمع مفرد است که  هحصر است و ولی به معنی خلیفه است و مراد از ھمگی صیغ

علی  ی شما اال خدا و پیغمبر و علی، اوال معنی خالفت یعنی نیست خلیفه ،علی باشد
باشد ما سه نفرمان  س در حیات پیغمبر نیست و ثانیًا ھرگاه خالفت منحصر در علی

 رود و شما یازده، ما راضی ھستیم.  از دست می
 شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی گو مشت خاک ما ھم بر باد رفته باشد.
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ه در موضوع امامت انشاء کن نظره یدر ا -یتعال رحمه الله– یمولو
ن اعم یه واجبات دیتاب و سنت سنکد: بر حسب نصوص یگو اند، می فرموده

ن کم، لیه به تعداد زحمت است آنھا را بر شمارکار ھستند ین بسیاز فرض ع
ده و عمل یه دوام عقکم: ھر چه ییم بگویتوان می به صورت ضبط به قاعده

ه نمودن اسباب علم و یبر آن متوقف باشد واجب است مانند تھ یاسالم
ه و ینبوی  هیم و سنت سنیرکاعالم و حفظ قرآن  یم عام و وجود علمایتعل

نھا باشد واجب است مسلمانان آن را به جا یه ایه موقوف علک یھر علم
 یه زندگکات یاسباب اقتصادی  هیقضاوت و تھم علوم یآوردند، بالخصوص تعل

ن معتبر است، و آماده یه بعد از علوم دکبر آن موقوف است، و علم طبابت 
 ه آن باشد. یه موقوف علک یدفاع از وطن مسلمانان و ھر صنعت یرویردن نک

مسلمانان تمام  یعام برا یشوایآنھا است نصب امام و پی  و از جمله
از  یشورکن نشد واجب است در ھر کپارچه ممیکجھان، و اگر به صورت 

انجام دادن  یه براکن شود ییچنان تع یعالم اسالم سردار یشورھاک
فه یث شریباشد، و بر حسب نصوص احاد یافکمھمات اسالم و مسلمانان 

من  فةاخلال«فرموده است:  ÷ د االنامیه سکرا یباشد، ز یشیه قرکواجب است 

 ی هیآآزاد و عالم و صاحب پ یه مردکو شرط امام آن است  »طاعوا اهللاأقريش ما 
ت و ضبط باشد، و در مذھب مسلمانان وجوب نصب یفاکاجتھاد و عادل و با 

 ست. یواجب ن یتعال یبر خدا یزیچ چیه ھکچرا  ،امام بر خود مسلمانان است
م و یرکاز نصوص قرآن  ،ن استیل وجوب نصب امام نصوص دیدل
فرض  یواف یافک یشوایه وجود پکمعلوم است  ج ث حضرت رسولیاحاد

ه در ھر ک یدستور و نظام بی است یه عالم اجتماعک یرا عالم انسانیاست، ز
ه سمعًا و نقًال نصب کچنان  یعنیند، ک یتواند زندگان نمی باشد یافکباب 

 ان شد واجب است. یه بکامام واجب است عقًال ھم بر آن منھاج 
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ھاشم  یمسلمانان از بن یشوایند: واجب است پیگو می هیه امامکن یاما ا
ندارد، بالخاصه  یلیگناه باشد، دل بی طالب و معصوم و یبن اب یو از اوالد عل

ه عصمت آن کرا یاساس است، ز بی باتیت و علم او به مغیاشتراط معصوم
نفس به نفس مخالف آداب اسالم ی  هکیر باشد و تزیغی  د به گفتهیشخص با

ن امام را در مذھب خود از ضمن اصول ییتعی  مخصوصًا آنھا مسالهاست؛ 
و  اند، ن به شمار بردهیمعتقدات مسلمی  و از جمله اند، ن حساب نمودهید

جا امام معصوم کاثبات شود، پس از ی  هیقطعی  د به ادلهیه بایامور اعتقاد
دش خوی  امامت اعتبار به گفته یمدعی  هکیرا در تزیم زینکدا ین پیچن

 ند. کب را اثبات یه آن ترتکم یبر نمی ھم از خارج گمان یست، و نصین
ی  را ھمهین مساله سھل خواھد بود، زیان باشد حل ایاگر انصاف در م

تاب و سنت است که کرم خود را کمسلمانان از اھل عقل و شعور دستور م
ن معتبر و یتاب و سنت اجماع و اجتھاد محتھدکشمارند، و در  می معتبر

 یسکن ییاگر نص قرآن است در قرآن تع یل مدعیه دلیموثوق است. بناء عل
مسلمانان آن نص سنت ی  ان نشده، و اگر سنت است حتمًا ھمهیامامت ب یبرا

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس ﴿ تیرا نص آینمودند، ز نمی کرا تر
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
[آل عمران:  ﴾ُكنتُۡم َخۡ�َ أ

غمبران سابق فاضلتر یپ یاسالم از امتھاه امت کن یل واضح است بر ایدل ]۱۱۰
  نخواھد نمود. کر األمه باشد نص قاطع را تریه خک یبوده و ھستند، و امت

دنا یطلبند مانند س می امامتش یه آنھا براک یعالوه آن شخص محترم
عالم و  یاسالم شخص یرم الله وجھه، به اتفاق علماکطالب  یابن اب یعل

ست و یه مدت بکست یسته نیشا ین شخصیچن یعامل بحق بوده، و برا
ند و از طلب حق کست یشش سال بال اختالف دوستانه با مخالفان خود ز

 یشود ھر چه در زمان عل می ت باشد و امتناع ورزد، پس معلومکش سایخو
رم الله وجھه آن را ک یراشد اجرا شده حضرت امام علی  فهیاز طرف سه خل

 ین موضوع را به آن طین سبب ایادانسته و موافق شرع شمرده، و به 
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ن، و یاران حضرت رھبر، ھمه منور و بالخاصه راشدیم: ییگو می هکم ینک می
 ح و ثابت است. یشده صح یآنچه به اعتبار عموم آنھا جار

ه منظوم و نامش ((فوائح)) ک یجناب مولوی  ن رسالهی! ایبرادران گرام
د ینام دارد، از علم عقا ه ((فوائد الفوائح))کن شرح مختصر من یاست و ا

 یار رویبسھای  ه در موضوع امامت مناقشهک یید. و از آن جاینما می بحث
ان آنھا ین مقامند و بیه مناسب اکه ھستند یابحاث مرض یداده و چون بعض

م بضاعت در موضوع اصحاب کر یمسلمانان فائده بخش است، و فق یبرا
ن یه اکنظم در آوردم ی  رشتهاز آن به  یدارم، شمه ا یاطالع ییجز رامک

 گردد: می میاست تقد
 ھای باری گوشداری است ز نعمت

 

 نشان عقل و علم و بختیاری است 
 

 یکم فضل بشر از ھوشیاری است
 

 که ھوش زنده نوش نور باری است 
 

 به ھوش خویش میدانی که عالم
 

 بلند و پست و وحش و نسل آدم 
 

 ھمه آثار ذات ذوالجاللند
 

 بودن آن یزالنددلیل  
 

 دانی که دنیا به ھوش خویش می
 

 زند امواج بر ھم مثل دریا 
 

 در این دنیا ھمه باشیم آغا
 

 سراسر پر شود از غدر و غوغا 
 

 نظام و انتظامی گر نباشد
 

 ز دنیا جای آسایش نباشد 
 

 نظامی کو مسلط باد بر دل
 

 قرین شخص اندر راه و منزل 
 

 نامردی مردکه مانع باشد از 
 

 نظام حق بود با جمع و با فرد 
 

 نظام آشکار و غیب پنھان
 

 نظام دین بود در شخص پنھان 
 

 ی عقلت ھمین است سراسر بھره
 

 که دین اخالق انسان امین است 
 

 سپس ذاتی که آدم تا به خاتم
 

 به بذل دین شدندی فوق حاتم 
 

 فضل انسان شد تبلیغات دین  
 

 ایمان و احسانز نور دین بود  
 

 ز نور این سخن دانی که خاتم
 

 محمد سرور آمد بھر عالم 
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 است چرا چون رحمة للعالمین
 ج

 دل اتباع او پاک و امین است 
 

 چرا دستور او قرآن باشد
 

 ی انسان باشد شفای سینه 
 

 چو تعلیمات آن شد کار انسان
 

 شود مافوق در اخالق و احسان 
 

 جایگاه بودھر آن خانه که وی را 
 

 بودز رجس نفس و شیطان خود رھا  
 

 استکه گل از گلبن و گلبن ز باغ 
 

 چنان باغی فرشته بارگاه باست 
 

 سرا پاک و سراسر اھل آن پاک
 

 از این عالی شده بر چرخ افالک 
 

 چرا بر تخت شاھی شاه آید
 

 چراغ تخت شه چون ماه آید 
 

 وز این شد خیر امه امت او
 

 علو ھمت اومناسب با  
 

 وز این شد یارھایش در تجارت
 

 به بازار خدا دور از خسارت 
 

 خدا ز ایشان خریدی مال و ارواح
 

 به جنت جایگاه اھل اصالح 
 

 ھمان امت که خیر األمه بودند
 

 رفیقانش که عالی الھمه بودند 
 

 ھمان کس دین او را پیشوا بود
 

 ھا روا بود به انواع کرامت 
 

 او از خیر یارانھمه یاران 
 

 چراغ نور بخش روزگار 
 

 چه گویم جستایش یاران پیغمبر 
 

 روزگاراندر ثنای فوج یاران سپاه خیر اندر  
 

 محیط ھادی آمد صدر یاران
 

 به موج نور بر خاک یاران 
 

 محیط ھادی آمد صحب آن شاه
 

 به دین و عقل و علم و عزت و جاه 
 

 به جیش نصرت حق چون فدایی
 

 غیر حق نمودندی جداییز  
 

 فدایی بود نفس و مال ایشان
 

 خدایی بود مال و بال ایشان 
 

 به نصب العین کرده طاعت حق
 

 وز این گشتند بر مقصد موفق 
 

 وز ایشان شد منور جمله عالم
 

 به عرفات بھره ور شد نسل آدم 
 

 ز سر بر داشتندی پایه و جاه
 

 ز دل بر داشتندی راه گمراه 
 

 کردند میھن مال و منزلفدا 
 

 به دیدار محمد شادمان دل 
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 درون شادی رسید از نور ایمان
 

 ز ایمان قرین عھد و پیمان 
 

 به ارشاد و جھاد یارھا بود
 

 ھر آن خیری ز دنیا پر بھا بود 
 

 به شرق و غرب دنیا تا شمالش
 

 از ایشان برد شیطان گوش مالش 
 

 به غربت رفته بھر دین رھبر
 

 قربت رفته نزد حی اکبربه  
 

 چه اخالص درون در دین اسالم
 

 به اخالص درون در کار و احکام 
 

 از این رو مشت آنھا گشت خرمان
 

 شان خارج ز سامان شده خرمان 
 

 از این بو بود رھبر قدر آورد
 

 (لعل الله قدر) به در آورد 
 

 از این رو چندی از آیات قرآن
 

 خوانبه یاران نبی گشتی ثنا  
 

 خصوصًا آیتی در آخر فتح
 

 سرودی بر محمد بھترین مدح 
 

 از این رو بیعه الرضوان یاران
 

 رضای حق سرود از روزگاران 
 

 محمد خود رسول رھبر عام
 

 ھمه یاران او خدام اسالم 
 

 مپرس از آیت توبه که چون است
 

 ثنای حق نشان سابقون است 
 

 مھاجرھا و انصار غیاری
 

 فقیر و شخص دارا فداکاران 
 

 سپس بر تابعین نیک رفتار
 

 رضای حق بیامد بھر اخیار 
 

 دگر مدح و ثناھای خصوصی
 

 به آیات خدا بر ذات قدسی 
 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿از اینھا گشت  مَّ
ُ
 ﴾أ

 

 نشان عز و شان جمله امه 
 

 بیا در بحث یاران خصوصی
 

 شرافت کارھای بھره قدسی 
 

 یارھایشبیا تو پیش یک یک 
 

 ھای پر بھایش خالفت پایه 
 

 که بر طبق مقام شاه رھبر
 

 شوند یک بعد دیگر خلیفه می 
 

 به این حجت شود بوبکر صدیق
 

 به اول جانشین وی به تحقیق 
 

 در اول روز نائل شد به تصدیق
 

 به صدیقین شدی داخل به تحقیق 
 

 ھمان صدیق کامل در کماالت
 

 مجاالتکه یاور بود و یارش در  
 



 ٦٥                      ط آن از نظر اهل سنت و شیعه امامیهوامامت و شر 

 ی خویش به صرف حال و مال و بھره
 

 ی سرور شود ریش مبادا سینه 
 

 رفیق یک دل و دلدار و یارش
 

 رفیق راه و منزل، یار غارش 
 

 رفیق راه در طی مسافات
 

 حرس مانند در دفع خالفات 
 

 به جان و جاه و حال و مال یک سر
 

 سپر بودی به گرد شاه انور 
 

 :س اول ابوبکر صدیق ی خلیفه
 یقصد یش سوین رو بود رویاز ا

 

 قیانوار تصدی  سرچشمه یشد 
 

 در آن دم خسته شد جسم علیلش
 

 لشکیبه امرش در امامت شد و 
 

 کردرد و شخصًا اقتدا کامامش 
 

 ردکارانش امام اھتدا یبه  
 

 یقاران صاحب صدق و تصدیره 
 

 قیھمه بستند اال باب صد 
 یاتشدارد امامت در ح یسک

 

 د عزل او بعد از مماتشینشا 
 

 یعالوه نص قرآن داد بشر
 

 ین باشد به شوریه امر مسلمک 
 

 یفهپس از دفن رسول اندر سق
 

 فهیشد ھمان سرور خل یبه شور 
 

 عمر چون دست خود در دست او داد
 

 عت نمود و گشت دل شادیبه او ب 
 

 ین آن جماعتع حاضریجم
 

 عت در خالفتیردند بک یبه و 
 

 کارن یدر ا یافکعت بود ین بیھم
 

 ارکچ انید بھر دانا ھینشا 
 

 یفه اھل اطرافپس از عقد سق
 

 ز انصار و مھاجر جمع اشراف 
 

 که اھل حل و عقد شھر بودند
 

 عت را نمودندیم بیھمه تقد 
 

 یقتعت در حقین نوع بیبه جز ا
 

 قتینبوده در جھان بھتر طر 
 

 آن گردم در آن دم ی دستفدا
 

 رمکق ایرد با صدکعت یه بک 
 

 رار گردمکدر یح یفدا
 

 ق سرور گشت ھمدمیه با صدک 
 

 یسوگوار یه بعد از چند روزک
 

 یاریبرون آمد ز خانه بھر  
 

 کرام و شرافتبه صد اعزاز و ا
 

 ار خالفتکرد در کتعاون  
 

 یاور ز دفع اھل رده یشد
 

 وتاه مدهکرد در کاطاعت  
 



 خالفت و امامت                                          ٦٦

 یفهھمانا در قتال بن حن
 

 فهیبا آن خل یاوری یردکب 
 

 کذاببشد بر باد آن دجال 
 

 نماند از قوم او نه آب و نه تاب 
 

 کر قسم اسامهھمانا لش
 

 فرستادند با صدق و سالمه 
 

 کردند عالمن یزھر سو آفر
 

 شتندکفر در آن بوم که روح ک 
 

 برفتند و به عزت باز گشتند
 

 گشته جھان تابن حق یچراغ د 
 

 کذاب یبه دفع رده و امحا
 

 ن اقدام در اوالد آدمیاز ا 
 

 درد و آزار ی بیمدت کبه اند
 

 خاطر مردم به گلزار ینمود 
 

 یالمکن یریرت و شیبه حسن س
 

 ید اوضاع نظامیبچسبان 
 

 یدنه جمله چون گلزار گردیمد
 

 دیمقام عزت ابرار گرد 
 

 کشته شد بسمامه یچو در جنگ 
 

 اقدس یھاز قرآن خوان و حافظ 
 

 کر جمع جمله قرآنعمر در ف
 

 شان که مکتوب است در جاھای بی 
 

 یقر صدکه تا بوبکشد  کتحر
 

 کند جمعش به پر عزمی به تدقیق 
 

 کاملسال  یکبه ظرف مدت 
 

 ھمه قرآن شامل ینوشتند 
 

 یمصف یپوست آھو یبه رو
 

 ینه اصفیاتبان سکبه دست  
 

 یقش صدیمجموعه مانده پھمان 
 

 قیبه توف یتوبکبه م یبه محفوظ 
 

 یچون شب چراغ افروز بود یعل
 

 یدلسوز بود ین بسید یبرا 
 

 یار مردکجدا از  یگشت ینم
 

 ینه سردیدر سیس ز حک یدیند 
 

 چرا چون سیرتش چون مصطفی بود
 

 شه طالب صدق و صفا بودیھم 
 

 یردبگ یه نامردکرد آنیبم
 

 ردیبگ یسردی  رخنهز مردان  
 

 که نامردی ز مردان خیلی دور است
 

 شه پر ز نور استیدل مردان ھم 
 

 قیذات حق بارد چو توف یرضا
 

 قیض توفیاز ف یمدت کبه اند 
 

 یقر صدکآن بوب کبه جان پا
 

 قین بنمود صدیخدمت به د یبس 
 



 
 
 
 
 

 س خالفت عمر

 یادبن یکمھمتر خدمتش آن ن
 

 رد آزادکعمر را در خالفت  
 

 ی دل گرم و عاطفنرم و عل یعل
 

 د از او نور عواطفیجوش یھم 
 

 یبت و پر شخص بودیعمر با ھ
 

 یس ز او به حال ترس بودکھمه  
 

 مردمان اھل آن روزبه حال 
 

 مناسب در شب و روز یعمر بود 
 

 عمر با حزم و عزم و دور ز وسواس
 

 ار خود به اخالصکشده مشغول  
 

 ی اضطراب قلب در ناسدیچو د
 

 ش ابن وقاصیرد جکمجھز  
 

 مدائن را به ھمت فتح بنمود
 

 به سلمان کار و بارش کرد محدود 
 

 یدارش بیبه امر جنگ و سوق الج
 

 ارکبه سر  یار را دادکحدود  
 

 کاراف کبه شور و شوق صحب پا
 

 ارکپر  یایاو دن یایدن یشد 
 

 کردارھا کاو  یمدت کبه اند
 

 ردکسان بد رھا کسان از ناک 
 

 ر مھماتیبه عدل و داد و تدب
 

 مات یمتیق بی رامت زنده شد،ک 
 

 ک فرمودره پایسپاه او جز
 

 گر بودیرش فتوحات دکدگر ف 
 

 ش او عبادان تا به اھوازیج به
 

 رازیران تا به شیا کجنوب خا 
 

 عراق پر فوائد تا شمالش
 

 مالشکبه اسالم شاد و واصل تا  
 

 ی پر نورھجری  به سال ھجده
 

 ش منصوریشھر زور آن ج یگرفت 
 

 رانیفتح اسوی  بهرد کمت یعز
 

 رانیر شرافتمند شیبه شمش 
 



 خالفت و امامت                                          ٦٨

 به ھر جا رفت عدلش آن در آن جا
 

 جا بی ارکن مردم یب ینماند 
 

 کم اسالمر حیعراق آورد ز
 

 ن عامیرد وقف مسلمکسوادش  
 

 ینه حد غربیعبادن تا مد
 

 یوفه تا به حلوان حد شرقکز 
 

 یا پرستندمبادا فاتحان دن
 

 ز ارشاد و جھاد حق نپرستند 
 

 کردشام و ماورا  کفتوح مل
 

 بردی  اردن حمله کبه قصد خا 
 

 ت المقدسیب یجملگن یفلسط
 

 ن اقدسیم دکر حیامد زیب 
 

 یارتز یعمر خود رفت و فرمود
 

 نش تجارتیارت بھر داریز 
 

 ک مصر فرمودھمانا فتح مل
 

 اسودیھمه مردم در آن عالم ب 
 

 به فتحش پر شد از انوار اسالم
 

 امکن و احیبه علم عالمان د 
 

 ھا در عصر او بودخالصه فتح
 

 نصر او بود ق خدا دریه توفک 
 

 کار و بار اسالمرد کمرتب 
 

 به عدل و علم و عقل و نشر احکام 
 

 کردنداز او دار القضا معمور 
 

 ردندکھا رضا مشھور  ز مردم 
 

 کوفه خود فرستاد ابن مسعودبه 
 

 ن بودیمحدث، عالم معروف د 
 

 به استقرار شخص ابن مسعود
 

 علم در اشخاص مشھود یفرود 
 

 ی بصره را دادقضا یابو موس
 

 او گشت دل شادی  به نص نامه 
 

 ی به شام ابن جبل زودفرستاد
 

 جامع علم و عمل بود یه شخصک 
 

 ھا برداشت از دل هکه لکز م
 

 مت پر نمود ھر جا و منزلکز ح 
 

 به او داد یروزیمن و پیمن پر ی
 

 شد به ارشاد یبالد مصر عصر 
 

 ی به ھمتفرستادیبه ھر جا م
 

 متکعقل و علم و ح یدارا یسک 
 

 یاراناز جمھور  ینباش مخف
 

 بماند چون سند در روزگاران 
 

 اور شخص عمر بودیدر یه حک
 

 زود یآمد ی میبه ھر دم خواست 
 

 دریعقل و علم و فضل ح یفدا
 

 اوریار و یسرم، چون بود با حق  
 



 ٦٩                                                                     سخالفت عمر  

 به کار حرب و سوق الجیش ابطال
 

 ر و مستشار شد به ھر حالیوز 
 

 به قصد آن مودت باد معلوم
 

 لثومکرد بنتش ام کبه عقدش  
 

 یتولد شد از او آنجاب چند
 

 یپسر با دختران ارجمند 
 

 کلثوم) نبوده ام یه از (جنک
 

 در زھرا است معلومیز نسل ح 
 

 درم چون با عمر بودیح یفدا
 

 شه چون درخت پر ثمر بودیھم 
 

 کردارھا کمش کعمر در عھد ح
 

 ھا بردن به اوج منتیامور د 
 

 یر اسالمبه شرق و غرب شد جا گ
 

 الم علم اعالمکفروزان شد  
 

 یام خالفتدر آن ده سال ا
 

 جھان شد مثل جان پر لطافت 
 

 به آخر شد مشرف از سعادت
 

 از عطا شھد شھادت یدیچش 
 

 ز عقل و علم و عدل و حزم و عزمش
 

 در آن اوقات آمد ختم قلمش 
 

 امر فرمود از شرافت یبه شور
 

 ن تا شود صاحب خالفتیمع 
 

 یم استرکنص قرآن  یه شورک
 

 م استیعش صاحب عقل سلیمط 
 



 
 
 
 
 

 س خالفت عثمان

 با شرافت علی با اھل شوری
 

 معین کرد عثمان در خالفت 
 

 یل خالفتم یگر داشت یعل
 

 اقتیس مخالف در لک ینبود 
 

 ی موافقبود نمی دریاگر ح
 

 قیشد نصب عثمان در حقا ینم 
 

 ین استن ایدانست عثمان ع یول
 

 امین و مومن و صاحب یقین است 
 

 یدانرار مکدر ین رو حیاز ا
 

 ن عثمانییرد در تعکاعانت  
 

 یقت بود عثمان شخص موثوقحق
 

 ز دل برداشت داغ فوت فاروق 
 

 کاملن او با صدق ییپس از تع
 

 به عقل و عدل و علم و حلم شامل 
 

 ین نصر و فتوحاتآمد بھر دیم
 

 ن مساحاتید کرد ملکتوسع  
 

 به شرق و غرب واصل نصرت و فتح
 

 ناشر مدح یدیرس می ز ھر جا 
 

 فتوحات سپاه جمله اصحاب
 

 باب االبواب کو اصل به مل یشد 
 

 ین سر رھبرفه آن امیخل
 

 ش مظفریبود در ج یسپاھ 
 

 ن اصحابیرد از بک کدر ینزاع
 

 به ھنگام تالوت با تب و تاب 
 

 کاررد آثار آن کفه فھم یحذ
 

 ن شاه مختارید بھر دینشا 
 

 دیب مخصوص گردکسوار مر
 

 دید تا عثمان را دیارامین 
 

 یش عثمانشخصا پان فرمود یب
 

 ه درد پر خطر آمد به قرآنک 
 

 لھجه سراسر یکمسلمانان به 
 

 رده قرآن در ھمه درکتالوت  
 



 ٧١                                                                  سخالفت عثمان  

 سپس عثمان به مرد چست و چاالک
 

 کلجنه به ادرا یکرد کن یمع 
 

 بر لجنه خود سردار باشد یعل
 

 ار باشدکشه حاضر آن یھم 
 

 به امر حضرت عثمان عارف
 

 از مصاحفبشد حاضر ھمه جور  
 

 عثمان مصحف که جمع آورد صدیق
 

 قیجمع و تحق یارندش برایب 
 

 کمتر از آنا ی یتیمبادا آ
 

 ات قرآنیشود ناقص از آن آ 
 

 یشیسندش به لھجات قرینو
 

 یچنان نازل شد از اعالم عرش 
 

 آن شود ثابت به ھامش یسوا
 

 ع از انسان طائشینگردد ضا 
 

 کملب شش نسخه مین ترتیبه ا
 

 ز قرآن منزل ینوشتند 
 

 ی اسالمزھاکبه مر یفرستاد
 

 ن با شامیه و بحرکبه مصر و م 
 

 وفه بر اشخاص اعالمکبه شھر 
 

 ض نور اسالمیجھان پر شد ز ف 
 

 کهمقام است  ینه ذیبھر مد یکی
 

 حسب العرف نام آن (امام) است 
 

 یاراندگر با اتفاق جمله 
 

 توبات قرآنکد میبسوزان 
 

 مسعود یچون اب یمرتض یعل
 

 زود یه آمدیموافق در قض 
 

 ھزاران رحمت حق باد بر او
 

 اوی  منظومهی  بر اھل لجنه 
 

 د از خالفاتیه عالم را رھانک
 
 

 ه سد شد بر مصاحف راه آفاتک 
 

 ین سر رھبرفه آن امیحذ
 

 حق بر او چون گشت رھبر یرضا 
 

 ی باغ جنتسه باره شد سرا
 

 در عھد حضرتگرش یدو بار د 
 

 یاراند (بئر رومه) بھر یخر
 

 ش عسرت با دل و جانیجھاز ج 
 

 ین بار سوم از جمع قرآنھم
 

 از روح رضوان ید علییبه تا 
 

 ن اول به آخریبدانند اھل د
 

 با حق بود باطن به ظاھر یعل 
 

 ھمان طور یبود نمی اگر عثمان
 

 به ھر دور یرفتن نمی با او یعل 
 

 اتیصاحب معنو ه عثمان بودک
 

 راماتکا صاحب یمان و حیبه ا 
 



 خالفت و امامت                                          ٧٢

 ی وجودشض حق بودیسراسر ف
 

 ه جودش بود ھمراه سجودشک 
 

 یب شاه معصومحب ین بودیوز ا
 

 لثومکه و ام یبداد او را رق 
 

 ینبودش در امور حق قصور
 

 ین فتورینبودش در امور د 
 

 یل غوغااھل نفاق و م یول
 

 خواھند جز طاووس و ببغا ینم 
 

 یرند بر صورت پرستیم یھم
 

 یرند راه و رسم پستیگ یھم 
 

 منافق بود در جنب و جنوبش
 

 ذنوبش یه طاعاتش شمردندک 
 

 یشه در مقام فتنه خواھیھم
 

 یاھیند اال رو سیجو ینم 
 

 ی بودجنوبش اتصال اجنب
 

 ی بودن نبییبه دل دشمن به آ 
 

 نھفته ھا نھان اندربه مدت
 

 به صورت خوب و سیرت مار خفته 
 

 یارشبر د یبه فرصت آمدند
 

 آتش سوزان دارش یشدند 
 

 ضا بود و قدر در روز و در سالق
 

 ن نوع احوالیس اکدانست  ینم 
 

 و گر نه دفع غوغا بود آسان
 

 گشتند از چارش ھراسانینم 
 

 فرمود یعالوه ذات عثمان نھ
 

 اشرار نابودی  ز دفع زمره 
 

 یناندران ب یچو غوغا گرم گشت
 

 نیامداد ابن یعل یفرستاد 
 

 ین رفتهار از بکو  یدندیرس
 

 خود مار خفتهی  لقمه یگزند 
 

 کار استشھاد عثمانختام 
 

 رد قرآنکتالوت  یبشد وقت 
 

 کارقضا آمد نماند چاره در 
 

 به طبق عادت سلطان قھار 
 

 ی شدچو استشھاد عثمان منجل
 

 بود یعل یدر مول خالفت حصر 
 



 
 
 
 
 

 س یخالفت عل

 یع اھل حل و عقد اسالمجم
 

 رامکبه ا یعت نمودندیاو ب به 
 

 ی عز و شرافت با رتبه یعل
 

 بر سر تخت خالفت ینشست 
 

 ی صاحب معالمنعم الول یعل
 

 منور قلب سالم یاز او گشت 
 

 کیزه اخالقزه و پاکیپا یعل
 

 آفاق یفرد بود از رو یبه مرد 
 

 ی نسب بود، عالی، ھاشمیشیقر
 

 د خاندان خوش حسب بودیول 
 

 علی ده ساله بودی وقت عصمت
 

 ھمت یآمد به شاه عال یه وحک 
 

 اول بشر بود یز معصومان عل
 

 مان خوش ثمر بودیل نور ایبه ن 
 

 ه تا اوقات ھجرتکدر م یعل
 

 مالزم بود دائم نزد حضرت 
 

 کارانه آمدشب ھجرت فدا
 

 به رختخواب آن جانانه آمد 
 

 شینت مواله) به جاک(من  یعل
 

 شی) شد جزای(فمواله عل 
 

 یدان مواخاتپس از ھجرت به م
 

 برادر بود با سردار سادات 
 

 ن را حفظ فرمودیبه علم نحو د
 

 رد مسعودکان را یع قاریجم 
 

 یلشبه علم و حلم و اوصاف جم
 

 لشیا مثیم بود در دنک یبس 
 

 یارانبرجسته به  یھاز خدمت
 

 نبوده مثل او در روزگاران 
 

 ف آمد وجودش در شرافتیشر
 

 ته فرد بود اندر لطافتکبه ن 
 

 اخالقشرف در عقل و علم و دین و 
 

 آفاق یبود مر مرد را در رو 
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 یم و علم بودکد عقل و حیفر
 

 یرت و پر حلم بودید غیفر 
 

 یدان امانت مرد بودیبه م
 

 یرامت فرد بودکبه وجدان  
 

 ینھا بشد در او محققا یکی
 

 ر از حقید بر زبانش غینبا 
 

 بپرس از مجلس و محراب و منبر
 

 اران رھبریش بر ھمه یثنا 
 

 کر و عمر ورد زبانشابوب
 

 شدی شیرین دھانش به عثمان می 
 

 یعشد در وقا نمی اگر ھمدم
 

 عیار ضاکشرف در  یتلف گشت 
 

 یارانجز از بحث ثنا و مدح 
 

 نشد صادر از او در روزگاران 
 

 حقیقت کار مردان جمله مردی است
 

 نه چون نامردھا گفتار سردی است 
 

 ی حق ببارد مثل بارانرضا
 

 ارانیدر و ارواح یجان حبه  
 

 ک خوارجدر آخر دست ناپا
 

 و مارجیدست پست د یه بودک 
 

 ه شد به سه اشراف الناسدیشک
 

 ه با عمرو بن عاصیو معاو یعل 
 

 شھادت یافت حیدر از ھمان دست
 

 جفا رست بی دوم مجروح و سوم 
 

 ین بود از سعادتحق چن یقضا
 

 در از آب شھادتیبنوشد ح 
 

 خودش عثمان و فاروق چو یاران
 

 مرد موثوق یکایک یه بودندک 
 



 
 
 
 
 

 س خالفت حسن

 عھد حسن بود پس از مرگ علی
 

 ی عالی رسن بود حسن سر دسته 
 

 به صورت یبوده جد خود یشب
 

 رتینه در صورت فقط با ربط س 
 

 یعت نمودندمسلمانان ھمه ب
 

 شش فزودندیھم از اخالص خود پ 
 

 ی بودحسن گر چه امام مجتب
 

 ن مرحبا بودیدر آن عالم قر 
 

 رت رفت از نور لطافتکبه ف
 

 ه صلح آمد اساس ھر شرافتک 
 

 یارانر است حفظ جان یخ یبس
 

 مارانز آزار دھان زخم  
 

 به چندین شرط شرعی صلح فرمود
 

 تنازل از خالفت نشر بنمود 
 

 یه گرفت از او خالفتمعاو
 

 به رسم صلح و آداب لطافت 
 

 ه او ھم بود از اصحاب رھبرک
 

 برابر ین بودیبه ام المومن 
 

 کتاب رھبرھم بود از  یکی
 

 دریاتبان مانند حکان یم 
 

 ینسبت و عبدالمناف یشیقر
 

 یمساف یبود نمی را خالفت 
 

 به او فرموده بود آن شاه عادل
 

 )ذا ملكت فاعدلإ(خطاب حق  
 

 کرد اثباته ین قضیبه عالم ا
 

 سادات یالم حضرت موالک 
 

 یصلح)ش از (سید) پیس یز (ابن
 

 دوا فرمود قلب مرد صالح 
 

 ک رھبرن بود آب پایمراد ا
 

 درکدون نبود م یاین دنیبه ا 
 

 سلطنت در دین کافی استمر آنھا را 
 

 دعاشان  بھر دل چون ورد شافی است 
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 عالم یرو یایبار اولک
 

 شان بود معلوم و مسلمیاز ا 
 

 ارانک یکه بر ارواح جمله نک
 

 ببارد رحمت حق مثل باران 
 



 
 
 
 
 

 ج ت حضرتیاهل ب

 تشچون طی بحث یار نیک صی
 

 مناسب شد کالم از اھل بیتش 
 

 ھمان بیتی چراغش زیت نور است
 

 تش چون بلور استیدرون اھل ب 
 

 ت رسالتیبه حق ب یتیھمان ب
 

 عالم از درد ضاللت یدوا 
 

 ی ز انوار رسالتتیھمان ب
 

 از جھالت دیھمه عالم رھان 
 

 ھا داد مکخدا نسبت به رھبر ح
 

 ھا داد به وجه اختصاص پرب 
 

 یقواجب بر او مخصوص ال یبس
 

 قیحقا یحرام آمد بر او بعض 
 

 ی بودھمانا از مباحاتش صف
 

 بود یتفکه آن حضرت به آنھا مک 
 

 کرد بعد از عمر پنجاچو ھجرت 
 

 آمد در آنجا یمھماتش بس 
 

 مردمان بودیاد از ه ازواجش زک
 

 مت افزودکاز ح یه بر عاقل بسک 
 

 ر اصھاریثکمت در آن تکم حیک
 

 ن شاه ابراریمع یه گشتندک 
 

 کام زنانهدوم از نشر اح
 

 انهیحرام و واجبات اندر م 
 

 عات بر ناسیسوم از بھر تشر
 

 د بر درون ناس وسواسییاین 
 

 ینچھارم دفع فتنه اندران ب
 

 فرض بر عینکه بر رھبر بشد چون  
 

 ز پنجم رحم بر اھل رضاعه
 

 تش در اضاعهیفتد اھل بین 
 

 مان سالمیعالوه گر بود ا
 

 نماند شبھه اندر قلب عالم 
 

*** 
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 ی جمله اھل خاندانششدند
 

 ه در ضمانشیھمه اندر حما 
 

 ید بر اھل مقامشبار می هک
 

 شه از خدا نور سالمشیھم 
 

 یباتشنساء صالحات ط
 

 او شدند از رغباتشبه دل با  
 

 یا نساء) آمد ز باریخطاب (
 

 یچون نور سار یاضافه بر بن 
 

 ی با نسا بودخطاب ذات بار
 

 مضاف ھمدم صبح و مسا بود 
 

 به دو نھی و سه امر از بھر ایشان
 

 شان یت ذیان اھل بیھمه شا 
 

 خطاب حق به اھل بیت حق بود
 

 اطاعت در خطابش مستحق بود 
 

 از دربار اقدساراده صادر 
 

 نماند رجس بر اھل مقدس 
 

 نباشد دامن ازواج رھبر
 

 درکم یز رجس طبع نامرد 
 

 ررکر از خدا آمد میچون تطھ
 

 بود دامان ازواجش مطھر 
 

 که آمد ین دستور ربانیاز ا
 

 امدیحجاب رحمت و عصمت ب 
 

 خدا با رھبر خود مھربان است به
 

 د ھمان استیشا می شانس آنچه 
 

 کسی بر عرش معراجش بلند است
 

 نباشد شبھه فرشش ارجمند است 
 

 ین پسنه تنھا امھات المومن
 

 ه اھل خدمتش باشد مقدسک 
 

 ک استاندر ظرف پا کطعام پا
 

 اگر چه اصل جمله عین خاک است 
 

 یت رضوانع خادمات بیجم
 

 وانیفرشته خلق در خان و در ا 
 

 ین بل خادماتشنه ام المومن
 

 از ھوا ذات و صفاتش کپابود  
 

 ت رضوانیخدمت اندر ب یبرا
 

 وانکیچو  یعال یسکد جز ینشا 
 

 ین ذات واالد ھمنشینشا
 

 ر خلق باالیمگر از اھل خ 
 

 کیزه اخالقزه و پاکیھمه پا
 

 ز و خانم و سردار آفاقینک 
 

 یفهخصوصًا آن عف
 

 فهیه پرورده به انوار لطک 
 

 یق انورت حضرت صدیز ب
 

 بھر و رھبر ییفدا یخود بود هک 
 



 ٧٩                                        جاهل بیت حضرت  

 دشیرس یبه معصوم ییرایحم
 

 دشیبه وصلش از قضا آمد نو 
 

 قیب صدیتادی  به دل پرورده
 

 قین علم و حلم و نور تصدیقر 
 

 رھبر یموالی  ستهیبه حق شا
 

 ق به انوریبود ال یه نورانک 
 

 یب بودیس شاه دور از عیجل
 

 یب بودیس ماه نور از غیان 
 

 بیل ال ریاز ھمدم تنزب یقر
 

 بین ملھم اسرار از غیقر 
 

 یت و اخبار رھبربه صدھا آ
 

 خواند از بر به توی دل که خود می 
 

 یعتام شرکده درس احیمع
 

 به زنھا اھل نصر و اھل ھجرت 
 

 ن استاده با اسناد حق بودیھم
 

 ه ارشادش ھمه ارشاد حق بودک 
 

 رت ظلمت دلین نور بصیدر ا
 

 به نزد مرد جاھل نماند جز 
 

 کبرق ایصدی  قهیھمان صد
 

 دربار رھبری  ستهیبود شا 
 

 ولی شیطان به مکر و درد وسواس
 

 ناس ین قسمتیبود دائم قر 
 

 چو گشتی ھمدم و ھم فکر ابلیس
 

 سیس است در القا و تلبیچو ابل 
 

 در آن دربار مملو از فرشته
 

 ن حق نشستهیھمه در ضد د 
 

 یتچند آ تیحق از عنا یول
 

 برائت از دنائت یفرستاد 
 

 چو حق در عصمت و پاکی گواه است
 

 اه استیش سی) روین (ابن ابیقی 
 

 یتعنا یردکن بس خدا یھمنش
 

 تیبرائت داد از منصوص آ 
 

 ق داردیتصد یسکبه قول حق 
 

 اردیال بد به دل ھرگز نیخ 
 

 ییرھا یز بدبخت یپس ار خواھ
 

 یمشو تابع به ارباب مناف 
 

 که فرض است اعتقاد مرد مسلم
 

 ر ناھموار سالمکبود از ف 
 

 کم نص قرآن معظمبه ح
 

 رمکا یبه قول حضرت موال 
 

 زدانیحت واجب آمد بھر ینص
 

 قرآن یعنین یمبدا د یبرا 
 

 رھبر عالم محمد یبرا
 

 ان ممجدیشوایپ یبرا 
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 عامه از افراد اسالم یبرا
 

 امکن و احیز اھل التزام د 
 

 یت ذات رھبرادب با اھل ب
 

 اران سراسری ی ادب با زمره 
 

 ین اسالمشان بود نشر دیاز ا
 

 ار اعالمکخصوصًا با خالفت  
 

 ین رھبرد یایادب با اول
 

 از آنھا قلب عالم شد منور 
 

 ادب با جمله اھل علم اصالح
 

 را بودند مصباح یکشب تار 
 

 ه دارد خدمت عامکادب با ھر 
 

 ن اسالمیاحترام دبه اھل  
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 یمرحوم ماموستا مال محمد ربیع دیدگاه
 ((معاصر))

 یهـ شمس ١٣٧٥ یمتوف

 
 درباره خالفت و امامت

 
 و فضیلت اصحاب و اهل بیت پیامبر

 علیه و علیهم اجمعینصلوات الله 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 خالفت و امامت

 . یرھبر یاست و امامت به معن یندگینما یخالفت به معن

�ۡذ قَاَل َر�َُّك ﴿ بود: ÷ ن حضرت آدمیدر زم یتعال یفه خدایخل
�ِض ٱلِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� 

َ
ه ک یادآور وقتی« ]۳۰[البقرة:  ﴾َخلِيَفةٗ  ۡ�

 .»را یفه این خلیدھم در سرزم می ھمانا من قرار :پروردگارت فرشتگان را گفت
ه وارثان علم و کشان ینان به حق ایم و جانشیغمبران بطور مستقیتمام پ

 یو تعال کتبار یندگان خدایباشد خلفاء و نما می مت و رسالت آنھاکح
زان یآوردند و عدل و قسط را م ن به اجرا دریه اراده او را در سرزمکھستند 

ن مورد به حضرت داود یدر ا یتعال یه خداکار قرار دھند چنان یو مع

�ِض ٱإِنَّا َجَعۡلَ�َٰك َخلِيَفٗة ِ�  دُ ۥَ�َٰداوُ ﴿ح دارد: یخطاب صر
َ
َ�ۡ�َ  ۡحُ�مٱفَ  ۡ�

ِ  �َّاِس ٱ پس  مین قرار دادینده خود در زمیداود ما تو را نما یا« ]۲۶[ص:  ﴾ۡ�َقِّ ٱب

 . »م نماکن مردم به حق حیدر ب
 م. ییگو می نیراشد یرا، خلفا ج رمکنان به حق رسول ایجانش

**** 
 ی، حسن بن علیر، عمر، عثمان، علکن پنج نفرند: ابوبیراشد یخلفا

 ن. یھم اجمعیرضوان الله عل
سال بوده است، و بعد از  ین سیراشد یخلفا ینیمدت خالفت و جانش



 ٨٣                                      خالفت و امامت  

افته است: یل یتبد یت دارکبامارت و سلطنت و ممل یومت اسالمکآن ح

 یخالفت بعد از وفات من س«. »ةمارإثم بعدها ملك و سنةبعدي ثالثون  فةاخلال«
 .»افتیل خواھد یتبد یلت دارکو مم ییسال خواھد بود و پس از آن بفرمانروا

تحقق  یتعال یه خداکز آمده است، چنان ین ییفرمانروا یخالفت به معن

ُ ٱوََعَد ﴿ آن را نسبت به امت اسالم وعده فرموده است: ِينَ ٱ �َّ َءاَمنُواْ  �َّ
 ْ ٰلَِ�ِٰت ٱِمنُ�ۡم وََعِملُوا �ِض ٱلَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ل�َّ

َ
ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱَكَما  ۡ� َّ� 

عمل مان آورده و یه از شما اک یسانکبه  یتعال یخدا« .]۵۵[النور:  ﴾ِمن َ�ۡبلِِهمۡ 
ه کن داده است چنان ین سرزمیرا در ا ییفرمانروای  وعدهاند  صالح انجام داده

 . »شان بودندیش از ایه پکفرمانروا ساخت آنان 
ز آمده است: اما ین یو مال یو اخالق یوراثت فرھنگ یخالفت به معن

 .]۱۶۹[األعراف:  ﴾لِۡكَ�َٰب ٱفََخلََف ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َخۡلٞف َورِثُواْ ﴿ :یوراثت فرھنگ
تاب و کشان ((یه وارث فرھنگ اک ینانیشان را جانشین شد ایپس جانش«

 دند. یگرد »یدستورات آسمان

َضاُعواْ ﴿ :یو اما وراثت اخالق
َ
لَٰوةَ ٱفََخلََف ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ ْ ٱوَ  لصَّ َبُعوا َّ� 

َهَ�ِٰت� ٱ  یشان را ورثه ایوارث شد اپس « .]۵۹م: ی[مر ﴾٥٩فََسوَۡف يَلَۡقۡوَن َ�يًّا لشَّ
به  یه بزودکناروا افتادند ھای  دند و بدنبال خواستهیع گردانیه نماز را ضاک

 .»رسندیم یو سرگشتگ یگمراھ یمنتھا

ْ ٱوَ ﴿ :یو اما وراثت مال ُ�ۡم  ۡذُكُرٓوا
َ
إِۡذ َجَعلَُ�ۡم ُخلََفآَء ِمۢن َ�ۡعِد َ�دٖ َوَ�وَّأ

�ِض ٱِ� 
َ
قوم عاد  یشما را در جا یتعال یه خداکد یاد آوریو « .]۷۴[األعراف:  ﴾ۡ�

شان مستقر ین ایداشت و شما را در سرزم یآنھا را به شما ارزان کقرار داد و مل
د (بر یساز ھا می وھھا خانهکد و از ینک می ھا بنا کوشکآن ھای  ید در ھمواریگردان

 یمتھاد نعینکاد ید) پس یامل دارکآن تسلط  یو قشالق یالقیتمام مناطق ا



 خالفت و امامت                                          ٨٤

 .»دینکر نینظ بی ن فساد ویگوناگون خدا را و در زم

ِيٱَوُهَو ﴿  ٱ �َِف َخَ�ٰٓ  َجَعلَُ�مۡ  �َّ
َ
 ٖض َ�عۡ  َق فَوۡ  َضُ�مۡ َوَرَ�َع َ�عۡ  ِض �ۡ�

َبۡ  َدَرَ�ٰٖت  ٓ  ِ�  لَُوُ�مۡ ّ�ِ  .]۱۶۵[األنعام:  ﴾ َءاتَٮُٰ�ۡمۗ  َما

قرار داد و ن یراث بران زمیھا)) را م ه شما ((انسانک یسکاوست آن « 
ث درچات و مقام تا یگرتان از حید یاز شما را بر بعض یداد بعض یبرتر

 .»رده استکرا در آنچه به شما عطا  د شمایازمایب
* * * * 

 ین ھر امامکامام است ل یفه ایرا ھر خلیامامت اعم از خالفت است ز
 ینیه جانشک یسانکامامت خاص  یعنین صورت خالفت یست، در ایفه نیخل

و امامت اند  داشته یین فرمانروایده شده و بر امور مومنیبرگز ج رمکغمبر ایپ
 ا نه.یفه بوده باشد یه امام خلکنین خواه ایمسلم یرھبر یعنی

* * * * 
ُد«ن خدا را یان و رھبران در دیشوایپ هُ اهلْ فر و کو رھبران  »أَئِمَّ

َة ﴿اران را کستم �ِمَّ
َ
ھر ی  درباره یتعال یه خداکم چنان ینام می ﴾ۡلُ�ۡفرِ ٱأ

 دارد:  یانیم بیرکاز آنھا در قرآن  یک

ُه اْلُھدالف ِئمَّ
َ
ۡمرِنَا﴿ ی: در مورد أ

َ
ٗة َ�ۡهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
 ]۷۳اء: ی[األنب ﴾وََجَعۡلَ�ُٰهۡم أ

نند ک می یه رھبرک یت و رستگاریان ھدایشوایغمبران را پیم پیو ما قرار داد«

 . »مردم را به فرمان ما
خدا  یان خلق بسویاء و داعیروان خط انبیه پکم گفت یتوان می پس

ُد« هُ اهلْ  باشند.  می »أَئِمَّ

َة ﴿: در مورد ب �ِمَّ
َ
َة ﴿ :﴾لُۡ�ۡفرِ ٱأ �ِمَّ

َ
ْ أ  ]۱۲[التوبة:  ﴾ۡلُ�ۡفرِ ٱفََ�ٰتِلُٓوا

  .»ندارند یمانیچ عھد و پیشان ھیرا ایفر زکان یشواید با پیبجنگ«
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عناد و  یان بسویان و داعیفر و طغکروان یه پکم گفت یتوان می پس

َة ﴿الحاد  �ِمَّ
َ
 ھستند. ﴾لُۡ�ۡفرِ ٱأ

* * * * 
در  ینکارشکو  ین الزم است و سھل انگارین امام بر مسلمیینصب و تع

ستادن یو باز ا یبزرگ و موجب اخالل در نظم جامعه اسالم ین امر گناھیا
 آن خواھد شد. یت متعالکحر

* * * * 
ل از خبرگان و اھل حل و عقد)) کن ((متشیمسلم یامام از طرف شورا

 خواھد بود.  ین واجب و ضروریر مسلمیشود و قبول آن بر سا می انتخاب
* * * * 

عمل قرار داده  کرا مال ج تاب خدا و سنت رسول اللهکن یراشد یخلفا
گاھان و خبرگان مسلم ردند چه در عصر ک می ن مشورتیو در مھام امور با آ

مان و ھجرت و جھاد در راه خدا و خدمت بھتر به یجز ا یازاتیشان امتیا
ن مورد به یشتر در ایاطالع ب ی((برا ،ن مورد نظر نبوده استیاسالم و مسلم

 .ن مراجعه شود))یراشد یخلفا و ج رمکرسول ا یزندگ یھا تابک
* * * * 

ن اسالم یام الله و نشر دکاح یگر در اجرایدیکن نسبت به یراشد یخلفا
قه ین حق مضایدر نصرت د ییحت و راھنمایداشته و از نص یارکھم مالک

ت احترام و یگر نھایتفرقه اندازان نسبت به ھمدی  ننموده و برخالف نوشته
ن مورد فراوان یو اسناد در ا کمدار اند، را مراعات نموده یآداب اخوت اسالم

 د بمطوالت رجوع شود.یاست با
* * * * 
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ن امر از جانب خدا و رسول و یت و ان اسیف مسلمیامامت از وظا
ط و یه واجد الشراکرا  ین شخصیه خبرگان مسلمکست بلیه نیمنصوص عل

 نند.یتوانند برگز می ت باشدیفاک ین دارایدر اداره امور مسلم
* * * * 

ر یبنام غد یدر موضع ج رمکغمبر ایند: پیگو می نیاز مسلم یه بعضکنیا
ده است به ین بر گزیخود و امامت مسلم ینیرا به جانش س یخم حضرت عل

 ست: یل مقرون به صحت نیمشروحه ذ یلیدال
تمرد و  یارین را یاز مسلم یدر برابر فرمان خدا و رسول او احد )۱(

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤِمٖن َوَ� ُمۡؤِمَنٍة إِذَا قََ� ﴿ تخلف نبوده است: َّ� 
ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِمۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
چ یھ« ]۳۶[األحزاب:  ﴾ِمۡن أ

نند اراده و کم که خدا و رسول او حک یارکرا در  یمرد و زن مسلمان

. در »...نندیخدا و رسول او را بر گز یه خالف راکست ین یاریاخت
خدا  یز خود را در راه رضایه مسلمانان صدر اسالم ھمه چک یحال

ر قابل یشان غیخدا و رسول او به اردند نسبت تمرد از امر کصرف 
 قبول است.

ر یغدی  هیرم الله وجھه در مورد خالفت ھرگز به قضک یحضرت عل )۲(
ن یه چنک ینبرده است در صورت یه از آن نامکرده بلکخم استناد ن

ان ین حجت قاطع مدعیبا ا یداشت حضرت عل می وجود یمورد
مردم، شما چطور  یگفت: ا می زد و به صراحت می نارکخالفت را 

د، مگر ینک می ه از فرمان خدا و رسول او تمردکد یھست یمسلمان
فه یر خم مرا به عنوان خلیه در غدکد یدیشما از رسول خدا نشن

 د؟ین بر گزیخود و امام مسلم
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لِیُّ «صدر اسالم بود  ین قاضیه بزرگترک یحضرت عل )۳( مْ عَ اكُ  »أقَضْ
ن گونه یبد یحجت یقاضن یاست). و بزرگتر یشما علترین  ی(قاض
ه ک یبپردازد، در صورت یرد و به مسائل فرعیگ نمی دهیرا ناد یقاطع

د نه یند تا احقاق حق نماک می استناد کنه و مداریبه ب یھر مدع
ت او در یه دال بر حقانکل و برھان و قباله و سند را ینه و دلیه بکنیا

 د.یمطالبه نما ل حق رایباشند پنھان نگه دارد و بدون ارائه دل یدعو
 یفه ایتاب و سنت رسول الله با ھر خلکمسلمانان بر سر عمل به  )۴(

تاب و کنندگان بر کعت یز از بین س یردند، حضرت علک می عتیب
ن فرموده باشد ییرا تع س یحضرت عل ج رمکسنت بود، اگر رسول ا

ن سنت ین بر خالف سنت صورت گرفته است و ایعت مسلمیب
تاب و سنت متناقض کمنتخب به ی  فهیخلد بر عمل کیبا تا ینکش

ت دقت سنت رسول الله را یه مسلمانان در نھاک یاست، در حال
و حضرت اند  چگاه بر خالف آن قدم بر نداشتهیرده و ھکمراعات 

 شان ھمسو و ھمراه بوده است. یھم با ا یعل
ن شده بود انصار ییفه و امام تعیبه عنوان خل س یاگر حضرت عل )۵(

عت یشد و ب نمی لکیتش یردند و شورک نمی خالفت یھرگز دعو
تاب و سنت برنامه کرا مسلمانان جز عمل به یز ،گرفت نمی صورت

غمبر را در یمتابعت سنت پی  ه نمونهکگر نداشتند، چنان ید یا
در  ج رمکد رسول اکیه و تایم: نظر به توصینیب می س ش اسامهیج

ه ک یر در حالکوبه حضرت ابکم ینیب می ش اسامهیز جیمورد تجھ
اب کدر ر ج ن بود به احترام دستور رسول اللهیفه مسلمیامام و خل

 نه خارج شد و او را بدرقه نمود.یاده از مدیبه حالت پ س اسامه
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توانست  نمی س یبود حضرت عل یه و قطعیاگر خالفت منصوص عل )۶(

ت یه به خالفت و والکخورد  نمی ند و قسمکآن را قبول ن صراحۀ
ت و سرباز یر بار مسئولیرا در رفتن از زیرغبت ندارد، زاق و یاشت

واهللا ما «ست: یآن حضرت نبوده و نشان  در یف الھیلکزدن از ت

سوگند به خدا مرا در «: »...إربة يةوال يف الوال فة رغبةكانت يل يف اخلال
 یچشم داشت و توقع یین فرمانرواینبوده و در ا ین خالفت رغبتیا
 .)١(»ندارمش را یست و آرزوین

 س یبزرگان اصحاب، حضرت عل س بعد از شھادت حضرت عثمان )۷(
ردند و آن حضرت فرمود: کشنھاد یخالفت و امامت پ یرا برا

من ويلتموه ـطوع�م لأسمع�م وأولع�  ...دعو� واتلمسوا غ�ي«
مرا به حال خود «: »م�اً أخ� ل�م م�  نا ل�م وز�راً أمر�م، وأ

 یت را تصدیه خالفت و والکد یبخواھر من یغ یسکد از یواگذار
تر از شما  عیه من گوش به فرمانتر و مطکد ید داشته باشی. امند..ک

ر یشما وز ید و من برایه امر خود را به او سپرده اک یسک یباشم برا
 .)٢(»رتان باشمیه امکنیباشم بھتر است از ا

ه کض االسالم چاپ تھران یتاب نھج البالغه فکوره در کل مذیامثال دال
ن مختصر یفراوان است، به ااند  نداشته یاھل سنت و جماعت در آن دخالت

 ست. یاج نیالم احتکرا باطاله یم زیردکتفا کا
فه و امام از یرم الله وجھه به عنوان خلک یه حضرت علکپس از آن  )۸(

ده شد در نامه ین و انصار برگزیل از مھاجرکن متشیمسلم یجانب شورا

                                           
 .۱۹۷کالم  ۴نھج البالغه جزء  -١
 .۲۶۲ص  ۹۱کالم  ۲نھج البالغه جزء  -٢
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بابكر أنه بايعني القوم الذين بايعوا إ«ان نوشت یسف بی ه ابنیبه معاو یا

ن أن خيتار وال للغائب أما بايعوهم عليه، فليس للشاهد  عىلان ـوعمر وعثم

رجل  عىلن اجتمعوا فإ ،نصارللمهاجرين واأل ا الشورـنمإيرد، و

ه ک یردند آن مردمکعت یھمانا به من ب«: »رىضماماً كان هللا إوسمعوه 
ه با ک)) یطیر و عمر و عثمان بر سر آنچه ((شراکردند با ابوبکعت یب
شان ((بزرگان یا یحق ندارد را یسکرده بودند پس کعت یشان بیا

ننده کن ییتع یه شوراکست ین نیرد و جز ای)) را نپذیاصحاب شور
اتفاق نظر  ین و انصار است، پس اگر بر مردیفه حق مھاجریامام و خل

 .)١(»ده استیخدا گرد یدند موجب رضایامام نامرده و او را ک
ر باز زور نرفته و با منطق و عدل و عمل یھرگز ز س یحضرت عل )۹(

به خالفت و امامت انتخاب شد، با وجود  یه وقتکرده است، چنان ک
ر یه زکان یسف یه ابن ابیش آمده بود، با معاویه پک یالت فراوانکمش

جنگم،  می سکد و فرمود: من با دو یرفت جنگ نمی ومتشکبار ح
 یسک یگریرا بخواھد و از آن او نباشد و د یزیه چک یشخص یکی

قاتل رجلني: أين أال وأ«ه به عھده او است. ک یزیند از چکه منع ک

 .)٢(»خر منع الذي عليهآما ليس له و عىرجال اد

ترین  قبل از خود روشن یبا خلفا س یامل حضرت علک یارکھم )۱۰(
الجمله قرابت  یباشد، ف می شانین ایت در بیمیو صم یگانگیل یدل

دخترش  یه حضرت علک ب یحضرت عمر و حضرت عل یسبب
ھما السالم بود به یه از حضرت فاطمه زھراء علکلثوم)) را ک((ام 

                                           
 .۸۳۱صفحه  ۵از مکتوب ششم نھج البالغه فیض االسالم جلد  -١
 .۱۷۲ی  نھج البالغه جزو سوم مکتوب و خطبه -٢
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دختر به  یکپسر و  یکدر آورد و  س اح حضرت عمرکعقد ن
 یمسئله جان ین ازدواج بودند و ایای  ه ثمرهید و رقیز یھا نام

 ن است. یست و مورد اتفاق مسلمین یچ مسلمانیار ھکان
ه کرد کم ین حاصل خواھیقیم یانصاف بنگری  دهین مسئله را با دیحال اگر ا

 بو عمر  یقلم دشمنان اسالم آن ھمه جار و جنجال را بوجود آورده و عل
وا به ھ ین و جمعیا یبه طرفدار یه گروھکگر قرار داده یرا در مقابل ھمد

وه به تفرقه و کفتند و اسالم را از وحدت و عظمت و شیآن به جان ھم ب یخواھ
 بشوند!. یار اسالمیشانند و خود ((دشمنان)) وارث ارض و دکذلت و ستوه ب

در  یبا آن ھمه صالبت و شجاعت و تقو س یم حضرت علینکفرض 
باشد رده کوت کان اسالم سکیبخاطر حفظ  ر و عمر و عثمان کمقابل ابوب

ه از حضرت کعت نموده باشد دختر را یشان بیبا ا یل باطنیو بر خالف م
آورد؟ مگر به قول  می اح حضرت عمر درکباشد چرا به عقد و ن می زھرا

را آتش زد و با لگد  بزھرا ی  ه خانهکنبود  یسکھمان  س ذابان عمرک
د؟! یست و فرزندش محسن سقط گردکاسالم را ش یآن بزرگ بانو یپھلو

را با چنان ظالم  یو اسوه اخالص و تقو یر خدا و ابن عم مصطفیقرابت ش
ه دادن به ظالمان و کیاز ت یتعال یار؟! مگر خداکخبر چ بی شرم از خدایب

ْ إَِ� ﴿ د نفرموده است!؟ید شدیقاطع و وع یاعتماد به آنان نھ َوَ� تَۡرَكُنٓوا
ِينَ ٱ ُ�ُم  �َّ ْ َ�َتَمسَّ ِ ٱلَُ�م ّمِن ُدوِن  َوَما �َّارُ ٱَظلَُموا ۡوِ�َآَء ُ�مَّ َ�  �َّ

َ
ِمۡن أ

ونَ  د و به یو شما مومنان ھرگز با ظالمان ھمدست نشو« ]۱۱۳[ھود:  ﴾١١٣تُنَ�ُ
 یر از خدا برایشان به شما برسد و در آن حال غیفر اکیه آتش کد ینکه نکیآنھا ت

 . »نخواھد شد یاریچ گونه یست و ھین یارکچ مددیشما ھ
 یبرا س یما مسلمانان از حضرت عل -ردهکنا  یخدا -ن صورت یدر ا

 را چطور ل م، جواب حضرت زھراین وصلت ناجور حق گله داریا
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ستن مادر بوده و که شاھد پھلو شکدھد؟ و چطور به صورت دخترش  می
ند؟! و از کتواند ب می رود، نگاه می ه قاتل مادرشکنون به خانه ضارب بلکا

خود نباشد  یم خانوادگیقادر به حفظ حدود و حره ک یسکگر: یجھت د
 ند؟ کاسالم را اداره  یپھناور و نو پا یه امپراطورکچطور قادر است 
رده بود؟! خنده کرا اداره اش  خانه یواریه چھار دکرد ک می آن چنان اداره

 یو مقام شھسوار اسالم حضرت علشان  ن دروغ و افتراءات بایا ایست؟! آیآور ن
ن یرین شکر شکان شیان اخبار و ناقالن آثار و طوطین راویا ایت؟! آسازگار اس

حرمات  کن ھمه جسارتھا و ھتیا ایآ اند؟ نیگفتار! خدمتگزار اسالم و مسلم
دختر  یه پھلوک یا عمریست؟! آیفر نکت رسول الله یبساحت مقدس اھل ب

رده است کرا  یتین جنایند مسلمان است؟ و اگر چنکش می رسول الله را
 ین قاضیتر ند و بزرگکرسول الله ازدواج ی  سزاوار است با دختر زھرا و نواده

ونَ «اح باشد؟ کعاقد ن یصدر اسالم ول عُ اجِ يْهِ رَ إِنَّا إِلَ  »!!!.وامصيبتاه! إِنَّا هللاَِِّ وَ
د و نه از ینکن یست برادر و خواھر مسلمان نه عمر را نفرین نینه چن

 د. یمتنفر گردد و نه از اسالم یزده شو یعل
رم اسائه کرسول ا ی ه نسبت به جگر گوشهکر از آن بود مسلمانت س عمر
ھم شجاعتر و  س ین او، علیستن و اسقاط جنکد چه رسد به پھلو شیادب نما

 س ند، عمرکش نتواند حراست و دفاع یم خانوادگیه از حرکتر از آن بود  فیشر
معروف  ج سنت رسول الله یدر راه اسالم و اجرا یارکو عدالت و فدا یبه تقو
 است.
ف و در برابر باطل یم بود اگر چه صاحب آن ضعیدر برابر حق تسل یعل

ه فرموده کمال قدرت بوده باشد، چنان کرد اگر چه صاحب آن در ک می امیق

ه ادعا ک یجنگم مرد می ھان من با دو مرد »قاتل رجلنيأين إال وأ«است: 
ه بر عھده او ک یند از حقکه ابا ک یو مرد ،ستیه از آن او نکرا  یزیند چک
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ر و کست چه ابوبین رساتر و روشنتر نیم سخن از ایاست. اگر انصاف بدھ
امامت شدند و  س یخالفت و به قول حضرت عل یدایاندک عمر و عثمان

ن را عھده یت امور مسلمیست و پنج سال والید و مدت بیعت گردیشان بیبا ا
ه در مھام امور کد بلیشان نجنگینه تنھا با ا س یبودند، حضرت علدار 

دانست و  می را آنھا را به حقیشان بود، زیا ییاجرا یمستشار موتمن و بازو
م کیداد و تح می شان خط و جھتیانًا به ایگذاشت و اح می تشان صحهیبر وال

رت و زر و با آن ھمه قد س انیسف یه ابن ابینمود، و با معاو می یشاوندیخو
ه کعت یرا از بید و جنگ را تا شھادت خود ادامه داد زیه داشت جنگک یزور
 رفت.  نمی ر بار حقیده بود و زیواجب بر او بود امتناع ورز یحق

 ین خلفایدر ب یارکر از معاضدت و ھمیغ یر اسالمیخ و سیدر تمام توار
خود ھای  شود، و از ھمه مھمتر فرموده نمی دهیگر دید یزین چیراشد

 س ان حضرت عمریرانیان و ایه در جنگ با رومکاست، چنان  س یحضرت عل
 س یرد حضرت علکمشورت  س ین است با حضرت علیفه و امام مسلمیه خلک

 مسلمانان یشته شوکرا اگر خود ین، زکت مکفرمود: خودت در جنگ شر
 پناه خواھند ماند.  بی

آنچنان بود  س بود و عمرن یدر ب یرده عداوت و دشمنکنا  یاگر خدا
ه ھر چه زودتر کخواست  می از خدا س یند حضرت علیگو می ه دشمنانک

 س ه در جواب حضرت عمرک یند، در حالکم کن یه او را از سر مسلمیسا
 نفةالعدو بنفسك فتلقهم فتنكب ال تكن للمسلمني كا إىل ريتس متىنك إ«فرمود: 

ظهر اهللا فذاك ما حتب أن فإ. ..ليهإبالدهم ليس بعدك مرجع يرجعون  أقىصدون 

ھمانا اگر خودت «: »للمسلمني بةللناس ومثا ءاً كنت رد خرن تكن األإو
ن در یمسلم یبرا یست بخورکو ش یان) برویشخصًا به جنگ دشمن (روم
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ه به او کست ین یماند و پس از تو مرجع نمی یشورشان پناھکن نقاط یدورتر
را به  یمردان جنگ آزموده ا نه بمان ویرجوع شود پس خود در مد

 یشان خط بده، پس اگر خدایبه ا یشیبگمار، و از نظر سوق الج یفرماندھ
گر یده و اگر طور دید خواسته بر آورده گردیروز گردانین را پیمسلم یتعال

ن در وقت ی. ھمچن)١(»بود ین خواھیشد خودت پناه مردم و مرجع مسلم
 ین معنینھج البالغه ھم ۴۳۳ص جزء سوم  ۱۴۶الم کران، یبه ا یشکرکلش

ن اختالفات و خالفات از قلم تفرقه اندازان یه اکم یریگ می جهیرا دارد. نت
فتند و خود وارث مال و ثروات و ین به جان ھم بیده است تا مسلمیتراو
 شان بشوند. یم بر مقدران اکحا

ه آغاز گر تفرقه در اسالم بودند کت خوارج کاز آغاز حر س یحضرت عل
 دًا به مردم ھشدار داد: یخطر را نواخت و شد زنگ

ن الشاذ فإ قة،ياكم والفرإو عة،اـاجلم عىلاهللا  ن يدفإعظم د األالزموا السوأو«

امتي ـهذا الشعار فاقتلوه ولو كان حتت عم إىلال من دعا أمن الغنم للذئب، 

ن یرا دست خدا بر سر جماعت مسلمید زینک یرویاز سواد اعظم پ«. »...هذه
شود  می طانیب شیرا جدا شده از مردم نصیز یید از جدایاست، و بر حذر باش

گاه باش می ب گرگیه گوسفند جدا مانده از گله نصکچنان  ه کد ھر یگردد، آ
 .)٢(»ن عمامه من باشدیر اید اگر زیشکند او را بکفیب یین جدایدر د

* * * * 
 س هینمود و با معاو یارکمال ھمکن یشیپ یبا خلفا س یحضرت عل

 م.یدان می ه او را محقیشان و ھم در جنگ با معاویا یارید، ھم در یجنگ
* * * * 

                                           
 .۴۰۶جزء دوم ص  ۱۳۴نھج البالغه کالم -١
 .۳۴۸جزو دوم صفحه  ۱۲۷نھج البالغه کالم  -٢
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ه کرا امر فرمود  س قیر صدکدر مرض الموت خود ابوب ج رمکرسول ا
ن فرمان موجب انتصاب، او به سمت امامت ین شود ایامام جماعت مسلم

ده یاصحاب به امامت برگزعت بزرگان یبی  لهیه بوسکشود بل نمی نیمسلم
مان و ھجرت و ین بعالوه ایریق بر سایر صدکح ابوبیچه سبب ترجآن ،شد

اختاره رسول اهللا ألمر ديننا فنختاوه «ه بزرگان اصحاب گفتند: کن بود یجھاد ا

امور  یده پس ما او را براینمان برگزیامور د یرسول خدا او را برا« »لدنيانا
ردند و امامت او کعت یب یسپس مسلمانان با و، »مینیگز می مان بر یویدن

 رد و پشت سرش نماز خواند.کعت یب یھم با و یحضرت عل ،افتیاستقرار 
* * * * 

 یاریه اختک یو ارث یو عادالنه است، نه استبداد ییشورا یومت اسالمکح
ر پا گذاشتن یر خود نمانده باشد، اساسًا زیر مصیامت اسالم در تقر یبرا

است،  ج رمکاز رساالت مھم رسول ا یکی یداشتن شور یپا استبداد و بر
از دست ھای  تیثید و حیشکخط بطالن  یموروث یومتھاکز بر حیاسالم عز

م یامور سھی  ف مردم را در ادارهیضعھای  د و تودهیرفته را به مردم باز گردان
 یوح یل بود و شبانه روزکعقل  یدارا ج رمکه رسول اکنیرد، با وجود اک

 به او یتعال یمصون بود، خدا یشد و از ھر گونه لغزش می نازل یبر و یالھ

ۡمرِ ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ د:یفرما می
َ
مھم  یارھاکارانت در یبا « .]۱۵۹[آل عمران:  ﴾ۡ�

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى ﴿ د:یفرما می قی. و در وصف مومنان صادق و ال»نکمشورت 
َ
َوأ

 .»است ین خود به صورت شوریارشان در بکم و کح« ]۳۸[الشوری:  ﴾بَيۡنَُهمۡ 
امل بدرود گفته کت یلمه و ھداکمسلمانان را در وحدت  ج رمکغمبر ایپ
ه یتاب خدا و سنت خود توصکبه  کشان را به تمسین ایمال دکن به یقیو با 

تاب و سنت ضامن سعادت و بقاء و عظمت که دست گرفتن به کفرموده 



 ٩٥                                      خالفت و امامت  

ِ «ن است: یمسلم ْكتُْم بِِهَما ِكتَاَب ا�َّ ْمَر�ِْن لَْن تَِضلُّوا َما َ�َمسَّ
َ
ُت ِ�يُ�ْم أ

ْ
تََر�

د یریم بگکه اگر آنھا را محکز را ین شما بجا گذاشتم دو چیدر ب« »رسوهلوَُسنََّة 

 .)١(»تاب خدا و سنت رسولش راکد شد: یھرگز بعد از من گمراه نخواھ
* * * * 

است و چاره ساز ھر  یلکھر مش یگروه گشااسالم ی  افتهیمال کن ید
مال کن نفرموده ییخود تع یرا برا ینیجانش ج رمکغمبر ای، اگر پیارک

ه بارھا به فرمان خدا ک یمسلمانان یرده و ارج و احترام براکعدالت را اجراء 
تاب خدا و کشان ھم آن قدر از یرده بود قرار داده و اکشان مشورت یبا ا

ه گمراه نشوند و گمراه نشدند و راه که بودند افتیض یسنت رسولش ف
ه ک یو مادام دش گرفتند و اسالم را در جھان گسترش دادنیغمبر را در پیپ

ن قانون یامد، ایش نین پیمسلم یبرا یبتیتاب و سنت استوار بودند مصکبر 
خواھد ماند مردمان مردند و  یامت بر پایام قیرد و تا قیم نمی هکحق است 

شخص را به  ج رمکغمبر ایه پکم ینکفرض  ،خواھند مردرند و یمیم
ن یا تضمیخورده  یرد مگر آن شخص آب زندگانک می نییخود تع ینیجانش

شته نشود بعد از او چه؟ کا یرد و یه نمکموت گرفته یال یبقاء از بارگاه ح
شود؟  می ف مردم چهیلکن نفر چه؟ خوب تیذا پس از آخرکگر و ھیشخص د

  م:یچند توجه داشته باش یاتکنجا به نیو سر گشته بمانند در ان طور آواره یھم
ه ک ج رمکغمبر ایبر پ یه ندارد حتکیبر افراد ت یومت اسالمکح )۱(

است،  کیمت ین الھیه بر شرع و قوانکن است بلیشرع و دی  آورنده

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ﴿ د:یفرما می یتعال یه خداکچنان  َوَما ُ�َمَّ

                                           
ی  ) محمد رسول الله از خطبه۳به نقل از موطاء امام مالک (مشکوة حدیث شریف،  -١

 تر. حجه الوداع در منی بطور مفصل
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ۚ ٱِمن َ�ۡبلِهِ  ۡو قُتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  َ ٱيَنَقلِۡب َ�َ ۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱا َّ� 
ِٰكرِ�نَ ٱ ه ک یغمبریست مگر پیحمد نو م« ]۱۴۴[آل عمران:  ﴾١٤٤ل�َّ
شته کا یرد یا اگر محمد بمیآ اند، گر گذشته و مردهیغمبران دیش از او پیپ

ن خدا بر گردد ھرگز یاز د یسکد؟ و اگر یگرد می ن خدا بریشود شما از د
سپاسگزاران ثابت قدم را پاداش  یتعال یرساند و خدا نمی به خدا یضرر

 .»خواھد داد
اسالم از جزیره العرب  ج از رحلت رسول اللهدانیم پس  چنان که می

داشت با مرگ  نقاط جھان رسید که اگر به شخص بستگی می قصیبا
 ی آن که بزرگترین شخصیت بود اسالم نیز از بین رفته بود. آورنده
ن شده است و خود خط یتا ابد تضم یعت الھیقانون اسالم و شر )۲(

 یعت الھیشر ه ازکمردم است و آنان ی  نندهکه یدھنده و توج
 نند.کار بکدانند چ می رندیگ می دستور

ومت، کاست، ھر چند ح یدر شور یو ھمبستگ یروح آزادگ )۳(
ز یومت مردم بر مردم نکن حال حیاما در ع یاست الھ یومتکح

اصره)) ین ((قیبرکروش مست یایو استبداد و اح یروکھست و از ت
شده  یریجلوگران، یپادشاھان اھا  یسرکاسره)) کصران روم و ((أیق

 است. 
باشد.  می تاب خدا و سنت رسول الله))کر شد ((که ذکقانون ھم چنان 

و سعادت افراد را در  یومت اسالمکز قوام حیرم الله وجھه نک یحضرت عل
د فرموده است: کیه و تاین باب توصیتاب و سنت دانسته و در اکبه  کتمس

ت من یوص« :» تضيعوا سنتهفال ج ما وصيتي فاهللا ال ترشكوا به شيئاً وحممدأ«
د و به فرمان او یخدا قرار ندھ یبرا یچ گونه انبازیه: ھکن است یبه شما ا
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م کن دو ستون محید، ایرا از دست ندھ ج د و سنت حضرت محمدینکعمل 
گر ید، دینک ین دو چراغ را روشن نگھدارید و ایدار یو بر افراشته را بر پا

 .)١(»دیز بر نداشته این دو چیدست از ا هکست مادام یبر شما ن یرادیچ ایھ
* * * * 

 تاب و سنت ارجاع و حل و فصلکن به یدر تمام مسائل اختالف مسلم

ُُطوِب، َو�َْشتَِبُه َعلَيَْك ِمَن «گردد:  می
ْ
 اهللا َورَُسوهِلِ َما يُْضِلُعَك ِمَن اخل

َ
َوارُْدْد إىِل

�ُُموِر، َ�َقْد قَاَل اُهللا سبحانه ِلَقْوم 
ْ
َحبَّ إِرَْشاَدُهمْ اال

َ
َها ﴿ :أ ُّ�

َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َءاَمُنوٓاْ  �َّ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱأ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ  ۡ� ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ

ِ ٱإَِ�  �َْخُذ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ
ْ
 اِهللا: اال

َ
 فَالرَّدُّ إىِل

َ
ابِِه، َوالرَّدُّ إىِل

بُِمْحَ�ِم ِكتَ
قَةِ  َاِمعِة َ�ْ�ِ الُْمَفرِّ

ْ
�َْخُذ �ُِسنَِّتِه اجل

ْ
ه کل کمش یارھاکدر «. )٢(»الرَُّسوِل: اال

تاب خدا و سنت رسول او باز کو امر بر تو مشتبه گردد آنھا را به  یشوی  درمانده
 یند فرمود: اکت یه خواسته است ھداک یگروھ یه خداوند سبحان براکگردان 

د و ینک یروید، از خدا و رسول خدا و اولو االمر خودتان پیمان آورده ایه اک یسانک
د به خدا و رسولش رجوع یردکدا یاختالف پ یمکد پس اگر در حییاطاعت نما

تاب او و رجوع به رسول او فرا گرفتن کم از کد، رجوع به خدا با گرفتن محیینما

 .»سازد نمی ندهکه پراکسنت گرد آورنده او است 
* * * * 

ن ییتع ینیخدا جانش یبرا ج غمبرید: اگر پیتواند بگو نمی سکچ یھ
به  کت را در تمسیھدا ج رمکغمبر ایرا پیز اند، رده باشد مردم گمراه شدهکن
ن دو مورد را یردن به آنھا، و اکرا در عمل ن یتاب و سنت دانسته و گمراھک

                                           
 .۱۴۹کالم  ۳نھج البالغه جزء  -١
 از عھدنامه به مالک اشتر نخعی. ۴نھج البالغه جزء  -٢
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 دانسته است. یافکمعاش و معاد مردم  یبرا
* * * * 

 الت مردم را حلکخود مش یتاب و سنت)) به خودکه ((کاگر سوال شود 
 ند؟ که مفاد آنھا را اجرا ک)) وجود داشته باشد یید ((مجریند، پس باک نمی

ن شده ییتع ییومت شوراکستم حیتاب خدا سکه: در کن است یجواب ا
ه کنجا قانون است یومت مردم بر مردم است، در اکستم حین سیه بھترک
ه متوقف بر اتفاق نظر کدھد، بر خالف قانون خلق  می لکیومت را تشکح

باشد و متحمل حذف و اصالح و تبصره است، و قانون خدا  می قانونگذاران
د نظر و حذف و اصالح ندارد، چه واضع یبه تجد یازیباشد، ن می ریر ناپذییتغ

 م و مدبر است. یآن خداوند عل
 یاسیو س یز در مسائل اجتماعین ج رمکعصر رسول اه در کچنان 
لف کن می، جامعه مسلمیجه یمعتمد و مستند بوده است، نت یمردم، شور

و انتخاب امام  یل شورکیه از جمله آن تشکھستند  ین الھیقوان یبه اجرا
 است.

* * * * 
 ج رمکه رسول اکد یم دیم، خواھینکدقت  یر اسالمیخ و سیاگر در توار

عدالت و  یو به منظور اجرا یو استبداد یومت مورثکن بردن حیب از یبرا
فرمود و ھم  می تکه شخصًا شرکھا  ، در غزوهیومت اسالمکمساوات در ح

ات یالوداع)) اشخاص مختلف را با خصوص ةن در عمره ((القضاء و حجیچن
ه اسالم، سلطنت و کداد تا مردم بدانند  می ن خود قراریگوناگون جانش

 ید جھانیاست جاو ینیه دکست، بلی، نیو عرب یو ھاشم یقرشومت کح
ھمه، رنگ و نژاد و زبان مطرح  یبرا یاست الھ یومتکھمه، و ح یبرا

شگاه یه عالم اسالم مسئولند و در پیست، ھمه مردم مسلمان در امور جارین
لت است یفض که مالکشتر یو طاعت ب یسانند مگر بتقویک یتعال یخدا
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ع فرمان خدا بوده و از یمط یشتر از ھر مومنیب ج رمکشخص رسول ا یحت
 ده است. یترس می او

د؟ عبدالله ینما می ن خودیرا جانش یینایشخص ناب ج رمکچرا رسول ا
 توم؟ کابن ام م

 اسالم ینگونداشته سخ یت ارزشیه در جاھلکاھپوست را یس یچرا فرد
 ؟ید؟ بالل حبشینما می

دھد؟ عبدالله ابن  می ش قراریخونان یرا جانش یشیر قریچرا افراد غ
 رواحه و سعد ابن معاذ را؟ 

د یند؟ اسامه پسر زیگز می سپاه بر یست ساله را بفرماندھیب یچرا جوان
 زاده را؟!. کزینکغالم و 

گمنام و  یلیه خکن خود فرموده یرا جانش یسانکانًا یچرا اح
 ف، سباع، عتاب))؟!.ی((عواند  ناشناخته

َما ﴿ جمله است، یکگر یو صدھا سوال دن ھمه چراھا یجواب ا إِ�َّ
ٞ  لُۡمۡؤمِنُونَ ٱ  . »یبرابر یعنی یگرند). و برادریدیکمومنان برادر « ]۱۰[الحجرات:  ﴾إِۡخوَة

بار  یک ج رمکاگر رسول ا ،از آفتاب روشنتر استھا  ن انتصابیمت اکح
ر کشان به فین خود قرار داده است ایرا جانش یا علیا عثمان یر کابوب

توم کرا عبدالله ابن ام میفتند زید بینبا یومت مورثکدائم و ح ینیجانش
و  یر قرشیآزاد شده و سعد ابن معاذ غی  اھپوست بردهینا) و بالل سی(ناب

گمنام و ناشناخته)) ((ف و سباع و عتاب یزاده و عو کزینکاسامه نوجوان 
 یھولت و جوانکو  یو ھمرنگ یشاوندیپس خو اند، ھا را داشته ن سمتیز این

ه اسالم بر تمام کبل ،ستیقد و قامت در اسالم مطرح نبوده و ن یو برازندگ
 ت خط بطالن زده است. یمفاخر جاھل

را امام  س رکدر مرض الموت خود ابوب ج رمکر شد رسول اکه ذکچنان 
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ه کپسر عمو و دامادش را  یش و نه علیرد نه عباس عموکن یجماعت مسلم
فراھم نگردد  یو موروث یومت قومکح یبرا ینه ایتا زم تر به او بودندیکنزد

ومت کض امور حیف تفویلکن تیه: منظور حضرت از اکو مردم بفھمند 
به  یر و عباس ھم از علکاز ابوب یچه عل، گرستیر نکبه ابوب یاسالم

 یتراند و اگر صحبت از ((ارث)) باشد، با وجود عباس، علیکحضرتش نزد

ش یتر خویکش نزدی(خو »األقرب يمنع األبعد«محجوب است بحجب حرمان 
 .)١(ند)ک می دورتر از ارث منع

                                           
 حدیث شریف. -١



 
 
 
 
 

ف آن یات شریدر ح ج رمکنان رسول ایجانش یاسام
 حضرت

 جانشین نام غزوه جانشین نام غزوه
ابن  یعل کتبو سعد ابن عباده ودان

 طالبیاب
سباع ابن  بریخ سعد ابن معاذ بواط

 عرفطه
ف ابن یعو القضاء ةعمر د ابن حارثهیز بدر اول

 یلیاضبط د
ابو سلمه بن عبد  رهیالعش

 یاألسد مخزوم
لثوم کابورھم  هکفتح م

 نیبن حص
ابن خلف   عثمان بن عفان یبرکبدر 

 یغفار
د یعتاب ابن اس نیحن ربن عبدالمنذریبش سوبق

 نیالع یابن اب
  ریالنض یبن عثمان بن عفان غطفان

عبدالله ابن ام  احد
 تومکم

ابودجانه  حجه الوداع
 یساعد

عبدالله ابن  ریبدر اخ یابوذر غفار ذات الرقاع
 یرواحه خزرج
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سباع بن عرفطه  دومه الجندل
 یغفار

 د ابن حارثهیز مصطلق یبن

ام عبدالله ابن  ظهیقر یبن
 تومکم

عبدالله ابن ام  انیلح یبن
 تومکم

عبدالله ابن ام  قرد یذ
 تومکم

عبدالله ابن ام  هیبیحد
 تومکم

ر و عمر و کش گرفتند ((ابوبیھم روش آن حضرت را پ ج غمبریاران پی
فرزندان خود را به امامت نگماشتند)). در وقت شھادت   یعثمان و عل
شنھاد ین پیبزرگان اصحاب عبدالله پسر او را به عنوان جانش س حضرت عمر

امت  ین بشود، شورایتواند امام مسلم نمی فرمود: او س ردند حضرت عمرک
ه پسرش کن امام را دارد، با اصرار بزرگان اصحاب اجازه داد ییت تعیصالح

 ند اما به دو شرط: کت کشر یعبدالله در شور
 د. حق انتخاب شدن را نداشته باش -۱
 .)١(باشد یت اصحاب شوریثرکاو تابع ا یرا -۲

ز بزرگان اصحاب ھمان سوال را ین س یدر وقت شھادت حضرت عل

شما «: »ج تر��م كما تر��م رسول اهللاأ«فرمود:  س یردند، حضرت علک

 .)٢(»نمک نمی نیین تعیم و جانشیگو می بدرود گفت بدرود ج ه رسول اللهکرا چنان 

: »هاكمـنأمركم وال آال «ردند فرمود: کشنھاد یو چون حضرت حسن را پ
 .)٣(نم)ک می دھم و نه منع می (نه دستور

 

                                           
 کتاب علی و بنوه تالیف دکتر طه حسین. -١
 کتاب علی و بنوه تالیف دکتر طه حسین. -٢
 کتاب علی و بنوه تالیف دکتر طه حسین.-٣



 ١٠٣     در حیات شریف آن حضرت جاسامی جانیشنان رسول اکرم  

 ف امامیط و وظایشرا
 ط باشد: ین شراید واجد این بایامام مسلم

َولَن ﴿ ست:یافران بر مومنان روا نکی  را سلطهیمسلمان باشد ز -الف
ُ ٱَ�َۡعَل  افران را کھرگز خدا « ]۱۴۱[النساء:  ﴾َسبِيً�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ  �َّ

 .»بر مومنان راه نخواھد داد
ان با احساسات و عواطف و بھانه کودکآزاد مرد باشد، چه زنان و  -ب

بر  ی: (وا»من واله النساء والصبيانـويل ل«نند: ک می ارھا را خرابکھا یریگ
 .)١(ان باشند)کودکه سرپرستش زنان و ک یسک

 ست. یبه استدالل ن یازیآزادگان را نر یو غ

َهۡل �َۡسَتوِي ﴿ :ام باشدکتاب و سنت و قادر به استنباط احکعالم به  -ج
ِينَ ٱ ِينَ ٱَ�ۡعلَُموَن وَ  �َّ دانند با  می هک یسانکا برابرند یآ« ]۹[الزمر:  ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

 ر. ی. البته خ»دانند؟ نمی هک یسانک

ْ ﴿ جامعه شناس باشد:ش و یعاقل و دور اند -د َفَهآءَ ٱَوَ� تُۡؤتُوا  لسُّ
ۡمَ�ٰلَُ�مُ 

َ
 .»دیھان نابخرد بسپاریھرگز اموال خود را به سف« ]۵[النساء:  ﴾أ

ۚ �َّ ﴿ باشد: یـ دادگر و با تقو ھ َ�َمن َ�َن ُمۡؤِمٗنا َكَمن َ�َن فَاِسٗقا
َ
أ

 یسکزگار بوده باشد ھمانند یه مومن و پرھک یسکا یآ« ]۱۸[السجدة:  ﴾١٨نَ ۥ�َۡسَتوُ 

 .»ستندیسان نیکار بوده است؟ البته که تبھکاست 
ار را داشته باشد چه امامت مستلزم صرف کو توان  یقدرت جسمان -و

َ ٱإِنَّ ﴿ طاقت و توان است:  ۡلعِلۡمِ ٱ�َۡسَطٗة ِ�  ۥَعلَۡيُ�ۡم َوَزاَدهُ  ۡصَطَفٮٰهُ ٱ �َّ
ۡسمِ ٱوَ  ده و او را یخدا او را ((طالوت)) بر شما برگزھمانا « ]۲۴۷[البقرة:  ﴾ۡ�ِ

                                           
 شریف.حدیث  -١
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 .»ده استیفزون بخش یدانش و قدرت بدن
امت  یکامور ی  و اداره یغ رساالت الھیشجاع و با اراده باشد چه تبل -ز

ِينَ ٱ﴿ است: یقو ي ادارهشجاعت و  یم مقتضیعظ ِ ٱُ�بَلُِّغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  �َّ َّ� 
َحًدا إِ�َّ  ۥَوَ�ۡخَشۡونَهُ 

َ
َ ٱَوَ� َ�َۡشۡوَن أ نند ک می غیه تبلکآنان « ]۳۹[األحزاب:  ﴾�َّ

 .»ترسند نمی ر از خدایغ یترسند و از احد می را و از او ((الله)) یرساالت الھ
و امامت  یه اسالمیق بر امور جارین و نظارت دقین مسلمیحضور در ب -ح

ف مھم و حساس امام یاز وظا یاسالمتخت یز و پاکن در مریدینماز جمعه و ع

ُ�ْم «ف: یث شریرا به مفاد حدیرود، ز می ن به شماریمسلم
ُّ
لُكُُّ�ْم َراٍع، َوُ�

 یھا تیتمام مسئولی  ن به اندازهیت امام مسلمیمسئول«: »َمْسئُوٌل َ�ْن َرِ�يَِّتهِ 

فرمود:  س ه حضرت عمرک، چنان »ر استین و خطیسنگ یت اسالمکممل
فرات گم شود عمر در  یدانه خردل در حوال یکاگر  یتعال یسوگند به خدا

 یریگین رفتن آن را بپرسد و پید علت از بینه مسئول آن خواھد بود چه بایمد
ی  رم الله وجھه دربارهک یه حضرت علکن است یا ،رار نشودکعه تیه ضاکند ک

 فتنة،وخلف ال لسنةقام اأالعمد و هللا در عمر فقد قوم األود وداو«د: یفرما می او

تقاه أاهللا طاعته و أد إىلصاب خريها وسبق رشها أذهب نقي الثوب قليل العيب 

را راست نمود و ھا  یجکه کعمر را پاداش داد ھای  یکیخدا ن« .)١(»...بحقه
غمبر را بر پا ین نمود)) و سنت پکشه یفر و نفاق را رکرد ((کھا را دوا  یماریب

نداد))  یرو یا پشت سر انداخت ((در زمان او فتنهرا ھا  یارکتبھداشت و 
افت و از شر آن یخالفت را در ییویکا رفت و نیب از دنیم عکدامن و  کپا
 .»دیه سزاوار بود از خدا ترسکآورد و آن چنان  یگرفت خدا را بجا یشیپ

* * * * 
                                           

 نھج البالغه. ۴ج  ۲۱۹کالم  -١
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و  یجامعه اسالم یندگی)) به نمایده پارسا ((اصحاب شوریخبرگان برگز
 ند.ینما می عتین امام را انتخاب و سپس با او بیمسلم

* * * * 
ام، اقامه حدود کذ احین عبارت است از: تنفیفه امام مسلمین وظیر مھمت

، یاسالم یان اسالم، حفظ مرزھایرک، آراستن و سازمان دادن سپاه و لشیالھ
در حدود استطاعت، قطع و  یشور اسالمکز کن اسالم در خارج از مرینشر د

ن، یت المال مسلمیق بر بیشان و راھزنان، نظارت دقکان و گردنیقمح طاغ
ل یاز قب یربط، گرفتن صدقات و اموال شرع ین مردمان ذیم در بیم غنایتقس

و  ییو اجرا ییو قضا یاسیره، عزل و نصب مقامات سیوه و خمس و غکز
ن مردم، به شوھر یقعه در بوا یصله نزاع و خصومتھای، فیشورکو  یرکلش

. و )١(نیصغار و محجور یاح براکسرپرست و قبول ن بی دادن دختران و زنان
تاب و سنت و حضور ک ین بر مبنایامور مسلم یت و سرپرستیوال یلکبه طور 

ی  شقدم بودن در امور مھمهیشان و پیم با این و ارتباط مستقین مسلمیدر ب
ار کر مقامات دست اندریاستانداران و فرمانداران و سار نظر داشتن یو ز یاسالم

 .یمه در بالد اسالمکات حایم بر ھینظارت مستق یلکو بطور 
* * * * 

ار قرار داده واجب کتاب و سنت را روند که ک ین مادامیامام مسلم
 تمرد از فرمان خدا و رسول خداست: یاإلطاعت است، و خروج از اطاعت و

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 ﴾ِمنُ�مۡ  ۡ�

د و رسول او را ینکد، خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اک یسانک یا« ]۵۹[النساء: 
 ه به دستور خدا و رسول خدا عملکن زمامداران اسالم را ید و ھمچنینکاطاعت 

 .»دینکن ھستند اطاعت یشما مومننند و از خود ک می

                                           
 ی عمل خود او است. عمل نمایندگان امام در بالد اسالمی به منزله -١
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ز منتخب امت اسالم است، یامت ن یامت و شورا یچه امام منتخب شورا
 باشد. می یاسالمی  ن بر جامعهیام الله و سنت رسول او و امکاح یو مجر

* * * * 
است بس بزرگ و بر  ین گناھیه امام مسلمیام علیخروج ناحق و ق

ه ھرج کنیند تا ایوب نماکناحق را سرام و خروج یه قکن واجب است یمسلم
د و فقط قانون خدا در جامعه یاید نیپد یدر بالد اسالم ینظم بی و مرج و

ق با یر صدکن در عصر خالفت حضرت ابوبیه مسلمکم فرما باشد، چنان کح
 دند:یبا خوارج جنگ یات و در عصر خالفت حضرت علکن زین و مانعیمرتد

ٰ َ� تَ ﴿ ِ  ّ�ِينُ ٱُ�وَن فِۡتَنةٞ َوَ�ُ�وَن َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ د یبجنگو « ]۱۹۳[البقرة:  ﴾ِ�َّ

 .»خدا باشد ین برایه آشوب بر پا نشود و دکنیشان و متجاوزان تا ا کبا سر
تاب و کح یخروج امام از اطاعت خدا و رسول خدا و مخالفتش با نص صر

ۡمَر ﴿ گردد: می ن از اطاعت اویسنت موجب خروج مسلم
َ
ْ أ َوَ� تُِطيُعٓوا

د دستور خود سران و متجاوزان ینکاطاعت ن« .]۱۵۱[الشعراء:  ﴾١٥١لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ

اَعُة ىِف الَْمْعُروِف «. »را َاِلِق إِ�ََّما الطَّ
ْ
چ یحق ھ« »َال َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ىِف َمْعِصيَِة اخل

ه کست ین نیست، جز ایخالق ن یمخلوق در نافرمان یگونه فرمانبردار

 .)١(»ر و صالح باشدید در خیبا یفرمانبردار
* * * * 

ره یبکب گناه کبه ظاھر مرت یعنید مستور العداله باشد، ین بایامام مسلم
ه عدالت او را ک یده باشد به طوریز اصرار نورزیر ذنوب نینشده و بر صغا

ست، ین عصمت از تمام گناھان از شروط صحت امامت نکند لکمخدوش 
ھر  یرام علیھم الصلوة والسالم احتمال لغزش و خطا براکاء یاز انبر یرا غیز

                                           
 حدیث شریف. -١
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ه حتمًا معصوم کلف نفرموده کانسانھا را م یتعال یھست، و خدا یانسان
ه خود را کشان را امر فرموده است یه در صورت لغزش و اشتباه اکباشند بل

ْ ٱفَ ﴿ نند و مراقب خود باشند:کاصالح  ُقوا َ ٱ �َّ  ]۱۶[التغابن:  ﴾ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  �َّ
 .»دیتوان می د ھر آنچهیاو به دور دار ید و خود را از نافرمانیاز خدا بترس«

* * * * 
ن بوجود ین مسلمینفر باشد تا اختالف در ب یکد یبا یامام در بالد اسالم

به  کده و ھدف و تمسیامت است با وحدت عق یکرا امت اسالم ید، زیاین
ست ین یادیو بن یرت اعتقادیمغا ین امتیافراد چن نیتاب و سنت. در بک
ا ین امت اعم از امام و رعایافراد ای  ه مستلزم تعدد امام گردد، چه ھمهک

آن ھستند و  یو اجرا ین الھیتاب و سنت و مراعات قوانکملزم به متابعت از 

ِ ﴿ بس: ۠ َر�ُُّ�ۡم فَ  ۦٓ إِنَّ َ�ِٰذه نَا
َ
ٗة َ�ِٰحَدٗة َو� مَّ

ُ
تُُ�ۡم أ مَّ

ُ
 ]۹۲اء: ی[األنب ﴾٩٢ۡ�ُبُدونِ ٱأ

ھدف و من پروردگارتان ھستم،  یکگانه و ین امت ین است امت شما مسلمیا«

 .»دینک ید و بندگیبه اتفاق فقط مرا بپرست یپس جملگ

 آنها یام و اجراکاح
 یتعال یم خداکمفرما باشد فقط حکد حیبا یاسالمی  آنچه بر جامعه

ِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإِِن ﴿ است و بس  یو فرمان مکچ حیست ھین« ]۵۷[األنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»خدا یمگر برا

* * * * 
 -۳سنت رسول خدا.  -۲تاب خدا. ک -۱ز است: یام پنج چکادله اح

 اس. یق -۵اجتھاد.  -۴ن. یاجماع مسلم
* * * * 

 رند:یر نا پذیین او تغیاست، و قوان یتعال یاز آِن بار یع و قانونگذاریتشر

ٰ َ�ِ�َعةٖ ّمَِن ﴿ ۡمرِ ٱُ�مَّ َجَعۡلَ�َٰك َ�َ
َ
ۡهَوآَء  تَّبِۡعَهاٱفَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱَوَ� تَتَّبِۡع أ َّ�  �َ
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 –بر بزرگراه  -غمبریپ یا -میسپس تو را قرار داد« ]۱۸ة: ی[الجاث ﴾١٨َ�ۡعلَُمونَ 
و  یعمل قرار ده و به جانب ھو کر و مالین و فرمان، آن را در بر گیقوان

 .»یمردم نادان مگراھای  ییخودستا

ِينَ ٱقَاَل ﴿ ۚ قُۡل َما  ئِۡت ٱَ� يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا  �َّ ُ�ۡ ۡو بَّدِ
َ
ٓ أ بُِقۡرَءاٍن َ�ۡ�ِ َ�َٰذا

 ُ�َ بَّدِ
ُ
ۡن �

َ
ٓ  ۥيَُ�وُن ِ�ٓ أ ۖ إِّ�ِ تَّبُِع إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ

َ
� إِۡن � َخاُف إِۡن  ِمن تِۡلَقآيِٕ َ�ۡفِ�ٓ

َ
أ

ات روشن و روشنگر ما یآ یوقت« ]۱۵ونس: ی[ ﴾َعَصۡيُت َرّ�ِ َعَذاَب يَۡوٍ� َعِظي�ٖ 
 دار ما ندارندیمان به روز آخرت و دید و ایه امک یسانکشود  می شان خواندهیبر ا
غمبر، بگو: یپ ین)) اکل یا آن را تبدین قرآن را یر ایغ یاور قرآنیند: ((بیگو می
نم ک نمی یروینم از طرف خودم، ھرگز پکل یه آن را تبدکست ین نکمن مم یبرا

د از ینم باکخدا را ب یشود، ھمانا من اگر نافرمان می یه بر من وحکجز آنچه را 

 .»امت)) بترسمیعذاب روز بزرگ ((ق
* * * * 

ه در ھر عصر و کھستند  یموقت یخلق قراردادھای  قانون مصوبه
 ر و حذف و اصالحند.ییتغمصالح قابل  یبه اقتضا یروزگار

* * * * 
 تاب و سنت وضع شود مردود وکح یه بر خالف نص صرک ینیقوان

ر یش است) مستحق مجازات و تعزکاعتبار و واضع آن (طاغوت و سر بی

َ ٱَوَمن َ�ۡعِص ﴿ است: بِيٗنا ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ھر « ]۳۶[األحزاب:  ﴾َ�َقۡد َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ

 .»یارکآش یو رسول خدا را ھمانا گمراه شده است گمراھند خدا ک یه نافرمانک
* * * * 

را فقط او بر مردم ید فقط به نام خدا صادر گردد، زیام باکاز اح یمکھر ح

َ� َ�ُ ﴿ باشد: می نیمکم الحاکه احکم بلکحا
َ
ُع  ۡ�ُۡ�مُ ٱ� َ�ۡ

َ
َوُهَو أ

گاه باش« ]۶۲[األنعام:  ﴾ۡلَ�ِٰسبِ�َ ٱ الله است و اوست م از آِن کد ھمه حیآ
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 .»ن حسابرسانیعتریسر

لَيۡ ﴿
َ
ُ ٱ َس � حۡ  �َّ

َ
 ]۸ن: ی[الت ﴾٨َ�ِٰكِم�َ لۡ ٱ َ�مِ بِأ

 .»ھست یست؟ بلیمان نکن حایرت مکا خدا حایآ«
* * * * 

افر است، و اگر کار و کند متمرد و ستمکم نکس به ما انزل الله حکھر 
افر کد ین وضع نمایقوانا عمدًا بر خالف آنھا یند و کار کرا ان یام الھکاح

نَزَل ﴿ اعتبار ساقط است:ی  است، و قانون از درجه
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ َّ� 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ند خود و کم نکه به دستور خدا حکھر « ]۴۴[المائدة:  ﴾لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

نَزَل ﴿ .»افرندکارانش ی
َ
ٓ أ ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ٰلُِمونَ ٱفَأ  ﴾ل�َّ

َوَمن ﴿ .»ارندکارانش ستمیند خود و کم نکه به دستور خدا حکھر « ]۴۵[المائدة: 
نَزَل 

َ
ٓ أ ُ ٱلَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ه به کھر « ]۴۷[المائدة:  ﴾ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱفَأ

 .»ارانش فاسق اندیند خود و کم نکدستور خدا ح
* * * * 

واجب و ھر گونه انحراف و عدول از آن و افراط  یعت الھیاستقامت بر شر

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيٗما فَ ﴿ ط در آن حرام است:یو تفر
َ
ۖ ٱَوأ َوَ� تَتَّبُِعواْ  تَّبُِعوهُ

ُبَل ٱ َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  لسُّ ن راه راست مرا در یو ھمانا ا« ]۱۵۳[األنعام:  ﴾ۦَ�تََفرَّ
ه شما را از کد یریش نگیگر را در پید یھا د و راهیرند و در آن استقامت ورزیبر گ

 .»سازد می راه خدا جدا
* * * * 

م است، یرکانسانھا قرآن  یبرا یده ایار ھر قول و عمل و عقیزان و معیم
باشد ضالل و انحراف  یالھ یار فطریزان و معین میبر خالف ا یو ھر روند

َب �﴿ است: ن َكذَّ ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ ٱَ�ِٰت َ�َمۡن أ ۗ َسَنۡجزِي  �َّ ِينَ ٱوََصَدَف َ�ۡنَها َّ� 
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ْ يَۡصِدفُونَ  لَۡعَذابِ ٱيَۡصِدفُوَن َ�ۡن َءاَ�ٰتَِنا ُسوَٓء  پس « ]۱۵۷[األنعام:  ﴾بَِما َ�نُوا
ده باشد یبرگردان یرده و از آن روکب یذکات ما را تیه آکارتر از آنکست ستمکی

رد به کم یمجازات سخت خواھاند  دهیات ما برگردانیاز آ یه روکآنان را  یزودب

 .»شان دنیبر گردان یسبب ھمان رو
* * * * 

تاب و سنت بر کد آن را به ید بایش آین پین مسلمیدر ب یاگر اختالف

ءٖ ﴿ تاب و سنت است:کام کرا مرجع تمام احید زیگردان فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
ِ ٱفَُردُّوهُ إَِ�   دیاختالف داشت یزیپس اگر در چ« .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

 .»دیتاب خدا و سنت رسول او بر گردانکدرنگ آن را به  بی
* * * * 

ن کگر دو چراغ نور افیتاب و سنت دو ستون قدرتمند و به عبارت دک
ن بر آنھا یدی  ه خانهکن دو ستون را بر پا داشت یشه اید ھمیھستند با

ت جز با آنھا یه ھداکد روشن نگه داشت ین دو چراغ را بایاستوار است، و ا
 ست. ین نکمم

َعُموَديِْن، «
ْ
ِ�يُموا َهَذيِْن ال

َ
وََخالُ�ْم َذمُّ َما لَْم مصباح� ـوأوقدوا هذين الأ

تاب و سنت)) را و روشن نگه ک((ن دو ستون مھم ید ایدار یبر پا«: »�رَُشَُّدوا
ه ک یست مادامین یراد و مذمتیگر بر شما این دو چراغ فروزان را دید ایدار

 .)١(»دیا نشده ن دو اصل جدایرده و از اکتفرقه ن
* * * * 

و  یام اسالمکاز اح یمکن بر حیاجماع عبارت است از گرد آمدن مسلم
 ر و ھمسو بودن در آن. کھمف

                                           
 .۳ج  ۱۴۹نھج البالغه کالم  -١
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ه کنیباشد و حال ا می م بضالل امت اسالمکرا حیاست، زفر کار اجماع کان

ُكنُتۡم َخۡ�َ ﴿ :د شده استییتاب و سنت تاکله یشان بوسیت ایت و ھدایحقان
 ِ ُمُروَن ب

ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�نَۡهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱأ ِ ٱَوتُۡؤمِنُوَن ب َّ�﴾ 

خته شده یت بر انگیاصالح بشر یه براکد یھست ین امتیشما بھتر« .]۱۱۰[آل عمران: 

 . »دیمان داریھا و به خدا ا یدارد از بد می و بازھا  یکیدھد به ن می د، فرمانیا

 .)١(»ندیآ نمی گرد یامت من بر گمراھ«: »ضالل ىلعميت أجتتمع  ال«
استنباط  یبرا یرکو ف یعلم یروھایار گرفتن نکاجتھاد عبارت است از ب

ردن کاس عبارت است از ھماھنگ یتاب و سنت. و قکق آنھا با یام و تطبکاح
تاب و کمش به که حک یمش نامعلوم باشد با مسئله اکه حک یمسئله ا

 مشابھت و ھمسان بودن آنھا.ی  سطهسنت معلوم شده است به وا

ُ ٱَوَما َ�َن لُِمۡؤمِٖن َوَ� ُمۡؤمِنٍَة إِذَا قََ� ﴿ اجتھاد در برابر نص باطل است: َّ� 
ن يَُ�وَن لَُهُم  ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِهِۡمۗ َوَمن َ�ۡعِص  ۡ�َِ�َةُ ٱأ

َ
َ ٱمِۡن أ َ�َقۡد  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

بِيٗنا  ه خدا وک یارکرا در  یمانیچ مرد و زن با ایھ« ]۳۶[األحزاب:  ﴾٣٦َضلَّ َضَ�ٰٗ� مُّ
ه کست و ھر یار سر باز زدن و اظھار نظر نیم داده باشند اجازه و اختکرسول او ح

گاھانه به گمراھک یند خدا و رسول او را به درستک ینافرمان  .»ار افتاده استکآش یه آ
* * * * 

ن و یمتع ی، و در اصطالح به معنیرفعت و بلند ینص در لغت به معن
تاب و سنت را نص و کصادره از ام کر قابل احتمال است، احیو غ یقطع

 م. ییگو می هیه به نص ثابت شود منصوص علکرا  یزیچ
* * * * 

                                           
 حدیث شریف. -١
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ل نص و عدول از یرا تاویم، زینک می نصوص را بر ظاھر آنھا عمل

مطلق  صالةد: مراد از یبگو یسکفر و الحاد است، مثال اگر کآن  یمتقتضا
از حرف زدن و مراد از حج مطلق قصد است،  یام خودداریدعاء و مراد از ص

را حالل و حرام و یشود، ز می افرکذا. . . کو ھ کنه نماز و روزه و انجام مناس
ن است، یو چھارچوبشان متعاند  ن اسالم شناخته شدهیام در دکواجبات اح

ۡل ﴿ ل و حذف و اصالح در آنھا را ندارند:یر و تبدییحق تغ یو احد َوَمن ُ�َبّدِ
ِ ٱَة نِۡعمَ  َ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنَّ  �َّ ه کھر « ]۲۱۱[البقرة:  ﴾ۡلعَِقابِ ٱَشِديُد  �َّ
 ین صورت به درستیاو آمده است در ا یه براکنیند نعمت خدا را بعد از اکل یتبد

 .»ه خدا سخت مجازات استک

َ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَُّسوَل ٱَوَمن �َُشاقِِق ﴿ ۡ ٱ َ�ُ  تَبَ�َّ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َو�َتَّبِعۡ  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ ِ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل ٰ َونُۡص  ۦنَُوّ�ِ ٓ  َجَهنََّمۖ  ۦلِهِ َما تََو�َّ  .]۱۱۵[النساء:  ﴾١١٥َمِصً�ا َءۡت وََسا
 یه بعد از روشن شدن راه حق بر او با رسول خدا در افتد و راھکو ھر «
ده یرگزب هکق ضالل یرا به ھمان طر یرد وین را در بر گیر راه مومنیغ

 یاو بد منزلگاھ یه آنجا براکم یاصلش گردانم و به جھنم ویاست واگذار

 .»خواھد بود
* * * * 

ن ییل داده و تبین شرح و تفصیمومن یتاب خدا را براک ج رمکرسول ا
 ین امانت الھیاالبد ا ینموده است، و مسلمانان از صدر اسالم تا به حال و ال

ن جھت مجادله و در یخواھند نمود بدنه حفظ نموده و ینه به سیرا س
است، و سنت  یتعال ین خدایدر رفتن از د ج رمکافتادن با سنت رسول ا

 یرشان تجلیردار و گفتار و تقرکن ثبت و در یھم در قلب مومن ج رسول الله
ن موجب یر راه مومنیه مخالفت با رسول خدا و گرفتن غکن است یند، اک می
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 ﴿ گردد: می سقوط به جھنم
َ
ٓ نَزۡ�َ َوأ َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِ�ۡ  رَ ّ�ِكۡ ٱ إَِ�َۡك  ا  ِهمۡ ِ�ُبَّ�ِ

ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  تو تا روشن  ین قرآن را برایم ایو ما فرستاد« ]۴۴[النحل:  ﴾٤٤َ�َتَفكَّ

 .»شندیاندیافته و لزومًا در آن بیشان نزول  یه بر اکمردم آنچه را  یبرا یگردان
* * * * 

 یه از لفظ ((موضوع)) معنک یگفته شده و ملفوظ به طورمنطوق: 
 افت شود.ی((موضوع له)) در

* * * * 
شود  می الم فھمک یاق و فحوایه از سکمفھوم: لفظ موضوع ندارد بل

 م. یر مستقیبطور غ

ۡ�َنآ�ُِ�ُم ﴿ :مثال
َ
ِينَ ٱوََحَ�ٰٓ�ُِل � ۡصَ�ٰبُِ�مۡ  �َّ

َ
حرام است « ]۲۳[النساء:  ﴾ِمۡن أ

ه از پشت خودتان ھستند اعم از پسر و ک یتان آن پسران زنان پسرانبر شما 

 .»...پسرپسر و 
و مفھوم  یم زنان پسران صلبیفه منطوق عبارت است از تحریه شرین آیدر ا

م یر مستقیالم بطور غک یچه از فحواھا  اح زنان پسر خواندهکآن حرام نبودن ن
 باشند.  می ینون مستثنن قایاز ا یر صلبیه زنان پسران غکشود  می فھم

* * * * 
 منطوق بر مفھوم مقدم است چه اگر منطوق نباشد مفھوم وجود ندارد. 

* * * * 
ث مقدم بر یث است و منطوق حدیمنطوق قرآن مقدم بر منطوق حد

 ن قرآن و اعلم به مفھوم آن است. یرم مبکغمبر ایمفھوم قرآن، چه پ



 
 
 
 
 

 هیمقامات عال

مرتبت  یه حضرت ختمکم یدھ می شھادت ج مقام حضرت محمد
و امت او  یتعال ین خلق خدایترین و گرامیتر بزرگ ج یمحمد المصطف

  .ن امتھا استین و بھتریبزرگوارتر
 ج ن اسالم را به رسالت حضرت محمدید یتعال یه خداکم یدھ می شھادت

ده و حجت را بر یبندگان خود برگز ین اسالم را برایده و دیمال رسانکبه 
 ین حجت خدایو او آخر ،دهیغمبر خاتم به اتمام رسانیله پیبندگانش به وس

رام بندگان و فرستادگان و کاء یه انبکدھم  می بر خلق است. شھادت یتعال
بر حق  نایشوایپ یر بندگان او ھستند و جملگیر ساب یتعال یخدا یھا حجت
غ یمال امانت تبلکرا در  یبوده رسالت الھ یتعال یخدا یبسو انیو داع

  اند. ن مردمان عصر خود بودهینموده و برتر

 :÷ یسیمقام حضرت ع
 یتعال یح عبد و رسول خدایمس یسیه حضرت عکم یدھ می شھادت

قه القاء یره طاھره صدکم بایاز جانب خدا به حضرت مر کپا یاست، و روح
نه  اند، وستهیو بلقاء الله پاند  خورده می شده، خود و مادرش بشر بوده و طعام

و  یکرا او از فرزند و ھمسر و شریز اند، یتعال یخدا یکفرزند و ھمسر و شر
 مبرا است. یاز و وابستگینقص و ن ه منزه و ساحت جالل او ازیر و شبیر و نظیوز
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ا ﴿ هُ  لرُُّسُل ٱَمۡر�ََم إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱمَّ مُّ
ُ
 ۥَوأ

ُ�َ�ِن 
ۡ
يَقةۖٞ َ�نَا يَأ َعامَ ٱِصّدِ  .]۷۵المائده: [ ﴾لطَّ

شته نشده و به دار ک ÷ حیمس یسیه حضرت عکم یدھ می شھادت
مصلوب شدن او باشد  یمدع هکھود) و ھر ی یخته نگشته (بر خالف ادعایآو

ِينَ ٱَوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ ﴿ :گردد می افرک ْ ٱ �َّ  ۡخَتلَُفوا
ۚ ٱ ّ�َِباعَ ٱِمۡن ِعلٍۡ� إِ�َّ  ۦ�ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِ  ّنِ بَل  ١٥٧َوَما َ�َتلُوهُ يَقِيَنۢ� لظَّ

ُ ٱرََّ�َعُه  ُ ٱإَِ�ۡهِ� َوَ�َن  �َّ شته و نه کنه او را « .]۱۵۷[النساء: ﴾١٥٨َعزِ�ًزا َحِكيٗما �َّ
شتن و مصلوب شدن که در ک یسانکن دچار اشتباه شدند و ھمانا کلاند  دارش زده

ن مورد یدر ا یچ گونه علمیرا ھید و گمان ھستند زیدر ترداند  ردهکاو اختالف 
ه بدانند ((بطور کم یآور می در کشان را از شیاز گمان خود ما ا یرویندارند جز پ

شه مقتدر یخود رفعت داده و خدا ھم یه خدا او را بسوکبلاند  شتهکن)) او را نیقی

 .»و توانا و فرزانه بوده و ھست

 ن ین و شهداء و صالحیقیمقام صد
مقام ن یب باالتریدان و صالحان به ترتین سپس شھیقیاء، صدیبعد از انب

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ دارند: یتعال یشگاه خدایرا در پ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
فَأ

ِينَ ٱ ۡ�َعَم  �َّ
َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ  ل�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا
ُ
فرمانبردار خدا و رسول او ه کو ھر « .]۶۹[النساء:  ﴾٦٩وََحُسَن أ

شان انعام فرموده از یبر ا یتعال یه خداکھستند  یسانکباشد، پس آنھا با 

 . »شانیھستند ا یقان خوبیدان و صالحان و چه رفیقان و شھیغمبران و صدیپ
ن ید و عدالت و ناصران دیق رساالت و پرچمداران توحیقان با تصدیصد

حق و بر ی  لمهک یاعال یبرا دان راه خدایھستند و شھ یتعال یخدا
نند مفاخر ک می فر و الحاد مبارزهکن خدا با یغ دیافراشتن پرچم اسالم و تبل
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 باشند.  می نیاسالم و مسلم

 ن یراشد یمقام صحابه و خلفا
ق، عمر فاروق، عثمان یر صدکه حضرات: ابوبکم یدھ یشھادت م

 ، ودالشھداءی، حمزه سکین زی، حسی، حسن مجتبیمرتض ین، علیذوالنور
ن افراد امت اسالم ھستند و بعد یعباس ابوالفضل (مستجاب الدعاء) بزرگتر

د، ید ابن زیوقاص، سع ین ابیه از عشره مبشره: (سعد ایشان شش نفر بقیاز ا
ر بن العوام، عبدالرحمن ابن یزب ،ریده عامر بن الجراح، طلحه الخیابو عب

از  یکت ھر یباشند، افضل می ج ن اصحاب حضرتیتر عوف) افضل و بزرگ
ن بر یو ھمه مسلم ،ان شده استیده بیث عدیبزرگ در احاد یتھاین شخصیا
ب از یعه الرضوان به ترتیسپس اصحاب بدر و احد و ب اند. ده بودهین عقیا

مان و ھجرت و یر اصحاب به نسبت سبقت در ایآنگاه سا ،ن باالترندیریسا
 باشند.  یم تین حق حائز مقام افضلیجھاد و نصرت د

ه یشبرد اھداف عالیمان و ھجرت و جھاد و نصرت رسول الله در پیا 

ِينَ ٱ﴿ باشد: می اسالم ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ ٱَءاَمنُوا ۡمَ�ٰلِِهۡم  �َّ
َ
بِأ

ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد 
َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ِۚ ٱَوأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
و « ]۲۰[التوبة:  ﴾٢٠لَۡفآ�ُِزونَ ٱَوأ

رده و در راه خدا به مال و جان خود جھاد کمان آورده و ھجرت یه اکآنان 

 .»ه رستگارانندکث درجه و مقام در نزد الله و آنھا ھستند یبزرگترند از حاند  نموده

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا ِينَ ٱوَ  �َّ ٓواْ  �َّ نََ�ُ ْ وَّ َءاَووا
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
ا لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ مان آورده و ھجرت یه اکو آنان « .]۷۴[األنفال:  ﴾َحّقٗ
ن را و یدادند مھاجر یه منزل و ماواکو آنان اند  رده و در راه خدا جھاد نمودهک

 . »ن ھستندین خدا را ((انصار)) آنھا مومنان راستیردند دک یاری
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 به مال و جانمقام جهاد 
ه ثروت خود را در ک یتوبه، ثروتمندان ی سوره ۲۰فه یشر ی هیآبر اساس 

نقاط مثبت اند  ت داشتهکز در جھاد شریرده و خود نکراه خدا خرج 
اند  ردهکا به جان تنھا جھاد یه به مال تنھا ک یسانکشتر و از یشان بیعلم

 باشند.  می تریبزرگتر و گرام
را  ییر بسزایآن تاثھای  شرفت برنامهیو پ یزندگ در ثبات ییثروت و دارا

ر یشدند و ز نمی آزادھا  نبود بالل س قیر صدکت ابوبکدارد. اگر ثروت با بر
ش ینبود ج س ت عثمان بن عفانکمردند، اگر ثروت پر بر می فارکنجه کش

 شد؟  می زیجا تجھکالعسره از 
و نصرت  یاری ین براکند لک می یارینش را ید یتعال یه خداکنیدرست ا

ه کبود  ج غمبریاران پین یمان راستید گفت: ایل و اسباب الزم است، بایوسا
رد، و آن بزرگ مردان مال و جان ک می را آماده یو اقتصاد ینظام یروھاین

ردند و اسالم را ک می میتقد یتعال یشگاه خدایخود را در طبق اخالص به پ
است بزرگ  یخرج شود سبب یتعال یبردند، ثروت اگر در راه خدا می شیپ

فه و یشر ی هیآن ی، چه در ایشگاه حق تعالیمقام در پ یرفعت و بزرگ یبرا
بذل مال را بر نثار جان مقدم داشته است، مال  یتعال یگر، خدایات دیآ

ی  نندهکل یجان تحصی  و عصاره یتعال یه فضل خداک یزه اکیحالل و پا
 ازت مال به خطریا حیسب ک یبراه جان خود را ک یآن است، چه بسا مردمان

حفظ  یبرا یله ایشتر دوستش دارند و آن را وسیاندازند و از جان ب می
مطرح گردد  یحق تعال ین چون رضاکدانند ل می یرامت انسانکشرافت و 

 ند.ینما می ین ھدف اعلیھم مال و ھم جان را نثار ا
* * * * 

را ثروت یشتباھند، زدانند در ا می ه ثروت را مذموم و ناپسندک یسانک
ھدف ترین  یدن به عالیرس یله را براین وسیله است نه ھدف، و اگر ایوس
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است و اگر آن را نگه داشته و  ید گفت: ثروت رحمت حق تعالیم بایار ببندکب
است  یم بارییمصرف نما یطانیشھای  و نقشه یا در راه ھویم و ینکخزانه 

ن انفاق کدرمان. ل بی است یان و دردیپا بی است یبتیبس گران مص
جا کزگارانند، و اگر مال نباشد انفاق ینندگان در راه خدا در صف مقدم پرھک

را از  یارکمان تنھا یسر خواھد شد؟ این خدا چگونه میشرفت دیاست و پ
رو و توان الزم یز نیت نکحر یخواھد و برا می تکه حرکبرد بل نمی شیپ

 اندازد: نمی له خاص آن رایجز به وسرا  یارکچ یھ یتعال یرا خدایاست، ز

ا ﴿ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
�ٖ  ۡسَتَطۡعُتمٱَوأ  یوبکسر ید براینکو آماده « .]۶۰[األنفال:  ﴾ّمِن قُوَّ

 .». . .روید از قدرت و نیتوان می هکدشمنان خدا و دفاع از حق مسلم خلق آنچه را 
ه کنیحاشا دارد از ا یتعال یخدا« :»هاـسباببأ إالن جيري األمور أاهللا  أبى«

 ».ندکرا بدون اسباب آن اجرا  یارک
شه سبب را بر مسبب مقدم داشته، مثال یھم یتعال یگر، خدایاز جھت د

ٖ َزوَۡجۡ�ِ  ۡ�ِۡل ٱقُۡلنَا ﴿ م:یآور می میرکاز قرآن  یروشن
ۡهلََك  ثۡنَۡ�ِ ٱ�ِيَها مِن ُ�ّ

َ
 ﴾َوأ

بردار از ھر جفت، نر و ماده دو تا را، و بردار  یشتکم در ینوح را گفت« .]۴۰[ھود: 

بودند و انسان اشرف  یشتک ین اصلیه انسانھا سر نشک ی. در حال»خانواده ات را
ن یآنھا بودند بد یبرا یل ادامه زندگیگر و نباتات وساین جانداران دکمخلوقات ل
 گر:یل دیشان مقدم داشت دلیل و اسباب را بر خود ایوسا یتعال یجھت خدا

�َ�ٰنَ ٱَخلََق  ٢لُۡقۡرَءانَ ٱَعلََّم  ١لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ﴿ خداوند « ]۳-۱[الرحمن:  ﴾٣ۡ�ِ

 . »دیافریھا را ب اموخت، انسانیشگر. خواندن و قرائت را بیبخشای  ندهیبخشا
الم)) مقدم کاق یدن ((در سیم و آموختن را بر آفریم تعلینیب می هکچنان 

عبارت است از دانشمندان و دانش  یه انسان واقعک ین معنیداشته است، بد

ِيٱ﴿ گریل دیآموزان و انسان بدون علم عدمش به از وجود او است. دل َّ� 



 ١١٩                                      عالیه اتمقام 

 ِ  ھا را آنچه له قلم آموخت انسانیه بوسک ییآن خدا« ]۴[العلق:  ﴾٤ۡلَقلَمِ ٱَعلََّم ب

 .»دانستند نمی
مال تواند  نمی سکچ ید، ھیالم ما را از اصل مطلب دور گردانکی  اطاله

ت، و کحر بی یھا ان دون صفت و تنبلیند جز گداکوھش کحالل را ن
ه ک یبت پندارند در حالکت و ھمت ندارند و ثروت را نکه خود حرک یا عقده

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ د:یفرما می یتعال یخدا
َ
ۡن أ َوَ�ٰتََلۚ  ۡلَفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي مِنُ�م مَّ

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱأ َّ�  ْۚ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا نَفُقوا

َ
برابر « ]۱۰د: ی[الحد ﴾أ

آنھا بزرگترند اند  دهیرده و جنگکه انفاق کش از فتح میه پک یسانکستند از شما ین

 . »ده باشندیرده و جنگکه بعد از آن فتح انفاق ک یسانکث درجه و مقام از یاز ح

 یچ ثروتیھ« »يب ب�رأما نفع� مال كمال «د: یفرما می ج رمکغمبر ایپ

ار مرا ین خدا بسی، چه مال او در د»دیده نرسانیر به من فاکمانند ثروت ابوب
دن صدھا یه حضرت عثمان با بخشک کتبوی  ذا در غزوهکرد. و ھک یاری

 ج رمکر را آراست، رسول اکنار در راه خدا لشیشتر و اسب و ھزارھا د
َما ىلَعَ ُ�ثَْماَن َما َعِمَل  ،ىلَعَ ُ�ثَْماَن َما َعِمَل َ�ْعَد َهِذهِ َما «فرمود: اش  درباره

. )١(»ننده باشد نخواھد بودکه ناراحت ک یزین بر عثمان چیبعد از ا«: »َ�ْعَد َهِذهِ 
 رضوانش گرداند. مشمول رحمت و یتعال یرد خداکو فرمود: او حق خود را ادا 

 ن یمقام مجاهد
ه استطاعت جھاد را کنیدارند مگر ا ین برتریر مجاھدین بر غیمجاھد

ْوِ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِمَن  ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َّ �َۡسَتوِي ﴿ نداشته باشند:
ُ
رِ ٱَ�ۡ�ُ أ َ  ل�َّ

ِ ٱِ� َسبِيِل  لُۡمَ�ِٰهُدونَ ٱوَ  َل  �َّ نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ُ ٱبِأ ۡمَ�ٰلِهِۡم  لُۡمَ�ِٰهِدينَ ٱ �َّ

َ
بِأ

                                           
 سنن ترمذی، و مسند احمد. -١
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نُفِسهِ 
َ
ُ ٱَدرََجٗةۚ َوُ�ّٗ وََعَد  ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱۡم َ�َ َوأ � ٱ �َّ َل  ۡ�ُۡسَ�ٰ ُ ٱَوفَضَّ  لُۡمَ�ٰهِِدينَ ٱ �َّ

ۡجًرا َعِظيٗما ۡلَ�ٰعِِدينَ ٱَ�َ 
َ
ه در خانه کشوند آنان  نمی برابر« .]۹۵[النساء:  ﴾٩٥أ

راه خدا به مال با مجاھدان در  -ان و ناتوانانینایر از نابیغ -ن یاز مومناند  نشسته
نندگان به مال و جان را بر خانه کداده است جھاد  یبرتر یتعالیو جانشان، خدا

 . »را یاریاد و اجر بزرگ و بسیزھای  نان ((در آخرت)) درجهینش

 مقام زنان در اسالم 
امبر یدختر پ یب حضرت فاطمه زھرا گرامین زنان اسالم به ترتیتر بزرگ

ر ازواج طاھرات یقه و سایشه صدیو حضرت عا یبرکجه یرم و حضرت خدکا
 باشند: می نیھن اجمعیعل ین رضوان الله تعالیامھات المومن

و  .)١(»فاطمه سرور زنان اھل بھشت است«: »اجلنة هلأ�ساء  ةسيد طمةفا«
خود  ییو تمام دارا ،رفتیه اسالم را پذکبود  یسکن یاول یبرکی  جهیاما خد

ه گاه کیمات تیھا و نامالینمود و در تمام سخت شرفت اسالم صرفیرا در راه پ
را  یگریات او حضرت رسول زن دیه در حکبود  ج رمکرسول ا یروح
و ھرگاه  ،دیو سال وفاتش را ((عام الحزن)) سال اندوه و غم نام ،ردکار نیاخت

زد و او را با رحمت یمی  ش حلقهکدر چشمان مبار کرد اشک می ادیاز او 
 برد.  می حق نام

 ج رمکن ازواج طاھرات رسول ایمحبوبتر لقه یشه صدیاما حضرت عاو 
راء ((گل یه او را حمک یداشت به طور می ت دوستیبود، حضرت او را به غا

فرمود:  می ن لقب او را صدایشتر با ایوچولو)) لقب داده بود، و بکسرخ 
 یقلبی  از عالقه یراء. نشانیحم یبا من حرف بزن ا ))ءرایا حمی ینیلمک((

شه از دانشمندان بزرگ عصر رسالت بود و یرم با او بود، حضرت عاکرسول ا

                                           
 حدیث شریف. -١



 ١٢١                                      عالیه اتمقام 

شد او  می یحجت تلق ینیقول او در مسائل د ج رمکبعد از رحلت رسول ا
رده است، و در عصر خود کت یروا ج رمکث را از رسول ای)) حد۱۲۱۰((

سلوا هذه «فرمود:  می ارجاع یرا به و ینیحضرت چه بسا مسائل مھم د

 ».دیرا بپرسین حمیسوالتان را از ا«: »ءااحلمري

 ج رمکه رسول اکن افتخار او را بس است یان ازواج طاھرات ھمیدر م
ش کن نفس مبارید و آخریفش را در حجره او گذرانین لحظات عمر شریآخر
 وست. یپ یق اعلیاو به رفی  نهیاز س

 مقام زنان جهان 
طاھره و حضرت فاطمه زھرا  میب حضرت مرین زنان جھان به ترتیبزرگتر

َ ٱَ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ�ۡذ قَالَِت ﴿ :باشند می ه زن فرعونیو آس  ۡصَطَفٮٰكِ ٱ �َّ
َرِك وَ  ٰ �َِسآءِ  ۡصَطَفٮِٰك ٱَوَطهَّ ه ک یادآور ھنگامی« ]۴۲[آل عمران:  ﴾٤٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱَ�َ

ده و یزه گردانکیده و پایبرگزت یه خداک یم، به درستیمر یفرشتگان گفتند: ا

رم حضرت فاطمه را ک. رسول ا»انیداده است ترا بر تمام زنان عالم یبرتر

ُ ٱَوَ�ََب ﴿ د.ینام می میمر یم: ھمتایله مریعد ِيَن َءاَمُنواْ  �َّ َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
 ۡمَرأ

 ۦَوَ�ِِّ� مِن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ۡ�َنَّةِ ٱِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ�  بۡنِ ٱفِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت رَّبِ 
ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقوۡمِ ٱَوَ�ِِّ� مَِن  ه ک یسانک یبرا یتعال یخدا« ]۱۱م: ی[التحر ﴾١١ل�َّ

ن که گفت: پروردگارا، بنا ک یزند، ھنگام می (زن فرعون) را مثلاند  مان آوردهیا
مرا از  یفرما نت، و رستگاریمن در جوار رحمت خود در بھشت بر یرا برا یخانه ا

 . »ارانکردار بدش، و نجات ده مرا از گروه ستمکفرعون و 
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 امبر مادران مومنانیزنان پ
تمام  یحه و ازدواجشان براکمادران مسلمانند و منا ج رمکغمبر ایزنان پ

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ بوده است، یا حرام قطعیمردان دن ۡوَ�ٰ ب
َ
نُفِسهِۡمۖ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
ِمۡن أ

ۡزَ�ُٰجهُ 
َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ َوأ مَّ

ُ
ن از خودشان یغمبر نسبت به مومنین پیا« .]۶[األحزاب:  ﴾أ

خواھد) و ھمسران او  می شان رایشتر از خودشان مصلحت ایسزاوارتر است (ب

 .»شانندیمادران ا

ن َوَما َ�َن لَُ�مۡ ﴿
َ
ْ  أ ِ ٱ رَُسوَل  تُۡؤُذوا ۡزَ�َٰجهُ  �َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
مِۢن  ۥَوَ�ٓ أ

 ِ بًَدا ۦٓ َ�ۡعِده
َ
 .]۵۳[األحزاب:  ﴾�

 :ج امبریت پیاهل ب
 ین حضرت علیزنان و فرزندان آن حضرت، و ھمچن ج غمبریت پیاھل ب

 است. ج ت رسول اللهیافته بیه پرورش کرم الله وجھه ک



 
 
 
 
 

 امبر نمونه عصمت و شرافت یزنان پ

و اند  و طاعت یثار و تقویعصمت و شرافت و اھای  غمبر نمونهیزنان پ
 : یفرموده است. به شرح آت یتعال یمًا خدایشان را مستق یزندگھای  برنامه
ه خدا و رسول او و دار آخرت را بر کار داد یشان را اختیا یتعال یخدا )۱(

نت یو ز یه زندگکنیا ایافت دارند، یم درینند و در مقابل اجر عظیگز
خدا و  یجدا شوند، جملگ ج رمکغمبر اینند و از پکار یا را اختیدن

م را احراز یردند و آن افتخار عظکار یرسول خدا و دار آخرت را اخت

َها ﴿ نمودند: ُّ�
َ
ۡزَ�ِٰجَك إِن ُكنُ�َّ تُرِۡدَن  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ�

َ
ۡ�َياٱ ۡ�َيَٰوةَ ٱقُل ّ�ِ ُّ� 

اٗحا َ�ِيٗ�  َ�ِّۡحُ�نَّ َ�َ
ُ
َمتِّۡعُ�نَّ َوأ

ُ
�ن ُكنُ�َّ  ٢٨َوزِ�نَتََها َ�َتَعالَۡ�َ أ

َ ٱتُرِۡدَن  ارَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َ ٱفَإِنَّ  �ِخَرةَ ٱ �َّ َعدَّ  �َّ
َ
لِلُۡمۡحِسَ�ِٰت مِنُ�نَّ  أ

ۡجًرا َعِظيٗما
َ
غمبر، بگو به زنان خود: اگر یپ یا« .]۲۹-۲۸[األحزاب:  ﴾٢٩أ

شما را طالق دھم و  ید تا به طور خوبییاید بیخواھ می ا راینت دنیو ز یزندگ
د البته یخواھ می حقوقتان را بپردازم. و اگر خدا و رسول او و دار آخرت را

 یھمگ. »را یاران از شما اجر بزرگکویکن یرده است براکآماده  یتعال یخدا

 .)١(م خدا و رسول او رایردکار ی: اخت»اخرتنا اهللا ورسوله«گفتند: 

                                           
 .جزندگانی حضرت محمد  -١
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ن یطالق دادنشان را و ھمچن یتعال ین اتمام حجت خدایپس از ا )۲(
 غمبر ممنوع فرمود.یگر را بر پید ازدواج با زنان

ۡزَ�ٰٖج َولَۡو  لنَِّسآءُ ٱ�َّ َ�ِلُّ لََك ﴿
َ
َل بِِهنَّ مِۡن أ ن َ�َبدَّ

َ
مِۢن َ�ۡعُد َوَ�ٓ أ
ۡعَجَبَك ُحۡسُنُهنَّ إِ�َّ َما َملََكۡت يَِميُنَك 

َ
 .]۵۲[األحزاب:  ﴾أ
 ینکه بدل کنیست ایو حالل ن یگرین زنان دیست تو را بعد از ایحالل ن«

 .»شگفت آوردگر تو را به یزنان د ییبای، ھر چند زیگریشان را به زنان دیا
مومنان  یرا برایا حرام بوده است، زیتمام مردان دن یاحشان براکن )۳(

 ست:یز نیز با زنان مومنه ازدواج جایر مومنان را نیمادر ھستند و غ

ْ رَُسوَل ﴿ ن تُۡؤُذوا
َ
ِ ٱَوَما َ�َن لَُ�ۡم أ ۡزَ�َٰجهُ  �َّ

َ
ْ أ ن تَنِكُحٓوا

َ
ِمۢن  ۥَوَ�ٓ أ

 ِ بًَدا ۦٓ َ�ۡعِده
َ
ه رسول خدا را کست شما مومنان را یو ن« .]۵۳ [األحزاب: ﴾�

 . »د ھمسرانش را بعد از اوینکاح که نکنید و نه اینکت یاذ
 پدران خود: یمانیمادر ا ین ھستند، حتیمادر تمام مومن )۴(

وۡ  �َِّ�ُّ ٱ﴿
َ
ۡ بِٱ َ�ٰ أ نُفِسِهۡمۖ  ِمنۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
زۡ  أ

َ
َ�ُٰتُهمۡ  ۥٓ َ�ُٰجهُ َوأ مَّ

ُ
 .]۶[األحزاب:  ﴾أ

تر است و یکن از خودشان سزاوارتر و نزدیغمبر نسبت به مومنیپ نیا« 

 .»شان ھستندیزنان او مادران ا
 ھا بوده است: دو برابر انسانشان  ئاتیفر سکیثواب حسنات و  )۵(

بَّيَِنةٖ يَُ�َٰعۡف لََها  �َِّ�ِّ ٱَ�ٰنَِسآَء ﴿ ِت ِمنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
 لَۡعَذاُب ٱَمن يَأ

� َوَ�  ِ ٱَن َ�ٰلَِك َ�َ ِضۡعَفۡ�ِ ِ  ٣٠�َِسٗ�� �َّ ۞َوَمن َ�ۡقُنۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ
ۡ�تَۡدنَا لََها رِۡزٗقا  ۦَورَُسوِ�ِ 

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
ٓ أ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

دام از شما کغمبر، اگر ھر یزنان پ یا« .]۳۱-۳۰[األحزاب:  ﴾٣١َكرِ�ٗما
ن یگردد عقوبت او دو برابر خواھد بود، و اار کآشی  رهیبکب گناه کمرت

ند خدا و رسول او کدام از شما اطاعت کمجازات بر خدا آسان است. و ھر 



 ١٢٥                                      زنان پیامبر نمونه عصمت و شرافت

 م پاداش او را دو برابر و آمادهینک می انجام دھد عطا یکردار نکرا و 

 .»ویکن یم او را روزینک می
قت یه در حقکر مسلمانان است یمنظور از پاداش دو برابر به نسبت سا 

َمن َجآَء ﴿ مومنان حداقل ده برابر است: یپاداش ھر عمل صالح برا
 ِ ۡمَثالَِها ۥفَلَهُ  ۡ�ََسَنةِ ٱب

َ
ست یازواج طاھرات ب ین براکل« ]۱۶۰[األنعام:  ﴾َعۡ�ُ أ

 .»برابر خواھد بود
و  ینمونه تقو یه ـ ھمگک یان تمام زنان جھان ـ به شرط تقویدر م )۶(

َ�ٰنَِسآَء ﴿ باشند: می و علو مقام ممتاز یبزرگـ به اند  لت ھم بودهیفض
َحٖد ّمَِن  �َِّ�ِّ ٱ

َ
َقۡيُ�َّ ٱإِِن  لنَِّسآءِ ٱلَۡسُ�َّ َكأ زنان  یا« .]۳۲[األحزاب:  ﴾�َّ

  .»دیار باشکزیستند اگر پرھیگر نیاز زنان د یکچ یغمبر، شما مثل ھیپ
ند ک می آفتاب اثباتشان را روشن تر از یو علو مقام ا یفه برتریه شرین آیا

لت جدا یشان را از تمام زنان جھان به شرف و فضیرا ا یتعال یرا خدایز
 یشان قدم نھد و دعویا یتواند به مقام واال نمی یچ زنیساخته است و ھ

 ست.ید و جدل نیل و تردیچ گونه تاویھ ید و جایمساوات نما
و به تمام  دهیھا به دور گردان یدیشان را از رجس و پلیا یتعال یخدا )۷(

قِۡمَن ﴿ رده است:کزه کیپا یمعن
َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱوََءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ َّ� 

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َو�َُطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيِت ٱأ

ات را و کد زینکد نماز را و ادا یدار یو بر پا« .]۳۳[األحزاب:  ﴾َ�ۡطهِٗ��
د یه بزداکند ک می ه خدا ارادهکست ین نید خدا و رسول خدا را. جز ایفرمانبر

 .»املک یزگکیزه گرداند شما را پاکیھا را از شما و پا یدیو دور گرداند پل
و آموزشگاه  یلت و تقویتب فضکشان م یبرا ج غمبریپی  خانه )۸(

ه و کیتزی  و برنامه ،بوده ج اللهه رسول یمت و سنت سنکتاب و حک
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َما  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ م شده است:یتنظ یتعال یاز جانب خداشان  میتعل
ِ ٱُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ مِۡن َءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ َ�َن لَِطيًفا  �َّ

شود  می د آنچه تالوتینکد و از بر یاد آوریو « .]۳۴[األحزاب: ﴾٣٤َخبًِ�ا
ھمانا خدا به شما صاحب  خدا، متکات و حیتان از آیبر شما در خانه ھا

گاه است   .»لطف و از درس و اخالق شما آ
 ر زنان مومنهیغمبر و سایحجاب مقدم بر دختران پ ی هیآدر  )۹(

 اند: شان بودهیا ین مسئول حفظ حجاب اسالمیباشند و اول می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡزَ�ِٰجَك َوَ�َناتَِك َو�َِسآءِ  �َِّ�ُّ ٱَ�ٰٓ

َ
يُۡد�َِ� َعلَۡيِهنَّ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱقُل ّ�ِ

زنان و دخترانت را و  یغمبر، بگویپ یا« .]۵۹[األحزاب:  ﴾ِمن َجَ�ٰبِيبِِهنَّ 

 .»شان رایھان را فرو پوشند بر خود چادریزنان مومن
ت و خشنود یرا بر جلب رضا ج رمکغمبر ایپ یتعال یخدا )۱۰(

آنچنان با  ییه در روابط زناشوکق فرموده یشان تشویدن ایگردان
قت دارد، یحق یرده است، آرک می مانه و دادگرانه رفتارکیشان حیا
 ج حضرت رسول یاز زندگی  شان قسمت عمدهیا یرا زندگیز

د و کین ھمه تایشان اینسبت به ا یتعال ین سبب خدایبوده، بد

ۡدَ�ٰٓ ﴿ :توجه فرموده است
َ
ۡ�ُيُنُهنَّ َوَ� َ�َۡزنَّ َ�ٰلَِك أ

َ
ن َ�َقرَّ أ

َ
أ

ٓ َءاتَۡيَتُهنَّ ُ�ُُّهنَّ  ھای  ن برنامهیا« .]۵۱[األحزاب:  ﴾َوَ�ۡرَضۡ�َ بَِما
تر است چه ھمه خشنود خواھند یکمناسب نزد کمانه شما به سلوکیح

 نینگرند و اندوھگ می گر رایھمد یده رضا و خشنودیا دیبود و 

 .»شانیشوند ھمه ا نمی
به ازواج طاھرات موجب حرمان از  یعفت بی و یعصمت بی نسبت )۱۱(

شان را از ھر یا یرحمت خداوند رحمن خواھد بود، چه خداوند تعال
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مشان را به یبه دور داشته و ساحت و حر یدیگونه رجس و پل
 ج گر حضرت رسولیر فرموده است، و از جھت دیتطھ یمال معنک
مال کز در یناش  خانوادهخلق خدا است ترین  زهکیه اطھر و پاک

 عصمت و طھارت است:

ّيَِ�ُٰت ٱلِلَۡخبِيَ�ِٰت� وَ  ۡ�َبِيثُونَ ٱلِلَۡخبِيثَِ� وَ  ۡ�َبِيَ�ُٰت ٱ﴿ ّيِبَِ� وَ  لطَّ ّيِبُونَ ٱلِلطَّ  لطَّ
ّيَِ�ِٰت  ق زنان یال کو مردان ناپا کق مردان ناپایال کزنان ناپا« .]۲۶[النور:  ﴾لِلطَّ

 . »اند زهکیان زنان پایزه شاکیزه و مردان پاکیمردان پا قیزه الکیو زنان پا کناپا
 یدتیه انحراف عقکن یھم ÷ و حضرت لوط ÷ زنان حضرت نوح

م رسالت را یمخصوص داشت و حر کآنھا را به ھال یتعال یردند خداکدا یپ
را از  ج رمکغمبر ایپ یتعال ین خداکفرمود ل یسازکشان پایده ایاز لوث عق

به سر  آوردن ھمسر دیگری طالق دادن ازواج طاھرات و زن گرفتن مجدد،
ن فرموده، یدر ننمودنشان را تحسکشان منع فرموده و خشنود ساختن و میا

االبد منع فرموده و افتخار لقب مادران  یاحشان را بر تمام مردان الکو ن
جامعه  یبرا یارکزیثار و پرھیو ا کیشان را سرمشق پاین داده است. ایمومن

ه اسائه کست ین کیش ،االبد قرار داده است یزنان مومنه در تمام ادوار ال
ن یھن اجمعین رضوان الله علیادب به ساحت ازواج طاھرات امھات المومن

ه ک یشرمھا بی گردد و چنان می ج ن رسول اللهیت وجود نازنیموجب اذ
و آخرت گرفتار  ایدر دن یشوند بلعن ابد می ج موجب رنجش رسول الله

ِينَ ٱإِنَّ ﴿: امبر خواھند بودیخواھند و خصم پ َ ٱيُۡؤُذوَن  �َّ لََعَنُهُم  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ ٱ ۡ�َياٱِ�  �َّ ِهيٗنا �ِخَرةِ ٱوَ  �ُّ َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ

َ
 یسانکھمانا « .]۵۷[األحزاب:  ﴾٥٧َوأ

ا و آخرت یآنان را در دن یتعال یغمبرش را فراھم آوردند خدایه رنجش خدا و پک

  .»شان آماده نموده استیرده و عذاب خفت بار را بر اکلعنت 
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َما يُرِ�ُد ﴿ ی هیآ ُ ٱإِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾ۡيِت ۡ�َ ٱ َل أ

 .]۳۳األحزاب: [
ت ((افراد یشان اھل بیما نازل شده و ایمستق ج رمکغمبر ایدر حق زنان پ

ه کدر سوره احزاب  یگریات دیه و آین آیرسول الله)) ھستند، چه اخانواده 
 یباشند ھمگ می ))یا نساء النبیمورد استدالل ما بودند، مصدر به خطاب ((

 شانند. یم به ایو خطاب مستقاند  افتهیازواج طاھرات نزول شان  در

 رد شبهه
 لمهکر در دو کر جمع مذیه ضمکن است سوال شود کنجا ممیدر ا

ر یه مرجع ضمکن است یگردد؟ جواب ا می دام مرجع برکبه  ﴾َعنُ�م﴿
ه کم یرکر آن در قرآن یباشد و نظ می ت با در نظر گرفتن لفظ اھلیاھل الب
م ینک می اشاره ینجا به موارد مشابھیالم است فراوان است، ما در اکافصح ال

 م. یننده داده باشکل قانع یتا جواب را با دال

ِ ٱ ُت رَۡ�َ ﴿   ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥَوَ�رََ�ُٰتهُ  �َّ
َ
  .]۷۳[ھود:  ﴾ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل هۡ أ

 .»میابراھی  اھل خانه یبر شما باد ا یتعال یخداھای  تکرحمت و بر«
گر ((اھل یا به عبارت دیت است یور به اھل البکر مذکر جمع مذیه ضمک

 باشد.  می میکر در علکر جمع مذیر ظاھر از ضمیت تعبیالب

ۡهلِهِ ﴿) ۲(
َ
ْ ٱَ�َقاَل ِ� د و یستیبه زنش گفت: با یموس« .]۱۰طه: [ ﴾ۡمُكُثٓوا

 .»اورمیآتش ب ید تا مقدارینکث کم
ه او را اھل و به کھمراه او بوده  ÷ یه فقط زن حضرت موسک یدر حال

ت اسم جنس یلمه اھل بکر مخاطب ساخته است، چون کخطاب جمع مذ
ر و یتعب یبرا یگردد، مجال می اطالقر و مونث کاست و بر افراد و جمع و مذ

 نندکار کر دھند و بداھت را انییه را تغینزول آشان  ه بخواھندک یسانکل یتاو
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ه: کاند  نان دور از متن پنداشتهیه نشیاز حاش یه بعضکماند، چنان  نمی

ت یر در آیر است، دو جمله اخکجمع مذ یبرا ﴾َعنُ�م﴿ر در یچون ضم
 ست!.یغمبر نیوره مربوط به زنان پکمذ

ات قبل یه و آیگردد، صدر آ می ر به لفظ اھل بریم ضمیردکان یه بکچنان 
شان صادق است، چه یو بعد از آن خطاب به ازواج طاھرات است، و اھل بر ا

ح دارند، به عالوه یقت تصرین حقیات بر ایاق عبارات آیر و سیعلم لغت و تفس
شود، و  می ور و اناث آنکت شامل افراد خانواده ذیم اھل بیه گفتکچنان 

توان به  می ھم جزو افراد خانواده ھستند ن یو حسن و حس یحضرت عل
ه کست ین نیر اکن منیاز مسلم یر خواند، و احدکر را مذیب ضمیق تغلیطر

 ج رمکورًا و اناثًا از خانواده رسول اکو فرزندانش از حضرت زھرا ذ یحضرت عل
ببودن فرزندان آن حضرت در عداد ح یشوند، ھر چند با تصر می محسوب

 نجا نبود.یح در ایبه توض یازین ۴۹۱ت در مسئله یاھل ب

ا رََءا ﴿ ۡمَس ٱفَلَمَّ ۡ�َ�ُ  لشَّ
َ
ٓ أ پس « ]۷۸[األنعام:  ﴾بَازَِغٗة قَاَل َ�َٰذا َرّ�ِ َ�َٰذا

ن است پروردگار من)) ید گفت: ((اید را درخشان و پرتو افشاندیه خورشک یوقت

 .»از ماه و ستاره استتر  ن بزرگیا
 ر شدهکز مونث ذیاست، و صفت آن ن یه شمس مونث لفظک یدر حال

ه است، به لفظ یچون لفظ ((رب)) مشارال یاما در جمله بعد ﴾بَازَِغةٗ ﴿
ر کمذ یلیر است و صفت تفضکمفرد مذ یه براک((ھذا)) به آن اشاره شده 

شده نه ((ھذه)) و ر که ((ھذا)) است ذیه مشارالک((شمس))  یبر)) براک((ا
ر اسم کشدند، پس ذ می رکشمس ذ یست برایبا می ه قاعدهً ک)) یبرکنه ((

شمس به اعتبار ((رب)) است  یه براین آیر در اکمذ یلیاإلشاره و صفت تفض
ر مونث یبعد از آن ھمه ضما ۳۳/۳۳ ی هیآر در کر جمع مذیه ضمکچنان 

 یگرید یو جز آن معن ن وأطعن، به اعتبار ((اھل)) استیمانند: أقمن وأت
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ن مورد به سبب اختالف وارده در آن بوده ضرورًه یالم در اکی  ندارد. اطاله
  د.ین گردییح و تبیتوض

 ن یمقام تابع
اند  افتهیرا در  ج ه محضر رسول اللهک یبعد از اصحاب: مردان و زنان

مخصوصًا علماء و  اند، ه به صحبت اصحاب نائل گشتهک یسانکن)) ی((تابع
تاب و کل اسالم را ((یه خط اصک یسانکن آن یفقھاء و قرآء آنگاه تابع تابع

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ اند: ن امتیابر اکاز ااند  سنت)) روند خود قرار داده لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
ِمَن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ْ َ�نُۡه  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ  ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 یسانکن و انصار و ین از مھاجرینندگان اولکسبقت « ]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ۡلَعِظيمُ ٱ
شان خشنود شد و یخدا از ا. یارکویکن)) به نیشان را ((تابعیردند اک یرویه پک
شان یا یرده است براکآماده  یتعال یشان از خدا خشنود گشتند و خدایا

د یر درختان و قصور آنھا روان است در آنھا جاویبا در زیز یبارھایه جوک ییبھشتھا

 .»بزرگ یروزیو پ ین است رستگاریخواھند ماند، ا

 ن قرن (صده) یبهتر
ن در آن یو اصحاب و تابع ج رمکا غمبریه پکاست  ین قرن قرنیبھتر

تر  یکنزد ج ه نسبت به زمان حضرت رسولک یسپس ھر قرن اند، ستهیز

ن قرن، یبھتر«: »ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم ،خ� القرون قر�«است: 

ِينَ ٱوَ ﴿ .»ذاکه به دنبال آن خواھند آمد و ھک یسانکقرن من است آنگاه  َجآُءو  �َّ
ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسبَُقونَا ب َوَ� َ�َۡعۡل  ۡ�ِ

ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيمٌ  و آنان « .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ
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بر ما و بر  یند: پروردگارا، ببخشایگو می آمدندن و انصار یه بعد از مھاجرک
 ینه اکیچ یما قرار مده ھ یردند، و در دلھاکمان بر ما سبقت یه در اکبرادرانمان 

 . »یپروردگارا، ھمانا تو رؤوف و مھربان اند، مان آوردهیه اک یسانک یرا برا
 یت صحبت آن حضرت صفاکمسلمانان به بر ج رمکدر عصر رسول ا

ن روش و سنت ین و صحابه و تابعیراشد یافتند سپس خلفایظاھر و باطن 
و پس از  ،افتین نقاط رواج ین خدا در دورتریحضرتش را ادامه دادند تا د

و  ،دینه و نسل به نسل به عصر حاضر رسینه به سین امانت بزرگ سیشان ایا
و ھمواره  ،افتیامت استمرار خواھد یام قیتا ق یت خاص الھیبا عنا

و دفاع خواھند نمود چنان  یطرفدار یام الھکبانان حق و عدل از احیپشت

َقِّ « :رم فرموده استکه رسول اک
ْ
يِت َظاِهِر�َن ىلَعَ احل مَّ

ُ
َحىتَّ ال تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

يِت 
ْ
ِ  يَأ َمُر ا�َّ

َ
مانند تا خدا  می شه بر حق ثابت و استواریاز امت من ھم یا طائفه«: »أ

 .»))ردیپذ می انیپا ینونک یایآورد ((دن می فرمانش را

 عشره مبشره 
 یو سعد ابن اب یر و عمر و عثمان و علکه حضرت ابوبکم یدھ می شھادت

ر ابن یر و زبیده عامر بن الجراح و طلحه الخید و ابوعبید ابن زیوقاص و سع
 ج رمکغمبر ایو پ اند، د داده شدهیبه بھشت نو العوام و عبدالرحمن ابن عوف 

نام برده  یاز آنھا را بھشت یکده است، و ھر یشان را ((عشره مبشره)) نامیا

َنَِّة «است: 
ْ
ٌّ يِف اجل َنَِّة َويلَعِ

ْ
َنَِّة َوُ�ثَْماُن يِف اجل

ْ
َنَِّة َوُ�َمُر يِف اجل

ْ
بُو بَْ�ٍر يِف اجل

َ
أ

َنَِّة َوَ�بُْد 
ْ
َ�ْ�ُ يِف اجل َنَِّة َوالزُّ

ْ
َنَِّة وََسْعٌد يِف َوَطلَْحُة يِف اجل

ْ
الرَّمْحَِن �ُْن َعوٍْف يِف اجل

َنَّةِ 
ْ
اِح يِف اجل َرَّ

ْ
بُو ُ�بَيَْدَة ْ�ُن اجل

َ
َنَِّة َوأ

ْ
َنَِّة وََسِعيٌد يِف اجل

ْ
ه کم یدھ می شھادت .»اجل

ن یحضرت فاطمه زھرا سرور زنان بھشت و حضرت حسن و حضرت حس

ْهِل « ن)) سرور جوانان بھشتند:یاجمعرضی الله عنھم ((
َ
فَاِطَمُة َسيَِّدُة �َِساِء أ
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َنَّةِ 
ْ
  .»اجلنة هلأ واحلسن واحلس� سيدا شباب اجل

 یتعال یھا در نزد خدا انسانترین  یه گرامکدھم  می شھادت

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ شان است، نیارترکزیپرھ
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۡ  �َّ

َ
 .]۱۳[الحجرات:  ﴾�

 گر جدایمسلمانان را از ھمد ییایرنگ و نژاد و زبان و منطقه جغراف
باشند و جز به  می ن عمومًا افراد خانواده بزرگ اسالمیرا مسلمیند، زک نمی

 لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿: ندارند یشگاه خداوند فرقیو طاعت در پ یتقو
ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض 

َ
ار و یدام کمردان مومن و زنان مومنه ھر « .]۷۱[التوبه:  ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

 .»گرندیدیکار کاور و مددی
 ،ستیلت نیو فض یتقو کمال ج رمکبا رسول ا یشاوندیقرابت و خو

شگاه یفر و عنادش در پکه ((ابولھب)) عم آن حضرت به سبب کچنان 
ت رسول یگانه مقبول و از اھل بیب و بیغر یو سلمان فارس ،خداوند مردود

َيِْت  َسلَْماُن ِمنَّا«محسوب شده است:  ج الله
ْ

ْهَل ابل
َ
سلمان از افراد «: »أ

 .»ما استی  خانواده

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿
َ
قَۡر�ِ�َ ٱَوأ

َ
َبَعَك ٱَجَناَحَك لَِمِن  ۡخفِۡض ٱوَ  ٢١٤ۡ� مَِن  �َّ

ترت یکشان نزدیو بترسان از عذاب خدا خو«. ]۲۱۵-۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٥لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ

 .»نینند تو را از مومنک می یرویه پک یسانک یبازوان تواضعت را برا یرا و بگشا
ن كان إاهللا و عىصمن ـوالنار ل حبشياً  ن كان عبداً إطاع اهللا وأمن ـل نةاجل«

اه پوست یبھشت از آن فرمانبرداران خدا است اگر چه عبد س«: »سيداً قرشياً 
 .»باشد یشیھا اگر چه آقا و سرور قر باشد و آتش دوزخ از آن نافرمان یحبش

نُورُِث مِۡن  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةُ ٱتِۡلَك ﴿ ار خدا است:کزیبندگان پرھراث یبھشت م
ا  هکاست  یزیآن بھشت موعود چ« ]۶۳م: ی[مر ﴾٦٣ِعَبادِنَا َمن َ�َن تَقِّيٗ



 ١٣٣                                      زنان پیامبر نمونه عصمت و شرافت

 .»ار بوده باشدکزیه پرھکدام کم بندگان خود را ھر یبخش می
و  یکگر شریدیک یھستند در غم و شاد ین به منزله جسد واحدیمسلم

بر دشمنان  یم اسالمیدفاع از حر یه براک یقو یدر برابر دشمن دست

ََسِد « ند:کاف می صولت
ْ
ِهْم َوَ�َعاُطِفِهْم َمثَُل اجل ِهْم َوتََرامُحِ َمثَُل الُْمْؤِمِنَ� يِف تََوادِّ

 َّ�ُ
ْ
َهِر َواحل ََسِد بِالسَّ

ْ
ُ َسائُِر اجل

َ
ن در یمثال مومن«: »إَِذا اْشتىََك ِمنُْه ُعْضٌو تََداىَع هل

است  یگر مثل جسدیشان نسبت به ھمد یو دلسوز یدوست داشتن و مھربان

 .»قرار و ناراحت خواھند شدیگر بید ید تمام عضوھایاز آن به درد آ یھرگاه عضو
ْدنَاُهمْ «

َ
ِتِهْم أ  ِدَماُؤُهْم وَُهْم يٌَد ىلَعَ َمْن ِسَواُهْم َو�َْسىَع بِِذمَّ

ُ
: »الُْمْؤِمنُوَن تََ�افَأ

د یگران متحد و به صورت یسان است و در برابر دیکشان با ھم  مومنان خون«

 .»ردیتواند ذمه بگ می شانیآنھا از جانب اترین  نییواحده ھستند و پا
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