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 سخن مترجم

 بحث غدیرغم از دیدگاه اهل سنت و جماعت
غدیر و برگزاري مراسـمات بـدعی در مملکـت مـا در حـال       ،این روزها بحث امامت

نهـاده و   ،حقیقت بـین هاي  اي بر دیده سفانه پردهأمت ،گیري است و پیروي از رسومات اوج
نماید کمتر مـورد   می توصیه و سفارش قرآن که دستور به مراجعه به قرآن و حدیث صادر

ما هـم   ایم، پدران خویش را بر راهی یافته :گویند می گیرد بلکه همه یکصدا می توجه قرار
ها نیز از همین حربـه بـراي مقابلـه     دین بی نمائیم حتی مرتدان و می را حفاظتها  آن سنت

نماینـد در   مـی  ي نسخ شده و منحرف دعوتها آئین جویند و مردم را به می با اسالم سود
ي دالیـل شـیعه را در مـورد    مقدار -رحمه اهللا  -این راستا و در مقدمه مقاالت ابن تیمیه 

دهیم امیدواریم که خداوند آن را وسـیله   می غدیر خم مورد بحث قرار امامت و مخصوصاً
 .پاداش اخروي و سبب خیر در نفع رسانی به مؤمنان گرداند
جوید همان چیزي است که   می بزرگترین دلیلی که شیعه در مبحث امامت بدان استناد

اموري که نشان از اهتمام شیعه به آن دارد این است که  نامند از جمله می دیث غدیرح
مجلد تالیف کرده و در آن به اثبات صحت  16کتابی را در  ها، آن یکی از بزرگان معاصر

 نامگذاري کرده است. »دبالغدير در كتاب والسنة واأل«د و آن را به پرداز می این حدیث

الوداع   حجةکنند که رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم بعد از برگشتن از  می روایتها  آن

رضی  _هنگامی که به غدیر خم رسید براي مسلمانان بیان داشت که علی بن ابی طالب 
باشد چنانکه خداوند عز و جل در کتابش نیز  اش می وصی و خلیفه ،بعد از او _اهللا عنه 

َها﴿ :او را بدان امر فرمود ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت  ٱلرَُّسوُل  َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
بَّلِۡغ َمآ أ

اي رسول آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته به مردم « ]٦٧[املائدة:  ﴾ۥرَِساَ�َهُ 
مجلسی که از  »اید برسان که در صورت عدم انجام آن رسالتت را به انجام نرسانیده
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ص� اهللا  -إنا و�الفينا قد رو�نا عن انليب « دارد: میبزرگان شیعه است در این زمینه بیان 

ألست أو�  !أنه قام يوم غدير خم وقد مجع املسلمون فقال: أيها انلاس -عليه وسلم 
من كنت مواله فع� مواله،  :-ص� اهللا عليه وسلم  -باملؤمن� من أنفسهم؟ فقالوا ب�، قال

ما و مخالفانمان [ .1»ال من وآاله، واعد من اعداه، وانرص من نرصه، واخذل من خذهلا� و
ایم که روز غدیر خم در حالی که  از رسول خدا صلی اهللا علیه وسلم روایت کرده

مسلمانان اجتماع کرده بودند برخاست و فرمود: اي مردم آیا من از مسلمانان به خودشان 
 .بلی، فرمود: هرکس من موالي او هستم علی موالي اوستاولی تر نیستم؟ جواب دادند: 

 را دشمن و دشمن بدار کسی که او دارد می بار الها دوست بدار آن کس که او را دوست
 کند و خوار گردان کسی که او را خوار می ، کمک کن کسی که او را کمکدارد می
 نماید. می

 م:  داری میجواب اهل سنت را خالصه وار در آنچه خواهد آمد بیان 

مـن «اي از اهـل علـم از آن جـز     طائفـه  اند؛ جعل کنندگان بر آن افزوده ،این حدیثدر 

   .را به عنوان حدیث صحیح قبول ندارند »كنت مواله فعيل مواله

ي اهـل سـنت   هـا  کتـاب  را بیان کردیم باقی دالیلشان را ازها  آن حال که مهمترین ادله

که شبهات روافض را دنبال کرده و قواعدي را بیان داشته است باید  - منهاج السـنة -چون 

 پی گرفت.
اعتقاد به وجود نص قرآنی بر واجب بودن امامت علی با اصول اساسی مانند اصل 

 اساس شوري صورت بین خودشان بر شوري مخالف است چون امور مسلمانان در

ۡمُرُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ د:فرمای می کهگیرد چنان می
َ
امورشان به صورت « ]٣٨الشوری: [ ﴾َوأ

خالفت از جمله امور مسلمانان است که در کتاب خدا و سنت رسولش  .»باشد می شوري
ین آن بعد از او وجود ندارد مؤید آن  یصلی اهللا علیه وسلم نص صریحی در مورد تع

 .37/225بحار األنوار ج -1
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إنما «گوید:  نقل شده آنگاه که به معاویه علی چیزي است که در نهج البالغه از

 .1»ذلك هللا رضا )إماما(فإذا اجتمعوا ىلع رجل سموه  ،الشورى للمهاجر�ن واألنصار
شوري تنها از آن مهاجرین و انصار است وقتی که بر فردي اجتماع کردند و او را امام «

راضی به آن چیزي است که باشد، یعنی خداوند  می نامیدند مورد رضاي پروردگار نیز
  ».مهاجرین و انصار به آن راضی هستند

علی بن ابی طالب با خلفاء بیعت کرد و این چیزي است که درمورد آن اتفـاق وجـود   
خود را  سپس بر آن نماند و هکه در آغاز بدان اعتراض نموداند  دارد اما شیعه روایت کرده

ه مشروع بودن خالفت کسانی است که بر او و بیعت نمود،که این بیعت اقرار بکرد  تسلیم
 .نماینـد حجـت اسـت    مـی  و این اقرار بر کسانی که خود را به او منتسباند  سبقت گرفته

شارح نهج البالغه از علی روایت کرده است که به اولویت امامت ابوبکر بـر دیگـر افـراد    

مـن  [ 2»ق انلاس بهـاو�نا ل�ى أبا ب�ر أح«اعتقاد داشت چنانکه هنگام بیعت با او گفت: 
مجلسی و کلینی کسـی را کـه معتقـد بـه     ] بینم. می مردم به خالفتترین  ابوبکر را شایسته

 دانند با این حال در مورد علی که به سـوي  می خالفت ابوبکر و عمر باشد کافر و مشرك
حرف شنوي داشـته باشـد و   ها  آن نماید که از می بیعتها  آن کند و با می دست درازها  آن
گویند در حالیکه در موردش معتقـد بـه عصـمت از خطـا و      می اطاعت نماید چهها  آن از

 بري از ترس و مسامحه هستند؟  
شیعه حجت است به همین دلیـل بزرگانشـان بـراي آن     بیعت کردن علی با شیخین بر

   اند: دالیلی دست و پا کرده
ابطال این دلیل همین  بیعت علی به خاطر ترس از نابودي اسالم بوده است. برايالف. 

کافی است که بدانیم اسالم در عصر عمـر و عثمـان در یـک دوران طالئـی قـرار داشـت       
 طوري که خالفت اسالمی از طرف شرق تا بخاري و از طرف غرب تا افریقا امتداد یافت.

 .3/7ج غةنهج البال -1

 .1/132ج غةشرح نهج البال -2
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اظهار موافقت ها  آن به سبب تقیه بیعت کرد یعنی در ظاهر باها  آن گویند: او با می .ب
نبود. این دلیل از دلیل قبلی ها  آن ولی در دل راضی به خالفت و بیعت کردن بانمود 

که بیمناك و اند  ناپسند تر و قبیحتر است چون از شخصیت علی شخصیتی دوگانه ساخته
ترسو و نگران است و بر خالف باطن و درونش خود را ظاهر کرده است و این چیزي 

وسيق إىل أيب  ،أحرض يلع من بيته« که وارد است:است که روایاتشان بدان ناطق است چنان

 -والسيوف يف أيديهم  ،وهناك وقف عمر وخادل بن الويلد وغ�هم ،ب�ر حببل يف رقبته
وهكذا أجرب يلع  ،وهدده عمر أن يبايع أبا ب�ر و�ال فصل رأسه عن جسده -معاذ اهللا 

با ریسمانی در  احضار گردید واش  علی از خانه« .1»واضطر يف انلهاية إىل مبايعة أيب ب�ر
خالد بن ولید و دیگران شمشیر در دست  ،گردن به سوي ابوبکر برده شد، در آنجا عمر

کرد که با ابوبکر بیعت نماید که در غیر  می را تهدید عمر او -پناه بر خدا -ایستاده بودند
ر نهایت کند و همینطور بود که علی مجبور شد و د می این صورت سرش را از بدن جدا

کسی که شجاعت برتر علی، و قدرتش بر دفاع از  .»ناچار به بیعت کردن با ابوبکر گردید
بداند این امر برایش پذیرفتنی نیست. در  اند، و روایاتی را که شجاعتش را بیان داشته  حق،

 .2»و�� من قوم ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم« نهج البالغه از علی روایت است که فرمود:
. اگر بگوئیم »هراسد نمی من از قومی هستم که در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان«

در ها  آن به خاطر تقیه بوده است در مورد بقایش در همراهی و وزارتش باها  آن بیعتش با
گوئیم؟ به درستی که اعتقاد به تقیه براي توجیه  می مدت بیست و پنج سال خالفت چه

 این مدت طوالنی سخت و دشوار است!!! همراهی علی با خالفت در
اهـل   3؟!!تواند تقیه باشـد  می آیا نام گذاري فرزندانش به نام اسامی خلفاي سه گانه نیز

سنت معتقد هستند که نسبت دادن تقیه به کسی که از جمله شجاعترین مردم روي زمـین  

 .48-47احتجاج الطبرسی / -1

 .159/غةنهج البال -2

 203أعالم الورى للطبرسی / -3

                                                 



   9خلفاي راشدین و اصحاب

ابـی طالـب را   کنند که آیا شیعه به درستی علی بـن   می است طعنه زدن به اوست و سؤال
 دهند؟ می دوست دارند در حالی که او را به این  امور نسبت

دعـو� « علی  هنگامی که خالفت را بر او عرضه داشتند آن را ترك کرد و گفـت:  .ج

مرا رهـا  « .1»اخ� ل�م من أن أ�ون علي�م أم�ً  واتلمسوا غ�ي فأن أ�ون ل�م وز�راً 
. و »برایتان وزیر باشم بهتر از آنست که امیر باشـم و آن را از غیر من بخواهید و اینکه من 

واهللا ما اكنـت يل اخلالفـة رغبـة « هنگام بیعت کردن با او فرمود:تبعد از قتل عثمان

سوگند بـه اهللا مـن بـه    « .2»ومحلتمو� عليها ،ولكن�م دعوتمو� إيلها ،وال يف الوالية أر�ة
شما مرا به آن دعوت کردیـد و بـر    خالفت رغبتی ندارم و عالقه اي به حکومت ندارم اما

. از خالل این نصوص چیزي که بیانگر این نکته باشد که علـی اعتقـادي بـه    »آن واداشتید
 شـود چـون در غیـر اینصـورت     نمـی  منصوص بودن امامت خـود در قـرآن دارد آشـکار   

 عمـر و عثمـان بیعـت    و و هر گز بـا ابـوبکر   »واهللا ما اكن يل يف اخلالفة رغبة« گفت: نمی
همچنـین در   او در صورت وجود نص مخالفت با دستور پروردگار بـود و  کرد، و کار نمی

 شد. می صورت صحت حدیث غدیر خم مخالفت صریح با آن تلقی
در روایت متفق علیه آمده که حسن بن علی به خـاطر معاویـه از خالفـت دسـت بـر      

َ إِنَّ « فرماید: می .به  آن خبر داده است قداشت و رسول خدا ابِْ� َهَذا َسـيٌِّد َولََعـلَّ ا�َّ

ُمْسِلِم�َ 
ْ
ْن يُْصِلَح بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ َعِظيَمتَْ�ِ ِمْن ال

َ
این پسـر مـن بـزرگ و سـید اسـت و      « 3»أ

سؤال این اسـت   .»کند می خداوند به وسیله او بین دو گروه عظیم از مسلمانان صلح ایجاد
که چرا حسن به خاطر معاویه از خالفت کردن دست بر داشت چیزي که کتب شـیعه بـه   

چنانکه از سلیمان بن صرد که از بزرگان شیعه روایت است که اند  تفصیل آن را بیان داشته

 182-181/غةنهج البال -1

 322/غةنهج البال -2

 رواه البخاري -3
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السالم عليـك « :گوید میکند آنجا که خطاب به او  می به خاطر این کار حسن را نکوهش

اعتـراض کـردن بـه     1بـرد  مـی  بکار )أمیر المؤمنیناین کلمه را به جاي ( »من�يا مذل املؤ
حسن براي دست کشیدن از خالفت به خاطر معاویه متناقض با اعتقاد شیعه بـه عصـمت   

کسی که شیعه معتقد است تمامی اقوال و اعمالشان حق یوده اسـت.   است، هاو و باقی ائم
به دیگري واگذار گردید پس چرا شیعه بـه  ها  آن در حالی که امارت منصوص، به رضایت

و ایـن مـورد و همچنـین     انـد؟  جوید که امامانش از آن دست بر داشـته  می چیزي تمسک
براي  کسی کـه   براهین قطعی دیگر که آشکار و بدیهی هستند در این زمینه بسیار است و

 ست. کافی ا، برحذر دارد و بخواهد حق را بشناسد يخود را از تعصب و هو
کنند و معتقدند این امر  می اهل سنت به فضل و بزرگواري و صالح اهل بیت اقرار

ي شوند که طبیعت بشري موجب ها لغزش دچار خطا وها  آن مانع از آن نخواهد شد که
تواند از طبیعت بشري که همه مخلوقات بدان  نمی آن است چون هیچکدام از افراد بشر

اٌء وََخْ�ُ « د:فرمای می قگرامی چنانکه رسول متصفند خارج گردد لُكُّ ابِْن آَدَم َخطَّ

ابُونَ  اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ
ْ
کسانی هستند ها  آن شوند و بهترین می همه فرزندان آدم دچار خطا( 2»اخل

بدان در این میان تنها انبیاء در تبلیغی که از جانب خدا و رسولش  )کنند. می که توبه
چه بسیار پیامبرانی که مورد سرزنش پروردگار قرار باشند  می هستند معصوم رموأم

هایشان تصحیح شده است چنانکه خداوند متعال به  بعضی از موضعگیري  وگاهاًاند  گرفته

ٰٓ  َعبََس ﴿ د:فرمای می پیامبرش ن َجآَءهُ  ١َوتََو�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ أ

َ
ٰٓ  ۥَوَما يُۡدرِ�َك لََعلَّهُ  ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣يَزَّ

َ
 أ

ُر َ�َتنَفَعُه  كَّ ا َمِن  ٤ ٱّ�ِۡكَرىٰٓ يَذَّ مَّ
َ
نَت  ٥ ٱۡسَتۡغَ�ٰ أ

َ
ٰى  ۥَ�ُ  فَأ ٰ  ٦تََصدَّ َّ� �َّ يَزَّ

َ
 ٧َوَما َعلَۡيَك �

ا َمن َجآَءَك �َۡسَ�ٰ  مَّ
َ
نَت  ٩وَُهَو َ�َۡ�ٰ  ٨َوأ

َ
ٰ  فَأ ٓ إِ�ََّها تَۡذكَِرةٞ  ١٠َ�ۡنُه تَلَ�َّ  ]5-1عبس:[﴾١١َ�َّ

و تو چه دانی چه  )2(از اینکه آن نابینا به نزد او آمد )1(رد و روي بر تافتترشرویی ک«
 اما کسی که بینیازي نشان )4(یا پندگیرد و پندش سود بخشد )3(بسا او پاکدلی ورزد

 .103رجال الکشی/ -1
 .لترمذي والحدیث حسنا -2
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و  )7(و اگر هم پاکدلی پیشه نکند، ایرادي بر تو نیست )6(يپرداز میتو به او )5(دهد می
چنین نیست، آن پندآموزي  )9(ورزد می و او خشیت )8(اما کسی که شتابان به سویت آمد

 »)11(هر که خواهد آن را یاد کند )10(است
ۡقِدَر َعلَۡيهِ َ�َناَدٰى ِ�  ٱ�ُّونِ  َوَذا﴿ د:فرمای می و باز ن لَّن �َّ

َ
إِذ ذََّهَب ُمَ�ِٰضٗبا َ�َظنَّ أ

لَُ�ٰتِ  نَت ُسۡبَ�َٰنَك إِّ�ِ ُكنُت ِمَن  ٱلظُّ
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ن �َّ

َ
ٰلِِم�َ أ و ذوالنون « ]٨٧األنبياء: [ ﴾٨٧ ٱل�َّ

گیریم، آنگاه در دل  نمی را  که خشمگنانه به راه خود رفت، و گمان کرد هرگز بر او تنگ
 .»بودمتاریکی ندا در داد که خدایی جز تو نیست، پاکا که تویی، من از ستمکاران 

از خطاهـاي سـهوي و   هـا   آن معتقد به عصـمت مطلـق   هدر حالیکه شیعه در مورد ائم

نعتقد أن اإلمـام اكنلـيب �ـب أن ي�ـون « عمدي است چنانکه شیخ رضا المظفر گوید:

معتقدیم امام چون پیامبر است و واجب اسـت از  [ .1»معصوما من السهو واخلطأ والنسيان
 ]باشد.و فراموشی معصوم  خطا ،اشتباه
چون تعالیم قرآن منزه از سـهو و غفلـت اسـت    ها  آن لذا به اقتضاي عصمتشان تعالیم 

براي روشنگري در این مورد نگـاهی   .باشند می چنانکه بسیاري از کتب شیعه بدان معترف
نیـاز از   بـی  اندازیم چیزي که مارا می ها و فصول کتاب کافی کلینی سریع به بعضی از باب

 اهد نمود، آري چیزي که عیان است چه حاجت بـه بیـان اسـت کلینـی    بیان و توضیح خو
 آورد: می

 . أن األئمة يعلمون مجيع العلوم التي خرجت إىل املالئكة واألنبياءباب: 

 ]دانند می امامان تمام علومی را که براي مالئکه و انبیاء نازل گشته را[

 باختيارهمأن األئمة يعلمون متى يموتون وأهنم ال يموتون إال باب:

 ]میرند می دانند که چه زمانی خواهند مرد و تنها به اختیار خویش می امامان[

 .95/ةميعقائد اإلما -1
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أن األئمة يعلمون ما كـان، ومـا يكـون، ومـا مل يكـن لـو كـان كيـف يكـون، وأنـه ال خيفـى  باب:

 عليهم يشء
امامان آنچه بوده و آنچه در آینده بوجود خواهد آمد و آنچه را که بوجود نیامده و در [

 ]پوشیده نخواهد ماند.ها  آن دانند و چیزي از می شد را می صورت وجود چگونه

 1ن األئمة يعرفون مجيع الكتب عىل اختالف ألسنتهاأباب: 

 ]را علی رغم اختالف زبانهایشان میدانند ها کتاب امامان تمامی[

ذكر باب فيه « :ولقد جاء اللكي� بالغرائب عن أيب عبد اهللا حتت باب سماه هكذا
کلینی عجائب و غرائباتی را [ 2الصحيفة واجلفر و اجلامعة ومصحف فاطمة عليها السالم

   ]آورد می جامعه و مصحف فاطمه ،جفر ،از ابو عبداهللا در بابهاي به اسامی صحیفه

 1/227الکافی ج -1
از ابو بصیر روایت است که گفت خدمت ابو عبداهللا آمدم و گفـتم جـانم فـدایت بـاد شـیعیان شـما        -2

ها هـزار در دیگـر    که از آن هاي علم به علی علیه السالم آموخته گویند پیامبر هزار درب، از درب می
هاي علم به علی علیـه   بلکه پیامبر صلی اهللا علیه وسلم هزار دروازه از دروازه شود! فرمود: گشوده می

: پـس چـه بهتـر، سـپس     مشود، گفت السالم آموخته که از هر دروازه آن هزار دروازه دیگر گشوده می
دانند که جامعه چیست؟ گفتم فدایت گردم  ها چه می گفت اي ابو محمد در نزد ما  جامعه است و آن

اي است که طـول آن هفتـاد ذراع بـه ذراع پیـامبر اسـت کـه آن        مگر جامعه چیست؟ فرمود: صحیفه
ن احکام هر گونه حالل و آحضرت خودش آن را امالء کرد، و علی آن را با دست خودش نوشته در 

دیه زخم و خراش برداشتن نیز ثبت شـده  حرام و تمام آنچه که مردم به آن احتیاج دارند حتی حکم 
اي بـه   است گفتم به خدا سوگند این علم است! گفت آري علم است اما نه علم چندانی! آنگاه لحظه

اي اسـت از   دانند جفر چیسـت؟ کیسـه   ها چه می ت در نزد ما جفر است! آنففکر فرو رفت سپس گ
بنی اسرائیل نهفته است! گفتم یقیناً این علـم  که در آن علم انبیاء و اوصیاء و علم علماي گذشته  جلد

اي مکث کرد و سپس گفت در نزد مـا مصـحف فاطمـه علیهـا      است اما نه چندان علمی! آنگاه لحظه
دانند مصحف فاطمه چیست؟ گفتم مگر مصحف فاطمه چیست؟ فرمود:  ها چه می السالم است و آن

ن علم است! فرمود: آري این علم است ولی کتابی است سه برابر این قرآن شما که به خدا سوگند ای
نه علم چندانی! و پس از سکوت اندکی فرمود: و در نزد ما علم ما کان و مایکون است یعنی علم هر 
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هـا   آن بندند چون می به ابو عبداهللا دروغها  آن خوانندگان گرامی چیز عجیبی نیست که
آنجـا  انـد    صلی اهللا علیه وسلم که اسمش عفیر بوده نیز دروغ بستهحتی به االغ رسول اهللا

صـ� اهللا  -إن محار رسـول اهللا « :گوید می آورد و در پایان می که کلینی روایتی طوالنی را

إن أيب حدث� عن أبيـه عـن جـده  ،بأيب أنت وأ� :عف� لكم رسول اهللا فقال -عليه وسلم 
�ـرج مـن  :ثـم قـال ،فقام إيله نوح فمسح ىلع كفله ،عن أبيه أنه اكن مع نوح يف السفينة

.. فاحلمـد هللا اذلي جعلـ� ذلـك .صلب هذا احلمار محـار ير�بـه سـيد انلبيـ� وخـاتمهم
یک بـار   گفت: می االغ رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم عفیر با رسول خدا سخن[ 1»احلمار

گفت: پدر و مادرم فدایت شوند، پدرم از پدر بزرگش و آنهم از پدرش که همراه نوح در 
 پشـتش دسـت کشـیده آنگـاه     کند که نوح بـه طـرفش برخاسـته و بـر     می سفینه بود نقل

آید که سید و خـاتم پیـامبران بـر او سـوار      می االغی به وجود : از پشت این االغ،گوید می
   ]گویم که مرا آن االغ قرار داد. می د را سپاس...لذا  خداون.میشود

هستند ها  آن قائل به عصمتها  آن اینست که هو افراط در مورد ائم سبب این همه غلو
کننـد کـه    مـی  دانند و در این رابطه دالیلـی را ذکـر   می و عصمت را یکی از شروط امامت

 م:داری می مهمترینش را بیان
علی رغم اینکه در کتاب خداوند نه تنها در مورد عصمت حتی ذکري از ائمۀ اثنی  )1

عشر به میان نیامده ولی با این حال اهل شیعه براي اثبات امامت مورد نظر خویش به 
 د:فرمای می نمایند که می بقره استدالل 124جوید بزرگان شیعه به آیه  می قرآن استناد

ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ُذّرِ�َِّ��  ۥَم َر�ُّهُ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ٱۡ�َتَ�ٰٓ ۞�ذِ ﴿ ُهنَّ َ�مَّ
َ
بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِم�َ قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي  نگاه که خداوند ابراهیم را با کلماتی مورد آزمایش آ« ﴾١٢٤ ٱل�َّ
را امام براي مردم قرار دادم و وند فرمود: من ترا به اتمام رساند خداها  آن قرار داد و او

ام گرفته و هرآنچه که از هم اکنون تا برپـاي قیامـت انجـام خواهـد     جآنچه از بدو آفرینش تا کنون ان
   ]184/ 1. [الکافی ج!!!گرفت

 .1/184الکافی ج -1
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عهد من به ظالمان  :فرمود ؟دهید می ابراهیم گفت: آیا این مقام را براي فرزندان منهم قرار

استدل أصحابنا «: گوید می صاحب مجمع البیان با استدالل به این آیه »نخواهد رسید.

قبائح ألن اهللا نىف أن ينال عهده بهذه اآلية ىلع أن اإلمام ال ي�ون إال معصوما من ال
فإن قيل  ،ومن ليس بمعصوم فقد ي�ون ظاملا إما نلفسه و�ما لغ�ه ،اذلي هو اإلمامة ظالم

اجلواب أن  ۰فإن تاب فال �س� ظاملا فيصح أن يناهل  ،إنما نىف أن ينال ظالم يف حال ظلمه
الظالم و�ن تاب فال �رج من أن ت�ون اآلية متناوتله يف حال كونه ظاملا فإذا نىف أن يناهل 
فقد ح�م اهللا عليه بأنه ال يناهلا واآلية مطلقة غ� مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن 

یاران ما به این آیه [ 1»الم و�ن تاب فيما بعدت�ون �مولة ىلع األوقات لكها فال يناهلا الظ
کنند که امام باید معصوم از گناه و امورات قبیح باشد چون خداوند رسیدن  می استدالل

عهدش را که امامت باشد به ظالمان نفی نموده است و هر کس نیز معصوم نباشد ظالم 
سیدن عهد الهی به است حال چه به خود یا دیگري ظلم کرده باشد و اگر کسی بگوید ر

آید پس  نمی وقت ظالم به حساب ظالم در حال ظلم نفی شده است لذا اگر توبه کند آن
چه توبه کند از اینکه  رسیدنش به مقام امامت درست است. جواب این است که ظالم گر

خارج نیست و حال که رسیدنش بدین مقام  گردد می در حال ظلم کردنش آیه شاملش
است که خداوند به نرسیدنش بدان مقام حکم نموده است و آیه نیز  نفی شده است دلیل

را حمل بر همه اوقات نمود بنابراین عهد خداوند به فرد ظالم آن لذا باید  مطلق است و
 چه توبه هم بنماید نخواهد رسید. گر

 نقد کردن استداللشان:
بـوت اسـت   منظور ناند  سلف در معنی عهد اختالف دارند: ابن عباس و سدي گفته . أ

عهـد   انـد:  حسن و عکرمـه  گفتـه   ،عطا ،نخعی ،و مجاهد گفته امامت است و قتاده
رسد و منظور از ظلم نیـز شـرك اسـت بنـابراین      نمی خداوند در آخرت به ظالمین

 .1/201الطبرسی ج -1
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و در نظـر  اند  کنید سلف در تفسیر آن با همدیگر اختالف داشته می چنانکه مالحظه
انـد   نیز که آن را به امامت تفسیر کردهها  آن اکثرشان ربطی به مسئله امامت ندارد و

و امامت رافضی را منظـور   ت در علم و عمل صالح و اقتدا کردن بودهمهدفشان اما
 اند نداشته

تـوان   نمـی  اگر آیه در مورد امامت هم باشد ارتباطی به مسئله عصمت ندارد چون  . ب
میان اثبـات   ؛گردد نمی گفت غیر ظالم معصوم است و مرتکب خطا و نسیان و سهو

کنـد   مـی  عصمت و نفی ظلم فرق بسیاري وجود دارد چون نفی ظلم عدل را اثبات
 .و ثابت کننده عصمت شیعه نیست

را متصف به ظلم و  اگر کسی ظلم کند و سپس از آن توبه کند درست نیست  او . ت
لوازم آن نمود چون بزرگترین ظلم همانگونه که در قرآن بیان شده شرك است 

را باز  توانیم او نمی در صورتی که مشرکی مسلمان شود به دلیل ظالم قبلیبنابراین 
هم مشرك بنامیم و انجام چنین کاري  درست نیست چون الزمه استداللشان این 

ظالم باشند  ،خواهد بود که همه مسلمانان و همچنین شیعه و اهل بیت غیر معصوم
  1/158ج ر التبیاندر حالی که شیخ طوسی که یکی از بزرگان شیعه است د

 بأن الظلم اسم ذم فال �وز أن يطلق إال ىلع مستحق اللعن لقوهل تعاىل:« :گوید می

َ� لَۡعَنُة ﴿
َ
� ِ ٰلِِم�َ َ�َ  ٱ�َّ ظلم اسم ذم و نکوهش است لذا [ »]١٨[هود:  ﴾١٨ ٱل�َّ

 د:فرمای میرود چنانکه خداوند متعال  نمی جز بر کسی که مستحق آن باشد بکار
 .آگاه باشید که ظالمان مشمول لعن خداوند هستند

ها  آن کتب شیعه خود نیز گواه بر عدم عصمت ائمه هستند چنانکه  اختالفاتی را از . ث
دانـد و   می کند که مناقض عصمت است چیزي که شیعه آن را شرط امامت می نقل

 همین اختالفات سبب مستقیم براي خروج بعضی از شیعیان از تشیع شده است که
 ؛کننـد  مـی  از آن جمله چیزي است که قمی و نوبختی از بزرگان شـیعه آن را بیـان  

بعد از قتل حسین بعضی از یارانش ناراحت شده و گفتند: ما در مـورد   [ گویند: می
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کار حسن و حسین در تعجب هستیم، چون اگـر آنچـه را حسـن انجـام داده و بـا      
صحیح است هرچنـد یـارانش    معاویه صلح کرد و با او بیعت نمود حق و واجب و

بیشتر و توانائیش زیادتر بود در مورد کار حسین چه باید گفت در حالیکه یـارانش  
کمتر و به نسبت ضعیفتر بودند؟  با این وصف حسین جنگید تـا خـود و یـارانش    
جملگی کشته شدند در حالیکه حسین در عدم قیام عذرش بیشـتر بـود بـه همـین     

و  1]و از افکارشان برگشته و عقاید عامه را پذیرفتنـد. دلیل در امامتشان شک کرده 
طالب از صلح برادرش بـا معاویـه   ی حسین بن علی بن اب ههمچنین روایت شده ک

اگـر  [ 2»لو جز أنيف اكن أحب إيل مـا فعلـه أيخ« گفت: می نمود و می اظهار کراهت
و بحـث در   ]داد.شد نزد من محبوبتر از این بود که بـرادرم انجـام    می م قطعا بینی

هـا   آن این است چنانکه  یکی از معصومین دیگري را خطاکار بنامد اشتباه یکـی از 
 ماند. نمی گردد، در این صورت عصمتی باقی می تببه ضرورت ثا

و همه پیروانشان را در زمره کافران به ها  آن شیعه امامت خلفاي سه گانه را باطل و
بیعت نمود و پشت سرشان نماز خواند و ها  آن آورند در حالی که علی با می حساب

بوسیله ازدواج رابطه خویشی یافته است و بعد از مرگ ها  آن همراهشان جهاد و با
و راه و ها  را ادامه و چیزي از برنامهها  آن شیخین ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما راه

بدان  »نبياء للمرتيضتنزيه األ«ي شیعه چون ها کتاب روششان را تغییر نداد چنانکه خود

براي ها  آن نماید لذا می ناطق است  و این چیزي است که از اساس مذهب شیعه را ابطال
همدیگر هم خوانی  و هر کجا روایاتشان بااند  خروج از این تناقض قول به تقیه نموده

به وسیله تقیه مسئله را پیش خود و براي  نداشت و در تضاد با همدیگر باشند فوراً
نمایند. در حالیکه تقیه در اسالم با کافران است ابن جریر الطبري در این  می ویلأیان تشیع

اتلقية اليت ذكرها اهللا يف هذه اآلية إنما � تقية من الكفار ال من «: گوید میمورد 

 .26-25 ةلشيع، النوبختی: فرق ا25المقاالت والفرق/ :لقمیا -1
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ۗ ﴿ اي را که خداوند در این آیه تقیه[ 1»غ�هم ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
َ
ٓ أ تقیه در  دارد می بیان ﴾إِ�َّ

تقیه رخصتی در حالت اضطرار است  ]مقابل کافران است و غیر کافران مورد نظر نیست.

 کرده است انهی استثن أکافران از مبد ةبه همین دلیل خداوند آن را در بحث نهی از موال

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن  ٱۡلَ�ِٰفِر�نَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َ�تَِّخِذ  �َّ ﴿
َ
ِ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن  ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ أ ِ�  ٱ�َّ

رُُ�ُم  ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗةۗ َوُ�َحّذِ
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ ُ ِ �َ�  ۥۗ َ�ۡفَسهُ  ٱ�َّ  ]٢٨عمران: آل[ ﴾٢٨ ٱلَۡمِص�ُ  ٱ�َّ

دوست بگیرند، و هرکس چنین کند از  -به جاي مومنان -منان نباید که کافران را ؤم«
بهره است، مگر آنکه از آنان به نوعی تقیه کنید، و خداوند شما را از خویش بر  بی خداوند

 .»، و بازگشت به سوي خداوند استدارد می حذر
دانند لذا اگر کسی در این  می به همین دلیل علما آن را در حالت ضرورت رخصت

متعال صادقان مقام عزیمت را برگزیند کارش افضل است و به همین دلیل خداوند 
 کند چنانکه می هراسند تمدیح و ثنا نمی که در راه خدا از سرزنش لوم کنندگان شجاعی را

ِينَ ﴿ د:فرمای می ِ ُ�َبّلُِغوَن رَِ�َٰ�ِٰت  ٱ�َّ َحًدا إِ�َّ  ۥَو�َۡخَشۡونَهُ  ٱ�َّ
َ
ۗ َوَ� َ�َۡشۡوَن أ َ  ]٣٩األحزاب:[ ﴾ٱ�َّ

و در نهج  »هراسند. نمی احدي جز خداوندکسانی که حامالن رسالت اهللا هستند از «

ىلع  ،عالمة اإليمان إيثارك الصدق حيث يرضك« البالغه نیز از علی نقل است که فرمود:

نشانه ایمان اینست که راستی را بر دروغ برگزینید گرچه راستی [ »الكذب حيث ينفعك
 .]ضرر و دروغ سود برساند

تمجید و احادیث ها  آن کسانی که قران ازحامالن پیام رسالت اسالم اصحاب کرامند 
به شهادت قرآن بهترین امتان هستند کسانی هستند که ها  آن گواه استها  آن به فضیلت

رضی اهللا عنهم و رضوا عنه هستند و نام مهاجرین و انصار که باعث درخشش اسالم و 
ادت قرآن به شهها  آن درخشد می نصرت رسول رب العالمین شدند در قرآن چون ستاره

بیعت ها  آن در میان خویش رئوف و رحیم و در مقابل دشمنان خداوند شدید هستند

 .6/316تفسیر الطبري ج -1
                                                 



 خلفاي راشدین و اصحاب    18

کنندگان آغازین با رسول پروردگارند خداي که از بیعتشان از باالي هفت آسمان اعالن 

ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ رضایت کرد ِ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة لَِم َما ِ� َ�عَ  ٱلشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  ٱلسَّ

َ
به تحقیق خداوند از « ]١٨الفتح: [ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

مؤمنانی که در زیر درخت با تو بیعت نمودند راضی شد دانست که چه در دل دارند 
 آري خداوند »برایشان مقرر نمود.نازل کرد و فتح قریبی را ها  آن سکینه و آرامش را بر

َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ  فَإِنۡ ﴿ است اینگونه تأیید نمودهرا شناخته به همین دلیل ایمانشان را ها  آن
ْۖ َ�َقِد  ۦَءاَمنُتم بِهِ   »اند. اگر همچون شما ایمان آوردند هدایت یافته« ]١٣٧البقرة: [ ﴾ٱۡهَتَدوا

جز این  !!!چرا؟ ؛را مخدوش نمایندها  آن چهرهاند  ولی با این حال رهبران شیعه خواسته
است که با انجام این کار همه اسالم زیر سؤال خواهد رفت آیا در اینصورت حتی فضائل 
اهل بیت نیز قابل اثبات خواهد شد؟ و آیا این کار جز خدمت به دشمنان اسالم و 

 یشانها کتاب مخالفت با قرآن و رسول، واجد منفعتی هست چنانکه در معتتبرترین

ص� اهللا عليه وسلم  -ابة ارتدوا ىلع أعقابهم بعد موت الرسولوقالوا إن الصح« گویند: می

بعد از مرگرسول  1»وأن من شك يف �فرهم فهو اكفر ،املقداد ،وسلمان ،أبو ذر :إال ثالثة -

 .ليه راجعونإنا إنا هللا وإ .خدا همه اصحاب جز سه نفر مرتد شدند
   :باز در همان مآخذ آمده است

فعليهما لعنة اهللا  ،ولم يتذكرا ما فعاله بع� ،ولم يتو�ا أبو ب�ر وعمر فارقا ادلنيا«
نمائید بهترین بندگان خدا مورد سب و  می چنانکه مالحظه .2»واملالئ�ة وانلاس أمجع�

زنند و در همان  می شود ولی با کمال وقاحت دم از دوستی و وحدت می لعن شیعه واقع
حال براي غدیر و شهادت مذعوم فاطمه رضی اهللا تعالی عنها در جامعه اهل سنت 

گویند  می به مردم بدین مناسبات تبریک و تسلیتها  فرهنگ سازي نموده و در رسانه

 .2/245الکافی ج -1
 .8/246الکافی ج -2
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خداوند به همه راهیان حق توقیق هدایت عنایت فرماید براي کشف حقیقت و دفاع از 

نمائیم  می /ول خدایند اقدام به ترجمه آثاري از ابن تیمیهی که محبوبان رسیچهرها
اگر خداوند توفیق . امید است باعث روشنگري و سبب هدایت هدایت خواهان شود

عنایت فرماید در آینده بیشتر و مفصلتر در مورد عقاید شیعه که در تضاد با کتاب و سنت 
 ر نیات و اعمال خویشحتی عقل سالم است بحث خواهیم نمود و خداوند را شاهد ب

خواهیم مردم نادان را  می دانیم و هیچ انگیزه اي جز حق خواهی در این راه نداریم نه می
تحریک کنیم و انگیزه حزبی و سیاسی از انجام کار خویش نداریم فقط هدف ما 
روشنگري براي دین خداست و اینکه حقایق همانگونه که هستند شناخته و پذیرفته شود 

ل رب العالمین همانگونه که بوده هویدا گردد تا مشمول شکایت رسول خدا و سنت رسو
 کند که کتاب مرا ترك کردند و می در قیامت نگردیم که به درگاه خداوند شکایت

گیریم که در صورت مشاهده، رسول اهللا از ما دچار  نگونه بر اسالم قرارآخواهیم  می
 :نباشیم ،دفرمای می صلی اهللا علیه وسلم تعجب نگردد به قول گنجوي که خطاب به پیامبر

ــند    ــی آرایشــ ــو را در پــ ــن تــ  دیــ
 

ــند   در پــــــی آرایــــــش و پیرایشــــ
 

 سـاز  بسـته شـده بـرگ و    او بس که بـر 
 

ــاز   ــید بــ ــی نشناســ ــو ببینــ ــر تــ  گــ
 



 
 
 

 عالمترین اصحاب چه کسانی بودند؟

سؤال شد؛ یکـی  اند  دچار اختالف شده در مورد دو نفري که -رحمه اهللا-از ابن تیمیه 
از علـی بـن ابـی     -رضـی اهللا عنهمـا  -: ابوبکر صدیق و عمر بن خطـاب  گوید میها  آن از

 عالمتر و فقیه تر هستند و دیگري علی را از ابـوبکر و عمـر عـالمتر و فقیـه تـر      طالب
یکی رسـول  داند؛ نظر کدامیک از این دو نفر صحیح است؟ و آیا این دو حدیث که در  می

أنا « د:فرمای می شما علی است) و در دیگريترین  (قاضی »أقَْضاُ�م يلع« د:فرمای می اهللا

(من شهر علم و علـی دروازه آن اسـت) صـحیح هسـتند؟ و در      »مدينة العلم، ويلع بابها
 -رضی اهللا عنهما-تر بودن علی بر ابوبکر و عمر  صورت صحت آیا بر عالمتر بودن و فقیه

کنند؟ و اگر کسی مدعی اجماع مسلمانان بر عالمتر و فقیه تـر بـودن علـی بـر      ینم داللت
 باشد آیا در ادعایش دچار خطا شـده اسـت یـا بـر حـق      -رضی اهللا عنهما-ابوبکر و عمر 

 باشد؟ می
هللا. هیچکدام از علماي اسالم که قولش معتبر باشد نگفته است که علی  جواب: الحمد

و عمر و یا فقط ابوبکر باشد و ادعا کننده اجماع بر این مسـئله   عالمتر و فقیه تر از ابوبکر
. بلکـه بـیش از یـک نفـر از علمـا، اجمـاع       هاسـت  آن افراد و دروغگـوترین ترین  از نادان

 کـه از جملـه  اند  دانشمندان اسالمی را بر عالمتر و فقیه تر بودن ابوبکر بر علی نقل نموده
سـمعانی مـروزي اسـت کـه یکـی از امامـان سـنت و از        امام منصور بن عبد الجبار ها  آن

اجمـاع علمـاي    »تقويم األدلة عـىل اإلمـام«باشد که در کتابش موسوم به  می اصحاب شافعی

 سنت را بر عالمتر بودن ابوبکر بر علی بیان داشته است. و من فردي را از امامـان مشـهور  
 شناسم که در این مورد مخالف باشد. نمی

فتوا داده است و  شد در حالیکه ابوبکر صدیق در حضور رسول اهللاچگونه اینطور نبا
امر و نهی کرده و قضاوت و خطابه داشته است؟ همانگونه کـه بـه هنگـام خـارج شـدن      



   21خلفاي راشدین و اصحاب

ابوبکر با پیامبر این کار روي داده و ایشان مردم را به اسالم دعوت کرده است و در هنگام 
دیگر نیز این امر تحقق یافتـه و رسـول   هجرت دسته جمعی و در روز حنین و اجتماعات 

با سکوت خویش بر آن مهر تأیید زده است و به آنچه گفته راضی بوده است و این  اهللا
 مرتبه و موقعیت، براي دیگري نبوده است.

در مشاورتش با اهل علم و فقه و نظر از اصـحابش ابـوبکر و عمـر را در     رسول اهللا
بـر سـایر    ر اظهار نظر و علم در حضـور رسـول اهللا  آن مقدم داشته است و آن دو نفر د

در مـورد اسـراي بـدر اول     چنانکه در داستان مشاوره رسـول اهللا اند  اصحاب مقدم بوده
کسی که لب به سخن گشود ابوبکر و بعد از او عمر بود و بـه همـین صـورت در مـوارد     

 دیگر نیز اینچنین بوده است.

إذا « گفـت:  -رضی اهللا عنهمـا -ابوبکر و عمر به  در حدیث آمده است که رسول اهللا

(هرگاه شما دو نفر بـر کـاري متفـق شـدید مخـالف شـما        »اتفقتما ىلع أمر لم أخالفكما
باشـد و ایـن    مـی  حجتها  آن نخواهم بود.) به همین سبب در یکی از دو نظر علما سخن

ه در مـورد  مورد یکی از دو روایتی است که از امام احمد نقل شده است ولـی ایـن مسـئل   
 کند. نمی عثمان و علی صدق

يِب بَْ�ٍر « فرمود: و در سنن روایت شده که رسول اهللا
َ
يِْن ِمْن َ�ْعِدي أ َ اْ�تَُدوا بِال�َّ

ها  آن آیند اقتدا کنید.) که در مورد غیر می (به ابوبکر و عمر، دو نفري که بعد ازمن »َوُ�َمرَ 

ُلََفاِء « ثابت است که فرمود: چنین نفرموده است. از رسول اهللا
ْ
َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخل

َمْهِديِّ�َ 
ْ
اِشِديَن ال وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ َو�ِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت  من بعدي الرَّ ُكوا بَِها وََعضُّ َ�َمسَّ

إِنَّ لُكَّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
ُموِر فَ

ُ ْ
من و جانشینان هدایت یافته (بر شما الزم است که به سنت  »األ

بعد از من تمسک جویید و محکم آن را بگیرید و زنهار خود را از امورات ایجاد شده در 
در این فرموده به پیروي از  دین بپرهیزید چون هر بدعتی گمراهی است.) رسول اهللا

 شود دستور داده است ولی ابوبکر و عمر می سنت خلفاي راشدین که شامل هر چهار نفر
را به اقتدا کردن تخصیص نموده است و چنانکه معلوم است مرتبه کسی که در کردار به 
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او اقتدا و در سنت از او پیروي شود باالتر از مرتبه و مقام کسی است که فقط در سنت از 
در سفري بودند  شود. در صحیح مسلم آمده که اصحاب همراه رسول اهللا می او پیروي

بَا بَْ�ٍر َوُ�َمَر يَرُْشُدواالقوم إِْن يطُع « که فرمود:
َ
(اگر مردم از ابوبکر و عمر اطاعت کنند  »أ

 یابند.) می هدایت
 داد و اگر در آن هم می از ابن عباس ثابت است که ایشان به وسیله کتاب خدا فتوا

عثمان و هاي  داد ولی اینکار را با گفته می ابوبکر و عمر فتواهاي  یافت بر اساس گفته نمی
ترین  داد و ایشان عالم امت است و در زمان خویش عالمترین و فقیه نمی ی انجامعل

را بر دیگران ها  آن داد و می ابوبکر و عمر فتواهاي  اصحاب بوده است در حالیکه به گفته
نیز در حق ایشان ثابت است که برایش  داشت و از رسول اهللا می در میان اصحاب مقدم

ِو�َل « دعا کرده و فرموده است:
ْ
يِن وََعلِّْمُه اتلَّأ ْهُه يِف ادلِّ (پروردگارا او را در دین  .1»اللَُّهمَّ َ�قِّ

 فقیه و عالم گردان و تفسیر و تأویل را به او بیاموز.)
بیشتر از دیگران بـود و مخصوصـاً    و همچنین ابوبکر و عمر اختصاصاتشان به پیامبر

هـا را بـا    بود چنانکه ایشـان بیشـتر شـب   از همه خاصتر  با رسول خدااش  ابوبکر رابطه
کرد و با او در مورد مسائل دینی و علمی و مصالح مسلمانان بحث  می سپري رسول اهللا
کند: ابو معاویه از اعمش از ابراهیم از  می نمود چنانکه ابوبکر بن شیبه روایت می و گفتگو

با ابوبکر در مـورد امـورات و    کند که گفت: رسول اهللا می علقمه از عمر برایمان روایت
 کرد در حالیکه من هم با او بودم. می مسائل مسلمانان شبها بحث و گفتگو

در صحیحین از عبدالرحمن بن ابوبکر روایت است که: اصحاب صفه مردمـان فقیـري   

يَْذَهْب بِثَاِلـٍث وَ « فرمود: بودند؛ و رسول اهللا
ْ
َمـْن اَكَن ِعنْـَدُه َمْن اَكَن ِعنَْدُه َطَعاُم اثْنَْ�ِ فَل

ْو َساِدٍس 
َ
يَْذَهْب خِبَاِمٍس أ

ْ
ْرَ�َعٍة فَل

َ
(هرکس خوراك دو نفـر را دارد نفـر سـومی و     2»َطَعاُم أ

هرکس خوراك چهار نفر را دارد پنجمی یا ششمی را به خانه ببرد.) ابوبکر همراه سه نفـر  

 .رواه احمد -1
 .رواه بخاري و مسلم -2

                                                 



   23خلفاي راشدین و اصحاب

دن مهمانـان بـه خانـه و    و پیامبر همراه دو نفر به خانه برگشتند. و ابوبکر نیـز بعـد از بـر   
سفارش به اهل خانه در مورد اطعام و پذیرایی به مسجد برگشت و نماز عشاء را در نـزد  
پیامبر انجام داد و بعد از آن برگشت. همسرش به او گفت: چه چیز تو را به خود مشغول 

 گفت: اظهـار داشـتند تـا    اند؟ داشت تا نتوانی به مهمانانت برسی؟ گفت: مگر شام نخورده
(با  آمدنت صبر کنند. شام را برایشان آوردند و معذرت خواستند. و در روایتی آمده است:

 رسول خدا تا صبح سخن گفت.)
در سفر هجرت جز ابوبکر کسی دیگر با او همدم نبود و در غزوه بدر جز او کسی در 

َمنَّ انلَّاِس َعلَي« نماند و فرمود: سایبان با رسول اهللا
َ
بُو  ذات يده ْحبَِتِه وَ يِف ُص  ناإِنَّ أ

َ
أ

بَا بَْ�ٍر من اهل االرض بَْ�ٍر َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا 
َ
َْذُت أ ختَّ

َ
(در دوستی و  .1» خليالً َخِليًال ال

مال از ابوبکر بیشتر از هرکس امین هستم در صورتی که از اهل زمین خلیلی برمی گرفتم 
احادیث ترین  از جمله صحیح دادم.) این حدیث می ابوبکر را یار صمیمی خویش قرار

 باشد. می مشهور و منتشر شده در صحاح از طرق مختلف
 در صحیحین از طریق ابودرداء روایت است که فرمـود: مـن در خـدمت رسـول اهللا    

نشسته بودم که ابوبکر یکدفعه پیدا شد یـک طـرف لباسـش را در دسـت گرفتـه بـود تـا        

ا َصاِحبُُ�ْم َ�َقْد اَغَمرَ « فرمود: زانویش آشکار نشود. رسول اهللا مَّ
َ
(رفیقتان در خیـر و   2»أ

نیکی پیشی گرفته است.) وقتی که رسید سالم کرده و گفت: بین من و ابن خطاب مسـئله  
اي پیش آمد و من مقداري عجله کردم سپس پشیمان شدم و خواستم که مرا ببخشد ولـی  

(ســه بــار  » لــك ثالثـًـايغفــر اّ� « او ســرباز زد و حــال بــه خــدمت شــما رســیدم.فرمود:
شـود و بـه منـزل ابـوبکر      مـی  بخشد.) بعد از جریان عمر پشیمان می فرمود:خداوند تو را

آمد و سالم کـرد ولـی در حـالی پیـامبر را مالقـات       یابد پیش پیامبر نمی سرزده و او را
از شدت عصبانیت سرخ شده بود تـا اینکـه ابـوبکر دلـش بـراي عمـر       اش  نمود که چهره

 .رواه بخاري و مسلم -1
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 گفت: اي رسول خدا من ظلم کردم. دوباره سخنش را تکرار کرد. رسول اهللا سوخت و

بُو بَْ�ٍر َصَدق« فرمود:
َ
تُْم َكَذبَْت َوقَاَل أ

ْ
ُْ�ْم َ�ُقل

َ
َ َ�َعثَِ� إِيل َوَواَساِ� بِنَْفِسـِه َوَمـاهِلِ  َت إِنَّ ا�َّ

وِذيَ 
ُ
َ�ْ�ِ َ�َما أ ْ�تُْم تَاِرُ�وا يِل َصاِحيِب َمرَّ

َ
(خداوند مرا به سـوي شـما مبعـوث     1»َ�ْعَدَها َ�َهْل أ

امـا ابـوبکر گفـت: راسـت      گویـد  می داشت در حالیکه مرا تکذیب کردید و گفتید: دروغ
گفتید. و با جان و مال مرا حمایت کرد. آیا با این حال شـما اصـحاب مـرا رهـا خواهیـد      

 کرد؟ آیا اصحاب مرا رها خواهید کرد؟ بعد از این مرا آزار ندهید.)
در صحیحین از طریق ابن عباس روایت است که گفت: هنگامی که عمر وفـات نمـود   

کردنـد   می او را بر تختی نهادند؛ او را کفن کردند، بر او نماز خواندند و به خوبی از او یاد
و من هم با او بودم ولی کسی به من تـوجهی نداشـت ناگـاه نفـري از پشـت دسـت بـر        

دیدم که علـی اسـت؛ بـراي مـرگ عمـر ناراحـت بـود در         هایم نهاد وقتی نگاه کردم شانه
بینم کـه   نمی گفت: بعد از مرگت جز تو فردي را می داد می حالیکه او را مورد خطاب قرار

بـا  تـو را   خواهم که می دوست داشته باشم با اعمال او خداوند را مالقات کنم. از خداوند

بُو بَْ�ـٍر « گفت: می کهشنیدم  می دو رفیقت قرار دهد، من بسیار از رسول خدا
َ
نَا َوأ

َ
ِجئُْت أ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ 
َ
نَا َوأ

َ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر وََخرَْجُت أ

َ
نَا َوأ

َ
ُت أ

ْ
(همراه ابوبکر و عمـر   .2»َوُ�َمُر وََدَخل

آمدم، با ابوبکر و عمر داخل شدم، با ابوبکر و عمر بیرون رفتم.) من امیدوارم که خداونـد  
 ن دو نفر قرار دهد.همراه آتو را  متعال

در صحیحین و کتب حدیثی آمده، در روز احـد آن هنگـام کـه مسـلمانان بـه سـختی       

يبُـوُه « شدیدي دچار بودند، ابوسفیان خطاب به مسلمانان گفت: ِ
ُ

 جت
َ

ٌد َ�َقاَل ال َقْوِم ُ�َمَّ
ْ
يِف ال

َ
أ

يبُوُه َ�قَ  ِ
ُ

 جت
َ

يِب قَُحافََة قَاَل ال
َ
َقْوِم اْ�ُن أ

ْ
يِف ال

َ
اٍت ُ�ـمَّ َ�َقاَل أ اِب ثَـَالَث َمـرَّ َطَّ

ْ
َقْوِم اْ�ُن اخل

ْ
يِف ال

َ
اَل أ

ِ يَا ِء َ�َقْد قُِتلُوا َ�َما َملََك ُ�َمُر َ�ْفَسُه َ�َقاَل َكَذبَْت َوا�َّ
َ

ا َهُؤال مَّ
َ
ْصَحابِِه َ�َقاَل أ

َ
 أ

َ
َعُدوَّ  رََجَع إِىل

 .رواه بخاري -1
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ْحيَاٌء لُكُُّهْم َوقَدْ 
َ َ
يَن َعَدْدَت أل ِ

َّ
ِ إِنَّ اذل (آیـا در میـان قـوم، محمـد      ١»…بيَِقَ لََك َما �َُسوُءكَ  ا�َّ

فرمودند: جوابش را ندهیـد. دوبـاره    موجود است؟ این را سه بار تکرار کرد. رسول اهللا
خطاب به مسلمانان گفت: آیا در میان قوم فرزند ابوقحافه وجود دارد؟ سه بار تکرار کرد. 

فرمودند: جوابش را ندهید. دوباره گفـت: آیـا در میـان قـوم فرزنـد خطـاب        رسول اهللا
جوابش را ندادنـد.   موجود است؟ این را سه بار تکرار کرد. دوباره طبق گفته رسول اهللا

سپس ابوسفیان رو به دوستان خود کرد و گفت: مرگ این افراد بـراي شـما کـافی اسـت.     
ي دشـمن خـدا دروغ گفتـی. کسـانی را کـه      عمر نتوانست خود را کنترل کنـد و گفـت: ا  

) ابوسفیان در آن اند. شمارش کردي زنده هستند، آن اندازه که سبب نارحتی تو باشد مانده
هـا   آن و ابوبکر و عمر سؤال کرد و از حال غیر هنگام امیر کافران بود تنها از رسول اهللا

 مبر و دو وزیرش.سران مسلمانان هستند. پیاها  این دانست که می جویا نشد چون
به همین مناسبت هارون الرشید از مالک بن انس در مورد مقام و منزلت ابوبکر و عمر 

م�تلهما منه يف حياته [ در زمان حیاتش سؤال نمود. جواب داد: نزد رسول اهللا

در زمان حیاتش به مانند  نزد رسول اهللاها  آن (مکان و منزلت ]كم�تلهما منه بعد ماته
خصوصی و مصاحب  مقامشان نزد او بعد از مرگش بود.) بسیار با رسول اهللا منزلت و

در ها  این بودند و نهایت محبت و الفت و دوستی در بینشان حاکم بود؛ علی رغم همه
از دیگران الیق تر و ها  آن این است کهها  آن علم و دین مشارکت داشتند و اقتضاي همه

کسی که به احوال مردم آگاه است امري ظاهر و  شایسته تر باشند و این مسئله براي
 باشد. می آشکار

به یک سري مسـائل علمـی و   ها  این اما در مورد صدیق باید گفت: که ایشان عالوه بر
فقهی متصف هستند که دیگران از آن عاجز بودند، سخنی که مخالف نص باشد از او نقل 

کنـد در حالیکـه    مـی  او داللـت  نشده است. این امر بر نهایت هوشمندي و زکاوت علمی

 .رواه بخاري -1
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نقل شده است و علت آن ها  آن دیگران غیر از او سخنان بسیاري که مخالف نص است از
 نرسیده و ابالغ نشده است.ها  آن این بوده که این نصوص به

در نظرات و فتاوا موافقت عمر با نص بیشتر از موافقت علی با نص است و این را 
داند که از آن جمله مسائلی  می و نظر است و اهل آن باشد کسی که عالم به مسائل علمی

چون نفقه زنی که شوهرش وفات نموده باشد که نظر عمر در آن با نص موافق است و 

نظر ایشان بیشتر از  اند، که عمر و دیگران در آن سخن گفته [مسئلة احلرام]همچنین در 

 ثابت است که فرمود: اهللانظرات دیگران به نص شباهت دارد. در صحیحین از رسول 

إِنَّ ُ�َمَر ْ�َن «
َحٌد فَ

َ
يِت ِمنُْهْم أ مَّ

ُ
إِْن يَُ�ْن يِف أ

ثُوَن فَ َمِم َ�بْلَُ�ْم ُ�َدَّ
ُ ْ
قَْد اَكَن يَُ�وُن يِف األ

اِب ِمنُْهمْ  َطَّ
ْ
شد اگر  می الهامها  آن هاي پیش از شما کسانی بودند که به (در امت »اخل

ثابت  آن عمر است.) و باز در صحیحین از رسول اهللا چنانچه در امت من کسی باشد

ْظَفارِي ُ�مَّ « است که فرمود:
َ
رَى الرِّيَّ َ�ُْرُج يِف أ

َ َ
�ُْت َحىتَّ إِ�ِّ أل رَشِ

ِ�يُت بَِقَدِح لنََبٍ فَ
ُ
نَا نَائٌِم أ

َ
أ

َُه يَا رَُسوَل ا تلْ وَّ
َ
اِب قَالُوا َ�َما أ َطَّ

ْ
ْ�َطيُْت فَْضِ� ُ�َمَر ْ�َن اخل

َ
مَ أ

ْ
ِعل

ْ
ِ قَاَل ال (در خواب دیدم  .»�َّ

کردم تشنگی از  می که یک کاسه شیر به من دادند از آن نوشیدم طوري که احساس
شود سپس اضافه آن را به عمر دادم. گفتند: اي رسول خدا آن را به چه  می وجودم خارج
 که فرمود:کنی؟ فرمود: به علم.) و در سنن ترمذي و دیگران آمده است  می چیزي تفسیر

ْ�َعْث في�م بُلِعَث عمر«
ُ
شدم هر آینه عمر  نمی (اگر من در میان شما مبعوث .1»لو لم أ
 شد.) می مبعوث

را براي انجام نماز که پایه و ستون اسالم است  ابوبکر صدیق همچنین رسول اهللا
جانشین تر نیست  و براي برگزاري و اقامه مناسک حج که هیچ مسئله عبادي از آن مشکل

حج نماید آن را انجـام داد و اعـالم داشـت کـه بعـد از       کرد که قبل از اینکه رسول اهللا
امسال هیچ مشرکی حق انجام دادن حج را ندارد و هیچ فردي بصورت لخت نباید طواف 

اِب « با این الفاظ روایت شده است: )3686( در سنن ترمذي -1 ترمذي آن را  ».لَْو اَكَن نيَِبٌّ َ�ْعِدي لاََكَن ُ�َمَر ْ�َن اخلَطَّ

صحح]حسن گفته و آلبانی تایید نموده است. [م 
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را به دنبال او فرستاد تا الغاي عهد و پیمان مشرکین را اعـالم   کند و علی بن ابی طالب
که به ایشان ملحق شد گفت: آیا امیر هستی یا مأموري؟ در جـواب اعـالم   نماید. هنگامی 

داشت: مأمور هستم. بنابراین ابوبکر را بر علی امیر قرار داد و علی نیـز از جملـه کسـانی    
مأمور به اطاعت و فرمانبري از ابوبکر در احکام حـج   بود که مطابق و دستور رسول اهللا
ین جریان بعد از غزوه تبوك روي داد کـه در آن پیـامبر   و مسافرین و مسائل دیگر بود و ا

خدا علی را جانشین خود در مدینه قرار داده بود کـه در مدینـه از مـردان جـز منـافق یـا       
رسـاند و   معذور یا عاصی و گناهکار باقی نمانده بود لذا علـی خـود را بـه رسـول اهللا    

ْن تَُ�ـوَن ِمـ�ِّ « :دهـی؟ فرمـود   می گفت: آیا مرا همراه زنان و کودکان قرار
َ
َمـا تَـْرىَض أ

َ
أ

لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس  ه من چـون هـارون بـراي موسـی     (آیا راضی نیستی که نسبت ب »بَِمْ�ِ
 باشی؟)

با این فرموده بیان داشت که جانشین قرار دادن علی در مدینه مقتضی نقـص مرتبـه و   
 قـرار داد و رسـول اهللا  مقام ایشان نیست چنانکه موسی نیـز هـارون را جانشـین خـود     

ماندند ولی در سال غـزوه   می داد و معموالً مردانی باقی می همیشه مردانی را جانشین قرار
تبوك رسول خدا همراه تمامی مسلمانان از مدینه خارج شد و به هیچ کس اجازه تخلـف  
از غزوه را نداد چون دشمن سرسخت و قوي و سفر طوالنی بود که در آن خداوند متعال 

 سوره برائت را نازل نمود.
و به همین سـبب   هاست آن کتاب ابوبکر صدیق در زکات از جامعترین و مختصرترین

 باشـد و ایـن   می دیگر در آن متقدم و منسوخهاي  ولی نوشتهاند  اکثر فقها به آن عمل کرده
رساند که ایشان نسبت به سنت نسخ شده عالمتر بوده است و در صحیحین از ابوسعید  می

روایت است که گفت: ابوبکر و عمر نسبت به رسول خدا از ما عـالمتر بودنـد. همچنـین    
اصحاب در زمان ابوبکر در هیچ مسئله اي اختالف نکردند مگر اینکه به وسیله ایشان حل 
شده و نزاع برطرف گردیده است طوري کـه مسـئله اي مـورد نـزاع در زمـان ایشـان بـه        

توان به مسـائلی چـون: اخـتالف در وفـات      می نمونهصورت حل نشده باقی نماند. براي 
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و دفن کردن و میراثش و در مورد تجهیز لشکر اسامه و جنگیدن با مانعین زکات  پیامبر
دیگران را آگاه نموده و  رساند که خلیفه رسول اهللا می و مسائل دیگر اشاره نمود. و این

برداشته لذا در زمـان او اخـتالف    نظم بخشیده و آن چیزي که مایه شبهات بوده را از میان
 به وجود نیامد.

اما بعد از ایشان علم و کمال هیچ فردي بـه علـم و کمـال ایشـان نرسـید چنانچـه در       
بعضی از مسائل نزاع کردند همانگونه که در مسـائلی چـون: ارث پـدر بـزرگ و بـرادر و      

تالف نمودنـد ولـی در   باشد اخ می و در طالق ثالثه و مسائل دیگر که شناخته مسئلة احلرام

زمان ابوبکر در این مسائل اختالفی نبود و همچنـین بـا عمـر، عثمـان و علـی در مسـائل       
داد و یـا قضـاوت    مـی  زیادي مخالفت شد ولی دیده نشد در مسائلی که ابوبکر در آن فتوا

 کند نفري مخالفت نماید و این داللت بر نهایت علم و فهم و دانش اوست.
شد و با اینکار نه تنها خللی به اسالم وارد نشد بلکه قوت  جانشین رسول اهللا

گرفت علی رغم مخالفت مرتدین و دیگرانی که در صدد خواري اسالم بودند، مسلمانان 
را حفظ و بر علم و دینشان افزود و آنگونه در این وادي عمل کرد که کسی را یاراي 

داد دین قوت گرفت و مستقر شد. چنان مقاومت و اقداماتی نبود و سرانجام چنانکه روي 
نامیدند و بعد از وفات ایشان عمر و دیگران را امیر المؤمنین  ابوبکر را خلیفه رسول اهللا

َ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ فرموده خداوند متعالاند  خواندند. سهیلی و دیگران از علماء گفته  ٱ�َّ
در مورد ابوبکر لفظاً تحقق یافت » محزون مباش خداوند با ماست.« ]٤٠التوبة: [ ﴾َمَعَنا

 گفتند: محمد رسول اهللا و ابوبکر می چنانچه در معنی نیز به همان صورت محقق گردید.

گردد و این اتصال لفظی کلمه جالله اهللا با  می رسول اهللا، در لقب همراه اهللا تلفظ خليفة

رسول اهللا به کار  ةخليف مرگ ابوبکر منقطع گردید و به کسانی که بعد از ایشان آمده لفظ

 برده نشد.
و همچنین علی بن ابی طالب بعضی از مسائل سنت را از ابوبکر آموخته و بـر عکـس   
ابوبکر چیزي را از علی نیاموخته است. چنانکه در حدیث مشهوري که در سنن آمده نماز 
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 شنیدم آن مقـدار کـه خـدا    می حدیثی : من هرگاه از رسول اهللاگوید می توبه است، علی
 نمـود از او  مـی  شدم ولی اگر دیگري حدیثی را بـرایم نقـل   می خواست از آن بهره مند می
 خواستم که بر صحت آن سـوگند یـاد کنـد در صـورت قسـم خـوردن او را تصـدیق        می
 فرمودنـد:  کـه پیـامبر   -و راست گفت ابوبکر -نمودم ولی ابوبکر برایم حدیث گفت می

  َما ِمْن ُمْسِلٍم يُْذنُِب َذْ�بًا«
ُ
أ وُُضوَء وُ�مَّ َ�تَوَضَّ

ْ
َعتَْ�ِ وُ�ِْسُن ال

ْ
 َ�َفـَر  ُ�َص�ِّ َر�

َّ
َ إِال َو�َْسـتَْغِفُر ا�َّ

 ُ
َ

ُ هل (هر مسلمانی که گناهی را انجام دهد سپس وضو را به صورت کامل بگیرد آنگـاه   »ا�َّ
ا دو رکعت نماز را به جـاي آورد و از خداونـد درخواسـت بخشـش کنـد اهللا تعـالی او ر      

 خواهد بخشید.)
باشد که امامان  می از جمله چیزهایی که در این مسئله باعث روشنگري است این نکته

علماي کوفه چون علقمه، اسود، شریح قاضی و دیگران که با عمر و علی مصاحب بودنـد  
دادند ولی مسئله در مورد تابعین مدینه، مکـه و بصـره    می قول عمر را بر قول علی ترجیح

از آن است که ذکر شـود و کوفـه را بـه آن سـبب ذکـر نمـودم کـه در مـدت         مشهورتر  
 خالفتش فقه و علم علی در آن ظهور یافت.

شنیده ها  آن از میان تمام شیعیان علی که با او همدم و مصاحب بودند از هیچ فردي از
نشده است که در فقه و علم و مسائل دیگر علی را بر ابوبکر و عمر ترجیح دهنـد، بلکـه   

هایی که با او جنگیدند همچون بقیه مسـلمانان در تقـدم ابـوبکر و عمـر      همه پیروانش آن
را انکار و نکوهش کرده اسـت  ها  آن همسو و متفق بودند مگر کسانی که علی خودش نیز

 نیز در زمان علی تعدادشان کم بود و در سه گروه جمع بودند:ها  آن و
را علـی  هـا   این مدعی الوهیت بودند و اي در مورد علی غلو کردند و برایش طایفه -1

 با آتش سوزانید.

عبـداهللا بـن   ها  آن کردند که در رأس می اي به ابوبکر دشنام داده و او را سب طایفه -2
به علی رسید در صدد قتلش برآمد ولـی  ها  آن سبأ قرار داشت هنگامی که گزارش

 او از واقعه گریخت.
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ال يبلغ� عن [ دند در این رابطه فرمود:اي او را بر ابوبکر و عمر تفضیل دا طایفه -3

(از هرکدام از  ] أحد من�م أنه فضل� ىلع أيب ب�ر وعمر إال ج�ته حد املفرتي
شما خبري به من برسد که مرا بر ابوبکر و عمر برتري داده اید حد افترا بر او 

کنم.) و از بیش از هشتاد طریق از علی نقل شده است که بر منبر کوفه  می صادر

(بهترین افراد این امت  ]خ� هذه األمة بعد نبيها أبو ب�ر وعمر[ اعالم داشت:
باشند.) و در صحیح بخاري و غیر آن از روایت  می ابوبکر و عمر بعد از پیامبر

ولو كنت بوابًا ىلع باب [ :گوید می رجال همدان مخصوصاً که علی در موردشان

 دربان دروازه بهشت بودم به همدانها(اگر من  ]لقلت هلمدان ادخ� �سالم ** جنة
گفتم با سالمت وارد شوید.) از روایت سفیان ثوري از منذر ثوري که هر دو  می

حدثنا سفيان [ کند: می همدانی هستند آمده است. بخاري از محمد بن کثیر روایت

اد، حدثنا أبو يع� منذر اثلوري، عن �مد ابن احلنفية  اثلوري حدثنا جامع بن َشدَّ
  : فقال  ؟ يا أبت، من خ� انلاس بعد رسول اّ� ص� اهللا عليه وسلم   : قلت أليب  : قال

 .]ثم عمر  : قال  ؟ ثم من   : قلت  . أبو ب�ر  : فقال  . ال  : فقلت  !  ؟ يا ب�، أو ما تعرف 
(محمد بن حنیفه گوید: به پدرم گفتم که بعد از رسول خدا در میان مردم چه 

دانی؟ گفتم: خیر. پس گفت:  نمی باشد؟ گفت: اي فرزندم آیا می نکسی بهتری
 ابوبکر. گفتم سپس چه کسی؟ گفت: سپس عمر.)

باشند و با او هیچ مالحظه اي ندارد  می و این را به فرزندش کسی که جزو خواص او
داد. در حالیکه  می ها تفضیل آن گفت. همچنین اقدام به عقوبت کسی گرفت که او را بر

و درست  گوید می ن متواضع درست نیست که اقدام به عقوبت کسی نماید که حق راانسا
ست و در میان انبیاء و اصحاب و ها فضیلت نیست او را افترا کننده بخواند. علم رأس

َهۡل ﴿ د:فرمای می باشد. پروردگار متعال می تر نیز باقی مردم هرکس عالمتر باشد افضل
ِينَ �َۡسَتوِي  ِينَ َ�ۡعلَُموَن وَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْولُوا

ُ
ُر أ ۡلَ�ٰبِ َ� َ�ۡعلَُموَنۗ إِ�ََّما َ�َتَذكَّ

َ
آیا « ]٩الزمر: [ ﴾٩ ٱۡ�
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 دانند برابرند تنها صاحبان فکر و اندیشه متذکر نمی دانند با کسانی که می کسانی که
 در این رابطه هم دالیل و هم سخنان اهل علم بسیار است.» شوند. می

ي ششـگانه و  هـا  کتـاب  هیچکـدام از صـاحبان   ]أقضاكم عـيلّ [ د این فرمودهاما در مور

و اند  مسندهاي مشهور، نه احمد و نه دیگران با سند صحیح یا ضعیف آن را روایت نکرده
باشند روایت گردیـده اسـت و در ایـن     می تنها از طریق کسانی که معروف به دروغگویی

(در میان ما ابـی قـاري تـر و     ]أقرؤنا، ويلعٌّ أقضاناأيبٌّ [ زمینه عمر سخنی دارد و آن اینکه:
 علی قاضیتر است.) و این را هم زمانی گفته که ابوبکر در قید حیات نبوده است.

ْعلَمُ « فرمودند: و حدیثی هم که در سنن ترمذي و دیگران آمده که پیامبر
َ
 اميت أ

ْعلَُمهَ 
َ
ََراِم ُمَعاُذ ْ�ُن َجَبٍل َوأ

ْ
ََالِل َواحل

ْ
َفَرائِِض َز�ُْد ْ�ُن ثَابٍِت بِاحل

ْ
(عالمترین امت من به  »ا بِال

حالل و حرام، معاذ بن جبل و عالمترینشان به فرائض و میراث زید بن ثابت است.) در 
این حدیث ذکري از علی نشده است و حدیثی هم که نام علی در آن برده شده است 

حالل و حرام و زید بن ثابت علی رغم ضعفش در آن بیان شده است که معاذ بن جبل به 
به فرائض عالمتر است. در صورتی که هم این حدیث را صحیح بدانیم کسی که نسبت به 
حالل و حرام عالمتر است علمش به نسبت کسی که نسبت به قضاوت عالمتر است 

باشد. چون چیزي که به قضاوت ارتباط دارد بر طرف نمودن اختالفات و  می وسیعتر
ط به ظاهر است و ممکن است باطن آن خالف آن چیزي باشد که در دشمنیهاست مربو

َّ َولََعلَّ « د:فرمای می نمایاند چنانکه رسول اهللا می ظاهر خود را ْتَِصُموَن إيِلَ
َ

إِنَُّ�ْم خت

قيِْض 
َ
ِتِه ِمْن َ�ْعٍض َو�ِ�ََّما أ ََن حِبُجَّ

ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
ْسَمُع َ�َمْن بَ�ْعَضُ�ْم أ

َ
ُ ِمْن َنْحٍو ما أ

َ
قََضيُْت هل

ُ قِْطَعًة ِمْن انلَّارِ 
َ

ْ�َطُع هل
َ
ُخْذُه فَإِ�ََّما أ

ْ
ِخيِه َشيْئًا فََال يَأ

َ
 (شما رفع دعواهایتان را پیش من 1»َحقِّ أ

آورید و چه بسا بعضی از شما در بیان و سخنوري بر دیگري فایق آید و من بر اساس  می
در قضاوت حق برادرش را به او دادم  شنوم قضاوت خواهم کرد. هرکس که می آنچه که

 اند. بخاري، مسلم و دیگران آن را روایت نموده -1
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ام.) رهبر و سید  آن را دریافت نکند چون من قطعه اي از آتش جهنم را برایش قرار داده
نماید بلکه بر مسلمان حرام است  نمی که قضاوتش حرام را حالل دارد می قاضیان اعالم

دریافت نماید.  که با توجه به قضاوتش که در آن حق دیگري به او داده شده مال کسی را
و دانستن حالل و حرام شامل ظاهر و باطن امور است بنابراین کسی که به آن عالم باشد 

 نسبت به دین آگاهتر است.
 و همچنین قضاوت دو نوع است:

باشند چنانکه یکـی مـدعی امـري باشـد و      می در نوع اول طرفین دعوا هر دو منکر آن
 شود. می اس دالیل و شواهد حکمدیگري آن را انکار نماید که در آن بر اس

 در نوع دوم طرفین دعوا منکر اصل مسئله نیستند بلکه در اینکه چه کسی مسـتحق آن 
باشد با همدیگر درگیرند چنانکه دو نفر در تقسیم ارث یا در اینکه زوجـین هـر کـدام     می

 چه حقی بر همدیگر دارند یا دو شریک با همدیگر اختالف دارند.
ي مربوط به حـالل و حـرام اسـت لـذا هرگـاه کسـی از       ها قسمت این قسمت یکی از

طرفین به فتوایش راضی باشند جهت رفع دعوا فتوا دهد برایشان کافی است دیگر احتیاج 
نماینـد   مـی  به کسی که در بینشان حکم کند ندارند، تنها در مـوردي کـه مسـئله را انکـار    

کثراً با ظلم و فجور همـراه اسـت   احتیاج به حاکم خواهند داشت و در چنین مواردي هم ا
و گاهاً نیز مسبب آن فراموشی است. ولی هر فردي اعم از نیک و بـد بـه حـالل و حـرام     

 احتیاج دارند ولی تنها تعداد کمی از نیکان احتیاج به قضاوت خواهند داشت.
را مـأمور قضـاوت در بـین مـردم نمـود       عمر به همین خاطر هنگامی که ابوبکر

 یکسال منتظر ماند ولی دو نفر در مورد یک مسئله به او مراجعـه نکردنـد و اگـر مجمـوع    
 انجـام داده شـمارش نمـاییم بـه ده مـورد      یی از این نـوع را کـه رسـول اهللا   ها قضاوت

بـه   رسیم در حالیکه مسئله در مورد حالل و حرام که قوام دین است و خاص و عـام  نمی
 آن احتیاج دارند اینگونه نیست.



   33خلفاي راشدین و اصحاب

ْعلَم« این حدیث
َ
َـَراِم ُمَعـاُذ ْ�ـُن َجبَـلٍ  همأ

ْ
ََالِل َواحل

ْ
 بـه اتفـاق علمـا نسـبت بـه      »بِـاحل

تـر اسـت و    در صورتی که بخواهند به آن استناد نمایند به صحت نزدیک »أقَْضاُ�م يلع«
ود کسی که بـا توجـه بـه    ش می حال که از لحاظ سند و داللت نمودن اینگونه است معلوم

این سند به عالمتر بودن علی بر معاذ رأي دهد جاهل است تا برسد بـه اینکـه بـا عـالمتر     
بودنش نسبت به ابوبکر و عمر که از معاذ عالمترند رأي دهد، علی رغم اینکه حدیثی کـه  

دانند ولـی حـدیثی    می در آن از معاذ و زید نام برده شده را بعضی ضعیف و بعضی حسن
 ه نام علی در آن برده شده ضعیف است.ک

باید گفت که حدیثی واهی و ضعیف است بـه   »أنا مدينة العلم« اما در مورد حدیث:
همین دلیل هر چند که ترمذي آن را روایت کرده است آن از جملـه احادیـث موضـوع و    

لذا ابن جوزي آن را در موضـوعات ذکـر کـرده و بیـان      اند، تکذیب شده به حساب آورده
 داشته که این حدیث از جمیع طروق آن موضوع و ساختگی است.

گـردد لـذا احتیـاج بـه برسـی       می و کذب و دروغ بودن آن به وسیله متن آن نیز معلوم
شهر علم باشد در آن صورت براي این شهر جز دروازه  اسناد ندارد چون اگر رسول اهللا

نخواهد بود در حالیکه درست نیست که پیام آور رسول خدا و کسی که پیـام او را بـه   اي 
رساند یک نفر باشد، بلکه واجب است مبلغ و رساننده خبر از او اهل تواتر باشند  می امت

گردد. که روایت واحد به وسیله  می براي غائب علم حاصلها  آن کسانی که به واسطه خبر
 و این قرائن و شوهد یـا منتفـی اسـت یـا از بیشـتر مـردم مخفـی       قرائن، مفید علم است. 

گـردد، در   نمـی  ماند و یا اینکه بیشتر مردم علم به قرآن و سنت متواتر برایشان حاصـل  می
 گردد. می حالیکه به وسیله نقل متواتر براي خاص و عام علم حاصل

یـد سـاخته   این حدیث را یک فرد زندیق یا جاهل که به گمانش خواسـته مـدحی بنما  
تا به وسیله آن علـوم دینـی را زیـر    اند  شدهه و به دروغ نسبت داده است یا این را ساخته

 سؤال ببرند چون تنها یک اصحاب آن را ابالغ کرده باشد همینگونه خواهد بود.
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و بصورت متواتر نیز خالف این موضوع ثابت است چون در تمام شـهرهاي مسـلمین   
اصحاب علوم دین ابالغ شده است چنانکه مسـئله در مـورد    از غیر علی و به وسیله باقی

از علی جـز  ها  آن چوناند  اهل مکه و مدینه واضح است و اهل شام و بصره نیز همینگونه
چنانکه بیشترین جاي که علـم از طریـق علـی بیـان     اند  چیزهاي اندکی را دریافت نداشته

یت عثمان مردم آنجا قرآن و سـنت  باشد ولی با این حال قبل از وال می گردیده است کوفه
 را فرا گرفته بودند که به نسبت والیت و حکومت علی متقدم است.

 و عالمترین مردم مدینه علم را در زمان عمر آموختند و قبل از آن احـدي از ترین  فقیه
از علی چیزي را نیاموخته مگر کسانی که به هنگام بودن علی در یمن از او آموختـه  ها  آن

چون مقام معاذ بن جبل اند  نگونه که در چنان اوضاعی از معاذ بن جبل نیز آموختهباشند آ
و تعلیماتش در یمن بیشتر از مقام و تعلیم علی بوده است به همین سـبب مـردم یمـن از    

و شـریح و دیگـر بزرگـان تـابعین فقـه را از معـاذ       انـد   معاذ بیشتر از علـی روایـت کـرده   
وارد کوفه گردید شریح قبل از او عهده دار مقـام قضـاوت   و هنگامی که علی  اند. آموخته

شده بود و علی در زمـان خالفـت خـویش شـریح و عبیـده سـلمانی را عهـده دار مقـام         
قضاوت نمود که هر دو از غیر او فقه را آموخته بودند و حال که علوم اسالم قبل از اینکه 

من، عراق، خراسان، مصـر و  علی به کوفه رود در سرزمینهاي اسالمی چون حجاز، شام، ی
مغرب منتشر شده و علومی هم که در کوفه منتشـر گشـته بـود غیـر از او آن را در کوفـه      
انتشار داده بودند و چیزي از مسائل علمی به صورت خاص به نسبت بـاقی اصـحاب بـه    
علی اختصاص نداشت و تبلیغ عمومی هم که به واسطه والیت و حکومت برایش حاصل 

از آن براي ابوبکر و عمر و عثمان حاصل شد و به صورت خـاص نیـز ابـن    گردید بیشتر 
عباس بیشتر از او فتوا داده است، ابوهریره بیشتر از او روایت نموده است در حالیکه علی 

 عالمترها  آن از هر دو نفر یاد شده عالمتر است همانگونه که ابوبکر و عمر و عثمان نیز از
چیزي که مـردم  اند  شدین اقدام به تبلیغ عمومی اسالم کردهباشند و همچنین خلفاي را می

 اند. به آن بیشتر از بعضی از علوم خاص احتیاج دارند که بعضی رساننده آن بوده
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اما آنچه که بعضی از دروغگویان و جاهالن در مورد اینکه علی به صورت خصوصی 
ثابت است که به او  باشند در صحیح می باطلها  آن داراي علم بخصوصی بوده است همه

 « چیزي پیش خود دارید؟ جواب داد: گفته شد آیا از رسول اهللا
َ
َبََّة َوَ�َرأ

ْ
ي فَلََق احل ِ

َّ
 َواذل

َ
ال

ِحيَفِة و�ن فيها عقول ُقْرآِن َوَما يِف َهِذهِ الصَّ
ْ
ُ َعزَّ وََجلَّ رَُجًال يِف ال  َ�ْهٌم يُْؤِ�يِه ا�َّ

َّ
 النََّسَمَة إِال

ِسِ� َوفيها  : ادليات ـ أي
َ ْ
 ُ�ْقتَُل ُمْسِلٌم  أسنان اإلبل اليت جتب فيه ادلية ـ وفيها فاَِكُك األ

َ
:ال

(خیر قسم به کسی که شکافنده دانه است و انسان را آفرید جز فهمی که خداوند  » بَِ�افِرٍ 
در مورد کتابش به بنده اي بدهد و جز آنچه که در این صحیفه موجود است و در آن نیز 

 و آزادي اسرا موجود است و اینکه مسلمان به سبب کفر کشتهها  ی مربوط به دیهمسائل

هل عهد إيل�م رسول اّ� ص� اهللا عليه [ شود[نمی دانم.]) و در لفظی آمده است: نمی

چیزي را با شما در میان نهاده که با  (آیا رسول اهللا ] ؟ وسلم شيئًا لم يعهده إىل انلاس
 کند. می ه باشد؟) پس آن را نفیدیگران در میان ننهاد

 گویند و آن اینکه هنگام غسـل میـت رسـول اهللا    می و آنچه را که بعضی از جاهالن
 تـرین  علی از آن آب غسل، علم اولـین و آخـرین را وراث شـده اسـت از جملـه زشـت      

باشد و علی نیز چیزي را ننوشـیده   نمی ست. چون خوردن آب غسل مشروعها دروغگوئی
رتی که این مسئله باعث علم باشد در آن کـار دیگـران نیـز بـا او شـریک      است و در صو

و ذکر مسائلی چون اینکه: او اند  و هیچکدام از عالمان این مسائل را روایت نکردهاند  بوده
بواسطه دانستن علم باطن از ابوبکر و عمر و دیگران ممتاز بوده اسـت. چنـین مسـائلی از    

باشد؛ کسانی که کـافر هسـتند. و حتـی داراي     می امثالهمهاي ملحد و  جمله مقاالت باطنی
باشـند، چنانکـه بـه الوهیـت و      می آن چنان مسائل کفري هستند که یهود و نصارا فاقد آن

تر است و اینکه در امورات باطن معلم  عالم نبوتش معتقد شدند و اینکه او از رسول اهللا
 غلو و افراط در کفر و الحاد آن را بر زبانها، که اهل  بوده است و امثال این گفته پیامبر

 رانند. و اهللا سبحانه و تعالی اعلم. می
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 افضل اصحاب چه کسانی هستند؟

بیان داشته که بهترین اش  شیخ ابو محمد بن عبداهللا بن ابو زید در آخر کتاب عقیده
اند  را دیده و به او ایمان آورده زمان و دوران مربوط به کسانی است که رسول اهللا

برترین اصحاب خلفاي راشدین هدایت  اند. آمدهها  آن سپس کسانی هستند که بعد از
حال سؤال این است که دلیل فضیلت و برتري اند  یافته ابوبکر و عمر و عثمان و علی بوده

ابوبکر بر عمر، عمر بر عثمان و عثمان بر علی چیست؟ و هنگامی که این مسئله معلوم 
خواهیم  می مفضول را بر فاضل برتري دهد واجب است؟ از شما شد آیا عقوبت کسی که

بصورت مفصل این مسئله را برایمان بیان دارید. ان شاء اهللا نزد خدوند مأجور خواهید 
 بود.

 :دهد می شیخ االسالم اینگونه جواب

. تفضیل ابوبکر بر عمر سپس عمر بر عثمان و علی بین امامان احلمد هللا رب العاملني

که به امامت در علم و دین مشهورند اعم از اصحاب و تابعین و تابع تابعین مسلمین 
مورد اتفاق است. این امر مذهب مالک و اهل مدینه و لیث بن سعد، حماد بن زید و 

از اهل عراق و همچنین مذهب شافعی و احمد و اسحاق و ها  آن حماد بن سلمه و امثال
باشد و  می امت اعتبار و مقام علمی و دینی دارند ابوعبید و باقی ائمه مسلمین که در میان

: از افرادي که مورد گوید می کند و می امام مالک اجماع اهل مدینه را در این مورد نقل
اقتدا هستند کسی را نیافتم که در تفضیل ابوبکر و عمر تردید داشته باشد این امر از امیر 

نیز مشهود است. در صحیح بخاري از محمد بن حنیفه  المؤمنین علی بن ابی طالب
چه  روایت است که گفت: به پدرم گفتم: پدر عزیزم بهترین مردم بعد از رسول اهللا

دانی؟ گفتم: خیر. جواب داد: ابوبکر. گفتم بعد از  نمی باشد؟ فرمود: فرزندم مگر می کسی
 باشد؟ فرمود: عمر.  می او چه کسی

که بر منبر کوفه قرار اند  ابی طالب از هشتاد طریق روایت کردهاین امر از علی بن 
گفت: هرگاه در مورد نفري به من خبر دهند که مرا بر ابوبکر و عمر تفصیل  می گرفته و
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داد  می کنم. پس هرگاه کسی او را بر ابوبکر و عمر برتري می داده حد افترا را بر او جاري
گفت: هرکس علی را بر  می کرد. سفیان می ريبه مقتضاي سخنش هشتاد شالق بر او جا

کنم با  نمی ابوبکر و عمر تفضیل دهد شأن و مقام مهاجرین را پایین آورده است. فکر
چنین اوضاعی عملی از او به سوي خداوند باال رود. این تفضیل را ترمذي و دیگران از 

ُّ َهَذاِن َسيَِّدا ُكُهولِ « اند: روایت کرده پیامبر   يَا يلَعِ
َّ

ِخِر�َن ِإال
ْ

ِلَ� َواآل وَّ
َ ْ
َنَِّة ِمْن األ

ْ
ْهِل اجل

َ
أ

ُمرَْسِل�َ 
ْ
(اي علی این دو نفر سید و رهبر مردانی از اهل بهشت هستند که در  »انلَِّبيَِّ� َوال

) در اند. از اول تا به آخر مگر کسانی که نبی و یا رسول پروردگار بودهاند  سن پیري مرده
یح دیگر از ابو سعید و ابن عباس و جندب بن عبداهللا و ابن ي صحها کتاب صحیحین و

رِْض َخِليًال « فرمودند: زبیر روایت است که رسول اهللا
َ ْ
ْهِل األ

َ
لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن أ

َْذُت  ختَّ
َ

ِ اباب�رال (اگر خلیلی از میان اهل زمین برمی  »َخِليًال َولَِ�ْن َصاِحُبُ�ْم َخِليُل ا�َّ
دادم اما رفیق شما خلیل خداوند است.) در صحیح  می بکر را خلیل خویش قرارگرفتم ابو

َمنَّ انلَّاِس يلَعَ يِف « در حالیکه بر منبر قرار داشت فرمود: روایت است رسول اهللا
َ
إِنَّ أ

بُو بَْ�رٍ  ذات يده ُصْحبَِتِه وَ 
َ
َْذُت  أ ختَّ

َ
رِْض َخِليًال ال

َ ْ
ْهِل األ

َ
لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن أ

ِ اباب�ر  َخوَْخةُ اَال  َخِليًال َولَِ�ْن َصاِحُبُ�ْم َخِليُل ا�َّ
َّ

َمْسِجِد َخوَْخٌة إِال
ْ
 َ�بَْقَ�َّ يِف ال

َ
يِب  ال

َ
أ

از اهل  (در دوستی و مال از ابوبکر بیشتر از هرکس امین هستم در صورتی که »بَْ�رٍ 
دادم آگاه باشید همه درهاي رو  می زمین خلیلی برمی گرفتم ابوبکر را خلیل خویش قرار

به مسجد جز دروازه ابوبکر بسته شود.) این حدیث صراحت دارد به اینکه از میان 
ندارد و در صورتی که  ها هیچ فردي استحقاق خلیل بودن را براي رسول اهللا انسان

رساند که نزد  می اشته باشد آن ابوبکر صدیق خواهد بود و اینفردي استحقاق این را د
در  بن عاص ورسول خدا کسی از او افضلتر و محبوبتر نیست و همچنین از عمر

گفت: محبوبترین مردم پیش تو چه کسی  صحیح روایت است که به رسول خدا 
 ی؟ فرمود: پدرش.است؟ فرمود: عائشه. آنگاه سؤال را ادامه داد و گفت: از مردان چه کس
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ادىع يل أباك « به عائشه فرمود: و همچنین در صحیح موجود است که رسول اهللا

يَب اّ�   : وأخاك، حىت أ�تب أليب ب�ر كتابًا ال �تلف عليه انلاس من بعدي، ثم قال
ْ
يَأ

(پدر و برادرت را پیشم بیاور. تا براي ابوبکر چیزي بنویسم تا  »واملؤمنون إال أبا ب�ر
بعد از من در موردش دچار اختالف نگردند. آنگاه فرمود خداوند و مؤمنان جز به ابوبکر 

گفت: اي  دهند.) و همچنین در صحیح روایت است که زنی به رسول اهللا نمی رضایت
نیافتم(مقصود مرگ است) به چه کسی رجوع تو را  رسول خدا به من خبر بده اگر آمدم و

ىت أبا « نمایم؟ فرمود:
ْ
اْ�تَُدوا « (پیش ابوبکر برو.) و در سنن آمده که فرمود: »ب�رفَأ

يِب بَْ�ٍر َوُ�َمرَ 
َ
يِْن ِمْن َ�ْعِدي أ َ (بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا نمایید.) و در  »بِال�َّ

بَا القوم إِْن يطع « هنگامی که در سفر بود فرمود: صحیح روایت است که رسول اهللا
َ
أ

یابند.) و در  می (اگر قومی از ابوبکر و عمر اطاعت نمایند هدایت »ُدوابَْ�ٍر َوُ�َمَر يَرْشُ 

رأيت كأ� وضعت يف كفة واألمة يف كفة، « فرمودند: سنن روایت است که رسول اهللا

فَرََجحُت باألمة، ثم وضع أبو ب�ر يف كفة واألمة يف كفة، فرجح أبو ب�ر، ثم وضع عمر يف 
یدم که مرا در یک کفه و امت را در کفه دیگرش (د »ركفة واألمة يف كفة، فرجح عم

نهادند بر امت ترجیح یافتم آنگاه ابوبکر را در کفه اي و امت را در کفه دیگر گذاشتند و 
ابوبکر برتري یافت سپس عمر در کفه اي و و امت در کفه دیگر گذاشته شد و عمر 

بحثی پیش آمد،  برتري یافت.) و در صحیح موجود است که ابوبکر و عمر در بینشان
 ابوبکر از عمر عذرخواهی کرد ولی ایشان عذر او را نپذیرفت آنگاه ابوبکر به نزد پیامبر

(بشین اي ابوبکر  »جلس يا أبا ب�ر، يغفر اّ� لكا« :آمد و جریان را بازگو نمود، فرمود
نیافت بخشد.) عمر از کار خویش پشیمان شد به منزل ابوبکر رفت او را  تو را می خداوند

َ َ�َعَثِ� « آمد ولی پیامبر ناراحت و خشمگین بود، گفت: سپس به نزد پیامبر إِنَّ ا�َّ

ْ�تُْم تَاِرُ�وا يِل 
َ
بُو بَْ�ٍر َصَدقَت َوَواَساِ� بِنَْفِسِه َوَماهِلِ َ�َهْل أ

َ
تُْم َكَذبَْت َوقَاَل أ

ْ
ُْ�ْم َ�ُقل

َ
إِيل



   39خلفاي راشدین و اصحاب

وِذَي َ�ْعَدهَ 
ُ
َ�ْ�ِ َ�َما أ (خداوند مرا به سوي شما مبعوث داشت در حالیکه مرا  1»اَصاِحيِب َمرَّ

اما ابوبکر گفت: راست گفتید. و با جان و مال مرا  گوید می تکذیب کردید و گفتید: دروغ
حمایت کرد. آیا با این حال شما اصحاب مرا رها خواهید کرد؟ آیا اصحاب مرا رها 

واتر در صحیح و سنن آمده است که بصورت مت خواهید کرد؟ بعد از این مرا آزار ندهید.)

يَُصلِّ بِانلَّاِس مرت�، أو « هنگامی که مریض شد فرمود: رسول اهللا
ْ
بَا بَْ�ٍر فَل

َ
ُمُروا أ

يَُصلِّ بِانلَّاِس حيت قال: ثالًث�ً�ً�ًا
ْ
بَا بَْ�ٍر فَل

َ
(ابوبکر را دستور  2»إِنَُّ�نَّ َصَواِحُب يُوُسَف ُمُروا أ

د و این سخن را دو یا سه بار تکرار نمود تا اینکه فرمود: بدهید براي مردم نماز بخوان
شما مثل همراهان یوسف هستید به ابوبکر دستور دهید که نماز را با مردم انجام دهد.) و 
این تخصیص دادن و تکرار و تأکید نمودن در تقدیم ابوبکر بر بقیه اصحاب علی رغم 

به نسبت بقیه  ودنش نزد رسول اهللاحضور عمر و عثمان و علی و دیگران بیانگر مقدم ب
است. و در صحیح موجود است هنگامی که عمر را جهت مراسم تغسیل و تکفین گذاشته 
بودند علی پسر ابی طالب در میان ازدحام جمعیت خود را به جنازه رساند و آنگاه گفت: 

 ل خدابا دو رفیقت قرار دهد، من بسیار از رسوتو را  من امیدوارم که خداوند متعال

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر وََخرَْجُت « گفت: می شنیدم که می
َ
نَا َوأ

َ
ُت أ

ْ
بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر وََدَخل

َ
نَا َوأ

َ
ِجئُْت أ

بُو بَْ�ٍر َوُ�َمرُ 
َ
نَا َوأ

َ
(همراه ابوبکر و عمر آمدم، با ابوبکر و عمر داخل شدم، با ابوبکر و  3»أ

عمر بیرون رفتم.) و این بیانگر مالزم بودن این دو نفر با رسول خدا در ورود و خروج و 
رفتنهاست. به همین سبب مالک به هارون الرشید هنگامی که از منزلت ابوبکر و عمر در 

(مکان و  ]ا منه يف حياته كم�تلهما منه بعد ماتهم�تلهم[ نزد پیامبر جویا شد گفت:
در زمان حیاتش به مانند منزلت و مقامشان نزد او بعد از  نزد رسول اهللاها  آن منزلت

مرگش بود.) آنگاه هارون به مالک گفت: مرا شفا دادي اي مالک و این بیانگر این است 

 رواه بخاري -1

 رواه بخاري و مسلم -2

 رواه مسلم -3
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و همراهیشان اند  داشته در میان اصحاب به نسبت رسول خدا اختصاص خاصها  آن که
در کارهاي آشکار و نهان با رسول خدا از جمله چیزهایی است که هر فرد عالم به احوال 

داند، و به همین  می و سیرت و روشش با اصحاب آن را و اقوال و افعال رسول اهللا
خاطر هیچیک از کسانی که عالم به سیرت و اخالقش هستند در این امر نزاع و اختالف 

نمایند که به  می کنند یا در آن توقف می و تنها و تنها کسانی این امر را نفیاند  ودهننم
آگاه نیستند هر چند در میانشان افرادي باشند که از کالم و  حقیقت امورات رسول اهللا

فقه و حساب بهره اي هم داشته باشند یا اینکه گاهاً احادیث جعلی و دروغ را که با این 
و دچار توقف و یا ترجیح دادن غیر ابوبکر اند  باشد را شنیده می ر تناقضامورات معلوم د

 اند. شده
این مسئله همچون بسیاري از مسائل معلوم و شناخته شده نزد اهل علم به سنت 

شک نمایند یا آن را نفی کنند مانند احادیث ها  آن باشد گرچه دیگران در می رسول اهللا
و خارج شدن صاحبان  فاعت و حوض رسول اهللامتواتر نزد اهل علم در مورد ش

گناهان کبیره از آتش و همچنین احادیث متواتر در مورد صفات و قدر و علو پروردگار و 
متفق هستند  دیدنش و دیگر اصولی که در موردش صاحبان علم به نسبت رسول اهللا

ن مدعی علیه و دانند همانگونه که حکم به شفعه و سوگند داد نمی هر چند آن را دیگران
رجم کردن زناي محصن و نصاب را در مورد دزدي معتبر دانستن و امثال این احکام را 

 مخالفتها  آن که نزد خواص اهل علم متواتر است در حالیکه صاحبان بدعت با
نمایند.به همین مناسبت ائمه اسالم بر اهل بدعت بودن کسانی که با این اصول مخالفند  می

خالف کسی که در مسائل اجتهادي که به درجه تواتر در سنن نرسیده اتفاق دارند بر 
است با آن مخالفت نماید چنانکه در مورد اینکه آیا بر اساس یک شاهد و سوگند حکم 

 اند. شود و در مسائل دیگري چون قسامه و قرعه و مسائلی از این قبیل اختالف نموده
بلکه در آن نزاع و اختالف وجود دارد. اما در مورد عثمان و علی مسئله اینگونه نیست 

سپس سفیان و  اند، سفیان ثوري و جمعی از اهل کوفه علی را بر عثمان ترجیح داده
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بعضی از اهل مدینه در مورد عثمان و علی توقف نموده و این  اند. دیگران از آن برگشته
ه تقدیم باشد که در روایت دیگر قول ب می مسئله یکی از دو روایت موجود از مالک

عثمان بر علی نموده است همانگونه مذهب بقیه ائمه چون شافعی و ابو حنیفه و 
باشد.  می نیز همینها  این اصحابش و احمد بن حنبل و اصحاب او و امامان دیگر غیر از

تا جاییکه در مورد اینکه آیا معتقد به تفضیل علی بر عثمان را اهل بدعت بدانیم یا نه با 
که هر دو نظر آن از احمد روایت شده است و ایوب سختیانی  اند، کردههمدیگر اختالف 

که: هرکس علی را بر عثمان ترجیح دهد از منزلت و اند  و احمد بن حنبل و دارقطنی گفته
مقام مهاجرین و انصار کاسته است. و ایوب امام اهل سنت و امام اهل بصره است. مالک 

یکه از اهل عراق روایت ننموده است. نقل است در موطأ از او روایت کرده است در حال
که از مالک در مورد روایت کردنش از او سؤال شد جواب داد: من از هیچ فردي روایت 
نکرده ام مگر اینکه ایوب بر او افضل باشد. ابوحنیفه یک بار او را به یاد آورد و گفت: 

نشسته بود  و  من در حالی ایوب را دیدم که بر نشیمنگاهش در مسجد رسول اهللا
 آید. می آورم پوست بدنم به حرکت در می هرگاه او را به یاد

دلیل بر فضیلت عثمان روایتی است که از ابن عمر در صحیحین آمده که فرمود: ما در 
کردیم. در اول ابوبکر و سپس عمر و  می در مورد فضیلت افراد بحث زمان رسول اهللا

م. و در بعضی از طرق آمده است که این کار ما به داشتی می بعد از وي عثمان را بیان
 نیز ابالغ شد ولی ایشان آن را انکار ننمود. رسول اهللا

و همچنین با نقل صحیح در صحیح بخاري و غیر بخاري ثابت است آن هنگام که امیر 
المؤمنین شوراي را براي انتخاب خلیفه بعد از خود برگزید اعضاي آن شش نفر بودند. از 

ن، علی، طلحه، زبیر، سعد و عبدالرحمن بن عوف تشکیل شد و سعید بن زید را که عثما
مژده بهشت داده شده بود را داخل در آن شورا نکرد. ها  آن یکی از افراد ده گانه اي که به

بود و در مورد پسرش عبداهللا گفت: عبداهللا با شما  -قبیله عمر -ایشان از قبیله بنی عدي
ی در مسئله خالفت حق انتخاب کردن و یا شدن را ندارد و حضور خواهد داشت ول
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وصیت نمود بعد از مرگش تا زمانی که شورا بر انتخاب یک نفر اتفاق خواهند کرد 
صهیب امامت نماز را در دست خواهد داشت. هنگامی که عمر دار فانی را وداع گفت 

امر براي من چیزي  اعضاي شورا نزد منبر اجتماع نمودند. طلحه اظهار داشت: در این
خواهم و  نمی نخواهد بود اینکار برازنده عثمان است. زبیر هم گفت: من هم چیزي را

الیق به آن علی است و سعد نیز ابراز داشت براي من نیز در این کار عالقه اي نیست 
سپارم با این کار سه نفر از دور خارج شدند و سه  می بلکه آن را به عبدالرحمن بن عوف

اقی ماندند. لذا با همدیگر اجتماع نمودند. عبدالرحمن بن عوف گفت یکی از ما نفر ب
خارج شود و یکی هم سرپرستی را به عهده بگیرد. عثمان و علی سکوت کردند. 

عليه عهد اّ� [ عبدالرحمن بن عوف گفت: من خارج شدم. روایت است که گفت:

را انتخاب کند.) ها  آن باشد که افضل (عهد و پیمان خدا بر او ]وميثاقه أن يو� أفضلهما
بعد از آن عبدالرحمن بن عوف سه شبانه روز با مهاجرین و انصار و تابعین و مادران 

در مدینه بودند و همراه عمر حج کرده ها  آن مؤمنان و امیران شهرها و نواحی(چون همه
سه شبانه و شاهد مرگش بودند) مشورت نمود. سرانجام عبدالرحمن بن عوف گفت: من 

روز خواب به چشمانم نرفته است در روز آخر به عثمان گفت: در صورتی که سرپرستی 
را به تو بسپارم عهد و پیمان خداوند بر تو است که عادالنه رفتار کنی و در صورت 
انتخاب علی، باید سخنش را شنیده و دستورش را اطاعت نمایی. گفت: بلی درست 

ی در میان گذاشت که عهد و پیمان خداوند بر تو خواهد است.آنگاه همین امر را با عل
بود اگر تو را برگزینم به عدل رفتار و در صورت انتخاب عثمان دستورش را شنیده و 

مشورت ها  آن اطاعتش کن. گفت: آري درست است. سپس گفت: من مردم را دیده و با
از آن علی و نموده ام حاضر به گذشت و عدول از عثمان نیستند بالفاصله بعد 

عبدالرحمن و بقیه مسلمانان به رضایت و اختیار بدون اینکه عطا و بخشش موجب 
رغبتشان باشد و یا ترس موجب پیمانش باشد بیعت کردند. این کار نشان دهنده اجماع 
مسلمانان در آن هنگام بر تقدم عثمان بر علی است به همین سبب ایوب و احمد بن 
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هرکس علی را بر عثمان مقدم بدارد از منزلت و شأن مهاجرین اند  حنبل و دارقطنی گفته
او را مقدم ها  آن و انصار کاسته است و در صورتی عثمان شایستگی تقدم را نداشته و

داشته باشند از دو حال خارج نیست یا اینکه به فضل و بزرگواریش جاهلند و یا اینکه به 
را به جهل یا ها  آن و هرکساند  دهواسطه تقدم مفضول بدون هیچ ترجیح دینی ظلم کر

 ظلم منتسب نماید به تحقیق که از شأن و مقامشان کاسته است.
اگر اهل ظن و گمان اظهار دارند که عثمان را به خاطر بخل و حسادتی که در دل 
بعضیها نسبت به علی موجود بود مقدم داشتند دارندگان بعض و حسادت درونی صاحب 

دارند به تحقیق با این  می را که اهل هوا ابرازها  امثال این گفتهقدرت و شوکت بودند و 
را عاجز از قیام به حق دانسته و اهل باطل را حاکم و مسلط بر اهل حق ها  آن سخنان
این در حالی است که مسلمانان در آن هنگام در قدرتمندترین حاالت ممکن اند  پنداشته

ر چنان قوت و عزت و ظهور و اجتماع و بودند، هنگامی که عمر وفات یافت اسالم د
ائتالفی بود که هرگز آن را به خود ندید و عمر اهل ایمان را عزت بخشید و صاحبان کفر 
و نفاق را ذلیل و خوار نمود و کسی که کمترین شناخت را نسبت به آن هنگام داشته 

 باشد این امر بر او پوشیده نخواهد ماند.
را به جهل و یا ظلم و ناتوان از قیام نمودن به حق ها  آن آري در چنین حالی اگر کسی

را کاسته و بهترین امتی را که خداوند به خوبیشان ها  آن قلمداد نماید شأن و منزلت
کند و این امر جزو اصول مذهب رافضه است کسی  می شهادت داده بر خالف واقع تصور

سالم را اظهار نمود و براي که بناي رافضی را بنا نهاد یک یهودي بود که منافقانه ا
چید و با آن اصل ایمان را نشانه رفت به همین مناسبت رفض ها  جاهالن دسیسه

باشد. اول یک فرد را وادار به توقف نموده سپس از او  می بزرگترین دروازه نفاق و الحاد
 سازد که به فضیلت علی معتقد است آنگاه او را تبدیل به یک فحاش می یک مفضله

شود به  می د و سرانجام از او اهل غلو و افراط و در نهایت منکر و اهل تعطیلکنن می
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همین خاطر رهبران زنادقه از اسماعیلیه و نصیریه و انواعشان اعم از قرامطه و باطنیه و 
 شوند. می ملحقها  آن از انواع طوایف زندیق و نفاق بهها  این درزیه و امثال

(کسانی که مصاحب و همدم  ها دن بهترین دورانچون ایراد گرفتن و جریحه دار کر
است چنانکه مالک و دیگران از ائمه  ایراد گرفتن از رسول خدا  اند) رسول خدا بوده

دهند تا کسانی  می را مورد طعن و ایراد قرار اصحاب رسول اهللا اند. مسلمین بیان داشته
بود یارانی  می گر صالحبگویند مردي نادرست داراي همراهان و اصحاب بدکار است و ا

 داشت!!! می از صالحان
را نقل  و همچنین اینان همان کسانی هستند که قرآن و اسالم و شریعت پیامبر

 طعنه زدن به اند؛ و همان کسانی هستند که فضایل علی و دیگران را اظهار داشتهاند  کرده
نداشته باشیم و در این اعتماد اند  باعث خواهد شد که به آنچه برایمان نقل کردهها  آن

هنگام نه براي علی و نه براي هیچ فرد دیگري فضیلتی ثابت نخواهد شد. رافضه جاهل و 
باشند چون اگر یک ناصبی  می فاقد عقل و نقل و دین و دنیاي که در آن منصور گردند

(چون خوارج و کسان  و به فسق و کفر او معتقد است دارد می کسی که علی را مبغوض
بخواهد که ایمان و فضل علی را ثابت کند قادر به این کار نخواهد شد ها  آن ازدیگر) 

همان اند  بلکه مغلوب خوارج خواهند گردید چون فضایل علی را اصحاب نقل نموده
کسانی که مورد طعن و ایراد روافضند لذا فضیلت معلوم و آشکاري بصورت تعیین 

دارند که  می ورد بعضی از خلفا اظهاردر مها  آن برایش ثابت نخواهد شد. وقتی که
بندند، طعن و ایراد  می افتراها  آن هدفشان ریاست بود و به خاطر آن جنگیدند و نسبت به

خوارج در مورد علی به همان صورت و بیشتر از آن به نسبت کسی که دیگران بدون 
دانند و  نمی ویابد اما رافضه جاهلند  می جنگ و قتال از او اطاعت کردند درست تر جلوه

 کند چنانکه می باشند. قرآن در جاهاي زیادي از اصحاب به نیکی یاد می پیرو زنادقه

ٰبُِقونَ ﴿ د:فرمای می لُونَ  َوٱل�َّ وَّ
َ
نَصارِ وَ  ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ِمَن  ٱۡ�

َ
ِينَ وَ  ٱۡ� َبُعوُهم ٱ�َّ �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٱ�َّ

 ُ ْ َ�ۡنهُ  ٱ�َّ پیشی گیرندگان آغازین از مهاجر و انصار و « ]١٠٠ التوبة:[ ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا
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نیز از ها  آن راضی وها  آن پیروي کردند خداوند ازها  آن کسانی که به نحو احسن از

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ د:فرمای می و» پروردگار خویش راضی هستند.
َ
ۡن أ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ٱۡلَفۡتحِ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ َوَ�َٰتَلۚ أ ْۚ َوُ�ّٗ  ٱ�َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا

َ
ُ وََعَد  أ �  ٱ�َّ  ﴾ٱۡ�ُۡسَ�ٰ

کسانی که قبل از فتح انفاق کرده و جنگیدند با کسانی که بعد از فتح ایمان « ]١٠احلديد: [
جلوترند و همگی ها  آن نیستند و به درجات ازآورده و با جان و مال جهاد کردند مساوي 

دٞ ﴿ د:فرمای می و» را پروردگار وعده نیکو داده است. َمَّ ِۚ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ وَ  ٱ�َّ آُء  ۥٓ َمَعهُ  ٱ�َّ ِشدَّ
َ
أ

ارِ َ�َ  ٗدا يَۡبَتُغوَن َفۡضٗ� ّمَِن  ٱۡلُكفَّ ٗعا ُسجَّ ِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم ُركَّ ۖ ِسيَماُهۡم ِ�  ٱ�َّ َورِۡضَ�ٰٗنا
ثَرِ 

َ
� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ ِ�يلِ �َّۡوَرٮٰةِ� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱَ�ٰلَِك َمَثلُُهۡم ِ�  ٱلسُّ ۡخَرَج َشۡ�  ٱۡ�ِ

َ
 ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  ٱۡسَتَوىٰ فَ  ٱۡسَتۡغلََظ فَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  اعَ ُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ِ�َغِيَظ بِِهُم  ٱلزُّ اَر  ]٢٩الفتح: [ ﴾ٱۡلُكفَّ
محمد پیامبر خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند. «

بینی. فضل و خشنودي پروردگار را خواستارند. عالمت آنان  می آنان را در رکوع و سجود
در ها  آن بر اثر سجود در چهره هایشان است این صفت ایشان است که در تورات و مثَل

انجیل چون زراعتی است که جوانه خود را برآورد و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر 
خود بایستند و دهقانان را به شگفت آورد تا از آنان کافران را به خشم در هاي  ساقه

ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ د:فرمای می و» اندازد. ِ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة َ�َعلَِم َما  ٱلشَّ
نَزَل 

َ
ِكيَنةَ ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا َقرِ�ٗبا  ٱلسَّ

َ
به راستی خداوند « ]١٨الفتح:[ ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت کردند از آنان خشنود شد، و آنچه در 
پاداش ها  آن ز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزي نزدیکی بههایشان بود با دل
 »داد.

َحٌد بَاَ�َع « ثابت است که فرمود: و در صحیح مسلم از رسول اهللا
َ
 يَْدُخُل انلَّاَر أ

َ
ال

َجَرةِ  َْت الشَّ
َ

بیعت کردند هیچکدامشان وارد  یی که زیر درخت با رسول اهللاها (آن »حت
 فرمودند: و در صحیحین از طریق ابوسعید روایت است که رسول اهللاگردند.)  نمی آتش



 خلفاي راشدین و اصحاب    46

َحِدهِ «
َ
ُحٍد َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ أ

ُ
َحُدُ�ْم ِمثَْل أ

َ
ْ�َفَق أ

َ
ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو أ ِ

َّ
ْصَحايِب فََواذل

َ
 �َُسبُّوا أ

َ
ْم ال

 نَِصيَفهُ 
َ

دست اوست اگر (به اصحاب من ناسزا مگویید قسم به کسی که جانم در  »َوال
ها  آن یکی از شما به اندازه کوه احد طال انفاق نماید به یک مد یا نصف انصاف

خْ�ُ القرون القرن « رسد.) و در صحیح از طریق مختلف روایت است که فرمود: نمی

(بهترین دوران زمانی است که من در  »اذلي بُِعثُْت فيهم، ثم اذلين يَلُوَ�ُهْم، ثم اذلين يَلُوَ�ُهم
 آیند و سپس کسانی هم که به دنبال ها می آن آن مبعوث شده ام سپس کسانی که به دنبال

و برتري ها  آن آیند.) این احادیث مشهور بلکه در مورد فضایل اصحاب و ثناي ها می آن
طعنه به  ها، آن باشد. طعنه زدن و ایراد گرفتن بر می دادن قرنشان بر قرون بعدي متواتر

که در جاي اند  به همین دلیل مردم در مورد تکفیر رافضه سخن گفته قرآن و سنت است و
 دیگر آن را مبسوط بیان داشته ایم. واهللا تعالی اعلم.

 تفضیل سه خلیفه اول بر علی

س: نفري به سنت متمسک است و در تفضیل سه خلیفه اولی بر علی دچار تردید 

(تو از من و من  » م� وأنا منكأنت « در مورد علی فرموده است: است چون رسول اهللا

لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس « از تو هستم.) و همچنین فرموده: نَْت ِم�ِّ بَِمْ�ِ
َ
(نسبت تو به من  1»أ

ايََة رَُجًال ُ�ِبُّ « چون نسبت هارون به موسی است.) و همچنین فرموده است: ْعِطَ�َّ الرَّ
ُ َ
أل

 ُ
َ

َ َورَُسوهل ) …دهم که خدا و رسولش را دوست دارند می کسی (پرچم را به دست 2»…ا�َّ

هُ « د:فرمای می و
َ

ُه َ�َعِ�ٌّ َمْوال
َ

(هرکس من موالي او هستم علی نیز موالي  3»َمْن ُكنُْت َمْوال

ُه واََعِد َمْن اَعَداهُ « اوست.)
َ

 دارد می (بار الها کسی که او را دوست 4»…اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواال

 .رواه مسلم و بخاري -1
 .رواه مسلم و بخاري -2
 .رواه ترمذي -3
 .رواه احمد -4
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رُ�م اّ� يف « د:فرمای می کند دشمن باش.) و می که با او دشمنی دوست بدار و با کسی أذكِّ

 خداوند 61شوم.) در سوره آل عمران آیه  می (شما را در مورد اهل بیتم متذکر »أهل بييت

ۡ�َنآَءُ�مۡ ﴿ د:فرمای می
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع �  بگو بیایید تا فرزندانمان و شما نیز« ﴾...َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

َ�ٰ َ�َ  َهۡل ﴿ د:فرمای می و»  …فرزندانتان  را فرا خوانیم
َ
�َ�ٰنِ � هر آینه « ]١اإلنسان: [ ﴾ٱۡ�ِ

ْ َ�َٰذاِن َخۡصَماِن ﴿ د:فرمای می و» مدتی بر آدمی آمده است  ]١٩احلج: [ ﴾ِ� َرّ�ِِهمۡ  ٱۡخَتَصُموا
 »جنگند. می دو دشمن هستند که بر سر پروردگارشان با همدیگرها  این«

در آغاز به نکته اي باید توجه نمود و آن اینکه: هنگامی یک فضیلت براي یک نفـر  ج: 
که مانندش در دیگري وجـود نـدارد در صـورت وجـود شـرایط مسـاوي         شود می اثبات

دارنده صفت  برتر است ولی داشتن فضائلی کـه دیگـران نیـز داراي آن هسـتند موجـب      
 باشد. نمی فضیلت

را  از دیگران متمـایز کـرده اسـت     فضایلی که ابوبکر صدیقو حال که چنین است 
باشـند، در حالیکـه فضـایل علـی از جملـه امـورات        مـی  خاص اوست ودیگران فاقـد آن 

باشدکه دیگران نیز واجد آن هستند، رسول اهللا صلی اهللا علیه وسلم  در مـورد   می مشترکی

بَا بَْ�ٍر  من اهل االرضلَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا « د:فرمای می صدیق
َ
َْذُت أ ختَّ

َ
(در  1»خلـيالً َخِليًال ال

دادم.)  مـی  صورتی که از اهل زمین خلیلی برمی گرفتم ابوبکر را یار صمیمی خویش قرار

 « د:فرمای می و
َ

 يال
َّ

َمْسِجِد َخوَْخٌة إِال
ْ
يِب بَْ�رٍ سدت اال بيْق يِف ال

َ
(همه درهـاي رو   2»َخوَْخَة أ

َمنَّ انلَّاِس يلَعَ يِف « د:فرمای می به مسجد را بستند تنها دروازه ابوبکر را باز گذاشتند.) و
َ
إِنَّ أ

بُو بَْ�رٍ  ذات يده ُصْحبَِتِه وَ 
َ
 (در دوستی و مال از ابوبکر بیشتر از هرکس امین هسـتم.)  3» أ

ا او مشترك نیست. یکـی دال  مجموعًا سه خصوصیتی هستند که هیچ فردي در آن بها  این

 .رواه بخاري و مسلم -1
 .رواه مسلم و بخاري -2
 .رواه بخاري و مسلم -3
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بر این است که رسول خدا آنگونه که نسبت به ابـوبکر در جـان و مـال احسـاس امنیـت      
بـا جعـل حـدیث    انـد   داشته از کسی دیگر نداشته است. بعضـی از دروغگویـان خواسـته   

مسدود ننمودن در را براي علی هم ثابت کنند ولی موضـوع سـاختگی  یـاراي مقابلـه بـا      
 د و این امر مخصوص ابوبکر صدیق است.صحیح را ندار

که هیچ بشري اسـتحقاق خلیلـی را در صـورت امکـان جـز       دارد می در سومی اظهار 
ابوبکر نداشته است و در صورتی که دیگران از او برتر بودند نسبت به این امر شایسـتگی  

مریضی  داشتند. و همچنین منسوب کردن ابوبکر  بر امامت نماز در مدت زمان  می بیشتري
از جمله خصایص و فضایل خاص اوست و به همین صورت سپردن امـارت حاجیـان در   
زمان حیات خویش به ابوبکر براي اینکه سنت را برپا دارد و آثار جاهلیت را محـو نمایـد   

در حـدیث صـحیح کـه    اش  از جمله خصوصیات و ویژگیهاي اوست و همچنین فرمـوده 

يِب بَْ�ٍر ِكتَابًايل اْدُع « کند: می مسلم آن را روایت
َ
تَُب ِأل

ْ
�

َ
َخاِك َحىتَّ أ

َ
بَاِك َوأ

َ
(به عایشـه   1»أ

: برادرت  و پدرت  را صدا بزن تا کتابی براي ابـوبکر بنویسـم.) و امثـال    گوید می صدیقه
این احادیث که بسیارند بیان کننده این امرند کـه در میـان اصـحاب فـردي مسـاوي و در      

 مرتبه او نبوده است.

همین مسئله را در مورد  »أنت م� وأنا منك«: که در مورد علی فرموده استاما این
ها نیز گفته  دیگران نیز بیان داشته است. آن را به عموم  مسلمانان و و جماعت اشعري

ِ  َوَ�ۡحلُِفونَ ﴿ د:فرمای می است. پروردگار متعال ِ ب  ﴾إِ�َُّهۡم لَِمنُ�ۡم َوَما ُهم ّمِنُ�مۡ  ٱ�َّ
» کنند که از شما هستند در حالیکه از شما نیستند. می به پروردگار سوگند یاد« ]٥٦التوبة:[

نَا فَلَيَْس ِمنَّا« د:فرمای می -صلی اهللا علیه و سلم-رسول اهللا  (هرکس ما را فریب  »َمْن َغشَّ
دهد از ما نیست.) که مقتضی آن این است هرکس این گناهان کبیره را ترك نماید از 

در مورد  کامل االیمان از پیامبر و پیامبر از اوست و همچنین پیامبرماست پس هر مؤمن 
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(تو  »أنت أخونا وموالنا« د:فرمای می و به زید »أنت م� وأنا منك« د:فرمای می دختر حمزه
برادر ما و موالي ما هستی.) این امر اختصاص به زید ندارد بلکه همه کسانی را که آزاد 

 باشند. می کرده است به همین صورت
ايَةَ « و همچنین این فرموده: ْعِطَ�َّ الرَّ

ُ َ
حدیث روایت شده در مورد ترین  صحیح »…أل

که گویا ابوبکر و عمر اند  باشد که بعضی از دروغگویان بر آن افزوده می فضیلت علی
 گفت: در صحیح موجود است که عمر اند. در آغاز پرچم را گرفته و سپس فرار نموده

(من ریاست را جز در آن روز دوست نداشتم.) این حدیث  ]اإلمارة إال يومئذما أحببت [
باشد. در مورد توصیفی که در این فرموده  می رد کننده موضع گیري نواصب در مورد علی

در شان علی ذکر شده باید گفت: این مسئله تنها جزو خصایص او نیست بلکه هر مؤمن 
 و خدا و رسولش نیز او را دوست دارد یم کامل االیمانی خدا و رسولش را دوست

ِ� ﴿ د:فرمای می دارند چنانکه می
ۡ
ُ فََسۡوَف يَأ  ]٥٤املائدة: [ ﴾ۥٓ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  ٱ�َّ

نیز خداوند را ها  آن و دارد می را دوستها  آن خداوند به زودي قومی را برمی انگیزد که«
همان کسانی هستند که با امامت ابوبکر با مرتدین ها  این حال آنکه» دارند. می دوست

َحبُّ « جنگیدند و در صحیح موجود است که از رسول خدا سؤال شد که:
َ
يُّ انلَّاِس أ

َ
أ

َْك قَاَل اَع�َِشُة ق
َ

بُوَهافل اإِيل
َ
 (محبوبترین مردمان پیش تو چه کسی .1»ِمن الرَِّجاِل قَاَل أ

را در مورد مردان تکرار کردند: فرمود: پدرش. که این باشد؟ فرمود: عایشه. سؤال  می

ْن تَُ�وَن « :مورد جزو خصایص ابوبکر است.) اما در این  مورد  فرموده است
َ
َما تَْرىَض أ

َ
أ

لَِة َهاُروَن ِمْن ُموىَس  (آیا راضی نیستی که نسبت به من منزلت هارون نسبت به  2»ِم�ِّ بَِمْ�ِ
این را هنگامی فرمود که قصد عزیمت به غزوه تبوك  موسی را داشته باشی.) رسول اهللا

به خاطر اینکه ایشان را اند  را داشت و علی را نیز در مدینه جانشین کرده بود. بعضی گفته
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رفت نفري از  می هرگاه به جنگ مبغوض داشته او را جانشین نموده است. رسول اهللا
داد که تعدادي  می داد و این کار را هنگامی انجام می امتش را بعد از خویش جانشین قرار
ماندند، ولی در غزوه تبوك اجازه ماندن به هیچ  می از مؤمنان نیرومند و توانا در مدینه

ی باقی نماند. بنابراین فردي را نداد بنابراین جز افرادي که معذور بودند یا گناهکار کس
چنین جانشینی نشانه ضعف بود لذا منافقین شروع به طعنه زدن به علی کردند به همین 

که من تو را به خاطر اینکه پیش من داراي نقایصی  دارد می برایش بیان خاطر رسول اهللا
ام، چنانکه موسی هارون را جانشین خویش کرد در حالیکه او  هستی جانشین نکرده

قبل  ک رسالتش بود آیا تو به این کار راضی نیستی؟ و آشکار است که رسول اهللاشری
نیز همگی چنین منزلتی را یافته بودند ها  آن از ایشان دیگرانی را نیز جانشین کرده بود که

و اینکار از جمله خصوصیات علی نیست در صورتی که این جانشینی نشانه فضیلت بر 
ود تا اینکه از ناراحتی گریه کند. از جمله چیزهایی که بیانگر دیگران بود ترسی بر علی نب

در سال نهم هجري ابوبکر را بر علی امیر و  باشد این است که رسول اهللا می این مسئله
سرپرست قرار داده است و در اینکه علی را بر ابطال عقد و قرار دادها با مشرکین فرستاد 

گردد چون عادت بر این منوال جریان  ینم به عنوان خصوصیت ویژه برایش محسوب
بایست یکی از افراد اهل بیت انجام دهد لذا  می داشت که عقد قرار داد و ابطال آن را تنها

شود که این حدیث بر  می نماید بنابر این  معلوم می فردي از اهل بیت رامامور انجام آن
کند  می اي که ایجاد نها شبههکند  ت نمی اینکه او به منزله هارون از هر جهت  باشد داللت

این است که بر خالفت و جانشینی ایشان داللت نماید ولی باتوجه به اینکه  این امر 
 .مخصوص ایشان نبوده  است مسئله روشن است

 -علیهم السالم -ابوبکر را به ابراهیم و عیسی، و عمر را به نوح و موسی  رسول اهللا
نماید و ایـن مـورد بـه نسـبت      می کند تشبیه می هنگامی که به مسئله اسراء و معراج اشاره

این نیست کـه ابـوبکر و   اش  تشبیه کردن علی به هارون بزرگتر و مهمتر است ولی  الزمه
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د بلکه تشبیه کردن چیزي به چیز دیگر به خاطر مشابهت در عمر به منزله آن پیامبران باشن
 بعضی موارد است که این در قرآن و سنت و کالم عرب بسیار است.

هُ « اما در مورد این فرموده:
َ

ُه َ�َعِ�ٌّ َمْوال
َ

هُ  َمْن ُكنُْت َمْوال
َ

(هـرکس   1»…اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواال
ر الهـا هـرکس او را دوسـت دارد دوسـتش     من موالي او هستم علی نیز موالي اوست بـا 

ي مصدر بیان نشده است فقط ترمـذي آن را  ها کتاب ) این حدیث در هیچکدام از…بدار

ُه َ�َعـِ�ٌّ « در سننش آورده و آن هم تنها بخش نخستش را بیان داشته است
َ

َمْن ُكنْـُت َمـْوال

هُ 
َ

 مـد در مـوردش سـؤال   و قسمت اضافی بر آن در حدیث وجود ندارد. از امـام اح  »َمْوال
و بدون هیچگونه شکی سـاختگی  اند  که کوفیان آن را اضافه نموده دهد می کنند جواب می

 باشد. می است و دالیل آن واضح
همدم و همراه هیچ فـرد دیگـري نیسـت چـون در      اول اینکه: حق غیر از رسول اهللا

در تمام اقوالش پیروي شـود. در   بایست چون رسول اهللا می غیر این صورت فرد مذکور
کـه نصـوص هـم    انـد   حالیکه اصحاب و حتی پیروان علی در مسائلی با او مخالفت نموده

بوده است چنانکه در مسئله عده زن حامله که  شوهرش مرده است اخـتالف  ها  آن موافق
 .روي داد و قول علی صائب نبوده است

کنـد)   می را کمک کن هرکس که او را کمک ،دگارا(پرور ».  .  . ا� انرص من نرصه« ثانیاً:
که ادامه حدیث قبلی است خالف واقع است چنانکه کسانی همـراهش در جنـگ صـفین    
شرکت کردند و پیروز نشدند و کسانی یاریش نکردند و خوار و ذلیل نشدند چنانکه سعد 

ه کـه بـا او   بن ابی وقاص فاتح عراق همراهش نجنگید و همچنین یاران معاویه و بنی امیـ 
 نمود.ها  آن کفر را فتح و خداوند پیروزي را نصیبهاي  جنگیدند بسیاري از سرزمین

ُه واََعِد َمـْن اَعَداهُ « ثالثاً: گفته
َ

 (بـار الهـا کسـی کـه او را دوسـت      »…اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواال
مخالف با اصل اسالم کند دشمن باش.)  می دوست بدار و با کسی که با او دشمنی دارد می
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مؤمنان علی رغم جنگیدن با هم و ظلم و ستمی که بر هم  دارد می است چنانکه قرآن بیان
 دارند برادر همدیگرند. می روا

هُ « و همچنین در مورد:
َ

ُه َ�َعِ�ٌّ َمْوال
َ

از اهل حدیث کسانی چون بخـاري   »َمْن ُكنُْت َمْوال
دانند و در صورتی کـه رسـول    می آن را حسن گیرند و بعضی هم می و دیگران از آن ایراد

آن را گفته باشد والیت مخصوص به او را بیان نداشـته اسـت بلکـه چیـزي را کـه       اهللا
دیگران نیز متصف به آنند را اعالم نموده است و آن همان والیتی است که همه مؤمنان به 

ی اسـت و بـدون   نسبت همدیگر از آن برخوردارند. نقطه مقابل مواالت معادات و دشـمن 
شک مؤمنان را نسبت به غیر مؤمنان باید دوست داشت و این امر رد بـر نظریـه نواصـب    

 است.
و حدیث بخشیدن و صدقه دادن انگشتري در نماز توسط علـی بـه اتفـاق اهـل علـم      
دروغ و جعلی است سبب آن نیز امر واضح و ثابت شده اي  است کـه در جـاي خـویش    

 ست.بصورت مشروح بیان گردیده ا

رُ�م اّ� يف أهل بييت« در روز غدیر که فرمود: اما فرموده رسول اهللا (شـما را در   »أذكِّ
شوم.) تنها مخصوص علی نیست بلکه تمـامی اهـل بیـت در آن     می مورد اهل بیتم متذکر

باشـند   مـی  مساوي هستند و دورترین مردم در عدم رعایت این سفارش و وصیت رافضـه 
 فرزندانش دشمنی و با اکثر اهل بیت مخالفت و کافران را بـر علیـه  با عباس و ها  آن چون

 یاري کردند.ها  آن
باشد بلکه  نمی در مورد آیه مباهله باید گفت این هم از جمله خصوصیات خاص وي

ها  آن از علی و فاطمه و دو فرزندشان به خاطر این نبوده است که درخواست رسول اهللا
 این بوده که در میان اهل بیت جزو خواص رسول اهللافضل امت هستند بلکه سبب آن 

ْهُل بَييِْت « د:فرمای می باشند چنانچه حدیث کساء نیز بعد از جمع کردنشان می
َ
ِء أ

َ
اللَُّهمَّ َهُؤال

ْرُهْم َ�ْطِهً�ا ْذِهْب َ�نُْهْم الرِّْجَس َوَطهِّ
َ
اهل بیت من هستند پلیدي را ها  این (پروردگارا 1»فَأ
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باشند نه منحصر کردن اهل  می ور و پاکشان گردان.) منظور خاصان اهل بیتدها  آن از

تعبیر به  »األنفس« را صدا زده و تخصیص نموده است و در موردها  آن لذاها  آن بیت در

 ٱلُۡمۡؤِمُنونَ َظنَّ ﴿ د:فرمای می سوره نور 12واحد نوعی نموده است چنانکه در آیه 
� ٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت وَ  نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ

َ
» مؤمنان اعم از زن و مرد نسبت به خویش حسن ظن دارند.« ﴾بِأ

ْ فَ ﴿ د:فرمای می و نُفَسُ�مۡ  ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
 »بعضی از شما بعض دیگر را بکشد.« ]٥٤[البقرة: ﴾أ

(تو از مـن و مـن از تـو هسـتم.) منظـور ایـن        » أنت م� وأنا منك« د:فرمای می و اینکه
است هر چند شکی نیست که ایشان از نظر منزلـت و   رسول اهللا نیست که او جزو ذات

هایی در ایمان و قرابت اسـت کـه    نزدیکی جزو بزرگترین افراد است، ایشان داراي ویژگی
بقیه طایفه و اهل بیت از آن برخوردار نیستند و جریان مباهله نیز مؤید آن است ولی ایـن  

دي باشند که از او برترند چون جریان مباهله در امر مانع از آن نیست که از غیر طایفه افرا
 بین خویشان و فامیل روي داده است.

مختص به علی نیست بلکه در مورد علی،  ]١٩احلج: [ ﴾...۞َ�َٰذاِن َخۡصَمانِ ﴿ و آیه
توان گفت که شامل تمام کسانی است که در بدر  می باشد و حتی می حمزه و عبیده
 حضور داشتند.

َ�ٰ َ�َ  َهۡل ﴿ انسان اما در مورد سوره
َ
�َ�ٰنِ � باید گفت: هرکس شأن  ]١اإلنسان: [ ﴾ٱۡ�ِ

نزولش را در مورد علی، فاطمه و دو فرزندشان بیان داشته آ نرا جعل کرده و دروغ گفته 
و در اند  است چون این سوره مکی است و حسن و حسین نیز در مدینه متولد شده

رساند که هرکس مسکین و  نمی این معنی را صورتی  هم که آن را صحیح  فرض نماییم
باشد بلکه مشترك بین تمام کسانی است  می یتیم و اسیر را خوراکی دهد افضل اصحاب

دهند و داللت بر استحقاق ثواب و پاداش براي انجام دهنده  می که چنین کاري را انجام
اشتن نماز در نماید، گر چه اعمال دیگري چون ایمان به خدا و برپا د می چنین کاري

 وقتش و جهاد در راه خدا از آن برترند.
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 مشاجرات بین صحابه

روي  عایشه  س: آیا به سبب مشاجراتی که بین اصحاب چون علی، معاویه، طلحه،
 شوند؟ می داده بازخواست

به وسیله نصوص صحیح ثابت است که عثمان، علی، طلحه، زبیر و عایشه اهل ج: 

َجَرةِ « ثبوت رسیده که فرمود:بهشتند بلکه در صحیح به  َْت الشَّ
َ

َحٌد بَاَ�َع حت
َ
 يَْدُخُل انلَّاَر أ

َ
 »ال

گردند.)  نمی بیعت کردند هیچکدامشان وارد آتش یی که زیر درخت با رسول اهللاها (آن
ابوموسی اشعري، عمرو بن عاص، معاویه بن ابی سفیان هم از جمله اصحاب هستند و 

حکایت شده بیشتر آن دروغ است ها  آن ند. آنچه در موردباش می داراي فضایل و محاسن
و آنچه هم راست باشد اگر در آن اجتهاد نموده باشند در صورت اصابت به حق داراي 
دو اجر و پاداش و در صورت خطا باز هم از یک پاداش بهره مند است و خطاهایش نیز 

حسوب شود به طور مطلق گیرد. و اگر برایشان گناه نیز م می مشمول عفو خداوند قرار
گردد مگر زمانی که اسباب دهگانه که مانع از عقوبت  نمی گناه باعث داخل شدن در آتش

 است در موردشان منتفی باشد که عبارتند از: توبه، طلب بخشش و استغفار، حسنات و
ه باعث کفاره گناهند، شفاعت کها  ي محو کننده گناه، مصائب و گرفتاريها نیکی

، شفاعت دیگران غیر از پیامبر، دعاي مؤمنین، ثواب و صدقه و بخشش که اهللا رسول
 گردد، فتنه قبر و اهوال و دهشت روز قیامت. می هدیه مرده

خْ�ُ القرون القرن اذلي بُِعثُْت « ثابت است که فرمود: در صحیحین از رسول اهللا

دوران زمانی است که من در آن مبعوث (بهترین  »فيهم، ثم اذلين يَلُوَ�ُهْم، ثم اذلين يَلُوَ�ُهم
ها  آن آیند و سپس کسانی هم که به دنبال ها می آن ام سپس کسانی که به دنبال شده
 آیند.) می

گناهی را اظهار نماید و آن را ها  آن هرکس به طور یقین در مورد یکی از ،بنابراین
ه است چون اگر سبب داخل شدن در آتش اعالم کند چنین فردي دروغگو و افترا کنند

چیزي را که به آن علم ندارد گفته باشد سخنش باطل است در حالیکه دالیل بسیاري در 
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ابطال آن و متناقض با آن موجود است لذا هرکس در مشاجراتی که بینشان روي داده 
و به شیوه باطل به جانبی تعصب ها  آن دخالت کند و حال آنکه خداوند از گمان بد به

 رده است چنین فردي ظلم کننده و تجاوزگر است.داشتن را نهی ک

ُمْسِلِمَ� « فرمود: در صحیحین ثابت است که رسول اهللا
ْ
َ�ْمُرُق َماِرقٌَة ِعنَْد فُْرقٍَة ِمْن ال

َقِّ 
ْ
ائَِفتَْ�ِ بِاحل  الطَّ

َ
ْو�

َ
شوند گروه خوارج  می (هنگامی که مسلمانان دچار اختالف »َ�ْقتُلَُها أ

گردد و در چنین وضعی از میان دو طایفه مسلمان کسی که به حق  می از اسالم خارج
ثابت است که  جنگد.) و همچنین در صحیح از رسول اهللا ها می آن شایسته تر است با

 بِِه َ�ْ�َ فِئَتَْ�ِ « حسن فرمود:اش  در مورد نوه
َ

ُ َ�بَارََك َوَ�َعاىل إِنَّ ابِْ� َهَذا َسيٌِّد وََسيُْصِلُح ا�َّ

ُمْسِلِم�َ  ِمنْ 
ْ
(این پسر من بزرگ و سید است و خداوند به وسیله او بین دو گروه  »ال

در  کند.) و در صحیحین روایت است که رسول اهللا می عظیم از مسلمانان صلح ایجاد

َاِ�يَةُ « مورد عمار فرمود:
ْ

ِفئَُة ابل
ْ
رساند.) و در قرآن  می (گروه باغی او را به قتل »َ�ْقتُلُُه ال

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ آمده:هم  ۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ  ٱۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� ۡمِر  ٱلَِّ� فََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�ۡبِ� َح�َّ ِ  ٱ�َّ ْ بَۡيَنُهَما ب ۡصلُِحوا

َ
 ٱۡلَعۡدلِ فَإِن فَآَءۡت فَأ

قۡ 
َ
ْۖ َوأ َ إِنَّ  ِسُطٓوا اگر دو گروه از مؤمنان با هم « ]٩احلجرات: [ ﴾٩ ٱلُۡمۡقِسِط�َ ُ�ِبُّ  ٱ�َّ

بر علیه دیگري بغی ها  آن جنگیدند در میانشان صلح ایجاد کنید در صورتی که یکی از
کرد و ظلم نمود با گروه باغی بجنگید تا به حکم خدا برگردد در صورت برگشتن در 

 به عدل صلح ایجاد کنید و عدالت پیشه نمایید که خداوند عادالن را دوستها  آن میان
 .»دارد می

و اند  مؤمن و مسلمان بودهها  آن به وسیله کتاب و سنت و اجماع سلف ثابت است که
 علی بن ابی طالب و همراهان او به نسبت طایفه مقابل، به حق شایسته ترند. و اهللا اعلم.

 مشاجرات صحابهنحوه برخورد با 



 خلفاي راشدین و اصحاب    56

فائده: اگر کار پسندیده، خودداري کردن از دخالت در مشاجرات صحابه است الزمه 
 مجتهد و داراي تأویل هستند.ها  آن آن این نیست که معتقد باشیم همه

الزم به دانستن است که کار پسندیده و نیکو، خودداري نمودن از مشاجراتی  فائده:
و طلب بخشش براي همه مسلمانان از دو گروه است که در میان اصحاب روي داده 

ولی واجب نیست که معتقد باشیم هر دو طرف از  هاست آن متقابل و دوست داشتن همه
دو لشکر متقابل عالم و صاحب تأویل هستند بلکه در میانشان گناهکار و افراد بدکار 

کردن کوتاهی که به خاطر نوعی هوا از اجتهاد اند  وجود داشته و همچنین کسانی بوده
هایشان مقایسه کنید  را به نسبت حسنات و خوبیها  آن اما اگر بدیهاياند  نموده
 هایشان فزونی و جانب غفران و بخشیدنشان ترجیح دارد. خوبی

کند ولی اعتقاد به  می رحمها  آن و به گوید می اهل سنت در موردشان به نیکویی سخن
 نمایند و در اجتهادات خویش دچار اشتباه می عصمت کسانی ندارد که اقرار به گناه

باشد درست نیست ولی در مورد  می که معصوم شوند بلکه تنها در مورد رسول اهللا می
 که خداونداند  همانگونهها  آن غیر او جایز است که به گناه و خطاهایشان اقرار نمود ولی

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ د:فرمای می
ُ
ِينَ  أ حۡ  ٱ�َّ

َ
ْ َوَ�َتَجاَوُز َعن َسّ�ِ َ�َتَقبَُّل َ�ۡنُهۡم أ  ﴾اتِِهمۡ  َٔ َسَن َما َعِملُوا

از ایشان خواهیم اند  کسانی هستند که بهترینِ آنچه انجام دادهها  این« ]١٦األحقاف: [
 »گذریم. می هایشان در پذیرفت و از بدي

 فضائل اعمال به سرانجام آن است نه به صورت و ظاهر آن.
 آله وصحبه وسلم ینبينا حممد وعل یاهللا عل یوصل

 براي ارتباط با مترجم به سایت ایمان مراجعه نمایید.
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