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 مقدمه

رييون ملك الوهاب، هو أعلم حيث جيعل رسالته وخيتار لكل نبي حواـاحلمد هللا ال

وأصحاب، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له شهادة ال يشوهبا رشك وال 

مجتبى، صىل اهللا وسلم ـمصطفى، وخليله الـارتياب، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله ال

 أما بعد:  اهلد، ومصابيح الدجى، أئمةابه وبارك عليه وعىل آله وأصح

تر  و شایسته سبیان افضلیت ابوبکر صدیقای است در  خوانید خالصه آنچه می

که مستند به دالیلی از کتاب و سنت و  صبودن وی برای خالفت پس از پیامبر
 باشد. آنچه که مرا بر این کار واداشته، عبارتند از:  اجماع امت اسالمی می

أيها انلاس اعرفوا أليب « فرماید: که می صاطاعت کردن از دستور پیامبر -۱
 .١»ه لم �سؤ� قطب�ر حقه، فإنَّ 

ای مردم، قدر ابوبکر را بدانید و حقش را مراعات کنید، زیرا او ھیچ گاه در «
 . »حّق من بدی نکرده است

ھمانا شناخت فضائل ابوبکر، از اسباب محبت وی است. ھمان طور که  -۲

َحبَّ  َمنْ  َمعَ  الَْمرْءُ «فرماید:  می صپیامبر
َ
 .٢»أ

 ». د که دوستش داردانسان رفیق و ھمراه کسی خواھد بو«
از بعضی از پیشینیان صالح نقل شده که حب و دوستی ابوبکر و عمر و  -۳

شان، سنت است. امام احمد از مسروق روایت کرده که او  شناخت فضائل
شان، سنت گفته است: حب و دوستی ابوبکر و عمر و شناخت فضائل

بدالله است. مسروق از بزرگترین تابعین کوفه است. ھمچنین شقیق بن ع

                                           
 آید. می» مل يسوء النبي قط«تخریج آن بعدًا تحت عنوان  -١
از ابووائل از عبدالله روایت کرده که او نزد  ٤/٢٠٣٤)، ٢٦٤٠/ ح ٤٥مسلم آن را در کتاب البر ( -٢

ه آمد و گفت: ای رسول خدا، نظرت درباره مردی که قومی را دوست دارد ولی ھنوز ب صپیامبر
َحبَّ «آنان ملحق نشده، چیست؟ پیامبر فرمود: 

َ
انسان رفیق و ھمراه کسی خواھد «: »الَْمْرُء َمَع َمْن أ

 .»بود که دوستش دارد
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ای مانند آن را  که از تابعین است، چنین گفته است. طاووس ھم گفته
ای نقل شده است. با اسناد  چنین گفتهس دارد. و از عبدالله بن مسعود

صحیح از حسن بصری روایت شده که به وی گفته شد: آیا حب و دوستی 
 ه واجب است. کابوبکر و عمر، سنت است؟ فرمود: خیر، بل

شان ان صالح حب و دوستی ابوبکر و عمر را به فرزنداناینکه پیشینی -۴
. و من ١آموختند ای از قرآن را بدانان می آموختند ھمچنان که سوره می

دوست دارم که این کتاب یا چیزی مثل آن در منزل ھر مسلمانی باشد تا 
محبتمان را نسبت به ابوبکر و عمر تکمیل گرداند و محکم کاری نسبت به 

 اشد. فرزندانمان ب
سازد و  اینکه این کتاب بیان علم و دیانت و فضائل صحابه را مؤکد می -۵

سازد که صحابه در قضایا و مسائلی که برایشان  ھمچنین روشن می
داشتند و از آنان تبعیت  مجھول و مبھم بود، ابوبکر و عمر را مقدم می

 کردند.  می
ت به صحابه امری باطل نسب هاینکه ھر گاه مبتدعی پیدا شود، به وسیل -۶

کند، پس به ناچار باید از آنان دفاع کرد و از راه علم و  طعن و بدگوئی می
 انصاف، دلیل و برھان فرد مبتدع را باطل ساخت. 

اینکه گاھی طعن و بدگوئی نسبت به صحابه منجر به طعن و بدگوئی  -۷

شود و آن وقت کافران و منافقان بر  و دین اسالم می صنسبت به پیامبر
ھایی را برای بسیاری از  شوند و شبھات و ضعف ن چیره میمسلمانا

اند: این  کنند؛ ھمان طور که مالک و دیگر علما گفته مؤمنان ایجاد می

طعن و بدگوئی کنند اما  صخواستند که نسبت به پیامبر گروه می
نتوانستند چنین کاری کنند در نتیجه نسبت به اصحابش طعن و بدگوئی 

ند: انسانی بد، اصحاب و رفیقانی بد دارد، یانش بگوکردند؛ تا اینکه دشمن
 .٢بودند بود، اصحاب و رفیقانش ھم خوب می و اگر او انسانی خوب می

اولین و برترین صحابه بوده است، پس وقتی افضل بودنش س اینکه ابوبکر -۸

                                           
 ابن جوزی آن را در مبحث فضائل عمر ذکر کرده است.  -١
 ). ١٤٠٥اند (صواعق، ص  ابن تیمیه و ابن قیم آن را ذکر کرده -٢
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ثابت شود و طعن و بدگوئی نسبت به او دور شود، آن وقت در طعن و 
شود. ھمچنین در طعن و  او (عمر) بسته میبدگوئی نسبت به جانشین 

ابوبکر، عمر را از میان شش نفری به عنوان  اینکهبدگوئی در مورد 

با حالت رضایت و خشنودی از آنان،  صجانشین خود قرار داد که پیامبر
 شود.  از دنیا رفت، بسته می

اینکه این مبحث (فضائل ابوبکر صدیق و سزاوار بودنش برای خالفت) در  -۹

ای که اطالع کامل از  پراکنده است به گونه» ةمنهاج السن«الی کتاب  هالب
شود و در این کار ھم  ھای کتاب حاصل نمی تمام قسمت هآن جز با مطالع

 /زیرا ابن تیمیه ،مشقت و دشواری وجود دارد و ھم نیاز به وقت دارد
آن  تألیف نکرده، بلکه آن را در ردس فضائل ابوبکر هکتاب مذکور را دربار

رافضی(؟!) ھمراه با آوردن سخنان و اعترافات و ایراداتش، تألیف کرده 
 است. 

ھای ابوبکر  برای ذکر فضائل و ویژگی /اینکه شیخ االسالم ابن تیمیه -۱۰
به آیات قرآنی و احادیث صحیح نبوی و اقوال سلف، تکیه نموده  س صدیق

لب درست و ھای تاریخ که مطا ھا استدالل کرده است. و به کتاب و بدان
وجود دارد، تکیه ننموده است. به ھمین خاطر موضوع ھا  آن نادرست در

تر بودنش برای  افضلیت و برتر بودن ابوبکر صدیق و شایسته«این کتاب را 

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم «، نام نھادم و آن را از کتاب »خالفت

 ام.  اثر ابن تیمیه، برگرفته »الشيعة والقدرية
ھا اشاره  ھایی که ابن تیمیه بدان ین کتاب متعرض بعضی از فرقهدر ا -۱۱

ام از تألیف این کتاب آن است که ھر  ام زیرا مقصود اصلی نموده، نشده
تر بودنش برای خالفت پس از  ر و شایستهکبرتر بودن ابوب همسلمانی دربار

گاھی کامل حاصل نماید.   صپیامبر  شناخت و آ
ھای ابوبکر  فضائل و ویژگی هاست دربارای  گرچه این کتاب، خالصه -۱۲

، اما با این وجود، در بعضی جاھا به فضائل دیگر صحابه اشاره سصدیق
 دیگر و سایر صحابه را گوشزد نموده است.  هکرده و مراتب سه خلیف

ام و ھمه احادیث به  احادیثی را که ابن تیمیه ذکر کرده، تخریج نموده -۱۳
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و صحیح مسلم، که وی آن را  ویژه احادیث موجود در صحیح بخاری
 ام.  گیری قرار نداده تخریج نموده، مورد بررسی و پی

تناسب و نزدیکی دارد، قرار ھا  آن برای مباحث این کتاب، عناوینی که با -۱۴
ھایی را قرار  ام. ھمچنین برای بعضی از دالیل و احادیث، شماره داده
اھًا معتبر است یا نیاز ھا و روایات غریب که گ ام. و برای بعضی از نقل داده

 ام. ھایی را نوشته به توضیحات اضافی دارد، حاشیه

 تألیف آن ۀچند راجع به شیو نکاتیتألیف این کتاب و  ۀانگیز
تمام زندگانی و سیرت ابوبکر صدیق از ھنگام مسلمان شدن تا زمان  -۱

ام، بلکه تنھا به آنچه که مھم بوده از  وفاتش را مورد بررسی قرار نداده
اش  تر بودنش برای خالفت، و منفعت ھمه جانبه یل فضائل وی، شایستهقب

 ام.  برای اسالم و مسلمین، اعتنا نموده

 »منهاج السنة«ھمان طور که گفته شد، اغلب مطالب این کتاب، از کتاب  -۲
بزرگوار است و ھم عباراتش، سھل و  یگرفته شده، زیرا ھم مؤلف آن، انسان

ھای بسیار کمی را به اصل کتاب  قلمحکم و روشن ھستند. بنده ن
 ام.  ھا و مصادرشان اشاره نموده ام که ھنگام ذکرشان، به این نقل افزوده

به طور  »منهاج السنة«ھر گاه مبحثی در دو جا یا بیشتر از دو جای کتاب  -۳
ام. و گاھی ناچار  آوری کرده کامل بیان شده باشد، آن را در یک جا جمع

آنکه  ت کتاب مذکور را با ھمدیگر ترکیب کنم بیام  بعضی از عبارا بوده
آن را ذکر  هبه وجود آید و برای این کار، جلد و صفحھا  آن خللی در

به چاپ انتشارات  »منهاج السنة«ام. و در جلد اول و دوم کتاب  کرده
 ۱۳۲۲ریاض، و در جلد سوم و چھارم به چاپ انتشارات امیریه، چاپ 

 ام.  .ق. تکیه نموده ھ
گویی و نزدیک ساختن عبارات به ھمدیگر و ترتیب  به خاطر خالصه گاھی -۴

 ش در نقل مطالب، ایجاد شده است. یھا، پس و پآن
ای مختصر (براساس  ر، به جاست که اشارهکپیش از شروع به ذکر فضائل ابوب

 یاست)، درباره فضائل صحابه به ویژه خلفا »منهاج السنة«آنچه که در کتاب 



 ٥  مقدمه

 

 درباره یچ گمان بدینم تا ھکر ک) و مراتب آنان را ذیمان و علگانه عمر، عث سه
 م.یا ردهک یوتاھکاز صحابه  یان فضائل بعضیه ما در بکا گمان نشود ینرود، ھا  آن

از خداوند خواستارم که عملم را خالصانه برای خودش قرار دھد و آن را 
 سودمند گرداند؛ چرا که او بر آن تواناست. 

ھجری قمری با  ۱۴۰۸نویسی این کتاب، در سال  حاشیهو گردآوری و تنظیم 
 .اش، محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، انجام گرفت قلم گردآورنده

 وصلی اهللا علی حممد وعلی آله وأصحابه أمجعني.





 

 

 

 و خلفای راشدین  صحابهفضیلت 

تا روز قیامت وجود دارد، از قبیل ر میان مسلمانان دای که  ھر خیر و نیکی
ایمان، اسالم، قرآن، علوم، معارف اسالمی، عبادات، داخل شدن به بھشت و رھایی 
یافتن از جھنم، پیروزی مسلمانان بر کافران، و اعتالی کلمه الله، ھمگی به برکت 

آنانی که این دین را به بشریت ابالغ  ،ھای صحابه بوده است زحمات و تالش
 نمودند و در راه خدا جھاد کردند. 

ی که به خدا ایمان دارد، صحابه بر وی تا روز قیامت فضل و برتری ھر مؤمن
دارند. خیر و خوبی صحابه به خاطر خیر و خوبی خلفای راشدین بوده، زیرا آنان 

اند. ھمچنان  بیشتر از سایر صحابه، ھر خیر و نیکی در دین و دنیا را بر پای نموده
ھد سنت و روشی را بنا خوا گوید: ھر کسی که می میس که عبدالله بن مسعود

ا کند، زیرا کسانی که در قید حیاتند از اند اقتد ا رفتهینھد باید به آنانی که از دن
بودند. به خدا قسم، آنان برترین  صفتنه در امان نیستند. آنان اصحاب محمد 

تر،  تر و پاک ھایی سالم افراد این امتند که نسبت به سایر مسلمانان دارای قلب
ر و تکلفی کمتر بودند. گروھی که خداوند، آنان را برای ھمراھی ت علمی عمیق

شان را بشناسید و از آنان  پیامبرش و بر پا داشتن دینش برگزید؛ فضل و برتری
د، زیرا آنان یتوانید به اخالق و دینشان متمسک شو تبعیت کنید و تا آنجا که می

 .١اند بر راه راست بوده
جامع است که خیرخواھی و قصد و نیِت خیر عبدالله بن مسعود، سخنی  هگفت

شان را در عبارت ، معرفت کامل و دقیق»قلوب پاک و سالم«صحابه را در عبارت 
شان از سخن  ، و آسان بودن حصول علم برای آنان و امتناع و دوری»علم عمیق«

                                           
: جممع الزوائد، و ٣٦٠٠، شماره ٥/٢١١روایت کرده است؛ المسند، ابن بطه آن را از قتاده  -١

آن را » الكبري«گوید که احمد، بزار، و طبرانی در کتاب  جممع الزوائد. صاحب کتاب ١/١٧٨٦١٧٧
اند و رجال آن ثقه و مورد اعتماد ھستند. ابن بطة، ھمان عبیدالله بن محمد بن  روایت کرده

، »الرشح واإلبانة علی أصول الديانة«بدالله عکبری صاحب کتاب محمد بن حمدان ملقب به ابو ع
 .ق است.  ھ ٣٨٧متوفی سال 
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 جمع کرده است. » تکلف کم«بدون علم را در عبارت 
ترین افراد این امت ھستند. و  و دین کاملپس صحابه از لحاظ عقل، علم، فقه 

صحابه در ھمه چیز، در فقه، «چه زیبا گفته است:  /به ھمین خاطر شافعی
علم، دین و ھدایت، و در تمامی اسباب علم و ھدایت، باالتر از ما ھستند و 

 یا سخنی با ھمین معنا دارد. ». مان برای خود است شان برای ما بھتر از رأی رأی

بداند،  صخواھد فضائل صحابه و منزلت آنان را در نزد پیامبر یکسی که م
اند، تأمل و تدبر  را صحیح دانستهھا  آن باید در احادیث صحیحی که محدثین

گاھی کامل داشتند  صنماید. صحابه کسانی بودند که از حال و وضعیت پیامبر آ

ابالغ پیام کردند و در  ابراز می صو نھایت محبت و دوستی را نسبت به پیامبر
آمال و آرزوھا و عواطف و  هنھایت صادق بودند. و ھم ھا، بی  دین به انسان

از جانب خداوند  صای قرار دادند که پیامبر احساسات خود را در مسیر برنامه

و تشخیص آن از دروغ و  صآورده بود. آنان جز شناخت و درک سخنان پیامبر
 اشتباه دیگران، غرض و قصدی نداشتند. 

ظر اھل سنت، تمامی اصحاب بدر و اھل بیعت رضوان، و ھمچنین امھات از ن
اند. و  امبر) بھشتییالمؤمنین (مادران مؤمنان از قبیل عایشه و دیگر زنان پ

ر بعد از پیامبران، سروران اھل بھشت یابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و زب

نان راضی و خشنود اند و خداوند از آ آنان را ستوده صھستند. خدا و رسول خدا
گشته و منزلت زیبا و سرانجام نیکی را بدانان وعده داده است. مانند آیات زیر: 

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

 ].١٠٠: بة[التو ﴾ُهمۡ َ�نۡ 
روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و یھاجرن از میشگامان نخستیپ«

 .»خشنود گشتھا  آن ردند، خداوند ازک

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ  ].٢٩[الفتح:  ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

فار سرسخت که با او ھستند در برابر کسانی کو  ،فرستاده خداست صمحمد«
 .»ان خود مھربانندید، و در میو شد

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 
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ٰ َورِۡض  ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ ِيٱوَ  ٨ ِدقُونَ ل�َّ ارَ ٱ َ�َبوَُّءو نَ �َّ  نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ

ٓ  َحاَجةٗ  ُصُدورِهِمۡ  ِ�  َ�ُِدونَ  َوَ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُ�ِبُّونَ  لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن ا ْ  ّمِمَّ وتُوا
ُ
 ثُِرونَ َوُ�ؤۡ  أ

 ٰٓ نُفِسهِمۡ  َ�َ
َ
ۚ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ ْوَ�ٰٓ  ۦِسهِ َ�فۡ  ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٞ

ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ﴾٩ لُِحونَ ُمفۡ ل

 .]٩-٨[الحشر: 
اشـانه و امـوال خـود که از خانـه و کاست  یران مھاجرانیفق ین اموال برایا«

طلبند و خدا و رسولش را  یاو را م یفضل خداوند و رضاھا  آن رون رانده شدند،یب
ن ین سرا (سـرزمیه در اکاست  یسانک یانند. و برایراستگوھا  آن نند،ک یم یاری

را بـه  یدنـد، ھـر مسـلمانین گزکش از مھاجران مسیمان پیا یدر سرا نه) ویمد
به آنچه به مھاجران داده  یازیند دوست دارند، و در دل خود نکشان ھجرت یسو

ار یدارند ھرچند خودشان بس یرا بر خود مقدم مھا  آن نند، وک یشده احساس نم
اند،  ه شـدهش بازداشـتیه از بخل و حـرص نفـس خـوک یسانکازمند باشند، و ین

 .»رستگارانند

ال يدخل «ثابت شده که ایشان فرمودند:  صدر صحیح مسلم ھم از پیامبر
ھیچ یک از کسانی که زیر درخت رضوان (با من) «: ١»شجرةانلار أحد بايع حتت ال

. و در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده »شود اند، داخل جھنم نمی بیعت کرده

 الَ  بن عوف و�� خادل بن الويلد الكم، فقال: يا خادل ه اكن ب� عبدالرمحن�نَّ «است: 
ْصَحاىِب  �َُسبُّوا

َ
ى أ ِ

َّ
نَّ  لَوْ  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  فََواذل

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
 أ

گاه میان عبدالرحمن بن عوف و خالد بن ولید جر و بحث بود، آن« .٢»نَِصيَفهُ  َوالَ 
فرمود: ای خالد، به اصحاب و یاران من ناسزا نگوئید. سوگند به کسی  صپیامبر

کوه ُاحد، طال (و جواھرات)  هکه جانم در دست اوست، اگر ھر یک از شما به انداز

این  ص. پیامبر»رسد را (در راه خدا) انفاق کند، به یک مد، و نصِف مد آنان نمی
 ان نخستین مھاجران و انصار فرموده است. را به خالد بن ولید به نسبت پیشگام

از چندین طریق ثابت شده که  صھمچنین در حدیث صحیحی از پیامبر

َقْرنُ  َخْ�ُ « اند: ایشان فرموده
ْ
ُقُروِن ال

ْ
ى ال ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  ِ�يِهمْ  بُِعثُْت  اذل ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يَلُوَ�ُهمْ  اذل ِ

َّ
 اذل

                                           
 ). ١٩٤٢/ شماره ٤مسلم آن را روایت کرده است. ( -١
 . ٢٤٩٦)؛ و مسلم، شماره١، ب ٦٢بخاری، صحیح بخاری (ک  -٢
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که من در میان افراد آن برانگیخته ای است  دورهھا  بھترین دوره« .١»يَلُوَ�ُهمْ 
 هآیند، و بعد از آن دور میھا  آن کسانی است که بعد از هشدم، بعد از آن دور

. این احادیثی که در بیان فضائل و مدح و ستایش »آیند کسانی که بعد از آنان می
ض و بلکه یھای بعد آمده، مستف صحابه و برتری دادن آنان بر مؤمناِن دوره

 .٢متواترند

 فضل و برتری بعضی از خلفای راشدین بر بعضی دیگر
ھر یک از خلفای چھارگانه سعی و تالش صادقانه، عملی مقبول و آثاری 

ھایی که آنان  شایسته و نیکو در اسالم داشتند. و خداوند به خاطر زحمات و تالش
ه نماید. ب برای اسالم و مسلمین انجام دادند بھترین پاداش را به آنان عطا می

کسانی که به حق  ،راستی ایشان، خلفای راشد و پیشوایان ھدایت یافته بودند
 حکم کردند و به حق دادگری نمودند. 

خداوند متعال ھمچنان که بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر، برتری داده، 
به ھمان صورت بعضی از خلفا را بر بعضی دیگر برتری داده است. ھر یک از خلفا 

م خاص خود را دارند، و ابوبکر صدیق نسبت به دیگر خلفا دارای درجه و مقا
ھا جلوتر و  آنان در راه خیرات و نیکی هترین صفات انسانی بوده و از ھم کامل

س در آن شک ندارد مگر کسی کچ یتر بوده است. این چیزی است که ھ پیشقدم

گاھی نداشته باشد، یا فرد  صکه از حال و وضعیت خلفا با پیامبر ھوا پرستی آ
تواند حق و حقیقت را بشناسد؛ در  اش نمی که به خاطر پیروی از ھواھای نفسانی

آورد، یا در مورد آن بر آنان افترا  نتیجه درجه و مقام بعضی از آنان را پایین می
واالیی از کمال  هو اینکه او درجس کمال و فضائل علی هبندد. اھل سنت دربار می

 ها وی از سه خلیفی، بلکه تنھا در این اختالف دارند که آدارد، ھیچ اختالفی ندارند
 .٣تر بوده است دیگر برتر بوده و برای امر خالفت از آنان شایسته

                                           
 آید.  یم» لك مدح وثناء يف القرآن فهو أول داخل فيه«تخریج آن بعدًا تحت عنوان  -١
 . ١/٢٠٤، ٢/٢٥٢، ٣/٤٨، ٢٢٣-١/٢٢٢، ١/٤٥: منهاج السنة -٢
 . ٢/٢٦٦، ٣/١٣٤، ٢٥١، ٦٩، ١٢٩، ٢٠٢، ٤/٧٩منھاج السنة،  -٣



 

 

 

 ، برترین صحابهصدیقابوبکر 

 نسب او: 
نام او عبدالله، پسر عثمان پسر عامر، پسر کعب، پسر سعد، پسر تیم، پسر مره، 

ی در جد ششم خود یعنی مره پسر کعب پسر کعب، پسر لؤی، پسر غالب است. و

باشد.  اش، ابوبکر است. و عثمان، نام ابو قحافه می رسد. کنیه می صبه پیامبر
اش، ام الخیر است. او دختر صخر بن عامر و  مادر ابوبکر، سلمی نام دارد که کنیه

باشد. اسالم آورده و با مسلمانان به مدینه ھجرت  میس رکدختر عموی پدر ابوب
 .١ر دو سال و شش ماه پس از عام الفیل، به دنیا آمدکاست. ابوب نموده

 شغل و کار او قبل از اسالم 
ابوبکر، مردی تاجر بود، گاھی به خاطر تجارتش به شھرھای دیگر مسافرت 

کرد. در زمان اسالم آوردنش، جھت تجارت به شام  کرد و گاھی مسافرت نمی می
درآمد قریش بوده، و  هبھترین وسیل ترین ومسافرت نموده است. تجارت بزرگ
ات قریش، تجارت بوده و یاند. یکی از خصوص بھترین ثروتمندان قریش، تاجر بوده

شناسند. ھنگامی که ابوبکر به خالفت رسید،  قوم عرب آنان را به تجارت می
خواست که برای زن و فرزندانش تجارت نماید اما مسلمانان این اجازه را به وی 

. و برای ھر روز ٢دارد تند: امر تجارت تو را از مصالح مسلمانان باز میندادند و گف
 .٣دو درھم را برایش مقرر کردند

 او قبل از اسالم  منزلت
در میان قریش، فردی بزرگ و محترم، دوست داشتنی و با محبت، س ابوبکر

                                           
 . ٢/٣٤١؛ اإلصابة: ٧/٩: فتح الباری -١
 .ق.  ھ ١٣٢٢، چاپ امیریه، بوالق مصر، سال ٤/٢٨٨: منهاج السنة -٢
 خواھد آمد.  ٤/٢٢٦: منهاج السنة -٣



 سابوبکر صدیق    ١٢

 

گاه به انساب و زندگی ت ھا برای اھداف تجار بود. عرب ١قوم عرب هنام مھربان و آ
و به خاطر علم و نیکوکاری ابوبکر، با او معاشرت و رفت و آمد داشتند. در صحیح 

ھنگامی که مسلمانان از طرف «نقل است که او گوید:  لبخاری از عایشه
کافران و مشرکان دچار انواع اذیت و آزار و شکنجه شدند، ابوبکر از شھر خود 

برک «به مکانی به نام خارج شد و به سمت سرزمین حبشه کوچ کرد تا اینکه 
 ه، یکی از امیران و بزرگان عرب و رئیس قبیل٣»ابن دغنه«رسید. آنجا  ٢»الغماد

خواھی بروی؟ ابوبکر گفت:  ابوبکر را دید و به او گفت: ای ابوبکر، کجا می ٤»ةقار«
خواھم بر روی زمین سیر کنم و  قوم من مرا از شھر و دیار خود بیرون کردند، می

گاه از شھر و  ھیچپرستش نمایم. ابن دغنه گفت: ھمانا کسی مثل تو  پروردگارم را
زیرا تو برای  ،تواند او را از آنجا بیرون کند شود وکسی نمی دیار خویش خارج نمی

آوری، خستگی و رنج و  رحم را به جا می هکنی، صل چیزان کار می نیازمندان و بی

                                           
َال َ�ْعَجْل «به حسان بن ثابت دستور داد که قریش را ھجو نماید، به او گفت:  صانی که پیامبرزم -١

�َْسابَِها 
َ
ْعلَُم قَُر�ٍْش بِأ

َ
بَا بَْ�ٍر أ

َ
إِنَّ أ

َص لََك �ََسىِب  -َو�ِنَّ ىِل ِ�يِهْم �ََسبًا  -فَ عجله نکن و ھمه « »َحىتَّ يُلَخِّ
گاه افراد قریش را ھجو نکن)، زیرا ابوبکر نامه  ترین فرد نسبت به انساب و زندگی در میان قریش آ

تواند ھمه نسب را برای تو  ھایی دارم و ابوبکر می قریش است و من در میان آنان، نسب
 ، چاپ ترکیه]. ١٥٧، ح ٤٤. [مسلم: ک »برشمارد

: جبیر بن ابن اسحاق از یعقوب بن عتبه و او ھم از یکی از بزرگان انصار روایت کرده که او گوید
گاه نامه قریش و تمام قوم عرب بود. او  ترین فرد نسبت به انساب و زندگی مطعم در میان قریش، آ

-٤٢، سیوطی، ص تاريخ اخللفاءام. [ گفت: من علم نسب شناسی را از ابوبکر صدیق یاد گرفته می
٤٣ .[ 

ه در پشت دریا واقع است. نام مکانی است در پشت مکه، که پنج شبانه روز با از آن فاصله دارد ک -٢

 ، یاقوت حموی]. معجم البلداننام شھری در یمن است. [» برک الغماد«گویند که  بعضی می
آید.  می» نون«و تشدید کردن حرف » غین«و » دال«از نظر اھل لغت، با مضموم کردن حرف  -٣

و مکسور » دال«حرف  شود). و از نظر راویان با مفتوح کردن (یعنی ابن ُدُغنه نوشته و خوانده می
نوشته و خوانده    آید. (یعنی ابن َدِغنه می» نون«و ساکن کردن حرف » غین«کردن حرف 

گویند که نام مادر پدرش است و بعضی دیگر  نام مادرش است. بعضی می» دغنه«شود).  می
 گویند که نام دخترش است. گفته شده که نام آن مرد، حارث پسر زید است.  می

  نام قبیله مشھوری است از طایفه بنی الھون بن خزیمة بن مدرکة. » قاره« -٤



 ١٣  برترین صحابه سابوبکر صدیق

 

کنی.  حق را ھمراھی می ھای ھا و ناگواری کنی، و مصیبت سختی را تحمل می
دھم، پس برگرد و پروردگارت را در سرزمین خود  من تو را از ظلم و ستم امان می

پرستش کن. پس ابوبکر برگشت و ابن دغنه ھم او را ھمراھی نمود. ابن دغنه 
شب را در میان اشراف و بزرگان قریش گذراند و به آنان گفت: ھمانا کسی مثل 

تواند او را از  شود و کسی نمی دیار خویش خارج نمی ابوبکر ھیچ گاه از شھر و
چیزان کار  کنید که برای نیازمندان و بی آنجا بیرون کند. آیا مردی را بیرون می

کند،  آورد، خستگی و رنج و سختی را تحمل می رحم را به جا می هکند، صل می
ھای  ناگواریھا و  نماید، و مصیبت کند و در حق او نیکی می مھمان را میزبانی می

 آید.  بعدًا تمام ماجرا می ١؟!»کند حق را ھمراھی می
ابن دغنه در حضور بزرگان قریش، ابوبکر را این چنین توصیف نموده ھمان 

 را ھنگامی که وحی بر او فرود آمد، توصیف نمود.  صگونه که خدیجه، پیامبر
ر نسبت از ھیچ یک از افراد قریش ثابت نشده که عیب و نقصی را به ابوبک
کردند. و  دھند و یا او را خوار شمارند آن گونه که با مؤمنان ضعیف رفتار می

 .٢صابوبکر از نظر آنان ھیچ عیب و نقصی نداشت جز ایمان به خدا و رسول خدا

  او به صدیق در احادیث نبویوصف 
این وصف با دالیل زیاد و با تواتر ضروری در نزد خاص و عام برای ابوبکر ثابت 

در حدیث صحیحی که بخاری و مسلم از انس بن مالک  ص، و پیامبرشده
 اند، او را به این وصف متصف کرده است.  روایتش کرده

بو��ر أومعه  ٣حداً أصعد رسول اهللا «گوید: س در این حدیث انس بن مالک

                                           
 ). ٤٥، ب ٦٣را روایت کرده است (ک  بخاری آن -١
 . ٢٨٩و  ٢٨٨، ٢٦٨، ٤/٣١: منهاج السنة -٢
و ھفتاد نفر از  سُاحد نام کوھی است در مدینه. در آنجا آن حادثه دردناک روی داد که حمزه -٣

شکست و صورت مبارکش زخمی  صو چھار دندان مبارک پیامبر مسلمانان به شھادت رسیدند
 شد. 
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 .٢»وصديق وشهيدان نيب كفقال أثبت أحد فإنما علي ١وعمر وعثمان فرجف بهم
وه ُاحد رفت و ابوبکر و عمر و عثمان ھم با او بودند، کوه ُاحد باالی ک صپیامبر«

فرمود: ای ُاحد، بایست  ص(از فرط شادمانی) آنان را سخت جنباند. آنگاه پیامبر
 . »و حرکت نکن، زیرا یک پیامبر و یک صدیق و دو شھید بر باالی تو ھستند

ول الله: گوید: یا رس روایت است که وی می لو در سنن ترمذی از عایشه

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما قُلُو�ُُهمۡ  َءاتَوا  .٣ ]٦٠[المؤمنون:  ﴾وَِجلَةٌ  وَّ
ن حال، یدھند و با ا وشش را در انجام طاعات به خرج میکت یه نھاکھا  آن و«
 .»است کشان ھراسنایھا دل

                                           
به مقام نبوت، صدیقیت  صاین تکان، تکان شادمانی بود نه تکان خشم. و به ھمین خاطر پیامبر -١

ھا بدان مکان شده، تصریح و شھادتی که موجب سرور و شادمانی کوه ُاحد به خاطر پیوستن آن
حرکت ماند.  حد را ثابت گردانیده و در نتیجه آن کوه ھم ثابت و بیھا کوه اُ  فرموده و با این مقام

آمده است:  ص]. ھمچنین در حدیث پیامبر٧٨، ص حتفة أهل التصديق ببعض فضائل الصديق[

بُّهُ « ِ
ُ

بُّنَا َو� ُحٌد َجبٌَل ُ�ِ
ُ
 .»ُاحد کوھی است که ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم«. »أ

ِ «روایت کرده است:  س). مسلم از ابو ھریره٥، ب ٦٢بخاری است (ک این لفظ از  -٢ نَّ رَُسوَل ا�َّ
َ
 ج أ

 ُ�ْ�َ ٌّ َوُ�ثَْماُن َوَطلَْحُة َوالزُّ بُو بَْ�ٍر َوُ�َمُر وىلََعِ
َ
ْخَرُة َ�َقاَل انلَّىِبُّ  شاَكَن ىلَعَ ِحَراَء ُهَو َوأ َكِت الصَّ  ج َ�تََحرَّ
 إِ�ََّما َعلَيَْك نىَِبٌّ 

ْ
ْو َشِهيدٌ اْهَدأ

َ
يٌق أ ْو ِصدِّ

َ
بر باالی کوه  صپیامبر«. »وسعد بن أيب وقاص: و� رواية،  أ

ھم با  –و در روایتی سعد بن ابی وقاص  –حراء بود و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر 
یك  آرام باش ، چون بر روی تو کسی نیست جز او بودند. آن صخره تکانی خورد و پیامبر فرمود:

 مراجعه کنید].  ٥٠، ح٤٤. [به کتاب صحیح مسلم: ك »پیامبر یا یك صدیق یا یك شھید
گوید: اما از ھنگام فرود آمدن وحی بر  /گویم: حراء نام کوه معروفی است در مکه. ابن تیمیه 

و اصحابش بر باالی آن نرفتند و بدان نزدیک نشدند.  صو پس از آن، پیامبر صپیامبر
پیامبری به مدت سیزده سال در مکه اقامت نموده و در این مدت او و مؤمنانی پس از  صپیامبر

گاه به غار حراء نزدیک نشده و بر باالی آن نرفتند. و پس از ھجرت به  که با او در مکه بودند، ھیچ
عمره جعرانه، به غار حراء نیامده و آن را ندیده است. -مدینه، و در سال فتح مکه، و در ھنگام 

 ]. ٢٧/٢٥١: الفتاوی جمموع[
ھایشان ترسان  بخشند آنچه را که در توان دارند، در حالی که دل کنند و می کسانی که عطاء می« -٣

 .»و ھراسان است (از اینکه نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد
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نْ «
َ
ابنة الصديق،  و�رسق و�رشب اخلمر و�الف؟ قال: يا أهو الرجل يز� ِمنْهُ  ُ�ْقبََل  ال أ

 های رسـول خـدا، آیـا آیـ«: ٢و١»يقبـل منـه ولكنه الرجل يصوم و�تصدق و�اف أالَّ 

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  تُونَ يُؤۡ  �َّ ْ  َما قُلُوُ�ُهمۡ  َءاتَوا کند، دزدی  مردی است که زنا می خدربار ﴾وَِجلَةٌ  وَّ
فرمود: نه  صنماید؟ پیامبر نوشد و از اوامر الھی سرپیچی می کند، شراب می می

دھـد و  گیرد، صدقه می مردی است که روزه می های دختر صدیق، بلکه آن دربار
 . »اش پذیرفته نگردد ترسد از اینکه مبادا روزه و صدقه می

 است صادقصدیق رساتر از 

                                           
در  روایت کرده است. ھمچنین ابن ماجه  ٣٢٢٥ترمذی آن را در تفسیر  سوره مؤمنون به شماره  -١

 آن را روایت کرده است.  ٢/١٤٠٤جلد 
 ، با اندکی اختصار. ٢٥٤، ٦٢، ٤/٦١؛ ٢/٢٢٢: منهاج السنة -٢

نماید، ماجرای اسراء است:  گویم: یکی دیگر از دالیلی که وصف صدیق را برای ابوبکر ثابت می
درباره  ھنگامی که خداوند، پیامبر را به مسجداألقصی (بیت المقدس) برد، مردم فردای آن شب«

ایمان آورده بودند، این حادثه  صای از کسانی که قبًال به پیامبر زدند و عده این حادثه حرف می
ای از مشرکان نزد ابوبکر شتافتند و گفتند: آیا خبر داری که  را نپذیرفتند و مرتد گشتند. عده

گفته است؟ کند که امشب به بیت المقدس برده شده؟ گفت: آیا پیامبر چنین  دوستت ادعا می
چنین گفته، راست گفته است. مشرکان گفتند: آیا سخن کسی  صگفتند: بله، گفت: اگر پیامبر

گوید به بیت المقدس رفت و قبل از فرارسیدن صبح برگشت؟ ابوبکر  کنی که می را تصدیق می
ا گفت: بله، ھمانا من در چیزی دورتر از آن [براساس خبر آسمان، در بامداد یا شبانگاه] او ر

اند].  [حاکم، بیھقی و طبرانی آن را روایت کرده». کنم، بدین خاطر صدیق نامیده شد تصدیق می
بُو بَْ�ٍر َصَدقت«حدیث 

َ
ِ� إِيَلُْ�ْم َ�ُقلْتُْم َكَذبَْت . َوقَاَل أ

َ َ�َعثَ ھمانا «بعدًا خواھد آمد. یعنی:  »إِنَّ ا�َّ
گویی ولی ابوبکر گفت راست  غ میخداوند، مرا به سوی شما فرستاد، و شما گفتید درو

. نووی از مصعب بن زبیر آورده که او گفت: امت اسالم اتفاق نظر دارند بر اینکه صدیق، »گویی می
را تصدیق کرد و صدق و راستی ھمیشه مالزم او  صوصف ابوبکر است، زیرا او بالفاصله پیامبر

کرد؛ و  ر خیر در ھیچ حالی درنگ نمیای از او سر نزد، برای کا بود؛ ھیچ سخن لغو و کار بیھوده
، چاپ مصر]. از شعبی= = روایت ٢/١٨١، هتذيب اللغاتھای واالیی دارد. [ گیری در اسالم، موضع

ھا  است که گوید: خداوند متعال چھار خصلت را به ابوبکر اختصاص داده که به ھیچ یک از انسان
تاریخ او را بدین وصف نام ننھاده است ... [نداده است: او را صدیق نام نھاده و کس دیگری غیر از 

 ، به نقل از دینوری و ابن عساکر].٦٠: ص الخلفاء
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ھر صدیقی، صادقی است ولی ھر  تر از وصف صادق است. وصف صدیق، کامل
این نیست که او صادق صادقی، صدیق نیست. فضیلت و برتری ابوبکر تنھا در 

ای که دیگران شایستگی بیشتری برای صدق و راستی نسبت به او  است به گونه

به  صنداشته باشند، بلکه فضیلتش در این است که او به ھر چیزی که پیامبر
گاه بوده است و در علم و نیت و قول و یات و جزئیلکآن خبر داده، از تمام  اتش آ

 دیق نموده است. عمل، آن را به طور  کامل تص

 صو دیگران حاصل نشده، زیرا او به آنچه که پیامبر ١این امر برای ابوذر
گاه بوده است. و تصدیقی که  گاه نبوده آن طور که ابوبکر بدان آ بدان خبر داده، آ

تر و  برای ابوبکر حاصل شده، برای ابوذر حاصل نشده است؛ زیرا ابوبکر از او عالم

گاه محبت داشته، بیشتر از او خدا و  صاو به خدا و پیامبر تر بوده، بیشتر از آ

را یاری نموده، بیشتر از او با جان و مالش به خاطر راه خدا جھاد  صپیامبر
 رساند.  نموده، و دیگر صفاتی که کمال صدیق بودن ابوبکر را می

و ھر کس در صدیق بودن  ٢ھا بعد از پیامبران، صدیقین ھستند برترین انسان
 .٣باشد، او افضل و برتر استتر  کامل

 ها، و اولین کسی که اسالم آورد ترین صحابه برای خیرات و نیکی ابوبکر، پیشقدم

                                           
ما أظلت اخلرضاء وما أقلت الغرباء ىلع ذي «آمده است:  صابوذر کسی است که در حدیث پیامبر -١

باشد و تر از ابوذر داشته  ای صادق آسمان سایه نیفکنده بر کسی که لھجه« »هلجة أصدق من أيب ذر
 ]. ٢/٢٢١: منهاج السنة. [»تر از ابوذر داشته باشد ای صادق زمین حمل نکرده کسی را که لھجه

 روایت کرده است.  ٣٧٩٤گویم: ترمذی این حدیث را در بحش فضائل ابوذر به شماره 
 به ھمین خاطر است که در قرآن بر شھداء و صالحان، مقدم شده است.  -٢
 .٢٢٢-٢/٢٢١: منهاج السنة -٣
قاعده تفضیل و برتری را ذکر کرده و گفته است: ابتدا باید دانست که تفضیل و  /ابن تیمیه 

ھایی  شود که شخص فاضل دارای خصوصیات و ویژگی برتری دادن یکی بر دیگری زمانی ثابت می
ھایی در شخص مفضول نباشد. پس ھر گاه با ھمدیگر در یک  باشد که چنین خصوصیات و ویژگی

ند ولی یکی از آن دو دارای خصوصیاتی باشد که این خصوصیات در دیگری نباشد، او درجه باش
مشترک است، موجب برتری یکی بر دیگری ھردو  افضل و برتر است. اّما اموری که میان

 ].٤/٤١٤، جمموع الفتاویشود. [ نمی
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ایمان آوردند، به اتفاق تمامی مردم، چھار  صاولین کسانی که به پیامبر
و  ،در میان کودکان، علی ،در میان زنان، خدیجه ،نفرند: در میان مردان، ابوبکر

روایت است که او س ، زید بن حارثه. در صحیح بخاری از ابودرداءھا در میان برده
نشسته بودم که ناگھان ابوبکر به طرف ما روی آورد در  صدر نزد پیامبر«گوید: 

از لباسش را گرفته بود تا جایی که زانویش نمایان بود.  یا حالی که  گوشه

ا«فرمود:  صپیامبر مَّ
َ
دوست شما در گرداب  این« ١»اَغَمرَ  َ�َقدْ  َصاِحبُُ�مْ  أ

. آنگاه ابوبکر سالم کرد و گفت: ای رسول خدا، میان من »خصومت فرو رفته است
و پسر خطاب اختالف و درگیری جزئی بود، بالفاصله به سوی او شتافتم و 
پشیمان شدم و از او خواستم که مرا ببخشد، اما عمر از این کار امتناع کرد و 

ُ  َ�ْغِفرُ « فرمود: صم. پیامبرا اینک من به سوی تو روی آورده بَا يَا لََك  ا�َّ
َ
 بَْ�رٍ  أ

. سپس »خداوند تو را ببخشد ای ابوبکر، و این جمله را سه بار تکرار فرمود« »ثََالثًا
عمر پشیمان شد و به منزل ابوبکر آمد و پرسید: ابوبکر آنجا نیست؟ گفتند: نه. 

از خشم  صگ و روی پیامبرآمد و بر او سالم کرد. کم کم رن صپس نزد پیامبر
برگردید تا اینکه ابوبکر ترحم و دلسوزی کرد، پس بر دو زانویش نشست و گفت: 

 ص. آنگاه پیامبر٢ام ای رسول خدا، به خدا قسم من دو بار به او ظلم کرده
َ  إِنَّ « فرمود: بُو َوقَاَل  َكَذبَْت  َ�ُقلْتُمْ  إيَِلُْ�مْ  َ�َعثَِ�  ا�َّ

َ
 ٣َوَماهِلِ  بِنَْفِسهِ  اَساِ� َووَ  َصَدَق  بَْ�رٍ  أ

ْ�تُمْ  َ�َهْل 
َ
َ�ْ�ِ  َصاِحيِب  يِل  تَاِرُ�وا أ وِذيَ  َ�َما َمرَّ

ُ
ھمانا خداوند مرا به سوی «: ٤»َ�ْعَدَها أ

گویی، ولی ابوبکر گفت:   شما مبعوث کرد و در جواب دعوت من گفتید دروغ می
ست از سر رفیق و گویی. او با جان و مالش مرا یاری داد. پس آیا د راست می

                                           
  است؛ یعنی در گرداب خصومت فرو رفته است.» خاصم«در اینجا به معنای » غامر« -١
 زیرا او ابتدا دست به جر و بحث و اختالف زده است.  -٢
مراد آن است که صاحب مال، دست خود و رفیقش در تصرف اموالش را (به طور یکسان قرار داد،  -٣

 کرد.  ھم در آن تصرف می صنمود، پیامبر  در اموالش تصرف می سیعنی ھمان طور که ابوبکر
 صعناست که ابوبکر در مواقع خطرناک و ترسناک از پیامبربا جانش، به این م صیاری دادن پیامبر
 آید.  نمود. ھمچنان که در ماجرای ھجرت و غیره می محافظت می

 بزرگداشت و تکریم او را اظھار کرده بود.  صبه خاطر آنکه پیامبر -٤
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دارید؟ دو بار این جمله را تکرار نمود. ابوبکر بعد از آن دیگر  دوست من بر نمی
میان «. در روایت دیگری آمده است: »ھیچ گاه مورد اذیت و آزار قرار نگرفت

ابوبکر و عمر جر و بحث بود، ابوبکر عمر را به خشم آورد و عمر با حالت خشم، او 
فاصله به دنبالش رفت و از وی خواست که او را ببخشد، اما را ترک کرد. ابوبکر بال

رد تا جایی که در را بر روی ابوبکر بست. راوی گوید: کعمر این کار را ن
 صدر این روایت آمده که پیامبر». از این برخورد عمر خشمناک شد صپیامبر

َها يَا قُلُْت  إِ�ِّ « فرمود: ُّ�
َ
ِ  رَُسوُل  إِ�ِّ  انلَّاُس  � يًعا إيَِلُْ�مْ  ا�َّ بُو َوقَاَل . َكَذبَْت  َ�ُقلْتُمْ  مَجِ

َ
 أ

شما  هخدا به سوی ھم هھمانا من گفتم: ای مردم، من فرستاد«: ١»َصَدقَْت  بَْ�رٍ 
 .»ییگو یگویی، و ابوبکر گفت: راست م گفتید: دروغ می ھستم. شما 

اینکه را تکذیب ننموده، و  صدارد که ابوبکر ھیچ گاه پیامبر این امر بیان می
نمودند. پس  مردم او را تکذیب می هرا تصدیق نموده زمانی که ھم صاو پیامبر

را تصدیق نمود قبل از آنکه احدی از کسانی که  صواضح است که ابوبکر پیامبر
 پیام دین را دریافته بودند، او را تصدیق نمایند. 

ای  هاینکه چه کسی اول، اسالم آورد، علما اختالف نظر دارند؛ عد هدربار
معتقدند که ابوبکر اولین کسی بود که اسالم آورد. پس او قبل از علی مسلمان 

دیگری بر این باورند که علی قبل از ابوبکر اسالم آورد اما علی آن موقع  هشد. عد
خردسال بود و علما در مورد صحت اسالم آوردن فرد خردسال اختالف نظر 

تر و سودمندتر از اسالم ھمه  کر کاملدارند. اختالفی در این نیست که اسالم ابوب
تر و  مسلمانان، اسالِم کامل هبوده است. بنابراین، به اتفاق ھمه ابوبکر پیش از ھم

خیرات و  هسودمندتر آورده است. و بنا به قول دیگر، ابوبکر به طور کلی در ھم
 تر از مسلمانان بوده است.  شقدمیھا جلوتر و پ نیکی

گوید: و اما راجع به اسالم آوردن خدیجه و علی و  می ابن تیمیه در جایی دیگر
او زندگی  هبودند که در خان صپیامبر هزید باید گفت که اینان جزو خانواد

ماجرای  خود را ھنگامی که وحی به ناگاه  صکردند. در مورد خدیجه، پیامبر می
 صمبربر وی  نازل شد، به او عرض کرد و خدیجه در ھمان ابتدا قبل از آنکه پیا

                                           
 ).    ٣ب  ٧، سورة ٦٥؛ ک  ٥، ب ٦٢بخاری آن را روایت کرده است (ک  -١
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مأمور به ابالغ وحی باشد، او را تصدیق کرد. و این قبل از وجوب ایمان به 
شود که رسالت خود را  واجب می صبود، زیرا زمانی ایمان به پیامبر صپیامبر

 ابالغ نماید. 
ایمان آورده باشد که  صدر مورد علی ھم ممکن است که او زمانی به پیامبر

د، اگر چه خود علی به خدمت پیامبر خبر مبعوث شدن او را از خدیجه شنی
کند.  در حدیث عمرو بن عبسه این را تأیید می صپیامبر هنرسیده باشد. و فرمود

ِ  رَُسوَل  يَا قُلُْت « در آن حدیث، عمرو بن عبسه گوید: ْمرِ  َهَذا ىلَعَ  َمَعَك  َمنْ  ا�َّ
َ
 :قَاَل  األ

بُو يومئذ َوَمَعهُ  َوَ�بْدٌ  ُحرٌّ 
َ
گفتم ای رسول خدا، در این « .١»من آمن به َو�َِالل بَْ�رٍ  أ

کند؟  امر رسالت چه کسی ھمراھت است و دعوتت را پذیرفته و از تو پیروی می
. و آن موقع از میان کسانی که به او  انسان برده یکانساِنِ◌ آزاده و  یکفرمود: 

 . ٢»ایمان آورده بودند، ابوبکر و بالل ھمراھش بودند

  ه خاطر خدا مورد اذیت و آزار قرار گرفتابوبکر، اولین کسی که ب
ر بود. ک، اولین کسی که مورد اذیت و آزار قرار گرفت، ابوبصبعد از پیامبر

کردند تا جایی که از مکه بیرونش کردند  کفار مکه او را به خاطر ایمانش اذیت می
و او ناچارًا به سرزمین حبشه مھاجرت نمود. بخاری در صحیح خود از 

دانم پدر و مادرم ھمیشه  تا جایی که می«ت کرده که او گوید: روای لعائشه
در دو طرف  صشد مگر آنکه پیامبر کردند. و روزی بر ما سپری نمی دینداری می

. ھنگامی که مسلمانان از طرف کافران و ٣آمد روز یعنی صبح و شب به نزد ما می
خود خارج شد و  مشرکان دچار انواع اذیت و آزار و شکنجه شدند، ابوبکر از شھر

رسید. » برک الغماد«سرزمین حبشه ھجرت کرد تا اینکه به مکانی به نام  یبه سو

                                           
 . ٢٩٤، ج ٦صحیح مسلم: ک  -١
، ٤٢، ٤/٨؛ ٣/٤: منهاج السنةھایی که احادیث درباره آن روایت شده، ھمان است که در  این نقل -٢

مراجعه  ٢٦، ص ٣: اثر ابن کثیر، ج البداية والنهاية. آمده است. (به کتاب ٢٥٤و ٢٥٣، ١٣٦، ٤٥
 کنید). 

یت فضیلت و برتری ابوبکر و در آن موقع اسالم، ضعیف بود و دشمنان، زیاد بودند. و این، نھا -٣

 ].٤/٢٤٥: منهاج السنةرساند. [ را می صمختص بودنش در ھمراھی و مصاحبت پیامبر
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ابوبکر را دید و به او گفت: ای ابوبکر، کجا » قاره« ه، رئیس قبیل»ابن دغنه«آنجا 
خواھی بروی؟ ابوبکر گفت: قوم من مرا از شھر و دیار خود بیرون کردند،  می
دغنه گفت ر کنم و پروردگارم را پرستش نمایم. ابن خواھم بر روی زمین سی می

شود و کسی  گاه از شھر و دیار خویش خارج نمی ھمانا کسی مانند تو ھیچ
کنی،  چیزان کار می تواند او را از آنجا بیرون کند، زیرا تو برای نیازمندان و بی نمی

مان را کنی، مھ آوری، خستگی و رنج و سختی را تحمل می رحم را به جا می هصل
ھای حق را  ھا و ناگواری نمایی، و مصیبت کنی و در حق او نیکی می میزبانی می
دھم. برگرد و پروردگارت را در  کنی. من تو را از ظلم و ستم امان می ھمراھی می

سرزمین خود پرستش کن. پس ابوبکر برگشت و ابن دغنه ھم او را ھمراھی نمود. 
رگان قریش گذراند و به آنان گفت: ھمانا ابن دغنه شب را در میان اشراف و بز

تواند او  شود و کسی نمی کسی مثل ابوبکر ھیچ گاه از شھر و دیار خود خارج نمی
چیزان  کنید که برای نیازمندان و بی را از آنجا بیرون کند. آیا مردی را بیرون می

آورد، خستگی و رنج و سختی را تحمل  رحم را به جا می هکند، صل کار می
ھا و  نماید، و مصیبت کند و در حق او نیکی می کند، مھمان را میزبانی می می

قریش پناه دادن ابوبکر از طرف ابن دغنه  کند؟! ھای حق را ھمراھی می ناگواری
خود  هپروردگارش را در خان -را رد نکردند و به ابن دغنه گفتند: به ابوبکر بگو تا 

خواھد قرآن بخواند، ولی با  اندازه که میپرستش نماید. در آنجا نماز بخواند و ھر 
ترسیم که زنان و  این  کارش ما را اذیت نکند و آن را آشکار نسازد، زیرا می

فرزندانمان را فریب دھد. ابن دغنه این پیام را به ابوبکر رسانید. پس ابوبکر در 
کرد و نمازش را آشکار  خود پرستش می هآنجا ماند و پروردگارش را در خان

خواند. سپس ابوبکر پشیمان شد و نظرش  اش قرآن نمی ساخت و در غیر خانه نمی
خواند  رد و در آن نماز میکاش مسجدی را بنا  رو در اطراف خانه عوض شد. از این

گفتند در حالی  نمود. زنان و فرزنداِن مشرکان به او ناسزا می و قرآن را تالوت می
ستند. ابوبکر مردی بود که بسیار گریه نگری کردند و به او می که از او تعجب می

توانست جلو اشک چشمانش را بگیرد. چنین  کرد و ھنگام خواندن قرآن نمی می
رو کسی را به سراغ  امری بزرگان قریش از مشرکان را به وحشت انداخت ؛ از این

ابن دغنه فرستادند. او نزد مشرکان قریش آمد. به او گفتند: ما ابوبکر را در پناه 
خود پروردگارش را عبادت کند و کسی  هامان دادیم به شرطی که تنھا در خانتو 
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اش  را از آن باخبر نسازد، اما اینک پا را از آن فراتر گذاشته و در اطراف خانه
نماید. ما  خواند و قرآن را تالوت می مسجدی را بنا ساخته و آشکارا در آن نماز می

پس او را از این کار باز دار. اگر  ،ب دھدترسیم که زنان و فرزندانمان را فری می
کند،  اش پرستش نماید و بدان اکتفا می دوست دارد که پروردگارش را در خانه

این کار را بکند، و اگر این را قبول نکند و بخواھد آن را آشکار سازد، از وی بخواه 
آید از  میات را بر تو باز گرداند و دیگر در امانت نباشد، زیرا ما بدمان  که ذمه

کنیم که ابوبکر عبادتش را علنی سازد.  اینکه پیمان تو را بشکنیم، و قبول نمی
دانی که به چه شرطی با تو  عایشه گفت: ابن دغنه نزد ابوبکر آمد و گفت: می

کنی، و یا  کنی و از آن تجاوز نمی پیمان بستم و امانت دادم، یا بر آن اکتفا می
مانی؛ زیرا دوست  گردانی و دیگر در امان من نمی ام را به من باز می اینکه ذمه

مردی که با او پیمان بستم، پیمانم را  هندارم قوم عرب بشنوند که من دربار
گردانم و به حمایت  ر گفت: ھمانا من پناه و حمایتت را به تو باز میکشکستم. ابوب

 . ١»ام راضی أو حفاظت خداوند
دند، مشرکان قریش در قبال ھر و ابوبکر ھجرت نمو صزمانی که رسول خدا

ای تعیین کردند برای کسی که آنان را به قتل برساند یا اسیر  یک از آن دو جایزه
پاشیدند. ابن اسحاق گوید: عبدالرحمن بن  . آنان خاک را بر سر ابوبکر می٢گرداند

قاسم بن محمد برایم نقل کرد: ھنگامی که ابوبکر از حمایت و پناه ابن دغنه 
ت و به سمت کعبه حرکت کرد، در راه با یکی از نادانان قریش برخورد بیرون رف

کرد و او خاک را بر سر ابوبکر پاشید. آنگاه ولید بن مغیره یا عاص بن وائل از 
ند؟ ک یار مکن نادان چه یه اک ینیب یا نمیکنار ابوبکر رد شد، ابوبکر به او گفت: آ

گفت: چطور پروردگار تو را  ی. و میردکار را کن یاو در جواب گفت: خودت ا
بردبار نگردانیده، چطور پروردگار تو را بردبار نگردانیده، چطور پروردگار تو را 

 . ٣بردبار نگردانیده

                                           
 ). ٤٥، ب ٦٣بخاری آن را روایت کرده است (ک  -١
 . ٢٨٨و  ٢٦٨، ٤/٣١؛ ٣/٦: منهاج السنة -٢
 . ٣/٩٥: البداية و النهاية -٣
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  دفاع کرد صابوبکر، اولین کسی که از پیامبر
را در مکه بزنند یا به قتل برسانند،  صھنگامی که مشرکان خواستند پیامبر

ر را زدند. از عروه بن زبیر کن رو مشرکان ابوبیکرد و از اابوبکر صدیق از او دفاع 
شدیدترین اعمالی که مشرکان  هاز عبدالله بن عمرو دربار«روایت است که گوید: 

انجام دادند، پرسیدم گفت: عقبه بن ابومعیط را دیدم که  صدر حق رسول خدا
ه دور گردن آمد و او در حال خواندن نماز بود. او عبایش را ب صبه طرف پیامبر

کرد. آنگاه ابوبکر آمد تا او را از  امبر انداخت و داشت به شدت پیامبر را خفه مییپ
گوید  خواھید مردی را بکشید که می دور کند و گفت: آیا می صپیامبر

پروردگارم، الله است؟! در حالی که او با دالیل آشکار و روشن از جانب 
حدیث اسماء آمده است: فریاد  در ١؟!»پروردگارتان به سوی شما آمده است

ای نزد ابوبکر آمد و گفت: رفیقت را دریاب و به فریادش برس. اسماء  رسنده
گوید: پس ابوبکر از پیش ما رفت در حالی که چھار تا گیسوی بافته شده داشت و 

گوید پروردگارم، الله  خواھید مردی را بکشید که می گفت: وای بر شما! آیا می می
برداشتند و به سوی ابوبکر ھجوم  صکان دست از سر پیامبراست؟! پس مشر

گرفت  سوھای خود را نمییاز گ یزیآوردند. سپس ابوبکر به نزد ما برگشت و چ

                                                                                                       
خیثمه بن سلیمان أطرابلسی با سندش از عایشه  از» البداية والنهاية«گویم: ابن کثیر در کتاب 

ھنگامی که «آورده که در آن روایت عایشه پس از آنکه اسالم آوردن ابوبکر را ذکر نمود، گفت: 
دور ھم جمع شدند و سی و ھشت مرد بودند، ابوبکر از پیامبر اصرار  صاصحاب و یاران پیامبر

مود: ای ابوبکر، تعداد ما کم است. ابوبکر فر صنمود تا دعوت اسالم را آشکار سازد. پیامبر
دعوت اسالم را آشکار ساخت و مسلمانان در اطراف  صکرد تا اینکه رسول خدا پیوسته اصرار می

کرد. ابوبکر از میان  مسجد پراکنده شدند و ھر فردی قوم و عشیره خود را به اسالم دعوت می
شسته بود. پس ابوبکر اولین کسی بود که مسلمانان برخاست و خطبه خواند در حالی که پیامبر ن

به سوی خدا و رسول خدا دعوت کرد. مشرکان بر ابوبکر و مسلمانان ھجوم آوردند و در اطراف 
مسجد، مسلمانان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. ابوبکر پایمال شد و به شدت زده شد، 

زد و آنھا را برای  وخته شده ابوبکر را میو عتبه بن ربیعة فاسق به او نزدیک شد و با دو کفِش د
اش تشخیص  اش از بینی ه زدن صورتش کج کرد. و بر روی شکم ابوبکر جھید تا جایی که چھر

 ]. ٣٠-٣/٢٩: البداية و النهايةتا آخر داستان [». شد داده نمی
 . ٥، ب ٦٢بخاری، ک  -١
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 .٢و١گشت برمیه کنیمگر ا

 که به سوی خدا دعوت کرد  کسیابوبکر، اولین 
ابوبکر، اولین کسی بود که به سوی خدا دعوت نمود. او به خاطر محاسن و 

رو  ھایی که داشت، در نزد  قریش دارای قدر و منزلت خاصی بود؛ از این خوبی
شروع به دعوت مردم به سوی اسالم نمود. و بزرگان اھل شوری: عثمان، طلحه، 
زبیر، عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده، به دست او مسلمان شدند، و این، برترین 

، کفار صھا با پیامبررفت و در بازار بیرون می صعمل است. وی ھمراه پیامبر
را یاری  صکرد. و در امر دعوت، بیش از حد پیامبر را به سوی اسالم دعوت می

را یاری  صکرد، بر خالف دیگران، که ھیچ یک از آنان تا این حد پیامبر می
با حجت و برھان و بیان و  صاند. او قبل از امر به قتال، ھمراه پیامبر ردهکن

 تُِطعِ  فََ� ﴿فرماید:  د. ھمچنان که خداوند متعال میکر دعوت، با کافران جھاد می
ٰ لۡ ٱ   ].٥٢الفرقان: [ ﴾٥٢ �َكبِ�ٗ  اِجَهادٗ  ۦبِهِ  ُهمِهدۡ َوَ�ٰ  فِرِ�نَ َ�

                                           
 . ٧/١٦٩: فتح الباریابو یعلی آن را اخراج کرده است. نگا:  -١
گوید: برای این سرگذشت ابوبکر،  فتح الباری. صاحب کتاب ٢٥٢و  ١٦٨ ٤/١٦٦؛ ٣/٤: منهاج السنة -٢

وجود دارد که بزار آن را به روایت محمد بن علی از پدرش، اخراج کرده  سشاھدی از حدیث علی
ترین انسان کیست؟  برای مردم خطبه خواند و گفت: شجاع ساست. بنا به آن روایت، علی

تند: تو. گفت: این را بدانید که ھیچ احدی برای جنگ با من از میان صف بیرون نیامده مگر گف
را  صترین انسان ابوبکر است. پیامبر ام ؛ اما با این وجود، شجاع اینکه تمام حقم را از او گرفته

به او  گرفت و کرد، و آن یکی او را می دیدم که قریش او را گرفته بودند، این یکی او را پرت می
گویی که تنھا یک اله وجود دارد و آن ھم الله  دھی و می گفتند: تو ھمه آلھه را یک اله قرار می می

زد و آن یکی را از  است. به خدا قسم، ھیچ کس به او نزدیک نشد بجز ابوبکر، که این یکی را می
گوید  ه میخواھید مردی را بکشید ک گفت: وای بر شما! آیا می کرد و می دور می صپیامبر

دھم آیا مؤمن  پروردگارم، الله است؟! سپس علی گریست. آنگاه گفت: شما را به خدا سوگند می
آل فرعون برتر است یا ابوبکر؟ مردم ساکت ماندند و ھیچ نگفتند. آنگاه علی گفت: به خدا قسم، 

ی ابوبکر کرد ول یک ساعت ابوبکر بھتر از مؤمن آل فرعون است، زیرا او ایمانش را پنھان می
 ].٧/١٦٩: فتح الباریکرد. [ ایمانش را آشکار می
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له آن ( قرآن) با آنـان جھـاد بزرگـی ین، و بوسکافران اطاعت مکن از یابنابر«
 .»بنما

به مدینه  صھای مکی است که قبل از ھجرت پیامبر این سوره، یکی از سوره
در انواع جھاد با جان و مال، س و قبل از امر به قتال، نازل شده است. پس ابوبکر

زیرا او قبل از امر به قتال و بعد از  ،ترین صحابه بوده است ترین و پیشقدم کامل
امر به قتال، جھت قیام برای دعوت به ایمان، در مکه و مدینه جھاد نموده است. 

نمود. به ھمین  کرد و با آنان مناظره و بحث می عوت میاو مشرکان را به اسالم د

يف صحبته  إنَّ أمن انلاس يلعّ « فرماید: در حدیث صحیحی می صخاطر پیامبر
و  یاریو با مال و جانش  مردم، هشتر از ھمیر بکھمانا ابوب« .١»وذات يده أبو��ر

لید ھمان . رفاقت و ھمراھی، با جان است و ذات ا»استرفاقت بر من منت نھاده 
ن یگذارتر ، منتصخبر داده که ابوبکر برای پیامبر صمال است . سپس پیامبر

 .٢افراد از مردم در جان و مال است

  ابوبکر، اولین کسی که مالش را جهت نصرت و یاری اسالم بذل نمود
روایت  صامام احمد از ابو معاویه از اعمش از ابوصالح از ابوھریره از پیامبر

ىِب  َماُل  َ�َفَعِ�  َما َ�طُّ  َماٌل  َ�َفَعِ�  َما« ن فرمودند:نموده که ایشا
َ
بُو َ�بىََك  قَاَل . بَْ�رٍ  أ

َ
 أ

                                           
ھیچ کسی در «روایت کرده است:  ٣٧٣٩ترمذی آن را در قسمت فضائل ابوبکر صدیق به شماره  -١

گوید:  ترمذی می». رفاقت و بخشندگی و بذل مالش، در نزد ما منتگذارتراز پسر ابو قحافه نیست
نمود و  بخشید و آن را بذل می است، یعنی او مالش را می» ليناأمن ع«به معنای » أمن إلينا«عبارت 

 صآمده که پیامبر سنھاد. = = در صحیح بخاری از ابوسعید خدری ھیچ گاه منتی بر کسی نمی
بُو بَْ�ٍر ، َولَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا َخِليًال...«فرمودند: 

َ
َّ ىِف ُصْحبَِتِه َوَماهِلِ أ َمنَّ انلَّاِس ىلَعَ

َ
ھمانا ابوبکر «. »إِنَّ أ

بیشتر از ھمه مردم، با مال و جانش بر من منت نھاده است و اگر من از میان امتم، کسی را 
کردم. اما دوستی و اخوت  کردم، حتما ابوبکر را انتخاب می بعنوان دوست صمیمی، انتخاب می

اند،  ز شدهتمام درھایی را که به مسجد با«در پایان، فرمود:  ص. آنحضرت»اسالمی، کافی است
 ] و بعدا خواھد آمد. ٨ب  ٨[بخاری، صحیح بخاری، ک  ».را سببندید جز دروازه خانه ابوبکر

 . ٢٤٥و  ١٦٦، ٥٤، ٤٣، ٨، ٤/٧؛ ٣/٤: منهاج السنة -٢
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نَا َهْل  َوقَاَل  بَْ�رٍ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا لََك  إِالَّ  َوَماىِل  أ مال ابوبکر  هھیچ گاه مالی به انداز« .١»ا�َّ

من و مالم  صبه من نفع نرسانیده است. ابوبکر گریه کرد و گفت: ای رسول خدا
دارد که چنین  . این حدیث صراحتًا بیان می»فقط برای تو و در خدمت تو ھستیم

بھره  فضیلتی مختص به ابوبکر است و علی یا کسی دیگر، از این فضیلت بی
 ھستند. 

و�ن يقيض يف مال أيب ب�ر كما يقيض يف مال « ھمچنین روایت شده است:
کرد آن گونه که در مال خودش  میدر مال ابوبکر تصرف  صپیامبر« .٢»نفسه

 . »نمود تصرف می
نبود، چون خداوند پیامبرش  صخوراک و پوشاک پیامبر هانفاق ابوبکر، تھی

نیاز کرده است، بلکه انفاق وی در حقیقت کمک و  را از مال تمامی مردم، بی
 جھت برپایی ایمان بود.  صیاری دادن پیامبر

در اسالم انجام داد، برای نجات و ای که در ص ھای مالی انفاق او و کمک
کردند یا قصد کشتن آنان را  رھایی مؤمنان بود که کافران آنان را اذیت می

ای که به خاطر خداوند شکنجه و اذیت و آزار  مانند خرید ھفت برده ،داشتند
گوید: س ھایی که توسط ابوبکر آزاد شد، بالل بود. عمر شدند. یکی از آن برده می

. و انفاق و ٣ماست و سرور ما را آزاد کرد. منظورش، بالل بودابوبکر سرور 

                                           
وقال هل نفع� اهللا إال بك، وهل «. در روایت دیگری آمده است: ٢/٢٥٣مسند احمد بن حنبل:  -١

ابوبکر گفت: آیا خداوند جر به وسیلة تو، به من نفع «. » اهللا إال بكنفع� اهللا إال بك، وهل نفع�
]. ترمذی از حدیث ابوھریره آن ٢/٢٦٦: مسندـال. [»رسانیده است؟ سه بار این جمله را تکرار نمود

بَا «را با این لفظ روایت کرده است: 
َ
َحٍد ِعنَْدنَا يٌَد إِالَّ َوقَْد اَكَ�يْنَاُه َما َخَال أ

َ
ُ ِعنَْدنَا يًَدا َما أل

َ
إِنَّ هل

بَْ�ٍر فَ
ِقيَاَمةِ 

ْ
ُ بَِها يَْوَم ال ای که در حق ما کرده، پاداش و  ھر کس ھر نوع کمک و بزرگی«: »يَُ�افِئُُه ا�َّ

ای در  ایم غیر از ابوبکر، به راستی او چنان کمک و بزرگی ایم و آن را جبران نموده جزایش را داده
. [ترمذی: شماره »دھد نیست و خداوند در روز قیامت جزایش را میحق ما کرده که قابل جبران 

٣٧٤١.[ 
ص  :تاريخ اخللفاء[خطیب بغدادی آن را از سعید بن مسیب به طور مرسل، روایت نموده است.  -٢

٣٨[ . 
 آن را آورده است.  ١/١٤٧، »ةاحللي«ابو نعیم در کتاب  -٣



 سابوبکر صدیق    ٢٦

 

 ،ازمند به خاطر نصرت و یاری اسالم بودیھای مالی ابوبکر به مؤمناِن ن کمک
زمانی که تمام مردم دشمن اسالم بودند. و امثال چنین مالی امکان ندارد که 

آن اتفاق  در حدیثی که بر صحت صباقی بماند. به ھمین خاطر است که پیامبر 
است، ھنگامی که میان عبدالرحمن بن عوف و خالد بن ولید اختالف و جر و 

ْصَحاىِب  �َُسبُّوا الَ « بحث بود، فرمود:
َ
نَّ  فَلَوْ  ، أ

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
�َْفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
 ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َحِدِهمْ 
َ
سوگند به کسی که  به اصحاب و یاران من ناسزا نگوئید.« .١»نَِصيَفهُ  َوالَ  أ

کوه ُاحد، طال (و جواھرات) را  هجانم در دست اوست، اگر ھر یک از شما به انداز
 . »رسد (در راه خدا) انفاق کند، به یک مد، و نصف مِد آن نمی

مطلقی است که ھر فرد  هھمانا غذا دادن به شخص گرسنه از نوع صدق
ھای مالی ابوبکر  انفاق و کمک تواند تا روز قیامت آن را انجام دھد. بنابراین می

و مؤمنان نبود، بلکه جھت  صتنھا به خاطر تأمین مخارج و مایحتاج پیامبر
نصرت و یاری اسالم بود و فضیلت او در ھمین است. یعقوب بن سلیمان در 

گوید: حمیدی برای ما نقل نموده و گفت که سفیان برای ما نقل  تاریخش می
یان نقل نموده است که ابوبکر اسالم آورد در نموده و ھشام از پدرش برای سف

آن را در راه خدا خرج کرد؛ از جمله  هحالی که چھل ھزار درھم داشت. او ھم
بالل، عامر بن فھیره، زنیره، نھدیه و دخترش، کنیز بنی مؤمل، و ام عبیس را آزاد 

زاد ھای ضعیف را آ بینم که برده . ابوقحافه به ابوبکر گفت: ای پسرم، می٢نمود
ت یان حماکافران و مشرکه از طرف ککنی، به راستی اگر افرادی را آزد کنی  می

شوی. ابوبکر گفت: ھمانا من آنچه را که دوست دارم (یعنی رضایت و خشنودی 
 .٣خواھم خدا)، می

                                           
 ».من أحدهم ... كوما أدر«مسلم آن را با لفظ:  ). و٥، ب ٦٢بخاری آن را روایت کرده است .(ک  -١

 . ]١٩٦٧، ص ٢٢١، ح ٤٤ک [ روایت کرده است.
اسالم آورد و در آن روز  سابوبکر«روایت کرده که او گوید:  سسعید بن أعرابی از عبدالله بن عمر -٢

درھم  تر از پنج ھزار چھل ھزار درھم در منزلش بود. زمانی که به مدینه ھجرت نمود، مالش کم
 ». ھا و کمک و یاری اسالم مصرف کرده بود بود. که ھمه آن را در راه آزاد کردن برده

پدر جان، ھمانا من آنچه را که در نزد خداست، «در روایت ابن جریر آمده که ابوبکر گفت:  -٣
 ». خواھم می



 ٢٧  برترین صحابه سابوبکر صدیق

 

ابوبکر ھنگامی که ھجرت نمود، مالش را ھمراه خود برد و ابوقحافه آمد و به 
ش رفت، پس آیا مالش را پیش شما به جا گذاشت یا اش گفت: ابوبکر خود خانواده

آن را با خود برد؟ اسماء گفت: آن را به جا گذاشت و من مقداری از آن را در 
روزن خانه گذاشته بودم، آن را آوردم و گفتم این ھمان مال است، تا خیالش 
راحت شود و خوشحال شود که ابوبکر آن مال را برای زن و فرزندانش به جا 

ثروتمندی  هته است. ابوقحافه ھیچ از آن مال را نخواست، و این نشان دھندگذاش
ابوبکر  صھای فقیری بودند، پیامبر باشد. اصحاب صفه انسان یاش م نیازی و بی

را تشویق کرد که به آنان غذا دھد. پس او سه نفر را با خود به خانه برد و 
مسطح بن  هدیق مخارج و نفق. ابوبکر ص١ده نفر را با خود به خانه برد صپیامبر

کرد. مسطح یکی از کسانی بود که  أثاثه که از خویشاوندان دورش بود، تأمین می
رو ابوبکر سوگند خورد که دیگر مخارج  در ماجرای قصه افک دست داشت ؛ از این

او را تأمین نکند. به ھمین خاطر خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:  هو نفق

  َوَ� ﴿
ۡ
ْ  تَلِ يَ� ْولُوا

ُ
َعةِ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  لِ َفۡض لۡ ٱ أ ن لسَّ

َ
ْ تُوٓ يُؤۡ  أ ْوِ�  ا

ُ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ أ ۡ ٱوَ  ِك�َ َمَ�ٰ ل  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

ِۖ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ْ عۡ َوۡ�َ  �َّ ْۗ َفُحوٓ ۡص َوۡ�َ  ُفوا َ�  ا
َ
ن ُ�ِبُّونَ  �

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  أ ُ ٱوَ  لَُ�مۚۡ  �َّ  ﴾٢٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

 ].٢٢النور: [
د یـان شما دارای برتری (مالی) و وسـعت زنـدگی ھسـتند نبایه از مکھا نآ«

ان و مسـتمندان و مھـاجران در راه یکـه از انفاق نسبت به نزدکنند کاد یسوگند 
د یـدار ا دوسـت نمـییـآ ،نند و چشـم بپوشـندکد عفو یباھا  آن ،ندیغ نمایخدا در

 .»خداوند شما را ببخشد؟! و خداوند آمرزنده و مھربان است
آنگاه ابوبکر گفت: چرا، به خدا قسم، دوست دارم که خداوند مرا ببخشد. از 

مسطح را از سر گرفت. حدیثی که در این باره وارد  هرو تأمین مخارج و نفق این
 .٣و ٢داردشده، در صحیح بخاری و مسلم وجود 

                                           
، ٦١ک  :حیح بخاریاند. نگاه کنید به ص بخاری ومسلم آن را از عبدالرحمن بن ابوبکر روایت کرده -١

 . ٢٥ب 
 . ٢٧٧٠شماره  :؛ و صحیح مسلم٢٠١-٥/١٩٨ :صحیح بخاری -٢
 . ٢٨٩و ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٤، ٢٤٥، ٥٠، ٤٥، ٤٤، ٧، ٤/٤ :منهاج السنة -٣





 

 

 

فضیلت و برتری پیشی گرفتن برای انفاق مال و جنگیدن با 
صحابه  هوبکر برای این دو مورد از همدشمنان، و اینکه اب

 تر بوده است  پیشقدم

کنندگان در راه خدا نازل شده، ابوبکر  مدح و ستایش انفاق های که دربار ھرآیه
 هاولین کسی است که از میان امت مصداق و مراد آیه است؛ مانند این فرمود

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿خداوند متعال:  نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
 َظمُ أ

ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َّ�  ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْ َوَ�   ].١٠الحدید: [ ﴾َتلُوا

ه کـسـانی کدند (با یردند و جنگکه انفاق کروزی فتح میه قبل از پکسانی ک«
ھستند سانی کتر از  مقام بلندھا  آن ،ستندیسان نیکردند) کروزی انفاق یپس از پ

 .»ردندکه انفاق نمودند و جھاد که بعد از فتح مک
بنابراین، کسانی که قبل از صلح حدیبیه در انفاق مال و جنگیدن با دشمنان 

اند، برتر از کسانی ھستند که بعد از آنان اقدام به چنین کاری  پیشی گرفته
، برتر و افضل اند ی که در انفاق و قتال پیشی گرفتهیکردند. و ابوبکر از تمامی آنھا

توانست  ایمان آورده بود، تا جایی که می صاست، زیرا او از زمانی که به پیامبر
 نمود.  کرد و با دشمنان اسالم جھاد و مبارزه می مالش را در راه خدا انفاق می

رو عمر از  ھر کسی که زود اسالم آورده باشد برتر از دیگران نیست. از این
ی و نه نفر، اسالم آورد در حالی که براساس جمله کسانی است که پس از س

 نصوص صحیح از اغلب کسانی که پیش از او مسلمان شدند، افضل و برتر است. 
مدح و ستایش انفاق کنندگان و مجاھدان در راه  هیکی دیگر از آیاتی که دربار

 هخدا نازل شده و ابوبکر اولین فردی است که مصداق و مراد آن است، این فرمود

ِينَ ٱ﴿ند است: خداو َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 َظمُ أ

ِۚ ٱ ِعندَ  َدرََجةً  ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  .١]٢٠: بةالتو[ ﴾٢٠ �ُِزونَ َفا

                                           
 . ٢٨٩و ١٣٦، ٤٥، ٤/٤٢ :منهاج السنة -١



 سابوبکر صدیق    ٣٠

 

راه خـدا  شـان دریھا ردند، و با اموال و جانکمان آوردند، و ھجرت یه اکآنھا «
 .»روز و رستگارندیپھا  آن و ،جھاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است

 پیشی گرفتن ابوبکر از عمر در انفاق مال 
رسول «روایت است که گوید: س در سنن ترمذی و سنن ابوداود از عمر

به ما دستور داد که به فقرا و نیازمندان صدقه دھیم. من ھم این کار را  صخدا
رضایت خود قسمتی از مالم را به او دادم تا آن را به نیازمندان بدھد. کردم و با 

 های؟ گفتم: به انداز ات باقی گذاشته آنگاه فرمود: چه چیزی را برای خانواده
ھمین مقداری که انفاق نمودم. و ابوبکر تمام آنچه که در نزدش بود آورد. 

ای؟  ات باقی گذاشته فرمود: ای ابوبکر، چه چیزی را برای خانواده صپیامبر
د) گفتم: ھرگز در ھیچ یشان باقی گذاشتم. (عمر گوگفت: خدا و رسولش را برای

 .٢و١»گیرم کاری از او پیشی نمی

، صمصاحبت و همراهی پیامبر فضیلت؛ صو رفیق همیشگی پیامبر یارابوبکر، 
 ابوبکر در آن  گرفتنمقاصد آن، و پیشی 

شود  امل مصاحبت و رفاقت کم میاسم جنس است که ھم ش» الصحبة« هکلم
شود: یک ساعت، یک روز، یک  و ھم شامل مصاحبت و رفاقت زیاد. گفته می

 عمر، او را مصاحبت و ھمراھی نمود.  هجمعه، یک ماه، یک سال و ھم

 صپیامبر همراهیفضیلت مصاحبت و 
زمان  يأيت« ثابت شده که ایشان فرمودند: صدر حدیث صحیحی از پیامبر

 ِ�يُ�مْ  َهْل لفظ:  و� .ج من انلاس، فيقال هلم: هل في�م من صحب انليب يغزو فئام
ى َمنْ 

َ
ِ  رَُسوَل  َرأ  َهْل : َ�يَُقاُل  انلَّاِس، ِمنَ  فِئَامٌ  َ�ْغُزو ُ�مَّ  لَُهْم، َ�يُْفتَحُ  َ�َعْم،: َ�يَُقولُونَ  ؟ج ا�َّ

ى َمنْ  ِ�يُ�مْ 
َ
ِ  رَُسوَل  من َصِحَب  َصِحَب  َمنْ  َرأ  ُ�مَّ  ، لَُهمْ  َ�يُْفتَحُ  ، َ�َعمْ :  ُقولُونَ َ�يَ  ؟ج ا�َّ

                                           
قب و فضائل، به ، و ترمذی آن را در مبحث منا١٦٧٨ابوداود آن را در مبحث زکات، به شماره  -١

 گوید که این حدیثی صحیح است.  اند. ترمذی می روایت کرده ٣٦٧٦شماره 
 . ٢٨٩-٤/٤٥ :منهاج السنة -٢



 ٣١  پیشی گرفتن برای انفاق مال و جنگیدن با دشمنان... فضیلت و برتری

 

 ؟ و�ج فيقال هلم: هل في�م من رأی من رأی من رأی رسول اهللا انلَّاِس، ِمنَ  فِئَامٌ  َ�ْغُزو
 ؟ فيقولون: نعم، فيفتح هلم و�ج من صحب من صحب من صحب رسول اهللافظ: ل

از مردم   یه گروھکد یفرا خواھد رس یزمان«. ١»كفيذكر الطبقة الرابعة كذال«لفظ: 
ه ھمراه کھست  یسکشما ان یا در میپرسند: آ یگر) میدیکروند. و (از  یبه جھاد م

  شوند. سپس، یروز می. و پیند: بلیگو ی)؟ میبوده است (صحاب صامبر خدایپ
ه ھمراه صحابه کھست  یسکان شما یا در میپرسند: آ یه مکرسد  یفرام یزمان

 یشوند. سپس زمان یروز می. و پیند: بلیگو ی)؟ میبوده است(تابع صامبر خدایپ
 ین ھمراھیه با تابعکھست  یسکان شما یا در میپرسند: آ یه مکرسد  یفرا م

شان  بینص یروزی. و فتح پیند: بلیگو یباشد. م یتبع تابع یعنیرده باشد؟ ک
 باشد). ین مین و تبع تابعیلت صحابه، تابعیث فوق در مورد فضی. (حد»گردد یم

چھارم را به ھمان صورت ذکر  هطبق صپیامبر«لفظ دیگری آمده است:  در
ھا بر دشمنان را به حکم پیروزی انسان ص. در این حدیث پیامبر»کند می

مصاحبت و ھمراھی با او و دیدن او معلق کرده و پیروز گردانیدن مؤمنان از 
آورده  را دیده و به او ایمان صطرف خداوند، به خاطر کسی بوده که پیامبر

شود اگر چه اعمال  است. این ویژگی برای افراد دیگری غیر از صحابه ثابت نمی
 باشد.  صاز اصحاب و یاران پیامبر یکنیک آنان بیشتر از اعمال نیک ھر 

  صپیشی گرفتن ابوبکر در مصاحبت و همراهی پیامبر

                                           
. در روایتی از مسلم آمده است: ٥٢، ب ٤٤؛  صحیح مسلم، ک ٧٦، ب ٥٦صحیح بخاری، ک  -١

. و در صحیح شوند ) پیروز میصبه خاطر آن (مصاحبت و ھمراھی با پیامبر: «»فيفتح هلم به«
وددت أ� رأيت إخوا�. قالوا: يا رسول اهللا أولسنا «بخاری و مسلم روایت است که ایشان فرمودند: 

دوست داشتم که « »؟ قال: بل أنتم أصحايب، و�خوا� اذلين يأتون بعدي يؤمنون يب ولم يرو�كإخوان
ن تو نیستیم؟ فرمود: نه، ، مگر ما برادراصبرادرانم را ببینم. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا

آیند، به من ایمان  اند که بعد از من می شما اصحاب و رفیقان من ھستید، و برادران من کسانی
مراد برادرانی بوده که » برادرانم« ۀ. معلوم است که گفت»اند آورند و حال آنکه مرا ندیده می

ری رفاقت و مصاحبت اند، چون اصحاب او، فضیلت و برت نبوده صاصحاب و رفیقان پیامبر
 . ]٤/٢٤٤ :منهاج السنة[را دارند که کسی دیگر غیر از آنان، چنین فضیلتی ندارد.  صپیامبر
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، مصاحبت و رفاقت و باالترین مراتب آن است هابوبکر صدیق در باالترین قل
مبعوث شده تا زمانی که از دنیا رفته، ھمواره یار و  صزیرا او از زمانی که پیامبر

 صامبریرفیق و مددکار او بوده است. به راستی اگر تمام مدتی که ابوبکر با پ
بوده و به  صشک آن اوقاتی که تنھا ابوبکر با پیامبر بوده، شمارش شود. بی

است که به ھر یک از صحابه اختصاص ابوبکر اختصاص دارد، چند برابر اوقاتی 
اند، به ھیچ  بوده صدارد. اما اوقاتی که ھم ابوبکر و ھم دیگر صحابه با پیامبر

 یک از آنان اختصاص ندارد. 
از  صو تصدیق پیامبر صاما نھایت شناخت و محبت ابوبکر نسبت به پیامبر

ای که  ؛ برتریدارد  جانب او، چیزی است که ابوبکر در آن بر سایر صحابه برتری
ای که چنین امری بر ھیچ یک از کسانی  ، به گونه کامًال او را از دیگران جدا نموده

گاھی دارند، پوشیده نیست. و اما کسی  که به احوال و اوضاع صحابه شناخت و آ
شود. ھمچنین  که به احوال و اوضاع صحابه شناخت ندارد، شھادتش پذیرفته نمی

و یاری دادن او در راه دین و دعوت اسالم از  صپیامبرابوبکر برای  هنفع و فاید
 جانب ابوبکر، چیزی است که وی در آن بر سایر صحابه برتری و پیشی دارد. 

است  صاموری که ذکر شد، ھمان مقاصد و مزایای مصاحبت و رفاقت پیامبر
 و صحابه شایستگی آن را دارند که به خاطر آن بر دیگران برتری یابند. ابوبکر در

 یمنحصر به فرد یھا آن ویژگی هاین فضیلت، از لحاظ مقدار، نوع، صفت و فاید
روایت  صدارد که دیگر صحابه  فاقد آن ھستند. و حدیثی که ابودرداء از پیامبر

 َوَواَساِ� «فرماید:  می صنموده است، بر این امر داللت دارد؛ آنجا که پیامبر
 .١»مالش، مرا یاری دادابوبکر با جان و « »َوَماهِلِ  بِنَْفِسهِ 

بر » إال تنصروه«در سفر هجرت به مدینه، داللت آیة  صیار و رفیق پیامبر ابوبکر،
 أفضل بودن ابوبکر به هفت دلیل

بدون شک فضیلتی که در سفر ھجرت به مدینه برای ابوبکر حاصل شده، 
برای ھیچ یک از صحابه حاصل نشده و این، چیزی است که قرآن، سنت و اجماع 

ر آن داللت دارد. پس این فضیلت و برتری برای ابوبکر ثابت است ولی برای ب

                                           
 . ٤٦٥-٤/٤٦٤ :جمموع الفتاوی. و نگاه کنید به ٢٤٥-٤/٢٣٤ :منهاج السنة -١
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وهُ  إِ�َّ ﴿فرماید:  عمر، عثمان، علی و دیگر صحابه ثابت نیست. خداوند می  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ
هُ  ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ

َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  وُل َ�قُ  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َّ�  ۖ نَزَل  َمَعَنا
َ
ُ ٱ فَأ يََّدهُ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

َ
ِينَ ٱ َ�َِمةَ  وََجَعَل  َهاتََروۡ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو� َّ� 

 ْ فۡ ٱ َ�َفُروا � لسُّ ِ ٱ َوَ�َِمةُ  َ�ٰ ۗ ُعلۡ لۡ ٱ ِ�َ  �َّ ُ ٱوَ  َيا  .١]٤٠: بةالتو[ ﴾٤٠ َحِكيمٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
ن ساعات، او را یترلک(و در مش ،ردکاری ید، خداوند او را ینکاری نیاگر او را «

ه کردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه ک) آن ھنگام ،تنھا نگذاشت
ه آن دو در غار کدر آن ھنگام  ،شتر ھمراه نداشت)ینفر ب یکن نفر بود (و یدوم

ن موقع، یدر ا» غم مخور، خدا با ماست!«فت: گ بودند، و او به ھمراه خود می
ه مشاھده کی یرھاکو با لش ،نه (و آرامش) خود را بر او فرستادکیخداوند س

ھا  آن ن قرار داد، (وییافران را پاکو گفتار (و ھدف)  ،ت نمودید، او را تقویردک نمی
و  ،است روز)ین او)، باال (و پیی) و سخن خدا (و آ،ست مواجه ساختکرا با ش

 .»م استکیز و حیخداوند عز
ر صدیق وجود دارد که کریمه، چند فضیلت برای ابوبک هبا توجه به این آی

 عبارتند از:
 اینکه کافران او را بیرون کردند:  -۱

(دومین نفر) الزم  »اثنني ثاين«را بیرون کردند و از عبارت  صکافران پیامبر
ه باشند و به ھمین صورت دن کرپیامبر و ھم ابوبکر را بیرو آید که کافران، ھم می

 هرا بیرون کردند. البته در حقیقت کافران ھمھردو  بوده و در واقع کافران

ٓ لِلۡ ﴿فرماید:  مھاجرین را بیرون کردند ھمان طور که خداوند می ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل
ِينَ ٱ خۡ  �َّ

ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا مۡ  رِهِمۡ دَِ�

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� ٰ َورِۡض  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ َوَ�نُ�ُ َّ� 

                                           
 ، یا زندانی کردن و یا تبعید او راصگوید: ھنگامی که مشرکان قصد کشتن پیامبر /ابن کثیر -١

به ھمراه دوستش از دست آنان گریخت. رفیق و دوستش، ابوبکر پسر  صداشتند، پیامبر
ابوقحافه بود. پیامبر و ابوبکر به غار ثور پناه بردند و سه شبانه روز در آنجا ماندند. مشرکان به 

قرار بود از اینکه  نگران و بی سدنبال آنان رفتند و سپس به طرف مدینه حرکت کردند. ابوبکر
شود. پس پیامبر او را  صرکان آنان را پیدا کنند و از جانب آنان اذیت و آزار متوجه پیامبرمش

 . ]٢/٣٥٨ :تفسیر ابن کثیر[آرام کرد و او را دلداری نمود 
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ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ].٨الحشر: [ ﴾٨ ِدقُونَ ل�َّ

اشـانه و امـوال خـود که از خانـه و کاست  یران مھاجرانیفق ین اموال برایا«
طلبند و خدا و رسولش را  یاو را م یفضل خداوند و رضاھا  آن رون رانده شدند،یب
 .»انندیراستگوھا  آن نند،ک یم یاری

ذِنَ ﴿فرماید:  در جای دیگری می
ُ
ِينَ  أ �َُّهمۡ  َتلُونَ يَُ�ٰ  لِ�َّ

َ
ْۚ  بِ� َ ٱ �نَّ  ُظلُِموا َّ�  ٰ َ�َ 

ِينَ ٱ ٣٩ لََقِديرٌ  هِمۡ نَۡ�ِ  خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا ٓ  َحقٍّ  بَِغۡ�ِ  رِهِمدَِ� ن إِ�َّ

َ
ْ  أ ُ ٱ َر�َُّنا َ�ُقولُوا َّ�﴾ 

 ].٤٠-٣٩الحج:[

چرا  ،ده، اجازه جھاد داده شده استیل گردیه جنگ بر آنان تحمکسانی کبه «
ه از خانه و کھا تواناست. ھمانھا  آن ارییو خدا بر  ،اند ه مورد ستم قرار گرفتهک

گفتنـد: پروردگـار مـا، خـدای  ه مـیکـنیشھر خود، به ناحق رانـده شـدند، جـز ا
 .»تاست!یک

خود بیرون کردند که آنان  ها از خانه و کاشانکافران بدین خاطر مسلمانان ر
گذاشتند مسلمانان با حالت ایمان در مکه اقامت کنند و از آن طرف  نمی

رو کافران و مشرکان  مسلمانان ھم به ھیچ وجه حاضر به ترک ایمان نبودند، از این
 . ١مکه، مسلمانان را از آنجا بیرون کردند، چون آنان مؤمن بودند

 در غار ثور بود:  صتنھا یار و رفیق پیامبر اینکه ابوبکر -۲
بود ھنگامی که خداوند او را یاری کرد، بدان گاه  صکسی که ھمراه پیامبر

که کافران او را از مکه بیرون کردند، ابوبکر بود. او دومین نفر بود و خدا 

داللت بر کمی عدد دارد، زیرا عدد یک، » ثانی اثنني« هشان بود. فرمود سومین

بوده  صن چیز ممکن است، پس وقتی که فقط یک نفر، ھمراه پیامبرکمتری
 دھد که عدد یک، در نھایت قلت و کمی است.  ین امر نشان میباشد، ا

بوده،  صبه عالوه، در جاھایی که از میان بزرگان صحابه یک نفر با پیامبر
ار در ھجرت به مدینه، قر صابوبکر ھمان یک نفر بوده است ؛ مانند سفر پیامبر

امبر در میان سایبان که جز ابوبکر کسی با او نبود، و مانند خارج شدن یگرفتن پ
شان به اسالم، که از میان بزرگان به سوی قبائل عرب جھت دعوت صپیامبر

                                           
 . ٢٦٧و  ٢٦٦، ٤/٣٣ :منهاج السنة -١
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گاھی  صصحابه تنھا، ابوبکر با او بود. کسانی که به احوال پیامبر شناخت و آ
برای کس  صمراھی پیامبراند که این اختصاص به مصاحبت و ھ دارند، متفق

 . ١دیگری غیر از ابوبکر حاصل نشده است
 در غار بود:  صابوبکر، یار و رفیق پیامبر -۳

برای ابوبکر بنا به نص قرآن ثابت  صفضیلِت بودن در غار ثور ھمراه پیامبر
است. و در صحیح بخاری و صحیح مسلم در حدیثی که انس از ابوبکر صدیق 

  َ�َظْرُت «او گفت: روایت کرده، آمده است که 
َ

قَْدامِ  إىِل
َ
ِ��َ  أ ْنُ  رُُءوِسنَا ىلَعَ  الُْمرْشِ

َ
 ىِف  َو�

َغارِ 
ْ
ِ  رَُسوَل  يَا َ�ُقلُْت  ال نَّ  لَوْ  ا�َّ

َ
َحَدُهمْ  أ

َ
  َ�َظرَ  أ

َ
نَا قََدَميْهِ  إىِل برَْصَ

َ
َْت  أ

َ
بَا يَا :َ�َقاَل  قََدَميْهِ  حت

َ
 أ

ُ  بِاثْنَْ�ِ  َظنَُّك  َما بَْ�رٍ  ھای مشرکان بر باالی سرمان در حالی  به قدم« .٢»ُهَماثَاثِلُ  ا�َّ
که در غار بودیم نگاه کردم و گفتم: ای رسول خدا، اگر یکی از آنان به زیر پاھای 

دو  هفرمود: ای ابوبکر، دربار صبیند. پیامبر خود نگاه کند، بدون شک ما را می
ین اینکه اھل ؟ این حدیث در ع»شان خداست، چه گمانی داری نفری که سومین

اند، قرآن نیز معنای  علم بر صحت آن اتفاق نظر دارند و آن را تلقی به قبول نموده
 .٣کند آن را تأیید می

 است:  صاینکه ابوبکر یار و رفیق ھمیشگی پیامبر -۴

در غار  صتنھا به مصاحبت و ھمراھی پیامبر ﴾ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل  إِذۡ ﴿ه فرمود
است. کسی که  صبکر یار و رفیق ھمیشگی پیامبرثور اختصاص ندارد، بلکه ابو

نشینی با پیامبر داشته و کس دیگری در این امر با او مشارکت ندارد. کمال ھم
به ابوبکر اختصاص دارد. این چیزی  صپس کمال مصاحبت و رفاقت پیامبر

                                           
 . ٢٥٥-٢٥٢، ٤/٧ :منهاج السنة -١
ھم آن را با این لفظ روایت نموده:  روایت کرده است. و بخاری ١٨٥٤مسلم آن را به شماره  -٢

َغاِر، ىِف  ج انلَّىِبِّ  َمعَ  ُكنُْت «
ْ
يُْت  ال

َ
ِ��َ  آثَارَ  فََرأ ، رَُسوَل  يَا قُلُْت  الُْمرْشِ ِ نَّ  لَوْ  ا�َّ

َ
َحَدُهمْ  أ

َ
 :قَاَل . َرآنَا قََدَمهُ  َرَ�عَ  أ

ُ  بِاثْنَْ�ِ  َظنَُّك  َما ھای پاھای مشرکان را دیدم. گفتم:  دم و نشانهدر غار بو صبا پیامبر« .»ثَاثِلُُهَما ا�َّ
فرمود:  صبیند. پیامبر ای رسول خدا، اگر یکی از آنان، پایش را بلند کند، بدون شک ما را می

 .؟»شان است، چه گمانی داری درباره دو نفری که خدا سومین
 . ٢٤١-٤/٢٤٠ :منهاج السنة -٣
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گاه باشد، بدان معتیو  صاست که کسانی که از احوال پیامبر رفند و در ارانش آ
از ابودرداء روایت  یه بخارک یثیه در حدکھمچنان  ،ندارند یختالفچ ایآن ھ

هل أنتم «فرمایند:  در بخشی از آن حدیث می صنموده آمده است که پیامبر
؟ این حدیث بیان »دارید آیا شما دست از سِر رفیقم بر نمی« »تار�وا يل صاحيب

گردانیده با  ، تنھا ابوبکر را به یار و رفیق خود مختصصدارد که پیامبر می
وجودی که دیگران را نیز، جزو اصحاب و یاران خود قرار داده است. اما در این 

نشینی خود، مختص گردانیده حدیث، پیامبر، ابوبکر را به کمال مصاحبت و ھم
ھا و  اند: فضائل ابوبکر صدیق، ویژگی روست که بعضی از علما گفته است. از این

 .١ا وی مشارکت نداردخصوصیاِت اوست که کسی در آن، ب
 شفقت و دلسوزی نمود:  صه ابوبکر، بر پیامبرکنیا -۵

دھد که یار و رفیق پیامبر، بر او شفقت و  نشان می ﴾َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿ هفرمود
دلسوزی نموده، دوستش داشته، و یار و یاورش بوده که نگرانش شده است؛ زیرا 

نگرانی ابوبکر به انسان در حالت ترس، نگران کسی است که دوستش دارد. 
کشته شود و در نتیجه  صبدین خاطر بوده که مبادا پیامبر صنسبت پیامبر

اسالم از بین برود. به ھمین خاطر ھنگامی که در سفر ھجرت به مدینه با پیامبر 
علت  صرفت و باری دیگر در پشت سرش . پیامبر بود، یک بار در جلویش راه می

آورم که ممکن است کافران  وقتی به یاد می«فت: این کار را از او پرسید. ابوبکر گ
گیرم، و وقتی به یاد  در کمین تو نشسته باشند، آن وقت در پیش رو قرار می

آورم که ممکن است کافران به دنبال تو باشند، آن وقت پشت سرت قرار  می
احمد آن را در مبحث فضائل صحابه روایت کرده و گوید: وکیع از نافع ». گیرم می
 صھنگامی که پیامبر«بن عمر از ابن ابوملیکه برای ما نقل نموده است که: از ا

به مدینه ھجرت نمود، ابوبکر با او بیرون رفت و به طرف غار ثور حرکت کردند. 
 صرفت. پیامبر و جلوی او راه می صگوید: ابوبکر مدام پشت سر پیامبر راوی 

بکر گفت: ای رسول خدا، کنی؟ ابو به او گفت: تو را چه شده که این چنین می
ترسم که کسی از مشرکان از پشت تو را بگیرد، از این رو پشت سر تو حرکت  می

                                           
 . ٢٥٢-٤/٢٤٥ھمان،  -١
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رو  ترسم که کسی از مشرکان از پیش رو بیاید و به تو برسد، از این کنم، و می می
افتم. راوی گوید: ھنگامی که به غار رسیدیم، ابوبکر گفت: ای رسول  جلویت می

نافع گوید که مردی از ». شوم یروز مینم تا بر آن پک یر را ماکن یخدا، ھمچنان ا
ابن ابوملیکه برای من نقل نموده که ابوبکر سوراخی را در غار دید و پایش را 
روی آن گذاشت و گفت: ای رسول خدا، اگر از این سوراخ گزند یا نیشی باشد، 

ھایی  و آسیب ھا شد که در خطرات و گزند بگذار به من برسد. ابوبکر راضی نمی
باشد، بلکه جان او را بر خود مقدم  صکه ممکن بود پیش بیاید، مانند پیامبر

ترین آسیب به داشت و حاضر بود که ھر گزند و آسیبی متوجه او شود اما کم می
کشته شود و حال آنکه او  صشد که رسول خدا نرسد. او راضی نمی صپیامبر

د که جان و خانواده و مالش را فدای گزی زنده بماند، بلکه این امر را بر می
مؤمنان  هکند. و این بر ھر مؤمنی واجب است و ابوبکر صدیق از ھم صپیامبر

 .١بیشتر آن را عملی ساخت
 الھی:  هدر معیت و ھمراھی ویژ صمشارکت نمودن با پیامبر -۵

َ ٱ إِنَّ ﴿ه: فرمود  در این صدر مشارکت نمودن ابوبکر صدیق با پیامبر ﴾َمَعَنا �َّ
معیت و ھمراھی، صریح است. معیتی که مختص به ابوبکر است و نصیب ھیچ یک 

دھد که خداوند با کمک و یاری  از مخلوقات نشده است. این فرموده نشان می
ر، کابوب یخبر داده بود که: ا صکردنشان بر دشمنان، با آنان بوده است. پیامبر

دھد؛ یاری  کافران یاری میدھد و ما را بر  ھمانا خداوند من و تو را یاری می

 رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿فرماید:  ھمچنان که خداوند متعال می ،بزرگداشت و محبت
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا  ٱ َ�ُقومُ  مَ َوَ�وۡ  َيا�ُّ

َ
 ].٥١غافر: [ ﴾٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

ا و یـدر زنـدگی دنانـد،  مان آوردهیه اکسانی را کامبران خود و ین پیقیما به «
 .»میدھ اری مییزند یخ ه گواھان به پا میک(در آخرت) روزی 

َ ٱ إِنَّ ﴿ه فرمود نھایت مدح و ستایش ابوبکر است، چون این آیه نشان  ﴾َمَعَنا �َّ
ایمانی  ،را دیده صدھد که او از جمله کسانی است که با حالت ایمان پیامبر می

ھمراه پیامبر در چنین حالی است که  که مقتضی نصرت و یاری خداوند برای او

                                           
 . ٢٦٣-٤/٢٦٢ :منهاج السنة -١
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اند، مگر کسی که  نصیب از یاری گشته مردم در آن فروگذار شده و بی هعام
ھمانا «نه گفته است: یاش کرده باشد. به ھمین خاطر سفیان بن عی خداوند یاری

. و گفته که ھر ١خداوند به خاطر پیامبرش تمام مردم را نکوھش کرده بجز ابوبکر
را انکار نماید، کافر گشته است، زیرا او  صھمراھی او با پیامبر کس مصاحبت و

گروه دیگری از علما مانند ابوالقاسم ». در این صورت قرآن را تکذیب نموده است
اند: این معیت و ھمراھِی خاص برای کسی غیر از ابوبکر  سھیلی و دیگران گفته

 كما ظن«فرماید:  که می صپیامبر هن این بخش از گفتیثابت نشده است. ھمچن
؟ »شان است، چه گمانی داری دو نفری که خدا سومین هدربار« »باثن� اهللا ثاثلهما

ھمین امر است. ھمان طور که اختصاص آن دو به معیت خاص  هنشان دھند
خداوند با لفظ و ظاھر عبارت، ظاھر و آشکار است، در معنا و واقع ھم ظاھر و 

: (محمد، رسول خدا) »حممد رسول اهللا«د: ش گفته می صآشکار است. به پیامبر

خليفة «گفتند:  پس زمانی که ابوبکر بعد از او به خالفت رسید، مردم به او می
» رسول الله« هرا به کلم» خلیفه« ه. آنان کلم»جانشین رسول خدا« »رسول اهللا
 های که به کلم اضافه شده است. کلمه» الله«کردند که این کلمه ھم به  اضافه می

اضافه شده است. این » الله«اضافه شده، در حقیقت به خود » الله«ضافه شده به ا

و » إن اهللا معنا«ه بردند، دقیقًا فرمود تعبیری که مسلمانان برای ابوبکر به کار می

سازد. ھنگامی که بعد از او عمر به  را محقق می »باثن� اهللا ثاثلهما كما ظن«

(امیر مؤمنان) بدین صورت »: ام� املؤمن�« گفتند: خالفت رسید، مردم به او می
 . ٢شد، از بین رفت آن از سایر صحابه جدا می های که ابوبکر به وسیل ویژگی

ینکه ابوبکر در حال فرو فرستادن آرامش و یاری از جانب خدا، یار و ھمراه  -۶

نَزَل ﴿  فرماید: بود: خداوند متعال می صپیامبر
َ
ُ ٱ فَأ  هِ َعلَيۡ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

يََّدهُ 
َ
 ].٤٠: بةالتو[ ﴾َهاتََروۡ  لَّمۡ  ِ�ُُنو�ٖ  ۥَو�

                                           
 ابن عساکر آن را اخراج کرده است.  -١
 . ٢٤٣-٤/٢٤٢ :منهاج السنة -٢
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ی یرھاکو با لش ،نه (و آرامش) خود را بر او فرستادکین موقع، خداوند سیدر ا«
 .»ت نمودید، او را تقویردک ه مشاھده نمیک

باشد، به طریق  صاگر کسی در ھنگام خطر و ترس شدید یار و رفیق پیامبر
از جانب خداوند متعال یار و رفیق اوست. پس نیازی  اولی ھنگام یاری و کمک

در این موقع ذکر شود، چون  صست که مصاحبت و ھمراھی ابوبکر با پیامبرین
لفظ آیه و موقعیت و حالتی که آیه در آن نازل شده، بر چنان امری داللت دارد. 

گردد  در غار بوده، معلوم می صھر گاه معلوم گردد که ابوبکر یار و رفیق پیامبر
حاصل شده، از قبیل فرو فرستادن آرامش  صکه آنچه در این ھنگام برای پیامبر

دیدند، برای  بر او و یاری دادن او با سپاھیانی از فرشتگان که مردم آنان را نمی
ھا و فضل بسیار بزرگتری  رفیق و ھمراھش ھم حاصل شده است. و در این، نعمت

ود، برای ابوبکر حاصل شده است. و این، ش از آنچه که برای سایر مردم حاصل می
 .١از بالغت قرآن و بیان شیوا و زیبایش است

  در هجرت به مدینه صماجرای سفر ابوبکر با پیامبر 
روایت نموده که وی  لبخاری در صحیح خود از عروه و او ھم از عایشه

ت از مسلمانان به حبشه ھجرت نمودند و ابوبکر خود را برای ھجر یگروھ«گفت: 
ه به کدوارم یبه وی گفت: آرام باش، چون من ام ص. آنگاه پیامبر٢آماده نمود

ھجرت  یا برایت باد آیر گفت: پدرم فداکھجرت داده شود . ابوب همن اجاز
ماند تا ھمراه و  صفرمود: بله. پس ابوبکر در نزد پیامبر ص؟ پیامبریدواریام

به دو شتری که نزدش بود،  رفیق او باشد. و به مدت چھار ماه از برگ درخت طلح
علف داد. عروه گوید که عایشه گفت: ھنگامی که روزی از روزھا در اول نیم روز 

مان نشسته بودیم، یکی به ابوبکر گفت: این شخص، رسول خداست که با  در خانه

                                           
گفت: ضمیر  (منظورش ابن تیمیه است) می /گوید: شیخ ما /. ابن قیم٤/٢٧٢ :منهاج السنة -١

گردد. پس این در حقیقت  و به تبع او به رفیقش بر می صموجود در آیه مذکور به پیامبر
نازل شد و او بود که خداوند او را با سپاھیانی از فرشتگان یاری بود که آرامش بر او  صپیامبر

 . ]٤/١١٢ :بدائع[داد. و این امر به رفیق و ھمراھش ھم سرایت نمود 
 ....». ابوبکر اجازه ھجرت خواست «در لفظ دیگری آمده است:  -٢
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آید، عجیب است که در این وقت به نزد ما  ای خود را پوشانده و دارد می جامه
: پدر و مادرم فدایش باد! به خدا قسم، در این وقت برای آید. ابوبکر گفت می

ورود خواست. به او اجازه داده شد و او  هآمد و اجاز صکاری آمده است. پیامبر
داخل شد. ھنگام دخول به ابوبکر فرمود: اینان را از نزد خود بیرون کن. ابوبکر 

فرمود:  صپیامبرتو ھستند.  هگفت: ای رسول خدا، پدرم فدایت باد اینان خانواد
خروج از مکه داده شده است. ابوبکر گفت: پدر و مادرم  هبله ھمانا به من اجاز

فرمود: بله.  ص، پس من ھمراه تو ھستم؟ پیامبرصفدایت باد ای رسول خدا
ابوبکر گفت: پدرم فدایت باد ای رسول خدا، پس یکی از این دو شتر را بگیر و 

 .١»گیرم بل عوضی آن را میفرمود: در مقا صسوار آن شو. پیامبر
تصمیم گرفت از مکه خارج  صابن اسحاق گوید: ھنگامی که رسول خدا

دیوار ابوبکر در پشت  هاز روزنھردو  شود، نزد ابوبکر بن ابوقحافه آمد. سپس
سوار شتر ھردو  سپس«. در روایتی از بخاری آمده است: ٢اش، بیرون رفتند خانه

. و ٣»به غار ثور رسیدند. آنگاه در آن پنھان شدند شدند و به راه افتادند تا اینکه
از س در صحیح بخاری و صحیح مسلم از براء بن عازب آمده که گوید: ابوبکر

عازب، پاالن شتری را به سیزده درھم خرید. ابوبکر به عازب گفت: به براء بگو که 
اینکه برای ما  کنم تا این پاالن شتر را برایم بیاورد. عازب گفت: نه، این کار را نمی

چه کار کردید ھنگامی که از مکه بیرون رفتید و  صنقل کنی که تو و رسول خدا
حال آنکه مشرکان به دنبال شما بودند. ابوبکر گفت: از مکه کوچ کردیم و شب و 
روز در راه بودیم و نخوابیدیم تا اینکه به ظھر رسیدیم. نیم روز فرا رسید و راه 

کرد، تا اینکه به تخته سنگ بزرگی رسیدیم  بور نمیخلوت بود و احدی در آن ع
که سایه داشت و ھنوز خورشید بر آن نتابیده بود. در نزدیکی آن پیاده شدیم. 
آنگاه به طرف آن تخته سنگ آمدم و با دستم جایی را ھموار و صاف کردم تا 

آن بخوابد. سپس پوستین را گسترانیدم و گفتم: ای رسول  هدر سای صپیامبر
دھم مبادا دشمنی  کنم و نگھبانی می ، بخواب و من اطرافت را برانداز میخدا

                                           
 ). ٢٨، ب ٦٤و ک  ١٦، ب ٧٧بخاری آن را روایت کرده است (ک  -١
 . ٣/١٧٧ :هايةالنو البداية -٢
 . ١٦، ب ٧٧ک  :صحیح بخاری -٣
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کردم که ناگھان چوپانی را دیدم که با  باشد. من اطرافش را به دقت نگاه می
آن  هخواست در سای آمد و ھمانند ما می گوسفندانش به طرف آن تخته سنگ می

تی؟ گفت: پسر مردی استراحت کند. به او برخورد کردم و گفتم: تو پسر کی ھس
شناختم. سپس به او گفتم: آیا در  قریش. نامش را برد که من آن را می هاز قبیل

دوشی؟  گوسفندانت شیر ھست؟ گفت: بله. گفتم: آیا مقداری شیر را برایم می
گفت: بله. سپس گوسفندی را گرفت. گفتم: پستانش را از مو و خاک و خاشاک 

ی که به ھمراھش بود برایم دوشید و آن را پر از ا پاک کن. آنگاه شیر را در کاسه
کنم تا از آن  پر از آب می صشیر کرد. گفت: مشکی دارم، آن را برای رسول خدا
آمدم و دوست نداشتم از  صبنوشد و وضو بگیرد. ابوبکر گفت: پس نزد پیامبر

خواب بیدارش کنم. نزدیکش رسیدم دیدم که بیدار شده است. بر روی شیر، آب 
، از این شیر بنوش. صم تا تِه آن خنک شود. گفتم: ای رسول خداریخت

آن قدر نوشید تا من راضی شدم. سپس فرمود: آیا وقت آن نرسیده که  صپیامبر
حرکت کنیم؟ گفتم: چرا. آنگاه بعد از ظھر به راه افتادیم. سراقه بن مالک به 

تم: ای رسول خدا، ه ما در زمیِن ھموار و سخت بودیم. گفکدنبال ما آمد در حالی 
فرمود: غم مخور، چرا که خدا با ماست. آنگاه  صرسد. پیامبر او دارد به ما می

ن کرد. اسب سراقه تا شکمش در زمین فرو رفت و نتوانست یاو را نفر صپیامبر
اید، اینک  دانم که شما علیه من دعا کرده از آن خارج شود. سراقه گفت: من می

خداوند با شما بوده که من نتوانستم به شما  برای من دعای خیر کنید، چون
د و نجات یافت. سپس برگشت و به یاد طلبیگزندی برسانم. آنگاه خداوند را به فر

گفت: آنچه که اینجا بوده برای شما بس است و به ھیچ  رسید، می ھر کس می
بکر گرداند. ابو دید، او را برمی توانید از آن عبور کنید. پس ھر کس را می وجه نمی

گفت: و به نفع ما کار را به اتمام رسانید. تا آنجا که راوی گوید که ابن شھاب 
 هسراقه است گفت: فرستاد هگفت: عبدالرحمن بن مالک مدلجی که برادرزاد

ردند برای کو ابوبکر را مقرر  صھر کدام از رسول خدا هقریش نزد ما آمدند و دی
 .١کسی که او را بکشد یا اسیرش گرداند

                                           
 .٤٥، ب ٦٣و ک  ٢، ب ٦٢ک  ،٢٥، ب ٦١ك  :؛ صحیح بخاری٧٥، ح ٥٣ک  :صحیح مسلم -١



 سابوبکر صدیق    ٤٢

 

از مکه خارج شد، صبحش مشرکان فھمیدند که  صن شبی که پیامبردر آ
وی خارج شده و این خبر انتشار یافت. مشرکان به دنبال رھگذران فرستادند و به 

و ابوبکر دادند. اینکه  صآنان پول ھنگفتی جھت کشتن یا اسیر کردن پیامبر
بر آن است که  دادند که ابوبکر را بیاورد، دلیل مشرکان پول ھنگفتی به کسی می

دانستند و فھمیده  را می صمحبت و دوستی ابوبکر با رسول خدا هآنان رابط
 .١بودند که ابوبکر دشمنشان است

 فرد امت اسالم تقواترینابوبکر، با 
ابوبکر صدیق بنا به نص قرآن و سنت نبوی، با تقواترین فرد امت است ؛ در 

 ٱ َهاوََسُيَجنَّبُ ﴿فرماید:  قرآن خداوند متعال می
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ�  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َحدٍ 
َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا

َ
�ۡ ٰ  ].٢٠-١٧اللیل: [ ﴾٢٠ ۡ�َ

شـود. ھمـان  ین مردم از آن (آتش سـوزان) دور داشـته میباتقواتر یبه زود«
س را نـزد او کـچ یشود. و ھ کبخشد تا پا یرا (در راه خدا) مه مال خود ک یسک

ه تنھـا ھـدفش کـله) او را جزا دھـد. بلین وسیست تا بخواھد (به این یحق نعمت
 .»پروردگار بزرگ اوست یجلب رضا

ابوبکر نازل شده است. ابن  هبسیاری از علما بر این باورند که این آیه دربار
دالله بن زبیر و دیگران نقل کرده که این آیه جریر در تفسیر خود با سند از عب

ابوبکر نازل شده است. ھمچنین ابن ابوحاتم و ثعلبی از عبدالله و سعید بن  هدربار
مذکور در شأن ابوبکر نازل شده است. ابن ابوحاتم  هاند که آی مسیب روایت کرده

مر در تفسیر خود ذکر کرده است: پدرم برای ما نقل کرده که محمد بن ابوع
عدنی برای ما نقل نمود که سفیان برای ما نقل نموده که ھشام بن عروه از 

ای که به خاطر خداوند  پدرش برای ما نقل کرده و گوید: ابوبکر ھفت برده
شدند، آزاد نمود که عبارتند از: بالل، عامر بن فھیره،  شکنجه و اذیت و آزار می

مؤمل. سفیان گوید: زنیره، زنی نھدیه و دخترش، زنیره، ام عبیس و کنیز بنی ال

                                                                                                       
ھای تفسیر و حدیث و سیره به تفصیل آمده است. و  گویم: ماجرای ھجرت به مدینه در کتاب 

 وبکر است. ھدف از آوردن بخشی از ماجرا در اینجا، تنھا بیان فضائل خاص اب
 . ٢٥٩-٤/٢٥٧ :منهاج السنة -١
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رومی و کنیز بنی عبدالدار بود. ھنگامی که مسلمان شد، بینایی خود را از دست 
گفت که من الت و  داد. مشرکان گفتند: الت و عزی او را کور کرده است. او می

اش را به وی بازگرداند.  کافرم. سپس خداوند بینائیھا  آن عزی را قبول ندارم و به
شد، ابوبکر او را  در حالی که زیر سنگ گذاشته شده بود و شکنجه می بالل ھم

بپردازی، او را به تو  ١خرید و آزادش کرد. مشرکان گفتند: اگر تنھا یک اوقیه
فروشیم. ابوبکر گفت: اگر قیمت او را یکصد اوقیه ھم قرار دھید، او را از شما  می

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ازل شد: اش ن خرم. سفیان گوید: آنگاه این آیه درباره می
َ
تا  ﴾...َ� �ۡ ۡ�

 .٢آخر سوره
صحابه مشمول این آیه ھستند، باید گفت که  هاگر به فرض گفته شود که ھم

ترین فرد امت است که مشمول آن شود. بنابراین او  ترین و شایسته ابوبکر مستحق
راه با صفات را ھم» اتقی«با تقواترین و برترین فرد این امت است؛ زیرا خداوند 
را داراست. این ھا  آن ترین ابوبکر، توصیف نموده، صفاتی که او از تمام امت، کامل

ِيٱ﴿صفات در این آیات بیان شده است:  ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ�  .٣]١٨اللیل: [ ﴾١٨ َ�َ�َ
 .»شود کبخشد تا پا یه مال خود را (در راه خدا) مک یسکھمان «

َحدٍ  َوَما﴿و 
َ
ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  مِن ۥهُ ِعندَ  ِ�  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا

َ
�ۡ ٰ -١٩اللیل: [ ﴾٢٠ ۡ�َ

٤]٢٠ . 
له) او را جـزا ین وسیست تا بخواھد (به این یس را نزد او حق نعمتکچ یو ھ«

 .»پروردگار بزرگ اوست یه تنھا ھدفش جلب رضاکدھد. بل

                                           
 باشد. (مترجم). اوقیه برابر با ھفت مثقال است. یا وزن چھل درم سنگ می -١
، تاريخ اخللفاء[ابن جوزی گوید: علما اتفاق نظر دارند که آیه مذکور درباره ابوبکر نازل شده است.  -٢

 . ]٣٨سیوطی، ص 
اش را  اسالم آورد که چھل ھزار درھم داشت و سپس ھمه گویم: قبًال ذکر شد که ابوبکر در حالی

 در راه خدا مصرف نمود. 
دھد تا خویشتن را (به وسیله این  کند و) می آن کسی که دارائی خود را (در راه خدا مصرف می« -٣

 ». کار، از کثافت بخل) پاکیزه بدارد
سخ گوید و از سوی او به آن ھیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا (بدین وسیله به نعمتش پا« -٤

 ». باشد نعمت جزا داده شود. بلکه تنھا ھدف او جلب رضای ذات پروردگار بزرگوارش می
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گفت که در احادیث صحیح از در مورد دادن مال از جانب ابوبکر باید 
ر بھتر و برتر از انفاق دیگران است. و کمک و کثابت شده که انفاق ابوب صپیامبر

تر و بیشتر از کمک و یاری دیگران است. در  کامل صیاری ابوبکر در حق پیامبر

 مال قط كمال أيب ما نفع�«آمده که ایشان فرمودند:  صحدیث صحیح از پیامبر
در  ص. پیامبر»مال ابوبکر به من نفع نرسانده است هبه انداز ھیچ مالی«: ١»ب�ر

نفع  صاین حدیث از تمامی مال امت نفی کرده که ھمانند مال ابوبکر به پیامبر
رسانیده باشد. پس چگونه ممکن است که اموال دیگران مشمول آیه قرار بگیرند 

رار است، مشمول آن ق صولی مال کسی که سودمندترین مال برای پیامبر
کرد بلکه تجارت  نگیرد؟! ابوبکر از راه صدقه و ھدایا و نذر دیگران امرار معاش نمی

نمود. و ھنگامی که  کرد و از راه تجارت و کسب و کار خودش، امرار معاش می می
به خالفت رسید و به خاطر مشغول شدن به امور و مصالح مسلمانان نتوانست 

کرد که خداوند آن مال را  امرار معاش می صتجارت کند، از مال خداوند و پیامبر
چیزی از  صنمود. و پیامبر برای ابوبکر قرار داده بود، و از مال مردم مصرف نمی

داد از  داد که تنھا مختص به او باشد بلکه آنچه به او می مال دنیا را به ابوبکر نمی
از  صامبرمند بودند. حتی پی غنائم جنگی بود که دیگِر مسلمانان ھم از آن بھره

او  صنمود. ھمچنین پیامبر گرفت و آن را بر مسلمانان انفاق می ابوبکر مال می
را به کار گرفته و تا جایی که معلوم است دستمزدی را به او نداده است. ابوبکر 

نه مالی را خواسته است و نه حاجتی دنیوی، بلکه تنھا علم  صھیچ گاه از پیامبر
است. و در صلح حدیبیه زمانی که ابوبکر به عروه و دانش دینی را از او خواسته 

را رھا  صکنیم و پیامبر بن مسعود گفت: شرمگاه الت را بمک، آیا ما فرار می
به ابوبکر گفت: اگر دست منت تو بر من نبود، قطعًا جوابت  صکنیم؟! پیامبر می

ن اكن �سقط السوط مس أباب�ر أنَّ « دادم. و در مسند امام احمد آمده است: می

                                           
َمنَّ  إِنَّ «احمد آن را اخراج کرده است. قبًال نیز حدیث  -١

َ
َّ  انلَّاِس  أ بُو وَُصْحبَِتهِ  َماهِلِ  ىِف  ىلَعَ

َ
ذکر  »بَْ�رٍ  أ

 شد. 
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 .١»يده فال يقول ألحد ناول� إياه، و�قول: إنَّ خلي� أمر� أن ال أسأل انلاس شيئاً 

گفت که آن را به دستم  افتاد و به کسی نمی تازیانه از دستش میس ابوبکر«
 . »گفت: ھمانا دوسِت محبوبم مرا امر کرده که از مردم چیزی نخواھم بده. و می

داده شود، دورترین مردم، و راجع به نعمتی  پس ابوبکر راجع به نعمتی که جزایش
شان بوده است. بنابراین او  ترین و نزدیکترین شود، اولی که جزایش داده نمی

 فوق الذکر باشد.  هترین کسی است که مشمول آی ترین و شایسته مستحق
ترین فرد  اخالص ابوبکر در جلب رضای پروردگارش، باید گفت که او کامل هاما دربار

غیر از ایمان ھیچ سبب  صزیرا میان او و میان پیامبر ،ر این خصوص استامت د
را دوست بدارد و مالش را خرج  صدیگری وجود نداشته که ابوبکر به خاطر آن پیامبر

خویشاوندی یاری نداده آن گونه که ابو طالب،  هرا به خاطر رابط صکند. و او پیامبر
 .٢مًال خالصانه برای خداوند متعال بوداو را یاری داد. و عمل و رفتار ابوبکر کا

 فرد امت اسالم  ترین ایمانابوبکر، با 
کند و  ایمان و یقینی که در دل ابوبکر بود، ھیچ کسی در آن با او برابری نمی

تواند مثل او باشد. ابوبکر بن عیاش گوید: ابوبکر در کثرت نماز و  ھیچ کس نمی
لکه تنھا با چیزی که در دلش جای روزه بر ھیچ یک از صحابه پیشی نگرفت، ب

گرفته بود، بر آنان پیشی گرفت. به ھمین خاطر گفته شده که اگر ایمان ابوبکر با 
ایمان تمام مردِم روی زمین وزن شود، بدون شک ایمان ابوبکر برتری دارد. 

روایت نموده که آن  صھمچنان که در سنن از ابوبکره آمده که وی از پیامبر

هل رأى أحد من�م رؤ�ا؟ فقال رجل أنا رأيت كأن م�اناً نزل من « حضرت فرمودند:
السماء فوزنت أنت وأبو��ر فرجحت أنت بأيب ب�ر، ثم وزن أبو��ر وعمر فرجح 

 ج م�ان. فاستاء هلا رسول اهللاـأبو��ر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع ال

                                           
ھنگامی که افسار از دست ابوبکر افتاد، با دست و بازویش «ت که گوید: از ابن ابوملیکه روایت اس -١

داشت. روای گوید که ھمراھان به وی  زد تا اینکه بایستد، و آنگاه افسار را برمی شترش را می
 صگفتند: چرا به ما نگفتی که آن را به دستت بدھیم؟ ابوبکر گفت: ھمانا دوستم، رسول خدا

 .]٥/١٥٩،  ١/١١ :مسند احمد بن حنبل[». چیزی نخواھم مرا امر کرده که از مردم
 . ٣٧٦و  ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٤/١٠١ :منهاج السنة -٢
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 .١»من �شاء كملـثم يؤ� اهللا ال ،فقال: خالفة نبوة
یا یکی از شما خواب دیده است؟ مردی گفت: من در خواب دیدم مثل اینکه آ«

ترازویی از آسمان فرو فرستاده شد و تو و ابوبکر وزن شدید که تو بر ابوبکر برتری 
یافتی. سپس ابوبکر و عمر وزن شدند و ابوبکر برتری یافت. سپس عمر و عثمان 

شد. (ابوبکره گوید):  وزن شدند و عمر برتری یافت. سپس ترازو برداشته
به خاطر آن اندوھگین شد و فرمود: خالفت این افراد ھمان جانشینی  صپیامبر

پیامبری است. پس از آن خداوند سلطنت و پادشاھی را به ھر کسی که بخواھد 
 .٢»دھد می

  در مورد کمال ایمان ابوبکر و عمر صگواهی دادن پیامبر
روایت شده که آن حضرت  صدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر

ُ  َ�َقَرةً  �َُسوُق  رَُجٌل  بَيْنََما« فرمودند:
َ

ََفتَْت  َعلَيَْها مَحََل  قَدْ  هل ََقَرةُ  إيَِلْهِ  اتلْ  لَمْ  إِ�ِّ  َ�َقالَْت  ابلْ
ْخلَقْ 

ُ
ِ  ُسبَْحانَ  انلَّاُس  َ�َقاَل . لِلَْحْرِث  ُخِلْقُت  إِ�ََّما َولَِك�ِّ  لَِهَذا أ بًا. ا�َّ َ�َقَرةٌ . َزاًع َوفَ  َ�َعجُّ

َ
 أ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل  تََ�لَّمُ  ئُْب  َعلَيْهِ  َعَدا َ�نَِمهِ  ىِف  َراٍع  بَيْنَا :ج ا�َّ َخذَ  اذلِّ
َ
 َ�َطلَبَهُ  َشاةً  ِمنَْها فَأ

اىِع  ََفَت  ِمنْهُ  اْستَنَْقَذَها َحىتَّ  الرَّ ئُْب  إيَِلْهِ  فَاتلْ ُ  َ�َقاَل  اذلِّ
َ

بُعِ  يَْومَ  لََها َمنْ  هل  َراٍع  لََها لَيَْس  مَ يَوْ  السَّ
ِ  ُسبَْحانَ  انلَّاُس  َ�َقاَل . َ�ْ�ِى ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . ا�َّ وِمنُ  فَإِ�ِّ  :ج ا�َّ

ُ
نَا بَِذلَِك  أ

َ
بُو أ

َ
 بَْ�رٍ  َوأ

 .٤و٣.»وما هما ثم َوُ�َمرُ 
رد و گفت: کبود، گاو، به طرف آن شخص، نگاه  ی، سوار بر گاویه مردک یدر حال«

ام. مردم  ده شدهیزراعت و شخم زدن، آفر یه براکام. بل ده نشدهیآفر، یسوار یمن، برا
فرمود:  صالله زند؟! و رسول با تعجب و وحشت گفتند: سبحان الله، گاوی حرف می

رد. گرگ به کرا دنبال  کرد. چوپان، گرکرا گرفت و فرار  ی، گوسفندین، گرگیھمچن

                                           
 اند. روایت کرده ٢٢٨٨و ترمذی آن را به شماره  ٤٦٣٤ابوداود آن را به شماره  -١
 . ٤/٢٧٣ :منهاج السنة -٢
). و مسلم ٤، ب ٤١ک روایت کرده است ( صبخاری آن را در مبحث فضائل اصحاب رسول الله -٣

 روایت کرده است.  ٢٣٨٨آن را در مبحث فضائل صحابه، باب فضائل ابوبکر و عمر، به شماره 
شان اطالع داشت  شان و قوت یقین این را بدان جھت فرمود که از غلبه ایمان راستین صپیامبر -٤

 ). ٧/٢٧ :فتح الباری[
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بجز من، وجود  یه چوپانکدگان، . اما روز درنیدیاو گفت: امروز تو گوسفند را رھان
دھد؟ مردم با تعجب گفتند: سبحان  یآن را از چنگال من، نجات م یسکندارد، چه 

م و یمان آوردین سخن، ایر و عمر به اکفرمود: من و ابوب صالله  الله! آنگاه رسول
 .١»ابوبکر و عمر آنجا حضور نداشتند

  شان ترین ترین و باهوش م و زیرکفرد از میان صحابه و امت اسالترین  ابوبکر، عالم
او  صداد و پیامبر نمود و فتوا می قضاوت می صدر حضور پیامبرس ابوبکر

نمود. و این مقام عالی برای شخص دیگری غیر از او نبود. در حدیث  را تأیید می
نه، قسم به خدا، به شیری از «صحیح آمده که ابوبکر در روز حنین گفت: 

امبر به خاطر دفاع از خدا و رسول خدا یرد در حالی که پآو شیرھای خدا رو نمی
امبر فرمود راست یدھد. پ مت آن جنگ را به تو مییند و غنک با دشمنان جھاد می

. و در صحیحین ٢»مت را به او دادیمت را به او بده، پس او آن غنید آن غنیگو می
میان ما نسبت  ترین فرد از ابوبکر عالم«آمده که وی گوید: س از ابوسعید خدری

 . ٣»بود صبه پیامبر

                                           
 . ٢٥٣و  ٤/٤٤ :منهاج السنة -١
 صرسول خدا«). و در آن حدیث آمده است: ٤١، ح ٣٢ت کرده است. (ک مسلم آن را روای -٢

نشست و فرمود: ھر کس یکی از دشمنان را بکشد و بر آن شاھدی داشته باشد، غنیمت آن 
دھد؟ سپس  مقتول، مال اوست، راوی (ابو قتاده) گوید: من گفتم که چه کسی برایم شھادت می

نمود. راوی گوید: من بلند شدم و گفتم: چه کسی اش را تکرار  فرموده صنشستم. پس پیامبر
اش را تکرار نمود.  برای بار سّوم فرموده صدھد؟ آنگاه نشستم. سپس پیامبر برایم شھادت می

فرمود: ای ابوقتاده، تو را چه شده؟ من ھم  صمن ھم دوباره بلند شدم. در این حال رسول خدا
گوید،  جماعت گفت: ای رسول خدا، او راست می ماجرا را برایش نقل نمودم. آنگاه مردی از میان

غنیمت آن مقتول پیش من است. پس او را با دادن حقش راضی کن. در این حال ابوبکر گرفت: 
 ».ه به خدا قسم! ... تا آخر حدیثن

 ). ١٨، ب ٥٧بخاری نیز آن را روایت نموده است (ک  
ای میان  مخیر کردن بنده صه که پیامبراین موضوع در ماجرای گریه ابوبکر خواھد آمد بدان گا -٣

 خوبی و خوشی دنیا و میان آنچه که نزد خداست، ذکر نمود. 



 سابوبکر صدیق    ٤٨

 

اند  و دیگران، نقل کرده ١بسیاری از علما مانند منصور بن عبدالجبار سمعانی
ترین فرد از میان امت  که اھل علم اتفاق نظر دارند بر اینکه ابوبکر صدیق عالم

است. این، امری واضح و آشکار است، زیرا امت اسالمی در زمان خالفت او در ھر 
ر با علم و ذکر دلیل از قرآن و سنت کاند، ابوب ای که اختالف نظر داشته مسأله

کرد. و این به خاطر کامل بودن علم و عدالت ابوبکر  نبوی، آن را برایشان حل می
گاھی کامل وی از ادله باشد. اغلب دالیل  ای که اختالف را رفع کند، می صدیق و آ

ه، از جانب ابوبکر صدیق بوده، و و براھینی که اختالف نظر صحابه را رفع نمود
تنھا کمی از آن دالیل بوده که عمر یا دیگران آن را گفته باشند و ابوبکر آن را 

داد، از وی اطاعت  . و ابوبکر ھر گاه به صحابه دستوری می٢تأیید نموده باشد
و آنان را بر  ٣شان بیان نمود را برای صکردند؛ ھمچنان که وفات پیامبر می

 . ٤گردانید ایمان ثابت
. و میراث او را ٥شان مشخص کرد را برای صسپس مکان دفن پیامبر

                                           
ذکر » تقويم األدلة«منصور سمعانی، و مروزی، یکی از علمای شافعی مذھب، آن را در کتابش  -١

 کرده است. 
 شود.  این غیر از مسائلی است که بعدًا ذکر می -٢
يِب «رت مبارکش آشکار شد و گفت: آنگاه که قسمتی از صو -٣

َ
نَْت  بِأ

َ
�ِّ  أ

ُ
 َمنْ : َوقَاَل ,  َوَميِّتًا َحيًّا ِطبْت, َوأ

ًدا َ�ْعبُد اَكنَ  إِنَّ  ُ�َمَّ
ًدا فَ پدر و مادرم فدایت باد! چه زنده و چه مرده، خوشبو ھستی. « »َماَت  قَدْ  ُ�َمَّ

 آید.  بقیة ماجرا بعدًا می »ه است...پرستید، اینک محمد از دنیا رفت و گفت: ھر کس محمد را می
شان سخنرانی کرد و آنان را امیدوار و تشویق نمود. که بعدًا از آن سخن به میان  ھنگامی که برای -٤

 آید.  می
قبض روح شد و صحابه راجع  صھنگامی که رسول خدا«روایت است که او گوید:  لاز عایشه -٥

 صام آنچه از رسول خدا گفت: فراموش نکرده به مکان دفنش اختالف نظر داشتند، ابوبکر
ُ  َ�بََض  َما«فرمود:  ام که می شنیده ى الَْموِْضعِ  ىِف  إِالَّ  نَِبيًّا ا�َّ ِ

َّ
نْ  ُ�ِبُّ  اذل

َ
خداوند جان ھیچ « »ِ�يهِ  يُْدَ�نَ  أ

. پس »کند مگر در جایی که او دوست داشته در آنجا به خاک سپرده شود پیامبری را قبض نمی
اخراج کرده است. ھمچنین » الشامئل«اش به خاک سپردند. (ترمذی آن را در کتاب  ر خانهاو را د

 اند.  ابویعلی، ابن ماجه و نسائی آن را روایت نموده
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. ھمچنین جنگ با مانعاِن زکات را برای صحابه توجیه کرد ١برایشان توضیح داد
. و برایشان روشن ساخت که ٢در آن دچار شک شده بود سدر آن موقعی که عمر

. ھمچنین ٤گ آماده نمود. و لشکر اسامه را برای جن٣خالفت از میان قریش است
ای را میان دنیا و آخرت مخیر  ابوبکر برای صحابه بیان کرد که خداوند بنده

او را در اولین حجی که از شھر مدینه گذارد، به  ص. و پیامبر٥نموده است
دانست. اگر  تر از عبادات می خدمت گرفت. ابوبکر مناسک و اعمال حج را دقیق

گرفت. ابوبکر در  او را به خدمت نمی ص، پیامبربود وسعت و فراوانی علمش نمی
مکه، ھنگام اولین حج، ندا سر داد که از این سال به بعد ھیچ مشرکی حق زیارت 

ابوبکر را  صای نباید طواف کعبه نماید. و پیامبر خدا را ندارد و ھیچ برھنه هخان
فرمود:  صھمراه علی به حج فرستاد. علی گفت: فرمانده ھستم یا مأمور؟ پیامبر

ن علی از جمله کسانی یمأمور. آنگاه ایشان، ابوبکر را فرمانده علی نمودند. بنابرا
بود که پیامبر به وی دستور داد تا گوش به فرمان و مطیع ابوبکر باشد. ھمچنین 

، ابوبکر را در نماز جانشین خویش ساخت. اگر علم و فقاھت ابوبکر صپیامبر
ساخت. این در حالی است که پیامبر  ود نمیاو را جانشین خ صبود، پیامبر نمی

غیر از ابوبکر کس دیگری را نه در حج و نه در نماز، جانشین خود قرار نداد. 
آن را فرض نموده، انس از ابوبکر آن را اخذ  صای که رسول الله مبحث صدقه

                                           
شود. در  به جا گذاشته، صدقه است و از او مالی به ارث برده نمی صاینکه ھر مالی را که پیامبر -١

 د. آی از آن سخن به میان می» فدک«ماجرای 
پس از گفتگو و استدالل ابوبکر با صحابه، برایشان روشن شد که گفته او درست است، در نتیجه  -٢

، »مگر در مقابل حـق آن« »اال حبقها«فرموده:  صاش را پذیرفتند. ھمانا عبارتی که پیامبر گفته
نعاِن زکات سازد؛ چون این عبارت، در مورد جنگ با ما ابوبکر را روشن می فقه و دانش عمیق = =

ْ ﴿ فرماید: جھت ادای آن، صریح است، و مطابق قرآن است؛ خداوند متعال می َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ  فََخلُّوا
. مشرکان (عھد شکن) را ھر کجا بیابید بکشید »ھا را رھا سازید و زکات را بپردازند، آن« .﴾َسبِيلَُهمۡ 

 .]٤/٢٢٩؛٣/٢٣١ :منهاج السنة[» بر آنان باز گذارید فرماید: و زکات دادند، راه را و ... تا آنجا که می
 آید.  بعدًا از آن سخن به میان می -٣
 این موضوع در آخر کتاب خواھد آمد.  -٤
 آید.  می »الصديق أحب إىل رسول اهللا«این موضوع بعدًا تحت عنوان:  -٥
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و فقھاء بر آن تکیه  ١ترین روایات در این زمینه است نموده است. که حاوی صحیح
اند. ھمچنین انس بعضی از روایات منسوخ را از ابوبکر اخذ نموده است، و  نموده

ترین فرد نسبت به احادیث ناسخ است. ھیچ  دھد که ابوبکر عالم این نشان می
ای از ابوبکر که مخالف نص قرآن و سنت باشد، به خاطر سپرده نشده، و این  گفته

ای از مسائل شریعت  مسألهرساند. خالصه، ھیچ  نھایت خْبرگی و علم او را می
یافت نشده که ابوبکر در آن اشتباه نموده باشد، در حالی که دیگران در مسائل 

. و بعد از ٢اند. ھمچنان که در جای خود به تفصیل آمده است زیادی اشتباه نموده
، هجد و إخو همانند مسأل ،اند او صحابه در مسائلی چند اختالف نظر داشته

طالق حرام، طالق ثالث با لفظ  هگر مسائل ارث. و در مسأل، عول و دی۳عمریتین
و دیگر مسائل طالق اختالف نظر داشتند. ھمچنین  هواحد، طالق با لفظ البت

اند که تا به امروز، مسائل  بعد از او در مسائل دیگری اختالف نظر داشته هصحاب
ز وفات ابوبکر اختالفی میان امت اسالمی بوده است. به عالوه، در اقوالی که پس ا

تر از قول کسانی بوده که پس از  صدیق با وی مخالفت شده، قول و رأی او راجح
... و جایز بودن فسخ  هجد و إخو هاز قبیل مسأل ،اند وفاتش با وی مخالفت کرده

به ثبوت رسیده که وی ابتدا به  بحج به عمره با حج تمتع.  از ابن عباس
فتوا  صیافت، به سنت پیامبر قرآن نمی داد، اگر حکمی را در قرآن فتوا می

یافت، به قول ابوبکر و عمر فتوا  داد، پس اگر آن حکم را در سنت ھم نمی می
ھم  صداشت. از پیامبر داد و قول آن دو را بر قول دیگر صحابه مقدم می می

ْههُ  اللَُّهمَّ « ثابت شده که ایشان فرمودند: يِن  ىِف  َ�قِّ وِ  وََعلِّْمهُ  ادلِّ
ْ
خدایا، فھم و «: ٣»�َل اتلَّأ

                                           
 . ٤٠-٣٧، ب ٢٤نگاه کنید به صحیح بخاری، ک  -١
 ، اثر شیخ االسالم ابن تیمیه. املالم عن األئمة األعالم رفعنگاه کنید به کتاب  -٢

مشھور » عمریتین«بدان فتوا داده، از این رو به  سمنظور دو مسئله از مسائل ارث است که عمر-٣
 است.(مترجم).

آمده و در » ا� فقهه ...« ١٣٨، ح ٤٤؛ در صحیح مسلم، ک ١/٢٦٦مسند احمد بن حنبل،  -٣

آمده است. حکمت » ا� علمه الكتاب« و» ا� علمه احلكمة« ٢٥ ، ب٦٢صحیح بخاری، ک 
 اکتسابی در غیر نبوت است. 
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 .١»درک دین را به ابن عباس بده و علم تأویل را به او یاد بده

 علت کمی نقل احادیث توسط ابوبکر و بزرگان صحابه
روی  خلفای چھارگانه در تبلیغ کلیات دین و ترویج اصول دین و دنباله

ارند؛ مانند دارند که دیگران ند ییھا یژگیمسلمانان از آنان در این گونه مسائل، و
قرآن را تنھا در س آوری قرآن در مصاحف توسط ابوبکر و عمر. سپس عثمان جمع

آوری نمود که آن را به بعضی از کشورھا فرستاد. در واقع  چند مصحفی جمع
مسائل است. ھمچنین  هآوری قرآن و تبلیغ آن، مھمتر از بقی اھتمام به جمع

اشدین انجام دادند، عبارتند از: بعضی دیگر از کارھای مھمی که تنھا خلفای ر
شان به خاطر آن،  تبلیغ احکام اسالمی به مردم سایر کشورھا، جھاد و مبارزه

جانشین خود قرار دادن فرماندھان و علما در این خصوص، و تصدیق آنان از 
اند. و علمای  ابالغ کرده صجانب فرماندھان و علما در آنچه که ایشان از پیامبر

اند، به دیگران  ای که از خلفای راشدین گرفته کام و مسائل دینیدین ھم تمام اح
ھای  اند تا اینکه دین اسالم، به صورت متواتر و آشکار و معلوم برای نسل رسانده

آن حجت و برھان  های که به وسیل بعدی تا روز قیامت نقل شده است؛ به گونه
ن شده باشد. و به آشکار برای ھمه اقامه شده و راه راست دین برای ھمه روش

 ،ھستند صپیامبر هآن آشکار شده که این بزرگواران خلفای ھدایت یافت هوسیل
علم و عمل را در میان امتش به جا گذاشتند.  صکسانی که پس از پیامبر

ھمچنان که آنانی که پس از صحابه آمدند و مردم به عملشان نیاز پیدا کردند، از 
 د که خلفای چھارگانه و بزرگان صحابهاحادیث زیادی را نقل کردن صپیامبر

نداشتند، چون مسلمانانی که ھا  آن زیرا آنان نیازی به نقل ،را نقل نکردندھا  آن
دانستند. به ھمین خاطر  در زمان آنان بودند، این احادیث را ھمانند آنان می

و دیگر  شاحادیثی از ابن عمر، ابن عباس، عائشه، انس، جابر، ابوسعید خدری
روایت شده که از علی و عمر روایت نشده است در حالی که علی و عمر از  صحابه

 اند. تر بوده اینان عالم هھم

                                           
. و نگاه ٢٩٦و ٢٢١، ٢١٧، ٢١٦، ١٣٧ – ٤/١٣٥؛ ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ٣/١١٣؛ ٢/٢٩٦ :منهاج السنة -١

 . ٤/٤٠٠ :جمموع الفتاویکنید به 
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معینی ھست که شخص  هگذشته از آن، گاھی در نزد شخص مفضول علم قضی
شود که  کند و این موجب نمی داند، در نتیجه از او استفاده می افضل آن را نمی

ر از شخص فاضل باشد. به ھمین خاطر خلفای ت شخص مفضول به طور مطلق عالم
اند؛  اند که خود نداشته راشدین، از بعضی از صحابه علمی را دریافت کرده

ھمچنان که ابوبکر علم میراث جد را از محمد بن مسلمه و مغیره بن شعبه 
شوھرش و امثال آن را از دیگری  هجنین و ارث دادن زن از دی هگرفته، عمر دی
اش تا اینکه  حدیث ماندن زنی را که شوھرش فوت کرده در خانهگرفته، عثمان 

اش تمام شود، از دیگری گرفته، و علی حدیث نماز توبه را از دیگری اخذ  عده
 . ١نموده است

  ابوبکر یکی از کاتبان وحی بود
یکی از کاتبان وحی بود. عمر، عثمان، علی، زید بن ثابت، عامر بن س ابوبکر

ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، فھیره، عبدالله بن 
شان راضی  خداوند از ھمه-حنظله بن ربیع اسدی، معاویه، و شرحبیل بن حسنه 

 .٢دیگر کاتبان وحی بودند -باد!

 ابوبکر، پارساترین صحابه 
زاھدترین مردم در دین، ابوبکر و عمر  صگویند: بعد از پیامبر اھل علم می

ابوبکر تمام اموالی که از راه تجارت کسب کرده بود، در راه خدا خرج زیرا  ،ھستند

                                           
 . ٤٥٩و  ١١٤، ٤/١١٣ :منهاج السنة -١

ھای دیگری را در این زمینه ذکر کرده که من به خاطر اختصار  میه نمونهشیخ االسالم ابن تی
ام. ابن تیمیه از ابن حزم نقل کرده است: در خصوص روایت حدیث و فتوا  ھا را حذف نموده آن

زندگی  صدادن از جانب ابوبکر باید گفت که وی تنھا دو سال و شش ماه پس از رسول خدا
که  صاز مدینه خارج شده، و مردم نیاز به نقل احادیث پیامبرکرد. و تنھا براي حج یا عمره 

رسیده بودند و تمامی آن  صنزدش بود، نداشتند، زیرا تمام اطرافیانش به خدمت پیامبر
را با  صصد و چھل و دو حدیث از پیامبر دانستند. او تنھا یک احادیثی که نزد ابوبکر بود، می

 . ]١٤٠و  ٤/١٣٩ :منهاج السنة[سند روایت نموده است 
. گویم: ابوبکر برای سراقه بن مالک در سفر ھجرت به مدینه، بعضی از پیام ٢/٢٧٧ :منهاج السنة -٢

 وحی را نوشته است. 
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کرد. و ھنگامی که خالفت را به دست گرفت به بازار رفت و خرید و فروش 
دار در  ھای خط نمود. عمر و علی او را دیدند که لباس کرد و کسب روزی می می

ای که  مان کردهروی؟ ابوبکر گفت: آیا گ دستانش است. عمر به او گفت: کجا می
ام؟ عمر این خبر  زندگانی را برای زن و فرزندانم ترک نموده همن معیشت و وسیل

را به ابوعبیده و مھاجرین رساند و آنان ھم چیزی از بیت المال را برایش مقرر 
نمودند. ابوبکر، عمر و ابوعبیده را سوگند داد. آنان برایش قسم خوردند که 

ش حالل است. سپس ابوبکر، مالش را در بیت المال گرفتن دو درھم در روز برای
اش را به سر  گذاشت و از آن به بعد از طریق بیت المال زندگی خود و خانواده

برد. سپس در نزدیکی وفات، به عائشه دستور داد که آنچه را از مال مسلمانان  می
و کھنه سائیده  هدر مال او داخل شده، به بیت المال بازگرداند. عایشه، یک جام

ای  داد، برده ارزید، کنیزی حبشی که به پسر ابوبکر شیر می که پنج درھم ھم نمی
را به عمر داد. عبدالرحمن بن عوف به ھا  آن حبشی، و شتری آبکش را یافت و

اند؟ عمر گفت: نه، سوگند به  دهیابوبکر این اموال را دزد هعمر گفت: آیا خانواد
یات خود ھیچ گاه به خاطر آن اموال مرتکب پروردگار کعبه، ابوبکر در زمان ح

دارم. آنگاه گفت: خدا تو  گناه و کاری حرام نشده و من بعد از مرگش آن را بر می
را رحمت کند ای ابوبکر، به راستی امیران پس از خودت را دچار سختی 

 .٢و١کردی

  صترین انسان پس از رسول خدا ابوبکر، شجاع
ی قلب ھنگام خطرات ی، دالوری و پایدارشجاعت به دو معنی آمده است: یک

سخت جسمی، به اینکه شخص،  هانگیز. و دیگری، پیکار و مبارز و حوادِث وحشت
 ند. کرا به پا  یمیشتار عظکافراد زیادی را بکشد و 

مبارزه، ھم نیاز به تدبیر و اندیشه دارد و ھم نیاز به شجاعت قلب و دالوری و 
مبارزه به تدبیر و اندیشه و شجاعت در قلب و در مبارزه با دست دارد. نیازی که 

                                           
 . ٤/١٢٩؛  ١/٢١٧ :منهاج السنة -١
) و ٤/١٣٠ :منهاج السنةابن تیمیه از ابن حزم نقل کرده که ابوبکر از مال دنیا روی برتافته است. ( -٢

. زبیر بن بکار عروه از عایشه روایت نموده که ابوبکر ھنگامی که از دنیا رفت، ٧/١٣ :اریفتح الب
 ھیچ دینار و درھمی را به جای نگذاشت. 
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شتر از نیازی است که به قدرت و توانایی جسمی دارد. و یعقل خالص دارد، ب
فضیلت شجاعت در دین تنھا به خاطر جھاد در راه خداست وگرنه شجاعت در 
صورتی که صاحبش برای جھاد در راه خدا از آن استفاده نکند، از دو حال خارج 

گرداند در صورتی که در راه پیروی از  ا آسیب و ضرر را متوجه او میست: یین
شیطان و ھواھای نفسانی، آن را به کار گیرد، و یا ھیچ نفع و سودی به وی 

ه آن را در مواردی به کار گیرد که او را به خداوند نزدیک ک یرساند در صورت نمی
 گرداند.  نمی

تر  ، کسی از او شجاعصسول خداترین انسان بود و پس از ر شجاعس ابوبکر
تر بود.  تر بود. و عمر از عثمان و علی و طلحه و زبیر شجاع نبود. او از عمر شجاع

این چیزی است که ھر کسی که از سیرت و احوال و اوضاع آنان باخبر باشد، آن 
داند؛ زیرا ابوبکر اقدام به کارھای ترسناک و وحشتناکی نموده که رسول  را می

اسالم تا آخرش، اقدام به آن نموده است. ابوبکر در این کارھا  یبتدااز ا صخدا
ھیچ ترسی به دل راه نداد، بر وی سنگینی ننموده و ھیچ گاه شکست نخورده 

 صکرد و با جان خود از پیامبر روی می است. او در مواقع خطرناک پیش
گاھی با کرد،  نمود. گاھی با دستش با مشرکان جھاد می محافظت و پاسداری می

 رو بود.  ھا پیشقدم و پیش زبانش و گاھی با مالش. و در تمامی این
دانست  در خیمه بود در حالی که می صدر روز بدر به تنھایی ھمراه پیامبر

باک و  را دارند. او در این موقع ثابت دل و بی صدشمن قصد مکان رسول الله
نمود،  و پشتیبانی میرا کمک و یاری  صکامًال متین و حواس جمع بود. پیامبر

گفت که ما به نصرت و یاری خداوند مطمئن  کرد، و به او می از او دفاع می
کرد که آیا دشمن با مسلمانان  کرد، دقت می ھستیم. به سمت دشمن نگاه می

کرد تا اینکه به ھم نخورده و  ھای مسلمانان نگاه می کنند یا نه. به صف مبارزه می
ایجاد نشود. و تمامی دستورات و سفارشات آشفتگی در صفوف مسلمانان 

. در حدیث صحیح آمده است: ١رساند در این ھنگام را به مسلمان می صپیامبر

                                           
به  صروایت شده که او گفت: در روز بدر رسول الله سدر صحیح مسلم از عمر بن خطاب -١

رو  صنفر بودند. آنگاه پیامبر مشرکان نگاه کرد که آنان ھزار نفرند و ھمراھانش سیصد و نوزده
زْ  للَُّهمَّ ا«به قبله کرد سپس دستانش را باال کشید و شروع به فریاد طلبیدن پروردگارش نمود:  ِ

ْ
�

َ
 أ
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نعسة من  ج ش معه الصديق أخذت رسول اهللا�ما اكن يوم بدر يف العرـأنَّ رسول اهللا ل«
. »قعثناياه انل انلوم، ثم استيقظ مبتسماً فقال: أ�رش يا أباب�ر هذا جربئيل ىلع

در روز بدر به ھمراه ابوبکر صدیق در خیمه بود،  صھنگامی که رسول الله«
ای ابوبکر،  چرت و پینکی زد. سپس با حالت تبسم بیدار شد و فرمود: مژده بده 

. در روایت ابن »اش گرد و غبار است ھای جلویی این، جبرئیل است که بر دندان

نرص اهللا، هذا جربئيل آخذ  كاب�ر أتاأ�رش يا أب« فرمود: صاسحاق آمده که پیامبر 
مژده بده ای ابوبکر، نصرت و یاری خداوند « .١»بعنان فرسه يقوده ىلع ثناياه انلقع

راند و  این جبرئیل است که افسار اسبش را گرفته و آن را می ،شامل حالت شده
 . »اش گرد و غبار است ھای جلویی بر دندان

 صجرا از خیمه خارج شدند و پیامبرو ابوبکر بعد از آن ما صسپس پیامبر
مشتی خاک به طرف کافران پرتاب کرد؛ پرتابی که خداوند در قرآن از آن سخن 

َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  َت َرَميۡ  إِذۡ  َت َرَميۡ  َوَما﴿فرماید:  به میان آورده و می   ].١٧األنفال: [ ﴾َرَ�ٰ  �َّ

                                                                                                       
ِعَصابَةُ  َهِذهِ  َ�ْهِلْك  إِنْ  اللَُّهمَّ  وََعْدتَِ�  َما آِت  اللَُّهمَّ  وََعْدتَِ�  َما ىِل 

ْ
ْهِل  ِمنْ  ال

َ
رِْض  ىِف  ُ�ْعبَدْ  الَ  اإلِْسَالمِ  أ

َ
 .»األ

ای، به  داده ای، وفا کن. پروردگارا، آنچه را که به من وعده  داده خدایا، به آنچه که به من وعده «
جا آر. خداوندا، اگر این جماعت از مسلمانان را از بین ببری، دیگر بر روی زمین پرستش 

رو به قبله باال کشیده طلبید در حالی که دستانش  . مدام پروردگارش را به فریاد می»شوی نمی
اش را گرفت و آن را بر  ھایش افتاد. ابوبکر پیش او رفت و جامه اش از شانه بود تا اینکه جامه

ھایش گذاشت. سپس پشت سرش ایستاد و گفت: به فریاد طلبیدن پروردگارت بس است،  شانه
آورد. آنگاه خداوند  می کند و آن را به جا داده، وفا می زیرا بدون شک او به آنچه که به تو وعده 

ّ�ِ  لَُ�مۡ  َتَجاَب سۡ ٱفَ  َر�َُّ�مۡ  َتغِيُثونَ �َسۡ  إِذۡ ﴿ این آیه را نازل فرمود:
َ
ُ�م � لۡ  ُمِمدُّ

َ
ۡ ٱ ّمِنَ  ٖف بِ�  �َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

(به خاطر بیاورید) زمانی را (که از شدت ناراحتی در میدان بدر) از پروردگارتان « .﴾٩ دِ�ِ�َ ُمرۡ 
ھزار از فرشتگان، که  او خواسته شما را پذیرفت (و گفت): من شما را با یكو  ،خواستید کمك می

را با فرشتگان  ص. پس خداوند در این جنگ پیامبر »کنم آیند، یاری می پشت سر ھم فرود می
 ].٤، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری  ،١٣٨٤و  ١٣٨٣، ص ١٨، ب ٣٢ک  :صحیح مسلم[یاری داد. 

نَّ «روایت است:  باز ابن عباس -١
َ
�ُل  َهَذا :بَْدرٍ  يَْومَ  قَاَل  ج انلَّىِبَّ  أ ِس  آِخذٌ  ِجرْبِ

ْ
َداةُ  َعلَيْهِ  - فَرَِسهِ  بَِرأ

َ
 أ

َْرِب 
ْ
در روز بدر فرمود: این جبرئیل است که سر اسبش را گرفته و وسایل جنگی  صپیامبر« .»احل

جلد  :يةالبداية والنها. ابن کثیر در کتاب ]١١، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری[. »بر روی آن است
 طرق این حدیث و راویان آن را ذکر کرده است.  ٢٨٤و  ٢٨٣، ٢٨٠، ٣/٢٧٦
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 .»شتک راھا  آن ه خداوندکبل ،دیشتکرا ھا  آن هکد ین شما نبودیا«
کرد تا جایی که پسرش،  ابوبکر صدیق در این ھنگام با کافران مبارزه می

عبدالرحمن به او گفت: در کارزار بدر تو را دیدم و از تو روی گردانیدم. ابوبکر 
 کشتم. دیدم، تو را می ن تو را میگفت: اما اگر م

نچه مسلمانان دو بار شکست خوردند؛ در جنگ ُاحد و جنگ ُحنین. براساس آ
 صھا و مغازی آمده، در این دو جنگ ابوبکر و عمر با پیامبر که در سیره

ھمچنان پایداری و مقاومت کردند و به ھمراه مسلمانانی که شکست خوردند، 
 .١آنان شکست نخوردند و تا آخر جنگیدند

ترین و ناگوارترین مصیبت به  از دنیا رفت و بزرگ صھنگامی که پیامبر
ھا را سست گردانید: یکی وفاتش  ن حادثه عقلیتا جایی که امسلمانان روی آورد 

کرد، یکی با دلسردی در جای خود نشسته بود، و دیگری متحیر و  را انکار می
گذرد و چه کسی بر او سالم  سرگشته مانده بود. معلوم نبود چه کسی بر او می

خفتند.  و میکردند که با ھمان حالت بر پھل کند. آنان آن قدر گریه و زاری می می
ای از قیامت افتاده بودند. گویی که آن، قیامت صغری برگرفته از  آنان در نمونه

شان خوار و  نشینان از دین اسالم برگشتند و دالوران قیامت کبری بود. اکثر بادیه
با قلبی استوار و دلی س دل شکسته گشتند. اما در این ھنگام ابوبکر صدیق

ع پابرجا بود و ناشکیبایی تابی نکرد و سست و ضعیف دل نشد. به  و بی شجا
راستی خداوند صبر و یقین را در وجود او جمع کرده بود. پس، او وفات 

را به مسلمانان اعالم کرد و به آنان خبر داد که خداوند آنچه را که  صپیامبر

ًداُ�َ  َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َمنْ «نزدش بوده برای پیامبرش اختیار کرده است. و به آنان گفت:   مَّ
ًدا فَإِنَّ  َ  َ�ْعبُدُ  اَكنَ  َوَمنْ  َماَت  قَدْ  ُ�َمَّ َ  فَإِنَّ  ألا�َّ ھر کس محمد را « »َ�ُموُت  الَ  ىَحٌّ  ا�َّ
کرد، ھمانا  پرستید، اینک محمد از دنیا رفته، و ھر کس خدا را پرستش می می

 . آنگاه این آیه را تالوت نمود:»میرد خداوند زنده است و ھیچ گاه نمی

                                           
 صاتفاق افتاد و مشرکان رفتند، پیامبر صھنگامی که در جنگ ُاحد آن مصیبت برای پیامبر -١

رود؟ ھفتاد نفر به  رو فرمودند: چه کسی به دنبالشان می ترسید که مبادا مشرکان برگردند از این
ھا، ابوبکر و زبیر ھم بودند. بخاری آن را از عایشه روایت کرده  ادند که از میان آنزودی پاسخ د

 .]٢٥، ب ٦٤نگا: بخاری، ک [است. 
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دٌ  َماوَ ﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
 ].١٤٤عمران:  آل[

 ،ز بودندیگری نیش از او، فرستادگان دیو پ ،فقط فرستاده خداست صمدمح«
رده کـد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ

س به عقـب بـاز گـردد، کد نمود؟) و ھر یفر بازگشت خواھکت و یبه دوران جاھل
ننـدگان) را ک و استقامتران (کو خداوند بزودی شا ،زند ھرگز به خدا ضرری نمی

 .»پاداش خواھد داد
شان خطبه خواند. و آنان را ثابت قدم و پابرجا و استوار ساخت و  سپس برای

آنان را دلداری و دلگرمی داد و آنان را امیدوار و تشویق کرد. انس گوید: 
برای ما خطبه خواند و ما ھمانند روباه، ضعیف و ترسو بودیم. مدام ما س ابوبکر«

ابوبکر با ». کرد تا اینکه ھمانند شیر، شجاع و دلیر شدیم میدوار و تشویق میرا ا
ع به آماده کردن لشکر اسامه کرد . و با مشورت آنان جھت ١مشورت صحابه شرو

جنگ با مرتدین کم کم دست به کار شد. ھمچنین شروع به جنگ با مانعاِن زکات 
رسول  هگفت: ای خلیف حتی عمر با آن ھمه قدرت و شجاعتش به او می ٢نمود
، با مردم مدارا کن. ابوبکر گفت: بر سر چه چیزی با آنان مدارا کنم، بر صخدا

 سر دیِن ساخته و پرداخته، یا بر سر شعر جعلی و ساختگی؟ 
رساند، دفاع وی از  گویم: از جمله کارھایی که شجاعت ابوبکر را می

خفه کند. ھمان طور که بدان گاه که عقبه بن ابومعیط خواست او را  صپیامبر
گیری ابوبکر در سفر ھجرت شد، بدان گاه که  قبًال ذکر شد. و قبًال اشاره به موضع

زیر تخته  صبه قصد ھجرت به مدینه، از مکه خارج شدند و پیامبر صبا پیامبر
 نمود ....  محافظت و پاسداری می صسنگی خوابید و ابوبکر برخاست و از پیامبر

به ابوبکر گفته شد: حوادث و اتفاقاتی برای تو پیش آمده روایت شده که وقتی 
شکست و اگر برای دریاھا  ھا را در ھم می آمد، کوه ھا پیش می که اگر برای کوه

                                           
 این موضوع در آخر کتاب بیان خواھد شد.  -١
 این موضوع در آخر کتاب بیان خواھد شد.  -٢
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ای از  اما تو را ندیدیم که ضعف و سستی ،آورد آمد، دریاھا را به خشم می پیش می
در غار ثور  صخود نشان دھی. ابوبکر گفت: بعد از آن شبی که ھمراه پیامبر

ھنگامی که  صزیرا پیامبر ،گاه ترس و وحشت به دلم راه نیافته است بودم، ھیچ
نباید نگران باشی ای ابوبکر، زیرا خداوند متعال این «غم و اندوه مرا دید، فرمود: 

 . ١»امر را با نزول اجالل و رحمت به عھده گرفته است
دارای شجاعتی دینی  در عین شجاعت و دلیری فطری و خدادادی،س ابوبکر

بود. و اطمینان و اعتمادی کامل داشت به  ألو ایمان و یقینی قوی به خداوند
دھد. چنین شجاعتی تنھا برای کسی  اینکه خداوند او و مؤمنان را یاری می

شود که قلبی قوی و دلی استوار داشته باشد. اّما این شجاعت ھنگام  حاصل می
شود و ھنگام نقص ایمان و یقین، آن ھم رو به  زیاد شدن ایمان و یقین، زیاد می

رود. پس کسی که یقین داشته باشد که بر دشمنش چیره  نقص و کمی می
نماید، برخالف کسی که چنین نیست. و  شود، در این صورت بر او دلیری می می

 شان است.  ترین شجاعت مسلمانان و دلیری نمودن آنان بر دشمن این امر از بزرگ
داند  ن، ھر انسانی که از سیرت و زندگانی صحابه باخبر باشد، میگذشته از ای
تر داشته و ھیچ یک از آنان در این زمینه حتی  صحابه قلبی قوی هکه ابوبکر از ھم

زیرا از وقتی که خداوند پیامبرش را مبعوث نموده تا  ،اند نزدیک به او ھم نبوده
جاھد و دلیر و شجاع و دالور زمانی که ابوبکر از دنیا رفته، او پیوسته فردی م

مردی بوده که ھیچ گاه در جنگ با دشمنش بیم و ترسی به دل راه نداده است. 
ھای اکثر صحابه ضعیف و سست  که دل صبلکه حتی در ھنگام وفات  پیامبر

                                           
نفاق پدیدار گشت، از دنیا رفت،  صھنگامی که پیامبر«روایت است که گوید:  لاز عایشه -١

ھای  گیری کردند. اگر آنچه برای پدرم پیش آمد، برای کوه ھا مرتد شدند، و انصار کناره عرب
ترمذی آن را از عایشه به شماره  ». شکست ھا را در ھم می آمد، قطعًا آن محکم و استوار پیش می

که ھمراه رسول  بعد از آن شبی«روایت کرده است. و از ابوبکر روایت است که گوید:  ١٠٢٣
در غار ثور بودم، ھیچ گاه نگرانی از چیزی به وجود من راه نیافته، و به خاطر دین اسالم  صالله

ام به  ھنگامی که غم و نگرانی صزیرا رسول الله ،اندوه و ترس برای کسی به دلم راه نیافته است
قىض هلذا األمر بانلرص  قد أل، فإن اهللاكهون علي«خاطر او و به خاطر دین را دید، به من گفت: 

این امر را با یاری دادن و نزول اجالل و رحمت مقدر فرموده  ألآرام باش، زیرا خداوند« »واتلمام
 .]١٢/٤٨٦ :كنز العاملابن عساکر آن را اخراج کرده است. [. »است
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شده بود، او تنھا کسی بود که آنان را ثابت قدم و استوار گردانید و آنان را 
بًال این موضوع بیان شد) و در روز فتح مکه ھنگامی دلداری داد. (ھمچنان که ق

مھاجرین در سمت راست  هداخل مکه شد، ابوبکر به عنوان سردست صکه پیامبر
انصار در سمت چپ  هبود و اسید بن حضیر به عنوان سردست صپیامبر
 .١بود صپیامبر

 ص انسان در نزد رسول خدا ترین محبوبابوبکر، 
نَّ « :روایت استس از عمرو بن عاص

َ
الَِسِل، َذاِت  َجيِْش  ىلَعَ  َ�َعثَهُ  ج انلَّىِبَّ  أ  السَّ

تَيْتُهُ 
َ
ىُّ  َ�ُقلُْت  فَأ

َ
َحبُّ  انلَّاِس  أ

َ
بُوَها :َ�َقاَل  الرَِّجالِ  ِمنَ  َ�ُقلُْت . اَع�َِشةُ  :قَاَل  إيَِلَْك  أ

َ
 ُ�مَّ  قُلُْت . أ

اِب  ْ�نُ  ُ�َمرُ  ُ�مَّ  :قَاَل  َمنْ  َطَّ
ْ
 .٢»رَِجاالً  َ�َعدَّ . اخل

آمدم  صاو را بر سر لشکر ذات السالسل فرستاد. پس نزد پیامبر صپیامبر«
شه. گفتم از میان یتر است؟ فرمود: عا و گفتم: چه کسی برای تو از ھمه محبوب

تر است؟ فرمود: پدرش. گفتم بعد از او  مردان چه کسی برای تو از ھمه محبوب
 . »ا نام بردچه کسی؟ فرمود: سپس عمر بن خطاب. و چند مرد دیگری ر

که به حد تواتر رسیده، آن گونه که در صحیح بخاری و  ٣»مخاله«در احادیث 
برای  صپیامبر«روایت است که گوید: س صحیح مسلم است، از ابوسعید خدری

َ  إِنَّ «مردم خطبه خواند و فرمود:  َ  ا�َّ �ْيَا َ�ْ�َ  َ�بًْدا َخ�َّ  امَ  فَاْختَارَ  ِعنَْدُه، َما َوَ�ْ�َ  ادلُّ
ِ  ِعنْدَ  ای را میان دنیا و میان آنچه که نزد  ھمانا خداوند متعال بنده«. »ا�َّ

. آنگاه »خداست، مخیر کرده و او آنچه را که نزد خداست، انتخاب نموده است
ابوبکر گریه کرد و گفت: با پدر و مادرمان فدایت شویم! ابوسعید خدری گوید: آن 

بود، و  صست، مخیره شد، رسول اللهکسی که میان دنیا و آنچه که نزد خدا

بَا يَا« فرمود: صتر به آن بود. آنگاه پیامبر ما عالم هابوبکر از ھم
َ
 إِنَّ  َ�بِْك، الَ  بَْ�رٍ  أ

                                           
. با کمی اختصار در بعضی جاھا و پس و پیش ٢٨٦و  ٢٨٥، ٢٦٢، ١٦٧-٤/١٦٤ :منهاج السنة -١

 دن بعضی از مطالب آن. نمو
 . ٨، ح ٤٤ک  :؛ صحیح مسلم٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٢
 مخاله به معنای رابطة دوستی خالص و صمیمانه کسی با دیگری است (مترجم).  -٣
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َمنَّ 
َ
َّ  انلَّاِس  أ بُو َوَماهِلِ  ُصْحبَِتهِ  ىِف  ىلَعَ

َ
ىِت  ِمنْ  َخِليالً  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  بَْ�ٍر، أ مَّ

ُ
َْذُت  أ بَا َالختَّ

َ
 أ

ةُ  َولَِ�نْ  بَْ�ٍر، ُخوَّ
ُ
تُُه، اإلِْسَالمِ  أ ىِب  بَاُب  إِالَّ  ُسدَّ  إِالَّ  بَاٌب  الَْمْسِجدِ  ىِف  َ�بَْقَ�َّ  الَ  َوَموَدَّ

َ
 أ

 .١»بَْ�رٍ 
مردم، با مال  هشتر از ھمیر بکن. سپس افزود: ھمانا ابوبکه نیر! گرکابوب یا«

را بعنوان دوست  یسکان امتم، یو جانش بر من منت نھاده است و اگر من از م
و اخوت  یردم. اما دوستک یر را انتخاب مکردم، حتما ابوبک ی، انتخاب میمیصم

ه به مسجد کرا  ییان، فرمود: تمام درھایدر پا صاست. آنحضرت یافک، یاسالم
 . »راس رکخانه ابوب هد جز دروازیاند، ببند باز شده

ورت روایت کرده ھمچنین بخاری این حدیث را از طریق ابن عباس بدین ص
ه ک یوفات، در حال یماریدر ب صد: رسول اللهیگو یم بکه بن عباس

به سرش بسته بود، وارد مسجد شد و بر منبر نشست. و پس از حمد و  یا پارچه

َحدٌ  انلَّاِس  ِمنَ  لَيَْس  إِنَّهُ « خداوند، فرمود: یثنا
َ
َمنَّ  أ

َ
َّ  أ ىِب  ِمنْ  َوَماهِلِ  َ�ْفِسهِ  ىِف  ىلَعَ

َ
 بَْ�رِ  أ

ىِب  بِْن 
َ
َْذُت  َخِليالً  انلَّاِس  ِمنَ  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  قَُحافََة، أ بَا َالختَّ

َ
 ُخلَّةُ  َولَِ�نْ  ، َخِليالً  بَْ�رٍ  أ

فَْضُل، اإلِْسَالمِ 
َ
وا أ ىِب  َخوَْخةِ  َ�ْ�َ  الَْمْسِجدِ  َهَذا ىِف  َخوَْخةٍ  لُكَّ  َ��ِّ  ُسدُّ

َ
 ويف رواية: .»بَْ�رٍ  أ

ىِخ  َولَِ�نْ «
َ
 .٢»وََصاِحىِب  أ

مردم، با مال و جانش بر من منت نھاده  هشتر از ھمیر بکمردم! ھمانا ابوب یا«
ردم، ک یرا بعنوان دوست خالص، انتخاب م یسکان شما، یاست و اگر من از م

گر، بھتر ید یاز ھر گونه دوست یاسالم یدم. اما دوستیگز یرا برمس رکحتمًا ابوب
 .»است

 هچید جز دریشود، ببند یه به مسجد باز مکرا  ییھا چهیدر هھم«و افزود: 
 .»راس رکخانه ابوب

را ذکر » مخاله«احادیث و روایات راجع به موضوع  هبقی /گویم: ابن تیمیه
گوید: تمامی این نصوص، مختص بودن ابوبکر به فضائل و  کرده و سپس می

وق آن و به جای آوردن تمامی حق صنشینی و ھمراھی با پیامبر ھای ھم برتری
                                           

 . ٧-٢، ح ٤٤ک  :؛ صحیح مسلم٥، ب ٦٢و ک  ٨٠، ب ٨ک  :صحیح بخاری -١
 . ٥، ب ٦٢و ک  ٨، ب ٨ک  :صحیح بخاری -٢
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برای   مند نیست. این ویژگی دھند، چیزی که کس دیگری از آن بھره را نشان می
دوستی خالص و صمیمانه با مخلوق ممکن  هابوبکر تا آنجا رسیده که اگر رابط

 صبود که خلیل و دوست صمیمی پیامبر بود تنھا ابوبکر مستحق آن می می
رو چنین  حبت است، از اینباشد. اما چون دوستی خالص مستلزم نھایت و کمال م

 ای تنھا با خداوند درست است.  رابطه
ترین و بھترین انسان در  دارند که ابوبکر محبوب این نصوص صراحتًا بیان می

 .١بود صنزد پیامبر

  ابوبکراز  صحمایت پیامبر
از ابوبکر  صدھد که پیامبر آنچه از احادیث صحیحه ثابت شده نشان می

کرد.  مود و مردم را از رویارویی و نزاِع با وی، نھی مین حمایت و جانبداری می
نشسته بودم ..  صنزد پیامبر«روایت کرده که او گوید: س بخاری از ابودرداء

َ  إِنَّ «فرمود:  ص. و در آن آمده که پیامبر٢کند حدیث را ذکر می هدنبال  َ�َعثَِ�  ا�َّ
بُو َوقَاَل  َكَذبَْت  :َ�ُقلْتُمْ  إيَِلُْ�مْ 

َ
، بِنَْفِسهِ  َوَواَساِ� . تَصَدق رٍ بَ�ْ  أ ْ�تُمْ  َ�َهْل  َوَماهِلِ

َ
 ىِل  تَاِرُ�و أ

ْ�تُمْ  َ�َهْل ، َصاِحىِب 
َ
وِذىَ  َصاِحىِب َ�َما ىِل  تَاِرُ�و أ

ُ
ھمانا خداوند مرا به سوی « .٣»َ�ْعَدَها أ

                                           
 . ٢٥٤و  ٤/٢٥٣ :نةمنهاج الس -١
 ، ذکر شد. »پیشی گرفتن ابوبکر در اسالم آوردن«این حدیث در مبحث  -٢
در  ،گویم: برای ابوبکر و ربیعه بن کعب اسلمی، ماجرای مشابھی با این ماجرا اتفاق افتاده است -٣

اد کردم و او در عوض، زمینی را به من د خدمت می صبه پیامبر«مسند ربیعه آمده که او گوید: 
و زمینی را ھم به ابوبکر داد. روزگار سپری شد و روزی از روزھا با ابوبکر بر سر درخت خرما و 

اش اختالف پیدا کردیم. ابوبکر گفت: آن خوشه در محدوده زمین من است و بنابراین متعلق  میوه
نتیجه  به من است، و من گفتم: نه، در محدوده زمین من است و بنابراین متعلق به من است.  در

بین من و ابوبکر جر و بحث و نزاع بود. او حرفی به من زد که برایم ناخوشایند بود. بعدًا پشیمان 
شد و به من گفت: ای ربیعه، تو ھم حرفی مثل آن به من بگو تا آن را تالفی کرده باشی. گفتم: 

برای  صاز رسول الله گویی، و یا اینکه کنم. ابوبکر گفت: یا این کلمه را به من می این کار را نمی
کنم. ربیعه گوید: ابوبکر زمین را ترک کرد و به نزد  خواھم. گفتم: این کار را نمی این کار یاری می

رھسپار شد، من ھم به دنبالش رفتم. کسانی که تازه اسالم آورده بودند، آمدند و  صپیامبر
گیرد در حالی که  کمک می علیه تو صگفتند: خدا به ابوبکر رحم کند به خاطر چه از رسول الله
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گویی، ولی ابوبکر  شما مبعوث کرد و شما در جواب دعوت من گفتید: دروغ می
ویی. او با جان و مالش مرا یاری داد. پس آیا دست از سر رفیق گ گفت: راست می

دارید؟ ابوبکر بعد از آن دیگر  دارید؟ آیا دست از سر رفیق من بر نمی من بر نمی
 ». ھیچ گاه مورد اذیت و آزار قرار نگرفت

 بدی نکرد  صابوبکر هیچ گاه در حق پیامبر
زنش نماید. و ابوبکر کر را سردر ھیچ جای قرآن نیامده که خداوند ابوب

روایت شده که  صبدی نکرده است. بلکه از پیامبر صگاه در حق پیامبر ھیچ

فإنه لم  ،أيها انلاس اعرفوا أليب ب�ر حقه« ھایش فرمودند: ایشان در یکی از خطبه
 .١»�سؤ� قط

                                                                                                       
دانید این مرد کیست؟ این، ابوبکر است:  او بود که آن کلمه ناخوش را به تو گفت. گفتم: آیا می

دارم از اینکه چنین  دومین نفر در غار ثور، و ریش سفید و بزرگمرد اسالم. شما را برحذر می
کنید،  ما مرا علیه او یاری میبیند که ش زنید، می ھایی که می ھایی بزنید. او با این حرف حرف

اش خشمگین  رود و او ھم به خاطر ناراحتی می صشود و نزد رسول الله آنگاه ناراحت می
در نتیجه ربیعه نابود  ،شود شود و خداوند ھم به خاطر خشم و ناراحتی آن دو، خشمگین می می
 صوبکر به سوی پیامبردھی؟ گفتم: برگردید. آنگاه اب شود. گفتند: پس چه دستوری به ما می می

رسید و  صروانه شد و من ھم با احتیاط و یواشکی او را دنبال کردم تا اینکه خدمت رسول الله
سرش را رو به من بلند نمود و فرمود: ای ربیعه، چه  صنمود. پیامبر ماجرا را برایش بازگو = =

نین و چنان بود. او چیزی برای تو و ابوبکر صدیق پیش آمده؟! گفتم: ای رسول خدا، ماجرا چ
ام، به من بگو  حرفی به من زد که برایم ناخوشایند بود و سپس به من گفت: آنچه را که به تو گفته

فرمود: خوب، حرفش را رد مکن و در جوابش بگو: خدا تو  صتا آن را تالفی کرده باشی. پیامبر
(طبرانی آن را از ». گریست را ببخشد ای ابوبکر، آنگاه ابوبکر رو به آن طرف کرد در حالی که می

گوید: در اسناد این » جممع الزوائد«ربیعه اسلمی روایت کرده است). ابن حجر ھیثمی در کتاب 
روایت، مبارک بن فضاله وجود دارد که حدیثش، حسن است و بقیه راویان آن، اھل ثقه و مورد 

ت کرده و در آن بعد از فرموده . امام احمد نیز این حدیث را روای]٩/٤٥ :جممع الزوائد[اعتمادند. 
» آنگاه گفتم .... تا آخر«، عبارت: »ولی در جوابش بگو: خدا تو را ببخشد ای ابوبکر: «صپیامبر

 . ]٧/٢٦ :فتح الباری[آمده است. 
از سھل بن یوسف بن سھل بن مالک از پدرش، و او ھم از پدر بزرگش که برادر کعب بن مالک  -١

الوداع برگشت، باالی  حجةاز  صھنگامی که رسول الله«ه است: است، روایت شده که وی گفت
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ای مردم، قدر ابوبکر را بدانید و حقش را مراعات کنید، زیرا او ھیچ گاه در «
 .١»نکرده است حّق من بدی

 صترین همسر در نزد پیامبر دختر ابوبکر (عایشه)، محبوب
با دختر ابوبکر ازدواج نمود. و او از میان تمام ھمسران  صپیامبر

تر بود. این چیزی است که ھیچ یک از  ، در نزد او از ھمه محبوبصپیامبر
به پای اما دختر عمر، حفصه  ،مند نیست ، از این فضیلت بھرهسصحابه بجز عمر

حفصه را طالق داد و سپس به او رجعت  صرسید، بلکه حتی پیامبر عایشه نمی
به عایشه  صپیامبر هنمود. ھنگامی که سوده نوبت ھمبستری خود را با اجاز

. پس نسبت خویشاوندی ابوبکر با ٢رفت دو شب نزد عایشه می صداد، پیامبر
دند. از پیامبِر راستگو به ای بود که ھیچ یک از صحابه چنان نبو پیامبر به گونه

�دِ  َكَفْضلِ  النَِّساءِ  ىلَعَ  اَع�َِشةَ  فَْضَل «ثبوت رسیده که فرمودند:  ِ
َعامِ  َسائِرِ  ىلَعَ  الرثَّ  .٣»الطَّ

فضل و برتری عایشه بر سایر زنان ھمانند فضل و برتری ترید گوشت بر سایر «
 .»غذاھاست

                                                                                                       
ای « .»أيها انلاس إن أباب�ر لم �سؤ� قط«منبر رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار، فرمود: 

. ابن منده آن را اخراج کرده و گفته که »مردم، ھمانا ابوبکر ھیچ گاه در حق من بدی نکرده است
 . ]١٢/٥٠٤ :كنز العامل[ز این طریق روایت شده است این حدیث، غریب است و تنھا ا

الوداع  حجةاز  صھنگامی که پیامبر«روایت کرده که او گوید:  سطبرانی از سھل بن سعد

أيها انلاس إن أباب�ر لم �سؤ� «برگشت، باالی منبر رفت و پس از حمد و ثنای پروردگار، فرمود: 
وعن عمر، وعثمان، وىلع، وطلحة، والز��، وسعد،  ، أيها انلاس إ� راض عنهكقط فاعرفوا هل ذل

گاه در  ای مردم، ھمانا ابوبکر ھیچ« .»هلم كمهاجر�ن األول� فاعرفوا ذلـوعبدالرمحن بن عوف وال
حق من بدی نکرده است، پس قدرش را بدانید و شما ھم در حق او بدی نکنید. ای مردم، ھمانا 

زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف و مھاجرین اولین راضی من از ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، 
 . »و خشنودم، پس شما ھم قدرشان را بدانید و از آنان راضی و خشنود باشید

 . ٤/٦٤ :منهاج السنة -١
 آمده است.  ١٤، ب ١٧ک  :؛ و صحیح مسلم٩٨، ب ٦٧ک  :آن چنان که در صحیح بخاری -٢
 . ١٣، ب ٤٢ ک :؛ صحیح مسلم٣٠، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٣
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ده، آمده است که او و در حدیث صحیحی که عمرو بن عاص آن را روایت کر

 .١»؟ قال: اع�شةكقلت يا رسول اهللا أي النساء أحب إيل« گفت:
تر است؟  گفتم ای رسول خدا، کدام یک از زنان در نزد تو از ھمه محبوب«

 . »شهیفرمود: عا
در اواخر نبوت و کامل شدن دین  صشه ھمدم و ھمنشین و ھمراه پیامبریعا

از علم و ایمان برایش حاصل شده که برای واالیی  هرو درج اسالم بود، از این
زیرا  ،بودند، حاصل نشده است صکسانی که تنھا در آغاز نبوت ھمراه پیامبر

ھایی از  عایشه بیشتر از ھمه به امت اسالم نفع رسانیده و علوم دینی و سنت
 .٢اند را به امت اسالم رسانیده که دیگران آن را نرسانده صپیامبر

ت و احترام و دوستی عایشه اتفاق نظر دارند. ھمچنین اھل سنت بر بزرگداش
از  ص، مادران مؤمنان، عائشه در نزد پیامبرصاند که در میان زنان پیامبر متفق
شان احترام بیشتری دارد. در  تر بوده و در نزد مسلمانان از ھمه شان محبوب ھمه

دادند،  میھدایایی که به یکدیگر  همسلمانان به وسیل«حدیث صحیح آمده است: 
دانستند  ، چون می٣خواستند که روزگاری ھمانند روزگار عایشه داشته باشند می

د. تا جایی که ھمسرانش بر آن یورز تا چه حدی به او محبت می صکه پیامبر
فرستادند تا به او بگوید:  صرا نزد پیامبر لبردند و فاطمه یرشک م

دالت را رعایت نماید، و بیش خواھند که در حق دختر ابوبکر ع ھمسرانت از تو می
به فاطمه گفت: آیا دوست نداری آنچه را که  صاز حد به او محبت نورزد. پیامبر

فرمود: پس عایشه را  صمن دوست دارم؟ فاطمه گفت: چرا دوست دارم. پیامبر
. ھمچنین در ٤این حدیث در صحیح بخاری و مسلم وجود دارد». دوست بدار

�ُل  َهَذا اَع�َِشةُ  يَا« فرمودند: صپیامبرصحیح بخاری و مسلم آمده که    ِجرْبِ
ُ
 َ�ْقَرأ

                                           
 تخریج آن قبًال ذکر شد.  -١
 آورده است. » برتری میان او و خدیجه«آن را در مبحث  /ابن تیمیه -٢
 . ٣٠، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٣
 . ٢٤٤٢شماره  :صحیح مسلم -٤
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َالمَ  َعلَيِْك  َالمُ  وََعلَيْهِ  قُلُْت  قَالَْت . السَّ ِ  َورمَْحَةُ  السَّ ای عایشه، « .١»نََرى الَ  َما تََرى ، ا�َّ
کند. عایشه گفت: سالم و رحمت خداوند بر  این جبرئیل است که بر تو سالم می

اش که در  در بیماری ص. و پیامبر»بینیم بینی که ما نمی را میاو باد! تو چیزی 

؟ خواست در نزد عایشه »امروز من کجایم« .»أين أنا ايلوم«گفت:  آن فوت نمود می
عایشه باشد.  ه. سپس از ھمسرانش اجازه گرفت که ھنگام بیماری در خان٢بماند

ردن عایشه و در دامن او بیمار شد و در آنجا ما بین باالی سینه و گ هپس در خان
بود تا  صشخصی پر خیر و برکت برای امت پیامبر ل. عایشه٣او وفات یافت

تیمم را به سبب عایشه نازل  هجایی که اسید بن حضیر ھنگامی که خداوند آی
ای خاندان ابوبکر، این اولین خیر و برکت شما نیست (بلکه شما «فرمود، گفت: 

گاه امر ناخوشایندی برای تو پیش نیامده مگر  اید)، ھیچ خیر و برکت زیادی داشته
. قبل از این ٤»آنکه خداوند در آن، خیر و برکتی را برای مسلمانان قرار داده است

عایشه از آن تھمتی که تھمت زنان به او بستند، نازل شد که  هآیه، آیات تبرئ
مبرا آسمان ھم  هخداوند با نازل کردن این آیات، عایشه را از باالی ھفت طبق
 .٥نمود و او را از حمایت شدگان و نگھدارشدگان از فساد قرار داد

های ابوبکر  ، از ویژگیپیامبرصایمان آوردن خویشاوندان و نزدیکان ابوبکر به 
 است

ایمان آورد. ھمچنین مادرش،  صپدر ابوبکر بنا به اتفاق ھمه به پیامبر
ابوقحافه در مکه انسان  ایمان آوردند. صھایش ھمگی به پیامبر فرزندانش و نوه

آورد در  صبزرگی بود و در سال فتح مکه اسالم آورد که ابوبکر او را پیش پیامبر

لو « فرمود: صسفید بود. پیامبر» درمنه«حالی که سر و ریشش ھمانند گیاه 

                                           
 . ٢٤٤٧، ح٤٢ک  :؛ صحیح مسلم٣٠، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -١
 . ٢٤٤٣، ح ٤٢ک  :؛ صحیح مسلم٣٠، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٢
 :جامع األصولنگاه کنید به [صحیح بخاری در چندین باب.  ،٢٤٤٣شماره  :صحیح مسلم -٣

٦٨-١١/٦٢[ . 
 .٣٠، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٤
 . ٤/٢٠٨ ،٢٤٢و  ٢٤١، ٢٣٣، ٢/٢٢٨ :منهاج السنة -٥
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نشاندی (و  کاش این مرد ریش سفید جایش می« .»أقررت الشيخ ماكنه ألتيناه
این را به  ص. پیامبر»رفتیم حتمًا ما پیش او می دادی)، زحمت را به او نمی

 .١خاطر اکرام و بزرگداشت ابوبکر فرمود
در میان صحابه چه زن و چه مرد کسی نبوده که پدر و مادر و فرزندان و 

رسیده باشند  صھایش اسالم آورده باشند و با حالت ایمان به خدمت پیامبر نوه
بوبکر بن ابوقحافه، ھر چھار نفرشان بجز ابوبکر. پس محمد بن عبدالرحمن بن ا

اند. ھمچنین عبدالله بن زبیر بن اسماء دختر  ایمان آورده صدر زمان پیامبر
ایمان آوردند و ھمراه او بودند. و ام الخیر ھم به  صشان به پیامبر ابوبکر، ھمه

شان  ایمان بودند که منافقی در میان هایمان آورد. پس اینان اھل خان صپیامبر
گفتند: ایمان،  چنین امری برای کسی غیر از ابوبکر شناخته نشده است. می نبود.
ھای ایمان است و  ابوبکر از خانه هھایی. پس خان  ھایی دارد و نفاق ھم خانه خانه

 .٣و٢ھای ایمان است بنوالنجار ھم که انصار بودند، از خانه هخان

 صپیامبر نزدیکانو  خویشاوندانبه  ابوبکراحترام گذاشتن 
را  صپیامبر همسلمانان بیشتر حقوق خویشان و خانواد هاز ھمس ابوبکر

، صزیرا محبت زیاد او به پیامبر ،گذاشت نمود و به آنان احترام می مراعات می
شده بود، چون رعایت  صپیامبر ه اش به خانواد موجب سرایت حب و دوستی

                                           
بردم. ایشان  صابوقحافه را پیش پیامبر«روایت کرده که او گوید:  سبزار از ابوبکر صدیق -١

؟ ابوبکر گفت: بلکه »رفتم چرا این مرد ریش سفید را رھا نکردی تا من نزدش می«رمودند: ف
ھمانا ما او را نزد خود، به خاطر «فرمود:  صسزاوارتر آن است که او نزد شما بیاید. پیامبر

 .]٣/١٦٠ :مسند احمد بن حنبل[». داریم ھای پسرش نگه می ھا و نیکی بزرگی
شناسیم که  ھیچ چھار نفری را نمی«قبه روایت نموده که او گفت: طبراني از موسی بن ع -٢

) ١رسیده باشند، غیر از این چھار نفر:  صخودشان و پسرانشان با حالت ایمان به خدمت پیامبر
) ابوعتیق، پسر عبدالرحمن که نامش ٤) پسر ابوبکر، عبدالرحمن ٣) پسرش، ابوبکر٢ابوقحافه 

پدر ھیچ یك از «اند که او گفت:  روایت نموده لساکر از عایشهو ابن منده و ابن ع». محمد است
 . ]١٠٧اثر سیوطی، ص  :تاريخ اخللفاء[». مھاجرین اسالم نیاورد بجز ابوبکر

 .٢٣٠و  ٤/٢٠٨ :منهاج السنة -٣
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د که خدا و و احترام به آنان، از جمله مواردی بو صحقوق اھل بیت پیامبر
که - در غدیر صدر صحیح مسلم آمده که پیامبر ،اند رسولش بدان امر کرده

 برای اصحاب و یارانش خطبه خواند و فرمود: -ان مکه و مدینه واقع شده استیم

ُرُ�مُ « َذكِّ
ُ
َ  أ ْهلِ  يِف  ا�َّ

َ
در مورد اھل بیتم، خدا را به یاد داشته باشید و « .١»بَييِْت  أ
. و در سنن ابن ماجه آمده که آن حضرت »ای خدا را پیشه کنیدنسبت به آنان تقو

ِىو« فرمودند:
َّ

بُّوُ�مْ  َحىتَّ ال يؤمنون  �ِيَِدهِ  َ�ْفىِس  اذل ِ�ُ  ِ سوگند به کسی « .٢»َوِلَقَرابيَِت  ِ�َّ
که جانم در دست اوست، آنان ایمان ندارند مگر آنکه شما را به خاطر خدا و به 

گفت:  میس . ابوبکر صدیق»ا من، دوست بدارندخویشاوندی ب هخاطر رابط
اھل بیتش مراعات و محافظت کنید و آنان را اذیت  هرا دربار صمحمد«

 هبه خدا قسم، بیشتر دوست دارم که صل«. و در جای دیگری گفته است: ٣»نکنید
به جای آورم تا خویشان و  صرحم را در حّق خویشان و نزدیکان رسول الله

چنین  صبا خویشاوندان و خاندان پیامبرس مچنین عمر. ھ٤»نزدیکان خودم

                                           
 ).٣٦، ح ٤٤مسلم آن را روایت نموده است. (ک  -١
از زبان خود  ١٤٠طلب، به شماره ابن ماجه آن را در مقدمه در مبحث فضیلت عباس بن عبدالم -٢

عباس بن عبدالمطلب روایت نموده که وی گفت: ما به چند نفر از افراد قریش برخورد کردیم در 
زدند. به محض اینکه ما را دیدند، سخنشان را قطع کردند. ما این جریان  حالی که با ھم حرف می

قَْوامٍ  اُل بَ  َما«بازگو کردیم. ایشان فرمودند:  صرا برای رسول الله
َ
ثُونَ  أ ُوا فَإَِذا َ�تََحدَّ

َ
ْهِل  ِمنْ  الرَُّجَل  َرأ

َ
 أ

ِ  َحِديثَُهمْ  َ�َطُعوا بَيىِْت  بَُّهمْ  َحىتَّ  اِإليَمانُ  رَُجٍل  قَلَْب  يَْدُخُل  الَ  َوا�َّ ِ�ُ  ِ چرا افرادی با «: »ِم�ِّ  َوِلَقَرابَِتِهمْ  ِ�َّ
کنند؟ به خدا  بینند، حرفشان را قطع می میزنند و ھر گاه کسی از اھل بیتم را  ھم حرف می

شود مگر آنکه آنان را به خاطر خدا و به خاطر رابطه  قسم، ایمان داخل قلب کسی نمی
 .]١٣/٤٦٢ :كنز العاملنگاه کنید به: [. »خویشاوندی با من، دوست بدارد

ای مردم خطبه ). ابوبکر آن را وقتی گفت که بر١٢، ب ٦٢بخاری آن را روایت کرده است. ( ک  -٣
 خواند. می

 .]١٢، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری[بخاری آن را روایت کرده است.  -٤
آید که ابوبکر به تنھایی به خانه علی رفت و بنی ھاشم ھم  گویم: بعدًا در ماجرای بیعت علی می

آنجا بودند. آنگاه ابوبکر فضایل آنان را برایشان خاطر نشان ساخت و آنان ھم فضایل ابوبکر را 
برایش خاطر نشان ساختند و با او بیعت کردند در حالی که ابوبکر تنھا خودش در نزد آنان بود. و 

 رساند.  این، نھایت اکرام و احترام ابوبکر به آنان را می
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زیرا ابوبکر و عمر در زمان خالفتشان ھمیشه علی و سایر  ،رفتاری داشته است
دادند و آنان را بر سایر مردم  افراِد بنی ھاشم را مورد اکرام و احترام قرار می

ٓ  قُل﴿فرماید:  داشتند. اما راجع به این آیه که خداوند متعال می مقدم می َّ� 
 �ۡ

َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  .١]٢٣الشوری: [ ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 یدھد، بندگان ید میه خداوند بندگان خود را بدان نوکاست  یزین ھمان چیا«
اند، بگو: در برابر آن از شـما پـاداش و  ردهکسته یشا یارھاکاند و  مان آوردهیه اک

د یـام مـرا دوسـت داشـته با یشـاوندیه به خاطر خوکگر آن خواھم م ینم یمزد
  یا ینسب  یکیو نزد  در قرابت  یو دوست  طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  هک: بل یعنی(

و  مـن   انیم  هکرا   یوندیو پ  فقط صله  و شما وجود دارد، پس  من  انیم  هک  است
را در   نیـد و اگـر فقـط ایـنک  تیـرا رعا  د و ھمـانیشما وجود دارد، در نظر آور

و   ردهکـ  یرا خـال  و مردم  من  انید و میتاز ینم  عجوالنه  د، بر منیباش  نظرداشته
انجام دھد بر  یکیار نکس ک)، ھر  برسانم  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم  اجازه

 ».رگذار استکم، خداوند آمرزگار شیافزائ یعمل او م یکین
ح بخاری و مسلم از سعید بن جبیر روایت شده که وی باید گفت که در صحی
 هرا دربار صاین آیه سؤال شد. من گفتم: یعنی محمد هگوید: از ابن عباس دربار

خویشاوندان و نزدیکانش اذیت نکنید. ابن عباس گفت: عجله کردی، زیرا ھیچ 
با آنان خویشاوند است. معنی  صاز قریش نیست مگر آنکه رسول الله یا فهیطا

خواھم، بلکه تنھا  آیه این است که در برابر آن دعوت، از شما پاداش و مزدی نمی
ای که میان من و شماست، محفوظ نگه  خویشاوندی هخواھم که رابط از شما می

از مردمانی که از ھمان ابتدا به سویشان فرستاده شده  ص. پس پیامبر٢دارید

                                           
بگو: در برابر آن (ھمه نعمت که در پرتو دعوت اسالمی به شما خواھد رسید) از شما پاداش و « -١

عالقه نزدیکی (به خدا) را (که سود آن ھم عائد خودتان خواھم جز عشق و  مزدی نمی
 ». گردد) می

ٓ  قُل﴿ه: گوید: آی /. ابن کثیر١، ب ٦١ک  :صحیح بخاری -٢ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ِ�  َمَودَّ

ر این دعوت و به این معنی است که ای محمد، به این مشرکان از کفار قریش بگو: در براب ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ
خواھم که  خواھم که به من بدھید بلکه تنھا از شما می ام برای شما، مالی را نمی خیرخواھی

ھا و دستورات پروردگارم را به مردم ابالغ نمایم.  شرتان را از من دور کنید و مرا بگذارید تا رسالت
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و تجاوز و ستم نکنند تا اینکه رحم او را به جای آورند و بر ا هخواھد که صل می
رسالت و پیام پروردرگارش را به مردم ابالغ کند. آیه نگفته که بجز دوستی و 

واجب است، اما  صیاری با خویشاوندان. بدون شک محبت اھل بیت پیامبر
دو حدیث قبلی ثابت شده  هاین آیه ثابت نشده، بلکه به وسیل هوجوب آن به وسیل

 .١است
 

 مرتفع شده است  صبا نص پیامبر» فدک« ۀضیاختالف بر سر ق
و عباس پیش  لبخاری از عروه و او ھم از عایشه روایت نموده که فاطمه

سمعت «ابوبکر رفتند و ارث خود را از فدک از ابوبکر مطالبه نمودند. ابوبکر گفت: 
 .٢»صدقةٌ  تََر�نا ما ، نُورَُث  اليقول:  ج رسول اهللا

گذاریم و آنچه  ت: ما از خود ارثی به جا نمیگف شنیدم می صاز رسول الله«
شود (و باید به نیازمندان داده  گذاریم، صدقه محسوب می بعد از خود به جا می

 .»شود)
از خود ارث به جا نگذاشته، با سنت مسّلم و قطعی و با  صاینکه پیامبر

اجماع صحابه ثابت شده است. و ھر یک از این دو دلیل، قطعی و مسّلم است و 
کند.  در این زمینه، عموم است این امر را رد نمی صین گمان که حدیث پیامبرا

و اگر عموم ھم باشد، عموم مخصوص است... به ھمین خاطر ھیچ یکی از 
ارث خود اصرار ننموده، و عموی پیامبر، عباس ھم  هبر مطالب صھمسران پیامبر

مطالبه کرده باشد و میراث خود اصرار ننموده است. و ھر کس ارثی را  هبر مطالب
اطالع حاصل نموده باشد، از خواست خود منصرف  صپیامبر هبعدًا از فرمود

به ھمین س خلفای راشدین تا ھنگام خالفت علیشده است. این امر در زمان 

                                                                                                       
ای که میان من و  ندیکنید حداقل مرا اذیت نکنید به خاطر قرابت و خویشاو اگر مرا یاری نمی

شماست. سپس ابن کثیر حدیثی را که بخاری روایتش کرده، و ھمچنین اقوالی که درباره آیه 
 . ]٤/١١٢ :نگاه کنید به: تفسیر ابن کثیر[گفته شده، ذکر کرده است .

 . ٢٩٨و  ٤/٢٨ :منهاج السنة -١
 . ٥٤-٤٩، ح ٣٢ک  :صحیح مسلم -٢



 سابوبکر صدیق    ٧٠

 

را میان وارثین  صپیامبر همنوال بوده، و علی چیزی از آن را تغییر نداد و ترک
 فرمودند: صروایت شده که پیامبرس ھریرهتقسیم ننمود. در صحیح مسلم از ابو

ُت  َما ، ِدينَاًرا َوَرثىَِت  َ�ْقتَِسمُ  الَ «
ْ
 .١»َصَدقَةٌ  َ�ْهوَ  اَعِمِ�  َوُمْؤنَةِ  �َِساىِئ  َ�َفَقةِ  َ�ْعدَ  تََر�

شود  من چه دینار باشد و چه درھم، میان وارثین تقسیم نمی همیراث و ترک«
خارج ھمسران و خدمتکارم، صدقه محسوب گذارم بعد از م بلکه آنچه را به جا می

. و در صحیح بخاری و مسلم از ابوھریره »شود (و باید به نیازمندان داده شود) می

نَا َما ، نُورَُث  الَ «روایت نموده که آن حضرت فرمودند:  صآمده که او از پیامبر 
ْ
 تََر�

گذاریم، ارث نیست که  آنچه را که ما، پیامبران بعد از خود به جا می« .»َصَدقَةٌ  َ�ْهوَ 
 .»میان وارثین تقسیم شود، بلکه صدقه است (و باید به نیازمندان داده شود)

، و مسلم آن را از ٢بخاری آن را از جماعتی از جمله ابوھریره روایت نموده
. پس ھمانا خداوند متعال پیامبران را ٣ابوھریره و دیگران روایت کرده است

نیوی را به عنوان ارث از خود به جا بگذارند، تا محفوظ کرده از اینکه اموال د
اینکه برای افرادی که به دنبال پیدا کردن عیب و نقصی از نبوتشان ھستند، این 

اند و آن را برای  شبھه را ایجاد نکند که آنان به دنبال دنیا و متاع دنیوی بوده
 اند.  وارثین خود به ارث گذاشته

به  صل مسلمانان چند برابر آنچه که پیامبرتازه، ابوبکر و عمر از بیت الما
اند. و به فرض اگر فدک ارث  داده یجا گذاشته بود، به خویشاوندان و نزدیکان و

در این صورت ھمانا آنچه که ابوبکر از  -ھر چند که این باطل است-ھم باشد 
از خود به جا  صآنان گرفته تنھا دھات کوچکی بوده است. و مالی که پیامبر

اند، بلکه عمر آن را  ای نبرده ، ابوبکر و عمر از آن ھیچ نفع و استفادهگذاشته
اند،  داده و ابوبکر و عمر با آن  بوده صتحویل علی و عباس که خویشاوند پیامبر

کرده بود. این چیزی است که موجب منتفی  صمال چنان کردند که پیامبر
ھانی نیست مبنی بر اینکه شود؛ زیرا ھیچ دلیل و بر شدن تھمت و افترا از آنان می

                                           
 . ٥٥و  ٥٠، ٤٩، ح ٣٢ک  :صحیح مسلم -١
 . ١، ب ٥٧ک  :صحیح بخاری -٢
 . ٣٢/٥٦ک  :صحیح مسلم -٣
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 .١اند ابوبکر و عمر واجبی را ترک نموده یا کار حرامی را مرتکب شده

 ، ابوبکر بر همه مقدم بود یارانشبا  صدر مشورت و نظر خواهی پیامبر
ماند و راجع به امور مسلمانان با او  می صابوبکر بعد از نماز عشاء نزد پیامبر

 .٢حاب و یارانش آنجا حضور نداشتندگفت و ھیچ یک از دیگر اص سخن می
نمود، اولین کسی که حرف  با یارانش مشورت می صبه عالوه، ھر گاه پیامبر

کرد، ابوبکر بود. چه بسا کسی دیگر غیر از ابوبکر  زد و نظر خودش را بیان می می
در کارھای بزرگ و  صگفت. پس پیامبر زد و چه بسا کسی چیزی نمی حرف می

نمود. و ھر گاه رأی دیگران مخالف رأی  رأی ابوبکر عمل می امور مھم تنھا به
نمود نه از رأی مخالفان او.  از رأی ابوبکر پیروی می صبود، پیامبر ابوبکر می

 شود:  اینک به عنوان مثال به چند مورد در این زمینه اشاره می
راجع به تکلیف اسیران جنگ بدر با یارانش مشورت نمود.  صپیامبر -اول

مسلم در صحیح خود از ابن  ،ابوبکر سخن گفت و رأی خودش را اعالم نمود ابتدا
ای از کافران به  ھنگامی که در جنگ بدر عده«عباس روایت نموده که او گوید: 

 هبه ابوبکر و عمر گفت: نظرتان دربار صاسارت مسلمانان در آمدند، رسول الله
 هھا و قوم و عشیر عموزاده این اسیران چیست؟ ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا، آنان

تو ھستند، نظر من این است که از آنان فدیه قبول کنی تا ھم ما علیه کافران 
قدرت و توانایی مالی کسب کنیم، و ھم امید است که خداوند آنان را به سوی 

فرمود: نظر تو چیست ای پسر خطاب؟ عمر  صاسالم ھدایت کند. رسول الله
بوبکر را قبول ندارم. نظر من این است که به ما گفت: نه، به خدا قسم، رأی ا

دھی تا گردنشان را بزنیم. به علی اجازه بده تا گردن عقیل را بزند؛ به  اجازه 
حمزه اجازه بده تا گردن عباس را بزند؛ و به من اجازه بده تا گردن فالن 

و  خویشاوند عمر را بزنم. و ابن رواحه ھم به سوزاندن آنان اشاره کرد. اصحاب
ای از آنان موافق  در این زمینه اختالف نظر پیدا کردند؛ عده صیاران رسول الله

                                           
 . ]٥/٢٨٥ :البداية و النهايةنگاه کنید به: [. ٢٣١و  ٣/٢٣٠؛ ٢١٩-٢١٧و  ٢/١٩٩ :منهاج السنة -١
 :تاريخ اخللفاء[ترین عقل داشت.  ترین رأی و کامل ترین و محکم در میان صحابه، درست سابوبکر -٢

 . ]٤٣اثر سیوطی، ص 



 سابوبکر صدیق    ٧٢

 

ای ھم موافق رأی ابن  ای رأی عمر را پسندیدند و عده رأی ابوبکر بودند، عده
به رأی ابوبکر تمایل پیدا کرد و به رأی  صرواحه بودند. راوی گوید: رسول الله

 . ١ذکر کرد حدیث را هعمر تمایل پیدا نکرد. و بقی
 ص، خزاعی نزد پیامبرصدر روز حدیبیه ھنگامی که خبرگزار پیامبر -دوم 

آمد و به او خبر داد که قریش گروھی از مردِم قبایل گوناگون را جمع کرده و 
شوند که پیامبر و  و مسلمانان دارند و مانع می صآنان قصد پیکار با پیامبر

ای از یارانش که طرف  با عده صپیامبر خدا را زیارت کنند، آنگاه همسلمانان خان
فرزندان آن جماعت مردم سرازیر  یمشورت او بودند، مشورت نمود که آیا به سو

شوند یا اینکه به سوی مکه رھسپار شوند؟ ابوبکر گفت: خدا و رسولش بھتر 
ایم.  ایم و برای جنگ با کسی نیامده دانند. ای پیامبر خدا، ما برای عمره آمده می

فرمود: پس  صجنگیم. پیامبر ر کسی مانع طواف کعبه شود، با او میاما اگ
نویسان و فقھا، معلوم و  این حدیث نزد علما، مفسران، سیره». حرکت کنید

 . ٢اند شناخته شده است. و بخاری و امام احمد در مسندش آن را روایت کرده
جزو  که از افراد چاالک و زیرک و-سپس ھنگامی که عروه بن مسعود ثقفی 

 هسخن گفت و شروع به سخن گفتن دربار -بود صھم پیمانان قریش با پیامبر
و » به ھم ریخته از ھر جنسی ھستند یآنان افراد«یاران و رفیقان پیامبر کرد که 
کنند  آنان افراد اوباش و اراذلی ھستند که فرار می«در مسند امام احمد آمده که 

، آیا ما »شرمگاه الت را بمک«عروه گفت:  ، ابوبکر صدیق به»کنند و تو را رھا می
 .کنیم؟! ھا میکنیم و پیامبر را ر فرار می

با قریش صلح نمود، ظاھرًا در این صلح، خواری  صسپس ھنگامی که پیامبر
انجام داد، به خاطر طاعت خداوند  صو ظلم بر مسلمانان بود، و کاری که پیامبر

گرداند،  را بر کافران و مشرکان پیروز میاو و اینکه خداوند، او  هو اطمینان به وعد
بود. این کار جمھور مسلمانان را خشمگین کرد و  حق بر افرادی از آنان از قبیل 
عمر، علی، سھل بن حنیف و ... ناگوار آمد؛ در صحیح بخاری و مسلم از ابووائل 

سھل بن حنیف در روز صفین برخاست و گفت: ای «روایت شده که وی گوید: 
                                           

 . ٥٨، ح ٣٢ک  :صحیح مسلم -١
 . ٦/٣٤٢ :مسند احمد بن حنبل ،٣٥، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری -٢
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 هودتان را متھم کنید. و در لفظ دیگری آمده است: نظرتان را دربارمردم، خ
بودیم و اگر جنگ را  صدینتان متھم کنید. ما در روز حدیبیه ھمراه رسول الله

کردیم و این ھم در صلحی بود که بین رسول  دانستیم، جنگ می به صالح می
سول خدا، آیا و بین مشرکان بود. آنگاه عمر بن خطاب آمد و گفت: ای ر صالله

طور است. عمر گفت: آیا  ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل؟ فرمود: چرا، ھمین
کشته شدگان ما در بھشت نیستند و کشته شدگان آنان در جھنم؟ فرمود: چرا، 

مان پستی و حقارت را قبول کنیم و  طور است. عمر گفت: پس چرا در دین ھمین
فرمود:  صین ما و آنان داوری کند؟ پیامبربه مدینه برگردیم و نگذاریم خداوند ب

گرداند.  خدا ھستم و خدا ھرگز مرا ضایع نمی های پسر خطاب، ھمانا من فرستاد
گوید: پس عمر از آنجا رفت و ھمچنان خشمگین و ناراحت بود و پیش  راوی می

ابوبکر رفت و گفت: ای ابوبکر، آیا ما بر حق نیستیم و آنان بر باطل؟ ابوبکر گفت: 
شدگان ما در بھشت نیستند و  طور است. عمر گفت: آیا کشته را، ھمینچ

طور است. عمر گفت: پس به  شدگان آنان در جھنم؟ گفت: چرا، ھمین کشته
مان پستی و حقارت قبول کنیم و به مدینه برگردیم و نگذاریم  خاطر چه در دین

نا محمد، خداوند بین ما و آنان داوری کند؟ ابوبکر گفت ای پسر خطاب، ھما
گوید: آنگاه آیات  گرداند. راوی می خداست و خدا ھرگز او را ضایع نمی هفرستاد

نازل شد. پیامبر به دنبال عمر فرستاد  صفتح و پیروزی مسلمانان بر رسول الله
و آن آیات را برایش خواند. عمر گفت: ای رسول خدا، آیا راستی این، فتح و 

. و خداوند ١شحال و شادمان شد و برگشتپیروزی است؟ فرمود: بله. پس عمر خو
مخالفت کردند و آن را نپذیرفتند، توفیق  صبه مسلمانانی که با اقدام پیامبر

شان راضی باد! این  آنان را پذیرفت. خداوند از ھمه هتوبه داد و توب
دھد که قول و  ترین اموری است که نشان می ھای ابوبکر، از روشن گیری موضع

موافق و سازگار بوده، و  صت ابوبکر تا چه حدی با پیامبرعمل و علم و حاال
ھا تنھا مختص به ابوبکر است، زیرا قول و عملش از جنس قول و عمل  اینکه این

سازد  ھای ابوبکر جاھایی را روشن می گیری است. ھمچنین این موضع صپیامبر

                                           
 ). ٥، ب ٦٥ھمچنین بخاری (ک  ،)١٤١٣-١٤١١(حدیث شماره  ،این لفظ از مسلم است -١
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 . ١که ابوبکر در امر مشورت بر دیگران مقدم بود

 آن نازل نشده بود  هدربارو عمر در مواردی که وحی  وبکراببا  صمشورت پیامبر
شود، ھر گاه  در مسائل عمومی جامعه که شامل تمام مسلمانان می صپیامبر

نمود اگر  آن نازل نشده بود، با ابوبکر و عمر مشورت می هوحی مخصوصی دربار
ودند. ولی به ھر حال آن دو در شورا اصل ب ،چه دیگران ھم عضو شورا بوده باشند

بر خالف رأی او،  یشد، و گاھ عمر گاھی بعضی آیات قرآن موافق رأیش نازل می
شد. اما  شد و او بالفاصله از رأی و نظر خود منصرف می حقیقت برایش روشن می

راجع به ابوبکر باید گفت که ھیچ موقع رأی و نظرش مورد انکار قرار نگرفته و در 
ای که میان او و عمر  جز در مسألهپیشی نگرفته ب صھیچ موردی از پیامبر

اختالف بر سر این بود که چه کسی از میان بنی تمیم، سرپرستی دیگر افراد بنی 
 .٢تمیم را به عھده گیرد

 از ابوبکر و عمر را به پیامبران تشبیه کرد  کدامهر  صپیامبر
راجع به تکلیف اسیران جنگ بدر از ابوبکر نظرخواھی  صھنگامی که پیامبر

او به فدیه گرفتن از آنان اشاره نمود، و از عمر نظرخواھی کرد و او به  کرد و
گاه  ص، پیامبر٣اشاره نمودھا  آن کشتن فرمود: اینک شما را از دو رفیقتان آ

سازم: ای ابوبکر، تو با این نظری که دادی ھمانند ابراھیم ھستی که گفت:  می

�  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن﴿  ].٣٦ابراهیم: [ ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  فَإِنََّك  اِ� َعَص  َوَمنۡ  ِمّ�ِ

                                           
 . ٢/١٢٨ :اهلدی النبویو نگاه کنید به کتاب  ،٢٥٠و   ٢٤٩، ٢٤٥، ٤/٦٤ :منهاج السنة -١

 اْجتََمْعتَُما لَوِ «به ابوبکر و عمر گفت:  صنم روایت کرده که رسول اللهاحمد از عبدالرحمن بن غ
بودید، با  اگر ھر دوی شما در امر مشورت و نظرخواھی، متفق القول می« .»َخالَْفتُُكَما َما َمُشوَرةٍ  ىِف 

. ھمچنین طبرانی آن را از طریق حدیث براء بن عازب، روایت کرده »کردم شما مخالفت نمی
 است. 

 . ٦٥و  ٤/٦٤ :منهاج السنة -٢
این موضوع مربوط به ماجرای اسیران جنگ بدر است که در کتاب صحیح مسلم از ابن عباس  -٣

 روایت شده و قبًال بیان شد. 
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س از مـن کـاری از مردم را گمراه ساختند! ھر یھا) بس (بتھا  آن پروردگارا!«
 .»ند، تو بخشنده و مھربانیکس نافرمانی من کو ھر  ،ند از من استکروی یپ

�ۡ  إِن﴿و ھمانند عیسی ھستی، آنگاه که گفت:   فِرۡ َ�غۡ  �ن ُدَكۖ ِعَبا فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ 

َ
 ].١١٨: ةالمائد[ ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ أ

نی، بندگان توانـد. (و قـادر بـه فـرار از کرا مجازات ھا  آن ن حال،) اگری(با ا«
فـر تـو نشـانه کیمی! (نـه کیو اگر آنان را ببخشی، توانا و ح ،ستند)یمجازات تو ن

 .»تو نشانه ضعف!) متی است، و نه بخششکح بی
و تو ای عمر، با این نظری که دادی، ھمانند نوح ھستی، آنگاه که گفت: 

 ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ  نُوحٞ  َوقَاَل ﴿
َ
ٰ لۡ ٱ ِمنَ  ِض �ۡ�  ].٢٦نوح: [ ﴾٢٦ َديَّاًرا فِرِ�نَ َ�

 .»مگذار ین باقیزم یافران را روکاز  یکچ یگفت: پروردگارا! ھ ÷نوح«

ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ َر�ََّنا﴿تی، که گفت: و ھمانند موسی ھس مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ�  قُلُو�ِهِمۡ  َ�َ

ْ يُؤۡ  فََ�  ٰ  ِمُنوا ْ  َح�َّ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
 ].٨٨یونس: [ ﴾ِ�مَ ۡ�

شان را سخت و یھا ن! و (بجرم گناھانشان،) دلکپروردگارا! اموالشان را نابود «
 .»نند!یرا بب کاورند تا عذاب دردنایمان نیه اکای  ن ساز، به گونهیسنگ

گیری  بر ھیچ یک از آنان به خاطر نظری که اظھار کردند، ُخرده صپیامبر
نکرد و از آنان انتقاد ننمود، بلکه آنان را مدح و ستایش، و به پیامبران تشبیه 

اش به خاطر خدا، به ابراھیم و عیسی تشبیه  ابوبکر را در آرامی و نرمی ،نمود
اش به خاطر خدا، به نوح و موسی تشبیه  گیری مر را در تندی و سختکرد، و ع

 .٢و١نمود
                                           

 . ٢١٤و  ٤/٨٨ :منهاج السنة -١
در روز بدر، پیامبر «آمده که از عبدالله بن عباس روایت شده که گوید:  جممع الزوائددر کتاب  -٢

گفت: ای رسول  س؟ ابوبکر»گویید درباره این اسیران چه می« .»ما تقولون يف هذه األرسی«فرمود: 
خدا، اینان قوم و = =عشیره و نزدیکان تو ھستند. از آنان فدیه بگیر تا قدرت و توانایی مالی بر 

. راوی گوید: کافران را به دست آوریم، شاید خداوند توفیق توبه را نصیبشان کند و از آنان درگذرد
عمر گفت: ای رسول خدا، آنان تو را از خانه و کاشانه خود بیرون کردند و تو را تکذیب نمودند، 

ای پر از ھیزم را ترتیب بده و  پس گردنشان را بزن. و عبدالله بن رواحه گفت: ای رسول خدا، دره
وزان. راوی گوید: آنگاه کن و آنان را بس آنان را داخل آن گردان، سپس آتش را بر آنان افروخته 
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 ترین و سخنورترین مردمان بود ابوبکر، از فصیح
فصاحت به معنای به تکلف فصاحت نمودِن کالم نیست. ھمچنین به معنای 

دار و منظم نیست. و در میان خطبای عرب چه صحابه و چه غیر  سخن قافیه
دار و منظم، و تکلِف نیکو کردن و آراستنی که فقط به  خنان قافیهصحابه، تکلِف س

ای که  گویند، نبوده است بدان گونه می» علم بدیع«گردد و به آن  لفظ بر می
دھند. بالغتی که بدان امر  نگاران و شاعران متأخر آن را انجام می خطیبان و نامه

َُّهمۡ  َوقُل﴿شده مانند این آیه:  نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ل
َ
 ]. ٦٣النساء: [ ﴾ابَلِيغٗ  َ�ۢ قَوۡ  أ

 .»گوشزد نما!ھا  آن ج اعمالشان را بهیانی رسا، نتایو با ب«
آن، ھم  هاست. پس در کالم فصیح و بلیغ، آورند» علم معانی و بیان«ھمان 

گرداند و ھم با بھترین صورت و به وجه احسن، آن  معانی مقصوده را تکمیل می
 .١کند کالم را تبیین می

س آورده و آن را به علی» نھج البالغه«ھایی که صاحب کتاب  ب خطبهاغل

                                                                                                       
داخل شد و  صات را قطع کردی. راوی گوید: پس رسول الله عباس گفت: رابطه خویشاوندی

پذیرد، عده دیگری گفتند رأی  رأی ابوبکر را می صای گفتند: پیامبر رأی آنان را رد نکرد. عده
بر  صوید: پس پیامبرپذیرد. راوی گ پذیرد، و عده دیگری گفتند: رأی ابن رواحه را می عمر را می

َ  إِنَّ «آنان وارد شد و فرمود:  ُ  ا�َّ َ�َ  تَُ�ونَ  َحىتَّ  ِ�يهِ  رَِجالٍ  قُلُوَب  يَلُلَ�ِّ
ْ
ل
َ
َ  َو�ِنَّ  اللَّنَبِ  ِمنَ  أ دُ  ا�َّ  لَيَُشدِّ

َشدَّ  تَُ�ونَ  َحىتَّ  ِ�يهِ  رَِجالٍ  قُلُوَب 
َ
َِجاَرةِ  ِمنَ  أ

ْ
بَا يَا َمثَلََك  َو�ِنَّ  احل

َ
ھمانا خداوند دلھای « .»....بَْ�رٍ  أ

ھای کسانی را سخت  دل أترند، و ھمانا خداوند کند تا جایی که از شیر ھم نرم کسانی را نرم می
 :جممع الزوائد[ .»ترند. و ھمانا مثل تو ای ابوبکر، ... گرداند تا جایی که از سنگ ھم سخت می

 .]١٧٦٣شماره  :مسلم ،٨٧و  ٦/٨٦
وزون و تکلف جناس و تطبیق و دیگر چیزھایی که شاعران و خطیبان اما تکلف سخنان مسّجع و م -١

کنند، جزو عادت خطیبان  ھا را رعایت می نگاران و واعظان متأخر، با تکلف و ظاھرسازی آن و نامه
پردازان صحابه و تابعین نبوده، و از چیزھایی نبوده که قوم عرب بدان اھتمام داشته  سخن و = =

آرایند بدون آنکه معانی  کنند، لفظ را به ظاھر و دروغ می چنین کاری می باشند. غالب کسانی که
مفید و مطلوبی داشته باشد، درست مانند مجاھدی که به ظاھر و دروغ سالح را به دست 

شود که شاعر ھر اندازه در مدح و ھجو  گیرد در حالی که ترسوست. و به ھمین خاطر دیده می می
شود و از تخیالت و تصورات و  اندازه دچار افراط در دروغ میسعی و کوشش نماید، به ھمان 

 ). ١٥٩و  ٤/١٥٨، منهاج السنة[گیرد.  تشبیھات کمک می
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تر و باالتر از آن  نسبت داده، دروغ و افترا بر علی است. منزلت و ارزش علی بزرگ
کنند و  ھا را وضع می است که چنین سخنانی بگوید. ولی این گونه افراد دروغ

ه راست ھستند و نه مدح ھا ن مدح و ستایش ھستند. اینھا  آن کنند که گمان می
 و ستایش. 

ھیچ شکی نیست که علی از سخنورترین مردمان بود. و ابوبکر و عمر ھم 
خطیب و سخنور بودند. و مشھور است که ثابت بن قیس بن شماس خطیب 

بوده است. ھمان طور که حسان بن ثابت، کعب بن مالک و  صرسول الله
 اند.  بوده صعبدالله بن رواحه، شاعران رسول الله

از طرف او برای مردم سخنرانی  صدر حضور و در غیاب پیامبرس اما ابوبکر
شد، ابوبکر مردم را به  ھر گاه در عیدھای بزرگ خارج می صکرد. پیامبر می

ھای او را تأیید  ساکت بود و گفته صخواند و پیامبر فرا می صپیروی از پیامبر
آن  صبرای چیزی بود که پیامبرسازی  ھای ابوبکر مقدمه و زمینه کرد. گفته می

بود، نه پیشی گرفتن و  صکرد و در واقع کمک و یاری به پیامبر را تبلیغ می
و ابوبکر به مدینه  صپیشدستی کردن بر خدا و پیامبر. و ھنگامی که رسول الله

نشست و ابوبکر برخاست و از طرف او برای مردم  صھجرت نمودند، رسول الله
کرد که  شناخت، گمان می که کسی که آن دو را نمیکرد تا جایی  سخنرانی 

آن کسی است که  صدانستند رسول الله ابوبکر، رسول خداست تا اینکه بعدًا می
به سوی مسافران و نمایندگان اعزامی خارج  صنشسته است. او به ھمراه پیامبر

برای  صکرد. ھمچنین ابوبکر در غیاب پیامبر شد و برای آنان سخنرانی می می
وفات یافت، او کسی بود که  صکرد. و ھنگامی که رسول الله ان سخنرانی میآن

 . ١خواند برای مردم خطبه می

  صپیامبر ابوبکر بعد از وفات ۀخطب
از سخنورترین مردمان بود و ابوبکر از او سخنورتر بود که عمر، او را با س عمر

مسلمانان خطبه برای  صشناخت. ابوبکر کسی بود که بعد از وفات پیامبر آن می

                                           
 ). ٣/١٨٦ :البداية والنهاية(و نگاه کنید به  ١٥٩-٤/١٥٧ :منهاج السنة -١
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ھای  را برای آنان روشن ساخت و ایمان را در دل صخواند و درگذشت پیامبر
د تا اینکه مسلمانان به خاطر عظمت و بزرگی یمسلمانان ثابت و محکم گردان

در صحیح بخاری و  ،مصیبتی که برایشان پیش آمده بود، آشفته و پریشان نشوند
بکر بیرون رفت در حالی که عمر ابو«روایت شده است:  بمسلم از ابن عباس

گفت. ابوبکر گفت: بشنین ای عمر، عمر خودداری کرد از اینکه  با مردم سخن می
 یکر گفت: ھر کردند. ابوبکآوردند و عمر را رھا  یر روکبنشیند، پس مردم به ابوب

س خدا را کا رفته است و ھر یھمانا محمد از دن کنید، ایپرست یاز شما محمد را م
 د:یفرما یرد. خداوند متعال میم یچ گاه نمید، ھمانا خدا زنده است و ھپرست یم

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ ۡ� شَ  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
 ].١٤٤عمران:  آل[

 ،ز بودندیگری نیش از او، فرستادگان دیو پ ،فقط فرستاده خداست صمحمد«
رده کـد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ

س به عقـب بـاز گـردد، کد نمود؟) و ھر یفر بازگشت خواھکت و یبه دوران جاھل
ننـدگان) را ک ران (و استقامتکو خداوند بزودی شا ،زند ھرگز به خدا ضرری نمی

 .»پاداش خواھد داد
مردم آن را دیکته کردند و ھر کسی که  هتا اینکه ابوبکر آن را خواند. پس ھم

مسیب به من خبر داد که عمر «کرد.  فوق الذکر را شنید، آن را تالوت می هآی
خدا قسم، انگار که این آیه اصًال نازل نشده بود تا اینکه از ابوبکر شنیدم  گفت: به

که آن را تالوت کرد. پس ناگھان متحیر شدم و پایم لرزید تا جایی که پاھایم بلند 
شد و تا جایی که به زمین خوردم ھنگامی که از ابوبکر شنیدم که آن آیه را  نمی

 .٢و١»دنیا رفته است از صتالوت کرد و دانستم که رسول الله

 ابوبکر در روز سقیفه  هخطب

                                           
، ج ٣، ب ٢٣؛ ک ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری[روایت کرده است.  لبخاری آن را از عایشه -١

 . ]٢٤٣-٥/٢٤١ :البداية والنهايةو نگاه کنید به: ، ٤/١٩٤
 . ٢٦٢و  ٤/١٥٨؛ ٣/٢١٥ :منهاج السنة -٢
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حاضران از آن  هبلیغ و رسائی را ایراد کرد که ھم هابوبکر در روز سقیفه خطب
بھره بردند تا جایی که عمر گفت: من در ذھن خودم گفتاری را آماده کردم که از 

خواستم آن را در حضور ابوبکر تقدیم کنم. ھنگامی که  آن خوشم آمد و می
خواستم سخن بگویم، ابوبکر گفت: آھسته باش. دوست نداشتم او را ناراحت 
کنم. پس ابوبکر سخن گفت در حالی که از من بردبارتر و با وقارتر بود. به خدا 

ام که از آن خوشم آمده بود، به جا نگذاشت  ای از گفتار آماده شده قسم، کلمه
 .١از آن را گفت مگر اینکه بدون فکر و اندیشه ھمانند آن یا بھتر

 

  ٢ابوبکر بعد از بیعت مسلمانان با او ۀخطب

ابن اسحاق گوید: زھری برایم نقل کرد که انس بن مالک برایش نقل کرد و 
گفت: ھنگامی که در سقیفه با ابوبکر بیعت شد، فردای آن روز ابوبکر بر منبر 

ای که الیق و  هنشست ... تا آنجا که گوید: آنگاه خدا را حمد و ثنا کرد بدان گون
ام در حالی که  او بود. سپس گفت: ای مردم، ھمانا من به خالفت رسیده هشایست

بھتر از شما نیستم. پس اگر نیکی کردم، مرا یاری کنید و اگر بدی کردم، مرا 
راست گردانید. صدق و راستی، امانت است و دروغ، خیانت. ضعیف شما در نزد 

ضعف وی را برطرف کنم، و قوی شما در نزد من قوی است تا اینکه إن شاءالله 
من ضعیف است تا اینکه إن شاءالله حق را از وی بستانم. ھر قومی که جھاد در 

کند و ھر قومی،  راه خدا را کنار گذارند، خداوند ذلت و خواری را نصیبشان می
گناھان بزرگ (ھمچون زنا) و کارھای زشت و ناروا پخش گردانند، خداوند بال و 

گرداند. تا زمانی که در اطاعت خدا و رسول خدا  ت را شامل حالشان میمصیب
ھستم، از من اطاعت کنید و ھر گاه خدا و رسول را نافرمانی کردم، از من اطاعت 

اسناد این روایت، صحیح »! نکنید. برای نماز برخیزید، رحمت خدا بر شما باد
 . ٣است

                                           
 آید.  . نص این خطبه در ماجرای بیعت در سقیفه می١٥٨و  ٤/١٥٧ :منهاج السنة -١
ام که به خاطر اھمیت اثر ابن کثیر گرفته» البداية والنهاية«این خطبه و دو خطبه بعدی از کتاب  -٢

 ھا را نقل کردم. ان آنش
 . ٥/٢٤٨اثر ابن کثیر،  :البداية والنهاية -٣
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 رتد شدند مسلمانان م ازای  ابوبکر هنگامی که عده ۀخطب
ابن عساکر از دو طریق از شبابه بن سوار روایت کرده که او گفت عیسی بن 
یزید مدنی برای ما نقل کرد که صالح بن کیسان برایم نقل کرد و گفت: ھنگامی 

ای از مسلمانان مرتد شدند، ابوبکر در میان مردم برخاست و پس از حمد  که عده
ص خداوندی است که انسان را به راه و ثنای پروردگار گفت: حمد و سپاس مخصو

ھا را به انسان داد و او را  راست ھدایت نمود و او را کفایت کرد، و تمام نعمت
را مبعوث کرد زمانی که علم و دانش، رانده  صنیاز کرد. ھمانا خداوند محمد بی

سمان آن، کھنه و پوسیده شده، و یشده و اسالم، غریب و دور انداخته بود. ر
ن به سر آمده بود و مسلمانان سرگردان و آواره بودند. و خداوند اھل روزگار آ

کرد و ھیچ شری را از  کتاب را نفرت کرده بود و ھیچ خیری را به آنان عطا نمی
شان را تحریف کردند و چیزھایی را بدان افزودند که کرد. آنان کتاب آنان دور نمی

کردند که در ایمنی  ان میکالم الھی نبود. و قوم عرب در امنیت بودند، گم
رو  طلبیدند. از این کردند و او را به فریاد نمی خداوند ھستند او را عبادت نمی

شان را باطل گردانید در زمیِن درشت و شان را سخت، و دین خداوند زندگانی
محمد در حّق آنان بسیار نیکی  هسخت ھمراه با مقداری ابر. پس خداوند به وسیل

کسانی که از آنان  هآنان را امتی میانه قرار داد و آنان را به وسیلو مھربانی کرد و 
تبعیت کردند، یاری داد و آنان را بر دشمنان پیروز گردانید تا اینکه خداوند جان 

ھای آنان را به چنگ  پیامبرش را گرفت. پس شیطان سوار بر مرکبش شد و دست
 شان شد: آورد و منتظر ھالک و نیستی

ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  دٌ ُ�َمَّ  َوَما﴿ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
 ].١٤٤عمران:  آل[

 ،ز بودندیگری نیش از او، فرستادگان دیو پ ،اده خداستفقط فرست صمحمد«
رده کـد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ

س به عقـب بـاز گـردد، کد نمود؟) و ھر یفر بازگشت خواھکت و یبه دوران جاھل
نـدگان) را نک ران (و استقامتکو خداوند بزودی شا ،زند ھرگز به خدا ضرری نمی

 .»پاداش خواھد داد
ھایی که در اطراف شما ھستند، گوسفندان و شترانشان را دریغ  ھمانا عرب
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شان در چنین روزی، در  نند و پارساترینک یرا ادا نمھا  آن اتکاند و حق ز داشته
ترین شما در چنین روزی در دینتان نیستید براساس  دینشان نیستند. و قوی

کننده محول  که آورده بود. او شما را به دوست کفایت برکت و خیر پیامبرتان
را سرگشته و حیران یافت و رھنمودش کرد. و او  صکرده است؛ کسی که محمد

ٰ  َوُ�نُتمۡ ﴿نیازش کرد:  چیز یافت و ثروتمند و بی را فقیر و بی  �َّارِ ٱ ّمِنَ  َر�ٖ ُحفۡ  َشَفا َ�َ
نَقَذُ�م

َ
د، خدا شما را یای از آتش بود ما بر لب حفرهو ش« ].١٠٣عمران:  آل[ ﴾َهاّمِنۡ  فَأ

 .»از آن نجات داد
کنم تا اینکه خداوند به  به خدا قسم، پیکار به خاطر امر خدا را ترک نمی

اش وفا کند و عھدش را برای ما کامل گرداند و ھر کس از ما که کشته  وعده
. و کسی از د بودن او را بکشد و او را داخل بھشت گرداندیشود، با حالت شھ می

اش در زمین باقی بگذارد. حکم خداوند، حق  ما که زنده مانده، جانشین و برگزیده

ُ ٱ وََعدَ ﴿اش حق است که در آن خالفی نیست:  است و فرموده ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  َءاَمُنوا
ْ  ِمنُ�مۡ  ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

َ
 ].٥٥النور: [ ﴾ِض �ۡ�

انـد  سـته انجـام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کد به خداون«
 .»ردکن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  وعده می

 . ١سپس از منبر پائین آمد

های مردم را برای جنگ با اهل کتاب در شام  ابوبکر هنگامی که تمام گروه هخطب
 جمع کرد 

نگ شام نزد ابوبکر صدیق گرد آمدند، ھای مردم برای ج ھنگامی که گروه
ابوبکر جھت ایراد خطبه در میان مردم برخاست. حمد و ثنای خداوند آن گونه 

او بود، به جا آورد. سپس مردم را برای جھاد تشویق کرد و  هکه الیق و شایست
گاه باشید ھر کاری مجموعه اسباب و وسایلی دارد، ھر کس را ھا  آن گفت: آ

یش کافی است، و ھر کس برای خدا کاری کند، خدا او را کفایت متحقق سازد، برا
کند. باید شما تالش و جدیت و نیت خالص داشته باشید، زیرا نیت خالص  می

گاه باشید کسی که ایمان ندارد،  اش می زودتر انسان را به ھدف عالی رساند. آ

                                           
 . ٣١٢و  ٦/٣١١ :البداية والنهاية -١
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ارد، و دین ھم ندارد، و کسی که خشیت و ترس از خدا نداشته باشد، ایمان ند
گاه  کسی که نیت خالص نداشته باشد، ھیچ عملی از وی پذیرفته نمی شود. آ

باشید ھمانا در قرآن ثواب و پاداش برای جھاد در راه خدا بیان شده است 
ھمچنان که باید انسان مسلمان دوست داشته باشد خود را به آن وابسته سازد. 

اشاره فرموده است، چون جھاد در راه خدا ھمان نجاتی است که خداوند بدان 
کند و کرامت و سربلندی  آن از خواری و رسوایی نجات پیدا می هانسان به وسیل

 .١شود نصیبش می

 ، ابوبکر است صاسالم پس از پیامبر امتمیان  دربرترین فرد 
گان خود را خداوند بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری داده، و فرستاد

است. و پیامبران أولوالعزم از سایر پیامبران برترند.  بر دیگران برتری داده
را بر دیگر مسلمانان  ھمچنین خداوند پیشگامان نخستین از مھاجرین و انصار

اند.  شان در بھشت شان اولیاء و دوستان خدا ھستند و ھمه است. ھمه برتری داده
 و خداوند برخی را بر برخی درجاتی باالتر برده است. 

ھا عبارتند از: علم، دین، شجاعت و سخاوت و  ھا و فضیلت تریاصل و اساس بر
مروت. ھر یک از پیامبران و صحابه و دیگر افراد که برتر از دیگری ھستند، ھمانا 

ھا علم در رأس ھمه قرار دارد.  تر است؛ یعنی در میان فضائل و برتری او عالم

ِينَ ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل ﴿فرماید:  خداوند متعال می ِينَ ٱوَ  لَُمونَ َ�عۡ  �َّ الزمر: [ ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

٩.[  
 .»سانند؟!یکدانند  ه نمیکسانی کدانند با  ه میکسانی کا یبگو: آ«

ھا  آن احادیث صحیح ھمراه با دالئل و قرائن متعدد و زیاد برای کسانی که از
در ترین صحابه  شود به اینکه ابوبکر محبوب مطلع باشند، موجب علم ضروری می

از عمر و عثمان و علی و دیگران، برتر  صبود و در نزد پیامبر صنزد پیامبر
گاه صبود. ھر کس به سنت و احوال رسول الله داند. و  تر باشد، این را بھتر می آ

تنھا کسانی در آن شک و تردید دارند که احادیث صحیح را از احادیث ضعیف باز 
است که بخاری و مسلم از ابن نشناسند. یکی از این احادیث صحیح، حدیثی 

                                           
 . ٧/٣ :منبع سابق -١
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در قید  صما در حالی که رسول الله«اند که او گوید:  روایت کرده بعمر
بعد از او، ابوبکر، پس از  صگفتیم: برترین فرد از میان امت پیامبر حیات بود، می

س . و ترمذی و دیگران به طور مرفوع از علی١»او عمر و سپس عثمان است
 َهَذانِ «روایت نموده که آن حضرت فرمودند:  صپیامبراند که او از  روایت کرده

ْهلِ  ُكُهولِ  َسيَِّدا
َ
َنَّةِ  أ

ْ
ِل�َ  ِمنَ  اجل وَّ

َ
رِْبُْهَما الَ  َواآلِخِر�نَ  األ

ُ
ُّ  يَا خت این دو نفر (ابوبکر « .٢»ىلَعِ

. ای علی، این خبر را به ٣سال بھشتی از اول تا آخر ھستندو عمر) سروران کھن
به خاک سپرده شد، علی س عمر هصحاح آمده: ھنگامی که جناز. و در »آنان مده

افت و جلو رفت، سپس گفت: ھمانا من کھای مردم را ش بن ابی طالب آمد و صف
 صزیرا من زیاد از پیامبر ،آرزومندم که خداوند تو را ھمراه دو رفیقت قرار دھد

من « .٤»وعمردخلت أنا وأبو��ر وعمر، وذهبت أنا وأبو��ر «فرمود:  شنیدم که می
 . »و ابوبکر و عمر داخل شدیم، و من و ابوبکر و عمر رفتیم

مالزمت و ھمراھی ھمیشگی ابوبکر و عمر با  هاین حدیث نشان دھند
در دخول و خروج و رفت و آمد اوست. به ھمین خاطر ھنگامی که  صپیامبر

و عمر در  منزلت ابوبکر هھارون الرشید به امام مالک گفت که ای ابوعبدالله دربار
 صنزد پیامبر به من خبر بده، امام مالک به او گفت: منزلت آن دو در نزد پیامبر

بعد از وفاتش است.  صشان در نزد پیامبردر زمان حیات او ھمانند منزلت
 ھارون الرشید گفت: مرا شفا دادی ای مالک، مرا شفا دادی ای مالک.

ثابت شده که وی گفته است: به تواتر س از امیر المؤمنین، علی بن ابی طالب

                                           
 .»كنا ال نعدل بأيب ب�ر أحدا«: ٤، ب ٦٢ک  :بخاری »كنا �� ب� انلاس ...«: ٥، ب ٦٢ک  :بخاری -١
 . ٤/٣١٠ :سنن ترمذی -٢
 ه در دنیا بودند و إال در بھشت، پیری نیست. (طیبی این را گفته است). به اعتبار آنچه ک  -٣
که یکی از » خیثمه. «٣٣٨٩؛ و صحیح مسلم، شماره ٧، ب ٦٢؛ ک ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٤

راویان این حدیث است، در طبقه صحابه قرار دارد. ترمذی گوید: این حدیث از این طریق، غریب 
ر از این طریق، روایت شده است. و خیثمه و ابن شاھین آن را از غی ساست. این حدیث از علی

اند. و ابن ابوعاصم آن را از طریق خطاب یا ابوخطاب روایت کرده  طریق حارث از علی روایت کرده
 . ]٦و  ١٣/٥ :كنزالعامل[است. 
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این گفته از ». بھترین فرِد این امت بعد از پیامبر، ابوبکر و پس از او عمر است«
طرق زیادی از علی روایت شده تا جایی که گفته شده این طرق به ھشتاد طریق 

ھا که  از طریق ھمدانیس رسد. و بخاری در صحیح خود این گفته را از علی می
ھا  ھمدانی له)یداشته، روایت کرده است. علی آن قدر (قب شانعلی خیلی دوست

 گفت:  شان می را دوست داشته که درباره
 لــــو كنــــت بوابــــاً علــــی بــــاب جنــــة

 

 لقلـــــــت هلمـــــــدان ادخلـــــــی بســـــــالم 
 

گفتم که با اطمینان خاطر و  بودم، به ھمدان می اگر من دربان بھشت می«
 ». بدون ھیچ گونه خوف و ھراسی به بھشت درآ

-از منذر  -که ھمدانی است-علی را از طریق سفیان ثوری  هاین گفت بخاری
به پدرم «از محمد بن حنفیه روایت کرده که او گفت:  -که او ھم ھمدانی است

از ھمه بھتر است؟ علی گفت: ابوبکر. محمد  صگفتم چه کسی بعد از رسول الله
به  . علی این را١»؟ گفت: سپس عمریسکبن حنفیه گفت: گفتم سپس چه 

پسرش گفته و او کسی نیست که روا باشد علی، این گفته را از روی تقیه به او 
گفته باشد. و محمد این گفته را فقط از پدرش روایت نموده و در حالی که بر 
روی منبر بود، آن را از پدرش نقل کرد. و از او ھم روایت شده که آن را از 

این را از روی علم گفته شنیده است. و ھیچ شکی نیست که علی  صپیامبر
صحابه بیشتر  هباشد، زیرا او از ھم میس است. و این چیزی است که در شأن علی

حق ابوبکر و عمر و منزلتشان در اسالم و تأثیر خوبشان را در دین شناخته است 
خدا را مالقات کند. و علی س کرد که با عملی مثل عمل عمر تا جایی که آرزو می
 ابوبکر و عمر نام نھاده است.  دو تا از پسرانش را

گفت: ھر کس مرا بر ابوبکر و عمر برتری دھد، حد شخص افترا  میس علی

                                           
مده ، این عبارت آ»سپس عمر«. در این روایت آمده که پس از گفته ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -١

و ترسیدم از اینکه بگوید عثمان. گفتم: سپس تو از ھمه بھتری؟ علی گفت: من کسی «است: 
گوید: آنچه  ھمچنین ابن عساکر آن را از علی روایت کرده و می». نیستم جز فردی از مسلمانان

و  ١١/٢٦٨٤ :كنز العامل[به خاطر سپرده شده این است که این روایت، موقوف است. 
١٣/٩٣٦١٣٩[ . 
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. این گفته از باب تواضع نیست، چون متواضع ١کنم زننده را بر وی اجرا می
تواند  تواند اقدام به مجازات کسی کند که او را بر دیگری برتری داده، و نمی نمی

 امد. او را افترازننده بن
از ابن عباس ھم به تواتر ثابت شده که او ابوبکر و عمر را بر علی برتری 

 داد.  می
از لیث بن ابوسلیم شنیدم که «ابن بطه با اسناد خود روایت کرده و گوید: 

گفت: شیعیاِن نخستین را دیدم، آنان ھیچ کسی را بر ابوبکر و عمر برتری  می
سی که به او گفت: کدام یک از این دو دادند. شریک بن ابونمر در جواب ک نمی

برتر است ابوبکر یا علی؟ گفت: ابوبکر. شخص سؤال کننده به او گفت: این را 
گویی در حالی که شیعه ھم ھستی؟ شریک بن ابونمر گفت: بله، ھمانا شیعه  می

ھا را بلند کرده و گفت:  کسی است که چنین بگوید. به خدا قسم، علی این چوب
گاه باشید ھ ، ابوبکر و عمر است. پس صمانا بھترین فرد این امت بعد از پیامبرآ

اش را رد کنیم؟ آیا او را تکذیب کنیم؟ به خدا قسم، او دروغگو نبود.  آیا ما گفته
قاضی عبدالجبار این را ذکر کرده و آن را به کتاب ابوالقاسم بلخی نسبت داده 

 . ٢است

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ� ﴿: هبعد از اینکه آی /شیخ االسالم ابن تیمیه  ].٤٠: بةالتو[ ﴾َمَعَنا �َّ
 .»غم مخور، خدا با ماست!«

را ذکر کرد، گفت: این آیه ھیچ دلیلی نیست بر اینکه علی یا عثمان یا عمر و 
نبودند. و  صیا دیگران برتر از ابوبکر ھستند، زیرا آنان در این موقع ھمراه پیامبر

شان بھتر از حال ابوبکر صدیق باشد، بود حال نمیبودند، معلوم  اگر ھمراه او می
بلکه آنچه از حال آنان و حال ابوبکر معروف است، این است که در ھنگام خطرات 

تر بود. و ھنگام وجود  شان کامل و حوادث ترسناک، یقین و صبر ابوبکر از ھمه
د. و شان بیشتر بو اسباب شک و تردید، یقین و اطمینان و آرامش ابوبکر از ھمه

                                           
 . ٤٩، شماره ١/٨٣ :ةفضائل الصحاب؛ ١/٤٠١، : مناقب العرشةنگاه کنید به -١
ابومنصور بغدادی اجماع اھل سنت را نقل کرده مبنی بر اینکه برترین انسان بعد از رسول  -٢

ابوبکر، سپس عمر، سپس عثمان، سپس علی، سپس سایر عشره مبشره، سپس بقیه اھل  صالله
 .]٤٤اثر سیوطی ، ص  :تاريخ اخللفاء[باشد.  ابه، میبیعت رضوان، و سپس بقیه صح
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صحابه بیشتر به دنبال خشنود  هشد، ابوبکر از ھم رنجیده می صھرگاه پیامبر
بود. این چیزی است که  صن صحابه از آزار پیامبریبود و دورتر کردن او می

و بعد از وفاتش   صبرای ھر کس که احوال و اوضاع صحابه را در زمان پیامبر
 .١بررسی کند، معلوم و روشن است

 

یدی که در قرآن آمده، ابوبکر اولین کسی است که مشمول آن هر ستایش و تمج
 است 

و » متقین«، »مؤمنین«ای در قرآن که با خطاب  به طور کلی ھر آیه
و ... آمده و مؤمنان را ستایش و تمجید نموده، ابوبکر اولین و برترین » محسنین«

فرد از شود که او برترین  فرد این امت است که مشمول آن است. پس معلوم می
 صطور که از چندین طریق از پیامبر باشد. ھمان می صمیان امت محمد

خ� القرون القرن اذلي جئت فيه، ثم اذلين «فرمایند:  مشھور است که ایشان می
ام، بعد  ای است که من در آن آمده ھا دوره بھترین دوره«: ٢يلونهم، ثم اذلين يلونهم

کسانی که بعد  هآیند، و بعد از آن دور میھا  آن کسانی است که بعد از هاز آن دور
 . »آیند از آنان می

ِيٱوَ ﴿فرماید:  خداوند متعال ھم در قرآن می َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
 �ِكَ أ

ۡ ٱ ُهمُ   ].٣٣الزمر: [ ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل
نـد، آنـان کق یه آن را تصـدکـسـی کاورد و یـه سـخن راسـت بکـسی کاما «
 .»انندزگاریپرھ

                                           
، ٢٤٦، ٢٠٢، ١٤٠، ١٣٨، ١٣٧، ١٠٢، ٤/٦٣؛ ٢٤٦و  ١٦٥، ١٦٢، ٣/١٦١؛ ٢/١٨٢ :منهاج السنة -١

 . ٤٢٦-٤/٤٢١؛ ١/٢٢٤: جمموع الفتاوی. و نگاه کنید به: ٢٩٧و  ٢٧٦، ٢٦١
ىِت  َخْ�ُ «با این لفظ آمده است:  ٤/١٨٩، ج ١، ب ٦٢ک  :در صحیح بخاری -٢ مَّ

ُ
ينَ  ُ�مَّ  قَْرِ�  أ ِ

َّ
 يَلُوَ�ُهمْ  اذل

ينَ  ُ�مَّ  ِ
َّ

ای است که من در آنم، بعد از آن دوره کسانی است که  ھا دوره بھترین دوره« »يَلُوَ�ُهمْ  اذل
. ھمچنین مسلم آن را در »آیند آیند، و بعد از آن دوره کسانی که بعد از آنان می ھا میبعد از آن

 روایت کرده است.  ٤١٦٤و  ١٩٦٣، ١٩٤٢ت صحیح خود، صفحا
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ه حقیقت و صـداقت را بـا خـود کقول مشھورتر نزد مفسران این است که آن 
است، و کسی کـه حقیقـت و صـداقت را بـاور داشـته،  صآورده، حضرت محمد

ابوبکر است. گروھی از علما چنین نظری را دارند و طبری این رأی را بـا اسـناد 
 . ١ذکر کرده استس خود از علی

دارد که بعضی از علما آن را از ابـوبکر عبـدالعزیز  در این مورد داستانی وجود
اند که: کسی از وی راجع به این آیه سؤال  بن جعفر، خدمتکار ابوبکر خالل آورده

ابوبکر نازل شده است. سـؤال  هکرد، او یا بعضی از حاضرین گفتند: این آیه دربار
فر گفت: ما بعد علی نازل شده است. ابوبکر بن جع هکننده گفت: نه، این آیه دربار

ْوَ�ٰٓ ﴿آیه را بخوان: 
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  .»زگارانندیآنان پرھ«  ].٣٣الزمر: [ ﴾ُمتَُّقونَ ل

ِيٱوَ ﴿فرماید:  تا آنجا که می َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ٣٣ ُمتَُّقونَ ل

ا لَُهم ٓ  مَّ ٰ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ �ََشا ٓ  لَِك َ� ۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل سۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
َ
 أ

َ
ِيٱ َوأ َّ� 

 ْ جۡ  زِ�َُهمۡ َو�َجۡ  َعِملُوا
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ِيٱ َسنِ بِأ َّ�  ْ  ].٣٥-٣٣الزمر: [ ﴾٣٥ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

نـد، آنـان کق یه آن را تصـدکـسـی کاورد و یـه سـخن راسـت بکـسی کاما «
ن است یو ا ،دگارشان برای آنان موجود استزگارانند. آنچه بخواھند نزد پروریپرھ

مان و یه ایاند (در سا ه انجام دادهکن اعمالی را یاران. تا خداوند بدترکویکجزای ن
دادنـد پـاداش  ه انجام مـیکن اعمالی یرا به بھترھا  آن امرزد، ویھا) بصداقت آن

 .»دھد
ی ایشان را فرماید) تا بدترین کارھا خداوند (چنین تفضلی در حّق ایشان می«

 ...».ھای ناچیزشان، بزداید و) ببخشاید  (چه برسد به لغزش
. لفظ آیه مطلق است و به ابوبکر و علی اختصاص ٢سؤال کننده متحیر ماند

گیرد.  ندارد، بلکه ھر کسی مشمول عموم آیه قرار گیرد، مشمول حکم آن قرار می
                                           

طبری گوید: احمد بن منصور برایم نقل کرد و گفت: احمد بن مصعد مروزی برایم نقل کرد و  -١

برایم نقل  سگفت: عمر بن ابراھیم بن خالد از عبدالملک بن عمیر از اسید بن صفوان از علی

ِيٱوَ ﴿ کرد که علی گفت: عبارت ِ  ءَ َجآ  �َّ دۡ ٱب َق ﴿منظور محمد است و عبارت   ﴾قِ لّصِ  ﴾ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
 ). /است ... تا آخر. (برگرفته از تفسیر ابن جریر طبری سمنظور ابوبکر

گویم: چون سؤال کننده بر این باور بوده که علي در دوران اسالم بزرگ شده و جاھلیت را درک  -٢
 نکرده است. 
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ترین فرد این امت  حقترین و مست و بدون شک ابوبکر، عمر، عثمان و علی شایسته
ای که در  ھستند که مشمول آن باشند، اما تنھا به آنان اختصاص ندارد. ھر آیه

گردد، زیرا آنان حقیقت و  صحابه می هستایش و تمجید است، شامل ھم هبردارند
 هاند. و آنان بیشتر از تمام مردم روی کر اند و بدان باور داشته صداقت را آورده

 ھستند.  زمین، داخل حکم آیه

َهـاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  این آیه که خداوند متعال می هدربار ُّ�
َ
ِيـنَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنـوا ُقـوا َ ٱ �َّ َّ� 

 ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا د! از (مخالفـت یا مان آوردهیه اکسانی کای « ].١١٩: بةالتو[ ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ
 .»دید، و با صادقان باشیزیفرمان) خدا بپرھ

زیادی ثابت شده که ابوبکر، صدیق است، پس واجب  باید گفت که با دالیل
است که این آیه به طور قطع او را در برگیرد و واجب است که ما ھمگام با او 

تر و سزاوارتر آن است که این آیه شامل ابوبکر باشد نه  باشیم. بلکه حتی اولی
تبوک  هکعب بن مالک نازل شد بدان گاه که به غزو هدیگر صحابه. این آیه دربار

راست گفت در اینکه او عذری نداشته و خداوند به برکت این  صنرفت و پیامبر
 .١اش را پذیرفت اش، توبه صداقت و راستی

 هایی که در یک روز در ابوبکر جمع شد  خصلت
ْصبَحَ  َمنْ «به یارانش فرمود:  صدر صحیح مسلم ثابت شده که پیامبر 

َ
 أ

َْومَ  ِمنُْ�مُ    قَاَل . َصائًِما ايلْ
َ
نَا بَْ�رٍ  بُوأ

َ
َْومَ  ِمنُْ�مُ  تَِبعَ  َ�َمنْ  :قَاَل . أ بُو قَاَل . ؟َجنَاَزةً  ايلْ

َ
 بَْ�رٍ  أ

نَا
َ
بُو قَاَل  : َهل ِ�يُ�م من تصدق بصدقة؟قَاَل . أ

َ
نَا  بَْ�رٍ  أ

َ
 إِالَّ  اْمِرئٍ  ىِف  اْجتََمْعنَ  َما. قال: أ

َنَّةَ  َدَخَل 
ْ
 صگفت: من. پیامبر کدام یک از شما امروز روزه بوده؟ ابوبکر« .٢»اجل

ای را دنبال کرده و در تشیع جنازه حضور  فرمود: کدام یک از شما امروز جنازه
فرمود: آیا کسی از شما ھست که به  صداشته است؟ ابوبکر گفت: من. پیامبر

فرمود: آیا کسی از شما  صعیادت بیماری رفته باشد؟ ابوبکر گفت: من. پیامبر

                                           
 . ٢٧٦و  ٧٢، ٥٣-٤/٥١؛ ١/٢٤١ :منهاج السنة -١
). عبارت منھاج این ١٢، ح ٤٤ک  ،٨٧، ح ١٢مسلم آن را از ابوھریره روایت کرده است. (ک  -٢

ای جمع  ھا برای ھر بنده این خصلت« .»ةما اجتمع لعبد هذه اخلصال إالَّ وهو من أهل اجلن«است: 
 . »شود، او بھشتی است
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فرمود: این خصال در  صبکر گفت: من. پیامبرای داده باشد؟ ابو ھست که صدقه
. امثال این چھار »گردد شود مگر آنکه او داخل بھشت می ھیچ کسی جمع نمی

 . ١خصلت برای علی و دیگران در یک روز، نقل نشده است

 گردد  بهشت می داخلابوبکر، اولین کسی که از میان این امت 
َما ب�ر: قاَل ألىب ج نلَّىبأنَّ ا«ابوداود در سنن خود روایت نموده است: 

َ
 يَا إِنََّك  أ

بَا
َ
ُل  بَْ�رٍ  أ وَّ

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل  َمنْ  أ

ْ
ىِت  ِمنْ  اجل مَّ

ُ
به ابوبکر گفت: ھمانا ای  صپیامبر« .٢»أ

. از نظر اھل »یگرد ابوبکر، تو اولین فرد از امت من ھستی که داخل بھشت می
اند. ھمچنین  بھشتی شان اند، ھمه سنت، کسانی که در جنگ بدر حضور داشته

اند. و ابوبکر،  بھشتی یھمگ صمادران مؤمنان، عایشه و دیگِر ھمسران پیامبر
 .٣عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر بعد از پیامبران، سروران بھشتیان ھستند

 شود فرا خوانده می بهشتابوبکر، از تمام درهای 
�ْ  َمنْ «فرمود:  صدر صحیح بخاری و مسلم آمده که پیامبر

َ
 ىف ٤َزوَْجْ�ِ  َفَق أ

ِ  َسِبيلِ  بَْواِب  ِمنْ  نُوِدىَ  ا�َّ
َ
َنَّةِ  أ

ْ
، َ�بْدَ  يَا :اجل ِ ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  َ�َمنْ . َخْ�ٌ  َهَذا ا�َّ

َ
َالةِ  أ  ُدىِعَ  الصَّ

َالِة، بَاِب  ِمنْ  ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ  الصَّ
َ
َهادِ  أ ِ

ْ
َهادِ  بَاِب  ِمنْ  ُدىِعَ  اجل ِ

ْ
ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ   اجل

َ
َدقَةِ  أ  الصَّ

َدقَةِ  بَاِب  ِمنْ  ُدىِعَ  ْهلِ  ِمنْ  اَكنَ  َوَمنْ . [الصَّ
َ
يَامِ  أ يَامِ  بَاِب  ِمنْ  ُدىِعَ  الصِّ �َّانِ  َوَ�اِب  ، الصِّ   ٥ ]الرَّ

                                           
 . ٤/٤٤ :منهاج السنة -١
تَاِ� «رت است: . ابتدای حدیث بدین صو٤/٢٩٥ :سنن ابوداود -٢

َ
�ُل  أ َخذَ  ِجرْبِ

َ
َراِ�  �ِيَِدى فَأ

َ
َنَّةِ  بَاَب  فَأ

ْ
 اجل

ى ِ
َّ

ىِت  ِمنْهُ  تَْدُخُل  اذل مَّ
ُ
بُو َ�َقاَل . أ

َ
ِ  رَُسوَل  يَا بَْ�رٍ  أ �ِّ  وَِدْدُت  ا�َّ

َ
ْ�ُظرَ  َحىتَّ  َمَعَك  ُكنُْت  �

َ
 رَُسوُل  َ�َقاَل . إِيَلْهِ  أ

 ِ َما :جا�َّ
َ
بَا يَا إِنََّك  أ

َ
ُل  ْ�رٍ بَ  أ وَّ

َ
َنَّةَ  يَْدُخُل  َمنْ  أ

ْ
ىِت  ِمنْ  اجل مَّ

ُ
جبرئیل نزد من آمد، دستم را گرفت و دِر « »أ

شوند، به من نشان داد. ابوبکر گفت: ای رسول خدا،  بھشت که امت من از آن داخل بھشت می
فرمود: اما ای  صکردم. رسول الله  بودم تا من ھم بدان نگاه می دوست داشتم که ھمراھت می

 . »گردی ابوبکر، تو اولین فرد از امت من ھستی که داخل بھشت می
 . ٤/٤٥ :منهاج السنة -٣
 در این حدیث به معنای دو چیز است. » زوجین« -٤
 ذکر نشده اما در حدیث آمده است. » منهاج السنة«آنچه ما بین دو کروشه است، در کتاب  -٥
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بُو َ�َقاَل 
َ
ى َهَذا ىلَعَ  َما بَْ�رٍ  أ ِ

َّ
بَْواِب  تِلَْك  ِمنْ  يُْدىَع  اذل

َ
وَرةٍ  ِمنْ  لكها األ  َهْل  َوقَاَل  ،١ رَضُ

َحدٌ  لُكَِّها ِمنَْها ْدىَع يُ 
َ
ِ  رَُسوَل  يَا أ رُْجو ، َ�َعمْ  :قَاَل  ا�َّ

َ
نْ  َوأ

َ
بَا يَا ِمنُْهمْ  تَُ�ونَ  أ

َ
 .٢»بَْ�رٍ  أ

شود:  یبھشت ندا داده م یھا د، از دروازهیس، دو نوع انفاق در راه خدا نماکھر«
او را از  ه اھل نماز بوده،ک یسکر. پس ھر یار خکجه ین است نتی! ابنده خدا یا

ه اھل روزه ک یسکجھاد، و  هس اھل جھاد بوده او را از دروازکنماز، و ھر  هدرواز
صدقه، صدا  هه اھل صدقه بوده، او را از دروازک یسکان و یَر  هبوده، او را از درواز

 یسک(اگر چه)  ت بادیرسول خدا! پدر و مادرم فدا یگفت: اس رکزنند. ابوب یم
گر او را صدا ید یھا ه از دروازهکندارد ( یازیه شود، ندروازه، صدا زد یکه از ک

درھا صدا بزنند؟ فرمود:  هه او را از ھمکوجود دارد  ین فردیا چنیآ یبزنند) ول
 . ٣»یباشھا  آن از یکیز یه تو نکدوارم ی، امیآر«

 عایشه از پدرش تمجیدستایش و 
یس یکی از سخنورترین مردمان بود تا جایی که احنف بن ق لعایشه

ھا  ام ولی از میان انسان ابوبکر، عمر، عثمان و علی را شنیده هگوید: خطب می
 ام.  کالمی به شیوایی و زیبایی کالم عایشه نشنیده

دانید پدرم کیست. به خدا  پدرم، شما نمی«گفت:  ٤اش در خطبه لعایشه
ا ھ دراز است. ھیھات گمان هرسند. او، کوه مرتفع و شاخ قسم، دستھا به او نمی

اند. زمانی که شما شکست خوردید، او پیروز و موفق شد.  او به دروغ رفته هدربار
ھا پیشی و زمانی که شما مانده و سست و ضعیف شدید، او غالب شد. بر اسب

                                           
شاره به آن است که امور مذکور از جمله مواردی گوید: در این حدیث ا» الباری فتح«صاحب کتاب  -١

است که بر انجام دادن آن ترغیب شده و از مستحباتی است که انجام آن ثواب و پاداش زیادی در 
 بر دارد. 

. ابوھریره این حدیث را روایت کرده ٧١١؛ صحیح مسلم، شماره ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٢
 است. 

 . ٤/٤٤ :منهاج السنة -٣
دھند، به دنبال جماعتی از مردم  ای به پدرش، ابوبکر دشنام می خبر به عایشه رسید که عده وقتی -٤

گاھش رفت و  فرستاد. ھنگامی که حضور به ھم رسانیدند، نقابش را پایین کشید و باالی تکیه
 سپس گفت: ... 
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اش  گرفت بدان گاه که به پایان خط مسابقه رسید و بر آن دست یافت. ایام جوانی
خود بیرون  هرا از شھر و کاشان را در میان قریش گذراند و در زمان پیری او

ھای زیادی نمود و فقیران  . در حق قریش خوبی١کردند و او ناچارًا به غار رفت
ھای قریش را  ھا و دسته نمود. گروه داشت و به آنان کمک می قریش را گرامی می

نمود و  کرد و میان آنان اتحاد و یکپارچگی برقرار می به آرامی دور ھم جمع می
ھای  کرد تا اینکه محبت او در دل ھای امور این امت را جمع و جور می پراکندگی

داد و  این امت جای گرفت. سپس به خاطر رضای خدا تالش و جدیت به خرج می
داشت. ھنوز ھم  ای دست از تالش و کوشش و اھتمام به امور دین، بر نمی لحظه

ناعت نفس است و به خاطر رضای ذات پروردگار قوی و توانا و دارای شرافت و م
اش مسجدی بنا  یابد تا جایی که در اطراف خانه این امر لحظه به لحظه شدت می

پرستان آن را  گرایان و مشرکان و بت کرد و در آن چیزھایی را احیاء کرد که باطل
از بین برده بودند. ابوبکر چشمانش ھمیشه پر از اشک بود و قلبی محزون و 

و او را  ٢کردند . زنان و کودکان مکه ازدحام میصدایی گرفته و اندوھگین داشت

ُ ٱ﴿کردند:  استھزاء و مسخره می ُهمۡ  بِِهمۡ  زِئُ َتهۡ �َسۡ  �َّ  ﴾١٥ َمُهونَ َ�عۡ  نِِهمۡ َ�ٰ ُطغۡ  ِ�  َوَ�ُمدُّ
 ].١٥: ةالبقر[

دارد، تـا  انشـان نگـه مـییرا در طغھـا  آن و ،نـدک خداوند آنان را استھزا می«
 .»سرگردان شوند

ھایشان را برایش آماده  بر مردان قریش گران آمد، پس کمان چنین امری
 هکردند و تیرھایشان را برایش در چله انداختند تا به سویش بیندازند و او را نشان

و نتوانستند چوبی را برایش  ٣تیر گرفتند، اما نتوانستند سنگی را برایش بشکنند
اش  ر قدرت و تواناییترین آسیبی به وی برسانند. روز به روز ب بشکنند و کم

ھای مردم به دست آورد و در  افزوده شد تا اینکه دین اسالم جای خود را در دل
ھایش محکم گشت و مردم دسته دسته و  جای خود مستقر و محکم شد. و پایه

ای دسته دسته و به طور پراکنده به  گروه گروه داخل دین خدا شدند و از ھر فرقه

                                           
 ا ماندند. (مترجم). مراد غار ثور است که ابوبکر به ھمراه پیامبر در سفر ھجرت به مدینه مدتی آنج -١
 شدند.  نمود که زنان و فرزندان مشرکان بر او جمع می خواند و قرآن تالوت می نماز می سابوبکر -٢
 .]النهاية[اشاره به قوت و توانایی ابوبکر در دین است.  -٣
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ند آنچه که نزدش بود، برای پیامبرش اختیار کرد. اسالم، ایمان آوردند. خداو
اش را بر پای داشت و  ھنگامی که خداوند جان پیامبرش را گرفت، شیطان خیمه

ھای شکارش را بر پای داشت. پس افرادی گمان  ھایش را گسترد و دام طناب
بردند که آرزوھایشان بر آورده شده است و از چیزی خبر دادند که بدان امید 

. اما چنین چیزی چگونه ممکن است در حالی که ابوبکر صدیق در میانشان دارند
زره و بدون سپر با کوله باری از تجربه و دانایی و توانایی  است. پس او برھنه و بی

ھا به پا خاست. پس ھمراھانش را جمع کرد و مسلمانان را به ھم  علیه این فتنه
. و ١ھمان حالت اولش باز گرداند نزدیک گردانید. پس نشر و گسترش اسالم را به

اش کجی آن را راست کرد و با آرامش خود، نفاق را از بین برد.  با فراست و دانائی
که زکات را به مستحقانش بازگرداند و آنان  یپس دین دوباره جان گرفت. ھنگام

را از نابودی نجات داد و به آنان جان تازه بخشید، مرگ به سراغش آمد. شکاف و 
و با ھمتایش در مھربانی و بخشش و رفتار و خوی و انصاف، پر شد. آن خأل ا

شخص، عمر، پسر خطاب است. ماشاءالله به مادری که شیر در پستانش برای عمر 
نظیر به دنیا آورد. او کافران را خوار گردانید و  جمع شد. به راستی او را تک و بی

کرد. زمین را شکافت و آن را  آنان را شکست داد. و شرک را از ھر طرف تار و مار
اش را بیرون انداخت. دنیا  ھایش را باال آورد و پلیدی . پس خوردنی٢کاشت

روی گرداند و  خواست بر او مھربانی کند و او را دوست بدارد ولی او از دنیا  می
کرد. عمر در دنیا  آورد ولی او از آن امتناع و دوری می دنیا به او روی می

زیست. پس به من  ای که در آن می ود و آن را رھا کرد بدان گونهنم پرھیزکاری می
دارید  بگویید از چه چیزی شک دارید و کدام یک از این دو روز پدرم را ناپسند می

کنید؟ روز اقامتش بدان گاه که در میان شما عدالت  گیری می و بر پدرم ُخرده
کرد و بر شما ترحم و برقرار نمود یا روز سفرش بدان گاه که با شما مھربانی 

گویم و از خداوند برای خود و شما مغفرت و بخشش  نمود؟ این را می یدلسوز
جعفر بن عون از پدرش و او ھم از عایشه این ماجرا را روایت کرده ». طلبم می

ھا راویان صحیح بخاری و صحیح مسلم ھستند. ھمچنین ابواسامه از  است. و این

                                           
 .]ايةالنه[منظور تدبیر ابوبکر در قضیه ارتداد است که این درد را با درمان خاص خود مداوا نمود.  -١
 .]النهاية[اشاره به فتوحات عمر است.  -٢
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جرا را روایت کرده است. بعضی ھم آن را از ھشام ھشام بن عروه از پدرش این ما
 .١اند اند و عروه را به عنوان راوی ذکر نکرده روایت کرده

 

 : یک شبانه روز ابوبکر، از عمر و خاندان عمر بهتر است گوید سعمر
ابوموسی «طلمنکی از حدیث میمون بن مھران روایت کرده که او گفت: 

خطبه خواند و آن موقع والی بصره بود، بر  اشعری ھنگامی که روز جمعه در بصره
سالم و درود فرستاد. سپس عمر بن خطاب را مورد ستایش و تمجید  صپیامبر

قرار داد و برایش دعای خیر کرد. ضبه بن محصن عنزی بلند شد و گفت: چرا تو 
قبل از عمر، رفیقش (ابوبکر) را ذکر نکردی و عمر را بر ابوبکر برتری دادی؟ 

وقتی که چند بار این گفته را تکرار کرد، ابوموسی بر سر او فریاد  سپس نشست.
ما را » ضبه«نوشت که س ای برای عمر زد و با او منازعه کرد. پس ابوموسی نامه

 کند.  بدگویی و سرزنش می
ای برای ضبه نوشت که نزد او برود. ابوموسی او را نزد عمر  عمر ھم نامه

در مدینه رفت، دربان گفت: ضبه عنزی جلو فرستاد. ھنگامی که ضبه پیش عمر 
در است؟! پس به او اجازه داد وارد شود. ھنگامی که بر عمر داخل شد، عمر 
گفت: خوش مباد ضبه و خوش نیامد. ضبه گفت: فراخی و وسعت دادن از طرف 
خداست. چگونه روا دانستی  مرا از شھر خود به اینجا احضار کنی بدون اینکه 

باشم و کار ناروایی انجام داده باشم. عمر گفت: به خاطر چه  گناھی مرتکب شده
میان تو و ابوموسی اختالف و منازعه روی داده است؟ گفت: ھمین حاال به تو 

دھم ای امیر مؤمنان. او ھنگامی که خطبه خواند، حمد و ثنای خدا را به  خبر می
ستایش و سالم و درود فرستاد. سپس تو را مورد  صجای آورد و بر پیامبر

تمجید قرار داد و برایت دعای خیر نمود. این امر مرا عصبانی کرد و به او گفتم: 
چرا تو قبل از عمر، رفیقش (ابوبکر) را ذکر نکردی و عمر را بر ابوبکر برتری 

                                           
ھجری قمری  ١٤٠٠. گویم: دارالکتاب الجدید این خطبه را در سال ١٦٤و  ٣/١٦٣ :منهاج السنة -١

چاپ و منتشر کرده است. در آخر این ماجرا آمده است: سپس مردم به سوی عایشه روی آوردند 
ی از آنچه را که گفتم، انکار کردید؟ گفتند: نه، به دھم، آیا چیز و او گفت: شما را به خدا قسم می

 خدا. 



 سابوبکر صدیق    ٩٤

 

دادی؟ به ھمین خاطر او به تو نامه نوشت و از من شکایت نمود. راوی گوید: پس 
تر و  گفت: به خدا قسم، تو موفق و می عمر با حالت گریان خمیده گردید

بخشی خداوند تو را ببخشاید! گفتم: خدا تو  تر از او ھستی. آیا مرا می یافته ھدایت
گفت:  را ببخشد ای امیر مؤمنان. سپس عمر با حالت گریان خمیده گردید و می

ی خواھ به خدا قسم، یک شبانه روز ابوبکر از عمر و خاندان عمر بھتر است. آیا می
 شب و روِز ابوبکر را برایت توصیف کنم؟ گفتم: بله، ای امیر مؤمنان. گفت: 

از دست مشرکان  صدر مورد شب ابوبکر باید گفت ھنگامی که رسول الله
فرار کرد و از مکه خارج شد، در شب از مکه خارج شد و ابوبکر ھم به دنبالش 

گاھی در سمت رفت و گاھی پشت سرش.  راه می صرفت. او گاھی جلو پیامبر
به او گفت: این  صرفت و گاھی در سمت چپش. پیامبر راه می صراست پیامبر

آورم. ابوبکر گفت: وقتی  چه کاری است ای ابوبکر؟! من از این کارت سر در نمی
رسد که ممکن است کسی در کمین تو نشسته باشد، جلوت حرکت  به فکرم می

و را تعقیب کند، پشت سرت رسد که شاید کسی ت کنم و وقتی به فکرم می می
کنم و گاھی در سمت چپت.  کنم. و گاھی در سمت راستت حرکت می حرکت می

ھای انگشتان پایش راه  بر روی کناره صو به خاطر تو امان و قرار ندارم. پیامبر
سائیده  صدید که پای پیامبرس رفت تا اینکه پایش سائیده شد. وقتی که ابوبکر

غار برد و آنجا او را پایین آورد.  هتا اینکه او را به دھان شده، او را بر دوشش نھاد
سپس گفت: سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرده، داخل آن غار 

شوی تا من داخل شوم. تا اگر در آن چیزی باشد، برای من پیش بیاید. پس  نمی
 صیامبرابوبکر داخل شد و چیزی را ندید که او را به شک و تردید اندازد. پس پ

را بلند کرد و او را داخل غار نمود. ھنگامی که داخل شدند، ابوبکر صدیق 
اش را بر  ھای مارھای افعی را یافت. ھنگامی که ابوبکر آن را دید، پاشنه سوراخ

آن قرار داد. مارھا شروع به گزیدن پایش کردند و از درد آن، اشکھایش بر  هدھان
مود: نگران مباش که خدا با ماست. پس فر می صافتاد. و پیامبر اش می گونه

 ابوبکر ساخت. این بود شب ابوبکر.  هخداوند آرامش خود را بھر
وفات یافت، قوم عرب  صروز ابوبکر باید گفت ھنگامی که پیامبر هاما دربار

ای ھم  دھیم و عده خوانیم ولی زکات نمی از دین برگشتند. بعضی گفتند: نماز می
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خوانیم. نزد ابوبکر آمدم و از ھیچ نصیحتی  ی نماز نمیدھیم ول گفتند: زکات می
رسول خدا، با مردم مدارا کن و با آنان جنگ  هکوتاھی نکردم و گفتم: ای خلیف

مکن. به من گفت: آیا تو در جاھلیت انسانی جبار و سرکش بودی و اینک در 
از میان ما رفت و وحی  صاسالم، انسانی ضعیف و سست ھستی؟ رسول الله

دادند، به من  می صرا که به رسول الله یاتکشد. به خدا قسم اگر آنان زقطع 
جنگم. به خدا قسم، ابوبکر در امور دین ھوشیار  ندھند، به خاطر آن، با ایشان می

 و راه یافته بود.
ای را به ابوموسی نوشت و او را سرزنش کرد. این حدیِث ضبه  سپس عمر نامه

 .٢و١احادیث استاز مشھورترین 

                                           
آن » السنة«و اللکائی در کتاب » فوائده«ز ابوالحسن بن بشران در » الـمجالسة«دینوری در کتاب  -١

آن را روایت کرده و گوید: این حدیث  ٣/١٠٦، كمستدرـالاند. ھمچنین حاکم در  را روایت کرده
ید کرده و گوید: این حدیث صحیح و مرسل است. حاکم آن را با صحیح است و ذھبی آن را تأی

مردانی در زمان خالفت عمر پیدا شدند. گویی آنان عمر را بر ابوبکر «این لفظ روایت کرده: 
 . ]٤٩٤-١٢/٤٩١ :کنز العمال[و این در معنای ھمان حدیِث ضبه است ...» دادند  برتری می

 . ١٨٦-٢/١٨٥ :منھاج السنة -٢

نَْت «ما روایاتی از قبیل حدیث غدیر، حدیث مباھله، حدیث گویم: ا
َ
لَةِ  ِم�ِّ  أ و  »ُموىَس  ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْ�ِ

تر و  گذاران برای افضل بودن علی و اینکه او برای امر خالفت مستحق امثال آن که بدعت
ي و بعضی از اند، در آخر کتاب ھنگام سخن از بیعت نکردن عل تر بود، بدان استدالل کرده شایسته

 شود.  افراد بني ھاشم با ابوبکر صدیق در ھمان ابتدای خالفت، آورده می





 

 

 

 صدیق ابوبکرالفت خ

 ١ترین فرد برای خالفت و شایسته صپیامبر برحقابوبکر صدیق، جانشین 
شود اگر چه آن  تعریف خلیفه: خلیفه کسی است که جانشین دیگری می

دیگری او را به عنوان جانشین خود قرار ندھد. این معنای مشھور لغوی آن است 
معنای کسی است که دیگری او و جمھور علما ھم بر این باورند. خلیفه گاھی به 

 را جانشین خود قرار دھد. 
شود مگر در غیاب یا مرگ شخصی که او را  خلیفه، جانشین کسی نمی

جانشین خود قرار داده است. به ھمین خاطر درست نیست گفته شود: خداوند، 
کسی را جانشین خود قرار داده، زیرا خداوند زنده و پاینده است، تدبیر کننده و 

امور بندگان است، و از مرگ و خواب و غیبت، منزه و مبراست. اما  هکنند اداره
 صدرست است که انسان، خداوند را جانشین خود قرار دھد؛ ھمچنان که پیامبر

نَْت  اللَُّهمَّ « فرماید: می
َ
اِحُب  أ َفرِ  يِف  الصَّ َِليَفةُ  السَّ

ْ
ْهلِ  يِف  َواخل

َ ْ
خدایا، تو در سفر، « .٢»األ

در ھنگام سخن از  ص. و پیامبر»ام ھستی شین من در خانوادهھمراه منی و جان

ُ «دجال فرمودند:  خداوند جانشین من در امور « .٣»ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َخِليَفيِت  َوا�َّ
. خداوند در قرآن ھر کسی را که به خالفت توصیف نموده، او »مسلمانان است

 ُ�مَّ ﴿ نند این آیات:ما ،جانشین مخلوقی کسی است که قبل از خود بوده است
 ٱ ِ�  �َِف َخَ�ٰٓ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ 

َ
 ].١٤یونس: [ ﴾ِدهِمۡ َ�عۡ  ِمنۢ  ِض �ۡ�

 .»میقرار داد -شانیپس از ا-ن یدر روی زمھا  آن نانیسپس شما را جانش«

ْ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿و  ٓ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  ا   ].٦٩األعراف: [ ﴾نُوحٖ  مِ قَوۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ءَ ُخلََفا
 .»نان قوم نوح قرار دادیه شما را جانشکھنگامی  دیاد آوریو به «

                                           
 سازند.  آیند، این امر را روشن می دالیل زیادی که بعدًا می -١
 . ٥/١٦١ :سنن ترمذی -٢
 . ٢/٤٣٣ :؛ مسند احمد بن حنبل٥/١٦١ :؛ سنن ترمذی٢/٩٧٨، ٥٧، ب ٥١ک  :صحیح مسلم -٣
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ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ﴾ِض �ۡ�

  ].٥٥النور: [
انـد  سـته انجـام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به «

 .»ردکن خواھد یمران روی زمکا آنان را حه قطعکدھد  وعده می

 ٱ ِ�  َجاِعلٞ  إِّ�ِ ﴿و 
َ
 ].٣٠: ةالبقر[ ﴾َخلِيَفةٗ  ِض �ۡ�

 .»ای) قرار خواھم داد ندهینی (نماین، جانشیمن در روی زم«
اند ھمان طور که مفسران چنین نظری  یعنی جانشین مخلوقاتی که قبًال بوده

انسان جانشین خداست، چنین چیزی گویند که  ای می را دارند. اما آنچه عده
جھالت و گمراھی است. به ھمین خاطر است ھنگامی که به ابوبکر گفتند: ای 

ھستم و این  صرسول خدا هخدا نیستم، بلکه خلیف هخدا، گفت: من خلیف هخلیف
 .١افی استکبرایم 

قرآن و سنت نبوی و اجماع مسلمانان، حق و  نصوصصدیق بنا به  ابوبکرخالفت 
 است درست 

نصوص زیادی ھستند که بر حق و درست بودن خالفت ابوبکر صدیق داللت 
دارند. و این از جمله مواردی است که علما در آن اختالف نظر ندارند. اما در این 
اختالف نظر دارند که خالفت وی با نصی که ھمان وصیت و تعیین وی از جانب 

 .٢وری صورت گرفته استاست، منعقد شده یا با اجماع و انتخاب ش صپیامبر
رساند، حقیقت امر این است که خالفت  ھمان طور که سخن امام احمد می

 صشان با وی صورت گرفته است. و اینکه پیامبر ابوبکر با انتخاب صحابه و بیعت
ای که آن را مورد تمجید قرار داده و بدان  به وقوع خالفت وی خبر داده به گونه

                                           
 .٤/٩٤؛ ٢/٢٢٢ :منهاج السنة -١
با نص آشکار بر خالفت علي، و  صگویند جانشینی پیامبر اما در مورد اعتقاد شیعه امامیه که می -٢

، و باور یبا نص خفی بر خالفت عل صگویند جانشینی پیامبر می  اعتقاد زیدیه و جارودیه که
گفت که این  با نص بر خالفت عباس، ثابت شده، باید صھا که معتقند جانشینی پیامبر راوندی

اعتقادات و اقوال، در نزد علما و مسلمانان، به طور آشکار فاسد و باطل است و تنھا کسانی این 
اعتقاد را دارند که یا جاھل و نادان ھستند و یا ظالم. و اغلب کسانی که بر این باورند، زندیق و 

 دین ھستند.  بی
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به اطاعت و پیروی از ابوبکر و واگذار  صبرراضی بوده است. ھمچنین پیام
کردن امور مسلمانان به او امر کرده و امت اسالم را بر بیعت با او ارشاد فرموده 

خالفت ابوبکر  هدربار صاست. این سه وجه، یعنی خبر، امر و ارشاد پیامبر
 ثابت است.  صصدیق از پیامبر

آن داللت دارد، در زیر اینک این سه وجھی که با سنت ثابت شده و قرآن بر 
 :٢و١شود بیان می

ای که پیامبر آن را مورد ستایش و  ابوبکر به گونه خالفتوجه اول: خبر به وقوع 
 تمجید قرار داده و بدان راضی بوده است

رأيت كأ� أنزع ىلع قليب «فرمایند:  در حدیث صحیحی می صپیامبر -۱
وْ  َذنُوً�ا َ�َ�َعَ فأخذها ابن أيب قحافة 

َ
،َذنُ  أ ُ  َ�َغَفرَ  َضْعٌف، نَزِْعهِ  َوِ�  وَ�ْ�ِ ُ، ا�َّ

َ
 ُ�مَّ  هل

َخَذَها
َ
اِب  اْ�نُ  أ َطَّ

ْ
ىِب  يَدِ  ِمنْ  اخل

َ
رَ  فَلَمْ  َغْرً�ا، يَِدهِ  ىِف  فَاْستََحالَْت  بَْ�رٍ  أ

َ
 ِمنَ  َ�بَْقِر�ًّا أ

ه گویی از (در خواب) دیدم ک« .٣»بَِعَطٍن  انلَّاُس  رَضََب  َحىتَّ  فَْر�َُه، َ�ْفرِى انلَّاِس 
کشیدم، که پسر ابوقحافه (ابوبکر) آن (دلو) را از من گرفت  چاھی آب می

و یک دلو یا دو دلو پر از آب، از آن چاه، آب کشید. در آب کشیدنش از 
. سپس پسر خطاب (عمر) آن (دلو) را گرفت. ٤چاه، یک نوع ضعف بود

زرگ را ھای ب پس آن دلو به دلو بزرگی تغییر یافت. ھیچ یک از انسان
ندیدم که دلو بزرگی ھمانند دلو عمر داشته باشد و با آن از چاه آب بکشد 

در این حدیث به  ص. پیامبر»مردم از آن سیراب گشتند هتا جایی که ھم
اموری خبر داده که مستلزم شایستگی و خوبی حاکمان است و این امور 

 .٥ھم در زمان خالفت ابوبکر و عمر، روی داد

                                           
 . ٣٥/٤٧ :جمموع الفتاوی ،٤/٢٣٤ :منهاج السنة -١
عد از ذکر احادیثی که بر سه وجه مذکور داللت دارند، آیاتی را ھم که بر این سه وجه داللت ب -٢

 شوند.  دارند، ذکر می
 . ]٣٠-٢٨، ب ٩١؛ ک ١٩٧، ص ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری[بخاری آن را روایت کرده است.  -٣
 این گفته، اشاره به کم بودن مدت خالفت ابوبکر دارد.  -٤
 . ٣/٢٦٧؛ ١/١٨٤ :منهاج السنة -٥
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و دیگران از طریق حدیث اشعث، از حسن و او ھم از در سنن ابوداود  -۲

ى َمنْ « فرمودند: صابوبکره روایت شده که پیامبر
َ
 َ�َقاَل . ُرْؤ�َا ِمنُْ�مْ  َرأ

نَا رَُجٌل 
َ
يُْت  أ

َ
نَّ  َرأ

َ
َماءِ  ِمنَ  نََزَل  ِمَ�انًا َكأ نَْت  فَُوِزنَْت  السَّ

َ
بُو أ

َ
نَْت  فَرُِجْحَت  بَْ�رٍ  َوأ

َ
 أ

ىِب 
َ
بُو ُ�َمرُ  نَ َوُوزِ  بَْ�رٍ  بِأ

َ
بُو فَرُِجحَ  بَْ�رٍ  َوأ

َ
 ُ�َمرُ  فَرُِجحَ  َوُ�ثَْمانُ  ُ�َمرُ  َوُوِزنَ  بَْ�رٍ  أ

ْ�نَا الِْمَ�انُ  ُرفِعَ  ُ�مَّ 
َ
َكَراِهيَةَ  فََرأ

ْ
ِ  رَُسولِ  وَْجهِ  ىِف  ال کدام یک از شما « .١»ج ا�َّ

خوابی دیده است؟ مردی گفت: من در خواب دیدم مثل اینکه ترازویی از 
سمان فرو فرستاده شد و تو و ابوبکر وزن شدید که تو بر ابوبکر برتری آ

یافتی. سپس ابوبکر و عمر وزن شدند و ابوبکر برتری یافت. سپس عمر و 
عثمان وزن شدند و عمر برتری یافت. سپس ترازو برداشته شد. (ابوبکره 

. ھمچنین »مشاھده کردم صپیامبر هگوید): من ناخوشی را در چھر
د این حدیث را از طریق حدیث حماد بن سلمه، از علی بن زید بن ابوداو

جدعان، از عبدالرحمن بن ابی بکره و او ھم از پدرش ھمانند آن را روایت 
را ذکر نکرده  صپیامبر هکراھیت و ناخوشی در چھر هکرده و مشاھد

ِ  رَُسوُل  لََها فَاْستَاءَ «حدیث آمده است:  هاست. در دنبال ةٍ  ةُ ِخالَفَ  ج ا�َّ  ُ�مَّ  ُ�بُوَّ
ُ  يُْؤِ�  به خاطر آن اندوھگین شد و  صپیامبر«: ٢» �ََشاءُ  َمنْ  الُْملَْك  ا�َّ

فرمود: خالفت این افراد، ھمان جانشینی پیامبری است. سپس خداوند 
در این  ص. پیامبر»دھد سلطنت و پادشاھی را به ھر کسی که بخواھد می

، ھمان جانشینی نبوت است و حدیث بیان فرموده که خالفت این افراد
آید. در این حدیث ذکری از  میبعد از آن، سلطنت و پادشاھی بر سر کار 

به میان نیامده، چون در زمان وی صحابه بر خالفتش اجماع س علی
 .٣نکردند، بلکه در مورد خالفت وی اختالف نظر داشتند

 روایت شده که او گوید: رسول لدر صحیح بخاری و مسلم از عایشه -۳

                                           
اند. ترمذی گوید که  روایت کرده ٢٢٨٨و ترمذی آن را به شماره  ٤٦٣٤ابوداود آن را به شماره  -١

 این حدیث حسن صحیح است.
 روایت کرده است.  ٤٦٣٥ابوداود آن را به شماره  -٢
 . ١/١٨٥ :منهاج السنة -٣
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بَا ىِل  اْدىِع «اش به من گفت:  در ھنگام بیماری صالله
َ
َخاكِ  بَْ�رٍ  أ

َ
 َحىتَّ  َوأ

ْ�تَُب 
َ
َخاُف  فَإِ�ِّ  ِكتَابًا أ

َ
نْ  أ

َ
نَا قَائٌِل  َوَ�ُقوَل  ُمتََمنٍّ  َ�تََم�َّ  أ

َ
  أ

َ
ْو�

َ
ىَب . أ

ْ
ُ  َو�َأ  َوالُْمْؤِمنُونَ  ا�َّ

بَا إِالَّ 
َ
ای را برای ابوبکر  تا نوشته پدرت و برادرت را صدا بزن« .١»بَْ�رٍ  أ

ترسم از اینکه کسی آرزو کند و کسی بگوید که من برای  زیرا می ،بنویسم
تر ھستم. ولی خداوند و مؤمنان این را قبول  تر و شایسته خالفت، اولی

. این »تر باشد تر و شایسته ندارند که جز ابوبکر، کسی برای خالفت، اولی
خواسته از ترس چیزی بنویسد.  می صدارد که پیامبر حدیث بیان می

سپس برایش معلوم شده که چنین امری واضح و روشن است و محل 
رو آن کار را نکرد؛ زیرا او دانست که آشکار  اختالف و نزاع نیست از این

ای است  بودن فضیلت و برتری ابوبکر و استحقاق وی برای خالفت به گونه
 ه عنوان جانشین خود، نیست. که دیگر نیازی به وصیت و تعیین ابوبکر ب

ما قالت: وارأساه، قال رسول ـل لأنَّ اع�شة « در صحیح بخاری آمده است: -۴
نَا بَْل  :ج اهللا

َ
َساهْ  أ

ْ
نْ  َهَمْمُت  لََقدْ  َواَرأ

َ
رِْسَل  أ

ُ
  أ

َ
ىِب  إىِل

َ
ْ�َهدَ  ، َوابِْنهِ  بَْ�رٍ  أ

َ
نْ  َوأ

َ
 َ�ُقوَل  أ

َقائِلُونَ 
ْ
وْ  ال

َ
ىَب  قُلُْت  ُ�مَّ  ، الُْمتََمنُّونَ  َ�تََم�َّ  أ

ْ
ُ  يَأ وْ  ، الُْمْؤِمنُونَ  َوَ�ْدَ�عُ  ا�َّ

َ
ُ  يَْدَ�عُ  أ  ا�َّ

ىَب 
ْ
 .٢» الُْمْؤِمنُونَ  َو�َأ

فرمود: بلکه من آخ  صگفت آخ سرم! رسول الله لھنگامی که عایشه«
خواستم به دنبال ابوبکر و پسرش بفرستم و ابوبکر را به عنوان جانشین  سرم! می

تا مبادا کسانی بگویند یا کسانی آرزو کنند که آنان برای خالفت،  خود تعیین کنم
زند و مؤمنان ھم آن را  سزاوارترند. سپس گفتم: خداوند از آن سرباز می

. در این »زنند پذیرد و مؤمنان ھم از آن سرباز می پذیرند. یا خداوند آن را نمی نمی
ای مبنی بر  وشتهخواسته که برای ابوبکر ن صحدیث صحیح آمده که پیامبر

                                           
 شود.  این باره آمده، آورده می. بعدًا حدیثی که در صحیح بخاری در ١١، ح ٤٤ک  :صحیح مسلم -١
را » و�أىب اهللا واملؤمنون«عبارت ھردو  . بخاری و مسلم٧/٨، ١٦، ب ٧٥ک  :صحیح بخاری -٢

پس خداوند و مؤمنان «گفت:  لآمده که عایشه ٦/١٠٦ :اند. و در مسند احمد بن حنبل آورده
به عنوان خلیفه از طرف  نپذیرفتند که کسی جز پدرم برای امر خالفت، سزاوارتر باشد. پس پدرم

 ». مسلمانان انتخاب شد
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خالفت وی بنویسد تا کسی نگوید من برای خالفت، سزاوارترم. سپس فرمود: 
پذیرند که کسی جز ابوبکر برای  زنند و آن را نمی خدا و مؤمنان از آن سرباز می«

دانست که خداوند  صپس پیامبر». تر باشد امر خالفت، سزاوارتر و شایسته
کنند و به این  رای امر خالفت انتخاب نمیمتعال و مؤمنان جز ابوبکر کسی را ب

ای را برای ابوبکر مبنی بر تعیین او به عنوان خلیفه ننوشت.  اکتفا کرده و نوشته
نوشتن این امر از چیزھایی نیست که خداوند بر او واجب کرده باشد که در آن 

خود ، به دلخواه صموقع آن را بنویسد یا آن را ابالغ کند، زیرا وقتی امت پیامبر
و بدون ھیچ الزام و اجباری، ابوبکر را برای امر خالفت انتخاب کردند و ابوبکر ھم 

دھد که  از وی راضی و خوشنودند، این نشان می صکسی است که خدا و پیامبر
علم و دین  هاو برترین فرد در میان امت اسالم است. ھمچنین این امر نشان دھند

بودند که ابوبکر را به  ملزم و مجبور می صرباشد. ھمانا اگر امت پیامب ابوبکر می
بر  صشد که امت محمد عنوان خلیفه تعیین کنند، چه بسا آن وقت گفته می

 ،اند در حالی که خودشان آن را به دلخواه خود اختیار نکردند کار حق مجبور شده
ھمچنان که چنین چیزی برای بنی اسرائیل پیش آمد. و چه بسا آن وقت کسی 

د که در میان امت اسالم، بقایای جاھلیت در مورد مقدم کردن کر گمان می
و  صخویشاوندان و بستگان وجود دارد. بنابراین، آنچه که خداوند برای پیامبر

مؤمنان اختیار کرده، بھتر است. پس ستایش خدایی را که این امت را ھدایت 
رد کسی را که نموده و ما را از پیروان آن قرار داده است. و خداوند از میان بب

 .١اند و مؤمنان اختیار کرده صکند آنچه را که خدا و پیامبر اختیار نمی
ھمچنین ابوداود از طریق حدیث ابن شھاب، از عمرو بن ابان و او ھم از  -۵

 فرمودند: صکرد که رسول الله نقل میس جابر روایت کرده که جابر

                                           
ھمانا آفت، ھر «. گفته ابن عباس که: ٤/٢٩٤؛ ٢٧٠و  ٢٦٩، ٢٦٨، ٣/٢١٢؛ ١/١٨٨ :منهاج السنة -١

، مقتضی آن »و میان اینکه چیزی بنویسد، حایل شده است صنوع آفتی است که میان پیامبر
است که در خالفت ابوبکر صدیق شک است که این حایل، آفت است. و آن آفت در حّق کسی 

چیزی را در این زمینه  صزیرا اگر پیامبر ،کند، چون چنین امری بر وی مشتبه گردیده است
داند خالفت ابوبکر، حق است، در حقش آفت  گردید. اما کسی که می نوشت، شک مرتفع می می

 ). ٣/١٣٥، منهاج السنة[نیست. 
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رِيَ «
ُ
 ب�ر، بأيب عمر ونيط اهللا، ولبرس ِ�يَط  ب�ر أبا كأنَّ  َصالح، رَُجل الليلةَ  أ

امشب مرد صالحی به من نشان داده شد گویی که « .»بعمر عثمان ونيط
وصل شده بود و عمر به ابوبکر و عثمان به عمر  صابوبکر به رسول الله

بلند  صھنگامی که از نزد رسول الله«. جابر گوید: »وصل شده بود
ن کسانی که به است و آ صشدیم، گفتیم: آن مرد صالح، رسول الله

اند، خلفای این دینی ھستند که خداوند، پیامبرش را با  ھمدیگر وصل شده
 .١»آن مبعوث کرد

ھمچنین ابوداود از طریق حدیث حماد بن سلمه، از اشعث بن  -۶
عبدالرحمن، از پدرش و او ھم از سمره بن جندب روایت کرده که او گوید: 

گویی دلوی از آسمان  مردی گفت ای رسول خدا، من در خواب دیدم که«
آویزان شد. پس ابوبکر آمد و اطراف آن را گرفت و مقدار کمی از آب آن را 
نوشید. سپس عمر آمد و اطراف آن را گرفت و از آب آن نوشید تا اینکه 
سیراب گردید. سپس عثمان آمد و اطراف آن را گرفت و از آب آن نوشید 

آن را گرفت. در این موقع  تا اینکه سیراب گردید. سپس علی آمد و اطراف
 .٢»دلو از ھم باز شد و مقداری آب بر او پاشید

 صاز سعید بن ُجھمان، از سفینه روایت شده که گوید: رسول الله -۷
ةِ  ِخالَفَةُ « فرمودند: ُ  يُْؤِ�  ُ�مَّ  َسنَةً  ثََالثُونَ  انلُّبُوَّ وْ  - الُْملَْك  ا�َّ

َ
 َمنْ  - ُملَْكهُ  أ

 . ٣»�ََشاءُ 
آورد. پس از آن خداوند سلطنت و  امبری، تنھا سی سال دوام میجانشینی پی«

دھد. یا خداوند ھر که بخواھد، پادشاھی به وی  پادشاھی را به ھر که بخواھد می
. سعید گوید که سپس سفینه به من گفت: حساب کن دو سال خالفت »دھد می

ت ابوبکر، ده سال خالفت عمر، دوازده سال خالفت عثمان و شش سال خالف
علی. که روی ھم رفته سی سال است. سعید گوید که به سفینه گفتم: بعضی 

                                           
 .]١/٥١٣ن ابو داود، سن[ابوداود آن را اخراج کرده است  -١
 روایت کرده است.  ١/٥١٥ابو داود آن را در باب خلفاء،  -٢
 منبع سابق.  -٣
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پندارند که علی، خلیفه نبوده است. گفت: بازماندگان بنی زرقاء (یعنی بنی  می
 .١مروان) دروغ گفتند

 اسالمی به او ۀوجه دوم: امر به اطاعت و پیروی از ابوبکر و واگذار کردن امور جامع
اقتدوا « روایت شده که ایشان فرمودند: صپیامبرھای سنن از  در کتاب -۱

آیند  به دو نفری که بعد از من می«: ٢»باذلين من بعدي أيب ب�ر وعمر
 .»(ابوبکر و عمر) اقتدا کنید

آینـد،  به اقتدا کردن به ابوبکر و عمر کـه بعـد از او می صپس دستور پیامبر
ر یکـی از دو قـول . به ھمین خاطصدلیلی است بر خالفت آن دو پس از پیامبر

علما که یکی از دو روایت امام احمد ھم ھست، بر این است که ھر گـاه ابـوبکر و 
شان حجت است و عدول از آن جایز نیسـت. اگـر  عمر بر امری اتفاق بکنند، قول

داد که مسلمانان به آنان اقتدا  دستور نمی صبودند، پیامبر این دو نفر ظالم می
 ،کند که به شخص ظالم اقتدا بکنند لمانان امر نمیبه مس صبکنند، زیرا پیامبر

بـه دلیـل  ،تواند پیشوایی باشد که از وی دنبالـه روی کـرد زیرا انسان ظالم نمی
 فرماید: خداوند متعال که می هفرمود

ٰ ٱ ِديَ�هۡ  َ�َناُل  َ� ﴿  .»رسد اران نمیکمان من، به ستمیپ« ]. ١٢٤: ةالبقر[ ﴾لِِم�َ ل�َّ
دستور به اقتدا به افراِد بعد از خود داده و اقتدا  صامبرپس از آنجایی که پی

                                           
روایت  ٢٢١و  ٥/٢٢٠) و امام احمد آن را در مسند خود، ٢/٥١٥ابوداود آن را اخراج کرده است. ( -١

گوید:  /ررا بدان افزوده است. ابن کثی...» سعید گوید که سفینه به من گفت «کرده و عبارت: 
کنند.  این حدیث به صراحت ردی است بر روافض که خالفت ابوبکر و عمر و عثمان را انکار می

شان از مردم شام که خالفت علي را  ھمچنین ردی است بر نواصب از میان بنی امیه و پیروان
 ». کنند انکار می

عنای سرین زن است که به م» إست«که در متن عربی این عبارت آمده، جمع » إستاه«کلمه 
شود. منظور از این کلمه در عبارت فوق الذکر آن است که  باشد و بر حلقه ُدُبر ھم اطالق می می

این گفته، گفته دروغی است که از طرف بازماندگان زرقاء گفته شده است. و زرقاء ھم، اسم زنی 
 از زنان بنی امیه است. 

 :؛ مسند احمد بن حنبل٣/٧٥ :رک حاکممستد ،٥/٣٧٤٤ :؛ سنن ترمذی١/٩٧ :سنن ابن ماجه -٢
 . ھمچنین ابوداود در سنن خود آن را روایت کرده است. ٤٠٢و  ٣٩٩، ٥/٣٨٥
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خبر داده که ابوبکر و عمر بعد  صھم، ھمان پیروی است و از طرف دیگر پیامبر
، خلیفه ھستند. و صآیند، دلیل بر آن است که آن دو پس از پیامبر از وی می

اش  هشود، درج این چیزی است که مطلوب حدیث است. کسی که به او اقتدا می
کسی  هدھد، باالتر از درج ھایی که برای مسلمانان انجام می در افعال و سنت

شود. فرق میان  گذارد از وی تبعیت می ھایی که به جا می است که تنھا در سنت

در عین اینکه حدیث صحیحی  »أصحايب اكنلجوم ...«حدیث مذکور و روایت 

ر به اقتدای به آنان نیامده و ام» بعدي« هنیست، این است که در این روایت کلم
 .١است

 اخللفاء وسنة �سنيت علي�م«فرمایند:  در جای دیگری می صپیامبر -۲
بر شما واجب است « .٢»بانلواجذ عليها وعضوا بعدي من املهدي� الراشدين

بعد از  هکه از سنت من و سنت و راه و روش خلفای راشدین ھدایت یافت
ث دستور به پیروی از سنت در این حدی ص. پیامبر»من پیروی کنید

شان را  خلفای راشدین ھدایت یافته داده، و در جای دیگری مدت خالفت
دھد که افرادی که در این مدت  تعیین نموده است. پس این نشان می

اسالمی ھستند، ھمان خلفای راشدین ھستند، زیرا آنان  همتولی امور جامع
 هد. بنابراین به وسیلاسالمی بودن هجامع هدر ادار صجانشینان پیامبر

ھدایت و کمال آنان، گمراھی و ضالل از آنان منتفی شده است. و این 
 نھایت علم و عمل آنان است.

ھمانا گمراھی، عدم علم و کج روی و ضالل، پیروی از ھواھای نفسانی است. 
به ھمین خاطر قول اظھر و راجح علما آن است که اتفاق خلفای چھارگانه، حجت 

به پیروی کردن از سنت و راه و  صفت با آن جایز نیست، زیرا پیامبراست و مخال

                                           
 .٢٤/٤٠٠ :جمموع الفتاوی. و نگاه کنید به: ٤/٢٣٨؛ ٣/١٦٢؛ ١٨٥و  ١/١٨٤ :منهاج السنة -١
. ابن ١٢٧و  ٤/١٢٦ :مسند احمد بن حنبل ،٤٣و  ١/٤٢ :سنن ابن ماجه ،٢/٥٠٦ :سنن ابوداود -٢

آورده و احوال راویان آن را بررسی نموده و » جامع العلوم واحلكم«رجب ھم آن را در کتابش 
 شرح کاملی بر آن داده است.
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 .١روششان امر فرموده است
در صحیح بخاری و مسلم از جبیر بن مطعم، از پدرش روایت شده که  -۳

به وی دستور داد که  صچیزی خواست. پیامبر صزنی از پیامبر«
و را دوباره نزدش برگردد. آن زن گفت: ای رسول خدا، اگر آمدم و ت

پدرم گوید: منظور آن زن این بود که اگر  -نیافتم، آن موقع چی؟ 
فرمود: اگر مرا نیافتی، نزد ابوبکر  صپیامبر -فوت کند  صپیامبر

 .٢»برو

إذا لم جتدوه أعطوها « فرمایند: در جای دیگری می صھمچنین پیامبر -۴
نکه . پس ای»ھر گاه او را نیافتید، آن را به ابوبکر بدھید« .٣.»أباب�ر
به کسی که نزدش آمده، دستور داده که بعد از مرگ خود، نزد  صپیامبر

کند بر اینکه او بعد از  شخصی برود که قائم مقام اوست، داللت می
 .٤، خلیفه است. چنین امری برای ابوبکر روی دادصپیامبر

 کردن با ابوبکر بیعتبه  صپیامبر راهنماییوجه سوم: ارشاد و 
در سفری ھمراه  صست که اصحاب و یاران محمددر صحیح مسلم آمده ا -۱

إن يطع « حدیث را ذکر کرده که در آن آمده است: هبودند. بقی صپیامبر
اگر مردم از ابوبکر و عمر اطاعت بکنند، « .٥»القوم أباب�ر وعمر يرشدوا

                                           
 . ٢٦٨و  ٣/٢٦٧ منهاج السنة: -١
 . ١٨٥٧و  ١٨٥٦ص  :؛ صحیح مسلم٢٤، ب ٩٦؛ ک ٥، ب ٦٢ک  :صحیح بخاری -٢
 صبنی مصطلق مرا نزد رسول الله«که گوید: حاکم آن را از انس بن مالک روایت کرده  -٣

بپرس که بعد از تو صدقات خود را به چه کسی بدھیم؟  صفرستادند و گفتند: از رسول الله
و حاکم آن را صحیح دانسته و طبرانی نیز آن را از عصمه بن مالک آورده ». فرمود: به ابوبکر

 .]٧/٢٤ :فتح الباری[است. 
 . ٤/٢٩٥؛ ٣/٢٦٧؛ ١/١٨٤ :منهاج السنة -٤
بینید که مردم چه کار کردند.  سپس گفت: می«. و در آن آمده است: ٦٨١ص  :صحیح مسلم -٥

راوی گوید: سپس گفت: مردم به صبح رسیدند در حالی که پیامبرشان را از دست دادند. پس 
نیست که شما را به جا بگذارد. مردم گفتند: ھمانا  صابوبکر و عمر گفتند: در شأن رسول الله
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 . »یابند ھدایت می
مسلمانان را راھنمایی کرده تا بعد از  صیکی دیگر از دالیلی که پیامبر -۲

، در نماز ابوبکر را صود، با ابوبکر بیعت کنند، این است که پیامبرخ
ھای صحاح و سنن و مسانید از  جانشین خود ساخت. این قضیه در کتاب

چندین طریق آمده و به حد تواتر رسیده است؛ ھمچنان که بخاری، مسلم، 
ھای صحاح از ابوموسی  ابن خزیمه، ابن حبان و دیگر صاحبان کتاب

 :َ�َقاَل  َمَرُضهُ  فَاْشتَدَّ  ج انلَّىِبُّ  َمرَِض « اند که وی گفت: ایت کردهروس اشعری
بَا ُمُروا

َ
 لَمْ  َمَقاَمَك  قَامَ  إَِذا َرِ�يٌق، رَُجٌل  إِنَّهُ  اَع�َِشةُ  قَالَْت . بِانلَّاِس  فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ
نْ  �َْستَِطعْ 

َ
َ  أ بَا ُمُروا :قَاَل . بِانلَّاِس  يَُص�ِّ

َ
 ُمرِى :َ�َقاَل  َ�َعاَدْت  ،بِانلَّاِس  يَُصلِّ فَلْ  بَْ�رٍ  أ

بَا
َ
تَاهُ . يُوُسَف  َصَواِحُب  فَإِنَُّ�نَّ  بِانلَّاِس، فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ

َ
 ىِف  بِانلَّاِس  فََص�َّ  الرَُّسوُل  فَأ

 .١»ج انلَّىِبِّ  َحيَاةِ 
به شدت بیمار شد و فرمود: به ابوبکر بگویید که برای مردم نماز  صپیامبر«
گفت: ای رسول خدا ھمانا ابوبکر مرد نازک دلی است و ھر  لند. عایشهبخوا

فرمود: به  صتواند برای مردم نماز بخواند. پیامبر وقت به جای تو بایستد نمی
ابوبکر بگو که برای مردم نماز بخواند. دوباره این جمله را تکرار کرد و فرمود: به 

ھا مثل ھمراھان یوسف  تی شما زنابوبکر بگو که برای مردم نماز بخواند. به راس
آورد  ص، ابوبکر را نزد پیامبرلکردند). پس عایشه ھستید (که زیاد اصرار می

                                                                                                       
و در مسند ». یابید در بین شماست، پس اگر از ابوبکر و عمر اطاعت کنید، راه می صرسول الله

گوید: ما، در سفری ھمراه  ، از طریق حدیث ابوقتاده آمده که او می٥/٢٩٨احمد بن حنبل، 
شوید. مردم به دنبال  بودیم. ایشان فرمودند: ھمانا شما اگر فردا آب نیابید، تشنه می صپیامبر

 ». ماندم صدا کردن آب رفتند و من ھمراه رسول اللهپی
مردم به صبح رسیدند در حالی که پیامبرشان «ھمچنین در این حدیث آمده که راوی آن گوید: 

به دنبال آب رفته است. در میان  صرا از دست دادند. مردم به یکدیگر گفتند: ھمانا پیامبر
نیست  ص: ای مردم، ھمانا در شأن رسول اللهگروھی ابوبکر و عمر حضور داشتند. آن دو گفتند

که برای پیدا کردن آب از شما پیشی گرفته باشد و شما را به جا گذاشته باشد. و اگر مردم از 
 ». یابند. این را سه بار تکرار کرد ابوبکر و عمر اطاعت بکنند، ھدایت می

 .٣/٦٠ :صحیح ابن خزیمه -١
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. و در صحیح بخاری و »برای مردم امامِت نماز کرد صو او در حیات پیامبر
سخت  صروایت است که گوید: ھنگامی که رسول الله لمسلم از عایشه

ز وی خواست تا برای نماز، اذان گوید و فرمود: ا صبیمار شد، بالل آمد و پیامبر

بَا واُمر«
َ
. »به ابوبکر بگویید که برای مردم نماز بخواند«. »بِانلَّاِس  فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ

شود و گریه  گفتم: ای رسول خدا، ھمانا ابوبکر مردی است که زود دلتنگ می
تواند برای مردم نماز بخواند. کاش به  کند و ھر وقت به جای تو بایستد نمی می

بَا ُمُروا«دادی. فرمود:  عمر دستور می
َ
به ابوبکر بگویید «. »بِانلَّاِس  فَلْيَُصلِّ  بَْ�رٍ  أ

 صگوید که به حفصه گفتم: به پیامبر ل. عایشه»دکه برای مردم نماز بخوان
کند و ھر وقت به  شود و گریه می بگو که ابوبکر مردی است که زود دلتنگ می

دادی.  تواند برای مردم نماز بخواند. کاش به عمر دستور می جای تو بایستد نمی

ْ�نُتَّ  إِنَُّ�نَّ « فرمود: صامبر گفت. پیامبریحفصه این را به پ
َ
 ، يُوُسَف  ِحُب َصَوا أل

بَا ُمُروا
َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
َ  أ ھا مثل ھمراھان یوسف ھستید (که  ھمانا شما زن« .»بِانلَّاِس  يَُص�ِّ
 ل. عایشه»کردند). به ابوبکر بگویید که برای مردم نماز بخواند زیاد اصرار می

 .١گوید: پس به ابوبکر گفتند که برای مردم نماز بخوان

                                           
. ابن ٢١، ب ٤؛ صحیح مسلم، ک ٥، ب ٩٦؛ ک ٧٠و  ٦٨، ٦٧، ٤٦، ٣٩، ب ١٠صحیح بخاری، ک  -١

وفات یافت، ابوبکر  صھنگامی که پیامبر «گوید:  ٥/٢٤٤ :البداية والنهايةدر کتاب  /کثیر

ای که  از بیھوشی صنماز صبح را برای مسلمانان خواند. این زمانی بود که رسول الله سصدیق
و پرده اتاق را کنار کشید و به مسلمانان نگاه به خاطر درد و ناراحتی شدید = =بود، به ھوش آمد 

را خوشحال کرد و لبخندی زد.  صکرد که آنان در نماز پشت سر ابوبکر ھستند. این امر پیامبر
حتی مسلمانان از خوشحالی قصد داشتند که نمازشان را نیمه تمام رھا کنند و حتی ابوبکر 

شان  به آنان اشاره نمود که در جای صخواست به عقب بیاید تا به صف بپیوندد. اما پیامبر
بمانند و نمازشان را نیمه تمام رھا نکنند و پرده را پایین کشید. و این در آخر عمر مبارک 

داخل شد و به عایشه گفت: دیدم  صبود. ھنگامی که ابوبکر سالم نماز داد بر پیامبر صپیامبر
نوبت دختر خارجه است که در دور شده است، و امروز  صکه درد و ناراحتی از رسول الله

وفات یافت و دراین باره  صکند(یعنی زن ابوبکر). ھنگامی که پیامبر منطقه سنح زندگی می
رفت. و دیگری  صمرد، پیامبر صگفت: پیامبر میان صحابه اختالف ایجاد شد، یکی می

  ...».نمرده است. آنگاه سالم بن عبیدالله نزد ابوبکر صدیق رفت  صگفت: پیامبر می
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از روز پنج شنبه تا روز پنج شنبه تا  صیامبرپس ابوبکر در طول بیماری پ
 صروز دوشنبه ھفته بعد برای مردم نماز خواند، یعنی مدت بیماری پیامبر

براساس آنچه که گفته شده، دوازده روز بود. و اتاق او در کنار مسجد قرار داشت. 
تجدید نظر  صدر این مورد از پیامبر لپس در این روایت آمده که عایشه

به  صتجدید نظر بخواھد. پیامبر صه حفصه گفت که از پیامبرخواست و ب
خاطر این اصرار، آنان را سرزنش کرد و آن را اصرار بر امری باطل به حساب آورد؛ 

دھد که  مانند اصرار ھمراھان یوسف، در مورد یوسف. پس چنین امری نشان می
ست که ھر کس ا یمقدم نمودن کسی دیگر غیر از ابوبکر در نماز، جزو امور باطل

گیرد. این در حالی است که  بر آن اصرار ورزد، مورد مالمت و سرزنش قرار می
ابوبکر به عمر گفت که برای مردم نماز بخواند ولی عمر جلو نرفت و گفت: تو 

اعتراف نموده س تر ھستی. پس در اینجا عمر تر و شایسته برای این کار مستحق
تر است، ھمچنان که  تر و شایسته ستحقبرای امامت نماز از او مس که ابوبکر

تر و  برای امر خالفت از او و سایر صحابه مستحقس اعتراف نموده به اینکه ابوبکر
 .١صحابه افضل و برتر است هاز ھمس تر است، و ابوبکر شایسته

 هدربار«روایت است که گوید:  لدر صحیح بخاری و صحیح مسلم از عایشه
تجدید نظر خواستم. و در  صت نماز بکند از پیامبراینکه ابوبکر برای مردم امام

غیر از  صاین تجدید نظرخواھی زیاد، آنچه برایم مسلم شد، این بود که پیامبر
ابوبکر ھرگز دوست نداشت که کسی دیگر به جایش بایستد و امامت نماز بکند. 

 .٢»از ابوبکر دست بکشد صبدین وسیله خواستم رسول الله
ش، پرده را کنار کشید در حالی که مسلمانان پشت سر در روز وفات صپیامبر

را مسرور و خوشحال کرد؛ در صحیح  صخواندند. این امر پیامبر ابوبکر نماز می
روایت است که ابوبکر ھنگام درد و ناراحتی س بخاری و مسلم از انس بن مالک

نکه که به دنبال آن وفات یافت، برای مسلمانان نماز خواند. تا ای صرسول الله
روز دوشنبه فرا رسید و در حالی که مسلمانان در صفوف نماز ایستاده بودند، 

                                           
 آید.  بعدًا در این باره سخن به میان می -١
 . ٣١٣، شماره ٩٣، ح ٤ک  :؛ صحیح مسلم٨٣، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری -٢
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اتاق را کنار کشید و به ما نگاه کرد در حالی که ایستاده بود.  هپرد صرسول الله
لبخندی زد. راوی  صبود. سپس رسول الله ١گویی صورتش ھمانند برگ قرآن

الی به خاطر بیرون آمدن رسول گوید: در حالی که ما، در نماز بودیم، از خوشح
از اتاقش، متحیر شدیم و ابوبکر به عقب برگشت تا به صف بپیوندد و  صالله

با دست  صبرای نماز بیرون آمده است. اما پیامبر صگمان کرد که رسول الله
داخل  صد. سپس رسول اللهیبه آنان اشاره نمود که به نمازتان را ادامه دھ

در آن روز وفات  صن کشید. راوی گوید: رسول اللهاتاقش شده و پرده را پایی
 .٢یافت

از منزل بیرون رفت و نشسته برای مسلمانان نماز خواند.  صای پیامبر دفعه
دیگر نمازھا را برای مردم بخواند؛ در حدیث  صابوبکر ماند تا به دستور پیامبر

داخل  كه بر عایش«صحیح از عبیدالله بن عبدالله بن عتبه روایت است که گوید: 
گویی؟  چیزی به من می صبیماری رسول الله هشدم و به او گفتم: آیا دربار

سخت بیمار شد و فرمود: آیا مردم نماز خواندند؟  صگویم. پیامبر گفت: چرا، می
گفتیم: نه، آنان منتظر ھستند ای رسول خدا. فرمود: آب را در ظرفی برایم 

رد و خواست از آنجا دور شود. پس بریزید. ما ھم این کار را کردیم. او غسل ک
بیھوش شد و بعدًا به ھوش آمد و فرمود: آیا مردم نماز خواندند؟ گفتیم: نه، آنان 

گفت: مردم در مسجد ماندند و برای  لمنتظر ھستند ای رسول خدا. عایشه
کسی را  صگوید: رسول الله لبودند. عایشه صنماز عشاء منتظر رسول الله

آورد و  صتا برای مردم نماز بخواند. او ابوبکر را نزد پیامبردنبال ابوبکر فرستاد 
به تو دستور داده که برای مردم نماز بخوانی. ابوبکر  صگفت: ھمانا رسول الله

که مرد نازک دلی بود گفت: ای عمر، برای مردم نماز بخوان. راوی گوید که عمر 
در آن چند روز  گفت: پس ابوبکر لتری. عایشه گفت: تو برای این کار شایسته

سبکی را در خودش احساس  صبرای مردم امامت نماز کرد. سپس رسول الله
کرد و برای نماز ظھر از بین دو مرد که یکی عباس بود، بیرون رفت و ابوبکر 

                                           
 کنایه از زیبایی بسیار زیاد و روشنی صورت و نورانی بودنش است.  -١
 . ٤١٩، شماره ٤ک  :؛ صحیح مسلم٦، ب ٢١ک  :صحیح بخاری -٢
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خواند. ھنگامی که ابوبکر، پیامبر را دید، خواست به عقب  برای مردم نماز می
به آن دو نفر  صبه عقب نیاید. پیامبر به او اشاره کرد که صبرگردد اما پیامبر

را کنار ابوبکر نشاندند و  صگفت: مرا کنار ابوبکر بنشانید. پس آن دو، پیامبر
کرد و  پیروی می صخواند و با حالت ایستاده از نماز رسول الله ابوبکر نماز می

نشسته بود. عبیدالله گوید:  صکردند و پیامبر مردم ھم از نماز ابوبکر پیروی می
 هداخل شدم و به او گفتم: آیا آنچه که عایشه دربار ببر عبدالله بن عباس

به من گفته، به تو عرض کنم؟ گفت: بفرما. پس من ھم  صبیماری رسول الله
عایشه را به او عرض کردم و او چیزی از آن را انکار ننمود. فقط گفت: آیا  هگفت

 .١»: آن مرد، علی بوداسم مردی که با عباس بود به تو گفت؟ گفتم: نه. گفت
بر آن اتفاق دارند که از ھردو  باین حدیثی است که عایشه و ابن عباس

دھند. و  و جانشین خود قرار دادن ابوبکر در نماز خبر می صبیماری پیامبر
از خانه، برای مردم نماز  صاینکه ابوبکر چند روز قبل از بیرون آمدن پیامبر

نماز ظھر خارج شد به ابوبکر دستور داد که  برای صخواند. و اینکه وقتی پیامبر
کنار ابوبکر نشست. و مردم  صبه عقب نیاید بلکه در جای خود بایستد و پیامبر

 هکرد. ھم را پیروی می صکردند و ابوبکر در نماز پیامبر  از نماز ابوبکر پیروی می
ند. ا علما بر تصدیق این حدیث اتفاق نظر دارند و آن را تلقی به قبول نموده

قبل از این ھم، ابوبکر را جانشین خود در نماز قرار داد؛ بدان گاه که  صپیامبر
نزد پسران عمرو بن عوف رفت تا میانشان صلح و آشتی برقرار سازد. و نقل نشده 

اش، جز ابوبکر کس دیگری را  در غیاب خود در سفر و بیماری صکه پیامبر
ھا عبدالرحمن بن عوف در ھنگام سفر جانشین خود در نماز قرار داده باشد. اما تن

 صبرای جنگ تبوک، یک بار نماز صبح را برای مسلمانان خواند؛ زیرا پیامبر

                                           
 .٣١١شماره  :؛ صحیح مسلم٨٣، ب ٦٤؛ ک ٦٧و  ٥١، ٤٧، ب ١٠ک  :صحیح بخاری -١

اند،  گویم: از دیگر کسانی که احادیث جانشین قرار دادن پیامبر، ابوبکر را در نماز، روایت کرده
، به »سنن ترمذی«ترمذی در کتاب  ،١٧١و  ١/٧٠، »الـموطأ«عبارتند از: امام مالک در کتاب 

 . ٤/٧و  ١٠٠-٢/٨٩، »سنن نسائی«؛ و نسائی در کتاب ٣٦٧٣شماره 



 سابوبکر صدیق    ١١٢

 

 .٢و١برای قضای حاجتش رفته بود و تأخیر نموده بود

بُو ِ�يِهمْ  ِلَقْومٍ  يَنْبىَِغ  الَ «در سنن ترمذی به طور مرفوع آمده است:  -۳
َ
نْ  بَْ�رٍ  أ

َ
 أ

ُهمْ  برای قومی که ابوبکر در میانشان است، شایسته نیست که « .٣»َ�ْ�ُهُ  يَُؤمَّ
 . »کسی دیگر غیر از و برای آنان امامت بکند

بر منبر در حدیث صحیح که  صپیامبر هاحادیثی دیگر مانند فرمود -۴

َْذُت  َخِليال انلَّاِس  ِمنَ  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ «فرمودند:  بَا الختَّ
َ
 ُخلَّةُ  َولَِ�نْ  بَْ�ٍر، أ

فَْضُل، ْسالمِ اإلِ 
َ
ْت  إِال َخوَْخةٌ  الَْمْسِجدِ  يِف  َ�بىَْق  ال:قَاَل  ُ�مَّ  أ يِب  َخوَْخةَ  إِال ُسدَّ

َ
 أ

اگر من از میان مردم روی زمین دوستی صمیمی را برای خود « .٤»بَْ�رٍ 
گزیدم.  گزیدم، قطعًا ابوبکر را به عنوان دوست صمیمی خود بر می بر می

خانه  همسجد بسته شود جز روزنه و دریچھای  ھا و دریچه تمام روزنه
 . »ابوبکر

کنند به اینکه صحابه بر نامگذاری  قائالن به نص جلی برای آن استدالل می
گویند: خلیفه  . اینان می٥اتفاق نظر دارند صرسول خدا هابوبکر به عنوان خلیف

شود که دیگری او را جانشین خود قرار داده باشد و  تنھا به کسی گفته می
ھد که رسول  قدند که در اینجا فعیل به معنای مفعول است. پس این نشان میمعت

                                           
، ب ١٠و بخاری در صحیح خود، ک  ١٠٤-١٠٢، ح ٤مسلم آن را از سھل بن سعد الساعدی، ک  -١

 اند.  روایت نموده ٤٨
 . ٢٩٦-٤/٢٩٠؛ ١/١٨٤ :منهاج السنة -٢
روایت کرده و گفته که  ٣٧٥٥. ترمذی این حدیث را در ابواب مناقب به شماره ٤/٤٥ :منهاج السنة -٣

 ت. این حدیث غریبی اس
گویند: ھمانا دِر ابوبکر بدین خاطر استثنا شده که  تخریج آن قبًال ذکر شد. بعضی از علما می -٤

 شود و نیاز به رفت و آمد به مسجد دارد.  پیامبر دانسته که ابوبکر جانشین او می
به شان درباره خطاب قرار دادن ابوبکر  حاکم در مستدرک روایات صحیح از صحابه مبنی بر اجماع -٥

 ذکر کرده است.  ٨٠و  ٧٩، در صفحات »ای جانشین رسول خدا« »يا خليفة رسول اهللا«
 یو تمام درھا را بجز در عل« .»وسدوا األبواب لكها إال باب يلع«اما حدیث عمرو بن میمون: 

، از جمله روایاتی است که اھل تشیع به خاطر مقابله و مخالفت با اھل سنت، وضع »ببندید
 .]. ابن جوزی ھم آن را در موضوعات ذکر کرده است٩و  ٣/٨ :نهاج السنةم[اند  نموده
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، ابوبکر را جانشین خود بر امتش قرار داده است. گروه دیگری از علما بر صالله
شود که دیگری او را جانشین خود قرار  این باورند که خلیفه ھم به کسی گفته می

ن دیگری شود. در این صورت، شود که جانشی داده باشد و ھم به کسی گفته می
فعیل به معنای فاعل آمده است. به ھر حال این دو وصف برای کسی جز ابوبکر 

 ثابت نیست؛ پس تنھا او خلیفه است. 
شده و  صگوید: اھل سنت معتقدند که ابوبکر جانشین پیامبر /ابن تیمیه

 .١است صترین فرد برای جانشینی پیامبر ترین و مستحق او شایسته

 صدیق  ابوبکربر خالف  قرآنت دالل
داللت دارند ھا  آن ، آیات قرآن بر٢این سه وجھی که با سنت نبوی ثابت شده

 آیند: که در زیر می

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 ﴾ِض �ۡ�

سته انجام یارھای شاکمان آورده و یه اکشما  سانی ازکخداوند به « ].٥٥النور: [
 .»ردکن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  اند وعده می داده

  َف فََسوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ]. ٥٤: ةالمائد[ ﴾ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ت ز) او را دوسـیـرا دوست دارد و آنـان (نھا  آن هکآورد  خداوند قومی را می«
 .»دارند

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ا ٰ ٱ �َّ  ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
 ].١٤٤ن: عمرا آل[

 ،ز بودندیگری نیش از او، فرستادگان دیو پ ،فقط فرستاده خداست صمحمد«
رده کـد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ

س به عقـب بـاز گـردد، کد نمود؟) و ھر یفر بازگشت خواھکت و یبه دوران جاھل

                                           
 . ٢/٢٢٣؛ ١٨٤و  ١/١٨٣ :منهاج السنة -١
ای که آن را مورد ستایش و  ) خبر به وقوع خالفت ابوبکر به گونه١این سه وجه عبارتند از: ( -٢

ابوبکر و واگذار کردن ) امر به اطاعت و پیروی از ٢تمجید قرار داده و بدان راضی بوده است. (
 به بیعت کردن با ابوبکر. ص) ارشاد و راھنمایی پیامبر ٣امور جامعة اسالمی به او. (
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ننـدگان) را ک ران (و استقامتکودی شاو خداوند بز ،زند ھرگز به خدا ضرری نمی
 .»پاداش خواھد داد

ْوِ�  �ٍ قَوۡ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ َسُتدۡ ﴿
ُ
  أ

ۡ
وۡ  تِلُوَ�ُهمۡ تَُ�ٰ  َشِديدٖ  ٖس بَأ

َ
 . ]١٦الفتح: [ ﴾لُِمونَ �ُسۡ  أ

 د و بـایـرومند و جنگجو برویه بسوی قومی نکشود  بزودی از شما دعوت می«
 .»اورندید تا اسالم بینکار یکپھا  آن

 ٱ َسُيَجنَُّبَهاوَ ﴿
َ
 ]. ١٧اللیل: [ ﴾١٧ َ� �ۡ ۡ�

 .»شود ین مردم از آن (آتش سوزان) دور داشته میباتقواتر یبه زود«

يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ﴿ ّدِ  .»قانیامبران و صدیاز پ«  ].٦٩النساء: [ ﴾لّصِ

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
 ]. ١٠٠: بةلتوا[ ﴾نَصارِ ۡ�

 .»ن و انصارین از مھاجریشگامان نخستیپ«

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل  ﴾ُمنَكرِ ل
(چه  ،اند ده شدهیھا آفر ه به سود انسانکد ین امتی بودیشما بھتر«  ].١١٠عمران:  آل[
 .»دینک ر میکنھی از منه) امر به معروف و کنیا

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
 ].١٤٣: ةالبقر[ ﴾اوََسطٗ  أ

ای قرار  انهیز، امت میانه است) شما را نیقبله م یکه قبله شما، کگونه ( ھمان«
 .»ط)یان افراط و تفریم (در حد اعتدال، میداد

از آن نھی بایست  بود، می پس اگر خالفت ابوبکر حرام و منکر و ناپسند می
ترین  بود، بدون شک چنین امری از بزرگ شد، و اگر امامت علی واجب می می

شد ... و وقتی که صحابه گواھی  بایست بدان امر می بود که می معروفی می
تر است، واجب و  تر و شایسته اند که ابوبکر برای امر خالفت از ھمه مستحق داده

ق و راستگو باشند. بنابراین، خالفت گردد که آنان در این گواھی، صاد الزم می
ابوبکر صدیق و وجوب اطاعت و پیروی از او، بنا به نص قرآن و سنت نبوی و 

 .١اجماع، ثابت گردید

                                           
 .٤٩و   ٣٥/٤٨ :جمموع الفتاوی؛ و نگاه کنید به ٢٣٥و  ٤/٢٣٤ :منهاج السنة -١
د: گویم: ابن ابی حاتم در تفسیر خود از عبدالرحمن بن عبدالحمید مھدی روایت کرده که او گوی 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ فرماید: ھمانا خالفت ابوبکر و عمر در قرآن آمده است؛ آنجا که خداوند می ِينَ ٱ �َّ  َءاَمُنواْ  �َّ
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 ها استدالل و استناد نمود  توان بدان آثار و روایاتی که بر خالف ابوبکر می
 لاز عایشه«در صحیح مسلم از ابن ابی ملیکه روایت است که گوید:  -۱

کسی را جانشین  صیدم که در جواب این سؤال که اگر رسول اللهشن
کرد، گفت: ابوبکر.  داد، چه کسی را برای این کار انتخاب می خود قرار می

کرد؟  گفتند: پس از ابوبکر چه کسی را به عنوان جانشین خود انتخاب می
 .١»اش را در اینجا به پایان رساند گفت: ابوعبیده بن جراح. سپس گفته

حسن بن اسلم کاتب برای «گوید:  ن بطه با اسناد خود روایت کرده میاب -۲
ما نقل کرده که زعفرانی برای ما نقل کرده که یزید بن ھارون برای ما 
نقل کرده که مبارک بن فضاله برای ما نقل کرده که عمر بن عبدالعزیز، 
محمد بن زبیر حنظلی را نزد حسن بصری فرستاد و گفت: آیا رسول 

ابوبکر را جانشین خود قرار داد؟ گفت: آیا دوستت در این شک  صالله
 صدارد؟! بله، سوگند به خدایی که جز او معبود برحقی نیست، پیامبر

ابوبکر را جانشین خود قرار داد. به راستی ابوبکر با تقواتر از آن است که 
به ناحق و به ظلم بر امر خالفت مستولی شود. ابن مبارک گوید: اینکه 

، ابوبکر را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده، ھمان دستور صبرپیام
به ابوبکر بود که برای مردم امامت نماز بکند. و چنین امری از  صپیامبر

 .٢»شود نظر حسن بصری، استخالف محسوب می
ابوالقاسم عبدالله بن محمد به ما خبر داده که ابوخیثمه «ابن بطه گوید:  -۳

کرده که یحیی بن سلیم برای ما نقل کرده که زھیر بن حرب برای ما نقل 

                                                                                                       
ْ  ِمنُ�مۡ  ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ

َ
. و خطیب از ]٩٦ص  :تاريخ اخللفاء[ .]٥٥[النور:  ﴾ِض �ۡ�

 صو گوید: ابوبکر صدیق بنا به نص قرآن، جانشین رسول الله ابوبکر بن عیاش روایت کرده که ا

ٓ لِلۡ ﴿ فرماید: زیرا خداوند می ،است ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا  فرماید: در جای دیگری می .]٨[الحشر:  ﴾ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ٰ ٱ ُهمُ  �َِك أ پس کسی که ابوبکر را صدیق نامیده باشد، دروغ نگفته  .]١٩[الحدید:  ﴾ِدقُونَ ل�َّ

. ابن کثیر »صای جانشین رسول خدا« »يا خليفة رسول اهللا«گفتند:  حابه به او میاست و ص
 .]١١٠و  ١٠٩ص  :نگاه کنید به تاریخ الخلفاء[گوید: این استنباط خوبی است. 

 آمده است.  ٢٣٨٥، شماره ٩، ح ٤٤ک  :. این روایت در صحیح مسلم٤/٢٩٣؛ ٣/١٣٥ :منهاج السنة -١
 . ١/١٨٣ :النسةمنهاج -٢
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جعفر بن محمد از پدرش و او ھم از عبدالله بن جعفر برای ما نقل کرده 
بود. او بھترین جانشین بود.  صگفت: ابوبکر جانشین پیامبر که می

 .١ترین جانشین به حال ما بود دلسوزترین و مھربان
گفت: ھمانا رسول  از معاویه بن قره شنیدم که می«ابن بطه گوید:  -۴

 .٢»ابوبکر را جانشین خود ساخت صالله
آمده، ھا  آن در صپیامبر هھای پیامبران که علما آنچه دربار در کتاب -۵

اند که در تابوتی که پیش مقوقس بود،  اند، ذکر کرده بیرون آورده
در آن  صھای پیامبران، عکس ابوبکر و عمر به ھمراه عکس پیامبر عکس

با کمک ابوبکر و  صاین امر وجود داشت که پیامبر بود. ھمچنین در آن
 .٣دھد اش را انجام می عمر وظیفه

گاهیکه هیچ  کسانیهای دیگری برای  راه و شناختی از اسناد احادیث و روایات  آ
 ندارند 

تواتر: به اینکه ابوبکر نه از روی میل و رغبت و نه از روی ترس و اجبار،  -۱
 خواستار خالفت نبود.

ردِم عوام، بسیاری از علما، توانایی تشخیص در مبحث استدالل به عالوه بر م
گاھی و اطالع  احادیث و روایات و امثال آن را ندارند و تنھا علمای حدیث از آن آ

 دارند. 
گوییم: به فرض احادیثی که محل نزاع  کنیم و می راه دیگری را ذکر می کنیا

ست که کدام یک صحیح است. اھل تسنن و تشیع است، وجود ندارند یا معلوم نی
کنیم و به آنچه از طریق تواتر معلوم  را رھا میھا  آن طرف استدالل بهھردو  پس

ھایی که معلوم ھستند و به آنچه که نصوص مورد  است و به دالیل عقلی و عادت
ھا استدالل  کنیم و بدان اتفاق میان فریقین بر آن داللت دارند، مراجعه می

وییم: آنچه در نزد خاص و عام معلوم است و به حد تواتر گ م. پس مییینما می

                                           
 . ١/١٨٣ :النسةمنهاج -١
 . ١/١٨٣ :النسةمنهاج -٢
 . ٤/٤٦ :النسةمنهاج -٣
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نگاران و ناقالن در آن ھیچ گونه اختالف نظری ندارند،  رسیده و مورخین و سیره
این است که ابوبکر نه از روی میل و رغبت و نه از روی ترس و اجبار، خواستار 

ن ترغیب خالفت نبود. ھیچ بذل و بخششی در خالفت نبود که مردم او را بدا
آن بترسانند. و ابوبکر  هبکنند و ھیچ شمشیری ھم در میان نبود که او را به وسیل

دارای قبیله و اموالی نبود که او را در امر خالفت یاری و پشتیبانی کنند ھمان 
طور که جزو عادت و رسم پادشاھان است که خویشاوندان و نزدیکانشان آنان را 

وبکر، با زبانش خواستار خالفت نبود و نگفت کنند. ھمچنین اب کمک و یاری می
که با من بیعت کنید بلکه از مسلمانان خواست که با عمر یا ابوعبیده بیعت کنند. 

و آنان را  ١ردند از قبیل سعد بن عباده، اذیت نکردکعت نیو کسانی را که با او ب
 وادار به بیعت نکرد. و این نھایت وادار نکردن مردم بر بیعت است. 

انی که با ابوبکر بیعت کردند، ھمان کسانی بودند که زیر درخت رضوان با کس
بیعت نمودند که اینان ھمان، پیشگامان نخستین مھاجر و انصار، و  صپیامبر

کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی 
خدا خشنودند. پیمودند، ھستند. خداوند از آنان خشنود است و ایشان ھم از 

 اینان اھل ایمان و ھجرت و جھاد بودند. 
ر در مدت خالفتش ھمراه با کسانی که با وی بیعت کرده بودند، کسپس ابوب

با مرتدین و مشرکین جنگید و با مسلمانان پیکار نکرد؛ بلکه امور مسلمانان را به 
و شروع قبل از ھجرت بازگرداند. او شروع به گسترش فتوحات اسالمی کرد  هشیو

به جنگ با فارس و روم نمود. او در حالی از دنیا رفت که مسلمانان دمشق را 
پرداخت و ھیچ  محاصره کردند و از طرف مسلمانان به خودی خود به چیزی نمی

آورد. سپس عمر بن خطاب به خالفت  یک از نزدیکان خود را به امارت در نمی
لوب کرد. مؤمنان را عزت و رسید. شھرھای زیادی را فتح کرد. کافران را مغ

سربلندی داد و منافقان و دشمنان را ذلیل و خوار نمود. اسالم و دستورات 
اسالمی را منتشر کرد و عدالت را در میان مسلمانان گسترش داد. دیوان مالیات 
و بخشش را برای اھل دین وضع نمود و شھرھای زیادی را برای مسلمانان آباد 

لوده نکرد و ھیچ یک از نزدیکان خود را به حکومت نمود. خود را به ھیچ ما لی آ

                                           
 شود.  پوشی کردنش از طلب خالفت، بعدًا ذکر می علت بیعت نکردن و چشم -١
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گاھی و اطالع دارد. کنرساند. این چیزی است که ھمه   س از آن آ
ھمانا مسلمانان در بیعت با ابوبکر از حق پیروی کردند نه از ھوای  -۲

گفتند:  عیبی آنان بود. می نفسانی. و این برخاسته از کمال و بی
به سوی پیروی از حق روی  صوفات پیامبرھای مسلمانان پس از  انگیزه

آورده بودند و چیزی آنان را از پیروی حق باز نداشت و آنان بر این امر 
قادر بودند. و ھر گاه انگیزه و سبب برای حق حاصل شود و مانع منتفی 
شود و قدرت بر انجام پیروی از حق فراھم باشد، انجام دادن آن واجب و 

شود که مسلمانان در کاری که انجام دادند،  یگردد. پس معلوم م الزم می
ھا ھستند و خداوند احکام دین  از حق پیروی کردند؛ زیرا آنان بھترین امت

را برایشان کامل کرد و با عزت بخشیدن به آنان و استوار داشتن 
ھایشان نعمت خود را بر آنان تکمیل نمود. ابوبکر ھیچ غرض و قصد  گام

به خاطر آن، او را مقدم بدارند. بلکه اگر به  دنیوی نداشت که مسلمانان
داشتند. و  کردند، علی را مقدم می خاطر طبع و سرشت چنین کاری می

کردند، در این صورت پیروی از مردی  اگر انصار از ھوای نفسانی پیروی می
بنی  هبنی ھاشم و ھمچنین دیگر قبائل قریش به خصوص قبیل هاز طایف

تر و بھتر از پیروی از  شان دوست داشتنی رایعبد مناف و بنی مخزوم. ب
بود؛ زیرا اگر از ھوای نفسانی پیروی  بنی تیم می همردی از طایف

کردند، در این صورت اطاعتشان از فردی منافی برایشان دوست  می
 بود.  شان از فردی تیمی می تر و بھتر از اطاعت داشتنی

افت و ابوبکر به خالفت وفات ی صبدین خاطر بود که ھنگامی که رسول الله
ناگواری  هوفات یافت. او گفت: حادث صرسید، به ابوقحافه گفته شد: رسول الله

گیرد؟ گفتند:  اسالمی را به دست می هجامع هاست، چه کسی بعد از او ادار
بنی عبد مناف و بنی مخزوم بدان راضی ھستند؟ گفتند:  هابوبکر. گفت: آیا طایف

خداوند است که به ھر کس که بخواھد عطا  بله. گفت: این فضل و بخشش
 .١کند. یا چیزی با این مضمون گفت می

                                           
وفات  صھنگامی که رسول الله«روایت کرده که او گفت:  سحاکم در مستدرک خود از ابوھریره -١

ه شد. ابوقحافه این خبر را شنید و گفت: چه اتفاق افتاده یافت، مکه به طور کلی مضطرب و آشفت
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ھمچنین بدین خاطر بود که ابوسفیان نزد علی آمد و گفت: آیا شما راضی 
بنی تیم باشد؟ علی گفت: ای ابوسفیان،  هھستید که امر خالفت در میان طایف

 .١با این مضمون گفتھمانا امور اسالم مانند امور جاھلیت نیست. یا چیزی 
پس عدول از عباس و علی و امثال آنان و روی آوردن به ابوبکر، دلیل بر این 

تر و  است که مسلمانان حق را در جای خود نشاندند و برای انجام کاِر راست
تر از در خود وارد شدند. و آنان دانستند که خدا و رسولش راضی و  درست

ت، مقدم داشته شود. به خدا قسم، ابوبکر از برای امر خالف خشنودند که ابوبکر
نظر شرعی و منزلت، به خالفت رسید و امور مؤمنان را اداره کرد و آنان را به 

 .٢چیزی که در اختیار گرفته بود، ھدایت کرد بدون آنکه، آن را برای خود بخواھد
 صعیبی نبوت و رسالت محمد استخالف ابوبکر برخاسته از کمال و بی -۳

برحق  صدھد رسول الله  جمله چیزھایی است که نشان میاست و از 
است و ھمانند پادشاھی از پادشاھان نیست؛ زیرا عادت و رسم پادشاھان 
بر این است که نزدیکان و بستگان خود را بیشتر از دیگران مقدم 

داشتند و این از جمله اموری بود که آنان به کمک آن حکومت خود را  می

                                                                                                       
وفات یافته است. گفت: این اتفاق عظیم و ناگواری است. پس  صرسول الله است؟ گفتند: = =

بنی  ۀگیرد؟ گفتند: پسر تو. گفت: آیا طایف چه کسی بعد از او اداره جامعه اسالمی را به دست می
ستند؟ گفتند: بله. گفت: چیزی که طایفه بنی عبد مناف و عبد مناف و بنی مغیره بدان راضی ھ

  تواند آن را بر جای نھد و چیزی که آنان بر جای نھاده بنی مغیره بلندش کردند، کسی نمی
 .]٧٣ص  :تاريخ اخللفاء[». تواند آن را بلند کند باشند، کسی نمی

ان بن حرب نزد علی بن ابی حاکم با اسناد خود از مره طیب روایت کرده که او گفت: ابوسفی -١

آمد و گفت: این چه کاری است که در میان کمترین و خوارترین افراد قریش روی داده  سطالب
است. (منظورش ابوبکر بود). به خدا قسم، اگر بخواھم سواران و مردان زیادی از قریش را بر آن 

ن دشمنی کردی، ھیچ کنم. علی گفت: ای ابوسفیان، تا بحال که بااسالم و مسلمانا جمع می
 :مستدرک[ھا نرساندی. به راستی ما ابوبکر را شایسته و الیق خالفت دانستیم.  ضرری به آن

٣/٧٨[ . 
 . ٢٥٤و  ٢٣١؛ ط/٣/١٢٢؛ ٢٥٤و  ٢/٢٥٢؛ ٢١٥و  ٢١٤، ١/١٨٦ :منهاج السنة -٢
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 .١کردند اداره می
اند و عموی پیامبر،  اینکه ابوبکر و عمر پس از پیامبر به خالفت رسیده پس

ھایش، علی و عقیل، و کسان دیگری مانند ربیعه بن حارث و  عباس و عموزاده
ابوسفیان و امثال آنان، و ھمچنین سایر افراد بنی عبدمناف از قبیل عثمان بن 

افراد بنی عبد مناف، به عفان و خالد بن سعید بن عاص و ابان بن سعید و دیگر 
اند در حالی که واالترین منزلت را در میان قریش دارند و از  خالفت نرسیده

بودند، خود بزرگترین دلیلی است بر اینکه  صنزدیکترین خویشاوندان پیامبر
خداست و اینکه او پادشاه نیست؛ زیرا کسی به خاطر  همحمد، بنده و فرستاد

ه است، بلکه تنھا به خاطر ایمان و تقوا برای این نزدیکی با او، جانشین وی نشد
 کار مقدم بوده است. 

و امتش بعد از او تنھا  صکند بر اینکه محمد ھمچنین، این امر داللت می
کنند. خواستار برتری در زمین  پرستند و تنھا از اوامر او اطاعت می خدا را می

ار ملک و فرمانروائی نیستند بدان گونه که دیگران خواستارش ھستند. و خواست
را در  صنیستند که برای بعضی از پیامبران مباح شده است؛ زیرا خداوند محمد

خدا باشد، و دیگری اینکه  همیان دو چیز مخیر کرد: یکی، اینکه بنده و فرستاد
خدا  هاین را اختیار کرد که بنده و فرستاد صپادشاه و پیامبر باشد. که پیامبر

کسی را از اھل بیتش برای جانشینی خود انتخاب  صامبرباشد. به راستی اگر پی
شد که او مال و ثروت را برای  کرد، این شبھه در ذھن بعضی افراد ایجاد می می

وارثانش جمع کرده است. پس از آنجایی که او کسی از اھل بیتش را جانشین 
خود نکرده و مال و ثروتی را برای آنان به جا نگذاشته، این خود از جمله 

ھیچ گاه خواستار ریاست و مال  صسازد که پیامبر چیزھایی است که روشن می
 صسازد که پیامبر و دارایی نبوده اگر چه چنین چیزی مباح است. و روشن می

 .٢خدا بوده است هپادشاه و پیامبر نبوده، بلکه بنده و فرستاد
و آنان  ائمه و پیشوایان اسالم، ابوبکر و عمر را بر دیگر صحابه برتری داده -۴

                                           
خالفت از  راز خروج«در مبحث  ٢٠٨و  ٣/٢٠٧اثر ابن قیم، » بدائع الفوائد«نگاه کنید به کتاب  -١

 که در آن نیز چنین معنایی آمده است.  صمیان اھل بیت پیامبر
 . ٤/١٢٥ :منهاج السنة -٢
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اند که ھر  اند: بعد از صحابه، بزرگان و امامانی بوده را بر ھمه مقدم داشته
کس به پاکی و وارستگی و ذکاوت آنان معترف است. کسانی که نه به 
خاطر ریاست و نه به خاطر مال و دارایی ھیچ قصدی در مقدم داشتن 

اند  بوده مردم عالم هاند. کسانی که بیشتر از ھم شخص غیر فاضل نداشته
اند که ابوبکر و عمر  اند. اینان ھمگی متفق و حقائق علمی را کشف کرده

برتر از دیگر صحابه ھستند. پس ھر کس از علما و بندگان امت اسالمی 
اند ھمان  که نام نیکویی داشته، بر مقدم بودن و برتری ابوبکر و عمر متفق

فعی نقل کرده بیھقی با اسناد خود از شا ،گفته است /طور که شافعی
 هکه او گوید: ھیچ یک از صحابه و تابعین در برتر بودن ابوبکر و عمر بر ھم

 صحابه، اختالف نظر ندارند. 
ھمچنین علمای اسالمی در آن اختالف نظر ندارند؛ ھمان طور که این قول 
مالک و اصحاب او، ابوحنیفه و اصحاب او، احمد و اصحاب او، داود و اصحاب او، 

حاب او، لیث و اصحاب او، اوزاعی و اصحاب او، اسحاق و اصحاب او، ثوری و اص
باشد. ھمچنین این قول سایر  ابن جریر و اصحاب او، و ابوثور و اصحاب او می

شان  علمای مشھور است مگر کسانی که ھیچ گونه توجھی به آن نکرده و برای
ه بر اینکه کسانی که دیده، اجماع را نقل کرد همھم نبوده است. مالک از ھم

گفت: ھر کس علی  صحابه مقدم و برتر است. حتی ثوری می هابوبکر و عمر بر ھم
 .١را بر ابوبکر مقدم بدارد، به نظرم ھیچ عمل وی نزد خداوند پذیرفته نیست

حماد بن زید، حماد بن سلمه، سعید بن ابوعروبه و دیگر علمای بصره، و 
رو بن حارث، ابن وھب و دیگر سعید بن عبدالعزیز و دیگر علمای شام، و عم

علمای مصر، و کسانی مانند عبدالله بن مبارک، وکیع بن جراح، عبدالرحمن بن 
مھدی، ابویوسف، محمد بن حسن، اسحاق بن ابراھیم، ابوعبید، بخاری، ابوداود، 
ابراھیم حربی، فضیل بن عیاض، ابوسلیمان دایرانی، معروف کرخی، سری سقطی، 

ه تستری و دیگر کسانی که در اسالم نام نیکویی داشته و جنید، سھل بن عبدالل
 هاد است، ھمگی به مقدم و برتری بودن ابوبکر و عمر بر ھمیز یلیتعدادشان خ

و  صشان ھمراه با سعی و تالش زیادشان در پیروی از پیامبر صحابه و به امامت

                                           
 . ]٤/٢٠٦ :سنن ابوداود[ابوداود آن را در سنن خود روایت کرده است.  -١
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برتری دادن اند. و این موجب مقدم بودن ابوبکر و عمر و  دوستی با او، جزم کرده
محبت، ستایش و تمجید، مشورت و نظرخواھی، و دیگر اسباب  هآنان به وسیل

تفضیل، است. و ھنگامی که رشید از مالک بن انس راجع به منزلت ابوبکر و عمر 
در  صدر جواب گفت: منزلت آنان در نزد پیامبر کپرسید، مال صدر نزد پیامبر

ز حیات اوست. رشید گفت: شفایم حیات او ھمانند منزلتشان در نزد او بعد ا
 .٢و١دادی ای مالک، شفایم دادی ای مالک

دشمنان پیامبر ھم به برتر بودن ابوبکر و عمر واقفند و از آن دو  -۵
 ترسند:  می

مقدم داشتن ابوبکر و برتری دادن وی و اختصاص دادنش به تمجید و 
حتی  ،برای عام و خاص، آشکار و روشن است صبزرگداشت از طرف پیامبر

دانستند که ابوبکر  از مشرکان و اھل کتاب و منافقان می صدشمنان پیامبر
ترسیدند. در  ھایی است که دیگران ندارند و از او می دارای خصوصیات و ویژگی

صحاح و مسانید و سنن و مغازی ثابت شده و ھمگی بر آن اتفاق نظر دارند که در 
ان باالی کوه رفت و گفت: آیا جنگ ُاحد وقتی مسلمانان شکست خوردند، ابوسفی

فرمود: جوابش ندھید. گفت: آیا در  صدر میان مسلمانان، محمد ھست؟ پیامبر
فرمود: جوابش ندھید. گفت: آیا  صمیان مسلمانان پسر ابوقحافه ھست؟ پیامبر

فرمود: جوابش ندھید. آنگاه  صدر میان مسلمانان پسر خطاب ھست؟ پیامبر
شان  اند، شما از عھده این افرادی که ماندهابوسفیان به ھمراھانش گفت: 

 آیید.  برمی
ای دشمن خدا،   نتوانست خودش را کنترل کند و گفت: دروغ گفتی سعمر

اند که به تو ضرر  ھمانا افرادی که نام بردی، زنده ھستند و کسان دیگری مانده

                                           
 . ١٣٦و  ٤/٧٧؛ ١/٢٢٤ :منهاج السنة -١
نیک بدانند در نزد خداوند  ھر آنچه مسلمانان،«روایت کرده که او گفت:  سحاکم از ابن مسعود -٢

ھم نیک است و ھر آنچه مسلمانان، بد بدانند در نزد خداوند ھم بد است. صحابه ھمگی بر این 
انتخاب بکنند. و حاکم آن را صحیح  صاند که ابوبکر را به عنوان جانشین پیامبر باور بوده

 . ]٦٦، اثر سیوطی، ص تاريخ اخللفاء[دانسته است. 
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کافران بود که در آن موقع فقط راجع به  ه. این شخص، سردست٢و١برسانند
دانست و ھمچنین خاص و عام  و ابوبکر و عمر سؤال نمود، زیرا او می صمبرپیا

دانستند که این سه نفر، افراد بسیار مھِم دین اسالم ھستند و دین اسالم  ھمه می
کند بر اینکه آنچه نزد  بر پای مانده است. و این امر داللت میھا  آن هبه وسیل

 صبکر و عمر دو وزیر پیامبرکافران آشکار و روشن بوده، این است که ابو
ھستند. و اینکه آن دو، چنان تالش و کوششی برای اظھار و آشکار ساختن اسالم 
کردند، که کس دیگری چنین تالشی نکرده است. و این عالوه بر مسلمانان برای 

دانم که گروھی از منافقان ماھر  کافران ھم معلوم و واضح بود. حتی من می
ر مرد عاقلی است که ریاست را با عقل و تدبیر و گفتند: ھمانا پیامب می

برای آن  صگفتند: ھمانا ابوبکر مشاور پیامبر برد. می اش به پیش می استادی
بود که  از اسرار و رموز آن باخبر بود برخالف عمر و عثمان و علی، که آنان 

 چنین نبودند. 
 صبه محمدترین فرد  وابسته سبرای تمامی مخلوقات آشکار شده که ابوبکر

برترین  صاست. این پیامبر است و این ھم دوستش، ابوبکر. وقتی که محمد
پیامبران است، پس دوستش ھم برترین صدیقان و راستروان است. بنابراین 

ھای عالی ابوبکر و عمر و مصاحبت و ھمراھی  فراوانی خصوصیات و ویژگی
و مشارکت در علم،  ، ھمراه با کمال مودت و محبت و اسالمصزیادشان با پیامبر

تر و  مقتضی آن است، که این دو نفر از دیگران، برای امر خالفت شایسته

                                           
. و ١٧٨و  ٩/١٧٦ :جامع األصول. و نگاه کنید به ٩٤، ب ٥؛ ک ٦٦و  ٦٥، ب ٤ ک :صحیح بخاری -١

گفت: مردم بر خالفت ابوبکر  بیھقی از زعفرانی روایت کرده که گوید: از شافعی شنیدم که می
نیاز شدیدی به خلیفه داشتند و در زیر  صزیرا مردم بعد از رسول الله ،اند صدیق اجماع کرده
انتخاب کردند.  صکر نیافتند در نتیجه او را به عنوان جانشین رسول اللهآسمان بھتر از ابوب

 . ]٦٦اثر سیوطی، ص  :تاريخ اخللفاء[
. در ترک زود جواب دادن دشمنان فایده و ٢/٩٤اثرابن قیم، » اهلدی النبوی«نگاه کنید به کتاب  -٢

گفت این افرادی از جواب دادنشان آن موقعی که ابوسفیان  صحکمتی وجود داشت. و پیامبر
آیید، نھی نکرد و امر به جواب دادنشان نمود آن موقعی که  شان برمی اند، شما از عھده که مانده

 گفتند: ھبل برتر است. 
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 .١اند تر بوده مستحق

درست آن است که احادیث زیر، بر افضل بودن علی و عصمت او و مستحق 
 ، داللت ندارند صاز پیامبر  بعدبودنش برای خالفت 

ز زید بن ارقم آمده، حدیث غدیر: لفظ این حدیثی که در صحیح مسلم ا -۱

 يُْدىَع  بَماء َخِطيباً  فينا يَوماً  ج اهللا رَُسول قام« این است که زید بن ارقم گفت:
ةَ  َ�ْ�َ  ٢مُخَّاً  رَ  َووعَظ  ، َعلَيهِ  َوأ�َْ�  ، اهللا فََحِمدَ  َوالَمِدينَِة، َمكَّ ا: قَاَل  ُ�مَّ  ، وََذكَّ  بَعُد، أمَّ
َها أالَ  ُّ�

َ
ِجيَب، ر�ِّ  رسوُل  يَأيِت  أنْ  يُوِشَك  �رََشٌ  نَاأ فَإ�ََّما انلَّاُس، �

ُ
 في�م تارك َوأنَا فَأ

لُُهَما: ٣َ�َقلَْ�ِ   َواْستَْمِسُكوا اهللا، بِ�تاِب  فَُخُذوا َوانلُّوُر، الُهَدى ِ�يهِ  اِهللا، ِكتَاُب  أوَّ
َب  اهللا، ِكتَاِب  ىلَعَ  فََحثَّ  ، بِهِ  ُرُ�مُ  بَييِْت  َوأْهُل : قَاَل  ُ�مَّ  ِ�يِه، َورَغَّ ذكِّ

ُ
 أهلِ  يف اهللا أ

در بین مکه و » خم«به نام  یدر محلی بر سر آب صرسول الله« .٤»بَييْت
ای ایراد نمود و فرمود: اما بعد؛ ای مردم،  مدینه، برخاست و برای ما خطبه

الموت)  کھمانا من بشری ھستم و احتمال دارد که مأمور پروردگارم (مل
و من ھم دستور پروردگارم را اجابت پیش من بیاید (و جانم را بگیرد) 

کنم (و از میان شما بروم). اما من برای شما دو چیز گرانبھا و نفیس  می
) کتاب خداوند (قرآن)، که در آن نور و ھدایت ۱ام:  را به جا گذاشته

ھست. پس کتاب خدا را بگیرید و بدان چنگ زنید (و به احکام و 
مسلمانان را به پیروی  صپیامبردستورات آن عمل کنید). (راوی گوید): 

) اھل بیتم. راجع ۲از قرآن وادار نمود و خواھان آن گردید. سپس فرمود: 
از خداوند ھا  آن آورم (و راجع به به اھل بیتم، خدا را به یاد شما می

دھد که چیزی که ما  . این حدیث نشان می»بترسید و آنان را اذیت نکنید)

                                           
 . ١٤٠و  ١٣٥، ١٠٤، ٤/٥٤؛ ١/١٨٨ :منهاج السنة -١
ھمان غدیر مشھور واقع شده است. خم » جحفه«است که در شش کیلومتری » غیطه«نام » خم« -٢

 گویند: غدیر خم.  غیطه اضافه شده و میبه 
گویند به خاطر سنگینی عمل به  اند. بعضی می به خاطر بزرگی و شأن واالیشان، ثقلین نامیده شده -٣

 اند.  ھا، ثقلین نامیده شده آن
 . ٢٤٠٨شماره  :صحیح مسلم -٤
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تیم و تمسک کننده و عامل به آن گمراه مأمور به تمسک و عمل به آن ھس
شود، کتاب خدا، قرآن است. ھمچنین در جای دیگری غیر از این  نمی

حدیث چنین چیزی آمده است؛ ھمان طور که در صحیح مسلم از جابر 
عرفه ھنگامی که برای  الوداع، در روز حجةدر  صآمده که پیامبر

ُت  َوقَدْ «  مسلمانان خطبه خواند، فرمود:
ْ
 إِنِ  َ�ْعَدهُ  تَِضلُّوا لَنْ  َما ِ�يُ�مْ  تََر�

ِ  ِكتَاَب  بِهِ  اْ�تََصْمتُمْ  ام که اگر  در میان شما چیزی را به جا گذاشته« .١»ا�َّ
و آن، کتاب خدا (قرآن)  ،شوید بدان چنگ زنید، بعد از آن ھرگز گمراه نمی

 .»است
ضی آن است اھل بیتش را به امت اسالم یادآوری نموده، مقت صاینکه پیامبر

که آنان چیزی را به یاد آورند و بر آن مواظبت کنند که قبًال ذکر شده است؛ از 
قبیل دادن حقوق اھل بیت و امتناع و خودداری از ظلم و ستم به آنان. و این 

 قبل از غدیر خم آن را ذکر کرده بود.  صچیزی است که پیامبر
ای نه در حق علی و نه  شود که در غدیر خم دستور دینی تازه پس معلوم می

در حق دیگران، نه راجع به امامت و نه راجع به چیز دیگری، نازل نشده است. و 
این حدیث از جمله احادیثی است که تنھا مسلم آن را روایت کرده و بخاری آن را 

 روایت نکرده است. 

 لَنْ  َو�ِ�َُّهَما«ترمذی ھم آن را روایت کرده اما این جمله را بدان افزوده است: 
قَا َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َ�ْفرَتِ َوَْض  يلَعَ

ْ
شوند تا اینکه در  و آن دو ھرگز از ھم جدا نمی« .»احل

اضافی از امام احمد بن  ه. راجع به این جمل»شوند حوض (کوثر) بر من وارد می
حنبل پرسیده شده و او آن را ضعیف دانست. ھمچنین بعضی دیگر از علما آن را 

 گویند که آن، صحیح نیست.  ضعیف دانسته و می
گویند: این حدیث  اضافی ھستند، می هکسانی که معتقد به صحت این جمل

کند بر اینکه مجموع عترت که بنی ھاشم ھستند، بر گمراھی اتفاق  داللت می

                                           
 . ١٢١٨شماره  :صحیح مسلم -١
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اند. بلکه امامان  و افضل بودن او اتفاق نکرده ١یکنند. و عترت بر امامت عل نمی
اند.  یگران، ابوبکر و عمر را برای خالفت مقدم داشتهعترت از قبیل ابن عباس و د

و نقل ثابت و صحیح از تمامی علمای اھل بیِت بنی ھاشم اعم از تابعین و تبع 
تابعین از فرزندان حسین بن علی و فرزندان حسن بن علی و دیگران، این است 

فر را بر علی اند و آن دو ن که آنان ابوبکر و عمر را برای انتخاب خالفت برتری داده
 اند.  افضل دانسته

(تمجید  »ثناءالصحابة ىلع القرابة، وثناءالقرابة ىلع الصحابة«دارقطنی کتاب 
از صحابه) را تصنیف  صو تمجید نزدیکان پیامبر صصحابه از نزدیکان پیامبر

اند که  کرده است. اھل سنت در کمال و فضایل علی اختالفی ندارند و معترف
ا او یز کمال دارد، بلکه تنھا اختالف بر سر این است که آواالیی ا هعلی درج

ا او برای امر یدیگر (ابوبکر، عمر و عثمان) است و آ هتر و برتر از سه خلیف کامل
 . ٢ریا خیتر بوده است  تر و شایسته خالفت از آن سه نفر، مستحق

حدیث مباھله: مسلم آن را از سعد بن ابی وقاص روایت نموده است. او در  -۲

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿ھنگامی که این آیه نازل شد: «گوید:  حدیثی طوالنی می  عُ نَدۡ  ا
 ۡ�
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 ].٦١عمران:  آل[ ﴾َوأ

ما زنان  ،م، شما ھم فرزندان خود راینکد ما فرزندان خود را دعوت ییایبگو: ب«
م، شما ینکما از نفوس خود دعوت  ،م، شما ھم زنان خود راییش را دعوت نمایخو

 .»ھم از نفوس خود
                                           

گوید: اما آنچه که بسیاری از نادانان شیعه و نقل  می ٧/٢٢٥، »البداية والنهاية«در کتاب  /ابن کثیر -١
وصیت نموده که علي جانشین او باشد،  صاند که پیامبر کنندگان احمق و نادان افترا بسته

اش آن است که صحابه گناه و خیانت  چنین چیزی دروغ و بھتان و افترای بزرگی است که الزمه
خود و بدون ھیچ سببی  بی صنان بعد از پیامبراند، زیرا در این صورت آ بزرگی مرتکب شده

اند و این حق مسّلم او را به دیگران  را اجرا نکرده و امر خالفت را به علي نداده صوصیت پیامبر
ایمان دارد و برایش متحقق شده که دین اسالم، حق  صاند. ھر کسی که به خدا و پیامبر داده

زیرا صحابه بعد از پیامبران، بھترین  ،کند ک میاساس بودن این افترا را در است، بطالن و بی
اند؛ امتی که به نص قرآن و اجماع  ھای این امت زیسته ھا ھستند و آنان در بھترین دوره انسان

 ». ھاست علمای گذشته و حال، اشرف امت
 . ١٠٤و  ٤/٨٥ ،٣٢٦و  ٢/٣٢٥ :منهاج السنة -٢
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ا� «علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند و گفت:  صرسول الله
 .»من ھستند هخدایا، اینان خانواد« .١»هؤالء أه�

را فاطمه و زی ،اما این آیه ھیچ داللتی بر امامت علی و افضل بودن او ندارد
گردد که چنان  حسن و حسین ھم در آن شریک علی ھستند. پس معلوم می

امری مختص به مردان و ذکور و ائمه ندارد بلکه زن و بچه ھم در آن شرکت 
بدین خاطر  صدارند؛ زیرا حسن و حسین موقع مباھله کودک بودند. و پیامبر

رف، نزدیکان و فرزندان و این افراد را فرا خواند که خداوند دستور داد تا دو ط
زنان و خودشان را فرا خوانند. پس ھر یک از آنان، فرزندان و زنانش و 

ترین مرد از لحاظ نسب را فرا خواند. و اینان از لحاظ نسب، نزدیکترین  نزدیک
از آنان برتر بودند؛  صبودند اگر چه دیگران در نزد پیامبر صافراد به پیامبر
ه بود که برترین پیروان خود را فرا خواند، زیرا مقصود امر نشد صیعنی به پیامبر

ترین افراد از لحاظ نسب را فرا خوانند، چون در سرشت  این بود که طرفین نزدیک
انسان، آن کسانی که بر آنان ترس دارد، خویشاوندان و نزدیکانش ھستند. 

مردانی  به معنای مردانمان و مردانتان است؛ یعنی. »وأنفسنا وأنفس�م«: هفرمود
که در دین و نسب از جنس ما ھستند و مردانی که از جنس شما ھستند. و مراد 
در این آیه، فقط ھم جنسی در قرابت و خویشاوندی است. و اینکه علی برای 

کسی نبوده که جانشینش  صمباھله تعیین شده، چون در میان نزدیکان پیامبر
مساوی و برابر باشد، بلکه  صه در چیزی با پیامبرکگردد  ، موجب آن نمی٢باشد

مباھله تنھا یک  هباشد. او به وسیل به طور مطلق از سایر صحابه، افضل و برتر نمی
نوع فضیلت نصیبش شده که آن ھم میان او و میان فاطمه و حسن و حسین 

 .٣مشترک است
 صرسول الله«روایت کرده که گفت:  لحدیث کساء: مسلم از عایشه -۳

                                           
 . ٢٤٠٤شماره  :صحیح مسلم -١
جز عباس کسی باقی نمانده بود و عباس ھم از پیشگامان  صھای پیامبرزیرا از میان عمو -٢

ھایش ھم  نزدیک و وابسته نبود. و از میان عموزاده صبه پیامبر ینخستین نبود و ھمانند عل
 نبود و جعفر قبل از آن به قتل رسیده بود. (ابن تیمیه).  یکسی به مانند عل

  .٤/٣٤؛ ٣/١١؛ ١٢٦و  ٢/١٢٥ :منهاج السنة -٣
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الی که چادری از موی سیاھی به ھمراه داشت. بامدادی بیرون رفت در ح
حسن بن علی آمد و او را زیر آن چادر برد. سپس حسین آمد و او را ھم 
زیر آن چادر برد. سپس فاطمه آمد و او را زیر آن برد. سپس علی آمد و او 

َما﴿را ھم زیر آن چادر برد و سپس فرمود:  ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ  َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
هۡ  َس جۡ لّرِ ٱ

َ
 . ١]٣٣األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

امال کـنـد و کت دور یـدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«
 .»سازد کشما را پا

 شان وجود ندارد.  اما در این آیه ھیچ داللتی مبنی بر معصوم بودن و امامت
 شود:  یاین امر از دو جھت محقق و ثابت م

َما﴿: هفرمود -اول ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].٣٣األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿ھمانند آیات:   ]. ٦: ةالمائد[ ﴾َحَرٖج  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 .»ندکاد جیلی برای شما اکخواھد مش خداوند نمی«

 ]. ١٨٥: ةالبقر[ ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ� ﴿
 .»خواھد و خواھان زحمت شما نیست خداوند آسایش شما را می«

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿و َّ�  َ  ]. ٢٦النساء: [ ﴾لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ
 .»خواھد و نه زحمت شما را می«

د و محبت خداوندی برای آن مرا هخدا در این آیات در بردارند هکه اراد
رضایت و خشنودی او به آن است. و خداوند آن را برای مؤمنان تشریع نموده و 
آنان را بدان امر کرده است. در این آیه نیامده که خداوند این مراد را آفریده و آن 
را تقدیر نموده است. و در این آیه نیامده که چنین امری محال و غیر ممکن 

د از نزول این آیه است که فرمودند: بع صپیامبر هنیست. دلیل آن ھم فرمود

ْهُل  َهُؤالَءِ  اللَُّهمَّ «
َ
ذِْهْب  بَيىِْت  أ

َ
ْرُهمْ  الرِّْجَس  َ�نُْهمُ  فَأ خدایا، اینان اھل « .»َ�ْطِهً�ا َوَطهِّ

. این »بیت من ھستند پس پلیدی را از آنان دور کن و آنان را کامًال پاک ساز

                                           
 آمده است.  ٢٤٢٤به شماره  :این حدیث در صحیح مسلم -١
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ن خبر نداده، چون اگر چنین امری حدیث دلیل بر آن است که خداوند به وقوع آ
، خداوند را به خاطر وقوع آن مورد ستایش و تمجید قرار صبود، پیامبر واقع می

 .١نمود نمود و تنھا به دعا اکتفا نمی داد و او را سپاسگزاری می می
سازد، این است که در این آیه  از جمله چیزھایی که این حقیقت را روشن می

برده شده و آنان مورد خطاب آیه ھستند. و خداوند به  نام صاز ھمسران پیامبر
ثواب بر انجام آن و تھدید  هآنان دستور داده تا خود را پاک سازند و به آنان وعد

 فرماید: عقاب بر ترک آن نموده است؛ خداوند می

﴿ ٰ�َ ٓ   َمن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  مِنُ�نَّ  تِ يَأ � ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ� ِ  ِمنُ�نَّ  ُنۡت َ�قۡ  َوَمن۞ ٣٠ ��َِس�ٗ  �َّ ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ جۡ  تَِها
َ
 َرَهاأ

 ِ�ۡ�َ �ۡ  َمرَّ
َ
ٓ َ�ٰ  ٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاتَدۡ َوأ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ِ ٱ ّمِنَ  َكأ ٓ لنّ َقيۡ ٱ إِنِ  ءِ َسا َّ� ۚ  فََ�  ُ�َّ

ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ   ٱب
ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ  ٣٢ اُروفٗ مَّ

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�   ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ وََءا�ِ�َ  ةَ لصَّ ِطعۡ  ةَ لزَّ

َ
َ ٱ نَ َوأ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

َما ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
-٣٠األحزاب: [ ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

٣٣.[ 
ب شود، عذاب کار و فاحشی مرتکدام از شما گناه آشکامبر! ھر یای ھمسران پ«

س از شما برای خدا و کخدا آسان است. و ھر  ن براییو ا ،او دوچندان خواھد بود
م یند و عمل صالح انجام دھد، پـاداش او را دو چنـدان خـواھکامبرش خضوع یپ

امبر! شـما یـم. ای ھمسـران پیـا ردهکـساخت، و روزی پرارزشی بـرای او آمـاده 
ای  پـس بـه گونـه ،دیـنکشـه ید اگـر تقـوا پیستیی از زنان معمولی نیکھمچون 

سـته یننـد، و سـخن شاکمـاردالن در شـما طمـع یه بکد ییگوز سخن نیانگ ھوس
ان ین (در میت نخستید، و ھمچون دوران جاھلیھای خود بمان د! و در خانهییبگو

د، و خدا و رسـولش را یات را بپردازکد، و زید، و نماز را برپا داریمردم) ظاھر نشو

                                           
زیرا این عبارت  ،درست نیست» آهل الطيب� الطاهر�ن«شود که عبارت:  رو فھمیده می گویم: از این -١

از باب خبر است در حالی که در ھیچ آیه و حدیثی نیامده که راجع به پاک بودن آل و خاندان 
نچه در آیه و حدیث فوق الذکر آمده، از باب طلب و خواستن خبری آمده باشد. و آ صپیامبر

 است و میان ارده تشریعی و اراده تکوینی فرق وجود دارد. 
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ند و کت دور یبدی و گناه را از شما اھل یخواھد پل خداوند فقط می ،دینکاطاعت 
 .»سازد کامال شما را پاک

است و تمامی امر و نھی و  صھا متوجه ھمسران پیامبر خطاب هپس ھم
 هوعده و وعید متوجه آنان است. اما از آنجایی که روشن شده که منفعت و فاید

و دیگر افراد اھل بیت است و تطھیر با  صموجود در آیه شامل ھمسران پیامبر
آمده است، بنابراین تطھیر تنھا مختص به ھمسران این خطاب و غیر آن 

گیرد. و علی و فاطمه و  نیست، بلکه تمامی اھل بیت را در بر می صپیامبر
) به امر تطھیر صحسن و حسین از دیگر افراد اھل بیت (بجز ھمسران پیامبر

 تنھا برای آنان دعا نمود.  صترند و بدین خاطر پیامبر نزدیک
مذکور بر پاک بودن آنان (علی، فاطمه،  هن که آیگوییم: فرض ک می -دوم

حسن و حسین) و دور گردانیدن پلیدی از آنان داللت دارد، اما در آیه چیزی 
وجود ندارد که بر عصمت آنان از خطا داللت داشته باشد. دلیلش ھم آن است که 

داده، نخواسته که خطا و اشتباه  صخداوند از دستوراتی که به ھمسران پیامبر
ز آنان صادر نشود؛ زیرا خطا و اشتباه برای آنان و دیگران بخشوده شده است. ا

ھد، و یا آن  پاک گردانیدن از گناه به دو صورت است: یا بنده آن گناه را انجام نمی
 فرماید: کند؛ ھمچنان که خداوند متعال می دھد و بعدًا از آن توبه می را انجام می

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ ھا  آن از اموال«]. ١٠٣: بةالتو[ ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهُِرُهمۡ  ةٗ َصَدقَ  لِِهمۡ َ�

 .»سازی و پرورش دھی کرا پاھا  آن له آن،یر، تا بوسیات) بگکای (بعنوان ز صدقه
به اینکه خداوند آنان را کامًال پاک سازد، ھمانند دعای  صپس دعای پیامبر

ت را رشد دھد و درجات آنان را اوست به اینکه در دل آنان نیروی خیرات و حسنا
پرھیزگاران قرار دھد. و معلوم  هباال برد و آنان را پاک گرداند و آنان را در زمر

 صگیرد و طھارتی که پیامبر است که ھر کس چنین باشد، مشمول آن قرار می
است؛   برای آنان خواسته بزرگتر از طھارتی نیست که برای خود خواسته

 .١»ماء ابلاردـا� طهر� من خطاياي باثللج والربد وال«فرموده است:  صپیامبر

                                           
ْرِ�  اللَُّهمَّ «. عبارت حدیث این است: ٤٧٦شماره  :صحیح مسلم -١ رَبَدِ  بِاثلَّلِْج  َطهِّ

ْ
َارِدِ  َوالَْماءِ  َوال

ْ
 اللَُّهمَّ  ابل

ْرِ�  نُ  ِمنَ  َطهِّ رُ  َكَما وِب اذلُّ ْ�يَُض  اثلَّوُْب  ُ�َطهَّ
َ
�َِس  ِمنَ  األ خدایا، به وسیله برف و تگرگ و آب خنک، « .»ادلَّ
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. پس »برف و تگرگ و آب خنک، مرا از خطاھایم پاک گردان هخدایا، به وسیل«
کسی که گناھش بخشوده شده یا محو شده است، خداوند او را کامًال از آن گناه 

لوده به گناھانش مرده باشد، در پاک می حال  سازد. اما کسی که با حالت آ
حیاتش از آن گناھان پاک نشده است. خالصه، پاک گردانیدنی که خداوند آن را 

 عصمت از گناه نیست.  یدعای آن را کرده، به معنا صاراده کرده و پیامبر 
گوید: خداوند خبر نداده که او تمامی اھل  در جای دیگری می /ابن تیمیه

است. ھمانا چنین چیزی افترا  بیت را پاک گردانیده و پلیدی را از آنان دور کرده
دانیم  و دروغ بستن به خداست. چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که می

اند. و چون خداوند  اند که پاک نبوده که در میان بنی ھاشم کسانی وجود داشته

َما﴿فرموده است:  ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ّهَِرُ�مۡ َوُ�طَ  ِت يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].٣٣األحزاب: [ ﴾�ِه�ٗ َ�طۡ 
امال کـنـد و کت دور یـدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«

 .»سازد کشما را پا

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿: هو قبًال ذکر شد که این آیه ھمانند آی  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 ].٦: ةالمائد[ ﴾َحَرٖج 
 کخواھد شما را پا ه میکبل ،ندکجاد یبرای شما الی کخواھد مش خداوند نمی«
 .»سازد

دارند که خداوند آن چیز را برای  و آیات دیگری از این قبیل است که بیان می
شما دوست دارد و آن را برای شما برگزیده و شما را بدان امر فرموده است. پس 

، و شود کسی که آن را انجام دھد، آن مراد دوست داشتنی برایش حاصل می
 .١شود کسی که آن را انجام ندھد، آن مراد دوست داشتنی برایش حاصل نمی

 «حدیث  -۴
َ
نْ  تَْرىَض  الأ

َ
لَةِ  ِم�ِّ  تَُ�ونَ  أ بخاری با اسناد  .»ُموىَس  ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْ�ِ

                                                                                                       
مرا از گناھان و خطاھا پاک گردان ھمان طور که لباس سفید را از چرک و ناپاکی، پاکیزه 

، ١٩٩و  ١/١٩٨ :؛ سنن نسائی٣٥٤١شماره  :سنن ترمذی ،٨٤٦شماره  :سنن ابوداود[. »داری می
 .]٤/٣٨١ :مسند احمد بن حنبل ،مبحث غسل

 . ٣٢و  ٤/٢٠؛ ٢١٩و  ١٤٦، ٢/١٤٥ :منهاج السنة -١
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 صخود از مصعب بن سعد و او ھم از پدرش روایت نموده که رسول الله 
د کرد. علی گفت: آیا مرا در به جنگ تبوک رفت و علی را جانشین خو

الَ «فرمود:  صگذاری؟ پیامبر میان زنان و کودکان به جا می
َ
نْ  تَْرىَض  أ

َ
 أ

لَةِ  ِم�ِّ  تَُ�ونَ  نَّهُ  إِالَّ  ُموىَس  ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْ�ِ
َ
آیا راضی « .١»َ�ْعِدى نىَِبٌّ  لَيَْس  �

در نزد  نیستی که (با این کار) منزلت تو در نزد من ھمانند منزلت ھارون
. این حدیث »موسی باشد فقط با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست

در صحیح بخاری و مسلم ثابت است ولی بر خالفت علی بعد از وفات 
 داللت ندارد، زیرا:  صپیامبر

این استخالف ھمانند استخالف ھارون نبود؛ زیرا لشکر ھمراه ھارون بود  -۱
تمام لشکر با  صخالف پیامبرو موسی تنھا خودش رفت، اما در است

بود و غیر از زنان و کودکان و افراد معذور و افراد گناھکار  صپیامبر
بدین خاطر علی را به این فرموده  صکسی در مدینه نماند. پیامبر

مختص گردانید که گمان ضعف استخالف و نقص درجه و مقام علی وجود 
کرد  شین خود میغیر از علی کس دیگری را جان صداشت. و اگر پیامبر

رفت، نیازی نبود که با چنین  که در این استخالف گمان نقصی نمی
 ای به او خبر بدھد.  گفته

، ابوبکر را در نرمِی به صتشبیه علی به ھارون ھمانند آن است که پیامبر -۲
گیرِی به  خاطر خداوند به ابراھیم و عیسی، و عمر را در تندی و سخت

 صشبیه نموده بود. در میان امت محمدخاطر خداوند به نوح و موسی ت
تشبیه  إغیرممکن نیست که کسی به ابراھیم و عیسی و نوح و موسی

شود. پس اختصاص در کمال مانع مشارکت در اصل تشبیه نیست. و این 
چھار پیامبر از ھارون برتر بودند و ھر کدام از ابوبکر و عمر به دو نفر از 

فر. پس این تشبیه ابوبکر و عمر به دو اند نه به یک ن پیامبران تشبیه شده
نفر از پیامبران بزرگتر از تشبیه علی به ھارون است. ھمچنین در این 

ھمانند منزلت ھارون نزد موسی،  صنزد پیامبر یحدیث، ھمانا منزلت عل

                                           
 . ٢٤٠٤شماره  :؛ صحیح مسلم٥/١٢٩، ج ٧٨، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری -١
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در چیزی است که سیاق کالم بر آن داللت دارد، و آن ھم استخالف علی 
موسی، ھارون را در غیاب خود، است ھمچنان که  صدر غیاب پیامبر

 جانشین خودش کرد. 
بود، در این  موارد به مانند ھارون می هاگر علی به طور مطلق و در ھم -۳

کرد در حالی که غیر  کس دیگری را جانشین خود نمی صصورت پیامبر
از علی کسی دیگر را در مدینه جانشین خود کرده و علی ھم در مدینه 

جنگ خیبر کس دیگری غیر از علی را حضور داشت. ھمچنان که در 
 جانشین خود کرد و علی در مدینه بیماری چشم داشت. 

، نوعی از نیابت و جانشینی است صاستخالف در حال حیات خود پیامبر -۴
که ھر حاکمی ناچار است آن را انجام دھد. و ھر کسی که در حال حیات 

ه این معنا ، برای جانشینی بر بعضی از امت شایستگی دارد، بصپیامبر
 نیز جانشین اوست.  صنیست که بعد از وفات پیامبر

بعد از  صپیامبر این حدیث را در جنگ تبوک فرمود. سپس پیامبر -۵
بازگشت، ابوبکر را به عنوان امیر و فرمانده حاجیان فرستاد و علی را ھم 

ه ابوبکر ک؟ ١به ھمراه او فرستاد. علی گفت: آیا من امیر ھستم یا مأمور
د و علی و ھمراھانش ھمانند مأموری به ھمراه امیرشان بودند. و امیر بو

خواند و ھمراه با مردم در میان حجاج ندا  علی پشت سر ابوبکر نماز می
خدا را  هداد که بعد از این سال، ھیچ مشرکی حق حج و زیارت خان سر می

بدین خاطر  صتواند طواف کعبه بکند. پیامبر ای نمی ندارد و ھیچ برھنه
ھا را بشکند، زیرا از  ی را به ھمراه ابوبکر فرستاد تا عھد و پیمان با عربعل

عادات و رسوم عرب بود که جز رئیس و بزرگ قومی که از اوامرش اطاعت 
بست و آن عھد  اش، کسی عھد و پیمانی نمی شود یا مردی از خانواده می

 شکست.  پیمان را نمی
ی جانشین باشد، در آن خواست که بعد از خود، عل می صاگر پیامبر -۶

گذاشت و آن  این خطاب را محرمانه با علی در میان نمی صصورت پیامبر
 انداخت تا اینکه علی بیاید و گله کند.  را به تأخیر نمی

                                           
 فرمود: تو مأمور ھستی، ھمان طور که قبًال ذکر شد.  صپیامبر -١
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، علی را جانشین خود در شھر مدینه صخالصه، تمام مواردی که پیامبر
امامت علی ھای علی نیست و بر افضل بودن و  نموده، از خصوصیات و ویژگی
افراد دیگری غیر از او را جانشین خود نموده  صداللت ندارد بلکه حتی پیامبر

 .١بود

عمر است و ھیچ افضلیتی برای علی اثبات  هگفت »أقضا�م يلع««حدیث  -۷
حدیث (صحیح بخاری،  هھای ششگان کند: ھیچ یک از صاحبان کتاب نمی

سنن ابوداود) و صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه و 
صاحبان مسانیِد مشھور نه احمد و نه دیگران با اسناد صحیح یا ضعیف، 

 .٢»ايُب أقرأنا، ويلع أقضانا« گفته است: ساند. اما عمر آن را روایت نکرده
ما در علم قضاوت  هتر بود و علی ھم از ھم ما قاری هُابی بن کعب از ھم«

فات ُابی بن کعب گفته بود. و . عمر این را بعد از و»مھارت بیشتری دارد
حدیثی که در آن ذکری از علی به میان آمده در ضمن اینکه ضعیف است، 

تر است.  در آن آمده که معاذ بن جبل، به مسائل حالل و حرام از ھمه عالم
ن یتر است. پس اگر به فرض ا راث از ھمه عالمید بن ثابت در علم میو ز
تر به مسائل حالل و  ه عالمک یسکن صورت یح ھم باشد، در ایث صحیحد

تر است.  حرام است علم بیشتری از کسی دارد که به مسائل قضاوت عالم
ما در علم قضاوت مھارت بیشتری دارد، تنھا  هعمر که علی از ھم هو گفت

در داوری بر حسب ظاھر است و ممکن است در باطن و نفس األمر، حکم 
گاھی از حال ل و حرام، ظاھر و باطن را در قضیه خالِف ظاھر باشد ولی آ

 .٣گیرد بر می

اثبات خالفت او بعد  برایای که در فضایل علی و  دروغ و ساختگی احادیثبعضی از 
 اند ، وضع شدهصاز پیامبر

انگشتر خود را در نماز، صدقه داده و س دارد علی حدیثی که بیان می -۱

                                           
 ھا).  ختصار و ترتیب شماره. (با ا٩٢-٤/٨٧؛ ١٦و  ٩، ٣/٨؛ ٢/٢٢٤ :منهاج السنة -١
 . ١/٥٥ :سنن ابن ماجه ،٢٨١و  ٣/١٨٤ :؛ مسند احمد بن حنبل٥/٣٣٠ :سنن ترمذی -٢
 . ٤/١٣٨ :منهاج السنة -٣
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َما﴿: هاینکه آی ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ  ]. ٥٥: ةالمائد[ ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
 .»امبر او استیسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«

 آن نازل شده است. هدربار
مذکور ھم ھیچ  هاین حدیث به اتفاق تمامی علما، دروغ و ساختگی است. و آی

 کند؛ به چند دلیل:  داللتی بر آن ندارد و فضیلت خاصی برای علی ثابت نمی

َما﴿: هآی –اول  ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ  ةَ لصَّ
َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ   ].٥٥: ةالمائد[ ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  ةَ لزَّ

 ،انـد مـان آوردهیه اکـھا  آن امبر او ویسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«
:  وعکـدھند (مـراد از ر ات میک، زوعکدارند، و در حال ر ه نماز را برپا میکھمانھا 
اند برپا  و خاضع  خاشع  هک ی: نماز را در حالیعنی.  خدا است  یبرا  و خضوع  خشوع

ند، یجو ینم  یبرتر و برآنان   دهیبر نورزکبر فقرا ت  هک  یرا در حال  اتکدارند و ز یم
 .»اند) فروتن  وستهیپ  شانیا  پردازند پس یم

و دوستی با کافران و امر به مواالت و دوستی با مؤمنان نھی از مواالت  هدربار
نازل شده است؛ بدان گاه که بعضی از منافقان مانند عبدالله بن ابی با یھود 

ترسم [شاید  گفت که من از گردش روزگار می نمود و می مواالت و دوستی می
مایم]. عباده ن رو با آنان مواالت و دوستی می ھا نیاز پیدا کنم از این روزی به این

گیرم و با  بن صامت گفت: ھمانا من فقط خدا و پیغمبرش را به دوستی می
ھا، بیزاری  دوستی گرفتن خدا و پیغمبرش از کافران و مواالت و دوستی با آن

ابوبکر نازل شده است. این  همذکور دربار هجویم. ابن عباس نقل کرده که آی می
ود که متصف به صفات مذکور در آیه ش آیه عام است و شامل تمام مؤمنانی می

ر، عمر، عثمان، کھستند و به یک فرد معینی اختصاص ندارد. پس تنھا به ابوب
ن ین افراد ایتر ستهین و شایتر نان مستحقیه اکگران اختصاص ندارد بلیو د یعل

 رند.یگ یه قرار میه مشمول آکامت ھستند 
الية« همیان دو کلم –دوم  الية«و » وَ الية«ت: فرق ھس» وِ ضد عداوت و  »وَ

الية«مذکور، ھمین معنا آمده است. ولی  هدشمنی است که در آی به معنای  »وِ
 .١مذکور این معنا منظور و لحاظ نشده است هامارت است و در آی

                                           
 . ٤/٤١٨ :جمموع الفتاویو نگاه کنید به  ٩-٤/٢؛ ١/٢٠٨ :منهاج السنة -١
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احادیثی که در این معنا آمده،  .١»من ناصب علياً اخلالفة فهو اكفر«حدیث  -۲
بدیھی معلوم و آشکار است  از جمله احادیثی است که به طور ضروری و

اند. این احادیث با دین اسالم  دروغ بسته شده صکه بـه رسـول الله
باشند. و  تناقض و تضاد دارند و مستلزم تکفیر علی و مخالفان علی می

کسی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد، ھرگز چنین چیزی را 
از بزرگترین  صه پیامبربھا  آن نگفته و بدان معتقد نیست. و نسبت دادن
 باشد.  می صطعن و سرزنش و نکوھش نسبت به پیامبر

أنت م� بم�لة أيخ ووصي «به علی گفته است:  صحدیثی که گویا پیامبر -۳
: این حدیث به اتفاق علمای حدیث دروغ ٢»وخليفيت من بعدي وقايض دي�

، این احادیث هو ساختگی است. و قبًال سخن ابن حزم ذکر شده که ھم
گاھی از احادیث و اخبار و نقل  ساختگی ھستند و کسی که مقدار کمی آ

در این مورد راست گفته  /داند. ابن حزم داشته باشد، این را میھا  آن
ھای  است. به ھمین خاطر ھیچ یک از محدثین این احادیث را در کتاب

 .٣اند معتبر حدیثی روایت نکرده
يلع، و�نَّه إمام اهلدى و�مام األويلاء وهو أنَّ اهللا عهد إيلَّ عهداً يف « :حدیث -۴

این حدیث ھم به اتفاق تمامی محدثین و  .٤»اللكمة اليت ألزمها للمتق�
و امثال » ةاحللي«علما، دروغ و ساختگی است. و تنھا روایت صاحب کتاب 

                                           
رسول «حدیث و احادیث:  ابن تیمیه این». بستاند، کافر است یھر کس خالفت را به زور از عل« -١

آید و گفت: من و این مرد حجت و برھان خداوند بر امتم در  علی را دید که رو به او می صالله
را آورده و سپس » ھر کس بمیرد و تو را خشمگین کند ... تا آخر حدیث«و » روز قیامت ھستیم

 :جمموع الفتاوینید به و نگاه ک ١٠٩و  ٤/١٠٧؛ ١/٢٠٨ :منهاج السنة[عبارات فوق را گفته است. 
٤/٤١٨[ . 

تو در نزد من به مانند برادر و وصی و جانشین من بعد از من ھستی و حاکم و داور دینم « -٢
 ». ھستی

 . ٩٥و  ٤/٨٦ :منهاج السنة -٣
ھمانا خداوند درباره علی پیمانی را به من واگذارده است. او پیشوای ھدایت و راستی و پیشوای « -٤

ای است که خداوند پرھیزگاران را براساس آن  ن خداست. و او کلمه پرھیزگارانهاولیاء و دوستا
 ». ماندگار کرده است
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 های ندارد و بر صحت حدیث داللتی ندارد. آفت و دروغ از ناحی او فایده
در روایت  »هو لكمة اتلقوى«اند. عبارت  ست بودهشیعیانی است که نخ

دھد که این  مذکور و نامگذاری علی به آن، چیزی است که نشان می
حدیث، دروغ و ساختگی است؛ زیرا نامگذاری علی به آن کلمه از جنس 

 كلمةاهللابدین خاطر به  ÷است، و مسیح كلمةاهللابه  ÷نامگذاری مسیح

است که خداوند  ÷نزد خداوند ھمانند آدمنامگذاری شده که َمَثِل او در 
او را از خاک آفرید سپس گفت: موجود باشد و او ھم فوری موجود شد. 

 كلمةاهللاسخن خداوند آفریده شد و بدین خاطر به  هبه وسیل ÷پس مسیح

ھا آفریده شده است. و  ھمانند سایر انسانس نامگذاری شده است. اما علی
 .١است» اهللا أكرب«و  »ال إله إال اهللا«تقوی،  هکلم

 كمن أنقض هذا انلجم يف م�هل فهو الويص من بعدي فطلبوا ذل«حدیث نجم:  -۵
انلجم فوجدوه يف بيت يلع بن أيب طالب، فقال أهل مكة: ضلَّ �مد وغوى وهوى 

 :نزلت هذه السورة كأهل بيته ومال إىل ابن عمه يلع بن أيب طالب، فعند ذل
. ٢ »]٢-١النجم: [ ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

گوید که این حدیث، موضوع و ساختگی است و در آن ھیچ  /ابوالفرج
گاه  شکی وجود ندارد. کسی که آن را وضع کرده، چه قدر ضعیف و ناآ
بوده و آنچه را که ذکر کرده، چه قدر دور از عقل و منطق است. و در 

 ھایی وجود دارد. تاریکیاسناد آن ابھامات و 
 .٣با ھشت دلیل بدان پاسخ داده و آن را رد کرده است /گویم: ابن تیمیه

                                           
 . ١٩و  ٣/١٨ :منهاج السنة -١
ھر کس این ستاره را در منزلش فرو گذارد، او وصی و جانشین من بعد از من است. مردم به « -٢

ب یافتند. مردم مکه گفتند: محمد گمراه دنبال آن ستاره رفتند و آن را در خانه علی بن ابی طال
اش،  اند و او به عموزاده و منحرف شده و به کژراھه رفته است و اھل بیتش ھم ھوس و آرزو کرده

 َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ علی بن ابی طالب تمایل پیدا کرده است.= =آنگاه این آیه نازل شد:
کند.  سوگند به ستاره (ثریا) ھنگامی که افول (غروب) می« ]٢-١جم: [الن ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ 

 .»از حق و ھدایت منحرف نشده و مقصد را گم نکرده است»)  ص«که ھرگز (محمد 
 . ١٩-٤/١٧ :منهاج السنة -٣
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نَا«حدیث  -۶
َ
ِعلْمِ  َمِدينَةُ  أ

ْ
ٌّ  ال اساس  : این حدیث، خیلی ضعیف و بی١»بَاُ�َها َويلَعِ

شود. اگر  است. و بدین خاطر جزو احادیث ساختگی و دروغ محسوب می
ده است. و به ھمین خاطر ابن جوزی آن را در چه ترمذی آن را روایت کر

بخش احادیث ساختگی و موضوع ذکر کرده است و بیان کرده که سایر 
 طرق آن، موضوع و ساختگی است. 

شھر علم باشد و تنھا یک در داشته  صخود متن، دروغ است، زیرا اگر پیامبر
طرف او تبلیغ باشد و تنھا یک نفر علم دینی و احکام و دستورات اسالمی را از 

 .٢شود کند، در این صورت دین اسالم دچار فساد و تباھی می

                                           
 ». من شھر علم و علی ھم دروازه آن است« -١
 . ٤١٣و  ٤/٤٠٨ :جمموع الفتاویو نگاه کنید به  ١٣٩و  ٤/١٣٨ :منهاج السنة -٢

ماند تا  این دین مدام پا برجا می« »ال يزال هذا ادلين قائماً إىل اث� عرش خليفة«گویم: اما حدیث 
، ابن تیمیه بیان داشته که این حدیث بر ابوبکر، عمر، »آنکه دوازده خلیفه به خالفت برسند

و در میان آنان، عمر بن عثمان، علی، معاویه، پسرش یزید، عبدالملک بن مروان، چھار فرزندش، 
و » صآل و خاندان و دوستان رسول الله«عبدالعزیز، منطبق است. (نگاه کنید به کتاب 

گیری اھل سنت و اھل تشیع در قبال عقاید و فضایل و علم و دانش صحابه و فقھای  موضع«
 .ق).  ھ ١٤١٢، چاپ »صحابه



 

 

 

 اجماع بر خالفت ابوبکر

 بیعت با ابوبکر در سقیفه 
و اینکه او برای امر خالفت از س ه ھمگی بر افضل بودن ابوبکر صدیقصحاب

ع  تر و شایسته ھمه مستحق اند. و با اختیار و رضایت و به  کرده تر بوده، اجما
خواه خود، ابوبکر را به عنوان خلیفه انتخاب کردند بدون آنکه ابوبکر کسی را با دل

زور به این کار وادارد و بدون آنکه مالی را به کسی از آنانی که او را به عنوان 
در حضور مھاجرین و انصار خطاب به ابوبکر س خلیفه انتخاب کردند، بدھد. عمر

تر فرد از میان ما در نزد  دوست داشتنی تو بھترین ما و سرور ما ھستی و«گفت: 
. کسی از آنان این گفته را انکار نکرد و کسی نگفت که ١»بودی صرسول الله

تر از ابوبکر  تر و شایسته غیر از ابوبکر کسی ھست که برای امر خالفت، مستحق
 باشد. 

ای که در حضور مھاجرین و انصار  به ھمین خاطر عمر بن خطاب در خطبه
کدام از پیشروان و فاضالن شما به منزلت ابوبکر ھیچ«ود، گفت: نمایراد 

 ». رسد نمی
 هفی. تمام مھاجران و انصاری که در سق٢اند بخاری و مسلم آن را روایت کرده

در  ببنی ساعده حضور داشتند، با ابوبکر بیعت کردند. بخاری از ابن عباس
د، روایت کرده که که در بازگشت از حج در آخر عمرش ایراد نموس عمر هخطب

گفت: به خدا  به من خبر رسیده که یکی از شما می«عمر در آن خطبه گفت: 
کردم. کسی فریب نخورد که  کرد، با فالنی بیعت می قسم، اگر عمر فوت می

اندیشه بود و تمام شد. بله، این  بگوید: ھمانا بیعت با ابوبکر امر ناگھانی و بی
حفظ کرد. ھیچ کدام از پیشروان و فاضالن  چنین بود ولی خدا ما را از شر آن

رسد. ھر کس بدون مشورت و نظرخواھی مسلمانان با  شما به منزلت ابوبکر نمی

                                           
 . ٥، ب ٦٤ک  :صحیح بخاری -١
 . در آن بخشی از گفته عمر آمده است. ٤، ب ٢٩؛ صحیح مسلم، ک ٣١، ب ٨٦ک  :صحیح بخاری -٢
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فردی بیعت کند، از ترس اینکه مبادا کشته شوند، این بیعت قابل قبول نیست. و 
وفات یافت، انصار با ما مخالفت  صبه ما خبر رسیده که ھنگامی که پیامبر

بنی ساعده جمع شدند و علی و زبیر و ھمراھانش از  هشان در سقیف مهکردند و ھ
مھاجرین دور ابوبکر جمع شدند. به ابوبکر گفتم: با ما بیا  هما عقب ماندند. و ھم

تا نزد برادرانمان از انصار برویم به سوی آنان روانه شدیم. وقتی که به آنان 
ام آنچه که انصار بر آن تمایل نزدیک شدیم، دو مرد صالح از آنان را دیدیم و تم

خواھید بروید ای گروه مھاجران؟  داشتند برای ما بازگو کردند و گفتند: کجا می
خواھیم نزد برادرانمان از انصار برویم. گفتند: نباید به آنان نزدیک  گفتیم: می

شوید، کارتان را انجام دھید. گفتم: به خدا قسم، نزد آنان خواھیم رفت. پس راه 
بنی ساعده رفتیم. ناگھان دیدیم که مرد جامه به  هیم تا نزد آنان در سقیفافتاد

ای در میانشان بود. گفتم: این چه کسی است؟ گفتند: سعد بن  خود پیچیده
عباده. گفتم: چرا این جوری شده است؟ گفتند: تب دارد. ھنگامی که کمی 

ای آورد آن شان شھادتین گفت و حمد و ثنای خداوند را به ج نشستیم، خطیب
ما یاران خدا و ُگردان و لشکر  ،گونه که الیق و سزاوار او بود. سپس گفت: اما بعد

اسالم ھستیم و شما جماعت مھاجرین، گروه اندکی ھستید. افرادی از شما 
خواستند ما را جدا بکنند و ما را تنھا بگذارند و در این  آھسته نزد ما آمدند و می

داشتند. ھنگامی که ساکت شد، خواستم حرف  ا میخروج از سقیفه ر هکار اراد
بزنم و سخنانی را آماده کردم و آن را اصالح نمودم که از آن خوشم آمد و به 
نظرم خیلی خوب و زیبا بود. خواستم در حضور ابوبکر آن را تقدیم کنم. به او 
نگریستم و بعضی تیزی و تندی در دین و صالح و قصد خیر مشاھده نمودم. 

که خواستم سخن بگویم، ابوبکر گفت: آھسته باش. دوست نداشتم او را  ھنگامی
ناراحت کنم. آنگاه ابوبکر سخن گفت و از من بردبارتر و باوقارتر بود. به خدا 

ای از سخنانی که آماده کرده بودم و آن را اصالح کرده و از آن خوشم  قسم، کلمه
را با حضور ھا  آن حتی بھتر ازو ھا  آن آمده بود، به جا نگذاشت و سخنانی مانند

ذھن بدون آنکه از قبل بدان فکر کرده باشد، ایراد نمود و در پایان گفت: ھر خیر 
. ١ای که در شما بوده و آن را ذکر کردید، شما شایسته و الیق آن ھستید و خوبی

                                           
ھایی  ابوبکر سخن گفت و چیزی از فضایل و خوبی«در روایت حمید بن عبدالرحمن آمده است:  -١
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خالفت نیست. آنان بھترین و  هو بجز افراد حاضر قریش، ھیچ کسی شایست
م عرب از لحاظ نسب و قبیله ھستند. من یکی از این دو مرد را ترین قو برگزیده

گزینم با ھر کدام از آن دو خواستید، بیعت کنید. عمر گوید:  برای شما بر می
دست من و دست ابوعبیده بن جراح که در میان ما نشسته بود، گرفت. ھیچ 

گردنم  کدام از سخنانی که گفت ناپسند ندانستم. به خدا قسم، اگر جلو آیم و
تر از آن است که بر  بجنبد و به خاطر گناه از حرکت نایستد، برایم دوست داشتنی

قومی فرمانروائی کنم که ابوبکر در میانشان است. خدایا، اگر ھنگام مرگ نفس 
من چیزی را در نظرم نیاراید، اکنون طالب چیزی نیستم. یکی از انصار گفت: من 

 ھم محل اعتماد در آن قضیه ھستم. 
ای جماعت قریش، از ما یک امیر و از شما یک امیر انتخاب شود. ھیاھو و سر 
و صدا زیاد شد و صداھا بلند شدند تا جایی که ترسیدم اختالف و درگیری ایجاد 
شود. پس گفتم: ای ابوبکر، دستت را دراز کن. پس دستش را دراز کرد و من با 

کردند. و مردم به سوی سعد  او بیعت کردم و مھاجرین و سپس انصار با او بیعت
بن عباده یورش بردند و بر سر او ریختند. یکی از انصار گفت: سعد بن عباده را 
کشتید. گفتم: خدا سعد بن عباده را بکشد. عمر گوید: به خدا قسم، ھیچ کاری 
برای ما مھمتر از بیعت با ابوبکر نبود. ترسیدم که اگر از انصار جدا شویم و بیعتی 

ته باشد، در آن صورت بعد از ما با فردی از میان خودشان بیعت کنند. صورت نگرف
کردیم و یا با آنان   که ما ھم یا باید بر خالف میل و رضایت خود با آنان بیعت می

 .١شد کردیم که در آن صورت فساد و تباھی و فتنه ایجاد می مخالفت می

                                                                                                       
راجع به شأن و منزلت  صکه درباره انصار وارد شده بود، به جا نگذاشت و ھر آنچه که رسول الله

لو سلک «فرموده است:  صدانید که رسول الله ت و گفت: میآنان گفته بود، خاطرنشان ساخ
ای عبور کنند و  اگر تمام مردم از دره: «»انلاس وادياً وسلكت األنصار وادياً لسلكت وادي األنصار

دانی که رسول  و ای سعد، می». کنم انصار از دره دیگری عبور کنند، قطعًا از دره انصار عبور می
قر�ش والة هذا األمر فرب انلاس تبع لربهم وفاجرهم تبع «بودی، فرمود: در حالی که نشسته  صالله

ھای نیکوکار، پیرو  قریش، صاحب امر خالفت و زمامدار امور مسلمانان ھستند. انسان« .»لفاجرهم
راست «. سعد به ابوبکر گفت: »ھای بدکار پیرو بدکاِر قریش ھستند نیکوکاِر قریش و انسان

 ». فرمانبرداران و شما امیران و فرماندھان ھستیدگویی. ما وزیران و  می
 . ٣١، ب ٨٦صحیح بخاری، ک  -١
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اندیشه بود و خدا  بی بیعت با ابوبکر امر ناگھانی و«عمر که گفت:  همعنی گفت
، این است که بیعت با ابوبکر بدون تأخیر و انتظار و با »ما را از شّر آن حفظ کرد

شتاب و عجله صورت گرفت، زیرا ابوبکر برای خالفت متعین شده بود و کس 
تر از او برای خالفت نبود. ھمچنان که عمر گفت: ھیچ کدام از  دیگری شایسته

رسد. و ظھور و آشکار بودن فضیلت  منزلت ابوبکر نمی پیشروان و فاضالن شما به
او را بر سایر صحابه مقدم  صو برتری ابوبکر بر دیگر صحابه و اینکه رسول الله

داشته، چیزی آشکار و معلوم بود. پس داللت نصوص قرآن و سنت بر تعیین او، 
. و بر خالف دیگران جایی برای مشورت و رأی گیری و انتظار و تأخیر نگذاشت

اجماع  هعمر مصون بودن از شر آن را نخواست بلکه خبر داد که خداوند به وسیل
صحابه بر بیعت با ابوبکر، ما را از شر فتنه حفظ کرد. و اتفاقات و جریاناتی که در 

شود زیرا صحابه از ھمدیگر جدا  سقیفه روی داد، نزاع و اختالف محسوب نمی
 .١ر به عنوان خلیفه اتفاق کردندنشدند تا اینکه ھمگی بر انتخاب ابوبک

 بر سر منبر  ابوبکرمردم با  عمومیبیعت 
را شنید.  ٢اخیر عمر هروایت شده که او خطبس در صحیح بخاری از انس

 یھنگامی که عمر بر روی منبر نشست و برای مردم خطبه خواند. و این در فردا
کت بود و بود. پس عمر شھادتین گفت و ابوبکر سا صروز وفات رسول الله

ما  هبود تا ھم زنده می صگفت. عمر گفت: آرزو داشتم که رسول الله چیزی نمی
وفات یافته است، خداوند در میان شما  صرفتیم. اینک که محمد از دنیا می

آن نور، محمد  هیابید. خداوند به وسیل آن ھدایت می هنوری قرار داده که به وسیل
و دومین نفر در  صیار و رفیق رسول اللهرا ھدایت کرده است. و ھمانا ابوبکر، 

 هتر برای ادار تر و شایسته غار (ثور) بود و او در میان مسلمانان از ھمه کس اولی
امور شماست. پس برخیزید و با او بیعت کنید. گروھی از حاضراِن در آنجا قبًال 

ا بنی ساعده با ابوبکر بیعت کرده بودند. و بدین صورت عموم مردم ب هدر سقیف
 ابوبکر بر سر منبر بیعت کردند. 

                                           
 . ٢١٧و  ٤/٢١٦؛ ١٨٦و  ١٢٠، ١١٩، ٣/١١٣؛ ١/٣٦منھاج السنة،  -١
 را انکار کرد.  صایراد نمود و وفات پیامبر صعمر این خطبه را بعد از وفات پیامبر -٢
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شنیدم که در آن س روایت کرده که گفت: از عمرس زھری از انس بن مالک
گفت: بر روی منبر برو. مدام از او اصرار کرد تا اینکه ابوبکر بر  روز به ابوبکر می

 .١روی منبر رفت، و آنگاه عموم مردم با او بیعت کردند
 .٣و٢دیا به حال خود بگذاراز ابوبکر روایت شده که گفت: مر

 بیعت نکردن سعد بن عباده با ابوبکر 
شان از قبیل اسید بن حضیر، عباد  بعضی از انصار سخنانی گفتند که بزرگان

بن بشر و امثال آنان که از لحاظ قوت و جالدت و بزرگی و شرف، برتر از سعد 
 بودند، آن سخنان را نپذیرفتند و آن را انکار کردند. 

نَْصارِ  ُدورِ  َخْ�َ «ثابت شده که ایشان فرمودند:  صبراز پیام
َ
ارِ  بَِ�  َدارُ  األ  انلَّجَّ

ْشَهلِ  َ�بْدِ  بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ 
َ
َارِِث  َ�بْدِ  بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ  األ

ْ
َْزَرِج  بِْن  احل

ْ
 لُكِّ  َوِ�  َساِعَدةَ  بَِ�  َدارُ  ُ�مَّ  اخل

نَْصارِ  ُدورِ 
َ
 هھای بنی نجار، سپس قبیل انصار، قبیلهھای  بھترین قبیله«: ٤»َخْ�ٌ  األ

بنی ساعده  هبنی عبد الحارث بن خزرج و سپس قبیل هعبداألشھل، پس از آن قبیل
. از ھیچ یک از »ھای انصار خیر و نیکی وجود دارد باشند و در تمامی قبیله می

نخست شناخته نشده که راجع به خالفت ابوبکر مخالفتی بکنند و  هافراد سه قبیل

                                           
بخاری از عایشه درباره این موضوع آمده که او . ھمچنین در صحیح ٥١، ب ٩٣ک  :صحیح بخاری -١

ای که ابوبکر و عمر ایراد کردند، خداوند آن را سودمند گردانید. عمر مردم را  گفت: خطبه
ترسانید. و در میان آنان نفاق و ریاکاری بود که خداوند به وسیله خطبه عمر، آنان را اصالح کرد. 

 و آنان را با حقی که بر آن بودند، آشنا کرد.  سپس ابوبکر ھدایت را برای مردم روشن ساخت
ھای خرم و سرسبز درباره فضایل عشرة  باغ« »الرياض النرض فی مناقب العرشة«نگاه کنید به کتاب  -٢

 . »مبشره
. قبًال خطبه ابوبکر بعد از بیعت ذکر شد. و از ربیع، یکی از یاران ابوبکر روایت ٣/١٢٠ :منهاج السنة -٣

گیری در  به ابوبکر گفتم: چه چیز تو را واداشت که اداره امور مردم را به عھدهاست که گوید: 
ای نداشتم. ترسیدم که  حالی که مرا نھی کردی از اینکه بر دو نفر فرمانروایی کنم؟ گفت: چاره

دچار تفرقه و چند دستگی شود. و در روایت دیگری آمده است: ترسیدم که  صامت محمد
اثر شیخ محمد بن عبدالوھاب،  :خمترص السرية[بعد از آن ارتداد به وجود آید. ای بر پا شود و  فتنه

 . ]٧١، اثر سیوطی، ص تاريخ اخللفاء. و نگاه کنید به ١٣٨ص 
 . ١٩٥١-١٩٤٩شماره  :صحیح مسلم -٤
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سعد بن عباده، حباب بن منذر و گروه اندکی با خالفت ابوبکر مخالفت کردند  تنھا
و اینان بجز سعد بن عباده پشیمان شدند و با ابوبکر صدیق بیعت کردند. سعد بن 
عباده بدین خاطر با ابوبکر بیعت نکرد چون انصار او را برای خلیفه تعیین کرده 

انتخاب نشد، این امر در دلش ماند،  بودند و وقتی که در پایان به عنوان خلیفه
ماند. اما نه با زبان و نه با عمل و رفتار ھیچ گاه  ھای بشر می چیزی که در دل

 ابوبکر را اذیت نکرد. 
آنچه شھرستانی ذکر کرده که انصار بر مقدم داشتن سعد بن عباده برای 

ت آشنایی اند، به اتفاق مؤرخین و کسانی که با نقل و روای خالفت اتفاق کرده
 .١رسانند اساس است و احادیث صحیح و ثابت، خالف آن را می دارند، باطل و بی

اسالمی  هبا وجودی که سعد بن عباده با ابوبکر بیعت نکرد، اما در امور جامع
کرد. بلکه  مخالفت نکرد و حق را رد نکرد و از باطل جانبداری و پشتیبانی نمی

معاویه از داود بن عبدالله اودی از حمید در مسند خود از ابو /حتی امام احمد
و در آن آمده  -ماجرای سقیفه را ذکر کرده-بن عبدالرحمن حمیری روایت کرده 

در حالی که  صدانی که رسول الله ای سعد، می«است که ابوبکر صدیق گفت: 

ْمرِ  َهَذا ُوَالةُ  قَُر�ٌْش «نشسته بودی، فرمود: 
َ
 َ�بَعٌ  َوفَاِجُرُهمْ  ِهمْ ِلرَبِّ  َ�بَعٌ  انلَّاِس  َ�رَبُّ  األ

قریش صاحب امر خالفت و زمامدار امور مسلمانان ھستند. « .»ِلَفاِجرِِهمْ 
ھای بدکار پیرو بدکاِر قریش  ھای نیکوکار پیرو نیکوکاِر قریش، و انسان انسان

گویی. ما وزیران و فرمانبرداران و شما امیران و  . سعد گفت: راست می»ھستند
. این حدیث، حدیثی مرسل و حسن است. شاید حمید آن را از »فرماندھان ھستید

خیلی  هاند، اخذ کرده باشد. در آن حدیث فاید بعضی از صحابه که شاھد آن بوده
زیبایی وجود دارد و آن، این است که سعد بن عباده از وضعیت نخستش که 

                                           
 صھنگامی که رسول الله«اند که او گفت:  نسائی و ابویعلی و حاکم از ابن مسعود روایت کرده -١

، انصار گفتند: از ما یک امیر و از شما مھاجرین یک امیر انتخاب شود. عمر بن خطاب وفات یافت
به ابوبکر دستور داده  صدانید که رسول الله نزد آنان رفت و گفت: ای جماعت انصار، مگر نمی

پسندد که بر ابوبکر پیشی گیرد؟ انصار  بود که برای مردم امامت بکند؟ پس کدام یک از شما می
بریم به خدا از اینکه بر ابوبکر پیشی گیریم. حاکم آن را صحیح دانسته است  پناه میگفتند: 

 . ]٦٨اثر سیوطی، ص  :تاريخ اخللفاء[
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ند داوکرد، پایین آمده و به خالفت ابوبکر صدیق اذعان کرد. خ ادعای خالفت می
 .شان راضی و خشنود باد! از ھمه

کرد و از او  سعد بن عباده ھیچ گاه ابوبکر صدیق را نکوھش و سرزنش نمی
رد که ابوبکر برترین مھاجرین است. و ک یار نمکن را انینمود. و ا جویی نمی  عیب

س در حالی از دنیا رفت که با ابوبکر و عمر بیعت نکرد. او در زمان خالفت عمر
فت. سعد بن عباده از پیشگاماِن نخستین انصار و از اھل بھشت است وفات یا

 ھمان طور که عایشه اظھار داشته است. 
شان با ابوبکر صدیق نبود  کسانی از انصار که ابتدا مخالفت کردند، مخالفت

خواستند از میان قریش یک امیر و از میان آنان یک امیر انتخاب شود. و  بلکه می
ن روشن شد که امر خالفت باید در میان قریش باشد، نزاع و ھنگامی که برایشا

 .١اختالف را کنار گذاشتند

بنی ساعده با ابوبکر بیعت نکردند  ۀهاشم ابتدا در سقیف یو بعضی از افراد بن سعلی
 و بعدًا با او بیعت کردند

 هگویند که تعدادی از افراد بنی ھاشم با ابوبکر بیعت نکردند. عد بعضی می
گویند آنان  ای ھم می گویند که در روز دوم با او بیعت کردند. و عده میدیگری 

شش ماه بیعت را به تأخیر انداختند و سپس بدون رغبت و میل و بدون ترس با 
او بیعت کردند. ابوبکر به خاطر بیعت گرفتن از ایشان، دردسر و مزاحمت 

ھا نشان  این هھمردن ملزم نساخت. کبرایشان ایجاد نکرد و آنان را به بیعت 
نھایت  هاش از اذیت و آزار امت اسالم و نشان دھند  پرھیزگاری و دوری هدھند

 عدالت و تقوای اوست. 
علی  یاند که ابوبکر آن را برا ای که بعضی از نویسندگان ذکر کرده نامه

فرستاد، از نظر علما دروغ و جعلی است. بلکه علی کسی را نزد ابوبکر فرستاد که 
بیا. او ھم نزد آنان رفت. علی برایش عذر آورد و از او معذرت خواھی کرد و نزد ما 

 با او بیعت نمود. 
فاطمه را نزد «روایت است که گوید:  لو مسلم از عایشه یدر صحیح بخار

                                           
 . ٢٢٦و  ٤/٢١٤؛ ٢٦٩و  ٣/١٥؛ ٢/٢٣٩ :منهاج السنة -١
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از آنچه که خداوند در مدینه  ١صابوبکر فرستادم تا سھم االرث خود را از پیامبر
یک پنجم خیبر را از ابوبکر طلب نماید. ابوبکر  هدو باقیمان ٢عاید او کرده، و فدک

نَا َما نُورَُث، الَ «فرموده است:  صگفت: ھمانا رسول اللهس صدیق
ْ
 إِ�ََّما َصَدقٌَة، تََر�

ُ�ُل 
ْ
دٍ  آُل  يَأ گذاریم. آنچه بعد از خود به  از خود ارث به جا نمی« .٣»الَْمالِ  َهَذا ِمنْ  ُ�َمَّ

ل محمد گذاریم، صدقه محسوب می جا می از این ماِل خداوند،  صشود. ھمانا آ
ای که در  بدان گونه صرسول الله ه. به خدا قسم، من چیزی از صدق»خورند می

بدان عمل  صدھم و ھمانا ھر آنچه که پیامبر زمان خودش بوده، تغییر نمی
ترسم که اگر چیزی از اوامر  کنم. به راستی من می کرده، من ھم به آن عمل می

را ترک کنم، دچار انحراف و گمراھی شوم. دیدم که فاطمه از  صرسول الله
ابوبکر دوری گرفت و با او سخن نگفت تا اینکه وفات یافت. فاطمه شش ماه بعد 

در قید حیات بود. وقتی که وفات یافت، علی او را در شب به  صاز رسول الله
علی در زمان  خاک سپرد و ابوبکر را صدا نزد. و علی بر او نماز جنازه خواند.

فاطمه بین مردم صاحب جاه و عزت بود، اما ھنگامی که فاطمه وفات یافت، علی 
دیگر آن احترام و عزتی را که قبًال در زمان فاطمه میان مردم داشت، از دست 
داد. پس خواھان صلح و آشتی با ابوبکر و بیعت کردن با او شد. علی در مدت آن 

او کسی را نزد ابوبکر فرستاد که تنھا خودت  شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد. پس
نزد ما بیا و کس دیگری را ھمراه خودت نیاور، چون دوست نداشت که عمر با او 

روی. ابوبکر  بیاید. عمر به ابوبکر گفت: به خدا قسم، تنھا خودت پیش آنان نمی
روم. پس  توانند ھیچ کاری با من بکنند، به خدا قسم، پیش آنان می گفت: نمی

ابوبکر بر آنان داخل شد. علی شھادتین را بر زبان آورد و سپس گفت: ای ابوبکر، 
ایم. و نسبت به  ھمانا ما فضیلت و برتری تو و آنچه که خداوند به تو داده، دانسته

خیر و فضلی که خداوند به تو داده، حسد نبردیم. اما تو با این کار در حق ما ستم 
در آن اموال  صطر خویشاوندی با رسول اللهکردی و ما به نظر خودمان به خا
                                           

 نمود.  در مدینه از ابوبکر طلب می صصدقه پیامبر -١
با نص خود،  صدر آنجا گفته شد که پیامبر آنچه مربوط به قضیه فدک بود، قبًال ذکر شد و -٢

 اختالف و نزاع را در آن از بین برده است. 
 یعنی مال خداوند، که برای آنان جایز نیست بیشتر از خوراک و پوشاک از آن مصرف بکنند.  -٣
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گفت تا اینکه چشمان ابوبکر پر از اشک  حقی داشتیم. مدام با ابوبکر سخن می
شد. ھنگامی که ابوبکر به سخن آمد گفت: سوگند به کسی که جانم در دست 

تر از آن است که با  برایم دوست داشتنی صاوست، خویشاوندی رسول الله
اختالفی که میان من و شما بر  هتباط برقرار کنم. اما دربارخویشاوندان خودم ار

ام و ھیچ کاری  سر این اموال روی داد، باید گفت که من از راه حق منحرف نشده
آن را  هام مگر اینکه ھم آن را انجام داده، ترک نکرده صام رسول الله را که دیده
کنم. ھنگامی که  یعت میام. پس علی به ابوبکر گفت: آخر روز با تو ب انجام داده

ابوبکر نماز ظھر خواند باالی منبر رفت و شھادتین گفت. و شأن و منزلت علی و 
عقب ماندن او از بیعت و عذرش را ذکر کرد و سپس طلب بخشش نمود. علی بن 
ابی طالب ھم شھادتین گفت و حق و شأن ابوبکر را بزرگ داشت. و اظھار داشت 

انکار و  یادت و رشک بر ابوبکر نبوده و از روکه کاری که کرده به خاطر حس
نادیده گرفتن خیر و فضل که خداوند به ابوبکر ارزانی داشته، نبوده است. اما ما 

ایم که ابوبکر با این کارش در حق ما  به نظر خودمان در آن اموال سھمی داشته
فتند: به ستم نمود. این چیزھا در درون ما بود. مسلمانان آن را توضیح دادند و گ

حق اصابت نمودی. از آن موقعی که علی این کار شایسته و خداپسند را انجام داد 
و با ابوبکر بیعت نمود، مسلمانان ھم به علی نزدیک شدند و با او ارتباط 

 .٢و١ای داشتند صمیمانه
گویم: قبًال سخن ابن تیمیه در این زمینه ذکر شد که اھل سنت در کمال و 

واالیی از کمال است، ھیچ اختالفی ندارند. تنھا  هاو در درج منزلت علی و اینکه
تر و  دیگر (ابوبکر، عمر و عثمان) کامل هاختالف بر سر این است که او از سه خلیف

 ر. یا خیتر است  تر و شایسته برتر است و برای امر خالفت از آنان مستحق

 اجماع معتبر در خالفت 
گروه اندکی در اجماع معتبِر در بدون شک مخالفت یک نفر و دو نفر و 

کند؛ زیرا اگر مخالفت یک نفر و دو نفر و گروه  خالفت ھیچ اشکالی وارد نمی

                                           
 . ١٧٥٩شماره  :؛ صحیح مسلم١٢، ب ٦٢؛ ک ١، ب ٥٧ک  :صحیح بخاری -١
 . ٢٣٢-٢٣٠و  ٤/٢١٤؛ ٣/١٧١ :منهاج السنة -٢
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شد، زیرا خالفت امر  خالفت منعقد نمی هبود، اجماع بر قضی اندکی معتبر می
داند، با  معینی است و ممکن است فردی از روی ھوا و ھوسی که خودش ھم نمی

خالف اجماع بر احکام عمومی شرعی از قبیل ایجاب، آن مخالفت بکند. بر 
تحریم، اباحه و .... که در این گونه احکام اگر اجماعی صورت گیرد و یک نفر یا 
دو نفر در آن مخالفت بکنند، در این صورت علما دو قول دارند: یکی اینکه به 

. و شود شود و با وجود این مخالفت اجماع منعقد می مخالفتشان اعتنایی نمی
شود. و این قول  دیگری اینکه مخالفتشان معتبر است و مانع انعقاد اجماع می

باشد. فرق میان این احکام و میان خالفت در این است که در احکام  اکثر علما می
شود؛ زیرا کسی که قائل به وجوب  شرعی، حکم عام است و شامل ھمه کس می

رده، و کسی که مخالف آن چیزی باشد، آن چیز را بر خود و دیگران واجب ک
باشد، متھم نیست. ولی در خالفت تنھا اتفاق اھل شوکت و جمھور که امور مردم 

ای که ممکن باشد که مقصود  شود، شرط است، به گونه آنان اداره می هبه وسیل
 فرموده است:  صآنان حاصل شود. و بدین خاطر پیامبر هخالفت به وسیل

بر شماست که با جماعت باشید، « .١»مع اجلماعةعلي�م باجلماعة، فإن يد اهللا «

إن « اند: . و در جای دیگری فرموده»زیرا دست خداوند ھمراه جماعت است
ھمانا شیطان به یک نفِر تنھا نزدیک « .٢»الشيطان مع الواحد وهو مع اإلثن� أبعد

إن الشيطان ذئب اإل�سان «فرمایند:  . ھمچنین می»است و از دو نفر به دور است
ھمانا شیطان گرگ انسان است «: ٣»كذئب الغنم، واذلئب إنما يأخذ القاصية

گیرد که از  طور که گوسفند، گرگ دارد. و گرگ ھم تنھا گوسفندی را می ھمان
خود  هگله جدا شده است (و شیطان ھم که گرگ انسان است، کسی را طعم

 اند: ری فرموده. باز در جای دیگ»کند که از جماعت مسلمانان جدا شده باشد) می

بر شماست که با اکثریت باشید « .٤١»علي�م بالسواد األعظم، ومن شذ شذ يف انلار«

                                           
 . ٣/٣١٥ :سنن ترمذی -١
 . ٣/٣١٥ :سنن ترمذی -٢
 . ١/١٠٢ :كنز العامل -٣
 . ٢٧٨٤شماره  :مسند احمد بن حنبل -٤
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و کسی که از اکثریت مسلمانان جدا شود، خودش را در آتش جھنم انداخته 
 . »است

 ۀبود، باز ابوبکر مستحق و شایست ابوبکر ثابت نمی خالفتحتی اگر اجماع هم بر 
 خالفت بود 

ن خالفت ابوبکر صدیق دو صورت دارد: یا خالفت او وجود داشته سخن پیرامو
 خالفت بوده است.  هاست و یا اینکه او مستحق و شایست

مردم معلوم  هدر مورد صورت اولی باید گفت که از طریق تواتر و اتفاق ھم
حدود را اجرا  ،شده است صاست که ابوبکر به خالفت رسیده و جانشین پیامبر

 ،را تمامًا به صاحبانش برگرداند و حق ھیچ کسی را پایمال نکرد حقوق مردم ،کرد
اموال و  ،امور مسلمانان را به خوبی اداره کرد ،با کافران و مرتدان جنگید

یک  هو تمام کارھایی که وظیف ،ھا را در میان مسلمانان عادالنه تقسیم کرد دارایی
امت بود که به امر مھم  امام است، به خوبی انجام داد. بلکه او اولین فرد این

 خالفت مبادرت ورزید. 
آن بود، این  هاما اگر منظور از خالفت ابوبکر این باشد که او مستحق و شایست

رو خالفت  چیزی است که غیر از اجماع، دالیل زیادی بر آن داللت دارند. از این
صورت نیازی به اجماع ندارد اگر چه اجماع ھم حاصل شده ھردو  ابوبکر در

 .٢ستا

کتاب آسمانی و آفرینش آهنی که خداوند در قرآن  هوسیلخالفت ابوبکر صدیق به 
 بدان اشاره نموده، تحقق یافته است 

این دیِن حق ناچارًا باید کتاب ھدایتگر و شمشیِر یاریگر داشته باشد؛ ھمچنان 

رۡ  لََقدۡ ﴿فرماید:  که خداوند متعال می
َ
ِ  رُُسلََنا َناَسلۡ أ نَزۡ�َ  ِت ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب

َ
 َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َمَعُهمُ  اَوأ

ۡ ٱوَ  ِ  �َّاُس ٱ ِ�َُقومَ  ِمَ�انَ ل  ٱب
نَزۡ�َ  ِط� قِسۡ لۡ

َ
  �ِيهِ  ِديدَ �َۡ ٱ اَوأ

ۡ
 لَمَ َوِ�َعۡ  لِلنَّاِس  فِعُ َوَمَ�ٰ  َشِديدٞ  ٞس بَأ

ُ ٱ هُ  َمن �َّ ِ  ۥَورُُسلَهُ  ۥيَنُ�ُ َ ٱ إِنَّ  ِب� َغيۡ لۡ ٱب  ].٢٥الحدید: [ ﴾٢٥ َعزِ�زٞ  قَوِيٌّ  �َّ
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م، یار فرستادکھای آش عتیل و معجزات روشن و شریما رسوالن خود را با دال«
ی حق یزان (شناسایع است) و میام و شراکه دارای احکتاب (آسمانی کھا  آن و با

و آھـن را  ،ننـدکام بـه عـدالت یم تا مردم قیردکن عادالنه) نازل یاز باطل و قوان
ای مردم است، تا خداونـد بدانـد د و منافعی بریروی شدیه در آن نکم یردکنازل 
خداونـد قـوی و  ،ننـدیه او را ببکـآن ند، بیک اری مییسی او و رسوالنش را کچه 

 .»ر استیناپذ ستکش
کند و شمشیر ھم آن را  پس کتاب آسمانی اوامر و نواھی خداوند را تبیین می

دن دھد. از طریق کتاب و سنت ثابت شده که خداوند به بیعت کر تأیید و یاری می
با ابوبکر امر کرده است و کسانی که با او بیعت کردند، اھل شمشیر و 

کتاب آسمانی و  هفرمانبرداران خداوند در آن بودند. پس خالفت ابوبکر به وسیل
 .١آفرینش آھنی که خداوند در قرآن بدان اشاره نموده، تحقق یافته است

 ، که این هم از فضایل اوست خالفتاقدامات ابوبکر پس از 
اش را به خوبی انجام داد و از  شد و وظیفه صجانشین رسول اللهس ابوبکر

ھمانا من «گوید:  ھیچ تالش و کوششی دریغ نورزید؛ ھمچنان که خودش می
را به ھا  آن هانجام داد، ترک نکردم مگر اینکه ھم صچیزی از کارھایی که پیامبر

ی از اوامر و دستورات او ترسم از اینکه اگر چیز تمام و کمال انجام دادم. من می
 ». را ترک کنم، دچار انحراف و گمراھی شوم

 اقدامات و کارھایی که ابوبکر انجام داد، به طور مفصل عبارتند از: 
ثابت گردانیدن مسلمانان بر ایمان و تقویت آنان: مردم مدینه از مھاجرین  -۱

ا و انصار از روی میل و رغبت اسالم آوردند و به خاطر دین اسالم ب
دشمنان جنگیدند، و به ھمین خاطر کسی از اھل مدینه مرتد نشد، بلکه 

 ضعیف و سست شدند،  صاکثرشان به خاطر وفات پیامبر

ِينَ ٱ َذرِ َيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رِه

َ
وۡ  نَةٌ فِتۡ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
ِ�مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 ﴾أ

  ].٦٣النور: [
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ای  ه فتنـهکـنید بترسـند از ایـننـد، باک او را مخالفت میه فرمان کپس آنان «
 .»برسدھا  آن به کا عذابی دردنایرد، یدامنشان را بگ

و از جھاد به خاطر نصرت و یاری دین خدا سست شدند تا اینکه خداوند آنان 
ای به آنان عطا  محکم و استوار گردانید و قوت و توان تازهس ابوبکر هرا به وسیل

 صابوبکر انجام داد؛ کسی که در زمان پیامبر هاین کار را به وسیلکرد. خداوند 
 هخداوند به وسیل صاو اسالم را یاری داد و بعد از وفات پیامبر هخداوند به وسیل

او اسالم را حفظ کرد. پس خداوند از طرف اسالم و مسلمانان بھترین جزا و 
طبه خواند و ما ھمانند برای ما خس ابوبکر«پاداش را به او عطا کند. انس گوید: 

روباه، ضعیف و ترسو بودیم. مدام ما را تشویق و امیدوار کرد تا اینکه ھمانند شیر، 
 .١»شجاع و قوی شدیم

مرتد شدند، از کسانی  صجنگ با مرتدین: کسانی که پس از وفات پیامبر -۲
بودند که به زوِر شمشیر، اسالم آوردند مانند یاران مسیلمه کذاب و مردم 

 نجد. 
مردم به تواتر ثابت شده که آنکه با مرتدان جنگ کرد، ابوبکر  هدر نزد ھم

کرد و  صدیق و یاران و ھمراھانش بود. او با مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری می
اند که مرتدان صد  با پیروان او از بنی حنیفه و مردم یمامه جنگید. بعضی گفته

کر با طلیحه اسدی که در نجد ادعای ھزار نفر یا بیشتر از آن بودند. ھمچنین ابوب
پیامبری کرده بود و با پیروانش از اسد و غطفان که تعدادشان خیلی زیاد بود، 
جنگید. سجاح ھم مدعی نبوت بود؛ زنی که مسیلمه کذاب با او ازدواج کرد؛ 

ھا از  یعنی یک مرد کذاب با یک زن کذاب ازدواج نمود. ھمچنین افرادی از عرب
گاه و کذابی پیروی نکردند. مفسرین دین اسالم برگ شتند که از ھیچ انسان آ

َهاَ�ٰٓ ﴿: هگویند که منظور از آی می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

                                           
گوید: محمد بن اسحاق گفت: ھنگامی که . ابن کثیر ١٦٥و  ١٣٧، ١٢٩، ٥٩، ٤/٥٨ :منهاج السنة -١

ھا مرتد شدند. یھود و نصارا سر بیرون آوردند و ھویت خود را  وفات یافت، عرب صرسول الله
آشکار کردند. نفاق آشکار گردید. و مسلمانان به خاطر از دست دادن پیامبرشان ھمانند 

جمع  سآنان را به وسیله ابوبکرگوسفندان آواره و سرگردان در شب تاریک بودند تا اینکه خداوند 
 .]٥/٢٧٩ :البداية والنهاية[گردانید. 
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ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  .]٥٤: ةالمائد[ ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ن خود بازگردد، (به خدا ییس از شما، از آکد! ھر یا مان آوردهیه اکسانی کای «
ز) او یرا دوست دارد و آنان (نھا  آن هکآورد  خداوند قومی را می ،رساند انی نمییز

 .»را دوست دارند
 باشند.  شان از مردم یمن و دیگران می ابوبکر و عمر و پیروان

الم از اول تا امت اس هترین فضایل ابوبکر صدیق در نزد ھم ن از بزرگیبنابرا
آخرشان، این است که او با مرتدان جنگید. بیشترین افرادی که مرتد شدند، 
بنوحنیفه بودند. و جنگ ابوبکر با آنان به خاطر ندادن زکات نبود، بلکه بدین 

 .١خاطر بود که به مسیلمه کذاب ایمان آوردند
ت با جنگ با مانعان زکات: اما کسان دیگری که ابوبکر به خاطر منع زکا -۳

ایشان جنگید، افرادی بودند که به طور کلی از دادن زکات امتناع 
کردند و ابوبکر بدین خاطر با آنان جنگید. بدیھی است که جنگ ابوبکر  می

با آنان بدین خاطر نبود که زکات را به خود ابوبکر بدھند، بلکه به خاطر 
جنگ با آنان این بود که زکات را به مستحقانش بدھند. عمر ابتدا در مورد 

شک و شبھه داشت تا اینکه ابوبکر صدیق با او بحث کرد و وجوب قتال با 
آنان را برایش روشن ساخت و نھایتًا عمر آن را پذیرفت. ماجرای این 

روایت است که عمر س مشھور است؛ در صحیح بخاری و مسلم از ابوھریره
 صللهجنگی در حالی که رسول ا به ابوبکر گفت: چگونه با مردم می

ِمْرُت «فرموده است: 
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َ  ال َ�ُقولُوا َحىتَّ  انلَّاِس  أ

َ
ُ  إِال إِهل  قَالُوَها فَإَِذا  ا�َّ

ْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِم�ِّ  َعَصُموا
َ
َها، إِال َوأ ِ  ىلَعَ  وَِحَساُ�ُهمْ  حِبَقِّ به من دستور «. »ا�َّ

آورند). ی(و اسالم ب» إله إال اهللا ال«داده شده با مردم بجنگم تا اینکه بگویند 
شان از جانب من محفوظ است مگر به  پس ھرگاه آن را بگویند خون و مال

                                           
 َمن﴿ . بیھقی از حسن بصری روایت کرده که او درباره آیه:٢٢٨و  ١٢٩، ٥٩، ٤/٥٨ :منهاج السنة -١

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ 
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ان عبارتند از: ابوبکر و گفت: آن ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ھا مرتد شدند، ابوبکر و یارانش با آنان جنگیدند تا اینکه آنان را به اسالم  یارانش. ھنگامی که عرب
 .]٦٥اثر سیوطی، ص  :تاريخ اخللفاء[بازگرداندند. 
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. ابوبکر گفت: مگر »خداست هھا. و حساب آنان برعھد خاطر گرفتن حق آن

، »ھا مگر به خاطر گرفتن حق آن« »إالَّ حبقها«نفرموده است:  صپیامبر
ای که به  ماده هخدا قسم، اگر بزغال خوب زکات ھم جزو حق آنھاست. به

دادند، از من منع کنند، قطعًا به خاطر منع آن با ایشان  می صرسول الله
ابوبکر را  هخواھم جنگید. عمر گفت: به خدا قسم، دیدم که خداوند سین

برای پیکار با مانعان زکات گشوده است و دانستم که چنین کاری حق 
 هشنیده یا به او رسیده، برای گفت صمبراست. عمر به احادیثی که از پیا

خود دلیل آورد و ابوبکر صدیق ھم برایش روشن ساخت که عبارت 

 زیرا زکات حق مال است. ،شود شامل زکات ھم می »بحقها«

روایت است که  صاز پیامبر لدر صحیح بخاری و مسلم از ابن عمر

ِمْرُت « ایشان فرمودند:
ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
نْ  �َْشَهُدوا َحىتَّ  انلَّاَس  أ

َ
َ  الَ  أ

َ
ُ  إِالَّ  إِهل  َو�َِما ىِب  َو�ُْؤِمنُوا ا�َّ

ْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِم�ِّ  َعَصُموا َذلَِك  َ�َعلُوا فَإَِذا بِهِ  ِجئُْت 
َ
َها إِالَّ  َوأ به من دستور « .١»حِبَقِّ

داده شده با مردم بجنگم تا اینکه بگویند ھیچ معبود برحقی جز الله نیست و 
خدایم، و نماز را برپای دارند و زکات بپردازند. پس ھر گاه این  ها من فرستادھمان

اعمال را انجام بدھند، خون و مالشان از جانب من محفوظ است مگر به خاطر 

َها إِالَّ « :یعنی ص. این لفظ اخیر پیامبر»گرفتن حق آنھا فقه و دانش سرشار  »حِبَقِّ
جنگ به خاطر ادای زکات صریح است. و  هرساند و این گفته دربار ابوبکر را می

ْ �ۡ ٱفَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ،این گفته مطابق قرآن است ۡ ٱ ُتلُوا  ُث َحيۡ  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل
وُهمۡ حۡ ٱوَ  وَُخُذوُهمۡ  وََجد�ُُّموُهمۡ  ْ �ۡ ٱوَ  ُ�ُ ْ  فَإِن َصٖد� َمرۡ  ُ�َّ  لَُهمۡ  ُعُدوا ْ  تَابُوا قَاُموا

َ
لَوٰ ٱ َوأ  ةَ لصَّ

 ْ ْ  ةَ َكوٰ لزَّ ٱ َوَءاتَُوا َ ٱ إِنَّ  َسبِيلَُهمۚۡ  فََخلُّوا  ].٥: بةالتو[ ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
د بـه قتـل یـافتیان را ھـر جـا کان گرفت، مشـریھای حرام پا (اما) وقتی ماه«

 نگـاه، بـر سـر راهیمکو در ھـر  ،دینکو محاصره  ،دیر سازیرا اسھا  آن و ،دیبرسان

                                           
َها إِالَّ ... « . در آن حدیث ابوھریره:٢، ب ٢٤؛ صحیح بخاری، ک ٨، ب ١ک  :صحیح مسلم -١  »حِبَقِّ

آمده است. معنی حدیث اخیر این  »ىلع إقام الصالة و�يتاء الز�ة ج بايعت رسول اهللا«وحدیث جابر: 
 ». بیعت کردم بر سر اینکه نماز را بر پای دارم و زکات بپردازم صبا رسول الله«است: 
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را ھا  آن ات را بپردازند،کرا برپا دارند، و ز نند، و نمازکد! ھرگاه توبه ینیبنشھا  آن
 .»دیرھا ساز

خداوند در این آیه رھا کردن راه را بر ایمان و برپای داشتن نماز و دادن زکات 
دادند، بعد از اینکه ابوبکر  معلق نموده است. و آنانی که در زمان ابوبکر زکات نمی

 .١با آنان جنگید، به دادن زکات اعتراف نمودند
ه فرستادن به مرتدان: ھنگامی که ابوبکر در میان سپاھیان سوار شد در نام -۴

خارج  ٢حالی که شمشیر را از نیام برکشید و از شھر مدینه به طرف ذی القصه
ای را  را به دست فرماندھان داد، نامهھا  آن شد و یازده تا پرچم بر پای داشت و

  الرمحن الرحيمبسم اهللاھمراه آنان فرستاد که متن نامه چنین است: 

رسد  به کسانی که این نامه به دستشان می صرسول خدا هاز ابوبکر، خلیف
 اند.  اند یا از آن برگشته اعم از عوام و خواص و کسانی که بر اسالم خود باقی مانده

 پیماید سالم بر کسی که راه ھدایت را می
سی که ھیچ ک ،گویم کنم که خداوند را سپاس می ھمانا من به شما ابالغ می

معبود برحقی جز او نیست و یگانه و یکتاست و شریکی ندارد. و ھمانا محمد بنده 
خداست. ھر آنچه که از طرف خداوند آورده، قبول داریم و بدان  هو فرستاد

 جنگیم.  ورزیم و با او می کنیم و ھر کس از آن سرباز زند، به او کفر می اعتراف می
طرف خداوند به حق فرستاده شده و حق را از  از صھمانا رسول الله ،اما بعد

سوی  به هکنند دھنده و دعوت رسان و بیم جانب خدا آورده است و به عنوان مژده
سوی بشریت فرستاده شده است تا  ن الله و به عنوان چراغ تابان بهخدا طبق فرما

عذاب بیداردل را با آن بیم دھد و بر کافران اتمام حجت شود و فرمان  هافراد زند
ه به دستوراتش پاسخ مثبت کمسّلم گردد. پس خداوند به حق ھدایت کند کسی 

کند تا اینکه به  تنبیه کند کسی را که از او پشت می صدھد، و رسول الله می
 دلخواه یا به ناچار به سوی اسالم برگردد. 

                                           
 . ٢٢٩و  ٢٢٨، ١٦٥، ١٣٧، ١٢٩، ٥٩، ٤/٥٨ :منهاج السنة -١
 ه فاصله دارد. ذی القصه از مدینه یک منزل را -٢
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خداوند روح رسولش را قبض کرد در حالی که فرمان خداوند را اجرا کـرد و  
اش را به خوبی انجام داد. خداوند متعال این حقیقت را  ا پند داد و ظیفهامتش ر

 فرماید: آنجا که می ،و برای مسلمانان در قرآن بیان فرموده صبرای پیامبر

ّيُِتونَ  ��َُّهم َمّيِتٞ  إِنََّك ﴿ ز یـنھـا  آن ری ویـم ای محمد تو می«. ]٣٠الزمر: [ ﴾٣٠ مَّ
 .»خواھند مرد

ۖ ۡ�ُ ٱ لَِك َ�بۡ  ّمِن لِبََ�ٖ  َناَجَعلۡ  َوَما﴿فرماید:  و در جای دیگری می فَإِيْن ۡ�َ
َ
 َ�ُهمُ  ّمِتَّ  أ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ  ].٣٤األنبیاء: [ ﴾٣٤ ِ�ُ
ه کـھا  آن (وانگھی ،میچ انسانی جاودانگی قرار ندادیز) برای ھیش از تو (نیپ«

 .»؟د خواھند بودیری، آنان جاویا اگر تو بمیشند،) آک انتظار مرگ تو را می

دٌ  َوَما﴿فرماید:  و خطاب به مؤمنان می ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ  لرُُّسُل
فَإِيْن

َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ عۡ  َ�َ

َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  ا

ُ ٱ زِيوََسَيجۡ  ٰ ٱ �َّ و  ،فقط فرستاده خداست صمحمد« ].١٤٤عمران:  آل[ ﴾١٤٤ ِكرِ�نَ ل�َّ
شته شود، شما به کا یرد و یا اگر او بمیآ ،ز بودندیگری نیش از او، فرستادگان دیپ

د یفر بازگشت خواھکت و یرده به دوران جاھلکد؟ (و اسالم را رھا یگرد عقب برمی
و خداوند  ،زند ی نمیس به عقب باز گردد، ھرگز به خدا ضررکنمود؟) و ھر 

 .»نندگان) را پاداش خواھد دادک ران (و استقامتکبزودی شا
پرستید، اینک محمد فوت کرده است، و کسی که  پس کسی که محمد را می

میرد، و او را نه  ای است که ھرگز نمی پرستید، ھمانا خداوند زنده خداوند را می
ست و سستی و رخوت بدو راه گیرد و ھمواره بیدار ا چرتی و نه خوابی فرا نمی

 گیرد. دین است و از دشمنانش انتقام می هدارند ندارد. حافظ و نگه
ھمانا من شما را به تقوای خداوند و بھره و نصیبتان از دین و آنچه که 

کنم به اینکه از  کنم. و شما را سفارش می پیامبرتان آورده است، سفارش می
دین خداوند چنگ زنید. ھمانا ھر کس پیروی کنید و به  صروش و سنت پیامبر

اش نکند، شکست  خداوند ھدایتش نکند، گمراه است، و ھر کس خداوند یاری
خورده و خوار است، و ھر که کس دیگری غیر از خداوند ھدایتش کند، گمراه 

ُ ٱ دِ َ�هۡ  َمن﴿فرماید:  است. خداوند متعال می ۡ ٱ َ�ُهوَ  �َّ  ۥَ�ُ  دَ َ�ِ  فَلَن لِۡل يُۡض  َوَمن تَدِ� ُمهۡ ل
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رۡ  اَوِ�ّٗ   ]. ١٧الکهف: [ ﴾اِشدٗ مُّ
س را گمـراه کـو ھر  ،افته واقعی اوستیت یند، ھداکت یس را خدا ھداکھر «

 .»افتیی برای او نخواھی ید، ھرگز ولی و راھنماینما
پذیرد مگر اینکه به اسالم اقرار نماید، و در  و خداوند ھرگز عملی را از وی نمی

 اب از وی پذیرفته نیست.آخرت عدالت و دفع عذ
به من خبر رسیده که بعضی از شما از دینش برگشته بعد از آنکه به اسالم 
اقرار نموده و به دستورات آن عمل نموده است. و این ارتداد از روی غفلت و 

باشد. خداوند  دادن به شیطان می خبری از خداوند و جھل به فرمان او و پاسخ بی

ْ سۡ ٱ �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َناقُلۡ  �ذۡ ﴿ فرماید: متعال می ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ � ُجُدوا ٓ  ا  مِنَ  َ�نَ  لِيَس إِبۡ  إِ�َّ
مۡ  َ�نۡ  َ�َفَسقَ  نِّ �ِۡ ٱ

َ
َ�َتتَِّخُذونَهُ  ۦٓۗ َرّ�ِهِ  رِ أ

َ
وۡ  ۥٓ َوُذّرِ�ََّتهُ  ۥأ

َ
ٓ أ ۢ  لَُ�مۡ  وَُهمۡ  ُدوِ�  ِمن ءَ ِ�َا  �ۚ َعُدوُّ

ٰ  َس بِئۡ   ].٥٠: الکهف[ ﴾٥٠ بََدٗ�  لِِم�َ لِل�َّ
ھـا  آن »د!ینکبرای آدم سجده «م: یه به فرشتگان گفتکد زمانی را یاد آریبه «

رون یـو از فرمان پروردگارش ب -ه از جن بودک-س یردند جز ابلکھمگی سجده 
د، ینک ای خود انتخاب میین حال،) او و فرزندانش را به جای من اولیا (با ایشد آ

طان و فرزندانش بـه یرمانبرداری از شدشمن شما ھستند؟! (فھا  آن هکدر حالی 
 .»ارانکنی بدی است برای ستمیگزیجای اطاعت خدا،) چه جا

يۡ ٱ إِنَّ ﴿فرماید:  و در جای دیگری می ُِذوهُ ٱفَ  َعُدوّٞ  لَُ�مۡ  نَ َ�ٰ لشَّ َّ�  ۚ�  إِ�ََّما َعُدوًّ
ْ يَدۡ  ْ  ۥَ�هُ ِحزۡ  ُعوا ۡص  ِمنۡ  ِ�َُكونُوا

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ  ].٦فاطر: [ ﴾٦ لسَّ

او فقط حزبش را بـه  ،دیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانیبته شال«
 .»ه اھل آتش سوزان (جھنم) باشندکند ک ن دعوت مییا

نیکو از آنان  هھمانا من سپاھی از مھاجرین و انصار و کسانی که به شیو
ام که جز ایمان به خدا  اند، نزد شما فرستادم. و به آنان دستور داده پیروی نموده

 أی را از کسی قبول نکنند و با کسی نجنگند تا اینکه او را به سوی خداوندچیز
سته یدعوت بنمایند. پس اگر پاسخ مثبت دادند و به اسالم اقرار نمودند و کار شا

شود.  شود و بر سر آن کمک و یاری می انجام دادند، این اعمال از وی پذیرفته می
شود تا اینکه به سوی اطاعت  ا او جنگ میسرباز زدند، به خاطر آن بھا  آن و اگر از

از فرمان خدا برگردد. سپس ھیچ یک از آنان به چیزی از آنچه در دنیا از اعمال 
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برند. و اینان  یابند و از آن بھره و سودی نمی اند دست نمی نیک انجام داده
آیند.  شوند و زنان و کودکان به اسارت درمی شوند و ھمگی کشته می سوزانده می

شود. ھر کس از اسالم پیروی کند، این امر  کسی جز اسالم چیزی پذیرفته نمی از
برایش خیر و نیکی است، و ھر کس پیروی از اسالم را رھا کند، ھرگز خداوند را 

 کند. درمانده نمی
ام که این نامه را در ھر جمعی برای شما  به فرستاده و مأمورم دستور داده

است، پس اگر مسلمانان اذان گفتند، از آنان دست  بخواند، و نشانه آن اذان گفتن
ه چه حقی بر آنان است، و اگر کد ینکبردارید و اگر اذان نگفتند، از آنان سؤال 

ای که سزاوارشان  د، و اگر بدان اقرار نمودند، به گونهیردند با آنان بجنگکممانعت 
بن  سیف بن عمر از عبدالله بن سعید». دینکاست آنان را بر آن حمل 

 .٢و١عبدالرحمن بن کعب بن مالک آن را روایت کرده است
قبل از اینکه بیمار شود، سپاه اسامه را  صکردن سپاه اسامه: پیامبر روانه -۵

رفتن برای جنگ کرد. روایت شده که عمر از جمله کسانی بود که  هآماد
نه عمر  صھمراه اسامه مأموریت یافته بود تا به جنگ برود. البته پیامبر

ه کس دیگری را تعیین نکرده بود که ھمراه اسامه برود. و به اتفاق و ن
ابوبکر را از ھنگام  صعلما ابوبکر در میان سپاه اسامه نبود، بلکه پیامبر

بیماری تا وقت وفاتش جانشین خود کرده بود. این سپاه در حدود سه 
به او دستور داد تا به مردم موته و اطراف  صھزار نفر بود. پیامبر

سطین ھجوم برد؛ جایی که پدر اسامه و جعفر و ابن رواحه شھید شده فل
اسامه را فراخواند  صالله بودند. پس اسامه برای جنگ آماده شد. رسول

                                           
 .٣١٦و  ٦/٣١٥ :النهايةالبداية وبرگرفته از کتاب  -١
، خالد بن ولید را به شھر بصره فرستاد و پس از سبعد از پایان مبارزه با مرتدان، ابوبکر صدیق -٢

درگیری سختی آنجا را فتح کرد. و مدائن کسری که در عراق بود با جنگ و صلح فتح کرد. و 
برپای داشت. سپس برگشت و عمرو بن عاص به ھمراه سربازانی به شام ابوبکر در آن حج را 

االول به سال سیزدھم ھجری، یورش و حمله لشکریان بود و مسلمانان پیروز  فرستاد. در جمادی
، اثر تاريخ اخللفاء[شدند. ابوبکر به خاطر آن مسرور و خوشحال شد. و این در اواخر حیاتش بود. 

 .]سیوطی



 سابوبکر صدیق    ١٥٨

 

و فرمود: فردا به امید خدا و به امید پیروزی و سالمتی برای جنگ حرکت 
ام، حمله کن. اسامه  کن سپس به ھمان صورتی که به تو دستور داده

ای. امیدوارم که  ای رسول خدا، امروز از صبح ضعیف و بیمار شدهگفت: 
خداوند شفایت دھد. به من اجازه ده بمانم تا اینکه خداوند تو را شفا دھد؛ 

گیرم و  زیرا اگر من بروم و تو بر ھمین حال و وضعیت باشی، آرام نمی
شود و دوست ندارم از مردم راجع به تو  درونم به خاطر تو زخمی می

ساکت شد و چیزی نگفت. و چند روز پس از آن  صرسم. رسول اللهبپ
 وفات یافت.

ھنگامی که ابوبکر به خالفت رسید، اسامه را ھمراه آن لشکر روانه کرد. البته 
از اسامه اجازه خواست تا به عمر بن خطاب اجازه دھد ھمراه او برای جنگ نرود 

ای بود. اسامه ھم به او  لسوزانهو در مدینه بماند، زیرا او در اسالم صاحب رأی د
 صاجازه داد که در مدینه بماند. اسامه از آن سمت و جھتی که رسول الله

عظیمی  یریدستور داده بود حرکت کرد و در آنجا با دشمن رویارویی و درگ
درگرفت و ھمراه با یاران و ھمراھانش غنایمی را به دست آوردند و قاتل پدرش را 

 را سالم به مدینه بازگرداند. ُکشت. و خداوند آنان
تعداد زیادی از مسلمانان پیشنھاد کردند که لشکر برگردانده شوند و به جنگ 

ترسیدند که مردم  نروند از ترس اینکه مبادا شکست سختی بخورند، زیرا آنان می
در لشکر طمع بکنند و آنان را بکشند اما ابوبکر از این  صبعد از وفات رسول الله

  کرد و دستور داد که برای جنگ روانه شوند و گفت: پرچمی که رسول کار امتناع
برافراشته، بر زمین نخواھم نھاد. ھنگامی که مردم دیدند مسلمانان بعد  صالله

جنگند، ترسیدند و این اقدام ابوبکر از جمله مواردی بود  می صاز وفات پیامبر
ھای مؤمنان را محکم نمود  آن، دین اسالم را یاری داد و دل هکه خداوند به وسیل

آن کافران و منافقان را ذلیل و خوار کرد. و این ھم ناشی از معرفت و  هو به وسیل
 .١اش بود دانش و ایمان و یقین کامل ابوبکر و تدبیر و رأی عالی

ابوبکر شروع به جنگ با اھل کتاب نمود تا اینکه یا اسالم آورند و یا اینکه  -۶
در جنگ موته با آنان جنگید و بعد از  صیامبرجزیه بدھند. بعد از آنکه پ

                                           
 .١٢٦و  ١٢٠ط /  ،٤/٢٧٨؛ ٢١٣و  ٣/١٢٢؛ ٢٢٦و  ٢٢٥، ١٢٦، ١٢٠، ٢/٢٤ :منهاج السنة -١
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شروع به جنگ با س ھا فارغ شد: ابوبکر از جنگ با عرب صآنکه پیامبر
فارس و روم نمود و در حالی از دنیا رفت که مسلمانان دمشق را محاصره 

خداوند به جنگ  هکرده بودند. ابوبکر از جمله کسانی بود که بنا به فرمود

 نَ َعوۡ َسُتدۡ ﴿فرماید:  شد؛ آنجا که خداوند متعال می با دشمنان فراخوانده
ْوِ�  �ٍ قَوۡ  إَِ�ٰ 

ُ
  أ

ۡ
وۡ  تِلُوَ�ُهمۡ تَُ�ٰ  َشِديدٖ  ٖس بَأ

َ
به متخلفان از « ].١٦الفتح: [ ﴾لُِمونَ �ُسۡ  أ

رومند و یه بسوی قومی نکشود  بزودی از شما دعوت می«اعراب بگو: 
 .»اورندید تا اسالم بینکار یکپھا  آن د و بایجنگجو برو

، »قوم جنگجو و پرقدرت«مذکور این است که مراد از  هآی هقول اظھر دربار
تر بودند و آنان ھم ملت فارس  کسانی است که از قوم عرب قدرتمندتر و سرسخت

با قوم عرب، نازل شد. و  صجزیه بعد از پایان جنگ پیامبر هو روم بودند؛ زیرا آی
بود که در سال ھشتم ھجری قبل از  اولین دعوت برای جنگ با روم، سال موته

جنگ تبوک روی داد. در این جنگ فرماندھان مسلمانان، زید و جعفر و ابن 
خوردگان بازگشتند. در سال نھم  رواحه شھید شدند و مسلمانان ھمانند شکست

اصغر) جنگید که ھمان جنگ تبوک بود. قرآن  با نصاری (بنی صھجری پیامبر
ماندگان از جنگ را مذمت  ی داده و به شدت بازپسبرای جنگ تبوک دستور اکید
نجنگیدند و اسالم ھم نیاوردند.  صاصغر با پیامبر و نکوھش کرده است. اما بنی

دستور داد  صبرائت (توبه) نازل شد و خداوند در آن به پیامبر هھنگامی که سور
بجنگد تا تا عھد و پیمان با کافران را بشکند و به او دستور داد تا با اھل کتاب 

توانایی با دست خود  هزمانی که اسالم را گردن نھند و یا اینکه خاضعانه به انداز
جنگد، باید تا آنجا با آنان بجنگد که یا  پردازند، و وقتی که با آنان می جزیه را ب

تواند  نمی صاسالم را گردن نھند و یا اینکه جزیه بدھند، در این حال پیامبر
برائت  هو پیمان ببندد ھمان طوری که قبل از نزول سور بدون جزیه با آنان عھد

بست. ھنگامی که خداوند به  با مشرکان و اھل کتاب بدون جزیه عھد و پیمان می
دستور داده که با اھل کتاب بجنگد تا زمانی که جزیه بپردازند،  صپیامبر
صلح  ھا جزیه اخذ کرد و با نصارای نجران بر سر دادن جزیه  از مجوسی صپیامبر

نمود. وقتی خداوند به مؤمنان دستور داده که با اھل کتاب بجنگند تا زمانی که 
پردازند، بنابراین به طریق اولی باید با غیر اھل کتاب بجنگند و بدون  جزیه می
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 دادن جزیه با آنان عھد و پیمان نبندند.
ش یاما در زمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق اھل کتاب فقط دو راه در پ

جنگ با سپاه اسالم شوند. آنان بعد از  هتند: یا اسالم بیاورند و یا اینکه آمادداش
دادند و بدون جنگ حاضر به دادن جزیه نبودند، چون قومی  جنگ جزیه می

باشد. واضح است که  جنگجو و پرقدرت بودند، و صلح و آشتی با آنان جایز نمی
ل کتاب جنگیدند، پس مردم ابوبکر و عمر و حتی عثمان در زمان خالفتشان با اھ

یافته  راشد و ھدایت هدادند. این ویژگِی سه خلیف شام و عراق و مراکش جزیه می
مذکور مختص به جنگ موته باشد و  هباشد. بنابراین غیرممکن است که آی می

جنگ مسلمانان در فتوحات شام، عراق، مراکش و خراسان مشمول آیه نگردد. در 
اسالم را آشکار و پیروز ھا  آن ھایی بود که خداوند در ھا، جنگ حالی که این جنگ

زمین آشکار ساخت. و اگر  هساخت و راه ھدایت و دین حق در مشرق و مغرب کر
گردد، زیرا آنان یا با مسلمانان  گفته شود که جنگ با مرتدان مشمول آیه می

است که گفته تر از آن  آوردند، این بھتر و عقالنی جنگیدند و یا اینکه اسالم می می
 شود. شود این آیه تنھا جنگ با مردم مکه و ُحنین را شامل می

مسلمانان را برای جنگ با مرتدان و سپس جنگ با فارس و روم، س ابوبکر
فراخواند. ھمچنین عمر مسلمانان را برای جنگ با فارس و روم، فراخواند. و 

. خالفت بر ١، فراخواندعثمان ھم مسلمانان را برای جنگ با قوم بربر و امثال آنان
روی زمین در زمان ابوبکر و عمر و عثمان حاصل شده و دین اسالم و امنیت بعد 
از ترس برقرار یافت؛ بدان گاه که مسلمانان فارس و روم را شکست دادند و شام 

 وََعدَ ﴿فرماید:  و عراق و مصر و خراسان و آفریقا را فتح نمودند. خداوند متعال می
ُ ٱ ِ ٱ �َّ ْ  ينَ �َّ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لَيَسۡ  ِت لَِ�ٰ ل�َّ

َ
 لََف َتخۡ سۡ ٱ َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ ِيٱ دِيَنُهمُ  لَُهمۡ  َوَ�َُمّكَِنَّ  لِِهمۡ َ�بۡ  مِن �َّ َ�َُّهم لَُهمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ مۡ  فِِهمۡ َخوۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  َوَ�َُبّدِ
َ
ۚ نٗ أ  ا

ۚ  ٔٗ َشۡ�  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  ُبُدونَِ� َ�عۡ  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�َفرَ  َوَمن ا ْوَ�ٰٓ  لَِك َ�
ُ
 ﴾٥٥ ِسُقونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ

 .٢ ]٥٥النور:[
                                           

گوید: ابوبکر صدیق کسی بود که سپاھیان را برای جنگ با آنان آماده کرد و بقیه  /ابن کثیر -١
 کارھا به دست عمر و عثمان بود. این دو نفر در واقع معاون ابوبکر بودند.

 .٢٨١ – ٤/٢٧٧؛ ١٠٩و  ١/١٠ :منهاج السنة -٢
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انـد  سـته انجـام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به «
ه به کرد، ھمان گونه کن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  وعده می

ه بـرای آنـان کـنـی را یین و آیو د ،دین را بخشیخالفت روی زمھا  آن انینیشیپ
ت و آرامـش یـشـان را بـه امن و تـرس ،دار خواھد ساخت شهیده، پابرجا و ریپسند

مـن نخواھنـد  یکزی را شـریـپرستند و چ ه تنھا مرا میکند، آنچنان ک ل میمبد
 .»فاسقانندھا  آن افر شوند،که پس از آن کسانی کساخت. و 

آوری قرآن: در سال دوازده ھجری ابوبکر به زید بن ثابت  دستور به جمع -۷
ھای  ھای پوست و چوب و سنگ و سینه دستور داد که قرآن را از پاره

آوری نماید. این کار بعد از آنکه تعداد زیادی از حافظان و  مردان، جمع
قاریان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند، صورت گرفت؛ ھمچنان که 

رساند. او گوید:  در صحیح بخاری از زید بن ثابت این را میحدیثی 
شدگان جنگ یمامه را به من داد. و عمر بن  ابوبکر صدیق خبر کشته«

گفت: ھمانا عمر نزد من آمد و گفت: ھمانا س خطاب در نزد او بود. ابوبکر
تعداد زیادی از حافظان و قاریان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند ومن 

اگر کشتار حافظان و قاریان در جاھای دیگر شدت یابد،  ترسم که می
آوری قرآن  بسیاری از مطالب قرآن از بین برود. به نظر من دستور به جمع

انجام نداده  صبده. به عمر گفتم: چگونه کاری بکنم که رسول الله
آوری قرآن) خیر است. عمر مدام  است؟ گفت: به خدا قسم، این کار (جمع

ام را برای آن کار گشود و دلم  کرد تا اینکه خداوند سینه یبه من مراجعه م
 .٤و٣و٢و ١»بدان راضی شد و در این خصوص ھمان رأی عمر را داشتم...

دانست که س عمر را بعد از خود، جانشین خود نمود: ھنگامی که ابوبکر -۸

                                           
 .٤و  ٣؛ ب ٦٦؛ ک ٣٧، ب ٩٣ک  :صحیح بخاری -١
 .٢١٤و  ٤/١٢٤؛ ٣/١٦٣ :منهاج السنة -٢
 .٦/٣٥٣ :البداية و النهاية -٣
روایت کرده که او گفت: ابوبکر از ھمه اجر و پاداش بیشتری در مورد قرآن  سابویعلی از علی -٤

» مصحف«ین کسی بود که قرآن را آوری کرد و اول دارد، زیرا او اولین کسی بود که قرآن را جمع
 ).تاريخ اخللفاءنام نھاد. (
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در میان امت کسی به مانند عمر وجود ندارد و ترسید که اگر عمر را 
ند، شاید مسلمانان او را به عنوان خلیفه انتخاب نکنند، از جانشین خود نک

این رو او را جانشین خود کرد. و این به خاطر مصلحت امت اسالمی بود. 
ھر کاری که ابوبکر انجام داده، شایسته و سزاوارش بوده است. ھمانا 
کمال و فضیلت و برتری عمر و استحقاقش جھت خالفت برای ابوبکر 

ای که نیاز به شوری نبود. و اثر این رأی مبارک  بود به گونهمسّلم و آشکار 
داند که عثمان، علی،  بر مسلمانان آشکار است؛ زیرا ھر عاقل منصفی می

توانند جای عمر را بگیرند.  طلحه، زبیر، سعد یا عبدالرحمن بن عوف نمی
پس تعیین عمر برای خالفت ھمانند آن است که ابوبکر پس از وفات 

کردن تعیین کرده بود. و بدین خاطر ابن  و را برای بیعت ا صپیامبر
دختر  -۱گوید: داناترین و ھوشیارترین مردم سه کس است: س مسعود

 صاحب مدین، که گفت:

بَِت َ�ٰٓ ﴿
َ
ۖ ِجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ �  ٱ َقوِيُّ لۡ ٱ َت َجرۡ  ٔۡ َ� سۡ ٱ َمنِ  َخۡ�َ  إِنَّ  هُ

َ
 ].٢٦القصص: [ ﴾مِ�ُ ۡ�

سـی را کن یرا بھتـرین، زکرم! او را استخدام ی از آن دو (دختر) گفت: پدیک«
ن مرد ین باشد (و او ھمیه قوی و امکسی است کنی آن کتوانی استخدام  ه میک

 .»است)!

ن َعَ�ٰٓ ...﴿   عزیز مصر، که گفت: -۲
َ
ٓ  أ وۡ  يَنَفَعَنا

َ
 .]٢١یوسف: [ ﴾اَوَ�ٗ  ۥَ�تَِّخَذهُ  أ

د برای ما سودمند یشا ز مصر)، به ھمسرش گفت: مقام وی را گرامی دار،ی(عز«
 .»م!ینکا او را بعنوان فرزند انتخاب یو  ،باشد

. ھنگامی که ابوبکر، عمر را جانشین ١ابوبکر، که عمر را جانشین خود کرد -۳
ای خالفت وی را ناخوش داشتند تا جایی که طلحه به ابوبکر  خود ساخت، عده

ت به پروردگارت گفت: اگر فردی تندخو و سنگدل را جانشین خود کنی، آن وق
گویم: بھترین فرد از  ترسانی؟! می گویی؟ ابوبکر گفت: آیا مرا از خداوند می چه می

خود منصرف  هھمان وقت از گفت س مسلمانان کردم. طلحه هاءت را خلیفیاول

                                           
 . ھمچنین ابن سعد آن را اخراج کرده است.]٣/٩٠ : مستدرک[حاکم آن را اخراج کرده است.  -١
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 .٢و١شد
شود که خداوند، بعد از خالفت ابوبکر، چه رحمت و خیر  گویم: بعدًا بیان می
 ن کرد.برکتی را نصیب مسلمانا

 ابوبکر صدیق اندیشی مصلحتکمال سیاست و 
اندیشی ابوبکر داللت دارد و نشان  آنچه که بر کمال سیاست و مصلحت

دھد که ابوبکر از تمامی خلفای امت اسالمی و بلکه از تمامی حاکمان امتھای  می
از  صدیگر بعد از پیامبران، برتر است، این است که به طور یقین رسول الله

یامبران و از تمامی مخلوقات، برتر است. در صحیح بخاری و مسلم به تمامی پ

اِ�يَل  َ�نُو اَكنَْت « فرمودند: صثبوت رسیده که پیامبر نِْبيَاءُ  �َُسوُسُهمُ  إرِْسَ
َ
 لُكََّما ، األ

ُمُرنَا َ�َما قَالُوا.  ونَ َ�يَْكرُثُ  ُخلََفاءُ  وََسيَُكونُ  ، َ�ْعِدى نىَِبَّ  الَ  َو�ِنَّهُ  ، نىَِبٌّ  َخلََفهُ  نىَِبٌّ  َهلََك 
ْ
 قَاَل  تَأ

لِ  بِبَيَْعةِ  فُوا وَّ
َ
لِ  األ وَّ

َ
ردند. ھر گاه، ک یم  یامبران، رھبریل را پیاسرائ یبن« .٣»فَاأل

 یامبریبعد از من، پ یشد. ول ین او میگر، جانشید یامبریرد، پک یفوت م یامبریپ
ستند) یه از اسالم نک( یادیز یارھاکه کند یآ یم ینانینخواھد آمد. البته جانش

شما به «ست؟ فرمود: ی. صحابه گفتند: پس دستور شما به ما چ»دھند یانجام م
را ادا ھا  آن د و حقوقینکد، به عھد خود، وفا یردکعت یه بکس کب، با ھریترت
». ردکرا باز خواست خواھد ھا  آن ر دستان،یرا خداوند در مورد حقوق زید. زیینما

ھر کس بعد از شخص برتر از خودش متولی امور شود، در معلوم و واضح است که 

                                           
 .٤/١٢٤، ٢٦٨و  ٢١٤، ١٦٤، ٣/١٦٣ :منهاج السنة -١
ایش در مھربانی و شکاف و خأل ابوبکر باھمت«گفته عایشه قبال در این باره ذکر شد که گفت:  -٢

بخشش و رفتار و خوی و انصاف، پر شد. آن شخص، عمر بن خطاب است. ماشاءالله به مادری که 
نظیر به دنیا آورد. او کافران را  شیر در پستانش برای عمر جمع شد. به راستی او را تک و بی

را شکافت و آن را خوار گردانید وآنان را شکست داد. و شرک را از ھر طرف تار و مار کرد. زمین 
است). ابن سعد از سعید بن مسیب روایت کرده که وقتی  سکاشت. (اشاره به فتوحات عمر

ابوبکر وفات یافت، شھر مکه تکان خورد. ابوقحافه گفت: چه اتفاق افتاده است؟ گفتند: پسرت 
ه فوت کرده است. گفت: مصیبت بزرگی است، چه کسی پس از او اداره امور جامعه را به عھد

 .]٨٥اثر سیوطی، ص  :تاريخ اخللفاء[گیرد؟ گفتند: عمر. گفت یار و رفیقش.  می
 .١٨٤٢شماره  :؛ صحیح مسلم٥٠، ب ٦٠ک  :صحیح بخاری -٣
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اندیشی نقص زیادی  صورتی که به نسبت فرد قبل از خود، در سیاست و مصلحت
داشته باشد، چنین نقصی بسیار واضح و آشکار است. با بررسی وضعیت حاکمان 

ز شود که ھرگاه پادشاھی پس از پادشاه دیگر، یا یک قاضی پس ا و امراء معلوم می
به قدرت برسد، در صورتی ھا  آن قاضی دیگر، یا بزرگی پس از بزرگ دیگر و امثال

جامعه نقص زیادی به نسبت اولی داشته باشد،  هکه دومی، در حکومت و ادار
آشکار و روشن است و تمامی اموری که حاکم اولی تنظیم کرده بود،  یچنین نقص
 شود. یابد و اوضاع دگرگون می تغییر می

اندیشی  ترین انسان از لحاظ سیاست و مصلحت بکر صدیق پس از کاملاما ابو
به خالفت رسید ولی به ھیچ صورت در اسالم نقصی به وجود نیامد. بلکه او با 

اش برگردد. و  قبلی هاسالمی به شیو همرتدان جنگید تا وضعیت مسلمانان و جامع
روع به جنگ با مردم را از دری وارد کرد که از آن خارج شده بودند. سپس ش

کافران از اھل کتاب نمود. و چیزھایی به امت اسالم یاد داد که بر آنان پوشیده 
بود. آنان را قوت و توان بخشید بدان گاه که ضعیف و ناتوان شده بودند، و آنان را 

با آنان رفتار کرد  یا شجاع و دلیر نمود بدان گاه که ترسو شده بودند. و به گونه
ھا از جمله مواردی بود که خداوند به  درستی دینشان شد. اینکه موجب صالح و 

را حفظ کرد. و از جمله مواردی بود که محقق  صآن دین امت محّمد هوسیل
ترین فرد برای خالفت و جانشینی  ترین و شایسته دارد که ابوبکر مستحق می

ر ھیچ کسی را به مانند ابوبک صبود. امت اسالمی بعد از پیامبر صرسول الله
بزرگ نداشته و از ھیچ کسی اطاعت نکرده آن گونه که از ابوبکر اطاعت کرده 
است بدون آنکه رغبت و ترسی وجود داشته باشد که مردم به خاطر آن، ابوبکر را 

 .١ھای ابوبکر است اند. و این از ویژگی بزرگ داشته و از او اطاعت کرده

سرسخت و نیرومند کمک خواهی از کمال ابوبکر صدیق این بود که از افراد تند و 
 کرد خواهی می کرد و از کمال عمر این بود که از افراد مالیم و نرم کمک می

ترین امور، برانگیخته  ترین و کامل ترین و منصفانه پیامبر گرامی ما با سرراست
جنگجو. او پیامبر رحمت و دلسوزی، و پیامبر جنگ   رو بود و ھم خوش  شد. او ھم

فرماید:  امتش ھم بدان متصف ھستند، ھمچنان که خداوند می و مبارزه بود.
                                           

 .٢٩٧و  ٢٥٢، ٤/٢١٦؛ ٣/١٢٥ :منهاج السنة -١
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﴿ ٓ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ   ]. ٢٩الفتح: [ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا

 .»ان خود مھربانندید، و در میفار سرسخت و شدکدر برابر «

ذِلَّةٍ ﴿فرماید:  و در جای دیگری می
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  ﴾فِرِ�نَ َ�

  ].٥٤:ةالمائد[
 .»رومندندیافران سرسخت و نکدر برابر مؤمنان متواضع، و در برابر «

میان تندی و سرسختی عمر و نرمی و مالیمت و فروتنی  صپس پیامبر
داد و ابوبکر و  روی و اعتدال در امور دستور می ابوبکر جمع کرده بود. و به میانه

افعال و کارھای آن دو در نھایت استقامت و کردند. پس  عمر ھم از او اطاعت می
پایداری بود. ھنگامی که خداوند جان پیامبرش را گرفت و آن دو به خالفت 
رسیدند، از کمال ابوبکر این بود که افراد تند و سرسخت و نیرومند را دوست 

رو و متعادل باشد و  کرد تا در کارھایش میانه داشت و از آنان کمک خواھی می می
و نرمی را با ھم بیامیزد، چون تنھا نرمی و فروتنی چیز بدی است، و تنھا سختی 

بود، پس باید در  صر جانشین پیامبرکتندی و سرسختی ھم چیز بدی است. ابوب
رو باشد؛ از این رو با عمر مشورت و نظرخواھی  تمامی امورش ھمانند او میانه

فرستاد.  ام بعضی از کارھا میکرد و خالد بن ولید را به نیابت از خود برای انج می
شده بود. به  صاین امر از کمال ابوبکر است که به خاطر آن جانشین رسول الله

ھمین خاطر در جنگ با مرتدان، شدت و تندی به کار برد و با این کار بر عمر و 
امثال او برتری یافت. پس خداوند تندی و شدتی در ابوبکر قرار داد که قبًال چنان 

 نبود.
عمر که ذاتًا فردی تند و سرسخت بود، از کمالش این بود که از افراد نرم  اما

رو و متعادل باشد. از این رو از  کرد تا در کارھایش میانه خواھی می و فروتن کمک
وقاص، ابوعبیده ثقفی، نعمان بن مقرن، سعید بن  ابوعبیده بن جراح، سعد بن ابی

شان افرادی صالح و پارسا بودند  ھمهکرد که  خواھی می عامر و مانند آنان کمک
که در عبادت و پارسایی از خالد بن ولید و امثال او باالتر بودند. خداوند متعال 
رأفت و نرمی و مالیمتی در عمر قرار داد که قبًال چنان نبود تا او را کامل گرداند 

 .١و به خاطر آن امیرمؤمنان شد

                                           
 .٤/٤٥٧ :جمموع الفتاوی. و نگاه کنید به ٢٣٩و  ١٥٨، ٤/١٣١؛ ٣/١١٢ :منهاج السنة -١
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 عبدالعزیزو عمر بن  راشدین خلفایکمال 
َهاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  اوند میخد ُّ�

َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا
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َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

  ]. ٥٩النساء: [ ﴾ِمنُ�مۡ 
اید، از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا،  ای کسانی که ایمان آورده«

و از کارداران و فرماندھان محمد مصطفی با تمسک به سنت او) اطاعت کنید، 
گرا بوده و مجری احکام  مسلمان خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حق

 .»شریعت اسالم باشند)

ْوِ� ﴿ هکلم
ُ
 ٱ َوأ

َ
به صاحبان قدرت مانند فرماندھان جنگ تفسیر شده، و  ﴾رِ مۡ ۡ�

خلفای  درست است. این دو وصف درھردو  به اھل علم و دین ھم تفسیر شده، و
ھای کامل در علم و عدالت، و سیاست  راشدین کامًال وجود داشت؛ زیرا آنان انسان

تر از دیگران بودند. مثًال  شان کامل و حکومت، بودند اگر چه در این موارد بعضی
تر از عثمان و علی بودند. و بعد از ایشان ھیچ  در این موارد ابوبکر و عمر کامل

 .١بود جز عمر بن عبدالعزیزتر ن کسی در این امور کامل

گیری کند و آنان را نکوهش و  کس بر ابوبکر و عمر و دیگر صحابه ُخردههر 
 سرزنش نماید

ھیچ دلیلی اصًال وجود ندارد که نشان دھد ابوبکر و عمر واجبی را ترک نموده 
کند و  گیری نمی . و ھیچ کس بر ابوبکر و عمر ُخرده٢اند یا حرامی را مرتکب شده

دین و  ) کسی که منافق و بی۱نماید بجز دو کس:  را نکوھش و سرزنش نمیآنان 
و دین اسالم  صخواھد بر پیامبر ملحد است که با طعن و سرزنش آن دو می

گیری نماید. این، وضیعِت معلم نخست رافضیان(اولین کسی که  ُخرده
لک و ھاست؛ ھمان طور که ما باطنی هبودن را ابتداع کرد) و وضعیت ائم رافضی

ُخرده گرفتند و  صگویند: این افراد بر یاران و ھمراھان رسول الله دیگر علما می
آنان را مورد مالمت و سرزنش قرار دادند، اینان تنھا و تنھا بدین خاطر این کار را 

بد دارد. و اگر مرد خوب و  یکردند تا کسی بگوید: مردی بد، یاران و ھمراھان

                                           
 .٢/١٦٩ :ةمنهاج السن -١
 بیان شد.» فدک«این عبارت در موضوع  -٢
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) کسی که جاھل ۲بودند.  انش ھم خوب و صالح میبود، یاران و ھمراھ صالحی می
و نادان است و در جھالت و ھواپرستی راه افراط را در پیش گرفته است. این، 

 وضعیت اغلب عوام شیعه است در صورتی که در باطن و درون مسلمان باشند.
 هبه عایشه گفته شد که افرادی به صحاب«روایت است که گوید: س از جابر
کنید  گویند، گفت: چرا از این تعجب می تی ابوبکر و عمر بد میح صرسول الله

از این دنیا رفته و عملشان منقطع شده، پس خداوند  صرسول خدا هصحاب
. و ١»شان منقطع نشود و ھمچنان ادامه داشته باشد دوست دارد که اجر و پاداش

، آنان من های خواھرزاد«از عروه روایت شده است که گوید: عایشه به من گفت: 
طلب مغفرت و بخشش  صالله اند که برای یاران و ھمراھان رسول امر شده

مسلم آن را روایت کرده ». گویند بکنند، اما در مقابل آنان را فحش و ناسزا می
 .٢است

 صرسول الله هگوید: تمامی کارھایی که به سبب آن صحاب /ابن تیمیه
اند، غالبًا دروغ و بھتان  فتهطعن و بدگوئی شده و مورد مالمت و نکوھش قرار گر

است. درست آن است که این اعمال، خطا و سھو بوده، و خطا و سھو ھم از 
بخشوده شده است و برای آمرزش گناھان اسباب متعددی  صرسول الله هصحاب

شود, ھمانطور که در  وجود دارد, (مثال کار نیک باعث پاک شدن گناھان می

ّ�ِ ٱ هِۡ�َ يُذۡ  تِ َسَ�ٰ �َۡ ٱ إِنَّ ﴿ قرآن کریم آمده است: و اغلب چیزھایی که به  ﴾اتِ  َٔ لسَّ
اند، از  را مورد نکوھش و سرزنش قرار داده صسبب آن یکی از یاران پیامبر

 .٣شود محاسن و فضایل او محسوب می

 ابوبکر خالفتمدت 
دو سال و چھار ماه خلیفه بود. سپس در سال سیزده ھجری، بیست س ابوبکر

نگاران است براساس آنچه که  سیره هانی وفات یافت. این گفتو دوم جمادی الث

                                           
 روایت کرده است.» جامع األصول«رزین آن را در کتاب  -١
 .٣٠٢٢شماره  :صحیح مسلم -٢
؛ ٢٥٨و  ٢٤٦ – ٢٤١، ١٧٥، ١٧٤، ١١٥، ٥٨، ٤٤ – ٣/٣٨؛ ٢٠٥و  ٤٤، ١/٤٣ :منهاج السنة -٣

٤/٢٥٦. 



 سابوبکر صدیق    ١٦٨

 

ابن عبدالبر آن را نقل کرده، و ابن اسحاق، ابن زیر، ابن قانع، ابن جوزی و ذھبی 
اند. و صحیح آن است که او شصت و سه سال عمر داشت. و این  بر آن جزم نموده

 .١نگاران و مؤرخان و علماست قول اکثر سیره

                                           
 .١/٧١ :طرح التثريب -١



 

 

 

 سرآرامگاه ابوبک

 لبه عایشه س اند که ابوبکر  ابن سعد و قاسم بن محمد روایت کرده
به خاک سپرده شود. پس ھنگامی که  صالله  وصیت نمود که در کنار رسول

مبارک  هابوبکر وفات یافت، قبری برای او کنده شد و سر مبارکش در کنار شان
 .١شدچسبیده  صالله  قرار داده شد و آرامگاھش به قبر رسول صپیامبر

شه در خواب یسعید بن منصور از سعید بن مسیب روایت کرده که او گفت: عا
مردم  هاش افتاد. آن را برای ابوبکر که از ھم دید که گویی سه تا ستاره در خانه

داناتر به تعبیر خواب بود، بازگو کرد. ابوبکر گفت: اگر رؤیای تو درست باشد، 
شود. سه بار این جمله را  اک سپرده میات به خ بھترین انسان روی زمین در خانه

وفات یافت، ابوبکر گفت: ای عایشه، این  صتکرار کرد. ھنگامی که رسول الله
 .٢ای بود که در خواب دیدی بھترین ستاره

 وصلی اهللا وسلم علی نبينا حممد، وعلی آله وأصحابه أمجعني
 ھجری قمری به اتمام رسید. ۱۴۰۸گردآوری و تنظیم آن، سال 

 بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم محمد

                                           
 .١٠٥ص  :یوطیتاریخ الخلفاء، اثر س -١
 .١٨٥ھمان، ص  -٢
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