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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 مقدمه

 احلمد هللا وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 اما بعد:

ن بنده ناچیز توانی بخشید تا در گویم که به ای می خداوند تبارك و تعالی را سپاس
جستجو بپردازد و از گنجهاي پر در و مروارید تاریخ  قلمرو عرصه تاریخ اصحاب نبی به

 مشتاقان اصحاب نبی تقدیم نماید. یاران نبی گوهرهاي فروزانی بر گزیند و به
روزگار درازي بر مسلمین سپري شد تا جایی که گروه کثیري از آنان چنان قسی 

 دانستند و نمی شدند که دیگر فرق بین حق و باطل، خیر و شر، مصلح و مفسد راالقلب 
یاد و  آنان را فرا گرفته بود که از اسالم به جز نامش چیزي دیگر را دراي  جهل به اندازه

دانستند، دربارهء  می دین بی اي که درباره رجال و فرماندهان خاطر نداشتند و به اندازه
دانستند و چه بسا با چشمان  نمی ان نامدار و فرماندهان رشید اسالممردان بزرگ و پهلوان

که در آن اي  خودم بسیاري از اینان را دیدم که براي خرید و یا خواندن کتاب یا مجله
ي متعددي ها زندگی مردي یا فرماندهی از شرق و غرب ذکر شده است به کتابخانه

گرفتند، و  می ند چنان تحت تاثیر قرارخواند می نمودند و هنگامی که آن را می مراجعه
 به اخالق فاسدشان اقتدا نمایند. دانستند که می خود را ملزم

اما یاران و پروانگان شمع رسالت را به خاموشی سپردند که با الگو قرار دادن آنها 
ي ها گردد و دل را از قید و بندهاي مادي و وسوسه می انسان در دنیا و آخرت کامیاب

 کند. می کند و صالحیت حرکت در مسیر معرفت را پیدا می كنفسانی پا
توخالی و قرار دادهاي گیرند و  می اخالقیات و ارزشهاي معنوي در خدمت دل قرار

کنند و بتهاي  می بند و بستهاي سوزان و عاقبت سور یکی پس از دیگري کعبه دل را رها
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شوند  می عزي و هبل سرنگونهوا و هوس، خشم و حسد، کینه و غرور . . . مانند الت و 
گردد در این حرکت روحی غیر از خدا از دل  می و حرم قلب براي جذب انوار الهی آماده

دهد براي  می بندد و انسان صاحب دل و وارسته هر کاري را که انجام می رخت بر
رضایت خداوند است در چنین رسالتی معیار صاحب دل، کوکبه دنیا و تجمل، زرق و 

یی روشن بر خط اتصالی حیاتند ها ت و فرمانروایی نیست، یعنی وظایف نقطهبرق، امار
گنجد و  نمی که در چهارچوب شخصیت منفی بندبازان سلطه جو و ریاکاران قدرت طلب

شود و زرق و برقها و تماثرها مانعی براي  می روح آدمی از معرفت و معنویت سیر آب
 گردد. نمی رسیدن او به مدارج معنوي

را ایجاد کند و اي  ن موقعی جامعه اسالمی باید اقتدا کردن به آنها چنین جامعهدر چنی
 :تنها به گفته شاعراي  ایجاد چنین جامعه

 یا چو علی به تیغ فراوان حصارگیر یا چو عمر بدره جهان قرار ده
هدف این حقیر از یعنی با عدالت عمري و شجاعت و دلیري علوي امکان پذیر است. 

 کتاب:تالیف این 
آشنا کردن جوانان مسلمان با سیره یاران نبی اکرم است تا اینکه گوهر حقیقی  اوال:

 فرماید: می خود را رایگان از دست ندهند چنانچه شاعر
 گوهري طفلی به قرصی نان دهد. هر که او ارزان خرد ارزان دهد

بینیم که با جدیت  می نگریم می کنیم و به هر کسی که می امروزه هر کجا که نگاه ثانیاً:
تمام در صدد است که عقیده، روش و هدف خود را ترویج داده و برتري آن را بر عقاید 
 و اهداف سایرین به اثبات برساند، و در این مورد کتابها و مقاالت زیادي نوشته و پخش

شود اما استدالالت درست در مراجع و کتب قدیم و دور از دسترس عموم به  می
 .اند شده فراموشی سپرده

حقانیت خالفت خلفاي راشدین سوالی است که براي هر نوجوان و جوان اهل  ،آري
یابند و در  نمی آید، اما بسیاري از این عزیزان جوابی را براي این سوال مهم می سنت پیش
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ه گردند تا دست آنها را گرفت می میان موجی از مجهوالت سر در گم اند و به دنبال کسی
 گمی نجات دهند. و از این سر در

به همین دلیل بر خود الزم دانستم تا در این مورد به تحقیق بپردازیم، شاید بخش 
تجربه  بی کمی از این مسئولیت خطیر را که بر عهده دارم، ادا شود. لذا خواننده جوان یا

با مطالعه این کتاب در خواهد یافت که اختالفات نگرشی که امروزه در جامعه مطرح 
دیر زمان نیز مطرح بوده است. بنابر این شایسته است که طرح این گونه مباحث است، از 

ر یا توهین به هم اختالفی موجب ستیزه جویی و تفرقه نگردد و دو طرف قضیه از تکفی
 جداً بپرهیزند.

 انی که خالصانه مرا یاري نمودند.با تشکر از تمام دوست
ه ما اخالص و تقوا عطا فرماید و ما را عاجزانه از خداوند منان مسئلت دارم که به هم

 .ه راه خود رهنمون سازد. ((آمین))ب
 20/3/81عبدالرحمن سلیمی 
 تربت جام





 
 

 خالفت و انتخاب

است  اهل شورا و اهل علم و اخالصاز آنجایی که خالفت در نزد اهل سنت  بنا بر 
ا دالیل این امر ، الزم است تبر سر کار آمدنداهل علم و تمامی خلفاي راشدین با راي 

 .)1(مهم مطرح گردد
چون اسالم انتخاب خلیفه و حاکم بر سرنوشت ملت را به مسلمین اهل شورا و  -1

تصریح نفرمودند،  ص اهل علم و اخالص واگذار نموده است. به همین دلیل رسول اهللا
 که چه کسی جانشین وي و سرپرست امور مسلمین گردد. 

 شینی تعیین نکردند.عد از خود جانپیامبر ب چرا -2
شد در حکم نبی بود که از طرف خداوند تعیین شده است  می اوالً: اگر جانشین تعیین

 .خاتم پیامبران بود صدر حالی که محمد
 گرفت سرانجام به حکومت ظالمان منجر می ثانیاً: اگر این سنت از طرف خداوند انجام

ام مسئولیت این امر به عهده شدند و سرانج می گردید و مردم از حق خویش محروم می
 بود. می خدا

مسعودي مورخ شیعی نقل کرده است که مردم به حضرت علی بعد از اینکه ضربه  -3
کنی؟ گفت: نه. همان طور که  نمی خورده بود گفتند: آیا کسی را به جانشینی خود تعیین

 . )2(گذارم می پیغمبر خدا آنها را به خودشان وا گذاشت من نیز به خودشان وا

                                           
خدا و پیامبر انتصاب گردیده است مردم دخلی در اما در نزد اهل تشیع خالفت انتصابی و از جانب  -1

 انتخاب خلیفه ندارند.
 8البدایه و نهایه ج -1378انتشارات علمی و فرهنگی  774مسعودي مروج الذهب (فارسی) ص -2

 .402ص
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تحت عنوان علت اي  پروفیسور عباس شوشتري دانشمند معاصر شیعی در مقاله -4
توانست کسی  نمی آن حضرت صریحاً«نویسد:  می انتخاب نکردن جانشین بوسیله پیغمبر

را معین کند، زیرا ختم نبوت شده بود و از تعیین یکی احتمال داشت، باز مقام اختصاصی 
  .)1(»براي او پیدا گردد

اگر رسول خدا مرا به  حضرت علی نقل شده است که فرمودند:در روایتی از  -5
 داشتم تا حق خود را بگیرم. نیز نمی گزید من از جنگ دست بر می جانشینی خود بر

فرمایند: به خدا سوگند اگر من تنها با دشمن روبرو شوم و جمعیت آنها به قدري باشد  می
اگر حضرت علی  عالوه بر آن، .)2(هراسم نمی تم وکه همه روي زمین را پر کند باکی نداش

از جانب خدا و رسول به خالفت منصوب شده بود، هرگز براي او جایز نبود که بنابر 
مصالح اجتماعی یا شخصی خالف فرمان خدا عمل کند و از این حق صرف نظر نماید. 

او آمدند، به خصوص هنگامی که مردم به طور اتفاق بعد از شهادت حضرت عثمان نزد 
دعوين والتمسوا غريي . . . وأنا لكم وزيراً خري « :به هیچ وجه برایش جایز نبود که بگوید

دست از من بردارید و دیگري را بخواهید و اگر من مشاور باشم بهتر « .)3(»لكم مني أمرياً 

 . »است از اینکه امیر باشم
شود و در این  می کشانده نظامی که بر پایهء انتصاب باشد، مسلماً به دیکتاتوري -6

  .)4(نظام مردم حق تعیین رهبر خویش را ندارند
علماي گذشته و « :)5(نویسد می ابن ابی حدید شارح نهج البالغه در این باره -7

که بیعت ابوبکر صدیق بیعت صحیح و  اند متاخرین ما و نیز علماي بصره و بغداد متفق

                                           
 .1362چاپ انتشارات عطایی  429پروفیسور عباس شوشتري. خاتم النبیین ص  -1
 .62نهج البالغه صبحی صالح، نامه  -2
 .91خطبه  7نهج البالغه شرح ابن ابی حدید ج -3
 مراد از این انتصاب غیر از انتصاب از جانب خداوند است. -4
 .1/27نهج البالغه شرح ابن ابی حدید ص  -5
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ه بنابر نص صریحی نبوده، ولی بر اساس شرعی و قانونی بوده است. این بیعت اگر چ
ي تعیین امام و رهبر شناخته ها اصل انتخابی صورت گرفت. که به اجماع یکی از شیوه

 . »شده است
آمد و  می به نظر شما اگر در نتیجه دعوت پیامبر حکومت و سلطنت موروثی پدید -8

شد، آیا  می ش منتقلدر بدایت امر جانشینی بالفصل آن حضرت به فردي از افراد خاندان
کرد که دعوت نبوي و کوششهاي اصالحی معاذ اهللا همه در  نمی جهان این گونه استنباط

خدمت خاندان پیامبر بوده و تمام تالشهاي وي به خاطر به قدرت رساندن خاندان خود 
و فراهم آوردن زندگانی مرفه و آینده درخشان و اختصاص زعامت و رهبري به آل خود 

تقدیر و برنامه تنظیمی خداوند دانا چنین بود که رسول خدا کسی را به  بوده است.
جانشینی خود انتصاب نکند و بعد از وي هیچ یک از اهل بیت و خاندان هاشمی 
بصورت بالفصل، جانشین وي نگردد. بلکه نخستین جانشین او از خاندان دیگري بود و 

ن و اصحاب پیامبر کسی از او زمانی خالفت به سیدنا علی رسید که در میان مسلمی
اي  افضلتر و تواناتر از حمل بار خالفت وجود نداشت. بدین وسیله جاي اعتراض و شبهه

براي کسی باقی نماند. پس راز تاخیر خالفت علی بنابر همین حکمت بود که خداوند در 
  .نظر داشت و کار خداوند همواره از روي حساب و برنامه دقیق است

این انتخاب از شیوه انتخاب و حکومت موروثی که بر اساس خون و مسلمین با  -9
شم که بدون شک ها نسب استوار بوده نجات یافتند. اگر در مرحله اول خلیفه از بنی

شد، آنگاه حکومت دنیوي و ریاست دینی و معنوي  می اهلیت این کار را داشتند انتخاب
نوعی پاپیسم و روحانیت گرایی شد و بدین وسیله  می شم محرز و منحصرها براي بنی

)PRIESTHOODآمد. همان گونه که در بین مسیحیها این مقام روحانیت  می ) پدید
 وجود دارد.  Giergyگرایی بنام اکلیروس 

شد، همان عواقب وخیم و آثار سوء که در مقام روحانیت مسیحی و نظام  می اگر چنین
 المی و در بین پیروان این دین بوجودطبقاتی مجوسی و برهمایی پدید آمد، در جامعه اس
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آمد و رهبري جامعه و پیشواي مذهبی و حق راي و منابع اقتصادي منحصر و  می
آمد که  می شد و در طول تاریخ نسلهایی بوجود می مخصوص یک طبقه خانواده دانسته

 دانستند و معتقد می این طبقات را از سطوح عموم انسانها، بلکه از مقام بشریت برتر
ي مشخص ها شدند که آنان باید بوسیله اموال و نذورات و هدایا و صدقات و سهم می

 .)1(زندگی کنند
انتخاب حضرت ابوبکر یک اتفاق تصادفی یا نتیجه دسیسه و برنامه از پیش طرح  -10

شده نبود. که به موفقیت انجامید. برنامه تنظیمی الهی و تقدیر و خواست خداوند مقتدر و 
خواست آن را بر سایر  می اهر لطف و عنایت خاص الهی به این دین بود ومظهري از مظ

 ادیان غالب گرداند و وحدت کلمه را حفظ کند. 
ايض قد ـمـأال إن القدر السابق قد وقع والقضاء ال«فرماید:  می حضرت علی در این باره

حضرت و آگاه باشید آنچه که پیش آمد مقدر بود (انتقال خالفت به آن « .)2(»تورده

خالفت خلفاء) و واقع شد و آنچه حکم و اراده خدا به آن است تعلق گرفته، پی در پی 
 . و نیز در فرازي دیگر خشنودي خود را از این برنامه الهی اعالن داشته»پیش خواهد آمد

ما از قضا  و قدر او راضی هستیم « .)3(»رضينا عن اهللا قضاء وسلمنا اهللا أمره«فرماید:  می
 . »م امر او هستیمو تسلی
شاید کسی بگوید که حضرت ابوبکر سیدنا عمر را به خالفت انتصاب کرد.  -11
دهیم که حضرت ابوبکر در روزهاي آخر عمر خود با همه پرسی و مراجعه به  می جواب

آراي عمومی حضرت عمر را براي جانشینی خود پیشنهاد کرد. اگر چه به لیاقت و 
شناخت با این وجود او را به مقام  می شت و او را به خوبیاطمینان دا  س شایستگی عمر

خالفت انتصاب نکرد. بلکه به خاطر احترام به افکار عمومی به آراي مردم مراجعه نمود. 
                                           

 37نهج البالغه فیض االسالم خطبه:  -1
 .37نهج البالغه فیض االسالم خطبه:  -2
 .122منبع سابق ص  -3
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پس از اینکه از بزرگان مهاجر و انصار نظر خواهی کرد به جانشینی سیدنا عمر وصیت 
خواند. به مسجد رفت و خطاب به کرد. و متن وصیت نامه را در مالء عام براي مردم 

فتن مردم چنین گفت: من کسی را از میان بستگان و خویشاوندان خود براي بدست گر
ام. بلکه منتخب من عمر است. مردم یک صدا جواب  زمام رهبري شما انتخاب نکرده

آمده  61شنیدیم و اطاعت کردیم. و در کتاب اخبار عمر ص  )1(»سمعنا وأطعنا«دادند 

حضرت علی مرتضی فرمودند: ما جز به عمر به کسی دیگر راضی نیستیم. با در  است که
انتخابی  س رسیم که انتخاب حضرت عمر  می نظر گرفتن همه این شرایط به این نتیجه

به موقع، موفق و الهام شده از جانب اهللا بوده است. و بدین وسیله خداوند این دین را 
است آن را بر تمام ادیان غالب گردانیده و بر جهان مورد لطف خود قرار داد. و خواسته 

ي بیمار و قدرتهایی که زمام بشریت را بدست گرفته و آزادي آنها را ها پهناور و جامعه
 سلب کرده بود پیروز گرداند. 

 فرماید:  می در نهج البالغه س حضرت علی -12
وه إماماً كان ذلك فإنام الشور للمهاجرين و األنصار، فإن اجتمعوا علی رجل وسم«

هللا رضی فإن خرج من أمرهم خارج بطن أو بدعة ردوه إلی ما خرج منه فإن أبی قاتلوه علی 

 .)2(»مومنني و واله اهللا ما تولیـاتباعه غري سبيل ال

شورا در امر خالفت مختص مهاجرین و انصار است. هرگاه مهاجرین و انصار بر «
ا نامیدند، مورد رضایت خداست. اگر کسی از شخصی اتفاق کردند و او را امیر و پیشو

طریق طعن یا احداث بدعت از راي مهاجرین و انصار مخالفت نماید او را به اطاعت باز 
 . »گردانید، اگر سرکشی کرد او را به قتل برسانید

                                           
شرح زندگانی خلیفه دوم اثر شبلی و سیماي فاروق اعظم اثر مال عبداهللا  رجوع شود به کتابهاي -1

 احمدیان و فاروق اعظم اثر هیکل و تاریخ کامل ابن االثیر و تاریخ ابن جوزي و دیگر کتب تاریخ.
چاپ ایران. ترجمه  848چاپ  848چاپ بیروت یا مکتوب ششم ص  446نگاه نهج البالغه ص  -2

 محمد علی انصاري.
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 یان گفتار اشاره شده به این آیه:در پا

َ َوَمن ﴿ ِۦ َما �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل مِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤمِنَِ� نَُوّ�ِ
ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصً�ا    .]115[النساء:  ﴾١١٥تََو�َّ

کند، بعد از آنکه معلوم شد براي او هدایت و غیر راه مومنین   صهر که مخالفت با پیامبر «
گردانیم و در آوریم او را در  می جهتی که دوستش دارد، رهنمود را پیروي کند او را به همان

 . »جهنم و بد جایی است
شود که تعیین امیر امري اجتماعی و موکول به راي بزرگان اجتماع است که  می روشن

 شود.  می هر کسی را انتخاب مردند امیر
 حضرت علی به خالفت عالقه نداشت و د

 فرماید: می ر جایی
ا این کفش پاره نزد من محبوبتر از امارت بر شما است لکن براي اینکه سوگند به خد

 ا باطلی را بر اندازم قبول کردم.حقی را اقامه کنم ی

 با رأي عموم اهل حل و عقد  سانتخاب عمر 

آراي عمومی(عموم اهل حل و عقد را به   سانتخاب سیدنا عمر  سحضرت ابوبکر 
ما از ترس اینکه برگزاري انتخاب بعد از مرگش کند. ا می حواله و أهل علم و دانش)

منجر به اختالف و جنگهاي خونین گردد و منجر به از هم پاشیدن جهان اسالم گردد. 
دهند که انتخابات در روزهاي آخر عمر او برگزار شود. در  می حضرت ابوبکر دستور

انصار مدینه حالی که یک پایش در جهان دیگر و پاي دیگرش در این جهان، مهاجرین و 
 آنچه بر سر من آمده است شما :گوید می به آنها چنین . و)1(کنند می را به دور خود جمع

دانید و گمان ندارم که از این بیماري برخیزم. و خدا ذمه شما را از بیعت من آزاد کرده  می

                                           
نقل از  69ص  ñشبلی  ñو حیاه عمر  59و اخبار عمر ص  36عمر ابن خطاب ابن جوزي ص  -1

 عبداهللا احمدیان. 164کتاب سیماي فاروق اعظم ص 
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 هر کس را دوست دارید همین ،است و کار شما را به خودتان بر گردانیده است. بنابراین
ام زمامداري تعیین  ید زیرا بهتر است تا من زندهحاال براي زمامداري خویش انتخاب کن

  س به دستور حضرت ابوبکر .)1(نمایید مبادا بعد از من دچار تفرقه و اختالف گردید
مهاجرین و انصار برخاستند و جلسات مشورتی تشکیل دادند ولی در جلسات مشورتی 

رأينا يا خليفة رسول « برگشتند و گفتند:  س حضرت ابوبکررسند و پیش  اي نمی به نتیجه

 .»راي ما اي جانشین رسول خدا راي شماست« )2(»اهللا رأيك
شاید کسی را که من تعیین کنم شما در مورد او دو دسته  :گفت  س حضرت ابوبکر

 گفتند: راي شما را قبول داریم.  .)3(شوید
و با اینکه  .کنیم می ضی باشید. گفتند عهدگفت: عهد کنید که به راي من را  س ابوبکر

با این  عمر ابن خطاب را خوب شناخته بود، چه در زمان پیامبر و چه در زمان خویش
باره او با اکثر صحابه مشورت خصوصی کرد. که در میان آنها عبدالرحمن بن  حال در

مامداري از تمام کسانی که در نظر دارید، بیشتر شایسته مقام ز  س عوف گفت: عمر
 حالت از خشونت و تند مزاجی دارد.است، اما یک 

است و هرگاه من ابوبکر گفت: تاکنون خشونت عمر براي تبدیل نرم خویی من بوده 
ام او براي تعدیل آن نرم جویی را نشان داده است و اگر زمام امور در  خشونتی نشان داده

به او گفت فعالً این مطلب را  کند. پس می دست او قرار گیرد خیلی از خشونتها را ترك
نزد دیگران بازگو مکن و بعد از بیرون رفتن او عثمان بن عفان را خواند و نظر او را جویا 

                                           
نقل از  69ص  ñشبلی  ñو حیاه عمر  59و اخبار عمر ص  36عمر ابن خطاب ابن جوزي ص  -1

 عبداهللا احمدیان. 164کتاب سیماي فاروق اعظم ص 
نقل از  69ص  ñشبلی  ñو حیاه عمر  59و اخبار عمر ص  36خطاب ابن جوزي ص عمر ابن  -2

 عبداهللا احمدیان. 164کتاب سیماي فاروق اعظم ص 
نقل از  69ص  ñشبلی  ñو حیاه عمر  59و اخبار عمر ص  36عمر ابن خطاب ابن جوزي ص  -3

 عبداهللا احمدیان. 164کتاب سیماي فاروق اعظم ص 
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از او کسی نیست. پس ابوبکر با سعید بن  تر شد. ایشان هم فرمودند که از میان ما شایسته
د و عموماً به کن می زید و سعید بن حضیر و کسان دیگر از مهاجرین و انصار مشورت

 .)1(دهند می مشورت  س زمامداري عمر

  موافق هستند  س تمام اصحاب با نظر ابوبکر

به او  رسید،  س به حضور حضرت ابوبکر  س فرداي آن روز عبدالرحمن بن عوف
اهل نظر در مورد پیشنهاد تو دو بخش هستند بخشی از آنها عیناً نظر شما را دارند  :گفت

 .)2(اند ن اینکه این پیشنهاد موافق نظر شماست آن را پذیرفتهو بخش دیگر به عنوا
عثمان بن  کاتب خوداز موافقت اهل نظر مطمئن شدند   س وقتی حضرت ابوبکر

عفان را خواستند و به او گفتند بنویسد: به نام خداوند بخشنده مهربان، این است عهد و 
رود و نزدیک به  می ان بیرونکه از این جهاي  وصیت ابوبکر بن قحافه در آخرین لحظه

آورد و  می شود. در این لحظات هر کافري ایمان می که به جهان دیگر وارداي  اولین لحظه
شود. من جانشین خود قرار  می کند و هر دروغگویی صادق می هر گناهکاري یقین پیدا

ت خاموش گردید و به حال  س در این هنگام و در این نقطه حساس صداي ابوبکر ،دادم
ولی کاتب با سابقه آگاهی قطعی بر منظور حضرت ابوبکر توصیه  مد،اغما و بیهوشی در آ

به هوش آمد   س عمر بن خطاب را. پس از چند لحظه ابوبکر ،نامه را این طور ادامه داد
و به عثمان گفت: بگو ببینم چه نوشتی؟ عثمان براي او خواند. جانشین خود قرار دادم 

کامالً مسرور گشت، که عثمان در حال بیهوشی او عین   س بکرعمر بن خطاب را. ابو
منظور او را نوشته است. پس به عثمان گفت: ادامه دهید، حرف او را بشنوید و از او 

ام و  است که من درباره او تصور نموده اطاعت کنید. اگر او به عدالت رفتار کرد این همان

                                           
 .92ص  1و فاروق اعظم هیکل ج 59و اخبار عمر ص  7ص ñشبلی  ñحیاه عمر  -1
و حیاه عمر  60و احبار عمر ص  1571ص  4و تاریخ جریر طبري ج 32ص 2تاریخ ابن اثیر ج -2

 .171ن سیماي فاروق اعظم ص  7ص
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شود. و من  می هان خویش حتماً مجازاتاگر به راه انحراف رفت پس هر کس بر اثر گنا

ِيَن ﴿ جز خیر و نیکویی منظور نداشتم و از پشت پرده غیب هم آگاهی ندارم وََسَيۡعلَُم ٱ�َّ
يَّ ُمنَقلَبٖ 

َ
و خواهند دانست ظالمان که بکدام جا «یعنی:  .)1(]227الشعراء: [ ﴾يَنَقلُِبونَ  َظلَُمٓواْ أ

 .» باز خواهند گشت
 )2(ین عهد نامه را امضا کردند و آن را براي توده مردم ارائه دادندا  س حضرت ابوبکر

کنید؟ عموماً گفتند:  می و به آنها گفتند: آیا به شخصی که در این عهدنامه هست بیعت
در حالی که بر چند نفر تکیه داده بودند به میان مردم مسجد آمدند و به  .طعناأسمعنا و

ام که با او خویشی  جانشین براي خود تعیین کردهه من آنها گفتند آیا راضی هستید ک
. حرف او را اطاعت کنیدام و از او  خود کردهندارم. من عمر بن خطاب را جانشین 

فاروق را خواست  س پس ابوبکر .)3(سمعنا وأطعنادر مسجد عموماً گفتند:  مردم ،بشنوید

این مشکل و  دانست به او توصیه کرد. حضرت ابوبکر پس از حل می و آنچه الزم
گردد به  نمی حصول اطمینان از اینکه بعد از او جهان اسالم دچار تفرقه و تجزیه و نابودي

 فکر کارهاي شخصی خود افتاد و درباره غسل و کفن و دفن خویش وصیت کرد و بعد
 از چند روز به لقاء اهللا پیوست.

فت و به حضرت فاروق در نصف اخیر شب از مراسم دفن ابوبکر صدیق فراغت یا
منزل خویش برگشت و ساعتها در اندیشه مسئولیتهاي عظیمی که بر دوش او آمده بودند 
غرق گردید و فردا صبح زود که به مسجد آمدند. مردم به صورت امواج به او روي 

                                           
 نقل از س ف. ñ 26ص  2ج ñهیکل  ñابوبکر صدیق  -1
در روایتی هست که وقتی  6عمر ص و اخبار  93ص  1و فاروق ج 174ص  2تاریخ ابن اثیر ج -2

ابوبکر از پنجره خانه به مردم گفت: آیا به انتخاب من راضی هستید؟ علی مرتضی گفت: ما به جز 
 عمر به کسی دیگر راضی نیستیم. نگاه: سیمان فاروق اعظم.

با این عبارت آمده که حضرت علی  231س ف. در شرح تفتازانی ص  18ص 7ج البداية والنهاية -3

 با کسی که انتخاب شده است موافقم اگر چه عمر باشد. وافقت علی من فيها ولو كان عمرمودند: فر
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هیجانی که داشت تا حدي آرام گرفت و ظهر همان روز . )1(آوردند و با ا و بیعت کردند
منبر رفتند و  يبر باال ،رد که جمع عظیمی از مردم آمدهبه مسجد آمد و مشاهده ک

 تاریخی ایراد نمودند. به علت طوالنی شدن کالم اینجا بحث را به پایاناي  خطبه
به سیماي فاروق تواند براي پی بردن به حقیقت این واقعه  می رسانم. خواننده عزیز می

 اعظم مراجعه کند.

 در پرتوي آیات قرآن   س حضرت ابوبکر

وهُ ﴿ -1 ِيَن َ�َفُرواْ ثَاِ�َ ٱثۡنَۡ�ِ إِۡذ ُهَما ِ� ٱۡلَغارِ إِۡذ إِ�َّ تَنُ�ُ ۡخرََجُه ٱ�َّ
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱ�َّ َ�َقۡد نََ�َ

َ َمَعَنا اگر او (پیامبر) را یارى نکنید، «یعنی: . )2(]40: التوبة[ ﴾َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِۦ َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

]  د هنگامى به او یارى کرد که کافران در حالى که یکى از دو تن بود [از مکهدر حقیقت خداون
گفت: نگران مباش. بى گمان  بیرونش کردند، هنگامى که در غار بودند، آن گاه که به یار خود مى

 .» خداوند با ماست
ار ثور همراه خداوند متعال او را در این آیه ستوده است، چون او هنگام هجرت در غ

 ل خدا بوده است.رسو

2- ﴿ �َ�ۡ
َ
ٰ  ١٧وََسُيَجنَُّبَها ٱۡ� ِي يُۡؤِ� َماَ�ُۥ َ�َ�َ�َّ و بزودى « یعنی:  .)3(]17[اللیل:  ﴾١٨ٱ�َّ

بخشد تا  شود. همان کس که مال خود را (در راه خدا) مى با تقواترین مردم از آن دور داشته مى
 . »پاك شود

                                           
 .186تاریخ خلفاي راشدین ص  -1
 .136و10، الطبري 536ص  2التفاسیر ج ةصفو -2

. این آیه در شان جمعی از اصحاب نازل 503ص  6، تفسیر کابلی ج570ص  3التفاسیر ج ةصفو -3

اي که در مورد معین نازل شده و  نویسد: آیه آنهاست جالل الدین سیوطی میشده که صدیق جزء 
لفظ آن عمومیت ندارد باید آن را با همان مورد بسنده کرد و شامل موارد دیگري نساخت مثل آیه 
سیجنبها که درباره ابوبکر نازل شده و درباره آن ادعاي اجماع کرده اند. امام فخر رازي با توجه به 
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یه در شان حضرت صدیق نازل شده است، زمانی مفسرین بر این اتفاق دارند که این آ
که ایشان تمام مال خود را در راه خدا صرف کرده و پشت سر هم هفت نفر برده را که به 
علت اسالمشان مورد آزار و اذیت کفار قرار گرفته بودند خرید و آزاد کرد، خداوند در 

اي  کرده و در آیهرا ((اتقی)) یعنی بزرگترین متقی معرفی   س این آیه حضرت صدیق

ۡ�َقٮُٰ�م﴿ دیگر آورده است
َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
ترین شما نزد  گرامى«یعنی:  .﴾�ۡإِنَّ أ

آید که حضرت صدیق از  می از تطبیق دو آیه این طور بر .» خداوند با تقواترین شماست
 تمام صحابه افضلتر است.

ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِ ﴿ -3 ِ لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ َجَرة یعنی: . ]18[الفتح:  ﴾ۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ

  .»راضى و خشنود شد -هنگامى که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند -خداوند از مؤمنان«
این آیه در مورد صلح حدیبیه نازل شده که خداوند رضایت خود را از کسانی که با 

ن نموده (که یکی از آنها حضرت پیامبر تا آخرین قطره خون خود بیعت کردند اعال
هستند) بدیهی است که علم الهی محدود به زمان و مکان نیست، او عالم به ما   س ابوبکر

کان و ما یکون است و با توجه به علم خویش اگر از کسی اعالن رضایت کند رضایت او 
  ود است. خداوند تعالى  إلی األبد از ابوبکر راضی و خشن ،ابدي خواهد بود، بنابراین

                                                                                                             
ۡ�َقٮُٰ�مۡ ﴿و آیه:  آیه باال

َ
� ِ ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ

َ
اند که برترین مردم بعد از رسول  استدالل کرده ﴾إِنَّ أ

خدا صدیق اکبر است، و هر کسی که گمان کند که این آیه به واسطه کلمه االتقی که با الف و الم 
اه کرده است، گردد اشتب ذکر شده عمومیت دارد و شامل هر کسی که به آن صفت متصف است می

کند که  اي که داللت بر عموم کند نیست و الف و الم وقتی افاده عموم می زیرا که در این آیه صیغه
موصول و یا معرفه در صیغه جمع باشد و بعضی اضافه کرده اند یا مفرد باشد به شرط آنکه الف و 

که اجماعی است که الف و الم عهد نباشد و حال آنکه الف و الم در کلمه اتقی موصول نیست، زیرا 
شود و کلمه اتقی هم جمع نیست بلکه مفرد است مخصوص  الم موصول به افضل التفضیل نمی

کند و بنابراین  صیغه افضل التفضیل وقتی که با الف و الم ذکر شده افاده قطع مشارکت دیگري را می
شود. شرح عقاید اهل  می دانند باطل است و فقط شامل ابوبکر صدیق قول کسانی که آیه را عام می

 .254سنت ص 
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ْولُواْ ٱۡلَفۡضِل ﴿ -4
ُ
تَِل أ

ۡ
ْوِ� ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوَ� يَ�

ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِ أ  .)1(]22النور: [ ﴾مِنُ�ۡم َوٱلسَّ

کسانی که از شما داراي وسعت و فضل هستند از دادن به نزدیکان و «یعنی 
  س صدیق باره حضرت این آیه هم به اتفاق مفسرین در». خویشاوندان انکار سرباز نزند

تهمت زده شد و نوزده آیه از قرآن به   س نازل شده است. زمانی که به حضرت عایشه
 ياز انفاق به مسطح که شریک تهمت و از اقربا  س تبرئه او نازل گشت. حضرت صدیق

بود دست کشید، حال آنکه پیش از این واقعه با وي حسن سلوك   س حضرت صدیق
 انفاق را دوباره شروع کرد.  س یقداشت و بعد از نزول آیه حضرت صد

ُ بَِقۡو�ٖ ﴿ -5 ِ� ٱ�َّ
ۡ
ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ فََسوَۡف يَأ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ُ�ِبُُّهۡم  َ�ٰٓ

ذِلَّةٍ 
َ
ۥٓ أ ٍ� َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوُ�ِحبُّونَُه ِعزَّ

َ
ى مومنان، هر ا«یعنی:  .)2(]54: ة[المائد﴾ َ�َ ٱلُۡمۡؤمِنَِ� أ

که از شما برگردد از دین خود پس خواهد آورد خدا گروهى را که دوست میدارد ایشان را و 

 .» اند بر کافران اند براى مومنان درشت طبع ایشان دوست میدارند او را متواضع
و قیام علیه مرتدین بعد از پیامبر دارد.   س این آیه داللت بر ایمان ابوبکر صدیق

ا قیام بر علیه آنه  س عاي پیامبري کردند و مانعین زکات که حضرت ابوبکرکسانی که اد
 کرد و آنها را نابود کرد.

ُ ﴿و گفته خداوند که فرمود:  ِ� ٱ�َّ
ۡ
 .»...پس خواهد آورد خدا« ﴾...فََسۡوَف يَأ

دهد که آرم  می آورد، پس خداوند بالفاصله قومی را علیه آنها حرکت می در مقابلشان
آنها این است که خداوند آنها را دوست دارد و آنها خداوند را دوست دارند. بر و نشانه 

مومنان فروتن و در مقابل کفار سر سخت هستند و مصداق این گفته خداوند همانا 
 بوده است.  س حضرت ابوبکر

                                           
 .84الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص  ñ 929ص  4تفسیر کابلی ج  ñ 323ص  2التفاسیر ج  ةصفو -1
 براي مطالعه بیشتر به کتاب سیره مصطفى مراجعه کنید. ñ 1التفاسیر ج  ةصفو -2
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6- ﴿ ُ َ ٱ�َّ ن َ�ُقوَل َرّ�ِ
َ
َ�ۡقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
را بکشید  خواهید مردى آیا مى« .]28[غافر:  ﴾�

 .» است» اللَّه«گوید: پروردگار من  بخاطر اینکه مى
اگر چه این آیه در مورد مردي از بنی اسرائیل است ما این آیه در مورد حضرت 

زدند و حضرت ابوبکر  می آید. زمانی که مشرکین پیامبر را می صادق  س ابوبکر صدیق

ن ﴿ آمدند و گفتند:  س صدیق
َ
َ�ۡقُتلُوَن رَُجً� أ

َ
� ُ َ ٱ�َّ مشرکین با شنیدن این آیه  ﴾َ�ُقوَل َرّ�ِ

 افتادند و او را زدند تا بیهوش شد.  س به جان حضرت ابوبکر

 از احادیث و راویان   س اثبات خالفت حضرت ابوبکر

ةَ « -1 فَ يْ ذَ نْ حُ الَ رسول اهللا سعَ : قَ الَ نِ صقَ يْ ذَ ِاللَّ وا ب تَدُ اقْ مْ فَ ائِى فِيكُ قَ ا بَ  مَ رِ دْ  : الَ أَ

ر مَ عُ رٍ وَ كْ وبَ بُ  أَ دِ عْ نْ بَ   .)1(»مِ

دانم ماندن من در  نمی فرمودند:  ص از حضرت حذیفه روایت شده که آن حضرت«
شوند  می میان شما تا چه موقع است لذا با دو نفر (ابوبکر و عمر) که بعد از من خلیفه

نسبت به حقانیت خالفت صدیق یک لمحه تردید   س . حضرت علی»اقتدا کنید
 کند.  می روایت  س ، چنانچه حافظ عبداهللا در کتاب استیعاب از حضرت علیاند کردهن

عن قيس بن عبادة قال: قال يل عيل بن أيب طالب: إن رسول اهللا مرض ليايل «. «» -2

  صفلام قبض رسول اهللا » مروا أبابكر يصل فليصل بالناس«وأياماً ينادی بالصالة فيقول: 

  صإلسالم وقوام الدين فرضينا لدنيانا من ريض رسول اهللا نظرت فإذا الصالة علم ا

  .)2(»سلديننا، فبايعنا أبابكر 

                                           
 .3/222مشکوه المصابیح  ñترمذي  -1
ص  5، ابو داود ج322ص  2الکامل ج  -111نکاه تاریخ اسالم ص  ñ 1/257 صفة الصفوةمسلم،  -2

کنند اینکه پیامبر ابوبکر را در نماز بر همه اصحاب مقدم  . شیخ ابوالحسن اشعري چنین نقل می234
تر و بعد  تر به سنت بعد مسن تر به قرآن و بعد آگاه کرده متواتر است و چون پیامبر فرمودند: اول آگاه
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کند: که آن حضرت چند شبانه  می حضرت قیس بن عباده از حضرت علی روایت«
فرمود: که ابوبکر را  می  ص شد، آن حضرت می روز مریض بودند و براي نماز اذان گفته

وفات یافت من اندیشیدم   ص هد. زمانی که آن حضرتبگویید که براي مردم امامت د
 که نماز شعار اسالم و اساس و ستون دین است لذا ما براي دنیاي خود کسی را انتخاب

براي پیشواي دین ما انتخاب کردند، پس ما به دست   ص کنیم که او را آن حضرت می
 .»عت کردیمبی  س ابوبکر

مِ « -3 طْعِ نِ مُ ِ بْ بَريْ ن جُ ا س عَ ةٌ النَّبِيَّ قَ أَ رَ تَتِ امْ : أَ :  صلَ الَتْ هِ قَ يْ ِلَ ع إ جِ رْ ا أَنْ تَ هَ رَ أَمَ فَ

أْيتِ أَ  يني فَ ِدِ ْ جتَ : إِنْ ملَ الَمُ هِ السَّ يْ لَ الَ عَ تَ قَ َوْ : املْ قولُ َا تَ أَهنَّ كَ كَ دْ ْ أَجِ ملَ ئْتُ وَ يْتَ إِنْ جِ أَ رَ ا أَ بَ

رٍ  كْ   .)1(.»بَ

آمد و به آن   ص نی پیش پیامبرکند که ز می حضرت جبیر بن مطعم روایت«
گفتگو کرد، آن حضرت دستور دادند که بعداً بیاید، آن زن اي  حضرت نسبت به معامله

گفت: که اگر آمدم و شما را نیافتم (اگر شما فوت کردید) پیش چه کسی بیایم؟ آن 
بیا. این حدیث و حدیث جلوتر دلیل روشنی است، بر   س حضرت فرمود: پیش ابوبکر

منقول   ص . چنانچه در مستدرك حاکم از حضرت انس س حضرت صدیق خالفت
له بنی مصطلق او را به نزد آن حضرت فرستادند، که ما زکات خود را بعد از یاست، که قب

بعد از او نام حضرت عمر و حضرت   س شما به چه کسی بدهیم فرمودند: به ابوبکر
 . »عثمان را بردند

4- » ٍّ ىلِ نْ عَ نِ النَّ  س عَ الَ  صبِىِّ عَ نَّةِ  :قَ َ لِ اجلْ ولِ أَهْ هُ ا كُ يِّدَ رُ سَ مَ عُ رٍ وَ كْ و بَ بُ الَ وَ أَ ا خَ مَ

لِنيَ  سَ املُْرْ ِيِّنيَ وَ  . )1(  »النَّب

                                                                                                             
م باید در نماز مقدم شود بنابر همین تقدم ابوبکر دلیل قاطعی است بر اولویت تر در اسال مقدس

 .113ابوبکر براي خالفت، عبداهللا احمدیان سیماي فاروق ص 
 .5/73، بخاري 11تاریخ اسالم ص  ñترمذي  -1
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فرمودند:   ص کند: که آن حضرت می روایت  ص از پیامبر  س حضرت علی
نبیاء ز اغیر ا اند حضرت ابوبکر و حضرت عمر، سردار بزرگان (سالخوردگان) اهل جنت

 .‡و مرسلین 
با اسانید متعدد منقول است، مطلب حدیث این   س ف) این حدیث از حضرت علی

شوند حضرت ابوبکر و حضرت عمر  می نیست که کسانی که در جنت سالخورده
شود و همه نوجوان خواهند  نمی گیرند، زیرا در جنت کسی سالخورده می سردارشان قرار

کنند  می انی که در دنیا سالخورده و پیر فوتشد. بلکه مطلبش این است: که کس
سردارشان خواهند شد. همچنین است مطلب آن حدیث که حضرت حسین سردار 

 (مثل مسئله باال). اند جوانان اهل جنت

  .)2(»خري األمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر«قال:   سعن عيل بن أيب طالب  « -5
که بهترین این امت بعد از «د: روایت شده که ایشان فرمودن  ساز حضرت علی  

 .»مبر، ابوبکر و پس از آن عمر استپیا
 . اند ف) این گفتار حضرت علی است که از او هشتاد نفر روایت کرده

  .)3(»أنت صاحبي يف الغار وصاحبي عىل احلوض أليب بكر:  ص قال رسول اهللا« -6
حوض  ودي و برفرمودند: که تو رفیق غار من ب  س به ابوبکر  ص حضرت رسول «

 .»کوثر نیز رفیق من خواهی شد

                                                                                                             
فضایل  95رقم  1/36اخرجه ابن ماجه فی المقدمه  3747رقم  5/273اخرجه الترمذي فی مناقب  -1

 عهد خلفاي راشدین. 107اب رسول نگاه تاریخ اسالم ص اصح
 .115تاریخ اسالم ص  ñبخاري  -2
 .3/222، مشکوه 110نگاه تاریخ اسالم ص  3752رقم  5/275ترمذي فی مناقب  -3
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تِهِ قال:   صعن النبي   سعن أيب سعيد اخلدري  « -7 بَ حْ َّ ىفِ صُ ىلَ نِّ النَّاسِ عَ مَ نْ أَ إِنَّ مِ

ةَ اإلِ  لَّ رٍ ، إِالَّ خُ كْ ا بَ بَ تُ أَ ذْ َ تِى الَختَّ مَّ نْ أُ لِيالً مِ ا خَ ذً تَّخِ نْتُ مُ لَوْ كُ رٍ ، وَ كْ ا بَ بَ الِهِ أَ مَ الَمِ ، الَ وَ سْ

َّ ىفِ الْ  نيَ بْقَ رٍ ـيَ كْ بِى بَ ةُ أَ خَ وْ ةٌ إِالَّ خَ خَ وْ دِ خَ جِ سْ  .)1(»مَ
به تحقیق که « :فرمودند  ص از حضرت ابو سعید خدري روایت شده از آن حضرت

از همه بیشتر احسان کننده به من در رفاقت به اموال خویش ابوبکر است، اگر من غیر از 
گرفتم، لکن محبت و اخوت اسالم  می تم پس ابوبکر را خلیلگرف می خدا کسی را خلیل

 . »است و در مسجد به غیر از دروازه ابوبکر دروازه کسی دیگر باز نشود

ال ينبغي لقوم فيهم  يقول:  صقالت: سمعت رسول اهللا   لعن عايشه « -8

 .)2(»أبوبكر أن يؤمهم غريهم
براي جماعتی که «دند: فرمو  ص روایت شده که آن حضرت  س از حضرت عایشه

 . »ابوبکر در آن وجود داشته باشد مناسب نیست که شخص دیگري امامت بدهد

  .)3(»أرحم أمتي بأمتي أبوبكر قال: قال رسول اهللا:  س  عن أنس بن مالك« -9
روایت شده فرمودند: از همه امت من نسبت به امتم   س از حضرت انس بن مالک«

 .»مهربانتر است  س ابوبکر

أال أخربكم بخري هذه األمة  منرب:ـعن عبد خري قال: سمعت عليا يقول علی ال« -10

  .)4(»بعد نبيها، قال: فذكر أبابكر ثم قال: عيل أخربكم بالثاين قال فذكر عمر

                                           
و انظر  3740رقم  5/270أخرجه الترمذي بروایۀ أبی سعید الخدري فی مناقب  ñ 5/73بخاري ج  -1

 .108اه: تاریخ اسالم عهد خلفاي راشدین ص ، نگ8/590جامع األصول 
 ترمذي و بخاري. -2
 ترمذي. -3
 استیعاب. ا -4
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گفت:  می شنیدم که بر باالي منبر  س از عبد خیر روایت شده که از حضرت علی«
بعد از پیامبر، پس حضرت ابوبکر را نام برد و  آیا خبر دهم شما را به بهترین این امت«

 دوباره گفت: آیا خبر دهم شما را به بهترین این امت بعد از ابوبکر پس نام حضرت عمر
 .»را برد  س

يف مرضه: ادعي يل أبابكر أباك   ص قالت: قال يل رسول اهللا لعن عائشة « -11

قول قائل: أنا، ويأبی اهللا و املؤمنون وأخاك حتی أكتب كتاباً فإين أخاف أن تتمنی متمناً وي

  .)1(»إال أبابكر
در موقعی که مریض بودند به من   ص روایت شده پیامبر  س از حضرت عایشه«

 را، هر آیینه مناي  فرمودند: پدر و برادرت را برایم صدا کن، تا این که بنویسم نوشته
من هستم و خداوند و مومنان خالفت را آرزو کند و بگوید که اي  ترسم که آرزو کننده می

 . »دانند می کسی دیگر را ناپسند  س غیر از ابوبکر

، الْ  أنه قال: ص عن رسول اهللا« -12 ينَ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ُ نَّةِ اخلْ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ نيَ ـعَ يِّ دِ هْ مَ

ذِ  اجِ ِالنَّوَ ا ب يْهَ لَ وا عَ ضُّ   .)2(»عَ
بر شما است عمل کردن به سنت من و  روایت شده: که فرمودند  ص از رسول خدا«

سنت خلفاي راشدین، هدایت شده، (راه یافته) و بگیرید سنتها را با دندانهاي نواجذ 
 .»(محکم بگیرید

أبوبكر يف اجلنة وعمر يف اجلنة وعثامن يف اجلنة وعيل يف اجلنة وطلحه يف اجلنة وزبري « -13

يب وقاص يف اجلنة وسعيد بن زيد يف اجلنة يف اجلنة وعبدالرمحن بن عوف يف اجلنة وسعد يب أ

  .)3(»وأبو عبيدة بن اجلراح يف اجلنة

                                           
 .7/110مسلم  -1
 احمد، ابو داود -2
 .566ص  مشکوة المصابیح -3
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ابوبکر بهشتی است، عمر بهشتی است، عثمان بهشتی است،  :فرمودند  ص پیامبر«
علی بهشتی است طلحه و زبیر بهشتی است، سعد بن ابی وقاص بهشتی است، سعید بن 

 .»است بن جراح بهشتی زید بهشتی است و ابو عبیده
اصطالح عشره مبشره ده یار بهشتی در فرهنگ اسالمی یک واژه معروف و آشنا است، 
رسول گرامی اسالم به ده نفر از یاران خویش نوید وعده بهشتی بودن را داده است، 

گیرد و بر  می ي آن حضرت از وحی الهی سرچشمهها بدیهی است که تمام اخبار و گفته
 ودن این افراد اعالن فرمودند.ی باساس وحی، ایشان به بهشت

 آیه والیت 

ِيَن َءاَمُنواْ ﴿: سوره مائده 55استناد کرده شده به آیه  ُ َورَُسوُ�ُۥ َوٱ�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ إِ�َّ
َكٰوةَ َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصَّ  جز این نیست«یعنی:  .]55: ةالمائد[ ﴾٥٥ٱ�َّ

که دوست شما خداست و رسول او و مومنانى که بر پا میدارند نماز را و میدهند زکوة را و 

 .»ایشان پیوسته نمازگزارند
در حال رکوع بود که فقیري آمد   س : که حضرت علیاند در شان نزول این آیه گفته

و درخواست کمک کرد، حضرت علی هم انگشترش را به او صدقه داد و این آیه در حق 
 او نازل شد. 

در این آیه والیت به معناي رهبري است، که منحصر به ولی : مراد از اند امامیه گفته

 علی  ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ و کسانی است که ایمان آوردند، و مراد از  ص خداوند و پیامبر
اما در نزد ما این آیه بر این موضوع وارد  .)1(است، چون او در حال رکوع صدقه داد  س
 ده است. نش

قرینه اول: این آیه در شان تمام مهاجرین و انصار نازل شده است به دلیل اینکه با 
صیغه جمع (الذین) آمده است و این معنا حقیقی (الذین) است، اگر چه گاهی مجاز 
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شود، اما در این جا دلیلی براي صرف نظر کردن از معناي ظاهري  می حمل بر مفرد هم

رکوع حسی و عملی نیست زیرا صدقه دادن  ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ ﴿ مرادآن وجود ندارد. و اما 

مْ ( در حال نماز مبطل نماز است، بلکه مراد از آن خشوع و فروتنی است  وَ هُ

عُونَ  اشِ  . )1()خَ
آید بلکه گاهی مراد از آن یاور، دوست،  نمی قرینه دوم: از لفظ ولی معناي رهبري الزم

  :)2(ز آن یعنیهمسر و رییس است. و آیه بعد ا

ْ دِيَنُ�ۡم ُهُزوٗ ﴿ َُذوا ِيَن ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� وتُواْ � َولَعِبٗ َ�ٰٓ

ُ
ِيَن أ ا ّمَِن ٱ�َّ

ۡوِ�َآءَ 
َ
اَر أ   ]57: ةالمائد[ ﴾ٱۡلِكَ�َٰب مِن َ�ۡبلُِ�ۡم َوٱۡلُكفَّ

و مسیحیان)) و از کافران به دوستی اي مومنان کسی را از اهل کتاب یعنی ((یهودیان «
 .»گیرند می کنند و به بازي می نگیرید که دین شما را مسخره

شود که در اینجا (ولی) به معناي رهبر باشد، زیرا ممکن نیست که در  می مانع از آن
این آیه اولیا را که (جمع ولی) است به معناي رهبر گرفت، چون به ذهن هیچ یک از 

ده (و نخواهد کرد) که کسی از یهود یا نصاري را خلیفه کنند (اما طرح مومنان خطور نکر
دوستی و رفت و آمد به عنوان همکار و همسایه قابل تصور بوده است لذا خداوند اهل 

  .)3(ایمان را از دوستی با آنان بر حذر داشته است)

ِينَ ﴿ قرینه سوم: َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .﴾َ�ٰكُِعونَ ﴿ و ﴾�َيُۡؤتُونَ ﴾ ﴿يُقِيُمونَ ﴿  ﴾َ�ٰٓ

تمام کلمات این آیه به صورت جمع است هیچ جایش مفرد نیست و حضرت علی 
است و اي  یک نفر است، معلوم شد که این آیه در شان یک نفر نیست در شان عده

شوند آقا پشتیبان نداریم قوم یهود ما را ترك کردند بعد  می شود کسانی شاکی می چطور
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 خالفت و انتخاب                                                     30

 

قایان ناراحت نباشید حضرت علی یک نفر پشتیبان خدا به آنها دلداري بدهد که آ
شماست اگر این طوري معنی کنیم با عقل سازگاري ندارد اینکه بگویید قومی دشمن 

گوید که اگر آن عده  می شماست، ناراحت نباشید یک نفر پشتیبان شماست، بلکه در اینجا
اصحاب رسول اهللا  یهودي شما را رها کردند شما ناراحت نباشید مومنین تمام یاران و

 یک نفر (حضرت علی).پشتیبان شما هستند نه 

و او را به معناي حال مراد گرفتند و این چیز مسلمی  ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ﴿ قرینه چهارم:
است که واو در معناي جمع معناي حقیقی است و در حال این معنی مجازي است و این 

ي مجازي دلیل و قرینه الزم است، تا یکی از قوانین اصول است که براي اختیار معنا
وجود نداشته باشد ترك معناي حقیقی و اختیار معناي مجازي اصالً اي  زمانی که قرینه

کند این واو در معناي جمع نیست و در معناي  می جایز نیست و اینجا چه مدرکی داللت
شود.  می این حال است از این هم بگذریم، اگر واو را در معناي حال مراد بگیریم نتیجه

که بعد از چند جمله به صورت حال ذکر شود این اي  بنابر دستور زبان و نحو عربی جمله

 ﴾َوُهۡم َ�ٰكُِعونَ  ﴿ گیرد پس به این صورت می از مجموعه چند جمله معطوفه حال قرار
اةَ و﴿ تنها حال ضمیر یوتون الزکوه نیست بلکه حال ضمیر كَ ونَ الزَّ تُ ؤْ يُ ونَ ال وَ يمُ قِ الةَ يُ   ﴾صَّ

 باشد. می هر دو
را در حال رکوع انجام دادن یک داستانی بیان شده، ولی  زکوةقرینه پنجم: خوب حال 

 گیرد.  می دهند، این معنی ندارد که نماز در رکوع انجام می نماز را در رکوع چطور انجام
که  قرینه ششم: از این هم بگذریم این قول را بپذیریم مسئله اینجاست که گفته شده

دهند این براي ما ثابت نشده که حضرت علی غنی و صاحب زکات بوده تاریخ  می زکات
دهد که حضرت علی بیش از غذاي یک شبانه روز را در  می زندگی حضرت علی گواهی

داد که در منزلش بیش از یک شبانه روز غذایی باشد چه  نمی داشت. اجازه نمی منزل نگه
و نقره و وسایل انفرادي دیگر که زکات واجب شود. طبق برسد به پول، چه برسد به طال 
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قانون شرعی زکات بر صاحب نصاب واجب است نه بر آدم فقیر و آن هم شرط است که 
 زکات واجب شد از این هم بگذریم. یک سال بگذرد چطور

قرینه هفتم: زکات دادن به مسلمانان الزم است به کافر الزم نیست، سائل از کجا 
این انگشتر مال من است مسلمان تا زمانی که گفته نشود آقا این ملک مال  متوجه شد که

 تواند این را برداشت کند که این ملک مال من است و نمی تو، با انداختن یک انگشتري
 استفاده کند و از این هم بگذریم.تواند از آن  نمی

شود که پرداخت  می اش این ان و این مسائل را بپذیریم نتیجهقرینه هشتم: اگر این داست
زکات در حال رکوع مورد ستایش قرار گرفته و مسلماً چیزي که در آیه قرآن مورد 

گیرد بنابراین  می ستایش قرار گیرد اگر فرضاً واجب قرار نگیرد حداقل مستحب قرار
شود در رکوع  می استجباب، این الزم است همان طور که در جاهاي دیگر زکات ادا کرده

 شود. نمی شود و هرگز ادا نمی در حالی که چنین چیزي مشاهدهنیز ادا شود 

َكٰوةَ ﴿قرینه نهم: لفظ لَٰوةَ َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ مضارع هستند و مضارع داللت بر  ﴾يُقِيُموَن ٱلصَّ

َكٰوةَ ﴿ گیرد نه یک بار و می استمرار دارد یعنی این کارها همیشه انجام مستقبل  ﴾يُۡؤتُوَن ٱلزَّ
دهند، این یک نوبت نیست که معنی کنیم  می حیاتشان مومنین زکاتاست یعنی تا زمان 

 رسد در رکوع زکات می دهند، یعنی هر بار که نوبت زکات می اینها در رکوع زکات
دهند براي این موضوع حداکثر یک داستان بیان شده است. و بار دومی و سومی  می

ده باشد در صورتی که باید وجود ندارد که حضرت علی در رکوع زکات یا انگشتري را دا
 بر دوام و تکرار حداقل سه بار این عمل انجام گرفته باشد. بعد این مفهومش درست در

 آید. در حالی که این داستان را تمام محدثین و حفاظ حدیث مانند ابن حجر و غیره می
 نویسد که کالً داستان ضعیف است. می

داستان به مقام حضرت علی و به مقام نماز قرینه دهم: این داستان را اگر بپذیریم این 
 توهینی است زیرا حضرت علی شخصی بوده است که او را تاریخ به این صورت معرفی

کند، در حال نماز به بدنش  نمی آورند و اطالع پیدا می کند که از پاي مبارکش تیر در می



 خالفت و انتخاب                                                     32

 

بدنش در حال  شود از می شود که من تیر خوردم خون جاري نمی شود متوجه می تیر زده
شود که سائلی  می شده، چطور متوجه می شود که خون از بدنش جاري نمی نماز متوجه

آمده و بعد انگشترش را در آورد و انداخت که بردارد و برود این عمل کثیر خالف مقام 
فی توهین آمیزي است به نماز است و هم خالف مقام حضرت علی است اصالً معر

 حضرت علی.
 از علی توجهش به خدا نبوده بلکه به یک سائلی بوده و صداي مردم راکه در حال نم

آید و حضرت  نمی کند و درست در نمی شنید چنین چیزي با نام حضرت علی موافقت می
 ز این است که این طور معرفی شود.علی مقامش خیلی باالتر ا

ر وقت شنیدن رود که د می قرینه یازدهم: حصر در إنما به عنوان خبر براي کسی بکار
خیر نسبت به آن متردد و مشکوك باشد. وقتی که این آیه نازل شد در مورد خالفت هیچ 

حضور داشت)   ص اختالفی وجود نداشت زیرا آن موقع عصر نبوت بود (و رسول خدا
 . )1( و امامت به نیابت از نبوت هست، پس دلیلی براي آوردن إنما نیست

ر عاري و خالی است نیازي به آوردن انما و حصر زیرا مادامی که ذهن مخاطب از خب

ُ َورَُسوُ�ُۥ﴿ نیست بنابراین (مراد از َما َوِ�ُُّ�ُم ٱ�َّ  فقط یاري و دوستی است.  ﴾...إِ�َّ
 ) و گاهی بر اولویت او براي خالفت چنین استدالل شده که او پسر عموي پیامبر2
بوده است پس اگر از راه وراثت  بوده است. و از سایر خلفا به آن حضرت نزدیکتر  ص

 .)2(هم باشد او سزاوارتر است
 جواب آن به دو دلیل است:

 کند بلکه مسلمانان خود نمی اوالً واضح است که اسالم امامت را بر مبناي وراثت تایید
 ریش به عنوان خلیفه بیعت نمایند.توانند با هر کسی از ق می
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سزاوارتر بود   ص لماً عباس عموي پیامبرثانیاً: اگر اصل مبتنی بر وراثت باشد مس
 نزدیکتر و از نظر سن هم بزرگتر بود.   ص به پیامبر  س زیرا که او از حضرت علی

داماد رسول   س ) پس چه بسا گاهی بر اولویت او چنین استدالل که حضرت علی3
 است.  ص خدا

 جوابش این است که:
  س سزاوارتر از حضرت علی  س اگر اصل مبتنی بر دامادي باشد پس حضرت عثمان

را به عقد   ص دو دختر پیامبر  س است، چون حضرت عثمان  س و حضرت ابوبکر
 خود در آوردند.

 
 

 واقعه غدیر خم

  ص در اواخر ذي قعده سال دهم هجري پیامبر خدا )1(نویسد: می دکتر جواد مشکور
تند، چون سفرهایی که با زنان و یاران و افراد بسیاري براي اداي حج فرض به مکه رف

  ص پیش از این به مکه رفته بودند، همگی صورت عمره داشت این تنها حج پیغمبر خدا
در دوران زندگی او بود و چون در آخرین سال زندگی حضرت روي داد آن را حجه 

 . اند الوداع خوانده
 حضرت علی که در این هنگام از یک ماموریت جنگی از یمن فرا رسیده بود و چند

برداشت، کسی را به جاي خود به لشکریان خویش   ص قربانی براي حج پیغمبر
گمارده، به رسول خدا پیوست لشکریانی که از یمن آمده بودند غیبت او را مغتنم شمرده 

  س از غنایم تعدادي لباس برداشته و پوشیدند. پس از اداي مراسم حج حضرت علی
بر آشفت به جانشین خود گفت: چرا ایشان  بازگشت و چون لشکریان را در آن حال دید

                                           
 دکتر محمد جواد مشکور، محقق شیعه و استاد دانشگاه تهران. -1
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را بر آنان  ها ؟ وي عرض کرد: که من این جامهاند را پوشیده ها بدون اجازه من این جامه
 وشانیدم تا آراسته و زیبا باشند.پ

از تن بیرون کنند و جاي خود بگذارند، لشکریان  ها فرمود که جامه  س حضرت علی
  ص بردند پیامبر  ص شکایت پیش رسول خداسخت برنجیدند و   س از حضرت علی

 ایراد فرموده در آن میان فرمودند:اي  براي فرو نشاندن این فتنه برخاست و خطبه
اي مردم از علی شکوه نکنید به خدا قسم وي در امري که مربوط خدا و در راه حق «

ج رسول . پس از اداي مراسم ح»باشد سختگیرتر از آن است که از او به توان گله کرد
 بازگشت. با اردوي خود به سوي مدینه  ص خدا

در هجدهم ذي حجه سال دهم هجري در راه به آبگیري به نام غدیر خم که نزدیک 
جایی به نام جحفه بود رسید، مسلمانان در آنجا با رسول خدا از شتران خود فرود آمدند 

خطبه در حق حضرت  خواند و بعد ازاي  خطبه  ص تا چندي بیاسانید. . . سپس پیامبر
همه عامه و خاصه (سنی و شیعه) این حدیث را  ». من كنت مواله. .«فرمود:   س علی

 از او  س نقل کردند، منتهی محدثان عامه آن را مربوط به نارضایتی لشکریان علی
 .)1(دانند و محدثان شیعه مربوط به جانشینی او می

 حدیث غدیر 

امامت حضرت   ص اعتقاد این است که پیامبر امامیه معتقدند که جمله اصول مذهب
را معین کرد و او را به عنوان خلیفه بعد از خود تعیین نمود و چنین استدالل   س علی

 کردند: 

                                           
 2ج  46فروغ ابدیت ص  ñ 5/183ج  البدایۀ والنهایۀ 6و  4نگاه تاریخ شیعه و فرقه هاي اسالم ص -1

 نشر دانش اسالمی جعفر سبحانی.انتشارات 
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وقتی که رسول خدا در هجدهم ذي حجه از حجه الوداع بازگشت و به مکانی که آن 
نْ « فرمودند:  س نامیدند رسید در آنجا توقف کردند و در حق علی می را غدیر مَّ مَ هُ اللَّ

اهُ  ادَ نْ عَ ادِ مَ عَ ، وَ االهُ نْ وَ الِ مَ مَّ وَ هُ ، اللَّ الهُ وْ ٌّ مَ يلَ عَ الهُ فَ وْ نْتُ مَ  .)1( كُ
هر کسی من دوست او هستم علی هم دوست اوست، خداوند یاور کسی باش که «

 .»یاور اوست و دشمن کسی باش که دشمن اوست
 ل تشیع به کتاب الغدیر عالمه امینی مراجعه شود. براي آشنا شدن بیشتر با دالیل اه

پاسخ اول این است: که به فرض صحت آن، مطلبی در آن نیست که اشاره نماید که او 
رود،  نمی براي خالفت از دیگري برتر و اولی است و لفظ مولی هم به معناي امام به کار

س من موالي او فرمودند هر ک  ص این از یک جهت و اما از جهت دیگر آن حضرت
موالي اوست، یعنی در زمان حیات و بعد از رحلت آن حضرت،   س هستم پس علی

اش این است که باید در زمان  ل بر والیت حضرت علی باشد، الزمهپس اگر این قول دلی
هم سرپرستی و مسئولیت امور را داشته باشد چرا که او بنابر این قول شریک   ص پیامبر

 ي و والیت است در حالی که کسی که شریک آن حضرتدر رهبر  ص آن حضرت
نیست و به فرض اگر این روایت داللت اولویت کند، الزم نیست بر الویت در   ص

اللهم وال يف ترصفه «فرمودند:  می بود، همانا می رهبري و خالفت داللت کند اگر چنین

 . )2(»وعاد من مل يكن كذلك
و فرمان اوست و دشمن کسی باش که خداوند یاور کسی باش که تحت اختیار «

 . »تحت اختیار او نیست
د تا در بین شان نزاع بوجود امتش را در سر در گمی قرار ده  ص الزم نبود پیامبر

 آید.

                                           
 3/246المصابیح  ةمشکو -1
 . نقل از شرح عقاید اهل سنت.171نصر لاللی ص  -2
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الهُ : «مردم آزار بود؟ پس حدیث  ص نعوذ باهللا پیامبر وْ نْتُ مَ نْ كُ فقط داللت  »...مَ

اگر غیر از این باشد جا دارد که کند،  می  س بر قدرت و منزلت واالي حضرت علی
از این مطلب خالفت بوده چه چیزي مانع شد که در آن   ص بپرسیم اگر مقصود پیامبر

سابقه که به روایتی هشتاد هزار و به روایتی دیگر یکصد بیست و چهار  بی اجتماع انبوه  و
تغییر باشد  غیر قابلرا با عبارتی واضح و صریح که   س خالفت علی اند هزار نفر بوده

 اعالن نکند.
نویسد: مطلبی که بر ما مجهول است این است، که چرا  می دکتر محمد جواد مشکور

مسلمیت آن به  در اجتماع سقیفه کسی از مهاجر و انصار سخنی از حدیث غدیر با وجود
 میان نیاورده است.

 الاگر طرفداران حضرت علی از این حدیث که از تاریخ صدور آن کمتر از یک س
و بایستی همه کسانی که در حجه الوداع حاضر بودند آن را بخاطر داشته  )1(گذشت می

 شد. می کردند، سرنوشت اسالم طوري دیگر می باشند ذکر
نعوذ باهللا همه مرتد شدند و حکم پیامبر را نادیده گرفتند و یک نفر نبود که بگوید «
 .»در حجه الوداع چنین فرمودند  ص پیامبر

باشد من جمله، سید، آقا، ارباب، بنده، آزاد  می مولی داراي معانی زیادي پاسخ دوم:
کننده، بنده آزاد شده، ولی نعمت، نعمت دهنده، شریک، پسر، پسر عمو، خواهر زاده، 

 .)2(عمو، داماد نزدیک، قریب خویشاوند، پیرو، تابع
آیه ده  در اینجا (مولی) به معناي دوست است، نه خلیفه چنانچه در سوره محمد

 فرماید: می خداوند

                                           
 .85شیعه و فرقه هاي اسالم محمد جواد مشکور صفحه  -1
 .1997ص  2فرهنگ الروس ج -2
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نَّ ٱلَۡ�ٰفِرِ�َن َ� َمۡوَ�ٰ لَُهۡم ﴿
َ
ْ َوأ ِيَن َءاَمُنوا َ َمۡوَ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ

َ
یعنی: . ]11محمد: [ ﴾١١َ�ٰلَِك بِأ

این به سبب آن است که خداوند دوست (کار ساز) مسلمان است و به سبب آن است که «
  فرماید: می خداوند 41سوره دخان آیه  . و نیز در»کافران را هیچ کار سازي نیست

ۡوٗ� َشۡ� ﴿ وَن  ٔٗ يَۡوَم َ� ُ�ۡغِ� َمۡوً� َعن مَّ روزي «یعنی:  .]41الدخان: [ ﴾٤١ا َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

 . »شود نمی که دفع نکند هیچ دوستی از دوست دیگر چیزي را و نصرت داده
مطلقاً به معناي خلیفه  و چندین آیه دیگر که در همه مولی به معناي دوست است و

 بکار نرفته است. 
 همان طور که گفتیم پس از قضیه غدیر خم ابوبکر  ص سوم: اینکه حضرت رسول

بود باید او  می خلیفه  س را در مدت بیماري به جاي خود به مسجد فرستاد اگر علی  س
  .)1(فرستاد می را به مسجد

عمویش در هنگام بیماري پیغمبر  خلیفه بود تقاضاي عباس س چهارم: اینکه اگر علی
برود و از او درخواست تعیین خلیفه نماید بیمورد   ص نزد آن حضرت  س که علی

 .)2(خواهد بود
) حضرت علی مقام وزارت را براي خود 91پنجم: اینکه در نهج البالغه خطبه (

ر خدا و فرماید. کسی که به امر خدا و رسول خلیفه شده باشد حق ندارد از ام می انتخاب
 . )3(رسول تخلف نماید. و به وزارت غیر خلیفه تن در دهد

                                           
جانشینی و  البته انتخاب ابوبکر صدیق از جانب پیامبر به امامت نماز به معناي انتصاب ایشان به -1

امامت نبود بلکه تایید ایشان و معرفی لیاقت وي به مهاجر و انصار بود تا در انتخاب رهبر و امام بعد 
 از پیامبر دچار هیچ گونه شبه و سر در گمی نشوند.

 ، نقل از شرح عقاید اهل سنت.269روضه الصفا ص  -2
من ـحدكم ولعيل أطوعكم وأسمعكم لدعوين والتمسوا غريي وان تركتموين فأنا كأ« 7ج  91خطبه  -3

 نهج البالغه شراح ابن ابی حدید. .»وليتمواه أمركم وأنا لكم وزيراً خري لكم مني أمرياً 
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من به موجب عهد و  )1(فرماید: می ) حضرت علی37ششم:  اینکه نهج البالغه خطبه (
میثاقی که در گردن داشتم، با خلفا بیعت کردم. کسی که خودش خلیفه است، چگونه 

به عهد و میثاق براي بیعت با دیگران بندد. اعتراف  می براي بیعت با دیگران عهد و میثاق
دلیل روشنی است بر اینکه حضرت علی داراي مقام خالفت نبوده و موضوع غدیر خم 

 طی با امر خالفت نداشته است.ارتبا
به اینکه حضرت رسول براي خود خلیفه معین  اند هفتم: اینکه تمام مورخین بیان کرده

ه مسجد فرستاده و بعد از رحلت رسول را از لحاظ بزرگی سن ب  س نکرده و ابوبکر
 ن لحاظ او را به خالفت برگزیدند.مهاجرین و انصار به همی

بود   س از تشکیل غدیر خم ابالغ خالفت علی  ص هشتم: اینکه اگر مقصود پیامبر
  س و خدا به او امر فرموده بود (بلغ ما أنزل إلیک) واجب بود صریحاً بفرماید علی

ست، ایما و اشاره در امر به آن حضرت که ستون خیمه اسالم است خلیفه و جانشین من ا
) با و اهللا يعصمك من الناسشایسته رسول نیست، در صورتی که خدا او را اطمینان داده (

این اطمینان واجب بود همان طور که احکام نماز، روزه، زکات، حج و جهاد را صریحاً 
ک و تردید الغ فرماید که مردم دچار شرا هم صریحاً اب  س ابالغ فرموده خالفت علی

 نشوند و گمراه نگردند.

ْ مِنُ�ۡم ﴿ فرماید: می خداوند 55نهم: اینکه در سوره نور آیه  ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ
ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهمۡ  �ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ

َ
ٰلَِ�ِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ٱۡ� ْ ٱل�َّ  .]55النور: [ ﴾وََعِملُوا

و کارهاي نیکو انجام  اند خداوند وعده داده است کسانی از شما را که ایمان آورده«یعنی: 

 . »، به خالفت بر گزیند، همان طور که قبالً کسانی را به خالفت برگزیده استاند داده
این آیه یکی از معجزات قرآن است که در زمان ضعف و ذلت، و یاس مسلمین، 

داري را به آنها مژده داده، و پیش گویی فرموده است این آیه را آیه خالفت و زمام 

                                           
 شرح ابن ابی حدید. 2ج  162ص  -1
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 متعدد  ص گویند که صریحاً داللت دارد، بر اینکه خلفا و جانشینان پیامبر می استخالف
 خواهد بود و منحصر به فرد نیست.

و   س و عمر  س خلیفه بالفصل باشد یعنی خالفت ابوبکر  س اگر حضرت علی
شود و موردي براي صیغه جمع  نمی ست. چون خالفت منحصر به فردباطل ا  س عثمان

ماند و اعجاز قرآن مبدل به چند کلمه کاذبه خواهد شد، بنابراین  نمی و ضمیر جمع باقی
آیه استخالف دلیل قاطعی است بر صحت خالفت خلفا و بطالن اختصاص آن به 

 . س حضرت علی
 شود. می و ائمه درست  س ممکن است گفته شود: که مصداق جمع از علی

می گوییم غیر از حضرت حسن آن هم به طور ناقص احدي از ائمه به مقام خالفت 
و چه مانعی  اند و همه بر اثر ظلم ظالمان وقت در زندان و یا گوشه گیر بوده اند نرسیده

  س دارد که به احترام قرآن در راي مهاجرین و انصار و احترام گفتار خود حضرت علی
  س بیعت و اقتداي او به خلفا و درست بودن تزویج شهر بانو با حضرت حسین و صحت

ف خالفت داشت و رفع اختال می که امیر از خلفا دریافتاي  و حالل بودن حقوق سالیانه
 آنها را هم درست بدانیم.

شود  می دهم: اینکه اگر مقصود از کلمه (مولی) خلیفه باشد. ترجمه عبارت این طور
  س هر کسی هستم علی هم خلیفه اوست. خدایا خلیفه کن هر کس که علیمن خلیفه «

 .»را خلیفه کند . . .
به امر خدا و رسول خلیفه شد، چرا از امر خدا و رسول   س یازدهم: اینکه اگر علی

 تخلف نمود. و همه جا از قبول خالفت گریزان بود. و وزارت را بر خالفت ترجیح
 ورزد. نمی از امر خدا و رسول تخلف  س داد. بدیهی است که علی می

شود که قضیه غدیر خم به هیچ وجه ارتباطی با امر خالفت  می از این دالیل روشن
نداشته و مقصود حضرت فقط ترغیب والیت و دوستی علی بوده که خشم و سوء ظن 
فاتحین یمن رفع و تبدیل به حسن ظن شود. جاي بسی تعجب است که یکصد و بیست 
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ر هزار نفر که در غدیر خم حضور داشتند در ظرف یک سال همه مردند و و چهار نف
اهل سقیفه بنی ساعده  منقرض شدند یک نفر هم باقی نمانده بود که داستان غدیر را به

 تذکر بدهد.
 واقف به آن آیات و احادیث بود یا نبود و معناي آن را  س دوازدهم: آیا خود علی

ه و از امر فرمایش رسول از قبول خالفت تخلف ورزیددانست؟ یا بر خالف قرآن و  نمی
 خدا و رسول تخطی کرد؟

ا لَۡيَس ِ� قُلُو�ِهِمۡ ﴿ک یا العیاذ باهللا تنفر او تظاهر و دروغ بوده است ۡفَ�ٰهِِهم مَّ
َ
 ﴾َ�ُقولُوَن بِأ

اگر کوچکترین دلیلی را در قرآن یا حدیث یا غدیر   س حضرت علی .)1(]167عمران:  آل[
دانست  می داشت و خود را از جانب خدا و رسول خلیفه می الفت خود سراغخم بر خ

ممکن نبود از امر خدا و رسول تخلف کند همان طور که حضرت رسول تک و تنها 
بدون اعتنا به کشته شدن در برابر انبوه کفار نبوت خود را اظهار نمود، بر او واجب بود، 

از خدا و رسول موقع   س حضرت علیکه رسول را مقتداي خویش قرار دهد. بصیرت 
نبود که گفته شده صالح ندانست که شمشیر بکشد، علی از امر خدا و رسول  تر شناس

 ترسد، علی از بذل جان نمی از بشر  س کند، علی نمی کند، علی ترك واجب نمی سرکشی
سال  25  س کند، علی نمی رود، علی با ظالم بیعت نمی زیر بار ظلم  س هراسد، علی نمی

 .)2(دهد نمی خواند، علی دختر خود را به ظالم نمی پشت سر ظالم نماز
کند، علی از ظالم  نمی شود، علی از ظالم حقوق سالیانه قبول نمی وزیر ظالم  س علی
کند، علی حیدر کرار است، علی صاحب ذوالفقار است، علی فرزند ابی طالب  نمی تمجید

دهد، علی  می ش پیکار را بر تحمل عار ترجیحاست، علی اسداهللا الغالب است، علی آت
داند علی ترسو نیست، علی دو رنگ نیست،  می مرگ رنگین را خوشتر از زیست ننگین

 علی دروغگو نیست. 

                                           
 .»گویند به دهانهایشان آنچه نیست در دلهایشان می«یعنی:  -1
 عقاید اهل سنت.زندگانی فاطمه زهرا، دکتر سید جعفر شهیدي نقل از شرح  -2
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 دوستی خود را با علی بیان کند؟   ص شود، که چه لزومی دارد. پیامبر می سوال
رسیده   ص وش پیامبرگفتند و به گ می راه بی بد و  س جواب: چون بعضی به علی

راه گفتن به  بی کرد بد و نمی عنوان  س این بحث دوستی را با علی  ص بود اگر پیامبر
 شد. می سنت  س حضرت علی

آن را بشنوند و   ص چرا که وقتی کاري در زمام حیات رسول انجام شود و پیامبر
ت نشود، پیامبر الزم ، بنابراین بخاطر اینکه این امر سناند سکوت کنند، یعنی تصدیق کرده

 دانستند که مردم را جمع کنند، و ابراز دوستی با حضرت علی را مطرح کنند. 
 کند: می سیزدهم: حضرت علی در نهج البالغه به این نکته اشاره

» َّ دَ إِيلَ هِ دْ عَ قَ قاً، وَ ادِ طِقُ إالَّ صَ نْ ا أَ ، مَ قِ لْ َ ىلَ اخلْ اهُ عَ طَفَ اصْ ، وَ قِّ هُ بِاحلَ ثَ عَ ي بَ الَّذِ  بِذلِكَ وَ

ىلَ  رُّ عَ مُ ئاً يَ يْ ى شَ قَ بْ ا أَ مَ ، وَ رِ ا االْ َمْ آلِ هذَ مَ و، وَ نْجُ نْ يَ ى مَ نْجَ مَ ، وَ لِكُ ْ نْ هيَ لِكِ مَ هْ بِمَ ، وَ هِ لِّ كُ

 َّ أَفْىضَ بِهِ إِيلَ َّ وَ ينَ ذُ هُ يفِ أُ غَ رَ فْ أْيسِ أالَّ أَ سوگند به خدایی که پیغمبر را بر فرستاد « یعنی: .)1(»رَ

گویم، مگر به راستی، به تحقیق آن حضرت تمام  نمی خلق برگزید، من سخنو او را بر 
وقایع را به من گفته و راه رستگاري و تبهکاري را بیان فرموده و عاقبت امر خالفت را 
به من خبر داده و چیزي باقی نگذاشته که بر سر من بگذرد مگر آن را در هر دو گوشم 

 . »تفرو برده و به من خاطر نشان کرده اس
گردید.  نمی بود وزیر و همکار آنها می چهاردهم: اگر سیدنا علی مخالف حکومت خلفا

نقل شده که حضرت علی بهترین مشاور و خیرخواه  55ص  3در کتاب تاریخ ابن اثیر ج 
 . )2(سیدنا عمر و قاضی توانا و حکیمی براي مسائل پیچیده بود

اگر علی نبود، عمر به « »هللك عمر لو ال عيل«حتی از سیدنا عمر نقل شده که گفت: 

  .)1(»رسید می هالکت

                                           
 نهج البالغه شرح ابن ابی حدید. 6ص  10، ج 176خطبه  -1
 .11دانم ن ش  از سیدنا علی نقل شده که گفت تا عمر است من کسی را شایسته خالفت نمی -2
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داشت یا قلباً از او  می پانزدهم: اگر حضرت علی نسبت به حضرت عمر سوء نیتی
دانست، همواره منتظر فرصتی براي اعاده حق  می ناراضی بود و او را غاصب حق خود

کرد آنجا که  می شد و براي غاصب حق خود از این فرصت طالیی استفاده می خود
در مورد رفتن براي جنگ با رومیان خواست. او اي  حضرت عمر از سیدنا علی مشاوره

کرد که شخصاً به میدان نبرد برود و در آنجا کشته شود. و زمینه براي  می راهنمایی
بینیم که چگونه با دلسوزي و صمیمیت فوق العاده در  می اما .)2(خالفت وي فراهم آید

کوشد. همانا مشورت او از عمق جان  می ی عمر و سایر مسلمینراستاي خیرخواه
غرض و از مردي بلند همت و  بی برخاسته و حقا که چنین پیشنهادي جزء از قلب پاك و

چون او اي  شود. حقا که علی چنین بود و این عمل از آزاده نمی آینده نگري صادر
ین پاداشها را که به تر ایستهشگفت آور نیست. خداوند او را از سوي اسالم و مسلمین ش

 دهد عنایت فرماید. می دوستان مخلص خود
شانزدهم: عالمه شبلی نعمانی در کتاب ((الفاروق)) تحت عنوان ((پاس داشت خاطر 

 نویسد: فاروق اعظم امور مهم را بدون مشورت حضرت علی انجام می خویشان رسول
خالص و خیر خواهی بود. چون فاروق داد و مشاورهء جناب امیر نیز مبنی بر نهایت ا نمی

رابطه  .)3(اعظم به بیت المقدس سفر کرد. امور خالفت را به جناب امیر تفویض کرد
دوستی و اتحاد بین آن دو به حدي محکم بود که حضرت علی دخترش را که از بطن 

                                                                                                             
 .215ابن عبدالبر االستیعاب ص  -1
 .11نداي اسالم ش  -2
ي بزرگ یعنی عمر اعتمادي که در آن زمامدار«نویسد:  سیدنا امیر علی مورخ معروف شیعه می -3

کرد او را  خالفت خود به شخص حضرت علی داشت تا این حد بود که هر وقت به خارج سفر می
 .54. تاریخ عرب و اسالم ص »نمود در مدینه کفیل یا قائم مقام خودش تعیین می
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ه و یکی از فرزندان خود را ب .)1(بود به حباله نکاح فاروق اعظم در آوردل فاطمه زهرا
 .)2(نام عمر و یکی را به نام ابوبکر و دیگري را به نام عثمان نامگذاري کرد

ي محبوب و پسندیده و با نامهاي ها پر واضح است که انسان فرزند خود را به نام
 کند. می داند نامگذاري می کسانی که آنها را الگو و نمونه

 :شد آیا در حدیثهفدهم: به حضرت حسن مثنی نوه جلیل القدر سیدنا علی گفته 
نْ « نْتُ  مَ الهُ  كُ وْ ٌّ  مَ يلَ عَ الهُ  فَ وْ امامت (خالفت) سیدنا علی تصریح نشده است؟ فرمود:  ».مَ

أما واهللا لو يعني النبي بذلك اإلمارة والسلطان ألفصح هلم به فإن رسول اهللا كان أفصح «

بعدي فاسمعوا له الناس للمسلمني ولقال هلم: يا أهيا الناس هذا ويل أمري والقائم عليكم 

وأطيعوا ما كان من هذا اليشء فو اهللا لئن كان اهللا ورسوله اختار علياً هلذاألمر ثم ترك عيل 

هان! قسم به خدا اگر منظور «. یعنی: )3(»أمر اهللا ورسوله لكان عيل أعظم الناس خطيئة

کردند  می بود، صاف و واضح بیان می رسول اهللا از این جمله یا خطبه امارت یا حکومت
فرمودند: اي  می چرا که خیر خواهتر از رسول اهللا براي مسلمانان نیست واضح به آنان

                                           
ل علمی و چاپ پاکستان بحث پیرامون این ازدواج و دالی 374ص  2ترجمه فارسی الفاروق ج  -1

تاریخی و کالمی آن در کتاب باقیات الصالحات ترجمه آیات بینات تالیف نواب محسن الملک 
 آمده است. ñ 1/86مهدي عارج 

 ñ 186اعالن الوري طبري ص  ñ 67ص  3(مروج الذهب فارسی ج  322ص  7ج البدایۀ والنهایۀ  -2
نیز حضرت حسن و  ñ 582لسی جالء العیون مج 2/64کشف الغمه اردبیلی  2/23تاریخ یعقوبی 

حسین و زین العابدین و موسی کاظم فرزندان خود را بنام عمر نامگذاري کردند به کتب فوق که 
 معتبرترین کتب اهل تشیع است مراجعه کنید.

و ذکره ایضا  -48ذکره العالمه ابن حجر الهیثمی الشافعی عن ابی نعیم فی صواعق المحرقه ص  -3
ناقال عن الحافظ بیهقی و الحافظ ابن  168حاشیه العواصم من القواسم ص  محب الدین الخطیب فی

نقلت من الکتاب امامت و  ñعن ابی نعیم  6/195عساکر، و نقله العالمه آلوسی فی روح المعانی 
 حدیث غدیر بقلم موالنا محمود اشرف تهانوي.
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مردم این شخص بعد از من حاکم و سرپرست شما خواهد بود به حرفش گوش کنید و 
از او اطاعت کنید. اما چنین حرفی زده نشد. قسم باهللا اگر حضرت علی برگزیده اهللا و 

بود و آنگاه حضرت علی حکم اهللا و رسول را  می بالفصل)رسول براي امامت (خالفت 
. به نظر ما با ارشاد نوه ایشان بحث »آمد می گرفت خطاکارترین مردم به شمار می نادیده

 خطیه غدیر به انتهاي خود رسید و نیازي به اقامه دلیل دیگر نیست. 

 سند حدیث غدیر 

حتی که برخی از بزرگان در این حدیث اگر چه نه متواتر است و نه متفق علیه، 
لیکن طبق  )1(،اند و با دالیل قوي این حدیث را ضعیف قرار داده اند صحت آن کالم کرده

قول راجح، حدیث صحیح است و با طرق متعدد روایت شده است که اصطالحاً بعضی 
از آنها در درجه صحیح و بعضی در درجه حسن قرار دارد. و این حدیث از زمره 

آید. شهادت و گواهی عالمه ابن حجر عسقالنی و عالمه ابن  می ر بشماراحادیث مشهو
باشد. عالمه ابن حجر عسقالنی در کتاب  می حجر هیثمی براي صحت این حدیث کافی
 نگارد. می ارزنده و قابل افتخار خویش ((فتح الباري))

شده و با طرق مختلف روایت  اند حدیث من کنت. . . را ترمذي و نسایی بیان کرده
است. ابن عقد در کتابی مستقل همه طرق را جمع آوري کرده است. خیلی از اسانید این 

 .)2(حدیث در رتبه صحیح و حسن قرار دارند
فرماید:، بدون تردید این حدیث صحیح است.  می حضرت عالمه ابن حجر هیثمی

. این اند جماعتی از محدثین مانند ترمذي، نسایی و احمد این حدیث را تخریج کرده
حدیث اسانید بسیار دارد. . . هر شخصی که بر صحت این حدیث اعتراض کند یا با این 

                                           
و  4/86ره، منهاج السنه البن تیمیه مثالً عالمه ابن تیمیه، ابو داود سجستانی، ابو حاتم رازي و غی -1

 .42الصواعق الحرقه البن حجر هیثمی ص 
 .7/74فتح الباري بشرح صحیح بخاري  -2
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اعتبار است. چرا که بازگشت  بی قول که در آن وقت حضرت علی در یمن بود رد کند،
  .)1( حضرت علی از یمن و شرکتش همراه رسول در حجه الوداع به ثبوت رسیده است

 آیه بالغت
 قسم هستند:آیات نازل شده دو 

که در اي  آیات قبل از هجرت (مکی)، بعد از هجرت (مدنی) در نزد اهل سنت آیه
 زل شده باشد در قرآن وجود ندارد.غدیر خم نا

 :گویند: که این آیه می از فرق اسالمیاي  عده

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل ﴿ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
َها ٱلرَُّسوُل بَّلِۡغ َمآ أ ُّ�

َ
� : ة[المائد ﴾َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َُهۥ َ�ٰٓ

67[)2(. 
] پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده  اى رسول، برسان آنچه را که از [جانب«یعنی: 

 .» اى است و اگر [این کار را] نکنى، رسالتش را نرسانده
 فرمودند که از جانب خداوند امر شده که  ص در غدیر خم نازل شده است که پیامبر

 خالفت حضرت علی را ابالغ نماید.
گویند که این  می جواب این است: که در مورد شان نزول این آیه اختالف است بعضی

هشت سال پیش از قضیه غدیر خم در مدینه در سال سوم هجري نازل شده و راجع به 
نکاح زینب دختر جهش است و ارتباط با غدیر خم که در سال یازده هجري واقع شده 

دارد یا در صحراي عرفات در حجه الوداع نازل شده و با توجه به سباق و سیاق است ن
آیات این آیه در شان اهل کتاب نازل شده که خداوند فرمود. احکام را برسان و از آنها 
بیم و هراس نداشته باش چنانچه در بعضی تفاسیر به این موضوع اشاره شده است. و 

                                           
 طبع ملتان. 42الصواعق الحرقه البن حجر هیثمی ص  -1
توجه: شان ورود این آیه در نزد اکثریت اهل سنت در مورد غدیر نیست اما در نزد برادران شیعی  -2

 غدیر خم نازل شده تا پیامبر خالفت سیدنا علی را ابالغ نماید.این آیه در 
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ر خدا از طرف خداوند (با آن شدت) مامور تبلیغ قول راجح قول آخر است. اگر پیامب
خالفت علی شد، بر او واجب بود مانند سایر احکام اسالمی با صراحت بیان فرماید. 

 یغ است.کنایه به جاي صریح در چنین امر مهمی منافی شان نبوت و مخالف با تبل
یامبر اکرم شود، زیرا سبب گمراهی خواهد بود و پ می همچنان که از لفظ بلغ فهمیده

 مامور هدایت است، نه گمراه کردن.
نیست، که او را از مقام والیت   س به عالوه تاویل مذکور شایسته شان حضرت علی

به مقام خالفت پایین آوریم چون مقام والیت به مراتب باالتر و واالتر از مقام خالفت 
 ع است.یوي است و مولود نظم اجتمااست. خالفت از امور سیاسی و مشاغل دن

اما والیت امري است دینی و مقامی است روحانی و مولود عقیده و ایمان است. 
 عالوه بر این مقام خالفت شغلی است پر زحمت و خطرناك. که خود حضرت علی

 ، عثمان و خود حضرت علی س بر اثر خالفت عمر »لقمة يغض هبا آكلها«فرماید:  می
ضرت حسین شهید گردید. همچنان شهید شدند حضرت حسن مسموم گردید، و ح  س

گشتند.  می شدند یا مسموم می سایر ائمه، هر کدام که سمت خالفت را داشتند، یا شهید
امام مقام والیت، عزتی است بدون زحمت و مسئولیتی بدون خطر که هیچ یک از اقارب 

با نهایت شوق   س و اصحاب رسول داراي چنین مقام و منزلتی نبودند که دامادش عمر
 گوید: می و شغف به او نزدیک

 .)1(»بخ بخ! لك يا عيل! قد أصبحت موالي ومولی كل مؤمن ومؤمنة«
 مبنی بر همین توصیه پیغمبر است که عموم مسلمین علی را از صمیم قلب دوست

 دانند. می دارند و پیروي او را موجب سعادت و تخلف از روش او را باعث شقاوت می

                                           
دختر حضرت علی بنام ام کلثوم به خانه حضرت عمر بود. زندگانی فاطمه زهراء، دکتر سید جعفر  -1

 ، شرح عقائد اهل سنت، الغدیر عالمه امینی.263شهیدي ص 
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 شود نمی بر عمل علی انتقاد

و یا   ص به هر اقتضایی که بود، خواه به سبب جوانی یا میثاق با پیامبر  س علی
مصلحت مسلمین خالفت خلفا را قبول کرد و با هر سه خلیفه یکی پی از دیگري بیعت 

دهد که از عمل  نمی نمود. در نزد اهل سنت کدام آیه، حدیث (دلیل و منطق) به ما اجازه
یم که خالفت خلفا را قبول کرده، ما قبول نداریم و حال انتقاد نماییم و بگوی  س علی

 فرماید:  می  ص اینکه پیامبر

 حضرت علی هیچ وقت مرتکب عمل خالف« :یعنی. »عيل مع احلق واحلق مع عيل«

. خالصه در برابر این همه دالیل قاطع و براهین روشن، مدارك منقول از خود »شود نمی
 جا از قبول خالفت نفرت و امتناع داشته و صریحاً حضرت علی در نهج البالغه، که همه

 گوید: می
به خدا سوگند من طالب خالفت نیستم، من ریسمان میثاق با پیغمبر را در گردن «

دارم که هر خلیفه شود من به او بیعت کنم، من وزیر باشم بهتر است تا این که امیر 
 . )1(»باشم

 مسائل متفرق 

فا گویند: حضرت علی با میل و اراده خود با خل می شیع)(اهل ت فرق اسالمیاز اي  عده
 بیعت نکرد و به زور بیعت کرد.

تواند شیر خدا علی مرتضی را به زور وادار به بیعت و کار خالفی کند  نمی هیچ کس
و حضرت علی تن به قبول هیچ ظلمی نداده است. اگر این کلمات که حضرت علی با 

طان الواعظین هم در کتاب شبهاي پیشاور از صفحه اکراه بیعت کرد راست باشد که سل
داراي قدرت و نفوذ امر و   س ذکر کرده، دلیل قاطعی است بر اینکه علی 520تا  509

مقبولیت عامه نبوده است. بدیهی است کسی که نتواند حقوق خویش را حفظ کند آنچه 

                                           
 قبالً سندش گذشت. -1
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 اشد، چگونهنشاید و نباید بر سر خودش و کسانش ببارند، قادر به نفس کشیدن نب
تواند حقوق مردم را حفظ کند و مردم به چه امیدي با او بیعت کنند. در حالی که همه  می

 باشد. نمی  س این صحبتها خالی از حقیقت است که در شان علی
گویند: تاخیر علی در بیعت با ابوبکر دلیل واضحی است که بیعت ظالم را  اي می عده

گوییم: اگر بیعت با ظالم و  می مسلمین بیعت نمودهخالف دانسته، بعد براي حفظ مصالح 
مرتد خالف است، چرا باالخره بیعت کرد و این امر خالف را مرتکب شده، و اگر حفظ 

 کرد که بیعت نماید چرا از انجام این مصلحت تاخیر کرد؟  می مصالح مسلمین ایجاب
ر این دالیل مقام زهد و تقواي حضرت علی منافی با هر دو فرضیه است. عالوه ب

ام  ام عهد کرده رماید: من پیش از بیعت مطیع بودهف می قاطع، حضرت علی در نهج البالغه
 .)1(هر کس خلیفه شود با او بیعت کنم

  .»فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي و إذا امليثاق يف عنقي لغريي«
گویند: چون در خالفت ابوبکر عامه مردم  می (اهل تشیع)فرق اسالمیاز اي  عده

 174دهیم: خود حضرت علی در خطبه  می شرکت نداشتند قابل قبول نیست. جواب
 فرماید:  می

اگر بنا باشد براي نصب خالفت عموم مردم حاضر شوند هرگز خالف صورت 
شود، نه  می نخواهد گرفت. کسانی که اهل انتخاب هستند حکمشان بر غائبین هم جاري

 انتخاب کسی دیگر را خواهد داشت. تواند پشیمان شود و نه غایب حق  می حاضر
ولعمري إلن كانت اإلمامة ال تنعقد حتی حترض عامة الناس فام إلی ذلك سبيل ولكن «

  .)2( »أهلها حيكمون علی من غاب عنها سنة ليس لشاهد أن يرجع وال للغائب أن خيتار

                                           
 ابن ابی حدید.نهج البالغه شرح  162ص  2ج  37خطبه  -1
 نهج البالغه شرح ابن ابی حدید. ñ 9ج  189ص  -2
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و  فرماید: اهل حل و عقد هر کس را به خالفت انتخاب کردند کافی است می صریحاً
انتخاب  تواند از راي خود برگردد و نه غایب اختیار می احدي حق تخلف ندارد نه حاضر

 کسی دیگر را خواهد داشت.
 فرماید: می سپس در همین خطبه

جنگم با کسی که مدعی امري باشد که استحقاق آن را ندارد و کسی  می من با دو کس
 د:فرمای می 36که حق دیگري را منع کند و نیز در مکتوب 

روم، اگر چه کشته شوم و کمی و زیادي سپاه در من تاثیر  نمی من هرگز زیر بار ظلم
 فرماید:  می نیز 45ندارد و در آخر مکتوب 

 سوگند به خدا اگر تمام عرب براي جنگ با من متفق شوند باکی ندارم. 
 فرماید:  می 62و در مکتوب 

ن باشند باك ندارم، من به کشته که اگر من تک و تنها باشم و تمام اهل زمین دشمن م
 شدن مشتاقم و به انتظار اجر و ثواب هستم. 

دانست، با سه  می اگر خالفت را حق خود  س جاي شک و تردید نیست که علی
 کرد. و بر خالف گفتار و سوگند خود رفتار نمی خلیفه یکی بعد از دیگري بیعت

گوید و هر چه  نمی دروغ  س علیکرد، زیرا  می نمود و با شمشیر از حق خود دفاع نمی
 کند.  می بگوید عمل

گویند: که آیات و  می دانند و می از غلو کنندگان قرآن را تحریف شدهاي  دسته
 بوده دزدیده شده است.   س یی که در باب والیت و جانشینی علیها سوره
قدند به گویند: قرآن موجود را که خلیفه سوم آن را گرد آورده قبول ندارد و معت می و

آیات اهللا را به میل خود تحریف کرده و با دست خودش   س این که حضرت عثمان
آیه  73گویند: که سوره احزاب که مشتمل بر  می تغییر داده و کم و زیاد نموده است. مثالً

آیه دارد، سابقاً  99آیه بوده است و سوره حجر که اکنون  286است، قبل از جمع آوري 
و از همه آنها عمده آیاتی ساقط شده که غالب آنها درباره والیت  آیه داشته است 190
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بوده است. در هندوستان نسخه مجهولی از قرآن پیدا شده که غیر   س علی ابن ابیطالب
به زعم ایشان  آیه در بر دارد که 7دیگر مشتمل بر اي  از این سوره و سوره نور، سوره

 ن است: سوره والیت علی و ائمه است و آن سوره چنی
 سوره الوالیه سبع آیات 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

) ١يا أهيا الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالويل الذين بعثنامها هيديانكم إلی رصاط مستقيم («

) إن الذين يوفون بعهد اهللا هلم جنات ٢نبي وويل بعضها من بعض وأنا العليم اخلبري(

) أن هلم يف جهنم مقام عظيام ٤كانوا بآياتنا مكذبني( ) والذين إذا تليت عليهم آياتنا٣النعيم(

مرسلني إال باحلق ـمون املكذبون للمرسلني ما خلقهم الـإذا نودي هلم يوم القيامة أين الظال

 .)1(.») وسبح بحمد ربك وعيل من الشاهدين٦وما كان اهللا ليظهر هم إلی أجل قريب (

به   س عتماد را که حضرت علیگویند: که مصحف کامل و مورد ا می غلو کنندگان
و حجم این نسخه سه  )2(خط خود نوشته بود، حضرت رسول به دخترش فاطمه بخشید

 است که از امامی به امام دیگراي  برابر قرآن متداول و معمول است و این همان نسخه
افتد و اوست که مردم را در آخر زمان به  می رسد و سرانجام به دست حضرت حجت می

 فرماید. می ه از قرآن دعوت کرده و آیات آن را تفسیراین نسخ
 دهد: می خداوند خودش جواب

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿   .]9[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 . »کنیم می ما قرآن را نازل کردیم و یقیناً خود ما هم آن را حفاظت«

گفته  از این .منکر این آیه ایمان نداردو این جمالت خالف گفتار خداوند است و 
شود که سارق بزرگ کسانی هستند که امت را در سر در گمی رها کرده و  می شان معلوم

                                           
 .154،155هاي اسالم تا قرن چهارم ص  شیعه و فرقه -1
 .410نقل از پژوهشی در قرآن کریم محمد باقر حجتی ص  4/422اصول کافی ج  -2
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داند.  نمی قرآن اصلی را نزد خود پنهان نموده و هیچ عقل سلیمی چنین تهمتی را صحیح
یع و جمهور اهل بلکه اینها جز افترا و تهمت چیز دیگري نیست. در نزد بعضی از اهل تش

 باشد. می سنت تحریف شده قرآن صحت ندارد و در نزد هر دو گروه مردود
  س از علیاي  عالم شیعه شیخ عادي کاشف الغطاء در متاب مستدرك نهج البالغه نامه

 گوید: می نقل کرده است. در قسمتی از آن حضرت علی چنین
برد  می آن چه خدا را فرمان از راه خیر خواهی مصاحبت کردم و در  س پس با ابوبکر

با کوشش تمام او را اطاعت نمودم، آنگاه چون به حال احتضار در آمد، والیت حکومت 
 .)1(را به عمر سپرد و با او بیعت کردم و اطاعت نمودم و خیر خواهی نشان دادم

روز  40پس از   س با ابوبکر  س نویسد: سرانجام علی می دکتر محمد جواد مشکور
 داد. دست بیعت

 را چنین ذکر  س حاج شیخ عباس قمی در کتاب منتهی االمال اسامی پسران علی
 کند: می

، محمد حسن، حسین، محمد اکبر، عباس، ابوبکر، عمر، عثمان، عبیداهللا، جعفر عبداهللا
 .)2(اصغر، عون و محمد االوسط

                                           
 .21مشعل اتحاد ص  -1
-2/67 وكشف الغمة يف معرفة األئمةأعيان الشيعة نقل از شرح عقاید اهل سنت،  26مشعل اتحاد ص  -2

، حضرت امیرالمومنین را ذکور و انات به قول شیخ مفید بیست و هفت تن فرزند بود، چهار نفر 68
ایشان امام حسن، امام حسین، زینب کبري، و زینب صغري است که مکناه به ام کلثوم مادر ایشان 

عمر در کتب مسطور است . . . عمر و ... و ام کلثوم حکایت تزویج او با ل حضرت فاطمه زهرا 
رققیه کبري است که در توام از مادر متولد شدند و مادر ایشان ام حبیب دختر ربیعه است . . . 
عباس، جعفر، عثمان و عبداهللا اکبر است که هر چهار در کربال شهید شدند . . . مادر ایشان ام بنین 

است و محمد مکنی به ابوبکر است و هر دو در  بنت حزام بن خالد است . . محمد اصغر و عبداهللا
چاپ  266،265کربال شهید شدند و مادرشان لیلی بنت مسعود دارمیه است. منتهی اآلمال ص 

 .1380انتشارات افسون تاریخ نشر 
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ابوبکر با عمر و   س که باید به آن توجه شود این است: که اگر حضرت علیاي  نکته
کینه داشت و حق او را گرفته بودند و همسر او را کشته بودند چطور اسم  شو عثمان 

گذارند. عالمه سید عبدالحسین شرف الدین، عالم  می فرزندانش را ابوبکر و عمر و عثمان
  س نویسد: اما نماز حضرت علی می بزرگ شیعه در کتاب (اجوبه مسائل موسی جار اهللا)

 عمر از راه تقیه نبود. پشت سر ابوبکر و 
و  .)1(نکته: چون امام منزه و دور است از این که عبادت خود را به طور تقیه انجام دهد

در جنگ قادسیه   س نیز وقتی که دو دختر یزد گرد را (پادشاه ساسانی که در زمان عمر
 شهر بانو) به عقد حسین و بی شکست خورد) به مدینه آوردند حضرت امیر یکی را (بی

دیگري را به عقد محمد بن ابی بکر در آورد محمد بن ابی بکر از وي صاحب پسري شد 
ازدواج کرد و از بنام قاسم، که با دختر عموي خود اسما دختر عبدالرحمن ابن ابی بکر 

ام فروه به دنیا آورد که همسر حضرت باقر و مادر حضرت صادق  وي دختري به نام
(ابوبکر از دو راه جد مادري من فرمود: گردید و از این جهت حضرت صادق 

  .)2(است)

 استخالف حدیث

  .)3(»أنت مني بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبي بعدي«

 تو در نزد من به منزله هارونی در نزد موسی، جز اینکه بعد از من پیغمبري نیست. 
خود کرد و هارون را جانشین  ÷ که موسی اند کرده از فرق اسالمی استداللاي  عده

 خلیفه و جانشین است.   ص مادامی که علی به منزله هارون باشد پس بعد از پیامبر
 جوابش به فرض صحت آن این است که:

                                           
 نقل از شرح عقاید اهل سنت. 26مشعل اتحاد ص  -1
 .274نقل از شرح عقاید اهل سنت ص  27مشعل اتحاد صفحه  -2
 .7/120سلم م -3
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به غزوه تبوك متوجه شد و به جهت   ص اصل قضیه این است که آن حضرت
مصلحتی حضرت علی را در خانه خود گذاشت، از این وجه به ذهن حضرت علی ماللی 

 فرمودند که:  ص ه وقت جنگ چرا همراه آن حضرت نباشد آن حضرترسید ک
  .»أال ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی«

يقول لعيل   ص سمعت رسول اهللا«أخرجه الرتمذي واحلاكم من حديث سعد قال: 

وخلفه يف بعض مغازيه، فقال له عيل: يا رسول اهللا! ختلفني مع النساء والصبيان؟! فقال له 

 . »سول اهللا: أما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إال أنه ال نبوة بعدير
ه طور حضرت هارون حاصل این است که: حضرت موسی در وقت غیبت خود به کو

 را خلیفه ساخت.
 در حضرت هارون سه خصلت بود:

 از اهل حضرت موسی بود. -1
 خلیفه او بعد از غیبت بود. -2
 نبی بود. -3

در دو خصلت اول با هارون شریک است، اما خصلت سوم  س یحضرت عل
 است که نبی بود. ÷ مخصوص هارون

باشد هیچ ربطی ندارد.  می  ص این معنا با خالفت کبري که بعد از وفات آن حضرت
ساخت (خالفت صغري) و  می زیرا آن حضرت در هر غزوه شخصی را امیر مدینه مقرر

داد به حضرت یوشع که  می بود تشبیه می مرادش خالفت کبري  ص اگر آن حضرت
 ز وفات او بود نه به حضرت هارون.خلیفه حضرت موسی بعد ا

زیرا حضرت هارون در وقت غیبت حضرت موسی به جانب طور خلیفه بود، نه بعد 
، هارون را در زمان حیات خود جانشین خویش کرد نه بعد از ÷ از وفات او. موسی

او را در زمان حیاتش جانشین خود کرده،   ص ول اهللامرگ و اگر به خاطر اینکه رس
اش این باشد که  خود نمود، الزمهحضرت هارون را جانشین  ÷ همان طور که موسی



 خالفت و انتخاب                                                     54

 

باشد، الزمه این قول این است  می حضرت علی جانشین آن حضرت  ص بعد از پیامبر
 باشد. می که عبداهللا ابن مکتوم نیز شایسته و سزاوار خالفت

ر در بعضی از غزوات او را جانشین خویش کردند. همان طور که در غزوه چون پیامب
 را جانشین خود کرد.  س هجري ابوذر 4ذات الوقاع در سال 

از نظر ما  اند فوت کرد پس وجه تشبیهی را که بیان کرده ÷ هارون قبل از موسی
 .)1(سندي ندارد

 
 

 عدم رغبت حضرت علی به خالفت 

خواستند با او بیعت  می رت طلحه و زبیر زمانی کهخطاب به حض  س حضرت علی
 کنند فرمود:

واهللا ما كانت يل يف اخلالفة رغبة وال يف اإلمارة أربة ولكنكم دعومتوين إليها ومحلتموين «

 .)2(»عليها

دهد. کسی که همواره از  می حضرت علی بار دیگر نفرت خود را از خالفت تذکر
اد کند که من به خالفت رغبت نداشتم و طلحه و خالفت گریزان باشد و صریحاً قسم ی

زبیر مرا به قبول آن وادار کردند. اگر ما بگوییم علی خلیفه بالفصل است و خالفت را از 
گوید، علی  نمی حرکت حضرت علی را صحیح ندانسته ایم علی دروغ اند او غصب کرده

 به وزارت مایل است نه به خالفت. از حق نفرت ندارد، علی
کند بلکه از مقام والیت هم عدم  می ن جا نه فقط از شغل خالفت اظهار نفرتدر ای

 دارد. چرا؟ می رغبت خود را اعالن
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به جهت اینکه افتخار علی با علم و فضل و تقوا و شجاعت و اخالق و مزایاي فطري 
است نه خالفت و والیت. جاي شک و تردید نیست اگر با التماس و فشار خالفت بر او 

 نبود طبعاً زیر بار خالفت برود. کردند، ممکن نمی تحمیل
زیرا خالفت چنانچه قبالً ذکر شد جز زحمت و مشقت و مسئولیت و خطر جانی 

 هم از قبول آن اکراه داشت.   س حاصل افتخاري ندارد و به همین سبب بود که ابوبکر





 
 

 سخن آخر 

ُ ﴿ از آنجایی که اهللا رب العزت فرمود:  َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت لََّقۡد رَِ�َ ٱ�َّ
 ِ َجَرة  .]18[الفتح:  ﴾ ٱلشَّ

بیعت   ص به درستی که طبق این آیه اهللا رب العزة از یاران صلح حدیبیه که با پیامبر
کند بر اینکه همیشه از آنها راضی است.  می کردند راضی شد و رضایت خداوند داللت

شود. و همین طور  نمی ا در گفتار خود العیاذ باهللا دچار اشتباهچون آینده را خبر دارد لهذ
کند از آن جا که آن حضرت  می را ثابت  س احادیث زیادي برتري حضرت صدیق اکبر

 ع که با امت وداع کردند فرمودند:در خطبه تودی
» ، ينَ دِ اشِ اءِ الرَّ فَ لَ ُ نَّةِ اخلْ سُ نَّتِي وَ مْ بِسُ يْكُ لَ يعَ عدِ وا عَ  من بَ ضُّ ذِ عَ اجِ ِالنَّوَ ا ب يْهَ   .)1(»لَ

این حدیث داللت بر واجب بودن اطاعت از خلفاء بعد از ایشان و مصلح بودن آنها 
 دارد. 

فرماید: که به سنت من و سنت ابوبکر، عمر و عثمان  می و پیامبر در حدیث دیگر
در احادیث   ص ثابت شده است که آن حضرت  ص چنگ بزنید. و از گفتار پیامبر

خالفت نبوت و رحمت خواهد بود و   ص ضه خبر دادند که بعد از وفات ويمستفی
واقع شد   ص ، و آنچه متصالً بعد از وفات آن حضرت)2(بعد از آن ملک عضوض

خالفت اربعه بود. پس خالفت ایشان، خالفت نبوت و رحمت است و اگر سیرت خلفا 
ودند، خالفت نبوت و بود و ایشان خالفت را غصب کرده ب نمی مشابه سیرت انبیاء

بود پس از اینجا دانستیم خالفت خلفاء اربعه از روي جور و ظلم نبوده  نمی رحمت
است. و نکته دیگر در اثبات خالفت صدیق اکبر این است که آن حضرت در آخرین 
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بیماري حضرت ابوبکر صدیق را امام نماز ساختند و به امامت دیگري راضی نشدند و 
 ی وي دارد.بر شایستگ این داللت

فرماید: پس کسی که صالحیت امامت که از امور  می  س همچنان که حضرت علی
 به طور اولی شایسته این کار است.دین ما است را دارد، در امور دنیا 

واهللا الذي ال «فرمایند:  می حضرت ابوهریره که به صداقت او همه مردم اعتقاد دارند

گویید؟ ایشان  می ، مردم گفتند شما چه»ا عبد اهللاإله إال هو لو ال أن أبابكر استخلف م

به خدا قسم  .»واهللا الذي ال إله إال هو لو ال أن أبابكر استخلف ما عبد اهللا« :دوباره گفتند

آمد، در دنیا  نمی بر مسند خالفت  س که به جز او معبودي نیست اگر حضرت ابوبکر
  .)1(کرد نمی دیگر کسی خداوند یکتا را عبادت

ین اصحاب تو تر پرسید: که گرامی  ص چنین جندب در جنگ حنین از پیامبرو هم
 .)2(کیست که قائم مقام تو باشد؟
قائم مقام من باشد، عمر دوست من است، به راستی   س حضرت فرمودند: ابوبکر

گوید، عثمان از من است و علی برادر من است که داللت بر خالفت صدیق  می سخن
 کند. می اکبر

گواهی دادند صدیق را به این که اولین کسی است که بعد از   ص رتو آن حض
ي بهشت ها پیامبر داخل بهشت و صاحب آن حضرت بر حوض کوثر است و تمام دروازه

 زنند. می او را صدا
کسی که متصف به این صفات باشد، به آن حضرت در منزلت اقرب است، و هر که 

ا باید از اختالفات جلوگیري بکنیم اقرب به آن حضرت باشد مستحق خالفت است م
کند و این که کدام یک اولی و  نمی زیرا این اختالفات خدمتی به اسالم و مسلمین
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شود بلکه باعث عقب ماندگی دور ماندن از  نمی ، موجب پیشرفت مسلماناناند افضل
 لغ آن است.شود که اسالم مب می اهداف مهمی

زاوارتر از سایر خلفاي راشدین باشد. افضل و س  س و به فرض این که حضرت علی
کنید، خالف واقع بوده است،  می انتخاب این سه تن به امامت اگر آن طور که شما بیان

و امور خالفت را به نحو  اند آیا غیر از این است که آنان به اسالم و مسلمین خدمت کرده
 ؟اند احسن و اکمل انجام داده

 ت؟ا مراد از خالفت غیر از این اسو آی
ندارد و هیچ اي  پس برانگیختن این امور اختالفی بعد از گذشت چندین قرن فایده

شود و با وجود این حضرت علی همان  نمی کند و مایه پیشرفت آن نمی خدمتی به اسالم
طور که گفتیم با آنان بیعت کرد و همراه آنان جهاد نمود و پشت سر آنان نماز جمعه، 

را خواند و از میان اسیران آنان مادر محمد بن حنفیه را به جماعات، عید قربان و رمضان 
 عقد خود در آورد.

 پس اگر خالفشان شرعی نبود مسلما چنین اعمالی براي حضرت علی جایز نبود. 
گوییم بسیار بعید  می گویند که امام این کارها را بنا به تقیه انجام داده است. می و گاهی

و خاموش بماند چرا که در شان و مقام او نیست، است که پدر حسنین حق را نگوید 
است باطل را تصدیق و سر خم نکرده اي  چگونه ممکن است کسی که براي باطل لحظه

  .)1(تایید نماید
 ،و چرا با اجتهادي که مخالف شریعت است خالفت آنان را تایید نماید؟ بنابراین

و شاید برخی از آنان بگویند، که کند.  می چنین اتهامی شخصیت بسیار ارجمند او را تباه
آید، آشوبی  می رسول خدا او را ملزم کرده بود تا در حوادثی که بعد از آن حضرت پیش

گوییم از اموري است که با روش حکومت و  می بپا نکند و شمشیري از غالف نکشد.
شود، گذشته  می کشور داري موافق نیست. زیرا موجب هرج و مرج در حکومت اسالمی
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به او فرموده است، پس چرا در اي  چنین توصیه  ص این اگر چنین بوده و رسول خدااز 
  .)1(گ جمل و صفین آن را به کار نگرفتجن

بینیم که قدرت و شوکت  می بنابراین اگر ما تاریخ اسالم را رو به آغاز ورق بزنیم
و هر روز مسلمین در مبادي فجر اسالم، پشت سالطین جهان را به لرزه در آورده بود 

کردند و برق آسا با سرعت و شتاب، آیین اسالم را به شرق و غرب و  می کشوري را فتح
دادند واضح و بدیهی است که باعث آن پیشروي محیر العقول  می شمال و جنوب توسعه

و حدیث و اتفاق بود. امروزه اگر کسی بخواهد به دین اسالم مشرف شود و این 
تواند به کدام فرقه رو آورد.  نمی گردد و می حیر و سرگرداناختالفات را مشاهده کند، مت

 دهد و از مسلمان شدن پشیمان می ناچار آیین خود را هر چه هست بر سرگردانی ترجیح
 نماید می شود. زیرا عقل سلیم از دین مشکوك و مذاهب مختلف پرهیز می

عه شکاف ادامه این گونه اختالفات جز ضعف و ذلت، جز تشدید اختالف جز توس
 دیگر دارد. اي  چه نتیجه

بیاییم همه در جستجوي حق باشیم و براي خودمان و جامعه اسالمی دل به سوزانیم و 
عاشقانه با وحدت و همدلی مسلمانان را از چنگال مستکبران شرق و غرب نجات دهیم، 
و بدون تعصب در جستجوي حقیقت باشیم از خداوند تمنا دارم که همه ما را به راه 
راست و طریق خیر و صالح هدایت فرماید و از وساوس نفس و شیطان محفوظ بدارد. 

 آمین یا رب العالمین
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سخنرانی مرحوم موالنا شهید شیخ محمد ضیایی رحمه اهللا در 
 مورد جنگ جمل

 یص]خلاندکی تغییر و ت[با 
اصول عقیدتی اهل سنت بر این است که علل اصلی آن اختالفها براي ما روشن 

دانیم و به هیچ وجه به خود  می ست، ما بزرگان اصحاب را شاگردان مکتب رسالتنی
دهیم که بگوییم فالنیها محکومند و فالنیها حاکم. چون شهادت داده که آنها  نمی اجازه

 همه اهل بهشتند و همه اهل خیر و ثواب بودند. 
 روایتی که از محمد بن ادریس شافعی معروف است این است: 

اینها خونهایی است که پاك « .»ماء طهر اهللا منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتناتلك الد«

یعنی در  .»داریم زبانمان را (از این موارد) می کرد خداوند از آن شمشیرهاي ما را پس پاك
قتل و کشتار داخلی که با قتل و کشتار حضرت عثمان شروع شد و تقریباً با قتل و شهادت 

ین دوران تاریخ درخشان تر این مدت تاریکترین و تاسف انگیز حضرت حسن پایان یافت
دهند، به این دلیل  نمی باشد مورد بحث قرار می اسالم است، اهل سنت آنچه مربوط به صحابه

 .اند اهل خیر و صالح و تقوي بودهکه قرآن گواهی داده است که همه 
 هیچ امکان تحقیقدنشان نوشته شده یکصد سال بعد از واقع ش ها حوادث آن فتنه

 نیست، غیر ممکن است کسی بتواند تحقیق کند، ظالم که بوده و مظلوم که بوده است. 
 شود دانست چه کسی می شود چطور می چون حوادثی که بعد از صد سال بررسی

حاکم و چه کسی محکوم بوده است. حوادثی در جهان صورت گرفته که لحظه وقوعش 
گروهی زنده جزئیاتش را یادداشت کرده، با وجود آن ي ها فیلم برداري شده و رسانه

که علل اصلی نامعلوم  اند وقتی که به محک تحقیق گذاشته شده، حقوقدانان برجسته گفته
 است.
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این در مورد حوادثی است که لحظه به لحظه گزارش از آنها تهیه شده است تا چه 
هجري نوشته شده، چند  200هجري واقع شده و در سال  35رسد به حوادثی که در سال 

ین تاریخ که به شکل جزوه نوشته شده، در اواخر قرن تر سال فاصله دارد چون قدیمی
 دوم هجري نوشته شده است بقیه در قرن سوم نوشته شده. 

کلیه مورخان اسالمی از علماي قرن سوم و چهارم هستند یعنی در قرن اول به طور 
کنیم یک مورخی از  می شده است، حاال فرضکلی تاریخ نبوده و قرآن و حدیث نوشته 

یی به ارث برده با توجه به این دو اصل اشکال ندارد که بدانیم که خالصه ها پدرش جزوه
 شود:  می مطالب چه

هجري یعنی گذشت پنج سال از خالفت حضرت عثمان ذي النورین  30تا سال 
دي در جامعه بود، اوضاع مسلمین خیلی آرام بود و اسالم در حال پیشرفت و سربلن

کشور اسالمی خیلی وسیع شده بود از ابتداي آذربایجان تا انتهاي سودان، الجزایر، قبرس 
و جواز قفقاز گسترده شده بود، اداره این مملکت با وسایل ابتدایی بدون اداره اطالعات و 

 کند، این یک علت.  می بدون پلیس مخفی خیلی مشکل است، طبیعی بود که حوادثی بروز
اما علت دوم: ملل مختلفی بعد از اینکه پدرها و برادرها و عموهایشان را از دست 
دادند به اجبار مسلمان شدند، مثالً ملت ایران با تمام معنا جنگید و در جنگهاي نهاوند، 

 هزار جوان ایرانی کشته شده بودند.  300قادسیه، جلوال، حداقل 
خواندند، بعضیها حافظ قرآن بودند و  می خواندند، نماز هم می فرزندان اینها قرآن

 توانستند خون پدرانشان را فراموش کنند.  می لیکن آیا
دانستند چه  می را قاتالن پدران خود ها . علیها آنها مسلمان بودند اما عثمانها، طلحه

 خوش گفت فردوسی: 
 پدر کشته راکی شود آشتی پدر کشتی و تخم کین کاشتی

قادسیه و عمویش در جلوال کشته شده بود، اگر در مدینه بله: کسی که پدرش در 
کرد از حضرت عثمان عیب و نقص پیدا  می حافظ قرآن هم بود ولی به تمام معنا سعی
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کند و صد برابر بزرگتر جلوه دهد، زیرا او همان عضو شوراي خالفتی بود که جنگ 
ویانی را پاره پاره کرد. قادسیه را بوجود آورد و تاج کسري را به مدینه آورد و درخت کا

تواند تاج و  نمی دیگري است که دل مذهب چیز )1(شود فراموش کرد، نمی این جریان را
شد که علناً بگوید: ایها الناس! اي مردم این حکام  نمی تخت بر باد رفته را فراموش کند

 اعالن و علیه آنها قیام کنید بلکه طوري دیگر باید اند تاج و تخت ما را بر باد داده
 کردند که این حاکمان ظالم هستند تا گوش شنوا پیدا کنند.  می

کنم، از میان علتها کافی است که همین دو  می از میان علتها من به همین دو علت اکتفا
هجري فتنه به شکل شکایت آشکار شد. یکی  28تا مملکت را به آشوب بکشند، از سال 

کایت کردند، حضرت عثمان امیران را معزول دو بار مردم کوفه و بصره از امرایشان ش
آمدند از امیر  می دیگراي  رفتند، باز عده می شد این عده می کرد، اما همین که امیر معزول

 کردند یعنی عزل امیر یک رسم شده بود.  می جدید شکایت
آوریم، عزل امیر یک وسیله افتخار و  می رویم مدینه پدرش را در می گفتند: می مردم

شده بود در نتیجه خلیفه تصمیم گرفت امراء را معزول نکند و  ها ات براي طایفهمباه
 شکایت کردند و امیر را معزول نکرد. اي  عده

این مقدمه آشوب بود، حضرت عثمان نظرش این بود که به مردم آزادي بدهند و با 
 آنها با خشونت رفتار نکند.

گفت، یک بار بر روي منبر در  نمی کردند خلیفه چیزي می هر چه در مدینه سر و صدا
حال سخنرانی بود یکی از شورشیان به منبر حمله کرد و عصاي رسول اهللا را از دست 

گرفت و با زانوي خود شکست با وجود این کار بازداشت نشد، بعد   س حضرت عثمان
 حضرت عثمان دستور دادند که عصا را بوسیله روده حیوان به هم پیوند دهند. 

                                           
این درست نیست زیرا تاریخ اسالم نشان میدهد که صحابه بعد از اسالم أوردن با قاتل برادر و پدر  -1

 خود همچون  برادر بلکه از آن نزدیکتر تعلق ومحبت داشتند. (مصحح)
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از مردم کوفه، بصره، ري، اصفهان و مصر با لباس احرام به اي  هجري عده 36در سال 
مدینه منوره آمدند و گفتند بعد از زیارت مدینه به حج خواهیم رفت، ولی داخل 
بارهایشان شمشیر و زره و سرنیزه بود، اما آنها با اسلحه داخل مدینه نشدند، بلکه منتظر 

 وت شود.عید قربان شود و مدینه خلشدند تا 
 چون از زمان رسول اهللا تا زمان حال مرسوم است که روز عید قربان کسی در مدینه

 پلیس امنیتی که حاال وجود دارد. ماند به جز نمی
 25رفتند و یا براي خدمت به سایر حجاج. در روز  می در آن زمان یا مردم براي حج

فه را محاصره کردند و اعالن ذي القعده بود که شورشیان شمشیرها را کشیدند و خانه خلی
گفت: براي چه استعفا  می کنیم مگر اینکه استعفا دهی. خلیفه نمی کردند که ما تو را رها

گفتند: به تو مربوط نیست، تو استعفا بده هر کسی را که خودمان خواستیم  می دهم؟
 کنیم. می خلیفه

اي  شده بود که عده بردند، ولی شایع نمی جالب اینکه آنها در آن زمان نام کسی را
طرفدار زبیر هستند. ولی آن بزرگواران هرگز اي  طرفدار طلحه و عدهاي  طرفدار علی، عده

 پذیرفتند. نمی این را
خود آشوبگران براي اینکه بازار خود را گرم کنند و در مدینه جاي داشته باشند این 

خود را طرفدار زبیر  کردند، بصریها خود را طرفدار طلحه و مصریها می شایعات را پخش
 کردند. می و کوفیها خود را طرفدار علی اعالن

فرمودند: پیراهنی را که  می اما حضرت عثمان به هیچ وجه حاضر به استعفا نبودند و
.چون اگر استعفا دهم خلیفه بعدي )1(کنم نمی خداوند به من پوشانیده به دست خود بیرون

خانه خلیفه را محاصره کنند و خلیفه اي  باشد عده بجز استعفا ندارد. اگر قراراي  هم چاره
اي  را وادار به استعفا کنند هر شش ماه مجبور است یک خلیفه استعفا دهد، باالخره عده

                                           
عثامن! إن اهللا ملبسك قميصاً، فإن يا «دارد که پیامبر به عثمان فرمودند:   ص شاره به حدیث پیامبرا -1

 .3/283 املصابيح مشكوة، »منافقون عىل خلعه فال ختلعه حتى تلقاينـأرادك ال
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اي  باغشان کوچک است، عدهاي  خانه شان کوچک است، عدهاي  ناراضی هستند، عده
 جیبشان پر است و پس انداز زیاد است. 

کنم و این سنت  نمی د خلیفه را عزل نماید، من این کار راخواه می هر کس به دلیلی
دهم. حرف خلیفه حسابی و منطقی  نمی گذارم، من استعفا نمی نامبارك را براي مسلمانان

 بود در آن روزها امهات المومنین نیز براي حج با مسلمین رفته بودند. 
داد خلیفه برسند، ذي الحجه که شد شورشیان ترسیدند که مردم باز گردند و به  18

دند و بیت المال را اش را غارت کردند و دست زنش را قطع کر و خانه .)1(خلیفه را کشتند
 چپاول کردند.

خواندند. در این  نمی خواندند و یا می سه روز مدینه بدون خلیفه بود خودشان یا نماز
ود که با شد، شبی نب می ي مردم غارتها سه روز شهر مدینه حالت آشوب داشت و خانه

ي بسیاري غارت نشود، روزها هم بعضی اوقات ها خانهاي  حکومت نظامی کردن منطقه
ي کافی نبود حتی مذکور است که بزرگان ها شد تنها انبار و وسایل خانه می غارت ها محله

مدینه روز سوم به تب و تاب افتادند که باید کاري کرد، باید فکري کرد، اگر کسی را به 
انتخاب نکنیم آشوبگران یکی از سران خود را خلیفه مقرر خواهد کرد و این عنوان خلیفه 
شود، موقعی که اطراف خانه حضرت علی سر و صدا شد حضرت علی  می خیلی مشکل

، اند اش آمده کرد که آشوبگران براي غارت خانه با ناراحتی شمشیرش را برداشت و فکر
تی به در خانه آمدند دیدند سر و صدا از به همین خاطر با قدمهاي شمرده آمدند، ولی وق

 آشوبگران نیست، پیرمردان مهاجر و انصار وقتی ایشان را دیدند به گریه افتادند و گفتند: 
اسالم و مدینه را دریاب قبل از اینکه شورشیان یکی از سران خود را به عنوان خلیفه 

لحه و زبیر براي این منصوب کنند، ما جز شما کسی را نداریم. حضرت علی فرمودند: ط

                                           
مدينة ـا حورص عثامن وطال حرصه والذين حرصوه هم أهل مرص والكوفة ومنهم بعض أهل الـمـول« -1

ا عىل أن ينزع نفسه من خالفة، فلم يقبل وخافوا أن تأتيه اجليوش من الشام والبرصة وغريمها ويأيت أرادو

 . مأسد الغابة 594. ج ص »احلجاج فيهلكوا فتسوروا عليه فقتلوه ريض اهللا عنه وأرضاه
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کار آمادگی بیشتري دارند، ولی اهل مدینه گفتند: تا وقتی که شما هستید محال است که 
 . )1(طلحه و زبیر بیعت ما را قبول کنند

حضرت علی با مردم کنار آمد و روي منبر قرار گرفت و شرایط خالفت را به طور 
 خلیفه چهارم انتخاب کردند.عنوان مختصر بیان کرد و نشست و مسلمانان او را به 

گفتند طرفدار چه کسی هستند، همین که اهل مدینه حضرت  نمی تا اینجا شورشیان
 علی را انتخاب کردند شورشیان یکسره اعالن کردند که مقصد ما همین بود، ما فقط

جنگیم و منظور ما همین بوده است. بله  می خواستیم علی را خلیفه کنیم، ما براي علی می
تیري به پیکر اسالم زدند تا امروز نتوانسته است جان بگیرد، قبل از تعیین حضرت خوب 

گفتند ما طرفدار علی هستیم، همین که حضرت علی به خالفت  نمی علی به خالفت آنها
 فرماید:  می رسید مسلمانان مهاجرین و انصار طبق روایت نهج البالغه که خود حضرت

 .»بكر وعمربايعني القوم الذين بايعوا أبا«
همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کردند با من بیعت کردند. وقتی که بیعت 

حضرت علی را خلیفه کردند، شورشیان گفتند: منظور ما   س کنندگان با ابوبکر و عمر
همین بوده این براي اسالم درد بود. مفهوم این کار این بود که آنها به دستور حضرت 

س از کشته شدن حضرت عثمان و غارت مال مسلمین و قطع کردن کردند، پ می علی کار
خواستند به  می دست زدن حضرت عثمان همه به دستور حضرت علی بوده است. آنان

ن کنیم، منتها آن زما می تباه کاریهاي خود جامه قبلی بپوشند که مطابق دستور خلیفه کار
 رسمی نبوده، حال رسمی شده است.

شود و بزرگان  نمی م نبوده، مردم مدینه وقتی دیدند اوضاع آرامروزهاي اول مدینه آرا
کردند. اورادي نبود غیر از چگونگی کشته شدن خلیفه و  می مدینه کمتر در نماز شرکت

                                           
ضيت به.... فقال:  فأتوا علياً فقالوا له: إنه البد للناس من إمام. قال: ال حاجة يل أمركم فمن اخرتتم ر« -1

 الکامل فی التاریخ. م. 190ج ص .  »ال تفعلوا فإين أكون وزيراً خرياً من أن أكون أمرياً 
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چگونگی شیون کردن زن و دختران خلیفه، اوضاع خیلی خراب شده بود، بزرگان مدینه 
گذاشتند، چون خود  نمی صر کسی راآمدند جا نداشتند و سران کوفه، بصره و م می وقتی

 دانستند. می را حق
 آمدند و گفتند:   ب یکی دو بار حضرت طلحه و زبیر

شود،  نمی یا امیرالمومنین اوضاع خراب است اگر این طور باشد هیچ کس تسلیم شما
پیراهن خونین عثمان و دست بریده زنش به دمشق فرستاده شده که در آنجا مهمترین 

هزار سرباز موجود است خیلی مشکل است این پادگان  150امت اسالم با  پادگان نظامی
 با دیدن پیراهن خونین خلیفه و دست بریده زنش براي آشوبگران تسلیم شود. 

دانید اگر ما  می شما )1(حضرت علی بزرگوارانه فرمود: اینها االن مالک ما هستند،
طور که خودشان خواستند یکی را از خواسته باشیم اینها را از مدینه بیرون کنیم همان 

کنند پس بگذاریم اوضاع آرام و تا دو لشکر شام و یمن و  می خود به عنوان خلیفه تعیین
 گردد.  می گذاریم و اوضاع به حال عادي بر می مصر به مدینه آیند، تدریجاً اینها را کنار

که به این دام این سخن بسیار درست بود ولی آشوبگران خیلی زیرکتر از آن بودند 
گذاشتند  نمی بیفتند، باید آب را طوري گل آلود کنند که براي همیشه گل آلود بماند. آنها

 کردند که علی به شما دروغ می اوضاع آرام شود و مخفیانه طلحه و زبیر را تحریک
 گفتند:  می خواهد همین طرفداران خودش را نزدیک کند، به علی هم می گوید علی می

از همین قاتالن اي  ر مخلص براي تو نیستند و به شکل جاسوس عدهطلحه و زبی
 حضرت علی را تحریکاي  کردند و عده می حضرت عثمان، طلحه و زبیر را تحریک

 عوض شده، هیچ امیدي نیست.   ب کردند که طلحه و زبیر می
بار در نتیجه بین سران اسالم اختالف بوجود آمد، بعد از اینکه طلحه و زبیر یکی، دو 

مراجعه کردند، حضرت علی صالح ندید که قاتالن حضرت عثمان را از مجلس خود دور 
کند و طلحه و زبیر گفتند: ما را به بصره و کوفه بفرست، ما آنجا طرفدارانی داریم که از 

                                           
 . م195ص  7، البدایۀ والنهایۀ ج »ولكن كيف أصنع بقوم يملكونا وال نملكهم« -1
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آوریم تا تو را کمک کنند و قاتالن را از تو دور  می آشوب به دورند ما آنها را به مدینه
 شوي نه خلیفه عده قاتل و آشوبگر.یفه واقعی همه مسلمانان بکنند تا تو خل

ین باز هم حضرت علی صالح ندید فرمود: با من باشید من براي بصره و کوفه امیر تعی
 جا باشید بهتر است.ام به نظر من، شما این کرده

و نقل  ها بر ضد حضرت علی و سخن چینی  ب با وجود تحریک طلحه و زبیر
براي حضرت علی به هر حال روزي طلحه و   ب طلحه و زبیر سخنان نادرست از

 خواهیم براي عمره به مکه برویم.  می زبیر با حالت ناراحتی به حضرت علی گفتند:
حضرت علی فرمود: فعالً صالح نیست که براي عمره یا جاي دیگر بروید با من 

ایم، حضرت علی به  د: باالخره ما تصمیممان را گرفتهباشید بهتر است. حضرات فرمودن
فرمود: ما تا وقتی که ممکن باشد این امر  اند اصطالح وقتی دید ایشان خشم و غیظ کرده

 داریم. می را نگه
این انتقاد بزرگوارانه حضرت علی تاثیري در آنها نگذاشت زیرا بیش از حد نسبت به 

بر ت عایشه خحضرت علی بد گمان شده بودند، قبل از اینکه اینها به مکه برسند به حضر
اش را غارت کردند و دست زنش را بریدند و هر چه  رسید که عثمان را کشتند، خانه

ام المومنین نگفت که مهاجرین و  نگو بهخواستند، انجام دادند علی را خلیفه کردند، سخ
 .اند انصار حضرت علی را خلیفه کرده

منین در حال حرکت کند، ام المو می بدبختی اینجا است طرح بیان گفتار خیلی فرق
 بسوي مدینه بود وقتی این خبر را شنید برگشت و گفت: تا اوضاع آرام نشود بر

 گردم. نمی
دانم چه بکنم؟ خلیفه را تایید بکنم؟ با این  نمی در چنین اوضاعی اگر مدینه بروم

 آورند؟ می دانم آنها چه بر سرم نمی دانم تکلیفم چیست؟ و اگر تایید نکنم نمی اوضاع
آمدند، اوضاع خراب   ب مکه برگشت و یکی دو هفته که گذشت، طلحه و زبیربه 

کردند بر این که آشوب گران بر مدینه تسلط دارند و علی اسماً  می شد زیرا خبرها داللت
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خلیفه است و قدرتی ندارد و در نتیجه آنها تصمیم گرفتند و دانستند که هیچ امیدي از 
بنشینیم، برویم بصره و کوفه مومنان مخلصی که  توانیم ساکت نمی مدینه نیست، ما

آشوبگر نیستند، خلیفه را نکشتند، خانه کسی را غارت نکردند، دستشان به خون کسی 
شود نه  می آلوده نیست آنها را بیاوریم و این آشوبگران را دور کنیم، حاال علی خلیفه ما

 خلیفه آنها.
از معتمدان و تجار اي  عده  س مشهور است که در هفته اول خالفت حضرت علی

 اند ي ما را غارت کردهها و دکان ها مدینه در نزد آن حضرت آمدند و گفتند: کلیه بازارچه
هر چیزي که قابل مصرف بوده برده شده، تکلیف ما چیست؟ حضرت علی فرمودند: دزد 

 رفی نمایید تا اقامه حدود نمایم.را مع
ند: دزد نیمی از اهل مسجد و مجلس تو تجار مدینه به همدیگر نگاه کردند و گفت

 گویند:  می دانند و می است و نیمی از کسانی که با تو بیعت کردند و خود را پیرو تو
کند  می براي تو شمشیر زدند و براي تو عثمان را کشتند، این خود داللت بر اوج فساد

 و هیچ امکان مصالحه نیست.
و روش بشر هر چند انسان پاك نهادتر و دانید که در نظام طبیعت و در رسم  می آیا

گردد و بر اساس همین دل پاك و پندار نیک  می باشد، معموالً خوش پندارتر تر پاك دل
 را متهم کردند که گوشی است و هر چه بشنود باور  ص بود که منافقان رسول اهللا

 کند. می
 فرماید: می خداوند از پیامبرش چنین دفاع کرد و

﴿ ِ ذُنۚٞ يَن يُ َوِمۡنُهُم ٱ�َّ
ُ
ذُُن َخۡ�ٖ  ۡؤُذوَن ٱ�َِّ�َّ َوَ�ُقولُوَن ُهَو أ

ُ
 .]61: التوبة[ ﴾لَُّ�مۡ  قُۡل أ

گویند که او گوشی است،  می کنند و می از این افراد کسانی هستند که پیامبر را اذیت«یعنی: 

 . »بگو او گوشی خیر و خوبی است
و داد و  ها کردند بعد از گریهام المومنین را حضرت طلحه و زبیر در مکه مالقات 

بیدادها نسبت به وضع مدینه چنین قرار گذاشتند که به بصره بروند و کسانی که در 
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آشوب و قتل شریک نیستند با خود بیاورند تا مدینه را اصالح کنند موقع حرکت به شام 
ریش بود در این موقع خبر به حضرت علی رسید که طلحه و زبیر ام المومنین و بزرگان ق

 کنند و آشوبگران را بیرون کنند. تا مدینه را اصالح اند به سوي بصره حرکت کرده
حضرت علی با لشکري وارد بصره شدند و در آنجا منزل کردند، قطاع بن عمر و 
تمیمی را نزد طلحه و زبیر و ام المومنین فرستادند و مقصود آنها را از این مسافرت 

لی مختصر قانع کرد و به آنها گفت: تنها راهش این توضیح خواستند، قطاع آنها را خی
است که با علی کنار بیایید. آن بزرگواران فوراً قانع شدند و قرار بر این شد که فردا صبح 
قبل از طلوع آفتاب به مدینه برگردند، از طرف حضرت علی اعالن شد براي اینکه حسن 

دست داشتند فردا   س ثماننیت کامل رعایت شود، کسانی که در آشوب علیه حضرت ع
بود آنها لبها   س با ما حرکت نکند. این اعالمیه مانند پتکی بر سر قاتالن حضرت عثمان

خواهند بر سر ما اصالح  می را به دندان گرفتند و گفتند: خوب شد، خوب پیران قریش
 که ما را مورد مصالحه قرار دهند.کنند 

یکی شوند و پدر ما را در آورند،  ششان خیلی عالی است، طلحه و زبیر، علی و مادر
گفتند، نه براي اسالم و مسلمین، بعد در جلسات کوتاه  می براي نجات جان خود درست

یم، امشب شب سران آشوبگر گفتند: امشب اگر صبح شد و این وضع ادامه داشت ما نیست
 تصمیم گیري جدي است.

له کردند، گفتند: به فرمان آنها دو دسته شدند یک دسته به لشکر طلحه و زبیر حم
دیگر در لشکر اي  زنیم. حضرت علی خبر نداشت و دسته می امیرالمومنین پیمان شکنان را

حضرت علی بود که زمانی که سر و صدا شد و بپرسند چه شده بگویند: از لشکر طلحه 
 به ما حمله شده، پاسخشان دادیم:

 که علی عوض شده است. گفتند  می گفتند: از مدینه به ما  ب طلحه و زبیر
. نه علی و نه اند عوض شده  ب گفتند: طلحه و زبیر می علی هم گفت: از اول به ما

از این ماجرا خبر نداشتند، بامدادان وقتی نماز صبح خوانده شد جز   ب طلحه و زبیر
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جنگ و کشتار چیز دیگر نبود، در یک جنگ نیم روزه شش هزار مسلمان کشته شد، در 
ره وقتی شتر حضرت ام المومنین پس شد حضرت علی فرمود: عمار و وسط شهر بص

ین خانه تر محمد بن ابی بکر بروند و مادر را بیاورند، حضرت علی سوال کرد مجلل
 بصره خانه کیست؟ گفتند خانه طلحه بن عبیداهللا خزایی. 

ین را به این طلحه غیر از طلحه بن عبیداهللا تمیمی است امیرالمومنین فرمود: ام المومن
خانه ببرید و چند زن شبانه روزي او را خدمت کنند و پس از دو سه روز که حضرت 
عایشه استراحت کردند. روزي حضرت علی با پسرانش به خانه حضرت عایشه رفتند، 

 و تقاضاي عفو حضرت علی فرمودند:  ها بعد از گله
هر وقت برگردم  مادر کی قصد دارد به سوي مدینه برگردد؟ حضرت عایشه فرمودند:

دهم. حضرت علی فرمود: دو سه روز جلوتر خبر بده تا وسایل حرکتتان  می به شما خبر
را آماده کنیم، سه روز قبل از حرکت خبر داد و حضرت علی دستور داد تا چهل زن، مادر 
را تا مدینه منوره همراهی کنند. چون احتمال داشت قبایل عرب از قتل و کشتار عصبانی 

حضرت حسن و حضرت حسین مرکب ام المومنین را همراهی کردند همچنین باشند، 
احتمال داشت قبایل عرب باعث مزاحمت شوند و حضرت علی تا چند فرسنگ بیرون از 
بصره مرکب ام المومنین را همراهی کرد و موقع خداحافظی ام المومنین از باالي شتر به 

ه آنچه بین من و علی صورت گرفته فرزندان خود گفت: اي مسلمانان خدا گواه است ک
 همان است که بین مادر و فرزند ممکن است پیش آید. 

حضرت علی در پاسخ فرمودند: خدا گواه است راست گفت و حقیقت گفت و 
 .)1(دهم که این همسر پیامبر در دنیا و آخرت هست می گواهی

ست موقع هجري خاتمه یافت. مشهور ا 36به این ترتیب فتنه جنگ جمل در سال 
جنگ که زد و خورد ادامه یافت حضرت خواستار مالقات طلحه و زبیر شد، حضرت 

                                           
ما كان بيني وبينها  ثم جهز عائشة بكل ما ينبغي هلا من مركب وزاد ومتاع . . . وقال عيل: صدقت و اهللا« -1

 . م258ص  3. الکامل فی التاریخ ج»إال ذاك وأهنا زوج نبيكم يف الدنيا واآلخرة
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زبیر بیرون آمد و خیلی به هم نزدیک شدند تا اینکه سرهاي اسبهایشان به هم نزدیک 
یادت هست روزي نزد رسول اهللا بودیم در چهره من  ،شد، حضرت علی گفت: اي زبیر

ستقاتله «و پیامبر فرمودند:  .بله :وست داري؟ فرمودياو را د :خندیدي رسول اهللا فرمود

 د که به کلی فراموش کردم، سر اسبزبیر سخت متاثر شد و سوگند خور. »مـوأنت ظال

 ك کرد و به سوي مدینه منوره آمد.خود را بر گرداند و لشکر گاه را تر
من تا  روي؟ می عمرو بن جرموز تمیمی او را تعقیب کرد، زبیر به او گفت: تو کجا

مدینه با تو همراهم، در اولین مرحله که کمی خسته شدند موقع نماز رسید حضرت زبیر 
خوانید، حضرت زبیر اقامه نماز کرد و  می تیمم کرد و گفت نماز بخوانیم، گفت: جماعت

با اهللا اکبر در نماز داخل شد عمرو جرموز شمشیرش را   س جلو ایستاد، همین که زبیر
 .)1(ردیر را داخل نماز شهید کبرداشت و حضرت زب

پیوستند  می بزرگان صحابه وقتی به نماز ایستادند نمازشان مثل نماز ما نبود به خدا
شمشیرش را برداشت و به بصره رفت و خدمت حضرت علی رفت و گفت: بشرنی بقتل 

 زبیر. 

 .»برشك اهللا بالنار«حضرت فرمودند: 
و دشمنانت را بکشیم باز هم جهنمی عمرو گفت: دوستانت را بکشیم جهنمی هستیم 

أي « »يا عيل برش قاتل صفية بالنار«هستیم. حضرت علی فرمود پیامبر به من فرمودند: 

 .»بشارت بده قاتل صفیه را به جهنمعلی 
عمرو که توقع جایزه بزرگی داشت بیرون آمد و خودکشی کرد و شمشیرش را زیر 

یر حضرت زبیر را به خدمت حضرت گلوي خود زد و خونریزي کرد و مرد. بعد شمش

                                           
شهد زبري اجلمل مقاتالً لعيل فناداه عيل ودعاه فانفرد وقال له: أتذكر إذ «، 242ص  3تاریخ ابن اثیر ج -1

 .»م . . .ـكنت أنا وأنت مع رسول اهللا لقاتلنه وأنت ظال
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طال ما خرج هذا السيف الكرب من وجه «علی بردند حضرت علی آهی کشید و گفت: 

  .)1(»رسول اهللا

در جنگ بدر، احد، خیبر و خندق چون آن زمان حضرت زبیر خیلی شجاع « :یعنی
 . »بود و به شجاعت معروف بود

شبیه خالویش حمزه   س ده زبیرحضرت حمزه با صفیۀ برادر و خواهر بودند. گفته ش
 بوده است. 

اما حضرت طلحه در میدان جنگ بر اثر زد و خورد شهید شد، پس از پایان جنگ 
رفت تا به جسد طلحه  می حضرت علی بر قاطري سوار بود و در میان کشته شدگان

است حضرت خودش را از قاطر پایین انداخت و نشست   سرسید و گفتند: این طلحه 
ریخت  می رت طلحه را روي زانویش گذاشت و در حالی که به شدت اشکو سر حض

 ....)2(یعز علی أبا محمدگفت:  می خاك را از ریش مبارکش پاك کرد.

 بینیم. می گذرد بر من اي ابا محمد که تو را چنین می سخت
در ازدحام کفار واقع شد در آن وقت به غیر از حضرت طلحه   ص حضرت پیامبر«

 بارید و حضرت طلحه بذریعه سپر جلوي تیرها را می ود از چهار طرف تیرکسی دیگر نب
گرفت که ناگهان سپر از دستش افتاد، تصور کرد که اگر من سپر را بردارم تا آنوقت  می

کرد. در  می معلوم نیست چند تیر به پیغمبر بخورد لذا به وسیله دست خود تیرها را دفع

                                           
 2ج الغابة سدأ .»هذه السيف طال ما خرج الكرب من وجه رسول اهللا ثم برش قاتل صفية بالنار« فقال: -1

 .365رجال حول الرسول ص  ñ 112ص  3ابن سعد ج  ñ 252ص 
  3ج  .»واهللا لوددت أين مت من قبل اليوم بعرشين سنة«در کتاب ابن اثیر با این عبارت نقل شده است:  -2

إن عليا انتهی إلی طلحة وقد مات ومسح الغبار عن «آمده:  376ص  1ء ج در سیر اعالم النبال 256ص 

کنار طلحه آمد و ایشان را . م علی »وجهه وحليته وهو يرتحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا بعرشين سنة

دید در حالی که بر زمین افتاده بودند پس گرد و غبار را از صورت ایشان پاك کردند و در حالی که 
 رحمت بر ایشان میفرستادند گفتند: اي کاش بیست سال قبل از این واقعه من مرده بودم. درود و
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. حضرت علی همین دست را )1(»ر عمر خوب نشدنتیجه دستش کامالً فلج شد و تا آخ
  س بوسه زد، سپس بر او نماز خواند و ایستاد تا دفن شد، خطاب به حسن بن علی

سال قبل مرده بود  30اي کاش پدرت « »يا ليت أباك مات قبل هذا بثالثني سنة«فرمود: 

 . »دید نمی که این حوادث ناگوار را
ذشت حضرت علی آهی کشید فرمود: خدا گ می ي سران قریشها بعد که به جسد

اوباش با طلحه و زبیر رفته این سران قریش همه اي  لعنتشان کند به ما گفتند عده
 . )2(اوباشند

اوباش با آنها رفته است، سپس اي  گفتند: عده می اطرافیان حضرت علی در مدینه
علی به مدینه حضرت علی در کوفه ماند و به مدینه بر نگشت مردم منتظر بودند حضرت 

 بر گردد، به دو دلیل حضرت علی بر نگشت: 
 نیروي مسلح اسالم دو قسمت بود یک قسمت به عراق و یک قسمت به شام  -1

امیه بود اگر به مدینه بر گردد نیروي عراق هم وحدت  نیقسمت شام حال دست ب
در عراق  خود را از دست بدهد و پراکنده گردد احتمال دارد شورش کند، به همین دلیل

ماند تا بتواند رهبري نصف نیروهاي مسلح خود را بر عهده گیرد چند ماهی گذشت 
حضرت علی بر نگشت. بزرگان مدینه براي مالقات با امیرالمومنین وارد کوفه شدند یکی 
از کسانی که به کوفه آمد ابراهیم بن محمد بن طلحه بود که پدر و پدربزرگ خود را در 

ه بود وقتی وارد مسجد کوفه شد، حضرت علی در جلوي او جنگ جمل از دست داد
ید و کمی حالت گریه به برخاست و او را سخت در آغوش گرفت و صورت او را بوس

 خود گرفت.

                                           
 و خلفاي راشدین. م 218ص  3طبقات ابن سعد ج  -1
فرمود: طلحه و زبیر همسایگان من در بهشت  از پیامبر شنیدم که می«فرماید:  حضرت علی می -2

 .87ص 3ج أسد الغابة. »هستند
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 سران کوفه از این حالت بدشان آمد، ضمن اینکه با چشم و ابرو به همدیگر اشاره
  س کنم اگر پسر عثمان می نکردند یکی باالخره ترکید و به امیرالمومنین گفت: گما می
 .)1(گرفتی! این جمله را به طور طعنه گفت می آمد او را در آغوش می

گیرم  می بیاید هم او را در آغوش  س فرمود: اگر فرزند عثمان  س حضرت علی
  :)2(جزء کسانی باشیم که خداوند درباره شان فرمود  ب امیدوارم من و طلحه و زبیر

رٖ َونَزَۡ�َنا َما ِ� ﴿ ُ�ُ ٰ َتَ�ٰبِلَِ�  ُصُدورِهِم ّمِۡن ِغّلٍ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ  یعنی: .]47الحجر: [ ﴾٤٧مُّ
یی که در دل آنها بوده از بین برده و در بهشت برادرانه در جلوي هم ها سوء تفاهم و کینه«

 . »اند نشسته
ر گفت: خدا عادلتر است از آن که تو آنها را بکشی آن وقت فردا با تو داي  عقده

بهشت باشند. حضرت فرمودند: و یحک إن لم أکن أنا و طلحۀ و زبیر و عثمان من هؤالء 
نسبت به  فمن هم؟. این گونه حوادث در تاریخ اسالم به ثبت رسیده نظریه حضرت علی

دانسته  نمی به هیچ وجه آنها را فاسد یا کافر  س اش است. حضرت علی مخالفان سیاسی
چند ماه خالفت حضرت علی مشهور است تاریکترین است. در دوران چهار سال و 

شد که اولش  می دوران تاریخ است، زیرا در این دوره مسلمان به شمشیر مسلمان کشته
 .س حضرت عثمان و آخرش حضرت علی

در مقام مقایسه خیلی عجیب واقعاً جاي تاسف است که در قتل و شهادت حضرت 
نداشت، همگی یا زردشتی یا یهودي و یا عمر به اجماع مسلمین یک نفر مسلمان شرکت 

 که همه با ایشان نماز  س مسیحی بودند. درست بر خالف قاتالن حضرت عثمان
را به شهادت رساند. گویند   س خواندند و درست بر خالف کسی که حضرت علی می

                                           
 با کمی تغییر این عبارت ذکر شده است. 225ص  3سعد ج در کتب طبقات ابن -1
جاء عمران بن طلحة إىل عيل فقال: تعال هاهنا يا بن أخي. فأجلسه عىل طنفسته فقال: واهللا إين ألرجو أن « -2

 .225ص  3طبقات ابن سعد ج .»أكون أنا وأبو هذا ممن قال اهللا: ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخوانا ....
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ین تر که حافظ قرآن بوده است، دوران چهار سال و چند ماه خالفت حضرت علی بحرانی
 اریخ اسالم است.دوران ت

در این دوره کلیه فتوحات متوقف شد و فقط جنگهاي داخلی بین مسلمین بود و این 
 جنگ هم به علت اشتباه سیاسی گروه مخالف حضرت علی به وقوع پیوست. 

 تمت بالخیر التماس دعا

ِميُع ٱۡلَعلِيمُ ﴿ نَت ٱلسَّ
َ
ٓۖ َوتُۡب َعلَۡينَ ﴿ ﴾َر�ََّنا َ�َقبَّۡل ِمنَّاۖٓ إِنََّك أ نَت ٱ�َّوَّاُب ٱلرَِّحيمُ  ا

َ
  ﴾إِنََّك أ

پذیر  و توبه ما را بپذیر، که تو توبه ..پروردگارا، از ما بپذیر. همانا که تویى شنواى دانا.«
 .»و مهربانى!

 عبدالرحمن سلیمی
 هجري شمسی 1381هجري قمري،  1423

اب آگاه شویم براي اینکه از عقیده و نظر شما درباره مطالب این کت !خواننده عزیز 
 لطفاً به آدرس زیر با ما مکاتبه کنید. 

حوزه علمیه دار العلوم مکی  ñخیابان خیام  ñاستان سیستان و بلوچستان، زاهدان 
 عبدالرحمن سلیمی.  ñزاهدان 



 
 

عبارتند  اند منابع اصلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
 از: 

  /صحیح بخاري / امام بخاري
 // امام مسلم  صحیح مسلم

 ن ابی حدید / دار الکتب العلمیه،نهج البالغه / شرح اب
 مشکوه شریف / عالمه خطیب تبریزي

 مکتبه المعارف بیروتالبدایۀ والنهایۀ / الحافظ ابن کثیر / 
 خ / ابن اثیر / دار الکتب بیروتالکامل فی التاری

 / عبدالرحیم خطیب / حیدري تهران شیخین
 الملک السعدي / انتشارات کردستان/ عبد شرح عقاید اهل سنت

 ین / دار الکتب االسالمیه آخونديشبهاي پیشاور / سلطان الواعظ
 کور / انتشارات اشراقیشیعه و فرقه اسالم / محمد جواد مش
 خلفاي راشدین / عبدالشکور فاروقی

 اصول کافی / ثقه االسالم کلینی
 / خلیل جر / انتشارات امیر کبیر فرهنگ الروس

 / ابن اثیر / دار االحیاء اسالمیاسد الغابه 
 اهللا احمدیان / انتشارات کردستانسیماي فاروق اعظم / عبد
 ی زاهداننداي اسالم / دار العلوم مک

 / جعفر سبحانی / انتشارات افسون فروغ ابدیت
 الغدیر / عالمه امینی
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