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  بھترین اّمت
  سالها تالش پیامبر رحمت ی  طّیبه ی  ثمره

 »تحلیلی پیرامون خالفت اسالمی از دیدگاه اهل سّنت«

  
حیم   حمن الرَّ   بسم الله الرَّ

  پیش گفتار
گــوییم و بــر پیــامبر محبــوب و ارجمنــدش،   ان را ســپاس مــیخداونــد ســبح
) و یاران پاک و جان فـدایش و سـایر پیـروان مخلـص و بـا (حضرت محّمد

  فرستیم.   وفایش، درود فراوان می
ی قرآن کریم و اخبار و روایات موّثق، خداوند متعـال   به گواهی آیات شریفه

پیامبری برگزید؛ تا مّلت عرب را که  را به - و سّلمعلیه  لّلهصّلی ا -حضرت محّمد
غرق در گمراهی بود؛ هدایت کنـد و از گمراهـی نجـات دهـد. ایشـان در نهایـت 
دلسوزی و صداقت و خردمندی، مردم را به توحید و اسالم دعوت کرد و به پرورش 
و آموزش مؤمنان پرداخت و به سرزمین حجاز، حیاتی دیگر بخشید و آنگاه که دار 

را بـه یادگـار گذاشـت. آن  )مهـاجرین و انصـار(گفت؛ بهترین اّمت  فانی را وداع
سرپرسـتی  - و سـّلمعلیه  لّلهصّلی ا -های ایمان وتقوا بعد از حضرت رسول  اسوه

  مردم حجاز را به عهده گرفتند. 
با شوری خدایی و  -سّلم  علیه و لّلهصّلی ا -ی رسول خدا  یاران تربیت شده

ت عرب را رهبری کردنـد و بـا ایجـاد حرکتـی آزادی ایمان و اخالص و یکدلی ملّ 
بخش، در مّدت کوتاهی به یاری خدا، توانستند دو امپراتوری بزرگ ایـران و روم را 
شکست دهند و مردم تحت ستم را نجات دهند و دنیا را از ندای توحیـد و دعـوت 

  ایند. ی گیتی برقرار نم  به اسالم پر کنند و تاریخ و تمّدن با شکوهی در صحنه
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ی رسالت حضـرت   اّما، متأسفانه نویسندگان و مبّلغان شیعی آنگاه که درباره
گویند؛ از بیان واقعی   و خالفت اسالمی سخن می - و سّلمعلیه  لّلهصّلی ا -رسول
ی مؤمنـان و   ورزند. یعنی از تزکیه  ی اساسی پیامبر ارجمند اسالم غفلت می  وظیفه

ی پیامبر برای ساختن امّتی نمونـه،   وقفه  های بی  شتعلیم کتاب و حکمت و نیز تال
و علیـه  لّلـهصـّلی ا -پیامبر گرامی – لّلهنعوذ با –آورند. گویی   سخنی به میان نمی

ترین مرّبی و استاد، از تربیت شاگردانی شهید و شاهد   آن بزرگترین و حکیم - سّلم
ثمـر   اش عقیم و بی  عاجز بوده است و مجاهدت و تالش بیست و سه ساله )اسوه(

  مانده است. 
 - و سـّلمعلیـه  لّلهصّلی ا -به طور کّلی آنان در تحلیل تاریخ اسالم، پیغمبر

آوری پیـروان موّفـق بـود. و بـا  دهند که در جمع  را به عنوان رهبر نهضتی نشان می
ی مّلتی چشم و گوش بسته، طی   تالش زیاد، سپاهی از مردم تشکیل داد و به وسیله

ها مبارزه، توانست ستمگران قلدر را بـه زانـو در آورد و نیـز بـر مسـند قـدرت   سال
جز  –بنشیند و حکومتی عادل ایجاد نماید. اما بعد از وفات وی، یاران و پیروانش 

  همگی به ستم و انحراف گراییدند.  –افرادی انگشت شمار 
موجـب شـده  توّجهی به قرآن و تمّسک به اخبار و روایات جعلـی  گمان بی  بی

است که نویسندگان و مبّلغان شیعی، چنان تحلیل نـاقص و معیـوب و نیـز بیـنش 
 و ارائـه دهنـد، - و سـّلمعلیه  لّلهصّلی ا -نادرستی را از تاریخ رسالت پیامبر اکرم 

دانـیم علمـای اسـالمی در   هم چنان که می موضوع خالفت اسالمی:ی  درباره اما
کتـب «، و »قرآن«از سه منبع:  علیه و آله و سّلم هللّ مبحث جانشینی پیامبر صّلی ا

اند؛ با این تفاوت که اهل تشّیع در آغاز به اخبـار   استفاده کرده» تاریخ«و » حدیث
آورنـد، اّمـا، مـا   کنند و بعد از آن بـه آیـاتی از قـرآن روی مـی  و روایات استناد می

دالل خـود قـرار مسلمانان اهل سّنت نخست آیات قـرآن را اسـاس و مبنـای اسـت
کنیم، زیرا؛ قرآن کـریم   دهیم؛ سپس به اخبار و روایات موافق با قرآن استناد می  می
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تـرین و مهمتـرین معیـار و محـّک   ی اسـالمی و اساسـی  تنها میزان معتبـر عقیـده
باشد. توضـیح اینکـه از سـه   تشخیص حّق از باطل و تمییز درست از نادرست می

الثبـوت   فقط قرآن کریم قطعّی  »کتب تاریخ«و  »دیثی حها کتاب«و »قرآن«منبع 
نـازل  -ص  -باشد، یعنی؛ تمام آیات قرآن، همان گونه که بـر حضـرت رسـول  می

و تحت نظارت و مراقبـت جـّدی و مسـتمّر  -ص  -شده است؛ به دستور حضرت
وی، بدون هیچ کاستی و افزونی، توسط کاتبان وحی نوشته شده و از صدر اسـالم 

  الم و دست نخورده در دسترس اّمت اسالمی قرار گرفته است. تاکنون محفوظ و س
الثبوت و یا خـالی از ایـراد و   های حدیث، مانند قرآن، قطعّی   هیچ یک از کتاب

اند از اشتباه معصوم هستند و نه   اشکال نیست و هیچ یک از محّدثین، نه اّدعا کرده
اند. لـذا بـه طـور کّلـی   حاصل زحمات و تألیفاتشان را بدون عیب و نقص دانسته

  . ١های حدیث مانند قرآن نقدناپذیر نیستند  هیچ یک از کتاب
دانیم که به اعتراف موّرخان و محّققان بزرگوار   های تاریخ نیز می  ی کتاب  درباره

انـد. بنـابراین،   های راست و دروغ  هایی از گزارش  اسالمی، آن منابع هم، مجموعه
ها، بدون سنجیدن با قـرآن، اشـتباه اسـت و قطعـًا سـبب   مبنای عقیده قراردادن آن

گمراهی و فاصله گرفتن از اندیشه و بینش قرآنی خواهد شد؛ در نتیجه ما اندیشه و 
کـرد   و منزلـت و عمـل -ص  -ی رسالت حضـرت محّمـد  ی خود را درباره  عقیده

ه گیریم کـه هـیچ کجـی و ناراسـتی در آن نیسـت و انسـان را بـ  یارانش از قرآن می
  کند.   بهترین و استوارترین راه هدایت می

بـه  -ص  -ی جانشـینی پیـامبر  خالصه، در مباحث اعتقادی از جمله در قضیه
  اعتقاد ما مسلمانان اهل سّنت : 

                                                 
ي دو   هـا، مطالعـه    ي صحت اعتبار صحاح ستّه ضمن نقدپذير دانستن آن  براي كسب اطالع بيشتر درباره -1

كتاب هفت مقالـه  از » نخستين اصل حديث شناسي« و » ي كتب حديث   تصحيح ديدگاه، درباره« ي   مقاله
  شود.  ي ارجمند پيشنهاد مي  اثر آقاي عبداهللا احمدي به شما خواننده
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ص  -ی عملکرد حضرت رسـول  اوًال، چون خداوند متعال در قرآن کریم نحوه
را مرحلـه بـه  ٢را در انجام رسالتش و نیز چگونگی تعلیم و تربیت اصحاب کرام -

ی خالفـت اسـالمی قـرآن را   مرحله به وضوح بیان کرده اسـت، بنـابراین؛ دربـاره
دانـیم، سـپس اخبـار و روایـاتی را کـه بـا قـرآن   محک عقیده و استدالل خود مـی

  نماییم.  خوانی داشته باشند به عنوان شاهد ذکر می  هم
عـددی، مهـاجرین و ثانیًا به دلیل این که از طرفی خداونـد متعـال در آیـات مت
را، سـتوده  -ص  -لّلهانصار، آن شاگردان و یاران پاک و با وفا و جان فدای رسول ا

هـای   های دروغین و روایات جعلی زیادی در کتاب  است و از طرفی دیگر، گزارش
های حدیث و چـه   تاریخ و حدیث؛ وجود دارد در نتیجه هر روایتی را چه در کتاب

پذیریم که با قرآن کریم   دانیم و آن را می  طی صحیح میهای تاریخ، به شر  در کتاب
معارض نباشد و روایاتی را که با مجموع آیاتی که در مدح مهاجرین و انصار نـازل 
شده است منافات داشـته باشـد، در سـاختگی و مـردود و باطـل بـودن آن تردیـد 

  نداریم. 
 .ال قوّه االّ با ماشاا   

                                                 
  باشد.  مقصود ما از صحابه در اين رساله فقط مهاجرين و انصار مي - 2
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  بخش نخست

  

  ی از دیدگاه ماخالفت اسالم
کـه   با توجه به این«کنیم:   بحث از خالفت اسالمی را با سؤالی اساسی آغاز می

دسـتور داده  -ص  -که خداوند متعال به پیـامبرش  ای در قرآن وجود ندارد  هیچ آیه
باشد برای خود جانشینی برگزیند؛ سرپرستی اّمت اسالمی بعد از رحلت حضرت 

  » ر خواهد گرفت؟ی چه کسانی قرا  به عهده -ص  -رسول
  پاسخ اجمالی 

شـود   مـی قرآن کریم به روشنی درکبه اعتقاد ما مسلمانان اهل سّنت، از آیات 
ی دینـی   نظیـر، بنـا بـه وظیفـه  آن معّلم و مربی بی -ص  -که پیامبر ارجمند اسالم

های پاک و بزرگواری را تربیـت کـرد و   خود، طبق دین خدا و هدایت رّبانی، انسان
(روش صحیح استفاده از آیات قرآن برای حّل معضالت) و نیز راه  قرآن و حکمت
ی امور مسلمانان را مطابق اصول و موازین دیـن بـه آنـان   اداره داری و  و رسم کشور

  آموخت. 
 -ص  -پیامبر را با وفای   کریم آن یاران و شاگردان پاک و  خداوند متعال در قرآن
به مسلمانان معّرفی فرمود و به کّرات مدح ی عینی دین   ها  به عنوان شاهدان و اسوه

ی حکومت و سرپرستی اّمت اسالمی را بـه ایشـان داد.   و تمجیدشان نمود و وعده
بنابراین، تکلیف و سرنوشت مسلمانان در امر حکومـت بعـد از رحلـت حضـرت 

فرد خاّصـی  -ص  -لّلهکامًال مشخص و معلوم بود، یعنی؛ رسول ا -ص  -محّمد
ی بیست و سه سال   ی طّیبه  ّرفی و یا تعیین ننمود بلکه او ثمرهرا به عنوان جانشین مع

  به جای نهاد.  )بهترین اّمت(زحمت و تالش خود را 
مهاجرین و انصار، همان شاگردان تربیت شـده و  -ص  -بعد از رحلت پیامبر
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و مؤمنـان ممـدوح خـدا، بنـا بـه تکلیـف دینـی،  -ص  -ی حضرت  آموزش دیده
ْمـُرُهْم  ی  هـده گرفتنـد. آن بزرگـواران طبـق آیـهسرپرستی اّمت اسالمی را بـه ع

َ
 َوأ

و نیز ارشاد و هدایت نبوی، شورایی تشکیل دادند. بعد از شـور و  ٣َبْیـَنُھْم  ُشوَری
به عنوان خلیفه (ریـیس  علیه لّلهسالم ا بررسی، سرانجام حضرت ابوبکر صّدیق را

ورای مهاجرین و انصـار ی مجریه) برگزیدند و سایر مسلمانان نیز با منتخب ش  قّوه
  بیعت کردند. 

  پاسخ تفصیلی

  ی بعثت انبیاء (ع):  فلسفه
ای از مسیر صحیح دینداری و بنـدگی خـدا   در طول تاریخ، هرگاه مردم جامعه

انـد، خداونـد متعـال   منحرف شده و با پیروی از طاغوت تن بـه ظلـم و ذّلـت داده
  دالت و مساوات فرستاده است:پیامبری را برای هدایت و نجات آن قوم و ایجاد ع

 َْقد
َ
ةٍ  ُکلِّ  ِفي َبَعْثَنا َول مَّ

ُ
ُسوالً  أ ِن  رَّ

َ
  أ

ْ
هَ ال اْعُبُدوا

ّ
  ل

ْ
اُغوَت  َواْجَتِنُبوا َقدْ  ،٤الطَّ

َ
َنا ل

ْ
ْرَسـل

َ
 أ

َنا
َ
َناِت  ُرُسل َبیِّ

ْ
َنا ِبال

ْ
نَزل

َ
ِکَتاَب  َمَعُھُم  َوأ

ْ
ِمیَزانَ  ال

ْ
اُس  ِلَیُقومَ  َوال ِقْسِط  النَّ

ْ
   ٥ ِبال

برند و تحت ستم   های قرآن کریم مردمی که در نظام جاهلی بسر می  طبق آموزه
گاهی یافتن متحـّول نمـی شـوند و از زیـر بـار ظلـم و   و حقارت قرار دارند تنها با آ

یابند، بلکه؛ آنچه در اصـالح فـرد و جامعـه نقـش اساسـی   استخفاف، رهایی نمی
هَ  ِإنَّ ﴿ اشدب  ها می  دارد، ایجاد تغییر در درون انسان

ّ
رُ  الَ  الل ی ِبَقْوٍم  َما ُیَغیِّ   َحتَّ

ْ
ُروا  َما ُیَغیِّ

                                                 
  )38وكار هايشان ميان آنان بر اساس شوري است (شوري -3
 ا را پرستش كنيد و از طـاغوت دوري جوييـد.  در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم (تا اعالم كند) خد -4

  )36/(نحل
ي تمييز حق از باطل) نازل   پيامبرانِ خود را با داليل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ترازو (وسيله -5

  )25/(حديد كرديم تا مردم براي عدالت برخيزند.
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ْنُفِسـِھْم 
َ
گاهی دادن،   و تحّول در نّیات و آمال و خلق و خوی انسان ٦﴾ِبأ ها عالوه بر آ

ی هـدایت و اصـالح   ی تربیت امکان پذیر است. لذا خدای متعال برنامه  به وسیله
 ُهـوَ ﴿: فرمایـد  مـی کـه  چنان پیامبران قرار داده است.ی   ترین وظیفه  جامعه را اساسی

ــِذي
َّ
ــیَن  ِفــي َبَعــَث  ال یِّ مِّ

ُ ْ
ــْنُھْم  َرُســوالً  األ ــو مِّ

ُ
ــْیِھْم  َیْتل

َ
یِھْم  آَیاِتــهِ  َعل ُمُھــُم  َوُیــَزکِّ

ِّ
ِکَتــاَب  َوُیَعل

ْ
 ال

ِحْکمَ 
ْ
ِإن هَ َوال ِفي َقْبُل  نمِ  َکاُنوا َو

َ
ٍل  ل

َ
ِبیٍن  َضال    ٧﴾مُّ

  :  -ص  -رت محّمدی اساسی حض  وظیفه
 -ص  -کنیم که رسول خـدا  با مطالعه و تدّبر در قرآن کریم به روشنی درک می

هـایی   تربّیـت انسـان«و » ابالغ پیام خدا به عمـوم مـردم«ی   به طور کلی دو وظیفه
 َوَمـا﴿را بر عهـده داشـته اسـت. یعنـی طبـق آیـاتی چـون» مؤمن و متعّهد و نمونه

َناَك 
ْ
ْرَسل

َ
  أ

َّ
  هً َکافَّ  ِإال

ِّ
اسِ ل   لنَّ

ً
  َبِشیرا

ً
ـی َوَما﴿، ٨﴾ . . .َوَنِذیرا

َ
ُسـوِل  َعل   الرَّ

َّ
غُ  ِإال

َ
ـَبال

ْ
ُمِبـیُن  ال

ْ
 و ٩  ﴾ال

رْ ﴿ َما َفَذکِّ نَت  ِإنَّ
َ
رٌ  أ ْسَت  *ُمَذکِّ

َّ
مکّلف بـود  -ص  -حضرت رسول١٠﴾ِبُمَصـْیِطرٍ  َعلْیِھم ل

را بـه  در حّد توان و امکان، عموم مردم را از خواب غفلت بیدار نماید و پیام الهـی
آنان برساند و به سوی بندگی خدا دعوتشان کنـد. همچنـین طبـق آیـاتی دیگـر از 

َنا َکَمـا﴿: فرمایـد  ی بقره که می  سوره ١۵١ی   آیه جمله
ْ
ْرَسـل

َ
ـنُکْم  َرُسـوالً  ِفـیُکْم  أ ـو مِّ

ُ
 َیْتل

ْیُکْم 
َ
یُکْم  آَیاِتَنا َعل ُمُکُم  َوُیَزکِّ

ِّ
ِکَتـاَب  َوُیَعل

ْ
ِحْکَمـ ال

ْ
ُمُکـمَوُیَع  هَ َوال

ِّ
ـا ل ـْم  مَّ

َ
  ل

ْ
ُمـونَ  َتُکوُنـوا

َ
 ١١﴾َتْعل

این بود که آیات خـدا را بـرای  -ص  -ترین و مهمترین تکلیف پیامبر اکرم اساسی
                                                 

  )11/را تغيير دهند. (رعد دهد مگر آنكه خود  براستي خدا (سرنوشت) هيچ قومي را تغيير نمي -6
ها پيامبري را برانگيخت. آياتش را بـر آنـان تـالوت      آن كسي است كه در ميان درس ناخوانده )او ( خدا -7

دهد و اگـر چـه قـبالً در گمراهـي       كند و كتاب و حكمت را به آنان آموزش مي  كند و ايشان را تزكيه مي  مي
  )2/آشكاري بودند. (جمعه

  )28/(سبأ  (باشي)  ي مردم  ستاديم جز آنكه بشارت دهنده و هشدار دهنده براي همهما تو را نفر -8
  )54/و بر پيامبر جز ابالغ آشكار نيست (نور -9

  )22و21/(غاشيه اي و بر آنان تسلّط نداري.  پس يادآوري كن، تو فقط يادآوري كننده -10
كند و كتاب و   تان مي  كند و تزكيه  ما تالوت ميهم چنانكه پيامبري برايتان فرستاديم آيات ما را بر ش -11

  آموزد.  حكمت را به شما مي
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مؤمنان تالوت کند و آنان را تزکیه نماید و کتاب و حکمت را به ایشان بیاموزد. اّمـا 
ی آنـان   چون تربّیت یک یـک پیـروان مـؤمن و تعلـیم کتـاب و حکمـت بـه همـه

بایست از میان مردم مؤمن، یاران   می -ص  -یرممکن است، بنابراین آن حضرتغ
ی نزدیک و استواری با وی داشـتند و تحـت   و دوستانش را که به طور طبیعی رابطه

ها تعلیم   نظارت و مراقبت مستقیم و مستمر او بودند تربیت کند و دین خدا را به آن
گاه و مزّکی، همراه حضر تش و به فرمان او آیین اسالم را درسـت دهد، تا آن یاران آ

گونه که مورد پسند خدا و رسـولش بـود، تبلیـغ نماینـد و همـدوش   و حکیمانه، آن
فرسای نهضت اسالمی را تحّمل کنند و همـواره   بار سنگین و طاقت -ص  -پیامبر

 باشـند. چنـان کـه در قـرآن -ص  -لّلـهبا جان و مال مدافع و یار و یـاور رسـول ا
َتُکنوَ ﴿: خوانیم  می

ْ
ـنُکْم  ل ـ مِّ مَّ

ُ
ـی َیـْدُعونَ  هٌ أ

َ
َخْیـرِ  ِإل

ْ
ُمُرونَ  ال

ْ
َمْعُروِف  َوَیـأ

ْ
 َعـِن  َوَیْنَھـْونَ  ِبـال

ُمنَکرِ 
ْ
١٢﴾...ال

   
پر واضح است تبلیغ دین از سوی اشخاصی که فاقد صالحیت الزم باشند نـه 
تنها هیچ خیر و برکت و ارزشی ندارد، بلکه؛ معموًال مردم را نسـبت بـه پیـروی از 

ن الهی دلسرد و حتی ممکن است آنان را بدبین و متنّفر کند. از ایـن رو، رسـول دی
کـرد افـرادی را   با عالقه و احساس مسؤولیتی وصف ناپذیر تالش مـی -ص  -لّلها

تقوا و تعّهد و صداقت و شهامت و ُخلق  تربیت کند که از جهت ایمان و اخالص و
گاهی به معارف اسالمی و آشنایی به روش ی تبلیغ دین الگـویی   حکیمانه   نیک و آ
َنـاُکْم  َوَکـَذِلَك ﴿ شایسته و تمام عیار باشـند. بـه گـواهی قـرآن کـریم

ْ
ـ َجَعل مَّ

ُ
  هً أ

ً
 َوَسـطا

 
ْ
َتُکوُنوا

ِّ
ی ُشَھَداء ل

َ
اسِ  َعل ُسوُل  َوَیُکونَ  النَّ ْیُکْم  الرَّ

َ
  َعل

ً
 -رسول محبوب خدا ١٣﴾...َشـِھیدا

                                                 
اي باشد كه به خير دعوت كنند و به نيكي فرمان دهند و از زشتي باز دارند.   بايد از ميان شما دسته -12
  )104عمران/ (آل
يد و پيامبر بـر شـما گـواه باشـد.     و اين چنين شما را امتي ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه (شاهد) باش -13

  )143(بقره/
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  انصار) پرورش داد.  آن دعوتگران وارسته و نمونه را (مهاجرین و -ص 

  بدیل تزکیه و پرورش:   مرّبی بی -ص  -پیامبر
ضمن ابالغ پیام خدا به عموم مردم با تمـام عالقـه و  -ص  -رسول انور و امین

کرد و با نهایت دلسوزی و مهربانی آنان را   محّبت و اشتیاق، یارانش را راهنمایی می
سـر نهنـد و بـه تـدریج های سخت تزکیه و پرورش را پشـت   داد تا گردنه  یاری می

َقدْ ﴿مراحل کمال را بپیمایند 
َ
ْن  َرُسوٌل  َجاءُکْم  ل نُفِسُکْم  مِّ

َ
یزٌ  أ ْیهِ  َعِز

َ
ْم  َما َعل  َحـِریٌص  َعِنـتُّ

ْیُکم
َ
ُمْؤِمِنیَن  َعل

ْ
ِحـیٌم  َرُؤوٌف  ِبال ١٤﴾رَّ

، در حقیقت ُخلق عظیم و قلب گرم و تابان و پـر  
را هم چون پروانـه ِگـرد شـمع  ای یارانش  مانند قطب جاذبه -ص  -لّلهمهر رسول ا

وجود مبارکش به چرخش در آورده بـود و خداونـد مهربـان بـرای ارتقـای مراتـب 
معنوی آن مؤمنان راستین، به پیامبر محبوبش دستور داد تا از قصورشان درگـذرد و 

ی إنَّکَ  و﴿برایشان رحمت و مغفرت طلب کند.
َ
َعل
َ
ٍق  ل

ُ
١٥﴾عظیٍم  ُخل

ـَن  هٍ َرْحَمـ َفِبَما﴿،   مِّ
هِ ا
ّ
ُھـْم  ِلنَت  لل

َ
ـوْ  ل

َ
  ُکنـَت  َول

ً
ـِب  َغِلـیَظ  َفّظـا

ْ
َقل
ْ
  ال

ْ
ـوا  َواْسـَتْغِفرْ  َعـْنُھْم  َفـاْعُف  َحْوِلـَك  ِمـْن  َالنَفضُّ

ُھم
َ
١٦﴾ل

   
مندی از قلب نورانی و ماالمال از محّبت   اصحاب کرام به یاری خداوند با بهره

 بـر ی تعلیم و تربیـت آن الهـی طبیـب،  و به واسطه -ص  -و رأفت حضرت رسول
  َوَیْھـِدَیُکْم  . . . ﴿ط مستقیم قرار گرفتنـد صرا

ً
  ِصـَراطا

ً
ْسـَتِقیما ١٧﴾مُّ

و در اثـر بنـدگی و  
ی از تقوا و اخـالص رسـیدند کـه خداونـد متعـال ایمـان را   ا  عبادت خدا به درجه

هایشان را به نور ایمان زینت بخشید و کفر و ناسپاسی و   محبوب آنان گردانید و دل
                                                 

به حقيقت براي شما پيامبري از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد به (هـدايت) شـما    -14
  )138(توبه/بسيار مشتاق و نسبت به مؤمنان بسيار دلسوز و مهربان است. 

  )4و تو بر (بلنداي) خُلق عظيمي هستي. (قلم/آيه -15
دل بـودي، از    ي رحمتي از جانب خدا، برايشان نـرم خـو شـدي و اگـر تنـدخو و سـخت          پس به واسطه -16

  )159عمران/آيه شدند. پس، از (قصورشان) در گذر و برايشان آمرزش طلب كن. (آل  پيرامونت پراكنده مي
  )20كند. (فتح/  و (خدا) شما را به راهي راست هدايت مي -17
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ِکـنَّ ...﴿ ی از دستورات دینی را در نظر ایشـان منفـور جلـوه دادگناه و نافرمان
َ
ـهَ  َول

َّ
 الل

َب  ْیُکُم  َحبَّ
َ
یَمانَ  ِإل ِ

ْ
َنهُ  اإل یَّ وِبُکْم  ِفي َوَز

ُ
هَ  ُقل ـْیُکُم  َوَکـرَّ

َ
ُکْفـرَ  ِإل

ْ
ُفُسـوَق  ال

ْ
ِعْصـَیانَ  َوال

ْ
١٨﴾...َوال

در  
خـاص الهـی نتیجه شایستگی پیدا کردند که پیوسته از رحمت و برکات و الطـاف 

ِذي ُهوَ ﴿مند شوند   بهره
َّ
ي ال

ِّ
ْیُکْم  ُیَصل

َ
ِئَکُتهُ  َعل

َ
َن  ِلُیْخِرَجُکم َوَمال َماِت  مِّ

ُ
ل ی الظُّ

َ
ورِ  ِإل  َوَکانَ  النُّ

ُمْؤِمِنیَن 
ْ
  ِبال

ً
  ١٩﴾َرِحیما

  اصحاب کرام، اّمتی حقیقی و بی نظیر در تاریخ بشریت:
خـالص خداپسـند بـه با ایمان و ا -ص  -گواهی قرآن، یاران پاک نبی اطهر  به

َقـدْ  ﴿.اندیشـیدند  پرداختنـد و جـز بـه رضـای خـدا نمـی  جهاد می
َ
ـهُ  َرِضـيَ ل

َّ
 َعـِن  الل

ُمــْؤِمِنیَن 
ْ
ــَجَرةِ  َتْحــَت  ُیَباِیُعوَنــَك  ِإذْ  ال ــوِبِھْم  ِفــي َمــا َفَعِلــَم  الشَّ

ُ
نَزَل  ُقل

َ
ــِکیَنةَ  َفــأ ــْیِھْم  السَّ

َ
 َعل

َثاَبُھْم 
َ
  َوأ

ً
  َفْتحا

ً
یبـا ی آن مؤمنـان حقیقـی را بـه لطـف و هـا ن دلوخدای مهربا ٢٠﴾َقِر

رحمت خود پیوند و الفت داده بود به طوری که دوستانی بسیار محبوب و صمیمی 
ِذیَن  ِإنَّ ﴿و یکدل بودند 

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

ْ
  َوَهاَجُروا

ْ
ْمَواِلِھْم  َوَجاَهُدوا

َ
نُفِسـِھْم  ِبـأ

َ
ـهِ  َسـِبیِل  ِفـي َوأ

ّ
 الل

ِذیَن 
َّ
  َوال

ْ
  آَووا

ْ
َنَصُروا وْ  وَّ
ُ
ِئَك أ

َ
ْوِلَیاء َبْعُضُھْم  ل

َ
آن تربیت یافتگان نمونه نسبت به  ٢١﴾َبْعضٍ  أ

یکدیگر بسیار با محبت و صمیمی و خیر خـواه و فـروتن و بـا گذشـت ودر برابـر 
  دشمنان دین و بندگان خدا به تمام معنا قاطع و استوار وسازش ناپذیر بودند .

در تـاریخ بشـریت را کـه  خداوند متعال، تربیت چنان اّمتی حقیقی و بی نظیر

                                                 
برايتـان دوستداشـتني كـرد و آن را در دلهايتـان بياراسـت و ناسپاسـي و گناهـان و        ولي خدا ايمان را  -18

  )7نافرماني را در نظرتان منفور گردانيد. (حجرات/
فرستد و نيز ماليكش تا شما را از تاريكي ها بـه سـوي       او آن كسي است كه بر شما درود و رحمت مي -19

 )43نور بيرون بياورد. (احزاب/
دانست آنچه را در دلهايشان  ميمؤمنان راضي شد آنگاه كه زير درخت با تو بيعت كردند. خدا  خداوند از -20

  )18بود پس آرامش بر ( دلهايشان) نازل كرد و فتح نزديكي را به آنها پاداش داد. (فتح/
اني كساني كه ايمان آوردند و هجرت نمودند وبا مال ها و جان هايشان در راه خدا جهاد كردنـد و كسـ   -21

 )72ياري دادند، دوستان ( صميمي) يكديگرند. (انفال/ )كه ( آنان را
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ی آن برآیـد بـه   توانسـت از عهـده  مـی -ص  -تنها خاتم النبیّین حضـرت محّمـد
خبر داد ودر تورات و انجیل آنان را  -ع  - وحضرت عیسی  -ع  - حضرت موسی 

دٌ ﴿. مدح و تمجید کرد َحمَّ ُسوُل  مُّ هِ  رَّ
َّ
ِذیَن  الل

َّ
اء َمَعهُ  َوال ِشدَّ

َ
ـی أ

َ
ـارِ  َعل ُکفَّ

ْ
 بیـنُھم ُرحمـاُء  ال

  اُهمتــر
ً
  رّکعــا

ً
  و اللــه مــَن  فضــالً  یبتُغــونَ  ســّجدا

ً
 اَثــرِ  مــن وجــوِهم فــی ســیماُهم رضــوانا

ــجودِ  ُھم ذاِلــکَ  السُّ
ُ
ُھم و الّتــوراِت  فــی مــثل

ُ
 فــآزرهُ  شــطأهُ  أخــرجَ  کــزرعٍ  االنجیــل فــی مــثل

اعَ  یعجُب  سوقهِ  علی فاستوی فاستغلَظ  رَّ    ٢٢﴾الکّفاَر... ِبِھُم  لَیغیَظ  الزُّ

  حقیقی: اصحاب کرام مؤمنان 
ــده و تربیــت شــده ی حضــرت   مهــاجرین و انصــار آن شــاگردان آمــوزش دی

چون با جـان و مـال و بـا کمـال ایمـان و اخـالص در راه خـدا جهـاد  ـ صـ  رسول
ها و مشّقات   کردند و بار سنگین نهضت عظیم و مقّدس اسالم را با تمام سختی می

ـِذیَن  ﴿ ندکردند، به واالتـرین مقـام نـزد خـدا رسـید  آن تحمل می
َّ
  ال

ْ
  آَمُنـوا

ْ
 َوَهـاَجُروا

 
ْ
ــُدوا ــي َوَجاَه ــِبیِل  ِف ــهِ  َس

ّ
ْمَواِلِھْم  الل

َ
ــأ ــِھْم  ِب نُفِس

َ
ــُم  َوأ ْعَظ

َ
ــةً  أ ــدَ  َدَرَج ــهِ  ِعن

ّ
ــَك  الل ِئ

َ
ْول
ُ
ــُم  َوأ  ُه

َفـاِئُزونَ 
ْ
و به خاطر شکوه ایمان و اخالص و عظمـت هجـرت و نصرتشـان در  ٢٣﴾ال

ِذیَن ﴿ و مدح شدندوصف » مؤمنان حقیقی«قرآن کریم به عنوان 
َّ
  َوال

ْ
  آَمُنـوا

ْ
 َوَهـاَجُروا

 
ْ
ـهِ  َسـِبیِل  ِفي َوَجاَهُدوا

ّ
ـِذیَن  الل

َّ
  َوال

ْ
  آَووا

ْ
َنَصـُروا ِئـَك  وَّ

َ
ول
ُ
ُمْؤِمُنـونَ  ُهـُم  أ

ْ
  ال

ً
ُھـم َحّقـا
َّ
ْغِفـَرةٌ  ل  مَّ

                                                 
محمد، پيامبر خدا است و كساني ( مهاجرين و انصار) كه بـا او هسـتند در برابـر كـافران سرسـخت و       -22

بينـي، آنـان    مـي سازش ناپذيرند و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند ، ايشان را در حال ركـوع و سـجود   
طلبند ، نشانه ي ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است، ايـن   ميه فضل خدا و رضاي او را هموار

  توصيف آنان در تورات است، و توصيف ايشان در انجيل اين
است كه مانند كشتزاري هستند كه جوانه هاي خود را بيرون زده و آنان را نيرو داده و بر ساقه هاي خويش 

آنـان خشـمگين كنـد.     آورد، تا كافران را به سـبب  ميند، به طوري كه برزگران را به شگفت استوار ايستاده ا
  )29فتح/(
كساني كه ايمان آوردند و هجرت كردند و با مال ها و جان هايشان در راه خدا جهاد كردند نـزد خـدا    -23 

  )20داراي واالترين مرتبه هستند رستگاران آن ها هستند. (توبه/
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یٌم  َوِرْزٌق     ٢٤ ﴾َکِر

  الگوهای شایسته : اصحاب کرام مسلمانان برگزیده و 
بقـره، مهـاجرین و ی  سـوره ١۴٣ی   خـدای متعـال در آیـهکه ذکر شد   چنان  هم

ی دینـداری بـه اّمـت اسـالمی چنـین معرفـی   انصار را به عنوان الگوهای شایسـته
َنــاُکْم  َوَکــَذِلَك  فرمــود: 

ْ
ــ َجَعل مَّ

ُ
  هً أ

ً
  َوَســطا

ْ
َتُکوُنــوا

ِّ
ــی ُشــَھَداء ل

َ
ــاسِ  َعل ُســوُل  َوَیُکــونَ  النَّ  الرَّ

ْیُکْم 
َ
  َعل

ً
ی حج از آن خوبان سـرفراز بـه عنـوان   سوره ٧٨ی   ر آیههمچنین د َشـِھیدا

 َوَجاِهـُدوا  فرمایـد:  مسلمانان برگزیده و شاهدان عینی دین ، یاد کرده است و مـی
هِ  ِفي

َّ
ْیُکْم  َجَعَل  َوَما اْجَتَباُکْم  ُهوَ  ِجَھاِدهِ  َحقَّ  الل

َ
یِن  ِفي َعل ـ َحَرجٍ  ِمْن  الدِّ

َّ
ل ِبـیُکْم  هَ مِّ

َ
 ِإْبـَراِهیَم  أ

اُکُم  ُهوَ  ُمْسِلمیَن  َسمَّ
ْ
ُسوُل  ِلَیُکونَ  َهَذا َوِفي َقْبُل  ِمن ال   الرَّ

ً
ْیُکْم  َشِھیدا

َ
 ُشـَھَداء َوَتُکوُنوا َعل

ی
َ
اسِ  َعل    ٢٥ ...النَّ

  کرام دعوتگرانی شایسته:  اصحاب
ی اصـحابش   با یاری و جان فدایی عاشـقانه و مخلصـانه -ص  -نه تنها پیامبر

اوز به جهاد و مبارزه بپردازد، بلکه؛ از جهت تبلیغ دیـن توانست در برابر کّفار متج
مند شد. به عبـارت دیگـر مهـاجرین و   نیز از همراهی و همنوایی آن بزرگواران بهره

ی هدایت نبوی چنان از دانش و معرفت دینی و حکمت و بصـیرت،   انصاردر سایه
خـود بـه تبلیـغ و  بودند که لیاقت پیدا کردند همدوش استاد محبوب   مند شده  بهره

                                                 
كه ايمان آوردند و هجرت كردند در راه خدا جهاد كردند و كساني كه (آنان را) مـأوا دادنـد و   و كساني  -24

  )74ياريشان كردند مؤمنان حقيقي ايشانند آمرزش و روزي براي آنان است. (انفال/
  در جمالتـي كـه خبرشـان معرفـه اسـت، ماننـد؛ آيـات        » ضمير فصل« بر اهل فضل پوشيده نيست كه
»مه كزون... اُولئنُونَ حقّاً « و»الفائومالم مه كاسـت، يعنـي؛   » اضـافي   قصـر « ي معني   براي افاده» اُولئ

  ».فقط آنان رستگارند و فقط آنان مؤمن هستند« خواهد بگويد:  ميمثل اين كه خدا 
و در ديـن،   و در راه خدا جهاد كنيد آن گونه كه شايسته جهاد در راه اوست. او شما را بر گزيـده اسـت   -25

دشواري براي شما قرار نداده است. دين پدرتان ابراهيم است، خدا شما را قبال و در ايـن ( زمـان) مسـلمان    
 بر شما گواه باشد و شما شاهد و الگو براي مردم باشيد. ناميده است. تا پيامبر



 -صلي اهللا عليه و سلَّم –ي سالها تالس پيامبر رحمت  ثمره ي طيبه –بهترين امت       14

دعوت اسالمی بپردازند قـرآن کـریم از ایـن افتخـار عظـیم و مبـارک چنـین خبـر 
ْدُعو َسِبیِلي َهِذهِ  ُقْل : دهد می

َ
ی أ

َ
ـهِ  ِإل

ّ
ـی الل

َ
  هٍ َبِصـیرَ  َعل

ْ
َنـا
َ
َبَعِنـي َوَمـِن  أ یعنـی:  . . . اتَّ

صیرت و ام کرد با ب  کسی که پیروی ای محّمد) بگو این است راه من، که من و هر(
  /یوسف)١٠٨» (کنیم  بینایی به سوی خدا دعوت می

   -ص  -اصحاب کرام مشاوران پیامبر
تربیت اسالمی از ُبعـد   در امر تعلیم و -ص  -یکی از وظایف مهّم رسول اکرم

ْمـرِ  ِفـي َوَشـاِوْرُهْم  سیاسی و اجتماعی، مشاوره با یـارانش بـود 
َ
٢٦ األ

تـا از ایـن    
عقلـی آنـان و رشـد شخصّیتشـان از جهـت  طریق هم به شـکوفایی اسـتعدادهای

خودمحوری که سّد راه تکامـل  سیاسی و اجتماعی کمک نماید و هم از استبداد و
هـا را آمـاده   معنوی و آفت وحدت و عدالت اجتماعی است، پاکشان گردانـد و آن

سازد تا در آینده مسؤولیت حّل و فصل مشکالت سیاسی و اجتماعی مسـلمانان را 
مُرُهم وو عقد در شورای حّل 

َ
با  -ص  -بر عهده گیرند. نبی اکرم،َبیَنُھم ُشوَری ا

مشاوره در امور مختلف سیاسی و نظامی و اجتماعی، کار شورایی را به نیکـوترین 
وجه به یارانش آموزش داد و تاریخ چندین مورد از مشورت حضرت با اصـحابش 

  را ثبت کرده است. 

  اصحاب کرام، اولی االمر مسلمین: 
مندی از رحمـت و توّجهـات خـاص الهـی و تحـت   رین و انصار با بهرهمهاج

واقعـًا بـه  علیـه و آلـه و سـّلم لّلـهصـّلی ا تعلیم و تربیت مستقیم حضرت محّمـد
معرفت اسالمی، و نیـز  مدارجی عالی از کمال معنوی رسیدند و از جهت دانش و

ی الزم را پیدا کردند برخورداری از توان استنباط و اجتهاد از قرآن و سّنت، شایستگ
لذا خداوند متعال در جوار رسول محبـوبش آنـان را بـه عنـوان مرجـع و مقتـدای 

                                                 
  )159و در كار (ها) با ايشان مشورت كن. (آل عمران/ -26
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ِإَذا : مسلمانان معرفی فرمود چنانکه در قرآن آمده است ْمرٌ  َجاءُهْم  َو
َ
ـَن  أ ْمـِن  مِّ

َ
وِ  األ

َ
 أ

َخْوِف 
ْ
  ال

ْ
َذاُعوا

َ
وْ  ِبهِ  أ

َ
وهُ  َول ی َردُّ

َ
ُسوِل  ِإل ی الرَّ

َ
ِإل ْوِلي َو

ُ
ْمرِ  أ

َ
َعِلَمهُ  ِمْنُھْم  األ

َ
ِذیَن  ل

َّ
  َیْسَتنِبُطوَنهُ  ال

و چنان چه خبری از ایمنی یا ترس به آنان برسـد انتشـارش دهنـد «یعنی:  ِمـْنُھْم 
اگر آن را به پیامبر و صاحبان امر خود ارجاع کنند قطعًا از میان آنان کسانی هستند 

 چنین در قرآن آمده اسـت: /نساء). هم٨٣( »پاسخ درست) را استنباط نمایند(که 
َھا َیا یُّ

َ
ِذیَن  أ

َّ
  ال

ْ
  آَمُنوا

ْ
ِطیُعـوا

َ
ـهَ  أ

ّ
  الل

ْ
ِطیُعـوا

َ
ُسـوَل  َوأ ْوِلـي الرَّ

ُ
ْمـرِ  َوأ

َ
یعنـی:   . . .ِمـنُکْم  األ

اید از خدا (قرآن) و پیامبر (سـّنت) و صـاحبان امرتـان   ای کسانی که ایمان آورده«
خـوانیم:   نیـز در قـرآن کـریم مـی نسـاء) و/۵٩( »(رأی اجماعی آنها) پیروی کنید

  َـاِبُقون ـونَ  َوالسَّ
ُ
ل وَّ
َ
یَن  ِمـَن  األ ُمَھـاِجِر

ْ
نَصـارِ  ال

َ
ـِذیَن  َواأل

َّ
َبُعـوُهم َوال ِضـيَ ِبِإْحَسـاٍن  اتَّ ـهُ  رَّ

ّ
 الل

  َعْنُھْم 
ْ
َعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا

َ
ُھْم  َوأ

َ
اٍت  ل ْنَھـارُ  َتْحَتَھـا َتْجِري َجنَّ

َ
  ِفیَھـا َخاِلـِدیَن  األ

ً
َبـدا

َ
َفـْوزُ  ِلـَك ذَ  أ

ْ
 ال

َعِظیُم 
ْ
پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که با نیکوکاری «یعنی:  ال

از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان نیز از او خشـنودند و بـرای آنـان 
هـایی آمـاده کـرده کـه از زیـر درختـان آن، نهرهـا روان اسـت. همیشـه در آن   باغ

  / توبه)١٠٠» (ت همان کامیابی بزرگجاودانند. این اس

  ی سرپرستی اّمت اسالمی به اصحاب کرام:   وعده
 تربیـت یافتنـد و -ص  -مهاجرین و انصار که در محضر انور حضرت رسـول

ی   قرآن و حکمت آموختند و از سوی خدا به عنـوان شـاهدان و الگوهـای شایسـته
بـه اّمـت اسـالمی  بعد از نبی اکـرم دینداری و مشاوران حضرت و مرجع ذیصالح

معرفی شدند، لیاقت داشتند که سرپرستی مسلمانان را بر عهده گیرنـد. از ایـن رو 
گـاه و   خداوند متعال وعده ی سرپرستی امت اسالمی بعد از پیامبر را به آن جمـع آ

هُ  َوَعدَ   مزّکی داد و فرمود:
َّ
ِذیَن  الل

َّ
ـوا ِمنُکْم  آَمُنوا ال

ُ
ـاِلَحاِت  َوَعِمل َیْسـ الصَّ

َ
ُھمل  ِفـي َتْخِلَفنَّ

ْرِض 
َ ْ
و کارهای شایسـته کردنـد    خدا به کسانی از شما که ایمان آورده«یعنی:  ...األ

  / نور)۵۵» (وعده داده است که حتمًا آنان را در زمین خالفت دهد
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ی مزبور، مؤمنان صـدر اسـالم بودنـد و   بدیهی است که نخستین مخاطبان آیه
شـورای مهـاجرین و انصـار، سرپرسـتی اّمـت ی الهـی تحّقـق یافـت و   این وعده

در نهـج البالغـه (کـالم  علیه لّلهسالم ا اسالمی را بر عهده گرفتند و حضرت علی
ی فتح و پیروزی بر ایرانیان   ) به استناد همین آیه با یقین و امیدواری تمام، مژده١۴۶

  داد.  علیه لّلهسالم ا را به حضرت عمر
ِذیَن   :ی مهاجرین آمده است  ی حج درباره  هم چنین در سوره

َّ
اُهْم  ِإن ال نَّ کَّ  ِفـي مَّ

ْرِض 
َ ْ
َقــاُموا األ

َ
  أ

َ
ــال َکــا َوآَتــُوا هَ الصَّ َمــُروا هَ الزَّ

َ
َمْعُروِف  َوأ

ْ
ُمنَکــرِ  َعــِن  َوَنَھــْوا ِبــال

ْ
یعنــی:  ...ال

دارنـد و زکـات   ها قـدرت دهـیم نمـاز بـر پـا مـی  کسانی که چون در زمین به آن«
  /حج)۴١» (دارند  دهند و از زشتی باز می  های پسندیده فرمان میدهند و به کار می

 دانیم، خلفای راشـدین  این بشارت حق تعالی نیز محّقق گشت و چنان که می 
  از مهاجرین انتخاب شدند. -علیهم  لّلهسالم ا –

  نام:األاصحاب کرام، یادگاران خیرُ 
به مـردم،  ضمن ابالغ پیام الهی -ص  -آری به شهادت قرآن، حضرت محّمد

به پرورش یارانش پرداخت ایشان چه در مّکه و چه در مدینه، هـیچ گـاه از تربیـت 
ی تزکیـه و تعلـیم   بدیل، وظیفه  نظیر و مرّبی بی  اصحاب کرام غافل نبود آن معّلم بی

را به نحو احسن و اکمل انجـام داد و خداونـد متعـال در آیـات متعـددی از قـرآن 
هـا بـه   ی حضـرت را سـتوده و از آن  ن شاگردان شایستهکریم، مهاجرین و انصار، آ

ـ َخْیـرَ  ُکنـُتْم   :فرمایـد  چنان کـه مـی عنوان بهترین اّمت یاد کرده است مَّ
ُ
ْخِرَجـْت  هٍ أ

ُ
 أ

اسِ  ُمُرونَ  ِللنَّ
ْ
َمْعُروِف  َتأ

ْ
ُمنَکرِ  َعِن  َوَتْنَھْونَ  ِبال

ْ
  ٢٧ال

انی راســتین، بــه حقیقــت، تربیــت شــاگردانی بســیار الیــق و بزرگــوار، مؤمنــ

                                                 
داريـد.   دهيد و از زشتي باز مي  تيد كه براي مردم ظاهر شديد به نيكي فرمان ميشما بهترين امتي هس -27

  )110/آيه(آل عمران
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مسلمانانی برگزیده و اسوه، مجاهـدانی نسـتوه، دعـوتگرانی حکـیم، دولتمردانـی 
خردمند، مجتهدانی توانا و زاهدانی خدمت گزار و نوع دوست و خالصـه پـرورش 

ی بیست و سـه سـال تـالش و   ی طّیبه  نظیر در تاریخ بشرّیت، ثمره  اّمتی نمونه و بی
  بود.   های حضرت محّمد  عجزهفرسا و از بزرگترین م رنج طاقت

بهترین «بنابراین، وقتی حضرت، دار فانی را وداع گفت و به رفیق اعلی پیوست 
ی رسول خـدا   را به جای نهاد و به گواهی تاریخ، آن دست پروردگان شایسته »اّمت

تعالی، سرپرستی امت اسالمی را بر عهده گرفتند. بعد  لّلهو ممدوحان و محبوبان ا
را به عنوان خلیفه (رئـیس  علیه لّلهسالم ا و بررسی، حضرت ابوبکر صدیقاز شور 

اطاعـت از اولـی    «ی دینـی   دولت) انتخاب کردند و سایر مسلمانان بنا بـه وظیفـه
  ، با منتخب شورای اولی االمر بیعت کردند. »االمر

با توجه به آنچه طبق آیات صریح قرآن بیان کردیم، هـر خبـر و روایتـی در هـر 
نسبت داده شود که آن حضـرت  -ص  -کتاب حدیث و یا کتاب تاریخی به پیامبر

ما مسلمانان اهل سـّنت صددرصـد  جانشینی برای خود تعیین کرده است، از نظر
جعلی و مردود است. و کسانی که به اخبـار و روایـاتی معـارض بـا آیـات قـرآن و 

امبر سـخن شوند و از تعیین جانشین توسط پیـ  متمّسک می -ص  -عملکرد پیامبر
گویند، اّدعایشان نه تنها آشکارا پشت کردن به تمام آیات صریحی است کـه در  می

بـه معنـی بزرگتـرین تـوهین بـه حاصـل  لّلـهنعـوذ با این بخش ذکر کرده ایم بلکه
باشد، یعنی؛ با جهل و حماقت تمام بیست و سه سال تالش   زحمات پیامبر نیز می

ش را بـرای دیـن و بنـدگان خـدا عقـیم و هـای  فرسای آن حضرت و دلسوزی  طاقت
  دانند.  ثمر می بی
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  بخش دوم    

  سالم الله علیه خالفت اسالمی از زبان حضرت علی
  

در بخش نخست طبق آیات صریح قرآن به طور قطـع و مسـّلم بیـان و اثبـات 
کردیم که خداوند متعال مهاجرین و انصار، همان یاران با وفا و شاگردان و دسـت 

را، به عنوان مرجع و مقتـدای مسـلمانان بعـد از  -ص  -رت رسولپروردگان حض
معرفی فرمود و حکومت و سرپرستی امـت اسـالمی را بـه آنـان  -ص  -نبی اکرم

وعده داد. بنابراین اّدعای تعیین جانشین از سوی پیامبر بر اساس اخبـار و روایـات 
بـی  لّلـهمعـاذ ا اساس و صددرصد باطل و مـردود اسـت، بلکـه بیـانگر بی نه تنها

ثمـر   ارزش و عقـیم و بـی  اعتنایی و پشت کردن به آیات صریح قرآن و به معنی بـی
وقفـه و طاقـت فرسـای حضـرت   دانستن بیست و سه سال تـالش دلسـوزانه و بـال

به خالف  لّلهاعاذنا ا -ص  -است؛ به عالوه این که حضرت رسول -ص  -محّمد
  آیات قرآن رفتار کرده است. 

روایت از کتب سّنی و شیعه از زبان حضـرت  در این بخش برای نمونه به چند
جانشینی بـرای خـود تعیـین  -ص  -مبنی بر اینکه رسول خدا علیه لّلهسالم ا علی

  کنیم.   ی مهاجر و انصار بوده است؛ استناد می  نکرد و انتخاب خلیفه حق صحابه
  در پاسخ اعتراِض ضمنِی معاویه به انتخاب او نوشت:  )س( حضرت علی -١ 
نی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثامن علی ما بایعوهم علیه فلم یکن أنّه بایع«

للشــاهد أن یختــار و ال للغائــب أن یــرُّد و امّنــا الشــوری للمهــاجرین و االنصــار فــإن 
اجتمعوا علی رجل و سّموه اماماً کـان ذلـک هلّل رضـًی فـان خـرج عـن امـرهم خـارج 

ابَی قاتلوه علی اتباعه غیر سـبیل املـؤمنین بطعن او بدعه رّدوه الی ما خرج منه فإن 
  نهج البالغه)  ۶مکتوب ( »و وّاله هللا ما تولّی

کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، به همان طریق با من «یعنی: 
بیعت کردند. پس کسی که شاهد بوده حق ندارد دیگری را انتخاب کند و آن را کـه 
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یرد. زیرا جز این نیسـت کـه شـورا حـق مهـاجرین و رسد که نپذ  حاضر نبوده نمی
انصار است و چون ایشان گرد آمدند و مـردی را خلیفـه و پیشـوا نامیدنـد رضـا و 
خشنودی خدا در آن است و اگر کسی به سبب عیبجویی یا بر اثر بـدعتی از رأی و 

و را به اطاعت وادار نمایند و چنان چه مخالفت کـرد بـا ا دستور ایشان سرپیچد او
را واگـذارد بـه  جنگند به جهت آنکه از غیر راه مؤمنان پیروی کرده و خداوند او  می

  » آنچه که به آن رو آورده است
  شود که حضرت علی به صراحِت تمام، نکات ذیل را بیان فرموده است.   مالحظه می

انتخاب خلیفه حق شورا است و اعضای شورا در آن زمان مهاجرین و انصـار  الف)
  اند.   بوده
توسـط شـورای مهـاجرین و انصـار انتخـاب  علیهم لّلهسالم ا خلفای راشدین )ب

  اند.  شده
خدا از اقدام شورا و منتخبین آنان (خلفای راشدین) راضـی بـوده اسـت و  ج)
چه خلیفه از طریق شورا انتخاب و تأیید نشـود مطـابق مبـانی دیـن و رضـای   چنان

  باشد .   خداوند متعال نمی
نکردن خالفت بر حّق خلفای راشدین و سرپیچی از رأی شورا بدعت  تأیید د)

  و خالف دین و تبعّیت از غیر راه مؤمنان است. 
  مکتوب مزبور در واقع خالصه و تفسیر آیات ذیل است. 

  الف
ْ
ِطیُعوا

َ
هَ  أ

ّ
  الل

ْ
ِطیُعوا

َ
ُسوَل  َوأ ْوِلي الرَّ

ُ
ْمرِ  َوأ

َ
  نساء) / )۵٩ ِمنُکْم  األ

ْمُرُهْم  ب
َ
  /شوری)٣٨(  َبْیَنُھْم  وَریُش  َوأ

اِبُقونَ  ج ونَ  َوالسَّ
ُ
ل وَّ
َ
یَن  ِمَن  األ ُمَھاِجِر

ْ
نَصارِ  ال

َ
ـِذیَن  َواأل

َّ
َبُعـوُهم َوال ِضـيَ ِبِإْحَسـاٍن  اتَّ  رَّ

هُ 
ّ
   / توبه)١٠٠( . . .َعْنُھْم  الل

ُسوَل  ُیَشاِقِق  َوَمن د َن  َما َبْعدِ  ِمن الرَّ هُ  َتَبیَّ
َ
ُھـَدی ل

ْ
ِبـعْ  ال ُمـْؤِمِنیَن  َسـِبیِل  َغْیـرَ  َوَیتَّ

ْ
 ال

هِ 
ِّ
ی َما ُنَول

َّ
َم  َوُنْصِلهِ  َتَول   َوَساءْت  َجَھنَّ

ً
و هـر کـس پـس از «:  یعنـی /نساء)١١۵(  َمِصیرا



 -صلي اهللا عليه و سلَّم –ي سالها تالس پيامبر رحمت  ثمره ي طيبه –بهترين امت       20

آنکه هدایت برایش روشن شد با پیامبر مخالفت ورزد و از غیر راه مؤمنـان پیـروی 
بـد جایگـاهی اسـت در کند او را به آنچه روی کرده وا گذاریم و او را به جهنم کـه 

  »آوریم.
در خصوص خالفت و شرط مشـروعّیت و انعقـاد آن  -ع  - حضرت علی -٢

ـها « فرماید:  می ١٧٣ی   در خطبه و لعمری ألن کانـت االمامـه ال تنعقـد حتـی یحرض
عامه الّناس فام الی ذلک سبیل و لکن اهلها یحکمون علی مـن غـاب عنهـا ثـم لـیس 

ی  به جانم سوگند، امامت تـا همـه«یعنی:  »تارَ للشاهد ان یرجع و ال للغائب أن یخ
مهـاجرین و (مردم حاضر نباشند منعقد نگردد ولـی کسـانی کـه اهـل آن هسـتند 

کننـد پـس آنکـه   حاضر نیستند حکم مـی )هنگام تعیین خلیفه(بر آنان که  )انصار
  » حاضر نبوده نباید برگردد و آنکه غایب بوده نباید مخالفت کند

ملّـا ُقتـَل عـثامُن أتـی «: خـوانیم  می ۴۵۵ی   صفحه ٣ی جلد در تاریخ طبر -٣
الّناُس علیاً و هو فی سوق املدینه و قالوا ابسط یدک نبایعک قـال ال تعجلـوا فـامهلوا 

 کشـته شـد ]علیـه  لّلـهسـالم ا[ وقتی حضرت عثمان«یعنی:  »تجتمع الّناُس و یشـاورنَ 
که وی در بازار مدینه بـود  ای از مردم به خدمت حضرت علی آمدند در حالی  عده

گفتند: دستت را بگشا تا با تو بیعت کنیم. فرمود: عجلـه نکنیـد مهلـت بدهیـد تـا 
  ». مردم (مهاجرین و انصار) اجتماع کنند و با یکدیگر مشورت نمایند

حضرت علی بعد از شهادت حضرت عثمـان خطـاب بـه افـراد ذیصـالح  -۴
ینـه انـتم اهـل الشـوری و انـتم تنعقـدون یـا اهـل املد«: انصار) فرمود (مهاجرین و

ای «یعنی:  »االمامه و حکمکم جار علی االّمه فانظروا رجالً تنصبونه و نحن لکم تبعاً 
نماییـد و حکـم   اهل مدینه شما اهل شورایید شما هستید که امامت را منعقـد مـی

شما بر امت جاری است پس بنگرید مردی را برای خالفت منصوب کنیـد در هـر 
  ) ۴۵۵ص ٣(تاریخ طبری ج » ما تابع شماییمحال 

وقتی مردم برای بیعت با حضرت علی حاضر شدند، وی بر پشتیبانی مردم  -۵
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کید نمود و فرمود ایّها النـاس عـن مـالء و اذن «: از رأی شورای مهاجرین و انصار تأ
ای مردم انبوه و هوشمند هـیچکس «یعنی:  »امرکم هذا لیس ألحِد حق االمن امـرتم

امر حکومت شما حق اختصاصی ندارد مگر آن کسی را که شما خودتـان امیـر  در
  ) ١٢٧ص  ۴و الکامل ابن اثیر ج  ۴۵۶ص  ٣تاریخ طبری ج  ٣۶٧ص  ٨(بحار االنوار ج » کنید

بعد از شهادت حضرت عثمان مهاجرین و انصار حضرت علی را به عنوان  -۶
کرد و حضرت علـی در پاسـخ  خلیفه برگزیدند ولی معاویه به آن انتخاب اعتراض

امّنا الناس تبع املهاجرین و االنصار و هم شهود للمسلمین علی والیـتهم «وی فرمود: 
کننـد و آنهـا   مـردم فقـط از مهـاجرین و انصـار تبعیـت مـی«یعنی:  »و امر دینهم

ی   واقعـه ۴۴٩ص  ٨(بحـار االنـوار ج » نمایندگان مردم در کار حکومت و دینشـان هسـتند
  )  ١٧ص ۴شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج  ٩٨ر نصر بن مزاحم ص صفین اث

جلـد  دانند  که شیعیان وی را از خود می -مسعودی » مروج الذهب«در کتاب  -٧
النـاُس یسـألونه  علیـه السـالم دخل َعلَی علِیّ «: چنین آمده است ۴١٢ی   دوم صفحه

أنبایع الحسَن؟ قـال: ال آمـرکم و  فقالوا یا امیراملؤمنین أرایَت إن فقدناک و ال نفقدک
بـر  )ع مردم (بعد از ضربت خوردن حضـرت علـی«یعنی:  »ال أنهاکم و انتم ابرصُ 

و  ای امیر مؤمنان به ما خبر بده که اگر ترا از دست دادیم  وی وارد شدند و پرسیدند
فرمود نه به شما  ع از دستت ندهیم آیا با فرزندت حسن بیعت کنیم؟ علی خدا کند

نمایم شما به کار خـود   کنم (که بیعت کنید) و نه شما را از این کار نهی می  ر میام
  ». بیناترید

أال تعهد «: آمده است: مردم به حضرت علی گفتند ۴١۴ی   هم چنین در صفحه
ای امیـر «یعنـی:  »ص یا امیراملؤمنین؟ قـال: و لکّنـی اتـرکهم کـام تـرکهم رسـول هللا

کنی؟ فرمود نه ولـی ایشـان را تـرک   ه کسی واگذار نمیمؤمنان آیا عهد خالفت را ب
و کسـی را بـه خالفـت (آنهـا را تـرک کـرد  -ص  -چنان که رسول خدا  کنم هم  می

  نگماشت). 
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تعیین خلیفـه را حـق  -ع  - شود در روایت نخست حضرت علی  مالحظه می
نیـز  -ص  -مردم دانسته و در روایت دوم تصریح کرده است کـه حضـرت محّمـد

  ن خلیفه تعیین نفرمود. کسی را به عنوا
آری! سخنان حضرت علی که از منابع معتبر شیعه و سّنی نقل شـد در تأییـد و 

ْمُرُهْم  ت  طبق آیا -ص  -تبیین این حقیقت است که رسول خدا
َ
 َبْیَنُھْم  ُشوَری َوأ

ْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُهْم و 
َ
اش را به نحو احسن و اکمل انجـام داد و یـارانش را   وظیفه األ

ی امور زندگی خصوصًا بـرای حـل و فصـل   بهترین وجه آموزش داد که در همهبه 
مشکالت و معضالت اجتماعی از جمله، انتخاب خلیفه بر اساس اصل اساسی و 

  عمل کنند.  »شوری«قرآنی 
بنابراین هیچ مسلمانی نباید در این حقیقت روشن که انتخاب شدن حضـرت 

 لّلـهسالم ا لی و حضرت حسنابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ع
از سوی شورای مهاجرین و انصـارطبق آیـات قـرآن و هـدایت نبـوی بـوده  علیهم

  ای تردید داشته باشد.  است؛ ذّره
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  بخش سوم
  

  سالم الله علیه منزلت خلفا از زبان حضرت علی
قبل از اینکه به منزلت خلفا از زبـان حضـرت علـی بپـردازیم شایسـته اسـت 

به اعتقاد ما مسلمانان اهل سـّنت امامـان اهـل تشـیع اشـخاص یادآوری کنیم که 
که مورد محبت و احترام مـا هسـتند و در ایـن   اند  مؤمن و نیکوکار و بزرگواری بوده

زاده از پیشوایان بزرگ   مورد به نظر نگارنده سخن زنده یاد شهید عّالمه احمد مفتی
  نویسد:  می ۶٩  /  ۵  /  ٩  ی   هی مؤرخ  نامه   که در  اهل سّنت بسیار ارزشمند است

ی  از ائمـه واقعاً  –تعالی علیهم  لّلهسالم ا - »اهل بیت«بسیاری از بزرگواران «
نامند  چه آنان که اهل تشّیع، ائّمه می(ی اسالمند ها ترین چهره هدی، و از محبوب

فتـار هـای مـذهبی، دو جبهـه را گر  گیری . متأّسفانه: شرایط جبهه)آنان و چه غیر از
ی   جبهـه ی تشـّیع،  هایی عمده کرده، از جمله: در برابر افـراط جبهـه خطاها و زیان

تسّنن، در ارتباط تاریخیش با آن بزرگواران ، دچار تفـریط شـده اسـت. و راسـتی ، 
اند  چنان شده که گویی: ادعای آن جبهه درست است و این بزرگواران، در آن جبهه

: این خطا هم جبران شود. و هدایت و اخـالص و و مخالف این جبهه! و آرزو دارم
را بـرای  هـا ، از خداسـت. پـس برخـورداری از ایـن فیضهـا خیری  توفیق در همه

پـذیران، از خـدا مسـألت  هـدایتی  مسـلمانان و همـهی  مـان، و بـرای همـه همه
  »کنم. می

و بینیم که هم اخبار   اگر به کتب تاریخ و حدیث برادران شیعی مراجعه کنیم می
ها وجود دارد.   روایاتی در تأیید و محّبت خلفا و هم گزارشهایی در ذّم و نکوهش آن

ی   ی آن درسـت و دسـته  شّکی نیست از میان این دو دسته از سخنان تنها یک دسته
چـه ایـن دو دسـته از روایـات را بـا قـرآن   دیگر جعلی و ساختگی اسـت. و چنـان
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هـایی کـه بـه نـام آن   امـان شـیعه را از دروغتوانیم سـخنان ام  بسنجیم به آسانی می
  اند تشخیص دهیم.   بزرگواران ساخته

ناگفته نماند اگر به فرض در کتابهای تاریخ و حدیث شیعه فقط روایـاتی در ذّم 
و نکوهش اصحاب کرام وجود داشت به دلیل آنکه آن بزرگواران شـاگردان تربیـت 

باز ایمان و تقوا و عقـل سـلیم و ممدوح و مؤّید خدا هستند  -ص  -ی پیغمبر  شده
ی دشـمنان   کرد که اخبار و روایات علیه اصحاب کرام را جعلی و ساخته  حکم می

اسالم بدانیم. حال وقتی در کتب معتبر برادران شیعی سـخنانی از امامـان آنهـا در 
محّبت خلفای راشدین وجود دارد جـز جهـل و عنـاد و خودخـواهی هـیچ  تأیید و

  توان تصور کرد.  دانستن اخبار علیه آن بزرگواران نمیمانعی برای جعلی 
کنیم که هر یک به نحـوی   های معتبر شیعیان نقل می  اکنون روایاتی را از کتاب

  رساند.   خیرخواهی و محّبت و تأیید خلفای راشدین را به وضوح می
درنـگ  -ع  - مدتی از بیعت با حضرت ابـوبکر صـّدیق -ع  -  حضرت علی -١
گیرند و بـه دشـمنی   راه ارتداد در پیش می ها مسلمان   ای از تازه  عدهکند تا اینکه   می

ی مسـلمین   با خلیفه -ع  -  خوانند. آنگاه حضرت علی  با اسالم و مسلمین فرا می
در آن هنگام با ابوبکر بیعت کردم و بـه «فرماید:   کند. وی در این باره می بیعت می

 »گفتار خدا واالتر است«میان رفت و  همراه او در آن حوادث قیام کردم تا باطل از
هر چند بر خالف میل کافران باشد. پس بـا ابـوبکر از راه خیرخـواهی مصـاحبت 

برد با کوشـش تمـام او را اطاعـت نمـودم. آنگـاه   کردم و در آنچه خدا را فرمان می
چون به حال احتضار رسید خالفت را به عمر سپرد و ما بیعـت کـردیم و اطاعـت 

الغارات اثر ابو اسحاق ابراهیم بن محّمد ثقفی کـوفی ( »رخواهی نشان دادیمنمودیم و خی
نهج البالغـه فـیض  ۶٢ی   نامه ١٢٠و  ١١٩مستدرک نهج البالغه کاشف الغطاء ص  ٣٠٢ص 

  )١٠۴٨االسالم ص 
واجـب اسـت آن بیعـت و  -ع  -  بنابراین بـر پیـروان راسـتین حضـرت علـی
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نمایند و از بیان هر سخنی بـه خـالف  فرمانبرداری و محّبت و خیرخواهی را تأیید
  آن، با جّدیت و صمیمّیت تمام خودداری کنند. 

نهج البالغه آمده است که حضرت علـی بعـد از وفـات  ٢١٩ی   در خطبه -٢
شهرهای فالن (ابوبکر) آباد باد، سّنت را بپا داشت و فتنه را «ابوبکر صّدیق فرمود: 

یا رفت به خیر خالفت رسید و از شر پشت سر انداخت پاک جامه و کم عیب از دن
آن پیشی گرفت طاعت و تقوای (خدا) را چنان که سزاوارش بود رعایت کرد مـردم 

(برخی از مردم در غیاب وی به راههـای پراکنـده » را در راههای مختلف ترک کرد
  . »یابد  یابد و نه هدایت یافته یقین می  که نه گمراه در آن راه می )رفتند
ی حضـرت   ی مزبـور را دربـاره  برخـی از محّققـین خطبـه الزم به ذکر است( 
ی   تحفـه«در کتـاب  لّلهرحمه ا دهلوی لّلهاند ولی امام شاه ولی ا  دانسته - س -عمر

   تأیید فرموده است.) -ع  - نسبت آن را به حضرت ابوبکر» اثنا عشریه
ه در نهج البالغه فرمود -ع  -  ی حضرت عمر  درباره -ع  - حضرت علی -٣

بعد از (ابوبکر) فرمانروا شد، پس امر خالفت را بر پا داشـت و ایسـتادگی «است: 
  ) ١٣٠٠ص  ۶ی فیض االسالم ج   (نهج البالغه ترجمه» نمود تا آن که دین قرار گرفت

خواست شخصـًا در جنـگ بـا ایرانیـان شـرکت  -ع  - وقتی حضرت عمر -۴
لـی مشـورت کـرد و او نماید با کسانی از مهاجرین و انصار از جمله با حضرت ع

یاری شدن و ناتوان گشتن این امر به انبوهی یا کمی لشکر نبوده «چنین پاسخ داد: 
است. آن دین خداست و پیروزش گردانیده و لشکر خداست و آن را مهّیا ساخته و 

ای که باید برسد و آشکار گردیده چنان کـه بایـد   یاری داده تا آن که رسیده به مرتبه
ی خود وفا کرده و لشکرش   ی خدا منتظریم و خدا به وعده  به وعده آشکار شود. ما

ی مهـره   دهد و جایگاه زمامداران دین و حکمرانان مملکت، مانند رشته  را یاری می
هـا   نماید. پس اگر رشته بگسلد مهره  است که آن را گرد آورده است و بهم پیوند می
ی آنها گرد نیامده است. اگر چه امروز   از هم جدا شده، پراکنده گردند و هرگز همه
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عرب اندک است لیکن به سبب اسالم بسیار است و به جهت وحـدت و همـدلی 
ی عـرب   غلبه دارند پس تو مانند قطب وسط آسیاب بـاش و آسـیاب را بـه وسـیله

  ی فیض االسالم).   نهج البالغه ترجمه ۴٢۴ص  ١۴۶(کالم » .بگردان
ضرت علی از حضرت عمـر بسـیار روشـن در این سخنان تعریف و تمجید ح

است و نیازی به توضیح آن نیست اّما شایسته است یادآوری شود آنجا که حضرت 
اشـاره » پیـروزش گردانیـده و دین خداست که«فرماید:   ی دین خدا می  علی درباره
ـِذي ُهوَ  فرماید: می توبه که ٣٣ی   است به آیه

َّ
ْرَسـَل  ال

َ
هُ  أ

َ
ُھـَدی َرُسـول

ْ
َحـقِّ  ِدیـِن وَ  ِبال

ْ
 ال

ی ِلُیْظِھَرهُ 
َ
یِن  َعل هِ  الدِّ

ِّ
او کسی است که رسولش را با هدایت و دیـن حـق «یعنی:  ُکل
ی  ما بـه وعـده«فرماید   و آنجا که می »ادیان پیروز گرداندی  فرستاد تا آن را بر همه

  َعدَ  وَ : فرماید  ی نور که می  سوره ۵۵ی   اشاره است به آیه »خدا منتظریم
َّ
ـِذیَن  هُ الل

َّ
 ال

وا ِمنُکْم  آَمُنوا
ُ
اِلَحاِت  َوَعِمل ُھم الصَّ َیْسَتْخِلَفنَّ

َ
ْرِض  ِفي ل

َ ْ
  ...األ

ی جنگ با رومیـان   درباره -ع  - در نهج البالغه آمده است : حضرت عمر -۵
کند او نیز با خیرخواهی و احتـرام تمـام چنـین   مشورت می -ع  - با حضرت علی

این دشـمن روانـه شـوی و در مالقـات بـا تو اگر خودت به سوی «دهد:   پاسخ می
مانـد،   ایشان مغلوب گردی برای مسلمانان شهرهای دوردست و سرحد پناهی نمی

بعد از تو مرجعی نیست که به آن مراجعه نمایند. پس مردی جنگ دیده و دلیـر بـه 
سوی ایشان بفرست. پس اگر خدا پیروزی را نصیب کرد همان است که تو دوست 

 »ی دیگری پیش آمد تو یـار و پنـاه مسـلمانان خـواهی بـود  ه واقعهچ  داری و چنان
  )١٣۴البالغه کالم  (نهج
و شرح نهج البالغـه ابـن  ٨٩در کتاب وقعه صفین اثر نصر بن مزاحم ص  -۶

ی منزلت شیخین (ابوبکر   درباره -ع  - از قول حضرت علی ٣١میثم بحرانی جزء 
ی آن دو در اسالم بزرگ است و   بهبه جان خودم سوگند که مرت«و عمر) آمده است: 

ی شدیدی رسیده است خـدا رحمتشـان کنـد و بـه   با وفات ایشان به اسالم صدمه
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   »نیکوترین صورت پاداششان دهد

و » کشف المحّجه«هجری در کتاب  ۶۶٣سید بن طاووس متوفی به سال  -٧
محّمـد  و ابو اسحاق ابراهیم بـن »الرسائل«نیز محّمد بن یعقوب کلینی در کتاب 

(هـر سـه از  ٣٠٧ص  ١در کتـاب الغـارات ج  ٢٨٣ثقفی کوفی متـوفی بـه سـال 
 ی حضرت ابوبکر و حضرت عمر از قول حضـرت علـی  دانشمندان شیعی) درباره

» .ابوبکر زمامداری را با صدق نّیت بدست گرفت و به راه اعتدال رفـت«اند:   آورده

ندیده داشـت و فرخنـده نفـس عمر سرپرستی امور را به عهده گرفت و رفتاری پس«
   ».بود

نهـج البالغـه ضـمن یـادآوری رفتـار  ١۶٢در کـالم  -ع  - حضرت علی -٨
ی حضرت ابوبکر و حضرت عمر، محّبت و خیرخواهی خود را نسبت به   پسندیده

دانـم  نمی سوگند به خدا«چنین اظهار داشته است:  علیه لّلهسالم ا حضرت عثمان
 اطـالع باشـی سـراغ نـدارم آنچـه را مـا  از آن بـی به تو چه بگویم. مطلبی را که تو

گـاه سـازیم و   دانی ما به چیزی پیشی نگرفته  دانیم تو نیز می  می ایم که تـو را از آن آ
را به تو ابالغ کنـیم و همـانطور کـه مـا مشـاهده  ایم که آن  نیافته چیزی را در پنهان

همان گونه که ما شنیدیم  تو نیز مشاهده کردی و )کردیم (رفتار رسول خدا را دیدیم
(از رسول خدا آموختیم) تو هم شـنیدی هـم چنـان کـه مـا بـا پیـامبر همنشـین و 

صحبت بودی هیچگاه فرزند ابوقحافه و پسر   صحبت بودیم تو نیز دوست و هم  هم
خطاب در انجام عمل نیک از تو سزاوارتر نبودند تو به رسـول خـدا از نظـر پیونـد 

ای رسیدی که آن   یکتری، تو از نظر دامادی پیامبر به مرتبهخویشاوندی از آن دو نزد
   ».دو نرسیدند

توان محّبت و احتـرام امامـان را نسـبت بـه خلفـا بـه   از راهی دیگر نیز می -٩
ابوبکر و عمر و عثمـان و «های مبارک  روشنی فهمید و آن نامیدن فرزندانشان به نام

ان اقـدامی از سـوی آن بزرگـواران است و نیاز به استدالل نیسـت کـه چنـ» عایشه
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بیانگر محبت و احترام ایشان نسبت بـه خلفـا و ام المـؤمنین عایشـه بـوده اسـت. 
منتهی اآلمال /۴۴٠ص  ١کشف الغمه فی معرفه االئمه ج « های  بامراجعه به کتاب

ــی ج  ــاس قم ــیخ عب ــاج ش ،  ٨٢٢و  ۶٢٢ص  ٢ج  ۴۵٠،  ٢٢٩،  ۶٢۶ص  ١ح
  بینیم که:  می »٢٣۴و  ١۵۴ و ٢٣ص  ٢االرشاد شیخ مفید ج 

ابـوبکر در (نام سه تن از فرزندان حضرت علی، ابوبکر و عمر و عثمـان بـود. 
  ).کربال شهید شد

نام دو فرزند حضرت حسن، ابوبکر و عمـر بـوده اسـت کـه هـر دو در کـربال 
  شهید شدند.

  نام دو فرزند حضرت حسین، عمر اکبر و عمر اصغر بوده است.
  العابدین عایشه و عمر بوده است.  ان حضرت زیننام دو تن از فرزند

و عایشه و عمـر و  )ملّقب به رضا(نام فرزندان حضرت موسی ابن جعفر،علی 
  ابوبکر بوده است. 

ی تیمـور و چنگیـز و خسـرو و پرویـز در ها کنیم که نام  به راستی ما تعّجب می
دانشـان از امامـان برای نامگذاری فرزن ها میان برادران شیعی ما زیاد است ولی آن

  اند.  خود پیروی نکرده
از  ۵٣۴، کتاب الصـلوه ص » وسائل الشیعه«شیخ حّر عاملی در کتاب  -١٠

با خلفـا وصـلت کـرد (دختـر  -ص  -پیامبر خدا«کند که   قول امام صادق نقل می
و علی پشت سر آنهـا  )ابوبکر و عمر را به زنی گرفت و دو دخترش را به عثمان داد

  ».دنماز اقامه کر
 -ع  - گویند: حضرت علی  نما و روضه خوان برای عوام فریبی می  برخی عالم

آن نمازها را به طور تقیه خوانده است. اّما، سّید عبدالحسـین شـرف الـدین عـالم 
نمـاز «نویسد:   می »لّلهاجوبه مسائل موسی جار ا«بزرگ و مشهور شیعه در کتاب 

تقیه نبوده چون امـام دور اسـت از پشت سر ابوبکر و عمر از راه  علی علیه السالم
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این که عبادتش را به طور تقیه انجام دهد. و جایز است شیعی در نمازش بـه سـّنی 
اثـر اسـتاد مصـطفی » راهی به سوی وحدت اسالمی«به نقل از کتاب ( »اقتدا کند

البته موارد دیگری از سخنان امامان شیعه  )-تعالی  لّلهحفظه ا -حسینی طباطبایی 
ی تأیید و محّبت آنها نسبت به خلفا وجـود دارد در اینجـا بـه ده مـورد فـوق   درباره

  اکتفا نمودیم.  »رٌَه کاملَهٌ ـتلَک عش«
طلبـیم و   ی شیعیان خردمنـد و بـا تقـوا و منصـف را بـه داوری مـی  اکنون همه

پرسیم، آیا وقتی خدا در قرآن کریم مهـاجرین و انصـار را سـتوده اسـت و نیـز  می
ی تأیید و محّبـت آن بزرگـواران وجـود دارد؛   ایاتی از امامان شیعه دربارهاخبار و رو

ی حـق پـذیری اخبـار و روایـات علیـه خلفـای   نباید با شهامت ایمـانی و روحیـه
راشدین و ُاّم المؤمنین حضرت عائشه و حضرت طلحه و حضـرت زبیـر را کـه از 

نباید اذعان نمایند آخونـدها و اند باطل و مردود بدانند. و آیا   سابقین مهاجرین بوده
ها و فیلم سازانی که بر اساس روایات جعلی به خـالف آیـات صـریح   خوان  روضه

 ی یاران با وفـا وجـان فـدا و شـاگردان و دسـت پروردگـان حضـرت  قرآن، در باره
کنند در قیامت در پیشـگاه حـق   گویند و صحنه سازی می می سخن -ص  -رسول

عذری نخواهند داشت و جز سـرافکندگی چیـزی هیچ    -ص  – لّلهتعالی و رسول ا
 نصیبشان نخواهد شد؟ 
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  بخش چهارم
  

  پاسخ به سؤاالت
  های تاریخ و حدیث شیعه را ذکر نمایید؟   لطفًا دلیل استناد به کتاب -١

های معتبر و مورد اعتماد شیعه روایات مخـالف و   پاسخ: بدون شک در کتاب
اما باید دانست که ما نخست به آیـات قـرآن ی اهل سّنت وجود دارد.   موافق عقیده
ایم به عنوان   ایم و آنگاه اقوال و اخباری را که موافق قرآن تشخیص داده  استناد نموده

ایـم و ایـن همـان راه معقـول و   شاهد از میان کتب تاریخ و حدیث شیعه ارائـه داده
  . ایم  ی آن صحبت کرده  صحیحی است که قبًال در آغاز رساله درباره

  آیا کتاب نهج البالغه مورد تأیید ما مسلمانان سّنی هست یا نه؟  -٢
 -ها و سخنان حضرت علی  ها، نامه  پاسخ: کتاب نهج البالغه منتخبی از خطبه

 ی سّید رضی از علمای نامـدار  باشد که هزار سال پیش بوسیله  می -علیه لّلهسالم ا
ی شده اسـت. پـس اسـتناد بـه شیعه از میان کتب مختلف تاریخ و حدیث گردآور

نهج البالغه در واقع استناد به اخبار و روایاتی از منابع مختلـف تـاریخ و حـدیث 
  باشد.   می

به اعتقاد ما مسلمانان اهل سـّنت و جماعـت، تنهـا قـرآن مصـون و خـالی از 
تـوان دسـت   باشد و هیچ کتاب تاریخ و حدیثی را از لحاظ روایی نمی  تحریف می
ر از تحریف دانست و چون مراجع و منابع کتاب نهج البالغـه بیشـتر نخورده و دو

  کتب تاریخ هستند، بدون تردید اخبار جعلی به آن هم راه یافته است. 
  شقشقیه واقعا سخن حضرت علی است ؟ی  آیا خطبه -٣

جواب: به نظر ما از جمله اخبار جعلی و کذبی که در نهج البالغه وجـود دارد 



 31       -صلي اهللا عليه و سلَّم –ي سالها تالس پيامبر رحمت  ثمره ي طيبه –ين امت بهتر

 

باشـد.   ی شقشـقیه مـی  ت علی نسـبت داده شـده اسـت خطبـهو به دروغ به حضر
سال بعد از شهادت حضرت علی بـرای نخسـتین بـار  ٢٠٠ی مزبور حدود   خطبه

المحاسـن و «) در کتاب ٢٧۴توسط ابوجعفر احمد بن محّمد خالد برقی (متوفی 
 »معانی االخبار«نقل شده است که از نظر سند فاقد اعتباراست، زیرا؛ در  »االدب

ی مذکور ذکر شده کـه هـر دو بـه   دو سند برای خطبه ٣٩٠ی   شیخ صدوق صفحه
رسد و او به اعتراف محّدثان شـیعی دروغگـو و نردبـاز، بـوده اسـت   می» عکرمه«

از  ٢۶٢ص  ٢ج » تنقیح المقال فـی احـوال الرجـال«همچنین عالمه ممقانی در 
عکرمـه سـخنانی مبنـی  ی  قول عّالمه حّلی و شیخ کلینی و سید بن طاووس درباره

  بر منحرف بودن او نقل کرده است. 
ی مذکور با   و اّما از نظر متن، اساتید و دانشمندان اهل سّنت معتقدند که خطبه

از سابقین  علیهم اجمعین لّلهسالم ا قرآن مغایرت دارد، زیرا ابوبکر و عمر و عثمان
ی   ی خطبـه  گوینـده باشـند. در حـالی کـه  اّولین مهاجرین، و ممدوح خداوند مـی

بدگویی کـرده اسـت. بنـابراین سـخن  –به خالف قرآن  –شقشقیه از آن بزرگواران 
فرمایند این سخنان واقعًا شقشقه اسـت،   حضرت علی نبوده و نیست. به عالوه می

ولی گفتار و بیانات انسان کامل و دانشمند کم نظیری مانند حضرت علـی پـاک و 
  باشد توضیح این که:مبّرا است از اینکه شقشقه 

یعنـی:  »تلَک ِشقِشَقٌه َهَدَرت ثُـمَّ َقـرَّت«  :  گفته است  آن   ی  گوینده خطبه، آخر در
ای است در گلـوی   ای بود و آرام گرفت. و شقشقه غّده  ی مورد بحث شقشقه  خطبه

اش آویـزان   شتر که به هنگام عصبانی شدن همراه با آب و کف دهـان از الی پـوزه
 برای سـخنی کـه از روی ضـعف و »شقشقه هدرت ثم قرت«د. ذکر عبارت شو  می

شـود. و انصـافًا   ناراحتی و عصبانیت آنچنانی بر زبان کسی جاری گردد، گفته مـی
نسبت دادن گفتار شقشقه مانند به حضرت علی توهین به آن صحابی جلیل القـدر 

  است. 
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ها   دلیل اینکه با دیگر خطبهی مذکور به   عالوه بر آنچه ذکر شد، به نظر ما خطبه
باشد اینـک   و سخنان آن حضرت تناقض و منافات دارد، سخن حضرت علی نمی

  پردازیم.   هایی می  به ذکر نمونه
گاه باش سوگند به خدا که پسر ابی قحافـه (ابـوبکر) خالفـت را «: مورد یکم آ

طـب وسـط دانست من برای خالفت ماننـد ق  که می مانند پیراهنی پوشید در حالی
شـود،   ی فیض من مانند سیل سـرازیر مـی  آسیا هستم، علوم و معارف از سرچشمه

  .»رسد  ای در فضای علم و دانش به اوج من نمی  هیچ پرواز کننده
نهج البالغه منافـات  ۶ی   ی حضرت ابوبکر با مکتوب شماره  این سخن درباره
توسط شـورای مهـاجرین و  علیه هللّ سالم ا فرماید : ابوبکر صدیق  دارد، که طبق آن می

انصار انتخاب شده و خدا هم از آن انتخاب راضی بوده اسـت. همچنـین در ایـن 
نهـج البالغـه  ٢٨خطبه گوینده خود را مدح کرده اسـت، اّمـا در ضـمن مکتـوب 

تصـریح کـرده و  ٢٨خوانیم کـه حضـرت علـی بـه نهـی خـدا از سـتودن خـود می
اگـر «یعنی:  »یه املرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمهلو ال نهی هللا من تزک«: فرماید  می

  ». کرد  خدا آدمی را از ستودن نهی نفرموده بود، گوینده فضایل بیشماری را ذکر می
ی خالفت را رهـا و پهلـو از آن تهـی نمـودم و در کـار خـود   جامه«مورد دوم: 

یـا آنکـه بـر کردم که آیا بدون دست (نداشتن سپاه و یاور) حمله کرده و   اندیشه می
  این سخن نیز با موارد زیر تناقض دارد. » تاریکی کوری صبرکنم

  (که شرح آن گذشت)  ۶ی   شماره   الف: با نامه
فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت «فرماید  که در آن می ٣٧ی   ب: با خطبه

در کار خود نگریسـتم دیـدم اطاعـت «یعنی: » بیعتی و اذا املیثاق فی عنقی لغیری
بر بیعت من (با ابوبکر) پیشی گرفته و پیمانی برای  -ص  -ن از فرمان رسول خدام

                                                 
َقیفرمايد:  مي/النجم) است كه 32ي(  مقصود آيه -28 ُم ِبَمِن اتَّ

َ
عل
َ
نُفَسُکم ُهَو أ

َ
وا أ   َفال ُتَزکُّ



 33       -صلي اهللا عليه و سلَّم –ي سالها تالس پيامبر رحمت  ثمره ي طيبه –ين امت بهتر

 

شارحان نهج البالغه در شرح این خطبه یـادآور » بیعت با غیر خودم بر گردن دارم.
به حضرت علی سفارش کرده بود که مسـلمانان بـا هـر   -ص  -اند که پیامبر  شده

  کن.  کس به عنوان امیر و خلیفه بیعت کردند تو نیز بیعت
و لعمری ما علی من قتال من خالف «: که در آن فرموده است ٢۴ی   ج: با خطبه

بجان خودم سوگند در جنگیدن با «یعنی:  »الحق و خابط الغی من ادهان و ال ایهان
کسیکه مخالفت حق کرده و در راه ضاللت و گمراهی قدم نهاده مسامحه و سستی 

بایسـت   خالف حـق و هـدایت بـود مـیپس اگر انتخاب ابوبکر صّدیق » کنم  نمی
  ی خودش با وی بجنگد.   حضرت علی طبق گفته

اال و انی اقاتل رجلین رجال ادعی ما «: فرماید  آنجا که می ١٧٢ی   دو نیز با خطبه
گاه باشید من با دو کس مـی«یعنی:  »لیس له و اخر منع الذی علیه جـنگم، یکـی   آ

که به عهده  ت و یکی آنکه رو گرداند از چیزینیس آنکه ادعا کند آنچه را که برای او
بـود، حضـرت   اگر ابوبکر صّدیق الیق و شایسته مقام خالفـت نمـی» گرفته است
در زمان ابـوبکر  علیه السالم بایست با او بجنگد. اگر گفته شود امام علی  علی می

آن گـوییم: ولـی   و عمر و عثمان تقیه کرده و با آنها نجنگیده اسـت، در پاسـخ مـی
داند، و فرموده   ، تقیه را عامل گمنامی و ذلت و خواری می٣٢ی   حضرت در خطبه

تقیـه و پنهـان شـدن ایشـان را «یعنی:  »قد احملتهم التقیه و شملتهم الذلـه« :است
و حاشا وکـّال کـه شـیر خـدا » گمنام کرده و ذّلت و خواری آنان را فرا گرفته است.

  ده باشد.علی مرتضی با ذّلت و خواری تقیه کر
دیدم صبر کردن خردمندیسـت، پـس صـبر کـردم در حـالتی کـه «مورد سوم: 

چشمانم را خاشاک و غبار، و گلویم را استخوان گرفته بود، میـراث خـود را تـاراج 
  ». رفته دیدم
داننـد اصـًال توجـه ندارنـد کـه   که این خطبه را از حضـرت علـی مـی کسانی

با پذیرفتن این خطبـه، بایـد پـذیرفت مضامین آن توهین به آن حضرت است. زیرا 
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) حضرت علی موضعش در برابر ظلم و ضاللت و لّلهی شیعیان (معاذا  طبق عقیده
  ی خردمندی دانسته است.   گمراهی صبر و تسلیم بود و آن را نشانه

به عالوه در این سخن، گوینده خالفت را میراث خود دانسته و آن گونه بـرایش 
الیکه در آخر همین خطبه همان مقام و اماراتی را که به در عذاب بوده است. در ح

ی بـز مـاده تشـبیه   ترین چیز یعنی به عطسه ارزش  خاطر آن معّذب بوده است به بی
و این » و ال لقیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنـز«: کرده است و گفته است

گفته نماند کسـانی   نا رساند که آغاز و پایان خطبه با هم منافات دارد.  به وضوح می
ی   عطسـه لّلـهنعوذ با شقشقیه سخن حضرت علی استی  که مدعی هستند خطبه
دانند و آیا این توهین به مقام شـامخ و پـاک حضـرت علـی   بز ماده را میراث او می

  نیست؟ 
ولی (ابوبکر) چند روزی از عمرش مانده وصیت کرد خالفـت «مورد چهارم: 

گر خالفت را ماننـد دو پسـتان شـتر میـان خـود قسـمت را برای عمر، این دو غارت
نمودند. خالفت را در جای نادرست و ناهموار قرار داد در حالی کـه عمـر سـخن 

آور بود و اشتباه و عذر خواهیش بیشمار  تند، و زخم زبان داشت. مالقات با او رنج
  » بود.

البالغـه  هـا و سـخنان حضـرت علـی در نهـج  این سخنان نیز با بسیاری از خطبه
  تناقض دارد؛ از جمله با موارد ذیل که: 

را مرجـع و یـاور و پنـاه مسـلمین   -رض  -حضرت عمـر ١٣۴الف: در کالم 
  خواند.   می

ی   را قـیم امـور مسـلمین و وسـیله - رض -حضـرت عمـر ١۴۶ب: در کالم 
  وحدت مسلمانان خوانده است. 

ت نمـود و فرماید: کجی را راسـ  ی حضرت ابوبکر می  درباره ٢١٩ج: در کالم 
پاک جامه و کـم عیـب از دنیـا رفـت بیماری را معالجه کرد و سّنت را بر پا داشت 
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  ..   .و
فرماید: بعد از ابـوبکر   ی حضرت عمر می  درباره ۴۵٩ی   : در حکمت شمارهد

ی نمود تـا آن کـه دیـن اسـتوار فرمانروا شد و امر خالفت را بر پا داشت و ایستادگ
  گشت.

شته شدن عثمان هیچ چیزی مرا به صدمه نینداخت مگر پس از ک«مورد پنجم: 
اینکه مردم مانند موی گردن کفتار بدورم ریختند و از هر طرف به سوی من هجـوم 

زیر  آوردند به طوری که از ازدحام ایشان و بسیارِی جمعّیت، حسن و حسین
  » .دست و پا رفتند و دو طرف جامه و ردای من پاره شد

  دهند توجه ندارند که:   نسبت می را به حضرت علیکسانی که این سخنان 
اوًال: تشبیه مؤمنان که نزد خدا محترم و گرامی هستند به مـوی کفتـار و تشـبیه 

احترامـی نسـبت بـه مومنـان و حضـرت   بـه گـردن کفتـار بـی حضرت علی
ای را ترسیم نموده کـه   است. به عالوه گوینده از فرط دروغگویی صحنه علی

دیوانه وار به جای دست دادن با حضرت علی به آرامی ومتانت، از هـر  در آن مردم
  طرف به وی هجوم آورده و پیراهن و عبایش را پاره کرده اند؟! 
بـن سـبأ یهـودی،  لّلهثانیًا: به شهادت تاریخ وقتی شورشیان به سرکردگی عبدا

و  را محاصره کرده بودند. حضرت علی دو فرزند توانـا ی حضرت عثمان  خانه
را فرسـتاد کـه  علیهمـا لّلـهسـالم ا برومند خود حضرت حسن و حضرت حسـین

حافظـه  دروغگـو کـم«نگهبان و حافظ حضرت عثمان باشند. اما به مثـل مشـهور 
زیرا جاعل این سخنان زشت از حضرت حسن و حسـین بعـد از شـهادت » است

ی یـاد حضرت عثمان که جوانانی برومند و توانـا بودنـد بعنـوان کودکـان خردسـال
کننـدگان  نموده که غفلت و مشغول بودن پدرشان باعث شد زیر دست و پای بیعت

  قرار گیرند. 
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به نظر ما مطالبی که بیان شد برای اهل انصاف و صاحبان عقـل سـلیم کـافی 
ی مزبور که با آیات صریح قـرآن و سـخنان موثـق حضـرت   است تا بپذیرند خطبه

  لی نسبت داده شده است.علی مغایرت دارد، به دروغ به حضرت ع
دهد آیا این کـار موجـب جـرأت   ی بهشت می  خدا چگونه به کسانی وعده -۴

  آنان بر گناه نخواهد شد؟ 
پاسخ: بدیهی است که خداوند متعال مقید به زمان نیسـت، یعنـی؛ گذشـته و 

ی اصحاب مهاجر و انصار   حال و آینده برای حق تعالی یکی است. بنابراین؛ آینده
ای ندارنـد   دانسته که آنان چنـان روحیـه  حضرت احدیت معلوم بوده و لذا میبرای 

که این وعده، ایشان را به گناه و تجـاوز بکشـاند و از ایـن رو در کمـال صـراحت، 
رحمت و بهشتش را به آنان وعده داده اسـت. آری مؤمنـان و موّحـدان واقعـی کـه 

اطمینـان از رضـایت و  روحشان در پرتو عبادت خـدای تعـالی، تربیـت شـده، بـا
گیرنـد و بیشـتر در   خشنودی خدا نسبت به خود، بیشتر محّبت خـدا را بـه دل مـی

  کوشند.  جهت رضایتش می
دانـد چـه کسـانی هرگـز   چنان که عکس موضوع نیز صحیح است، یعنی؛ خدا می

ی عـذاب   لیاقت بهشتش را نخواهند یافت و از این رو با قاطعیت به ابولهب وعـده
توان گفـت کـه از کجـا معلـوم ابولهـب بعـدًا ایمـان   د. و إّال این جا هم میده  می
  خواست.  آورد و به جبران مافات بر نمی نمی
درسـت اسـت کـه طبـق آیـات قـرآن خـدا از «گوینـد:   علمای شیعه مـی -۵

مهاجرین و انصار راضی شده است ولی باید دانست که رضایت خدا از ایشان بـه 
ی رضایت خدا مشروط و   لحشان بوده است. بنابراین، ادامهخاطر ایمان و عمل صا

مقّید به این است که همواره مؤمن و نیکوکار باشند. بـه عـالوه چـون مهـاجرین و 
انصار معصوم نبودند و امکان انحراف برایشان مطرح بوده اسـت همچنـان کـه در 

و تاریخ و برخی احادیـث آمـده اسـت بعضـی از اصـحاب پیـامبر مرتـد (کـافر) 
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تـوان گفـت خـدا   نمـی   منحرف شدند پس رضایت خدا از آن دسته منتفی است و
  تفسیر نمونه از آقای ناصر مکارم شیرازی)( ».ی آنان راضی است  برای همیشه از همه

پاسخ اوًال: این سخن علمای شیعه مغالطه آمیز است، زیرا؛ اگر کسی بگویـد 
ی   او راضـی خواهـد شـد و ادامـه فردی که ایمان و عمل صالح داشته باشد خدا از

رضایت خدا مشروط به این است که وی همواره مـؤمن و نیکوکـار باشـد، سـخن 
هـا   کامًال درستی است، ولی؛ بکار بردن این سخن برای مهاجرین و انصار که سال

تـرین طبیـب   تحت نظارت و مراقبت بزرگترین استاد و مرّبی عالم بشرّیت و حاذق
اند و جان و مالشـان   سلوک پرداخته به سیر و -ص  -محّمدالهی، یعنی؛ حضرت 

انـد و چنـان در ایمـان و تقـوا خـالص   را صادقانه و مخلصانه در راه خدا فدا کـرده
 ها فرموده است: مؤمنان حقیقی آنان هستند  اند که خدای متعال در وصف آن  گشته

 ِئَك
َ
ْول
ُ
ُمْؤِمُنونَ  ُهُم  أ

ْ
  ال

ً
واالترین مرتبه نـزد خـدا هسـتند و ) و دارای ۴/(انفال  َحّقا

ْعَظُم  آنان همان رستگارانند
َ
هِ  ِعندَ  َدَرَجةً  أ

ّ
ِئَك  الل

َ
ْول
ُ
َفاِئُزونَ  ُهُم  َوأ

ْ
) و نیز ٢٠/(توبه ال

ـِذیَن  آن بزرگواران را مقتدای مسلمانان عصر خودشـان معرفـی فرمـوده اسـت
َّ
 َوال

َبُعوُهم د و شرطی از ایشان راضـی شـده و و بدون هیچ قی )١٠٠/توبه( ِبِإْحَسـاٍن  اتَّ
بهشت جاودان را برای آنان آماده کرده است، واقعًا نادرست است و علمای شـیعی 

  . ٢٩اند  گویی شده  متأسفانه آشکارا دچار سفسطه
ثانیًا، وقتی خدا بدون قید و شرط از اصحاب مهـاجر و انصـار راضـی شـد. و 

ِذیَن  حتی با بیان
َّ
َبُعوُهم َوال ی   آن شـاگردان تربیـت شـده )١٠٠/(توبه َسـاٍن ِبِإحْ  اتَّ

را مقتدا و اسوه برای دیگر مؤمنان معرفی نموده است؛ دیگر بـی جهـت  لّلهرسول ا
سخن از قید و شرط به میان آوردن، نا مستدل و به خالف مـدلوالت صـریح قـرآن 

  است. 
                                                 

ي   ي آن درست باشد ولي نتيجه  دمهشود كه مق  گفته مي )به سخني سفسطه و مغالطه ( به غلط اندازي -29
  رود.  غلطي از آن گرفته شود و معموالً براي عوام فريبي بكار مي
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اسـت،  چنان که در تاریخ و برخی احادیث آمـده  هم«گویند:   ثالثًا، این که می
بعضی از اصحاب پیامبر مرتد و منحـرف شـدند پـس رضـایت خـدا از آن دسـته 

ی   و روایـات دربـاره باطل و مـردود اسـت، زیـرا؛ بـر اسـاس اخبـار» منتفی است
اصحاب مهاجرین و انصار قضاوت کردن همان لغزش و گمراهی واضحی اسـت 

ایات تاریخ، آیات صریح ایم. خالصه با استناد به رو  که در آغاز رساله بدان پرداخته
قرآن را تأویل و تفسیر نمودن، آشکارا پشت کردن به قرآن و دنباله روی از سـخنان 

  جعلی و دروغین است.
  ) از قول حضرت علی آمده است. ١٨١در نهج البالغه(حکمت  - ۶

  فکیف بهذا و املشیرون غیب  هم  امور ملکت بالشورا کنت   فان 
   بالنبی و اقرب اولی فغیرک همان کنت بالقربی حججت خصیم 

ی شورا زمام امور مردم را به دست گرفتی چگونه به این   اگر تو به وسیله«یعنی: 
ی خویشاوندی بـا   دست یافتی در حالی که اهل شورا غایب بودند؟ و اگر به وسیله

رقیبان و مخالفان استدالل کردی، پس غیر از تو کسی دیگر بـه پیـامبر سـزاوارتر و 
  ی دو بیت مزبور چیست؟   نظر اهل سّنت درباره »تر بودنزدیک

ی ما این دو بیت به دروغ به حضـرت علـی نسـبت داده شـده   پاسخ: به عقیده
ذکـر  است. زیرا معنی و مفهوم آن با مدارکی که تاکنون از قول حضرت علـی

ه ایم و به تمام معنا با قرآن موافـق نیـز هسـتند، مغـایرت دارد. راسـتی چگونـ کرده
توان باور کرد حضرت علی آن همه از مهاجرین و انصار تعریف و تمجید کنـد  می

 ». . . امّنـا الّشـوری للمهـاجرین و االنصـار«و انتخاب خلیفه را تنها حق آنـان بدانـد. 
و مخالفت با » و کان ذلک هلِل رضـی«عمل و انتخاب آنان را مورد رضا و پسند خدا 

دعت و پیروی از غیـر راه مؤمنـان بدانـد، آنگـاه رأی شورای مهاجرین و انصار را ب
  سخنی بر زبان بیاورد که شورا را به رسمیت نشناسد و با آن مخالفت کند؟ 

بیان حضرت علی خطاب به معاویه در «گویند:   برخی از علمای شیعه می -٧
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  است.  »الزام خصم مبا التزم به«نهج البالغه از نوع ۶ی   مکتوب شماره
رود و عبـارت   در جدل به کار می »فحام یا الزام خصم مبا التزم بها«پاسخ : روش 

است از اثبات تناقص میان ادعا یا عمل کرد شخِص مخالف بـا اصـلی کـه بـه آن 
کند که خـودش   به مطلبی استناد می )الزام دهنده(معتقد است. در این روش ُملِزم 

یبنـد اسـت. مکتـوب به آن باور ندارد، بلکـه؛ طـرف مخـالفش بـه آن معتقـد و پا
را از نوع الزام خصم دانستن به معنی آن است که معاویه به شورا پایبنـد  ۶ی   شماره

ی   ی موّثق تاریخ دربـارهها و معتقد بود ولی حضرت علی نه. اما با توجه به گزارش
شود کـه قضـیه بـر عکـس بـوده اسـت یعنـی؛   عملکرد آن دو به خوبی روشن می

راه حفظ اصل شورایی بودن حکومت فدا کرد، واقعًا  حضرت علی که جانش را در
به اصل شوری سخت معتقد و پایبند بوده اسـت نـه معاویـه کـه روی کـار آمـدن 

کـامًال  بیـنھم شـوری امـرهم وخودش و انتصاب فرزندش یزید با اصل قرآنی 
  مغایر بوده است. 

شـورا «: فرمایـد  که مفید حصر است مـی »اّنما«به عالوه حضرت علی با ذکر 
باشد و تخلـف از رأی شـوری بـدعت و گمراهـی   فقط حق مهاجرین و انصار می

این بیان را از نـوع الـزام خصـم دانسـتن واقعـًا تـوهین بـه حضـرت علـی » است
حضرت علی اصـل قرآنـی شـورا را  لّلهنعوذ با باشد، زیرا؛ به معنی آن است که  می

کنـد   آیـا عقـل سـلیم قبـول مـیوانگهی  قبول نداشته و اهل بدعت و انحراف بود،
» حق انتخاب خلیفه از سوی شورای مهاجرین و انصـار«بگوییم حضرت علی به 

باور نداشت ولی وقتی شورا او را انتخاب کرد نه تنها آن را پذیرفت بلکه برای ابطال 
  هم نمود؟ ادعای مخالفش به حقانّیت اصل شورا برای انتخاب خلیفه استدالل

را  -ص  -ز آیات قرآن، خـدا اصـحاب حضـرت محّمـدچرا در بعضی ا - ٨
شـود در راه   ای مؤمنان چرا وقتـی گفتـه مـی«فرماید:   سرزنش کرده است: مثًال می

ای مؤمنان چرا به آنچـه «). ٣٨(توبه / »دهید . . .  خدا جهاد کنید سستی نشان می
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   )٣صف /( »کنید؟  گویید عمل نمی  می
ازمند لطف و مرحمت خداوند متعال است پاسخ: اوًال، انسان، جایزالخطا و نی

و عتاب و سرزنش خدا نسبت به مؤمنان به منظور ارشـاد و هدایتشـان اسـت و در 
ای برای رسیدن آنان به مقامات واال از کماالت معنـوی   صورت تنّبه و تزکیه، زمینه

  باشد.  می
و سایر انبیاء (س) را  -ص  -ثانیًا، در قرآن آیاتی هست که خدا حضرت رسول

مورد عتاب قرار داده است. بنابراین چه ایرادی دارد اصحاب بزرگوار از مهاجرین و 
  انصار نیز مشمول عتاب الهی قرار گیرند. 

فقط مهاجرین و انصار  همچنان که قبًال ذکر شده است ثالثًا، مقصود ما از صحابه
فتـه اسـت، هستند و نباید تصّور کرد هر عتابی حتمًا آن بزرگـواران را نیـز در بـر گر

بلکه باید در معنی و سیاق آیات دقت و تأّمل کرد تا معلوم شود عتاب الهی شـامل 
  کدام دسته از مؤمنان است. 

  در جنگ جمل بر روی هم شمشیر کشیدند؟  ها چرا آن نیکوترین انسان - ٩
ی جنـگ جمـل   پاسخ: این اّدعا شایعه است. توضیح این که صـحبت دربـاره

 ای مختصـر  بی مستقل نیاز دارد. در اینجا فقـط بـه آن اشـارهطوالنی است و به کتا
کنیم. الزم به ذکر است متأسفانه از سوی شیعیان بر اسـاس روایـاتی جعلـی و   می

ی جنگ مزبـور ارایـه شـده اسـت. در   نامربوط، تحلیلی نادرست و دروغین درباره
ش علیه حضرت کنند حضرت عایشه و همراهان  نتیجه، امروزه اهل تشّیع تصّور می

اند و میان آنان کینه و دشمنی بوده است.   اند و به جنگ با او پرداخته  علی قیام کرده
  اشتباه محض است.  ولی این تصّور

گروه تجـاوزگری  -ع  - واقعیت این است که در زمان خالفت حضرت عثمان
 بن سبأ یهودی که به ظاهر مسلمان شده بود، مدینـه را تحـت لّلهی عبدا  طبق نقشه

 لّلـهسالم ا ها کردند و سرانجام حضرت عثمان  کنترل نظامی خود در آوردند و جنایت
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را به شهادت رساندند و به طرف عراق گریختند. حضـرت عایشـه و حضـرت  علیـه
ی همراهانشان بعد از مراسم حـج از   و بقیه علیهم لّلهسالم ا طلحه و حضرت زبیر

رکت کردند. بعد از آن کـه حضـرت مّکه به طرف بصره به قصد سرکوبی سبائیه ح
علی از اقدام ایشان مّطلع شد او نیز همراه لشکرش به طرف بصره حرکت کـرد بـه 
امید آنکه حضرت عایشه و همراهانش را از رفتن به بصره منصرف کند. تـا بعـد از 

از میان  عادی شدن بحران به وجود آمده توسط باغیان، قاتالن حضرت عثمان
تن از شورشیان  ۶٠ی بصره رسید که حدود   اّما زمانی به منطقهآنان قصاص شوند. 

تجاوزگر توسط سپاه حضرت عایشه به هالکت رسیده بودند. پس جنگ حضـرت 
  عایشه علیه سبائیه بود نه علیه حضرت علی.

ی جنگ در منطقه، حضرت علی را بر آن داشت تدبیری   به هر حال خطر ادامه
نزد ام المؤمنین فرستاد تا وی را متقاعد کند سرکوبی  بیندیشد او قعقاع بن َعمرو را

ای کوتاه طرفین توافق کردند بـه   باغیان و تجاوزگران را متوقف نماید. بعد از مذاکره
کمک و همفکری یکدیگر اوضاع پیش آمده را کنترل کنند. گروه تجـاوزگر سـبائیه 

نـابودی آنـان حتمـی وقتی ازآن همیاری و همدلی اطالع پیدا کردند، پی بردند که 
ای چیدند تا لشکر حضرت عایشه و حضرت علی را به جـان هـم   است لذا توطئه

بیندازنــد. آن منــافق صــفتان بــه میــان دو لشــکر مزبــور نفــوذ کردنــد و جنــگ را 
  برافروختند. 

ی  گفت امیدوارم خدا به وسیله  رفت و قاضی بصره نزد ُاّم المؤمنین عایشه
ی فتنه را خاموش کند. حضـرت عایشـه در حـالی کـه بـر تو که، مادر مؤمنان هست

خواست رخ  شتری سوار بود برای توّقف جنگ به میدان رفت ولی عکس آن چه می
تر شد. سبائیه حضرت عایشه را با تیر هـدف قـرار دادنـد   داد و آتش جنگ افروخته

ع خود را در آتش جنگ انداختند و پیرامون شتر او جم همراهان ُاّم المؤمنین
شدند و به دفاع از او پرداختند و حدود چهل نفر از ایشـان بـه شـهادت رسـیدند. 
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حضرت علی متوجه شد جز بـا پـی کـردن شـتر حضـرت عایشـه جنـگ متوقـف 
نخواهد شد بنابراین دستور داد شتر او را پی کردند. در نتیجـه جماعـت متخاصـم 

برای خـواهرش  بکر دستور داد متفّرق شدند. سپس حضرت علی به محّمد بن ابی
 لّلـهی عبدا  ای برپا کند. آخر شب محّمد ُاّم المؤمنین را به خانـه  ُاّم المؤمنین خیمه

  بن خلف خزاعی در بصره برد. 
از خدا برایشان  بر کشتگان هر دو گروه نماز جنازه خواند و حضرت علی

ه طلِب مغفرت کرد و بعد از چهـار روز وارد بصـره شـد و نـزد ام المـؤمنین عایشـ
بـه  ی پیش آمده اظهـار تأسـف کردنـد. حضـرت علـی  رفت. آن دو از حادثه

بکر دستور داد امکانات الزم را برای سفر خـواهرش بـه مدینـه مهیـا  محّمد بن ابی
کند. چون موعد حرکت رسید حضرت علی نزد ام المؤمنین عایشـه رفـت و مـردم 

هـان ای «رمـود: نیز برای وداع حاضر شدند. حضرت عایشه خطاب به حاضران ف
فرزندانم! بعضی، بعضـی دیگـر را بـه سسـتی و اهمـال (در سـرکوبی بـا باغیـان) 

ای که دیده، دیگری را مورد   سرزنش کردند. هیچکدام از شما نباید به خاطر صدمه
تجاوز قرار دهد. بخدا سوگند میان من و علی در گذشته نیز جز آنچه که بـین یـک 

ی   و او نــزد مــن از جملــه ٣٠ی وجــود نداشــتهدهــد چیــز  زن و حامیــان او رخ مــی
راسـت «وحضرت علی هم در تأیید سخنان وی فرمـود: » خدا است ٣١گان  برگزید

گفتی و نیک صحبت کردی. ای مردم! میان من و او جز آنچه بدان اشاره شد چیـز 
) ٣٢دیگری وجود نداشته است او همسـر پیـامبر (مـادر مؤمنـان در دنیـا و آخـرت

                                                 
اشاره به داستان تهمتي است كه منافقان پست و ملعون به حضرت عايشه زدند. وقتـي پيـامبر در ايـن     -30

ا   مورد با حضرت عمر مشورت نمود او عرض كرد محال است خدا اجازه دهد جز همسر پاك برايت باشد امـ
تواني او را طالق دهـي و ايـن تنهـا مـوردي اسـت كـه         حضرت علي در پاسخ مشورت گفت: اي پيامبر مي

 از حضرت علي انتظار نداشت و از وي دلخور شد.  حضرت عايشه بيان آن را
 = هـو اجتبـاُکم  :فرمايـد   ي مهاجرين و انصار مي  ي حج كه خدا درباره  ي آخر سوره  اشاره است به آيه -31

 خدا شما را برگزيده است.
  )6/( احزاب النبّی اولی بالمؤمنین من انفسھم و ازواجه امھاتھمي  اشاره است به آيه -32
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  ». است
هجری از بصره خارج شد  ٣۶روز شنبه اول رجب سال  شهحضرت عای

حضرت علی دستور داد جمعی از زنان شریف و محترم بصره وی را همراهی کنند 
خودش نیز چند کیلـومتر او را مشـایعت کـرد و بـه فرزنـدانش حضـرت حسـن و 

را در آن سفر  دستور داد مّدت یک روز حضرت عایشه حضرت حسین
  ) ۵۴۴تا  ۴۴٨از ص  ۴(تاریخ طبری ج » از گردندهمراهی کنند، سپس ب

براستی برای تحلیلگران شیعی بسیار متأسفیم که تجاوزگران دسـت آمـوز ابـن 
ی جنـگ   ها در فتنه  خوانند و از نقش اساسی آن  سبأ یهودی را شورشیان انقالبی می

از کننـد و   گوینـد و بدینوسـیله آن منـافق صـفتان را تبرئـه مـی  جمل، سخنی نمـی
کـه علیـه آن  علـیهم لّلـهسـالم ا حضرت عایشه و حضرت طلحه و حضرت زبیـر

جنایتکاران اقدام نمودند و شاگردان ابن سبأ یهـودی را مجـازات کردنـد، بـدگویی 
  کنند.   می

بـن  لّلـهی عبدا افسانه«فردی به نام مرتضی عسکری، کتابی تحت عنوان  -١٠
بن سبأ وجود خارجی نداشته است. لطفًا  لّلهنوشته و اّدعا کرده است که عبدا »سبأ

  توضیح دهید؟
ی آقای عسکری در ارتباط با کتابی که از آن یاد شد، جالب   پاسخ : اوًال در باره

 نویسـد و بـه او  ای به فرد مزبـور مـی  است بدانید، یکی از دانشمندان بزرگوار، نامه
 یهـودی ایـن اسـت کـهگوید: تمام دلیل شما برای اثبات افسانه بودن إبن سـبأ  می

اند. و چون راوی سّنی معتبـر نیسـت   ها نقل کرده  های مربوط به وی را سّنی  روایت
ی شیخ طوسی و جمعی از علمـای شـیعه   پس إبن سبأ هم افسانه است. اّما در باره

گـویی؟ بـا ایـن وصـف، تمـام  می ی إبن سبأ نقل کرده اند، چه  که روایاتی در باره
قش بر آب خواهد شد. آقای عسکری با عوامفریبی تمام گفتـه ی شما نها استدالل

إبن سبأ داریم.یکی افسـانه  لّلهگویم دو تا عبدا  بود: خوب حاال که این طور شد می
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سـه  ها زحمت کشیده تـا  آری آقای عسکری سال است و دیگری واقعیت دارد[؟!]
سـوال سـه إبن سبأ یهودی بنویسـد ولـی دانشـمندی بـا یـک ی  کتاب درباره جلد

  کند. می سطری، تمام ادعایش را ابطال
سـبائیه: از ِفـَرق «گویـد:  ثانیًا دکتر محّمد جواد مشکور از فضالی شـیعه مـی

بن سبأ هستند کـه او را از نظـر انتسـاب بـه پـدرش  لّلهشیعه و پیروان عبدا» ُغاله«
یمـن و از  گفتند. اصـلش از  بن السوداء می لّلهبن سبأ و از طرف مادر عبدا لّلهعبدا

کرد و به حجاز و بصره و کوفه درآمد و در زمان   یهودان صنعا بود و اظهار اسالم می
عثمان به دمشق سفر کرد. اهـل آن شـهر او را بیـرون کردنـد بـه مصـر رفـت و در 

رفت و بعد   ی مخالفان او به شمار میها اقدامی که علیه عثمان روی داد از سردسته
  . .  هجری درگذشت . . ۴٠از سال
به شهادت  -ع  - نوبختی آمده است که چون حضرت علی »فرق الشیعه«در 

میرد و کشته نشود تا این کـه او   بن سبأ گفتند: او نمرده و نمی لّلهرسید، پیروان عبدا
بن سبأ نخستین کسی بود که سخنان ُغلّو  لّلهتازیان را با چوبدست خود براند.عبدا

سـخن گفـت و  -ع  - امامت علی ب بودنی حضرت علی سرداد. و از واج  درباره
ی ابوبکر و عمـر و عثمـان پرداخـت و از ایشـان   آشکارا به دشنام و بدگویی درباره

در  -ع  - ی حضـرت علـی  بن سبأ و غلّو او درباره لّلهبیزاری جست. ماجرای عبدا
احادیث شیعه مکّرر آمده است و موّرخان اسالم چون طبری، مسعودی و دیگـران 

  آن را آوردند. به اختالف روایات 
اند، محّمد بن قولویه، شیخ طوسی،   از بزرگان شیعه که قضیه او را روایت کرده

 و -ع  - أبو َعمروکّشی و دیگران هستند که غالب آن روایات بـه امـام محّمـد بـاقر
 و» فرق الشیعه نوبختی«. و بنابر روایات کتابهای  رسد  می امام جعفر صادق

بن سبأ برخالف زعم کسانی  لّلهواریخ اسالم، عبداو ت» المقاالت و الفرق اشعری«
اند که چنین شخصی وجود نداشته است شخصی تـاریخی اسـت و   که گمان کرده
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بن سبأ را از روایات خود مانند کّشی و شیخ طوسـی  لّلهشیعه اخبار مربوط به عبدا
ق اسـالمی، دکتـر (فرهنگ فر .»اند  اند و آنان نیز آن اخبار را از ائمه نقل کرده  نقل کرده

    )٢٢۶و٢٢۵و٢٢۴محّمد جواد مشکور ص 
  

   ١٣٧٠زمستان (عبدالهادی یاراحمدی) 
  


