
 منزلت خلفا از زبان حضرت علي ـ سالم اهللا عليه ـ
 

ت يادآوري كنيم كه بـه اعتقـاد مـا    قبل از اينكه به منزلت خلفا از زبان حضرت علي بپردازيم شايسته اس       

مسلمانان اهل سنّت امامان اهل تشيع اشخاص مؤمن و نيكوكار و بزرگواري بوده اند كه مورد محبـت و          

احترام ما هستند و در اين مورد به نظر نگارنده سخن زنده ياد شهيد عالّمه احمد مفتي زاده از پيشـوايان                

 : مي نويسد9/5/69نامه ي مؤرخه ي بزرگ اهل سنّت بسيار ارزشمند است كه در 

 

واقعاً از ائمه ي هدي، و از محبـوب تـرين    –سالم اهللا تعالي عليهم  -» اهل بيت  « بسياري از بزرگواران    «

شـرايط جبهـه   : متأسـفانه ). چه آنان كه اهل تشيع، ائمه مي نامند و چه غيـر ازآنـان   ( چهره هاي اسالمند    

در برابـر افـراط جبهـه    : تار خطاها و زيان هايي عمده كرده، از جمله گيري هاي مذهبي، دو جبهه را گرف      

و راسـتي،چنان  .ي تشيع، جبهه ي تسنّن، در ارتباط تاريخيش با آن بزرگواران،دچار تفـريط شـده اسـت       

و ! ادعاي آن جبهه درست است و اين بزرگواران،در آن جبهه اند و مخـالف ايـن جبهـه      :شده كه گويي  

پـس  . و هدايت و اخـالص و توفيـق در همـه ي خيرهـا،از خداسـت       .م جبران شود  اين خطا ه  :آرزو دارم 

برخورداري از اين فيض ها را براي همه مان،و براي همه ي مسلمانان و همه ي هدايت پذيران، از خـدا                

 ». مسألت مي كنم

 

أييـد و  اگر به كتب تاريخ و حديث برادران شيعي مراجعه كنيم مي بينيم كـه هـم اخبـار و روايـاتي در ت           

شكّي نيست از ميان ايـن دو دسـته از   . محبت خلفا و هم گزارشهايي در ذم و نكوهش آن ها وجود دارد     

و چنان چه ايـن دو دسـته   . سخنان تنها يك دسته ي آن درست و دسته ي ديگر جعلي و ساختگي است       

غ هـايي كـه بـه نـام آن     از روايات را با قرآن بسنجيم به آساني مي توانيم سخنان امامـان شـيعه را از درو              

 .بزرگواران ساخته اند تشخيص دهيم

 

ناگفته نماند اگر به فرض در كتابهاي تاريخ و حـديث شـيعه فقـط روايـاتي در ذم و نكـوهش اصـحاب              

كرام وجود داشت به دليل آنكه آن بزرگواران شاگردان تربيت شده ي پيغمبر ـ ص ـ و ممدوح و مؤيد   

و عقل سليم حكم مي كرد كه اخبار و روايات عليه اصحاب كرام را جعلـي  خدا هستند باز ايمان و تقوا   

حال وقتي در كتب معتبر برادران شيعي سخناني از امامان آنها در تأييد . و ساخته ي دشمنان اسالم بدانيم

ومحبت خلفاي راشدين وجود دارد جز جهل و عناد و خودخواهي هيچ مانعي براي جعلي دانستن اخبار         

 . بزرگواران نمي توان تصور كردعليه آن
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ت و              اكنون رواياتي را از كتاب هاي معتبر شيعيان نقل مي كنيم كه هر يك به نحوي خيرخواهي و محبـ

 .تأييد خلفاي راشدين را به وضوح مي رساند

 

ـ حضرت علي ـ س ـ مدتي از بيعت با حضرت ابوبكر صديق ـ س ـ درنگ مي كند تا اينكـه عـده اي       1

آنگـاه  . سلمان ها راه ارتداد در پيش مي گيرند و به دشمني با اسالم و مسلمين فـرا مـي خواننـد             از تازه م  

در آن هنگـام بـا   « : وي در اين بـاره مـي فرمايـد   . حضرت علي ـ س ـ با خليفه ي مسلمين بيعت مي كند  

 خـدا واالتـر   گفتـار « ابوبكر بيعت كردم و به همراه او در آن حوادث قيام كردم تا باطل از ميـان رفـت و          

پس با ابوبكر از راه خيرخواهي مصاحبت كـردم و در آنچـه         . هر چند بر خالف ميل كافران باشد      » است

آنگاه چون به حال احتضار رسيد خالفت را به . خدا را فرمان مي برد با كوشش تمام او را اطاعت نمودم 

الغارات اثر ابو اسحاق ابراهيم  (»عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموديم و خيرخواهي نشان داديم        

 نهـج  62ــ نامـه ي   120 و 119ـ مستدرك نهج البالغه كاشف الغطاء ص      302بن محمد ثقفي كوفي ص      

 ).1048البالغه فيض االسالم ص 

 

بنـابراين بـر پيـروان راسـتين حضــرت علـي ـ س ـ واجــب اسـت آن بيعـت و فرمـانبرداري و محبــت و             

 .بيان هر سخني به خالف آن، با جديت و صميميت تمام خودداري كنندخيرخواهي را تأييد نمايند و از 

« :  نهج البالغه آمده اسـت كـه حضـرت علـي بعـد از وفـات ابـوبكر صـديق فرمـود             219ـ در خطبه ي     2

آباد باد، سنّت را بپا داشت و فتنه را پشت سر انداخت پاك جامه و كم عيـب از   ) ابوبكر(شهرهاي فالن   

را چنـان كـه سـزاوارش    ) خدا(خالفت رسيد و از شر آن پيشي گرفت طاعت و تقواي         دنيا رفت به خير     

برخـي از مـردم در غيـاب وي بـه راههـاي      (» بود رعايت كرد مـردم را در راههـاي مختلـف تـرك كـرد         

 .»كه نه گمراه در آن راه مي يابد و نه هدايت يافته يقين مي يابد ) پراكنده رفتند 

 

الزم به ذكر است برخي از محقّقين خطبه ي مزبور را درباره ي حضرت عمـر ـ س ـ دانسـته انـد ولـي       ( 

نسبت آن را به حضرت ابوبكر ـ س  » تحفه ي اثنا عشريه«امام شاه ولي اهللا دهلوي ـ رحمه اهللا ـ در كتاب  

 .).ـ تأييد فرموده است

 

) ابـوبكر (بعـد از  «: البالغـه فرمـوده اسـت   ـ حضرت علي ـ س ـ درباره ي حضرت عمر ـ س ـ در نهـج      3

نهـج البالغـه   (» فرمانروا شد، پس امر خالفت را بر پا داشت و ايستادگي نمود تا آن كه دين قرار گرفت        

 ).1300 ص 6ترجمه ي فيض االسالم ج 

 



ـ وقتي حضرت عمر ـ س ـ خواست شخصاً در جنگ با ايرانيان شركت نمايد با كساني از مهـاجرين و    4

ياري شدن و ناتوان گشتن اين امر بـه  «: از جمله با حضرت علي مشورت كرد و او چنين پاسخ داد          انصار

ا   . انبوهي يا كمي لشكر نبوده است     آن دين خداست و پيروزش گردانيده و لشكر خداسـت و آن را مهيـ

يـد آشـكار   ساخته و ياري داده تا آن كه رسيده به مرتبه اي كه بايد برسد و آشكار گرديده چنان كـه با      

ما به وعده ي خدا منتظريم و خدا به وعده ي خود وفا كرده و لشكرش را ياري مي دهد و جايگاه . شود

ان مملكت، مانند رشته ي مهـره اسـت كـه آن را گـرد آورده اسـت و بهـم               nزمامداران دين و حكمران   

 هرگـز همـه ي آنهـا    پس اگر رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده، پراكنـده گردنـد و            . پيوند مي نمايد  

اگر چه امروز عرب اندك است ليكن به سبب اسالم بسيار است و به جهت وحدت و . گرد نيامده است

كـالم  (» همدلي غلبه دارند پس تو مانند قطب وسط آسياب باش و آسياب را به وسيله ي عرب بگـردان     

 ). نهج البالغه ترجمه ي فيض االسالم424 ص 146

 

تمجيد حضرت علي از حضرت عمر بسيار روشن است و نيازي به توضـيح آن        در اين سخنان تعريف و      

و ديـن  « :نيست اما شايسته است يادآوري شود آنجا كه حضرت علي دربـاره ي ديـن خـدا مـي فرمايـد              

لَ    « : توبـه كـه مـي فرمايـد        33اشاره است به آيه ي      » خداست كه پيروزش گردانيده    سـالَّـذِي أَر و هـ

 دبِالْه ولَهسلَى الدِّينِ كُلِّهِ      رع ظْهِرَهقِّ لِيدِينِ الْحاو كسي است كـه رسـولش را بـا          « : يعني»  ى و

ما به وعده ي « و آنجا كه مي فرمايد » هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه ي اديان پيروز گرداند      

 اللَّه الَّذِينَ آمنُوا مِـنكُم  و عد«:  سوره ي نور كه مي فرمايـد 55اشاره است به آيه ي » خدا منتظريم  

 » . . .  وعمِلُوا الصّالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ

 

حضرت عمر ـ س ـ درباره ي جنگ بـا روميـان بـا حضـرت علـي ـ س ـ          : ـ در نهج البالغه آمده است 5

تو اگر خودت بـه سـوي ايـن    « : مشورت مي كند او نيز با خيرخواهي و احترام تمام چنين پاسخ مي دهد 

دشمن روانه شوي و در مالقات با ايشان مغلوب گـردي بـراي مسـلمانان شـهرهاي دوردسـت و سـرحد                 

پس مردي جنگ ديده و دلير به سوي . پناهي نمي ماند، بعد از تو مرجعي نيست كه به آن مراجعه نمايند

وست داري و چنان چه واقعه ي پس اگر خدا پيروزي را نصيب كرد همان است كه تو د     . ايشان بفرست 

 ).134نهج البالغه كالم (» ديگري پيش آمد تو يار و پناه مسلمانان خواهي بود 

 

 از قـول  31 و شرح نهج البالغه ابن ميثم بحراني جزء   89ـ در كتاب وقعه صفين اثر نصر بن مزاحم ص           6

 جـان خـودم سـوگند كـه     بـه « :آمده اسـت ) ابوبكر و عمر(حضرت علي ـ س ـ درباره ي منزلت شيخين   



مرتبه ي آن دو در اسالم بزرگ است و با وفات ايشان به اسالم صـدمه ي شـديدي رسـيده اسـت خـدا               

 .» رحمتشان كند و به نيكوترين صورت پاداششان دهد 

 

ه    «  هجري در كتـاب      663ـ سيد بن طاووس متوفي به سال        7 د بـن يعقـوب     » كشـف المحجـ و نيـز محمـ

 در كتـاب  283و ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي كـوفي متـوفي بـه سـال           » ئل  الرسا« كليني در كتاب    

دربـاره ي حضـرت ابـوبكر و حضـرت عمـر از قـول       ) هر سه از دانشمندان شيعي (307 ص 1الغارات ج  

 :حضرت علي آورده اند

 

 »ابوبكر زمامداري را با صدق نيت بدست گرفت و به راه اعتدال رفت« 
 

 » را به عهده گرفت و رفتاري پسنديده داشت و فرخنده نفس بودعمر سرپرستي امور« 
 

 نهج البالغه ضمن يادآوري رفتار پسـنديده ي حضـرت ابـوبكر و    162 ـ حضرت علي ـ س ـ در كالم     8

حضرت عمر، محبت و خيرخواهي خود را نسبت به حضرت عثمان ـ سالم اهللا عليه ـ چنين اظهار داشـته    

مطلبي را كه تو از آن بي اطالع باشي سراغ ندارم آنچه . انم به تو چه بگويمسوگند به خدا نمي د« :است

را ما مي دانيم تو نيز مي داني ما به چيزي پيشي نگرفته ايم كه تـو را از آن آگـاه سـازيم و چيـزي را در             

) ا ديديم رفتار رسول خدا ر(پنهان نيافته ايم كه آن را به تو ابالغ كنيم و همانطور كه ما مشاهده كرديم    

تو هم شنيدي هم چنـان كـه   ) از رسول خدا آموختيم(تو نيز مشاهده كردي و همان گونه كه ما شنيديم          

ما با پيامبر همنشين و هم صحبت بوديم تو نيز دوست و هم صحبت بودي هيچگاه فرزند ابوقحافه و پسر   

پيونـد خويشـاوندي از آن دو   خطاب در انجام عمل نيك از تو سزاوارتر نبودند تو به رسول خدا از نظر             

 »نزديكتري، تو از نظر دامادي پيامبر به مرتبه اي رسيدي كه آن دو نرسيدند 

 

 ـ از راهي ديگر نيز مي توان محبت و احترام امامان را نسبت به خلفـا بـه روشـني فهميـد و آن ناميـدن        9

نياز به استدالل نيست كـه چنـان   است و » ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه« فرزندانشان به نام هاي مبارك 

اقدامي از سوي آن بزرگواران بيانگر محبت و احترام ايشان نسـبت بـه خلفـا و ام المـؤمنين عايشـه بـوده        

منتهـي اآلمـال حـاج شـيخ      / 440 ص   1كشف الغمه في معرفـه االئمـه ج         «بامراجعه به كتاب هاي     . است

 و 154 و 23 ص 2االرشـاد شـيخ مفيـد ج     ، 822 و 622 ص 2 ج   450 ،   229 ،   626 ص   1عباس قمـي ج     

 :مي بينيم كه » 234

 



ابوبكر در كربال شـهيد   . ( نام سه تن از فرزندان حضرت علي، ابوبكر و عمر و عثمان بود            
 )شد
 

 .نام دو فرزند حضرت حسن، ابوبكر و عمر بوده است كه هر دو در كربال شهيد شدند
 

 .ر بوده استنام دو فرزند حضرت حسين، عمر اكبر و عمر اصغ
 

 .نام دو تن از فرزندان حضرت زين العابدين عايشه و عمر بوده است
 

و عايشـه و عمـر و ابـوبكر    ) ملقّب بـه رضـا   ( نام فرزندان حضرت موسي ابن جعفر،علي      
 .بوده است

 

به راستي ما تعجب مي كنيم كه نام هاي تيمور و چنگيز و خسرو و پرويز در ميان برادران شيعي ما زيـاد           

 .است ولي آن ها براي نامگذاري فرزندانشان از امامان خود پيروي نكرده اند

 

 از قول امام صادق نقل مـي كنـد   534، كتاب الصلوه ص » وسائل الشيعه « ـ شيخ حرّ عاملي در كتاب       10

دختر ابوبكر و عمر را بـه زنـي گرفـت و دو دختـرش را بـه عثمـان       (پيامبر خدا با خلفا وصلت كرد « كه  

 »و علي پشت سر آنها نماز اقامه كرد)داد 

 

حضرت علي ـ س ـ آن نمازها را به طور تقيه   : برخي عالم نما و روضه خوان براي عوام فريبي مي گويند

اجوبـه مسـائل   «رف الدين عالم بـزرگ و مشـهور شـيعه در كتـاب     اما، سيد عبدالحسين ش   . خوانده است 

نماز علي ـ عليه السالم ـ پشت سر ابوبكر و عمر از راه تقيه نبوده چون امام   « : مي نويسد» موسي جار اهللا 

و جـايز اسـت شـيعي در نمـازش بـه سـنّي اقتـدا        . دور است از اين كه عبادتش را به طور تقيه انجام دهد   

حفظـه اهللا   –اثر استاد مصطفي حسيني طباطبايي     » راهي به سوي وحدت اسالمي    «از كتاب   به نقل   ( »كند

البته موارد ديگري از سخنان امامان شيعه درباره ي تأييد و محبت آنها نسـبت بـه خلفـا وجـود                  ) -تعالي

 .اكتفا نموديم» تلك عشرَه كاملَه « دارد در اينجا به ده مورد فوق 

 

ن خردمند و با تقوا و منصف را به داوري مي طلبيم ومي پرسيم، آيـا وقتـي خـدا در            اكنون همه ي شيعيا   

قرآن كريم مهاجرين و انصار را ستوده است و نيـز اخبـار و روايـاتي از امامـان شـيعه دربـاره ي تأييـد و           

ه محبت آن بزرگواران وجود دارد؛ نبايد با شهامت ايماني و روحيه ي حق پذيري اخبار و روايـات عليـ                



خلفاي راشدين و اُم المؤمنين حضرت عائشه و حضرت طلحه و حضرت زبير را كه از سابقين مهاجرين            

و آيا نبايد اذعان نمايند آخوندها و روضه خوان ها و فيلم سازاني كـه بـر     . بوده اند باطل و مردود بدانند     

 فدا و شاگردان و دست اساس روايات جعلي به خالف آيات صريح قرآن، در باره ي ياران با وفا وجان     

سخن مي گويند و صحنه سازي مي كنند در قيامـت    -صلي اهللا عليه وسلم      –پروردگان حضرت رسول    

ــه وســلم  –در پيشــگاه حــق تعــالي و رســول اهللا   هــيچ عــذري نخواهنــد داشــت و جــز   -صــلي اهللا علي

 سرافكندگي چيزي نصيبشان نخواهد شد؟

 

https://mojahedkurd.wordpress.com 


