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      امیرالمؤمنین شکنی حدیث بت

اش از  سرایانی است که در غدیریهه  عرندس یکی از غدیریه ابن

 نیز یاد کرده و سروده: شکنی علی بت

  برترین فضهلیت  رفتن بر فراز دوش احمد، برای علی

 است. و برتری افزون بر قرابت و خویشی با پیامبر

سوی مرا به وایت کرده است: رسول خدار علی

گهاه   در کنهار کعبهه نشسهتم آن     .ها آورد و فرمهود: بنشهین   بت

سوی باال رفت، فرمود: بایست و مرا بهاهلل بر دوش من  رسول

د فرمهود:  بت باال ببر من بلنهد شهدم و چهون ضهعف مهرا دیه      

را از دوش خود بر زمین نههادم.   ر نشستم و پیامب .بنشین

، تو بر شانة من بهاال بهرو   رسول خدا نشست و فرمود: ای علی

ایستاد، وقتی مهرا   او باال رفتم. رسول خدا من بر دو شانة

آسهمان رسهیدم، بهه بهام کعبهه       ر کردم به کرانةبلند کرد، تصوّ

ت و امر کرد: بت بزرگ قریش کنار رف  رفتم. رسول خدا

های آهنهین بهر    نداختم. این بت از مس بود و با میخنداز؛ ارا بی
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دادم و  زمین برپای بود. فرمود: آن را تکان بده و من تکان مهی 

فرمود: ههان، ههان، ههان آنقهدر تکهان دادم کهه        می پیامبر

قدرت انداختن پیدا کردم و فرمهود: بشهکنآ آن را شکسهتم و    

 پایین آمدم.

را پایین بینداز مهن  در عبارتی دیگر آمده است، فرمود: آن 

 سپس پایین آمدم. .همانند شیشه شکست  آن را انداختم و آن،

وارد  عبهداهلل آمهده: همهراه پیهامبر      در حدیث جابربن

مکه شدیم و در بیت و پیرامون آن، سیصد و شصت بت بهود.  

ها را سرنگون کردند. بتی دراز بهر   رسول خدا فرمود تا همه آن

 بهه علهی   بام بیت بود کهه هبهل نهام داشهت. پیهامبر     

نگریست، یعنی برای سهرنگونی هبهل تهو بهر شهانه مهن بهاال        

 روی یا من بر دوش تو روم؟ گفهتم: ای رسهول خهدا    می

ما بر دوش من باال بروید. وقتهی بهر پشهت مهن نشسهت از      ش

 سنگینی رسالت نتوانستم او را بکشم و تحمل کنم.

 اهلل مهن بهر دوش شهما بهروم، پیهامبر      گفتم یا رسهول 

خندید و خم شد من بهر پشهت او قهرار گهرفتم، سهوگند بهه       

خواسهتم   خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگهر مهی  

 داشتم. ارم، با دو دستم آن را نگاه میآسمان را نگاه د

 بام، پایین انداختم. آیه آمد: هبل را از پشت
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الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقاً وَ قُلْ جَاء
1 

 «بگو حق آمد و باطل رفت همانا باطل رفتنی است.»

جزئیهات  عباس با اندکی تفاوت در  امه نقلی دیگر از ابنعلّ

نویسهد: ایهن مهاجرای تهاریخی و      داستان آورده و سهپس مهی  

حدیثی را جمعهی از حافاهان و پیشهوایان حهدیث و تهاریخ،      

ههای خهود    انهد و مهردان تهألیف نیهز در کتهاب      گزارش کهرده 

گاه عالمهه چههل و یهک تهن از آنهان را بها  کهر         اند. آن آورده

 کتابشان آورده است.

 ها مبالغه در بیان فضیلت

سرایان، ماننهد حهافب برسهی، در آمهاج      رخی از غدیریهچون ب

انهد و آنهان را در تیهررس     قرار گرفتهه  8ای از مؤلفین انتقاد عده

را  اند، باید خوانندگان گویی قرار داده تهمت غلوگرایی و گزافه

 و حدود آن را بیان کنیم. در جریان این امر قرار دهیم

 حد و اندازه استناسان، گذشتن از ش غلو، بنا بر گفتة لغت

 و آن امری به ویژه در دین، نکوهیده است.

یَا أَهْلَ الْکِتَابِ الَ تَغْلُوا فِی دِینِکُم
4 

 «و گزاف نگویید اهل کتاب! در دین خود غلّو نکنید ای»

                                                           
 .11اسراء/ .1
 ها. آناراهلل و امثال ج یکثیر و قصیمی و موس میه و ابنیمثل ابن ت .2

 .77؛مائده/171نساء/ .3
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گویی یهود و نصهاری   ها را در مورد گزاف مفسّران این آیه

دنهد و  انهد کهه یههود مهریم را مهتّهم کر      در حق عیسی دانسهته 

را پسهر خهدا پنداشهتند. ههر دو از حهق       نصهاری عیسهی  

گذشتند، این یکی افراط و آن دیگری تفریط و کوتهاهی کهرد؛   

 نیکوکاری همیشه اعتدال و میانة دو طرف است.

فرمود: دین خدا، بین مقصّر و غالی است،  امیرمؤمنان

پیونهدد و غهالی و    حد میانی را داشته باشید که مقصّر به آن می

 1گردد. متجاوز به آن، برمی

گاهی را لّو امر مهم آن است که حد میانی را بشناسیم که غ

و گهاهی ههم انسهان را در جهالهت و      کنند متالزم با دروغ می

   کاهد. را می اندازد و حق واجب نادانی می

پسهندند، بهه    چه را نمیدر عین حال، برخی چونانند که هر

امیهه  ام شیعةچه  کنند. همانند آن امر غلّو و تندروی منتسب می

باور دارنهد   ای که بر آن دیشند و عقاید حقّهان امامان می دربارة

و در کتب صحاح و  بیانگر فضایل آنان استکه و کتبی دارند 

ای آن را غلّهو پنداشهته و کاغهذها سهیاه      ؛ امّا عهدّه مسانید آمده

ههای   اند و حتّی پدیهده  اند. چون کتاب و سنّت را نفهمیده کرده

اند و توان تحلیل علمهی و فلسهفی    خارجی را هم درک نکرده

اند بهه   اند و تنها بر مرکب هوای نفس سوار شده نداشتهصحیح 

یب امامان، سخن اند و علم غ درّه سرگردانی و جهالت درافتاده

                                                           
 االبرار، زمخشری. ربیع .1
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گفتن آنان با مردگان، فهم زبان پرندگان و زنده کردن مردگهان  

ها و امثال  بیماریانواع را با دعای خویش و بهبود بخشیدن به 

 اند. آن غلّو دانسته و از دایرة ادب و اخالق اسالمی بیرون رفته

ایههن گههروه، مقههام امههام را در حههدّ یههک پادشههاه و امیههری 

کند و  برد، قاتل را قصاص می سارق را می پندارند که دست می

گیهرد و   دارد و جلهوی ههرج و مهرج را مهی     مرزها را نگاه می

های ابوبکر و عمهر پهس از    که خطبه آورد چنان مالیات گرد می

خلیفه شدن و جانشین کردن عثمان و معاویه و پسر طغیهانگر  

 به این معنا اشعار دارد. او، 

قدسی ناشهی از طههارت و   ها در وجود جان به نیروی  این

کننهد، و   پاکی و عصمت بدان وسیله که در کائنات تصّرف می

حتهی بها همهین چشهم      بیننهد و  غیب را با چشم بصیرت مهی 

 ایکس یا اشهعه رونهتگن  کم از پرتو  که دست ظاهری و نور آن

ندارد و بهدان وسهیله درون شهکم و امحهاا و احشهاا و زیهر       

علمهی و پزشهکی و   شود و چنهدین پیشهرفت    پوست دیده می

ای بشهری شهده،   ه صنعتی دیگر که شاید امروزه الفبای آگاهی

ها را ناممکن دانسته و علم به آن معنها را شهکر    ند و آنخبر بی

 گذارند. می

ههها و  ای از تکنیههک در ادامههه بههه پههاره عالمههه امینههی

کند کهه دیهروز ناشهناخته و     های علمی بشر اشاره می پیشرفت

   شوند. بشر محسوب میهای  امروز از یافته
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 غلّو دربارة ابوبکر

شناخت ابعاد شخصیت اصهحاب پیهامبر چنهدان دشهوار نیسهت.      

گویی و آشفتگی شده اسهت. دسهتان    گرچه تاریخ مشمول پریشان

گناهکاری در آن دخالت کرده و رخدادهای درسهت و نادرسهت   

آمیخته و احیاناً فضایی تیره و تار به وجود آمهده اسهت. امّها     درهم

هایی از حقیقت، کهه بهر ههیژ پژوهشهگر      الی کتب، نشانه البه در

سهره از ناسهره و    ،ا بهدان شهود ته   بینایی پوشیده نیست، یافت مهی 

صههحیح از ناصههحیح بازشههناخته شههود و ارزش مههردان و ابعههاد  

 ها را تمیز دهد. شخصیّت انسان

ههای   شخصهیت  ،الزم است این نکته را یادآور شوم که مها 

عهد همهواره بایهد بهزرگ     بزرگ عالم اسهالم را در گذشهته و ب  

ویهژه خلفهای راشهدین را کهه در جامعهه دینهی،        بداریم و بهه 

انهد، بدبینانهه بررسهی نکنهیم ههر چنهد کهه آنهان          شناخته شده

گزاری فاقد اعتبهار و   دستوری انتخاب شدند که در مقام ارزش

 فرماید: وردگار میاز میزان عدل و داد کنار بوده است. پر
گزیند  برمیآفریند و  چه را که بخواهد می پروردگار تو آن»

 1«.برای آنان، حق گزینشی نیست

 همچنین:
وقتی خدا و رسول او به امری حکم کنند، برای هیچ مرد و »

 8«.زن مؤمنی حق اختیار و انتخابی در کارشان نباشد

                                                           
 .81. قصص،1

 .38. احزاب،2
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 1«.همة کارها از آن خداست»

های نفسانی  کردند و به دنبال خواهشآنانکه[ تکذیب »]

 8«استقرار خواهد یافت رفتند و هر امری، 

و تنهها مههاجر بها او از     پس، آن یار غار پیامبر اعاهم 

گروه پیشگامان را باید بزرگ بداریم و جنایهت بزرگهی اسهت    

اگر حق او را کم کنهیم و در بیهان روحیّهات او از راه عهدل و     

خهویش   دار احسهاس و عاطفهة  رویم و فرمهانبر  انصاف بیرون

 گردیم.

خواهیم پیرامون موضوع خالفت بگردیم که چگونهه   ما می

گیری آزادانه در کار  شکل گرفت و چطور دوام یافت؟ آیا رأی

گذار اعام، پیگیری شهد، یها    های قانون یا نه؟ آیا سفارش  بود،

نههه؟ یهها در آن روز، هواهههای نفسههانی و امیههال شخصههی در   

بهرد و پهایین    گرفت، باال مهی  تاخت و می میحکومتی جبّار که 

کهرد،   شکافت و استوار مهی  دوخت، می برید و می آورد، می می

 بست، در کار بود و بس؟آ گشود و می می

هها بگهردیم، کهه گهوش      خواهیم بر محور ایهن بحهث   نمی

جهانیان، ماجرای سقیفه را شنیده که در آن، جمعی ناچیز گرد 

انههد و  آویههزه گههوش کههرده آمدنههد و آن رسههتاخیز بههزرگ را

 های عایم میان مهاجرین و انصار را به یاد دارند که: کشمکش

                                                           
 . اقتباس از برخی آیات قرآنی.1

 .3. قمر،2
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هنگامی که آن واقعه رخ داد. وقوع آن، دروغ نبود، »

 1«.آورنده، باالبرنده بود پایین

 در انتخاب نخست

من چه گویم که تاریخ در پیشاپیش هر انسهان پژوهشهگری قهرار    

دة مردم به فکر خود بودند کهه بهه   بیند در آن روز تو دارد و او می

ها، که کم هم نبودند، داخل  یک از حزب سالمت برهند و در هیژ

ههای آتشهین وارد نگردنهد کهه همهواره       نشوند و در آن شهورش 

گرایی و تهدید به قتل مطرح بود و هرکس بها چشهم خهود     گروه

زنهد و از آن مهرد    دید که شمشیر آخته بر باالی سر او برق می می

مهرده بها    گفت: هرکس بگویهد پیهامبر   شنید که می یخشن م

همهه   8کشم. او نمرده بلکه به آسمان رفته اسهت.  شمشیر او را می

نگریسهتند و   تهدید بود و خشونت؛ مردم با گوشة چشم به هم می

حبس بود. در این میان آن دو پیرمرد ایسهتاده و   ها ها در سینه نفس

هر یک بدون توجه به نار دیگران دست به سهوی دیگهری دراز   

خواست. گویها کهار را یهک شهبه سهامان داده       کرد و بیعت می می

ت بیاور تا با تو بیعهت کهنم و   تگفت: دس بودند. این به رفیقش می

آن گهورکن  گفت: تهو سهزاوارتری. ابوعبیهدة جهرّاح،      رفیق او می
                                                           

 .3واقعه/ .1

؛ تاریخ، 5/242کثیر  ؛ تاریخ، ابن1/121ابی الحدید   ؛ شرح، ابن3/191تاریخ، طبری  .2
؛ شرح 7/184المناظر، ابن شحنه  روضهقسطالنی؛   ه،؛ المواهب اللدنی1/158ابی الفدا 

؛ ذکری حافظ، 374-3/371؛ السیرةالنبویة، زینی دحالن 1/212المواهب، زرقانی 
 .38دمیاطی/
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در حالی که وصیّ مقدّس  1خواند. مردم را به آن دو فرا می  مدینه،

ته و مشهغول غسهل،   هاشم در خانه را بسه  گر بنی و عترت هدایت

دفهن   تا سهه روز پیکهر پیهامبر    8بود. کفن و دفن پیامبر

سرانجام خاندان او در روز دوشنبه یها چهارشهنبه یها شهبانه     4نشد.

آن دو شهیخ در دفهن پیهامبر حضهور     وی را به خهاک سهپردند و   

 3نیافتند.

خطّاب را دید که ابوبکر را پهیش انداختهه    آن مرد، عمربن بعد

 2قدر فریاد کشیده که دهانش کف کرده بود، آید و آن و شتابان می

منذر آن صحابی بدری بزرگ، شمشیر بر ابهوبکر    بن صدای حباب

توانهد سهخن مهرا     گوید: بهه خهدا قسهم کسهی نمهی      کشیده و می

 کنم. برگرداند وگرنه دماغش را با شمشیر خرد می

یم. بهه او  اه تر هستم من پدر شیر بچه من به آن کار شایسته

کهه  کشد. او گفت بل شود در آن صورت خدا تو را می گفته می

 0کشد. تو را می

                                                           
 .2/199. تاریخ، طبری 1

 .1/183؛ الریاض النضرة 4/338هشام  سیرة، ابن .2

 چاپ لندن. 121و / 78قسم دوّم/ 2طبقات، ابن سعد  .3

 شیبه. نقل از ابی ، به3/142کنزالعمّال  .4

 .1/133، چاپ لندن؛ شرح، ابن ابی الحدید 717سعد/ طبقات، ابن .5

م شاه ؛ سیرة، ابن3/111؛ البیان و التبیین 1/58؛ مسند، احمد 12/45صحیح، بخاری  .8
؛ تاریخ، 3/229طبری   ؛ تاریخ،1/9؛ االمامة و السیاسة 2/241الفرید  ؛ العقد4/339

؛ الصفوة 5/248کثیر  ابن  ؛ تاریخ،1/182یاض النضرة ؛ الر137-2/138ابن اثیر 
1/97. 
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عمر او را به زمین انداخت و بر شکم او لگد کوبیهد و بهر   

 1دهانش خاک ریخت.

 کهرد و  سوّمی را دید که با بیعت برای ابوبکر مخالفت مهی 

تیرهایی که در تیهردان دارم   کشید به خدا قسم با همة فریاد می

کهنم و تها    ام را رنگهین مهی   زنم و با خون شما نیهزه  شما را می

زنههم و بهها خههانواده و   یر در دسههت دارم شههما را مههی شمشهه

 8نمایم. خویشاوندانم با شما پیکار می

چهارمی را مشاهده کرد که از بیعت بها ابهوبکر خشهمگین    

یهنم کهه جهز خهون آن را     ب است و با این کالم که طوفانی مهی 

عباده، بزرگ خزرجیان را دیهد    و بعد سعدبن 4خاموش نسازد

پرند و ندا در دهند: سعد را  روی او میکه به خواری افتاده به 

گهر اسهت و آن    بکشید خدا او را بکشد که او منافق و یا فتنهه 

گوید: خواستم تو را زیهر   مرد )عمر( باالی سر او ایستاده و می

 3لگد بگیرم تا عضو تو یا چشمانت از حدقه درآید.

سعدبن عباده را دید که ریش عمر را گرفته   بن سپس هیث

به خهدا سهوگند اگهر یهک رشهته مهو از آن بکنهی         و او گوید

                                                           
 .2/18ابی الحدید  شرح، ابن .1

 .3/317؛ السیره الحلبیة 1/11االمامة و السیاسة  .2

 . چاپ دوّم.3/253الغدیر  .3

 ؛ و...4/339هشام  ؛ سیرة، ابن3/212. تاریخ، طبری 4
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گردی که در دهانت یک دندان باقی باشد و یها عضهوی    برنمی

 1در تو بماند.

گویهد: آن را در   زبیر را دید که شمشیرش را کشیده و مهی 

و عمر گوید ایهن سهر را    بیعت شود نیام نکنم تا با علی

شهود و بهه سهنر زده     بگیرید و شمشیر از دست او گرفته می

 8گردد. شده و شکسته می

اش مشهت   مهرد را دیهد و بهر سهینه     گاه مقداد آن بهزرگ  آن

 کوبید و... 

جویان به خانه نبهوّت   خطّاب را به سراغ پناه ابوبکر، عمربن

که ترس  گاه امّت، خانه شرف، بیت فاطمه و علی  و امن

فرستاد و بهه او گفتهه بهود اگهر      4و وحشت همه را گرفته بود،

ای آتش آمد تا خانه  امتناع کردند با آنان جنر کن. عمر با پاره

را آتش زند. فاطمهه بیهرون آمهد و فرمهود: ای پسهر خطّهاب       

کهه بهر    ای خانة مرا آتش بزنی؟ عمر گفت: آری. مگهر آن  آمده

کهه حهزب    پهس از آن  3ند.امری وارد شوید که امّت وارد شهد 

به خانة اهل وحی یورش آوردند و خانه فاطمه را  ،کار سیاسی

تفتیش کردند و فریاد رهبر آن حزب و هیهزم خواسهتن او کهه    

                                                           
 .3/317. سیرة، حلبی 1

 .3/199تاریخ، طبری  .2

 .1/51شرح، ابن ابی الحدید  .3

 .1227؛ اعالم النساء/ 1/158تاریخ، ابی الفدا  .4
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گفت: به خدا قسم یا برای بیعت بیرون آیید، یا خانه را بر سر 

نهه  اآن خگویند فاطمه در  شما ویران کنم و آتش زنم. به او می

   1باشدآاست و گوید، 

کند و  را دیدند به همراه بانوان هاشمی ناله می فاطمه

با صدای بلند گوید ای ابابکر چقدر زود بر اهل بیهت رسهول   

تاخت و تاز کردید. به خدا قسهم تها خهدا را دیهدار      خدا

 8م گفت.کنم با عمر سخن نخواه

پههههس از آن پیکههههره و تنههههدیس قههههدس و عامههههت 

با خشهونت   4ند کشیده شدهرا مانند شتر به ب امیرالمؤمنین

نگرنهد و بهه    د و مهردم گهرد آمهده و مهی    برنه  برای بیعت مهی 

 گوید: شود بیعت کن او می گفته می علی

 اگر بیعت نکنم چه؟

گوید: به خدایی که جز او خدا نیسهت گردنهت    آن مرد می

 زنیم. را می

گویههد: پههس شههما بنههدة خههدا و بههرادر     مههی علههی

پناه  بر ضریح مصطفیو علی  3کشید را می اهلل رسول

 گوید: گرید و می بلند می  برده و بلند،

                                                           
ابن شحنة و امام علی عبدالفتاح  ؛ تاریخ،1225؛ اعالم النساء/1/13االمامة و السیاسة  .1

 .3/191طبری   ؛ تاریخ،225قصود/معبدال

 .2/19و  1/134شرح، ابن ابی الحدید  .2

 .3/427؛ شرح ابن ابی الحدید 2/215الفرید ؛ العقد 1/221صبح االعشی  .3

 .1/13االمامه و السیاسه  .4
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قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کَادُواْ یَقْتُلُونَنِی
1 

ای پسر مادرم این مردم مرا ناتوان پنداشتند و نزدیک بود »

 8.«مرا بکشند

ابوعبیدة جرّاح آن هنگام کهه علهی را بهرای بیعهت کهردن      

بردند، بانر برآورد و گفت: ای پسر عموآ تو کم سهن و سهال   

هستی و تجربه و کارآیی پیران قوم در تو نیست. من ابوبکر را 

بینم تسلیم ابهوبکر بهاش. تهو اگهر زنهده       در این کار تواناتر می

تر هسهتی کهه    برای این کار شایسته  بمانی و عمر برقرار باشد،

م و پیشینه و نسبت دامادی تو برابری در فضل، تدیّن، علم، فه

 که با پیامبر داری.

دادنهد کهه    از سویی انصار در آن روز سخت، فریاد سر می

 کنند. با کس دیگری بیعت نمی جز با علی

منّا امیر و منکم امیر: از ما یک امیر و از شما هم یک امیهر،  

 4و گوید: پس تو با این آرزو بمیر.و عمر به ا

مها امیهرانیم و شهما    ابوبکر نیز خطهاب بهه انصهار گویهد:     

 3یاران ما. دست

                                                           
 .152اعراف، .1

 .1/14االمامة و السیاسة  .2

 ؛ و... .3/111؛ البیان و التبیین 8/55سعد  ؛ طبقات، ابن12/45صحیح، بخاری  .3

 .و...  1/225العروس  ، تاج2/151الفرید  ؛ عقد2/234عیون االخبار، ابن قتیبه  .4
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بینیهد، مسهت    جا شما امّتی را مست و بیههوش مهی   در این

نیستند، موقعیّت دشوار است. مهن دربهارة ایهن خالفهت چهه      

بگویم که ابوبکر و عمر آن را یک رخدادی ناگهانی و از نهوع  

 1آن را نگاه داشت.از شرّ و آسیب  جاهلی آن دانستند که خدا

فعة قبل اقهدام کنهد   عمر به صراحت گفت: هر که همانند د

 8کشد. او را می

آن روز در سههقیفه نیههز گفتههه بههود، هههرکس بهها امیههر و    

روایی بدون مشورت با مسهلمانان بیعهت کنهد بهرای او      فرمان

بیعتی نیست و برای بیعت کسهی کهه بها او بیعهت کهرده نیهز       

 4شود. اعتباری نیست. مباد که کشته

در میهان   عباس گفته بود: علهی  تر نیز عمر، به ابن پیش

 3تر بود. ستهیما از من و ابوبکر شاش

همچنین گفته: به خدا قسم ما این کار را از روی عهداوت  

نکردیم سن او را کم دیدیم و پنداشتیم عرب و قهریش بهر او   

عبهاس در   افرادی را کشته بهود. ابهن  گرد نیایند که او از ایشان 

کهرد و او   او را اعهزام مهی   گوید: رسول خهدا  اسخ او میپ

                                                           
 .5/372امینی   ؛ الغدیر،198تمهید، باقالنی/  .1

 .21. الصواعق، ابن حجر/2

 و... . 2/45؛ تیسیرالوصول 3/175اثیر  ؛ النهایة ابن1/58. مسند، احمد 3

 .8/391؛ کنز العمّال 2/22و  1/34. شرح، ابن ابی الحدید 4
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شهمرد؛ لهیکن تهو و     گشت و او را کوچک نمی قهرمانانه برمی

 انگارید. رفیقت او را کوچک می

گوید: ای پسر عباسآ  عباس می عمر در کالمی دیگر به ابن

عباس در پاسخ  مالوم شد. ابن م دوست شما علیبه گمان

 گاه که خدا فرمان داد سورة گند آنسوگوید: به خدا  به وی می

 1بکر بگیرد او را کوچک نشمرد. برائت را از ابی

 درد دل علی

من دربارة آن خالفت چه بگویم که امیرالمؤمنین دربارة آن گفت: 

هسهتم مهن بهرای ایهن امهر،       اهلل من بندة خدا و برادر رسول

دهم؛ شایسهته   ازشما سزاوارتر هستم، دست فرمانبری به شما نمی

گویهد: تهو رهها     آن است که شما با مهن بیعهت کنیهد. عمهر مهی     

گویهد:   در پاسهخ مهی   که بیعت کنی. علهی  شوی مگر آن نمی

 8عمرآ شیری را بدوش که بخشی از آن برای تو است.

خهدا را خهدا را ای   گویهد:   سپس در کالمی مهی  علی

را در میان عرب، از  مهاجرینآ سلطنت و حکومت محمد

ههای خهود نبریهد و او و     او بیرون برده به خاندان ژرفای خانة

خاندانش را از حقی که در میان مردم دارند محهروم مسهازید.   

تهرین   ای گروه مهاجر به خدا قسم ما برای حاکمیهت شایسهته  

                                                           
 .2/11. شرح، ابن ابی الحدید 1

 .1/12. االمامه و السیاسه 2
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ایهم و مها بهه ایهن کهار از شهما        مردم هستیم؛ زیرا ما اهل خانه

در میان ما است، قاریان کتهاب خهدا، دانایهان بهه      تریم. شایسته

داری و جلوگیرنهده از کارههای    های الهی و آشنا به مردم سنّت

کننده به عدالت؛ به دنبال خواهش نفس نباشید که از  بد، تقسیم

 بیشتر دور خواهید شد.  راه خدا گمراه شده و از حق،

ای بهر   که عهده  به خاطر این ت محمّدمصطفیپس از رحل

در  سر جانشینی او به کشمکش برخاسهتند، حضهرت علهی   

کهرد   کالمی فرمود: به خدا سوگند، هرگز به  هن من خطور نمهی 

امهر   گذشت که عرب پهس از رحلهت محمهد    و از دلم نمی

جانشینی را از خاندان او برگردانند و مرا کنار بدارنهد، شهگفتا کهه    

بکهر رفتهه و بها او بیعهت      یدم آن جماعت به سهوی ابهی  ناگهان د

کردند. من دسهت نگهاه داشهتم و دیهدم دیگهران ههم پهس از او        

از آن کسهانی   برخاستند، در حالی که من به جایگهاه محمهد  

 که دست به کار شدند سزاوارتر هستم.

را بر ستوری سوار  ، شبانه فاطمهپس از آن علی

جسهت و آنهان    بهرد و یهاری مهی    کرده و به انجمن انصار مهی 

دیگر گذشت ما با این مرد  خدا گفتند: ای دختر رسول می

بیعت کردیم و هر گاه شوهر و پسهر عمهوی شهما، جلهوتر و     

فرمهود:   گذشتیم. علی آمد، ما از او نمی پیش از ابوبکر می

کهردم و   خانهه رهها مهی    را دفن نکهرده و در  اهلل آیا رسول

نمههودم. سههپس  آمههدم در امههر جانشههینی او کشههمکش مههی مههی
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توانست بکند و چهه   گفت: آری، ابوالحسن چه می فاطمه

ها کاری کردند که خدا از ایشان  کاری برای او سزاوار بود؟ آن

1حساب خواهد خواست و جویا خواهد شد.
 

 گاه فرمود: آن

د ابوقحافهه خالفهت   اال ای تاریخآ به خدا سوگند که فرزنه 

کهه   حهالی  ای در پوشهید در  قهواره  پیراهن بهی  مسلمین را چون

 «علهی »جهز   ،دانست ناخدای کشتی خالفهت  خوبی می به

 نیست.

فضایل چون سهیل از کوهسهار وجهودم فهرو ریهزد و بهر       

تیزپروازی نرسد، امّا با این همه از خالفت « ام جایگاه آسمانی»

، زیرا نیک اندیشیدم کهه یها   چشم پوشیدم و از آن کناره گرفتم

صهبر پیشهه    ،های کور یاور قیام کنم یا بر تاریکی باید تنها و بی

هایی که بزرگساالن را فرسوده و فرتوت سهازد،   سازم؛ تاریکی

و مهؤمن را بهه رنه      اشهد و بر سیمای نوجوانان غبار پیهری بپ 

گاه که به مالقات خهدا بشهتابد. پهس شهکیبایی را      آورد، تا آن

 تر یافتم و آن را برگزیدم. عاقالنه

کهه خهار در    صبر کردم، امّها چهه صهبری؟آ چهون آن    آری، 

دیدم که  چشمش خلیده و استخوان در گلویش مانده باشد. می

 رود. میراثم به تاراج می

                                                           
 .1/12؛ االمامة و السیاسة 2/5و  1/131شرح، ابن ابی الحدید . 1
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 خالفت دست به دست شد

به سر آمد و او خالفهت را   لچنین بود تا روزگار خلیفه او این

 به دیگری پاس داد.

  ، شهاعر معهروف عهرب،   «اَعشهی »از قهول   امامگاه  آن

چه دور است بهین روز مهن کهه بهر پشهت      »چنین مَثَل آورد: 

بهرادر  « حیّهان »روز  رانهم، بها   اشتری زیر تازیانه خورشهید مهی  

 «آرامد. سار منزل می که در سایه« جابر»

خواست از مرکب خالفت به  او که در زندگیش می ،شگفتا

دیگری پس از مرگش زیهن کهردآ    چگونه آن را برایآید، زیر 

راستی هر یک تها توانسهتند ناقهه خالفهت را بهه سههم خهود        

 دوشیدندآ

 به هر صورت او که طبیعتی خشن داشهت، خالفهت را در  

« جراحت شمشیر»آن مستقر ساخت؛ طبیعتی که برخورد با آن 

هها و   و ماالمهال از لغهزش  « سهوهان روح »بود و ارتباط بها آن  

 ها. عذرخواهی

تعهادل از   ،تنهدخوی  آن « راکب»خالفت زیر پای  «مرکب»

سهان کهه اگهر     های چاره را هم بست، بدین مة راهکف داد و ه

و اگهر   شهد  اش مجهروح مهی   گرفت بینهی  تنر میافسارش را 

 کرد. ساخت سقوط می رهایش می
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نابسهامانی  ثبهاتی و   به خدا سوگند، مهردم در بیراههه و بهی   

ین رنه  طهوالنی و انهدوه    چه بود، بر اگرفتار آمدند. و من هر

 با بودم تا راهش به پایان رسید.یجانکاه شک

 کهه او در واپسین دم حیات، خالفت را در جمعی قرار داد 

، فریاد از این شوراآ اگهر در   پنداشت. خدایا مرا یکی از آنان می

دیدنههد، امههروز بهها اینههانم  آغههاز مههرا همسههنر نخسههتین نمههی

نان سازگاری کردم و در فرود سنجیدند، امّا هر چه بود با آ نمی

و فرازشان یار گشتم. ولی توطئه به ثمهر نشسهت: یکهی از آن    

جمههب بههه حسههادت، از مههن روی گردانههد و دیگههری بههه     

 خویشاوندش رأی داد با مسائل ناپسندی که گفتن را نسزد.

که  درحالی از آن باند به خالفت برخاست، تا سرانجام سومین 

هدفی جز کامجویی از خالفهت در  وت به غبغب افکنده و باد نخ

پرداختنهد  المال  و همراه او فامیلش به غارت بیت  سر نپرورده بود،

و چون شتری که بر گیاه بهاران درآمده، مال خدا را بر باد دادنهد.  

نش هایش گسیخت و کردار ناشایسهتش گریبها   تا آن روز که رشته

و  وری وری در نعمههت، طغیههان در بهههره   را گرفههت و غوطههه 

 سوااستفاده از اموال عمومی هالکش ساخت.

 سخنی دربارة خطبه

آن سههخن فههراوان  را شقشههقیه نامیدنههد و دربههارة ایههن خطبههه

از ههر دو گهروه، آن را از جملهه      اند و استادان فهن ادب،  گفته

انهد. جهای    گهزارش کهرده   های موالی ما امیرمؤمنان خطبه
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به به امیرمؤمنهان  ای در انتساب این خط گونه تردید و شبهه هیژ

نیست. بنابراین، به گفتهة شهخن نهادانی کهه آن را سهاخته و      

ههای   داند، نباید اعتنایی کرد؛ زیرا از قرن پرداخته سیّدرضی می

که نطفة سیّدرضی در رحم مادر بسته شود،  نخستین، قبل از آن

کهه بهه طهرق     انهد، چنهان    بسیاری از افراد آن را روایهت کهرده  

او، از اسنادی جز سند سیّدرضی، گزارش  معاصران و متأخران

بیسهت و هشهت تهن از     گاه علّامهه امینهی   شده است. آن

بهن   هها حهافب یحیهی    برد کهه اولهین آن   راویان خطبه را نام می

ههها، مجدالههدین   ( و آخههرین آن882عبدالحمیههد حمّههانی )م: 

 ( است.217فیروزآبادی )م: 

 قصهیدة ن چهه بگهویم کهه شهاعر نیهل، در      با این وجود م

هههای خفتههه را از نههو   کشههد و آتههش اش عربههده مههی عمریههه

کنهد.   های فراموش شده را تجدید می انگیزد و آن جنایت برمی

مهیالدی، جشهنی    1112برخی مصریان ناآگاه در اوایهل سهال   

اندازند که در آن برخهی رجهال و بزرگهان مصهر      بزرگ راه می

حهدت  مطرح و آفرین گفتنهد و و حاضر بودند و قصیدة او را 

گری خهود را بهه ر     جهان اسالم را مخدوش کردند و اشعری

 گهاه  ترین کاستی خلیفه را کمال انگاشهتند، آن  کشیدند و بزرگ

 هم مانب کار عمر نشدآ که سکونت دختر مصطفی در آن خانه

ری نهداریم.  به هر حال ما با خالفت آن خلیفگان، اکنون کا

 دو نکته به بحث بپردازیم. مهّم آن است که دربارة
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 ها؛ صحت آن رایهای نقل شدة ابوبکر و ع اوّل: فضیلت

 دوّم: روحیّات و خلقیّات ابوبکر.

 اند ایی که برای ابوبکر نقل کردهه . فضیلت1

ابوبکر به سند صهحیح از   حتی یک حدیث فضیلت، دربارةآیا 

روایههت شههده اسههت؟ مهها ماننههد یههک پژوهشههگر  پیههامبر

شهویم و جهز از    سهاز وارد بحهث مهی    شهفاف یهاب و   حقیقهت 

دهند،  پیشوایان حدیث که سخن سره از ناسره را تشخین می

 آوریم. مطلبی نمی

نویسهد: از   مهی « ةسهفر السهعاد  »آبادی در پایان کتاب فیروز

احادیث در فضیلت ابوبکر، حتی یک مهورد روایهت صهحیح،    

 انهد. او  هها را اثبهات نکهرده    ثابت نیست و بزرگان حهدیث، آن 

 نویسد: های مربوط به فضائل ابوبکر می روایت دربارة

سههاختگی هسههتند،   هههای ههها از مشهههورترین حههدیث  آن

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می هایی که از جمله آن حدیث

طهور   ابهوبکر بهه   طور عام و برای خدا برای تودة مردم به -

 خاص جلوه کرده است.

 کهه در سهینة   مگر آنخدا چیزی را در سینة من نریخت،  -

 ابوبکر هم ریخت.

کهرد، بهر ریهش     هرگاه اشتیاق بهشت مهی  اهلل رسول -

 زد. سفید ابوبکر بوسه می
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 من و ابوبکر همانند دو اسب مسابقه هستیم. -

 گزید، روح ابوبکر را برگزید. وقتی خدا ارواح را برمی -

  هها بهه بهداهت عقهل،     ها که بطهالن آن  و امثال این حدیث

 ت.واضح اس

نویسد: درباره فضائل ابوبکر ههیژ حهدیث بهر     عجلونی می

چهه هسهت، از مشههورترین     پایهة صهحت وجهود نهدارد و آن    

 ها هستند. ساخته

هها، احادیهث    نویسد: از مشهورترین سهاخته  سیوطی نیز می

ها را از مسهلّمات   مربوط به فضایل ابوبکر است، که مؤلفان آن

بردند به هر  به معراج می اند. از آن جمله است: وقتی مرا گرفته

اهلل  دیدم: محمّد رسهول  رسیدم در آن، مکتوبی می آسمان که می

بن ابهراهیم   از خلف من. این حدیث را عبداهلل و ابوبکر صدیق

 ساز، جعل کرده است. حدیث

یکی دیگر از شواهد بطهالن بهر احادیهث ایهن اسهت کهه       

هاسهت. اگهر    صحاح ششهگانه و مسهندهای قهدیمی فاقهد آن    

هها نشهانی از    ها )صحاح و مسانید( در آن سندگان آن کتابنوی

ههها را کنههار  یافتنههد، هههر چنههد یههک مههورد، آن   صههحّت مههی

ههای فراموشهی    چه در پشت پرده گذاشتند و با کنکاش آن نمی

دهد که تهاریخ   آوردند. این امر نشان می پنهان مانده، بیرون می

اح والدت این سلسله احادیث جلوتر از زمهان صهاحبان صهح   

اسهت.   بوده و این مضامین متهأخر از زمهان رسهول خهدا    
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هها، انهدکی    افزون بر این خلیفة اوّل اگر به مضامین آن حدیث

اطمینان داشت، شخصی مانند ابوعبیدة جرّاح گورکن را به امر 

دانسههت و او را بههر خههود مقههدّم    خالفههت، سههزاوارتر نمههی 

 داشت. نمی

الفت باال گرفهت و  گو دربارة خو ثانیاً: در آن روز که گفت

توانست کارسهاز باشهد.    آورد آن حدیث می هرکس حجّتی می

بلی دربهارة ابهوبکر و در مقهام اسهتدالل بهرای تصهدّی مقهام        

کهه: او اولهین    اند )مثل ایهن  خالفت، چیزهایی به او نسبت داده

بهه  « الغهدیر »و...( که البته در کتاب  مسلمان و اولین نمازخوان

ولین مسلمان و نخستین نمازخوان ا اثبات رسیده که علی

بوده و ابوبکر به نقل حدیث صحیح طبری، پنجاهمین مسلمان 

 از مردان بوده است.

هرگاه صحابة نخستین چیزی از آن احادیهث سهاختگی را   

دانستند در آن روز برای قانب کردن مردم به جای تهدیهد و   می

در ایهن حهال،    1جسهتند.  توسل به زور از آن احادیث بهره می

عمر و عثمان، تنها یارغار بودن و پیرمهردی ابهوبکر را بهه ر     

گویهد: پیرتهرین    کهه سهلمان فارسهی مهی     چنهان  8کشیدند. نمی

 4گذشتید. ولی از اهل بیت پیامبر اصحاب را برگزیدید، 

                                                           
 .4/342هشام  سیرة، ابن .1

 .1/131شرح، ابن ابی الحدید  .2

 [.5/853] 3/142کنز العمّال  .3
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بهه   را بهن شهعبه آن سهخن    ةمغیرر ها تمام بود  اگر آن حدیث

یهدار کنیهد و بهرای او و    گفت کهه عبّهاس را د   ابوبکر و عمر نمی

 فرزندانش سهمی قائل شوید و به این وسیله از ناحیهة علهی  

خاطرجمب گردید که اگر عبّاس با شهما باشهد، بهه نفهب شهما در      

به دنبال همهین پیشهنهاد ابهوبکر و عمهر و      است. مقابل علی

ابوعبیده و مغیره، شبانه با عبّاس دیدار کردند و همهان سهخن بهه    

1عموی پیامبری و باید سهمی داشته باشی. وی گفتند: که تو
 

اگر این احادیث بویی از واقعیهت داشهت، خالفهت بهرای     

رسید که فقط دو نفر السهید و   گونه به سرانجام نمی ابوبکر، این

حذیفه که تفصیل آن خواهد آمد، تمهام   بشر یا سالم موالی ابی

 -شد. سران مهاجران و انصار همچون علی و فرزنهدانش   نمی

هاشهم و   و عبهاس و فرزنهدانش و بنهی    -ههای پیهامبر   نوه

بن منهذر و پیهروان    اده و فرزند و خانواده او و حبابعب سعدبن

سهعید،   لهدبن او و زبیر، طلحه، سلمان، عمّار، ابو ر، مقهداد، خا 

بههن عههازب،  هههب، بههراال ابههن ابههی عتبةة ابههی وقّههاص،  سههعدبن

یعت بها ابهوبکر،   بن حرب و دیگران، از ب کعب، ابوسفیان بن أُبیّ

بهود سهخن    ادیث فضیلت ثابت میاگر آن اح 8زدند. سرباز نمی

عمهوم مههاجران و     اشت که گفهت: بن اسحاق، مجال ند محمد

                                                           
 .1/132الحدید  ؛ شرح ابن ابی1/15؛ االمامة و السیاسة 124و  2/123تاریخ، یعقوبی  .1

؛ شرح ابن 1/158؛ تاریخ، ابی الفدا 1/187ضره ؛ الریاض الن2/123تاریخ، یعقوبی  .2
 .1/134الحدید  ابی
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کثیری از انصار تردید نداشتند که خلیفه پهس از رسهول    جمب

بهن عبهاس،    و اشهعار فضهل   1است و بس ، علیخدا

 شود: می لهب در برابر مدعیّان فضیلت، چه بن ابی  عتب 

کردم خالفت از هاشم و در میان ایشان از  من گمان نمی -

 ابوالحسن برگردانده شود.

دم بهه قهرآن و   اولین ایمان آورندة با سابقه و داناترین مر -

 ست.ها سنّت

رازدار پیامبر و کسهی کهه در غسهل و کفهن او،      آخرین  -

 جبرئیل وی را یاری کرد.

در او هست و خود شهما    ها هست، کسی که آنچه در آن -

در آن شک و تردید ندارید و در او نکویی وجود دارد کهه در  

 دیگران نیست. 

چه چیزی شما را از او برگردانید مها بایهد بهدانیم، ههان      -

 بیعت شما، آغاز فتنه و آشوب بود.

 شود: یا شعر قُصیّ که در آن روز گذشت چه می

چنان مباشید که آن مردم، به ویژه تیم بن مرّه  هاشمآ ای بنی

و یا عدی در شهما طمهب ورزنهد چهه امهروز خالفهت و امهر        

جانشینی جز در دست شما نبایهد باشهد و غیهر از ابوالحسهن     

بها   کسی شایستگی آن را نهدارد. ای اباالحسهن   علی

دستی نیرومند، خالفت را قبضهه کهن کهه تهو بهه آنچهه امیهد        
                                                           

 .2/1الحدید  البالغه، ابن ابی شرح نهج .1
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  ، البته مهردی کهه قصهیّ پشهتیبان او باشهد،     رود توانا هستی می

 1اند. عزیز و محافات شده است که آن مردم از غالب قصیّ

 . خلقیّات و روحیات خلیفه2

های خلیفه بهرای   ها و روحیه آگاهیهای اخالقی،  نگاه به منش

هها   ما اهمیت دارد. تا بدانیم آیا پیوندی میهان او و آن فضهیلت  

ای قرار دهد یا بهرای او   گاه شایستهوجود دارد تا او را در جای

شخصیتی بسازد کهه نپهذیرفتن آن، ظلهم و سهتم در حهق وی      

 گردد و از مقام او کاسته یا ما را به غلّو و افراط برساند؟

گهوییم کهه میهزان     ما راجب به قبل از اسالم او سخنی نمهی 

وضب کنونی هرکس است. اسهالم، روزگهار پهیش از خهود را     

آمهده،   پهس مها بهه آن چهه از عکرمهه     انگارد؛  نادیده می

خلهف و دیگهر    بهن  توجهی نداریم که گفت: ابوبکر بها ابهیّ   بی

کرد. آن البته قبل از تحریم قمهار بهود.    مشرکان، قمار بازی می

 8این مطلب را شعرانی نیز گفته است.

قمهار و گهرو   نویسد: در حرمهت   جصّاص رازی حنفی می

ر اسهت، دانشهمندان   از انهواع قمها   کهه  بندی بستن مال و شرط

                                                           
؛ تاریخ، 1/134الحدید  ؛ شرح ابن ابی1/158الفدا  ابی  ؛ تاریخ،1/187. الریاض النضرة 1

؛ شاید مراد از قصی اوّل، خود شاعر باشد و قصی دوّم نام نیاکان 2/125یعقوبی 
 پیوندند. سیدعلوی هاشم و دیگر طوائف قریش در آنان به هم می قریش که بنی

 .2/154کشف الغمّة، امام شعرانی  .2
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گوید: گروبندی قمهار اسهت    عباس نیز می ابن 1اختالف ندارند.

بستند و این، مباح  و در جاهلیت مردم به مال و همسر گرو می

بها  « الم غلبت الروم»بود تا تحریم آمد. ابوبکر صدیق در نزول 

 مشرکان گروبندی کرد.

تهوجهی   8ما به سخن اسکافی در رد رساله عثمانیّه جهاحب 

اش از سهران   نویسهد: ابهوبکر پهیش از مسهلمانی     نداریم که می

آور و شناخته شده بود که بسیاری از مردمهان مکهه بها وی     نام

کردنهد و   خواندند و اخبار رد و بدل می آمدند، شعر می گرد می

ههای رسهالت را    نوشیدند. او دالئل پیهامبری و حجّهت   باده می

 رسید. می شنید و به شهرها سفر کرد و خبرها به او

ابهوبکر پهیش از    کنهد:   القمهوص نقهل مهی    فاکهی نیز از ابی

 :و این اشعار را خواند 4تحریم شراب خورد

گهویی   آمدگویی تهنیت مهی  به مادر ابوبکر با سالم و خوش

 آیا پس از خویشاوندان تو، سالمتی مانده است؟

رسهید، برخاسهت و    این جریان به گوش رسول خهدا 

شد، تها بهر    اش به زمین کشیده می مهخشمگین در حالی که جا

او وارد شههد. عمههر کههه بهها ابههوبکر بههود، پههیش آمههد و چهههره 

آورم از  برافروختة پیامبر را نگریست، گفت: به خهدا پنهاه مهی   
                                                           

 .1/311. احکام قرآن، ابوبکر رازی 1

 .3/284؛ شرح، ابن ابی الحدید 34رسائل، جاحظ/ .2

ید و آ کند و ماجرای درست می این جمله در روایت افزوده شده و ذیل آن، تکذیب می .3
 های دیگر هم در تضاد است. با روایت



14   تاریخیهای  غلو و زمینه  

، به خدا قسم، از این پس هرگز بویش هم اهلل خشم رسول

به مشام ما نخواهد رسید و ابوبکر نخست کسی بود که شراب 

 کرد. را بر خود حرام

هها   حکیم ترمذی که گویا حدیث را فاش و بهر سهر زبهان   

 1ها چنین چیزی را انکار دارد. یافته، گفت: دل

گوید: نفطوَیه به  حجر نیز به این ماجرا اشاره دارد و می ابن

–این حدیث، اعتماد کرده و گفته است: ابوبکر شراب خهورد  

 8خواند.های بدر از مشرکان، مرثیه  و بر کشته -پیش از تحریم

القموص را طبری از قول چنهد راوی از رجهال    روایت ابی

صحاح ششگانه، همچنین از زیدبن علی در مهورد نهزول سهه    

 4آیه درباره شراب آورده است.

بزّار این مهاجرا را شکسهته بسهته آورده و در فهتح البهاری      

نویسد: چنهین چیهزی بها ایهن کهه سهند آن پهاکیزه اسهت،          می

3م اشتباهی ر  داده است.ناشناخته است، به گمان
 

ابونعیم از عایشه نقل کرده که ابوبکر شراب را بر خهود حهرام   

ننوشههید.   کههرد و آن را، در زمههان جاهلیههت و در دوران اسههالم، 

احتمال این هست که ابوبکر و عمر در آن روز به دیدن ابوطلحهه  

   ند و سپس...درفته باشند، امّا با دیگران شراب نخور
                                                           

 .88نوادر االصول/ .1

 .4/22االصابة،  .2

 های شگفت عمر، گذشت. در دانش .3

 .2/223؛ تفسیر، طبری 12/14القاری، عینی  دة؛ عم12/32الباری، ابن حجر  فتح .4
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حجهر در مهورد     بینید ابهن  نویسد: شما می می علّامه امینی

کنهد   کند. از سویی مهر خلیفه او را رها نمی این حدیث درنر می

و از دیگهر سهوی صهحت حهدیث      خواری او را بپذیرد که شراب

گوید با وجهود پهاکیزگی سهند     دغدغه خاطر اوست؛ لذا گاهی می

 گوید به قرینه وجود حدیث، چنان امری غریب است و گاهی می

 ابوبکر صدیق است، نه ابوبکر دیگهر عمر در آن قصه، مراد همان 

خوردانهد یهازده نفهر     و کسانی که در خانه ابوطلحهه شهراب مهی   

دانهد کهه گزارشهگران حهدیث عایشهه       حجر، نیک می اند. ابن بوده

و بها ایهن حهدیث صهحیح، برابهری       1سهازانند  جاعالن و حهدیث 

بهن   هها ابهوبکر   وّل آنبهرد کهه ا   نام مهی کند و او از آن نفرات  نمی

 8بن مالک هجده ساله بوده است. قحافه و آخرین أنس ابی

کردند و بعد از نهزول   ها آیات تحریم خمر را تأویل می این

انهد. آخهرین سهخن در ایهن بهاره آن       سومین آیه دست کشیده

است که حرمت شراب در فتح مکه، سهال هشهتم هجهری بهه     

ورده و همین، میزان خ گوش او رسیده و تا آن زمان شراب می

 رساند. رآن میآگاهی او را از احکام اسالم و ق

 

 

                                                           
 .9/295و  5/294ر.ک: تهذیب التهذیب  .1
؛ 1/252؛ الدرّ المنثور 12/32الباری  فتح؛ 1/29صحیح، مسلم؛ سنن، بیهقی  .2

 ها منبع دیگر. ؛ و ده7/17المعانی، آلوسی  روح
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 ابوبکر در زمان اسالم

ما در عالم اسالم، برای ابوبکر هیژ نبوغی علمی، پیشگامی در 

اعتقهادی و مجاههدت در راه خهدا     انیجهاد، اسهتواری در مبه  

 سراغ نداریم.

توجهی از او گهزارش نشهده شهما     در علم تفسیر چیز قابل

های تفسیر و حهدیث را ورق بزنیهد کهه در آن     توانید کتاب می

ای را سیراب و جوینده دانشی را راضی کند،  چه تشنه زمینه آن

که همانند رفهیقش )عمهر( معنهای واژه     یابید. جز این از او نمی

 8فهمد. را نمی« لهکال»و یا مفاد و حکم  1داند را نمی «ابّ»

ابوبکر در نشناختن واژه کالله با دوستش یکسان اسهت. از  

او دربههارة کاللههه پرسههیدند، گفههت در آن بههاره رأی خههودم را 

گویم اگر درست بود از خداست و اگر اشتباه بود از مهن و   می

نهد. بهه ناهر مهن     ن است. خدا و رسول او از آن بدوراز شیطا

ز فرزنهد و پهدر؛ وقتهی عمهر را     کالله یعنی خویشان، به غیر ا

او گفهت مهن شهرم دارم چیهزی را کهه       کرد جانشین خود می

 4ابوبکر گفته ردّ کنم.

                                                           
؛ کشاف، 32/ ابن تیمیه...اعجازالقرآن و تراجم االعاجم؛ 1/29تفسیر، قرطبی  .1

 .3/253زمخشری 
خوار ز مادر، پدر و فرزند  میراث -ای که پدر و مادر ندارد مرده–؛ کالله 5/77. همان 2

 القرآن و تراجم عاجم.حجار 

 .2/385؛ سنن، دارمی 8/32. تفسیر، طبری 3
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فرزند دانسته و  در برداشتی دیگر گفته: کالله را تنها آدم بی

 در این نار عمر با او هماهنر بوده است.

دانم، آن احتیاطی که به عنوان عذر بهرای ندانسهتن    من نمی

اند در اینجا کجا رفته است که  توسط خلیفه آورده« ابّ»معنای 

اینجا مناسب بود تها او از خهود در یهک مسهئله     چنان احتیاط 

در و پیکهری کهه در کتهب     دینی چیزی نگوید و آن اجتهاد بی

کهریم کهه    خلفا باب شده رسمیت نیابد. او چرا به نهن قهرآن  

 فرماید: می

 1هر گاه ندانستید از اهل ذکر بپرسید.

شهناخت.   که اهل  کر را می با این نپرسید و نیاموخت؟چرا 

تواند درباره کتاب و  ی نیستند؟ آیا هرکس میفیقمگر احکام تو

نه  سنت هر چه به  هنش آمد، بگوید. این، هرج و مرج است، 

م از ادلهه تفصهیلی، در   اای اسهتنباط احکه  ناجتهاد، که آن به مع

 ت است.کتاب و سنّ

ت، اجتهاد، در مقابهل نهنّ اسه   یی و أاین همان باب خودر

بن ملجهم قاتهل امیرالمهؤمنین     که آنان باب کردند. عبدالرحمن

و ابوالفادیهه قاتهل    جتهد است و در آن کهار زشهتش معهذور   م

شهود.   جتهد بهوده و تبرئهه مهی   عمار یاسر آن صحابی بزرگ، م

 گنهاه  شندة هزاران انسان پهاک و بهی  سفیان نیز ک بن ابی ی معاو

                                                           
 چاپ دوم. 8/127. ر.ک: الغدیر 1
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عمرو پسر نابغهة آن عاصهی پسهر     شود ه میوتبرئ مجتهد است

بهن   عاصی مجتهد است و معذور. خالهدبن ولیهد قاتهل مالهک    

ه شده و طلحهه و  ی با همسر او، اجتهاد کرده و تبرئنویره و زان

انهد،   انونی وقهت، شهورش کهرده   ری که بر امام و پیشوای قیزب

 ند و معذور؛ و یزیهد شهرابخوار و بهدکاره صهاحب آن    مجتهد

 و... ه، مجتهد است و مبّراپرونده سیا

چقدر مجتهد دارد و  بر چنین آیینآ امت محمدآفرین 

زهی به این کیش کهه حتهی آشهوبگران شهام و فرومایگهان و      

 ها، همگی مجتهد شده و دارای رأی هستند. فرزندان آزاد شده

ای بود از دانش خلیفه در تفسیر و فهم  چه آوردیم نمونه آن

 قرآن.

ن در علم تفسیر را ده سیوطی، ناموراجالب توجه است که 

وبکر نخستین است، و اول از خلفای راشدین که اب داند تن می

که سخنان و اطالعهات او از انگشهتان یهک     حالی برد؛ در نام می

طالهب قابهل    ابهی  بهن  کند. او چگونه بها علهی   دست تجاوز نمی

 مقایسه است؟

کهرد و   را دیهدم سهخنرانی مهی    گویهد: علهی   معمر می

پرسهید،   گفت: از من بپرسیدآ به خدا سوگند از چیزی نمهی  می

که شما را خبر دهم و از کتاب خدا از من بپرسهید بهه    مگر آن
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دانهم آیها در شهب     که من می ای نیست مگر آن خدا سوگند آیه

 1شده یا روز در دشت نزول یافته یا در کوه؟ نازل

دانهم   میکه من  ای نازل نشده مگر آن یا فرمود: به خدا قسم آیه

شده است. همانا پروردگهار   درباره چه نازل گشته و در کجا نازل

 8گو عطا فرموده است. من، مرا دلی آگاه و زبانی پرسش

را  گویی نیست که علی آیا این نقل از سیوطی، تناقض

با ابوبکر در یک مجموعه مشهور بهه تفسهیر دانسهته و آورده،    

و بین خلیفهه   خواسته میان موالی ما علی که او می گو این

 فرماید: فرقی نگذارد، و از این آیه غفلت کرده که می

 4ند؟دانند، برابر ند با کسانی که نمیدان که می بگو، آنان

ت؟ گفت کهدام  ر پرسیدند معنای فاکهه و ابّ چیساز ابوبک

دارد اگهر   آسمان بر من سایه افکنهد و کهدام زمهین مهرا برمهی     

جالب است کهه در  یهل همهان آیهه خهدای       3دانم. بگویم نمی

گیهاه و علهف معنها کهرده      متعال آن دو کلمه را در معانی میوه،

 2است.

                                                           
 .1372، چاپ سوم 2/117االتقان، سیوطی  .1

 .2/117. االتقان، سیوطی 2

 .19زمر ، .3

 3/253؛ کشّاف، زمخشری 32/مقدمة اصول التفسیر، ابن تیمیه؛ 1/29قرطبی   . تفسیر،4
 دیگر.و چندین کتاب 

 .7/123. الغدیر، 5



41   تاریخیهای  غلو و زمینه  

 م خلیفه در عوض کردن سنّت پیامبرتقد

ابوبکر به ثبهت  آنچه احمد، پیشوای حنبلیان، در زمینة سنّت از 

که با حهذف مکهررات از شصهت     رسانده هشتاد حدیث است

کند. این در حالی است که در مسند احمد،  حدیث تجاوز نمی

پنجاه هزار و هفتصد حدیث وجهود دارد. خهود او نیهز ههزار     

 1هزار حدیث از حفب بوده است.

سیوطی نیهز، بها تبحهری کهه در امهر حهدیث دارد، شهمار        

 8بهه یکصهدوچهار تها رسهانده اسهت.      ههای ابهوبکر را   حدیث

ناهر   وانگهی مشایخ اهل سنّت فقهط بهر شهش حهدیث اتفهاق     

 4دارند. بخاری یازده حدیث و مسلم تنها یک حدیث دارد.

یابنهد   ها کنکاش کنند، درمی پژوهشگران اگر در متن و سند آن

ها در اصل حدیث نبوده، کالم خود او است. مثهل   که برخی از آن

گویهد:   مهی  حسهن  بکر که به سبط پیامبر، امهام این کالم از ابو

پدرم فدایت که شبیه پیامبر هستی و به علی شبیه نیستی. یا سخن 

 در جنر مشورت کرد. او که پیامبر

بعضی از آن احادیث هم ساختگی و مخالف کتاب، سنّت، 

 عقل و منطق است.

                                                           
 .2/17؛ طبقات الحفاظ، ذهبی 1/14. مسند، احمد 1

 .82. تاریخ الخلفاء، سیوطی /2

 .2/23، شرح ریاض الصالحین. 3
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 راچههار حهدیث از احادیهث سهاختگی      امه امینیعلّ

را  هها  غیرمنطقهی بهودن آن  آورده و طور مسهتدل و مفصهل،    به

 1اثبات کرده است.

 فرائض و احکام
 . میراث جدّه )مادربزرگ( در نظر خلیفه1

آمهد و میهراثش را از ار     مادربزرگی نزد ابوبکر صدیق

نواده از او جویا شد. ابوبکر گفهت: در کتهاب خهدا بهرای تهو      

دانهم   زی نمیهم چی چیزی نیست و در سنّت رسول خدا

بن شعبه گفت: مهن در حضهور    ةمغیربرگرد تا از مردم بپرسم. 

ابوبکر گفت: آیا بودم او به جده، یک ششم داد.  اهلل رسول

اری بپاخاست کس دیگر همراه تو هست؟ محمدبن سلمه انص

 8آن حکم را گذارند.ابوبکر گفت: ةمغیرو همانند 

، آیهد  پهیش مهی  بنگر، خلیفه حکم یک مسئله را که فراوان 

بهن شهعبه زانهی، نابکهار و      ةداند و ناگریز به سخن مغیهر  نمی

 4کند. دروغگوترین، اعتماد می

 
                                                           

؛ اللئالی 8/88، در ترجمه مصعب بن سعید؛ تهذیب التهذیب 8/44. لسان المیزان  1
  ، در حدیث ساختگی 311؛ الروض الفائق /4/2222؛ 1/322المصنوعه 

«؛ «ما طلعت الشمس و ال غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق
 .132-7/121؛ رک: الغدیر 4/225؛ االصابه 33مطالب السؤول/

 .2/344بدایة المجتهد  .2

 در معرفی مغیره. 14/142ی ن. اغا3
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 . سهم دو مادربزرگ2

نزد ابهوبکر آمدنهد و او    -مادر مادر و مادرپدر -دو مادربزرگ

بهن سههل گفهت: ای       را بهه مادرمهادر داد. عبهدالرحمن   میرا

تهو ار  را بهه زنهی دادی کهه اگهر او       رسول خدا خلیفة

برد. ابوبکر آن یهک ششهم را    مرد این مرد از وی ار  نمی می

 1میان دوتایشان تقسیم کرد.

از ناآگهاهی خلیفهه کهه او حکهم ار  دو جهده را       ،شگفتا

داند و با انتقاد مهردی انصهاری بهه سهرعت، رأی عهو        نمی

بهه ههر دو   کند و میهرا  را   کند و به رأی او هم عمل نمی می

 دهد. می

اما نار آن مرد انصاری هم مخهالف کتهاب خهدا و سهنّت     

 است. بلکه مطابق سخن شاعر، که گفت:

ران  دختران ما، پسهران  پسران  پسران ما، پسران مایند، و پس

 ند.مردان دور

در فقه مکتب خالفت این شعر در برابر کتهاب خهدا قهرار    

 داده شده است، که فرمود:

ُنِیْیَثَنْاألُ ظِّحَ لُثْمِ رِکَلذَّلِ مْکُدِالَوْی أَفِ اهللُ مُیکُوصِی8: 

کند که برای پسر  خدا درباره فرزندان شما، سفارشتان می

 مانند بهره دو تن دختر باشد.

                                                           
 .2/422؛ االستیعاب 2/422؛ االصابة 1/235سنن، بیهقی  .1

 .11نساء، .2
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آنههان اوالد را کههه در آیههه مطلههق اسههت، بههه اوالد پسههر    

انهد و آن را بهر پسهران  از طریهق دختهر شهامل        اختصاص داده

نها سندشان هم، این شعر است که یاد شد. پهس  اند و ت ندانسته

خلیفه برابر رأی آن انصاری، حکم کرده که مبنی بر نفی فرزند 

از طریق دختر باشد. این مسئله را در فرائض، وقف و وصیت، 

 1جاری ساختند.

گوینده این شعر، شناخته شهده نیسهت    8نویسد. بغدادی می

های نحویان به عنوان شهاهد بهر جهواز تقهدیم      و تنها در کتاب

دق نسهبت  یاد شده است. برخی آن را به فهرز  خبر و امثال آن،

خطهاب   الشواهد آن را به عمهربن  اند و صاحب کتاب جامب داده

نسبت داده و این با سیاست خلیفگان در زمینه پسران دختری، 

بازی، در دین خدا چه  اهللآ این سیاست سبحان 4تر استسازگار

 تعالی در قرآن فرمود: یکند. خدا کارها که نمی

..ْتَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَ أَبْنَاءکُم
3: 

 بیایید فرزندانمان و فرزندان شما را بخوانیم.

که آل اهلل را فرزنهدان و پسهران رسهول     ها برای این ولی آن

 ها کردند. چنان تشبّثخدا ندانند 

                                                           
 .2/155کثیر  تفسیر، ابن .1

 .1/322خزانة االدب  .2

 پاورقی. 7/122ر.ک: الغدیر  .3

 .81عمران/ آل .4
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دو پسهران نبّهی    آن آیه ننّ است که حسن و حسین

ند. و در اصل خدا عیسی را که پسر مریم است، از نسهل  اقدس

 شمارد: نوح می

َی وَوسَمُ وَ فَوسُیُ وَ وبَیُو أَ یمانَلَود و سُاوُدَ یتهِرِّن ذُمِ و 

 ی وَیسَعِ ی وَحیَیَ وَ ایَّکرِزَ * وَینَنِحسِجزی المُنَ کَلِذَو کَ ونَارُهَ

ینَحِالِالصَّ نَمِ لٌّکُ اسَإلیَ
1: 

و ذریه نوح برشمرده و فخر  یلو عیسی را که پسر مریم است نس

نویسد: آیه مباهله دلیل آن است که حسن و حسین  رازی می

 انعام را شاهد  پسران رسول خدایند و آیة مذکور سورة

آورده چنان که انتساب عیسی به ابراهیم شاهدی دیگر در اثبات 

 8، پسر صاحب دختر هم هست."پسر دختر"که  این

در حهدود پنجهاه شهاهد حهدیثی،      امه امینیگاه علّ آن

که حسن و حسهین پسهران رسهول     ادبی و شعری، مبنی بر این

خدا و  ریه او از طریق فاطمه دختر بزرگوارش هسهتند، نقهل   

کند. از جمله فرمود: جبرئیل به من خبر داد که ایهن پسهرم    می

 مجتبهی  یها خطهاب بهه امهام حسهن      4کشند. حسین را می

مچنین فرمهود: مههدی از پسهران    ه 3فرمود: این پسرم آقاست.

                                                           
 .15-14انعام/ .1
 .7/31و  4/124قرطبی ؛ 2/411تفسیر، فخر رازی  .2

 .141؛ ذخائر العقبی 13؛ اعالم النبوة، ماوردی/3/177مستدرک، حاکم  .3

 .3/155کثیر  تفسیر، ابن .4
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ایهن حسهن و    1درخشهد؟  من است و صهورتش ماننهد دّرّ مهی   

حسین دو پسران من را هر که دوست بهدارد، مهن را دوسهت    

 8داشته است.

گویهد: بهر پسهران پیهامبر و خانهدان او       ابوتمام طهایی مهی  

 4هایی کردید که کمترینش خیانت و فریب بود. ستم

ر و خانهدان او را دوسهت   دعبل خزاعی: من پسهران پیهامب  

دارم و به زادگان آن زن کبود چشم، مادر مروان و فرزندان  می

ورزم و بدان وسیله به خدا تقهرب   عبوه آن زن قریشی کینه می

 ها نمونه دیگر. و ده 3جویم می

اهلل،  بنابراین، چرا خلیفه از کتاب خدا، سنت و کالم رسهول 

اری کهه ضهد   انصه روی برگردانده و به سخن نامربوط آن مرد 

 ست، تکیه کرد؟آقرآن و کالم رسول خدا

 
 . بریدن دست دزد در نزد خلیفه3

شخصی دزدی کرد کهه یهک دسهت و     در دوران ابوبکر

یک پایش قطب شده بود. ابوبکر خواست پای دیگر او را ببهرد  

و دست او را بگذارد تا بتوانهد خهود را ناافهت کنهد و از آن     

                                                           
 .138ذخائر العقبی،  .1

 .223و  4/224عساکر،  تاریخ ابن .2

 بیتی. 73، در قصیده 1/232ابی تمام  .3

 .128دعبل، قصیده تائیه/ .4
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به خدا قسم باید دست او را بریهد  سود ببرد. اما عمر گفت نه 

 1و ابوبکر به حرف عمر گوش کرد.

که خلیفه کیفر دزد را که از اهم موارد برای از بهین   شگفتا،

تهر از آن   داند. شگفت بردن تباهی و برقراری امنیت است، نمی

که در اجرای حکم خدا به جای رجوع به قهرآن و سهنت،    این

 کند. به نار یاران رجوع می

یان در زمان عمر نیز تکرار شهد و خلیفهه تصهمیم    این جر

 گرفت پای دزد را ببرد.

اینگونه داوری فرمود: پیشتر دسهت و پهای او را    علی

ای، پای دیگر او را نبر، که ستونی بهرایش نمانهد کهه راه     بریده

نداز. عمر نیز چنان کرد، و ه زندان بیبرود، یا او را تنبیه کن یا ب

 8.او را به زندان انداخت

آن قضاوت و داوری دو خلیفه و این داوری علی امیرالمهؤمنین  

 قضاوت نهایی با خواننده است.  به استناد قرآن مجید،

 
 . نظر خلیفه دربارة میراث جد4ّ

طهور کهه پهدر،     و همهان  4کهرد  ابوبکر، جدّ را، پدر فهر  مهی  

. دشهو  شود جدّ هم حاجب مهی  برادران و خواهران می حاجب

                                                           
 .373و  1/374سنن، بیهقی  .1

 .3/131کنزالعمال  .2

بوده که تناسبی ندارد. « آدم... یا بنی»و « بل ملّه ابیکم ابراهیم»های:  . منشأ توهم او آیه3
 .7/132ر.ک: الغدیر 
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شخصی بمیرد و پدربزرگ داشته باشد، برادران از بنابراین اگر 

 برند. ای نمی ار  وی بهره

نویسد: این برداشت خلیفه برگرفته از  می امینی  امهعلّ

کتاب و سنت نیست. در این مورد پیامبر سنتی آشکار بهه کهار   

 برده، که خلیفه به آن عمل ننمود.

 
 فضیلت در نظر خلیفه انی افراد کم. تقدم حکمر5

توانند بهر کسهانی کهه از     فضیلت می افراد کم  بکر معتقد بود،ابو

 آنان برترند، فرمانروایی و حکمرانی کنند.

و حق  : اهل سنت نیز بر همین رأی هستندنویسد حلبی می

فضیلت زمانی کهه نصهب    همین است؛ زیرا چه بسا شخن کم

افضل یا فاضل میسر نبود، صالح امت را در برداشهته باشهد و   

باب ابوبکر به انصار گفت من خوشنودم، تنها با یکی از همین 

که او  و ابوعبیده جراح، بیعت کنید. درحالی از این دو تن؛ عمر

ز اوست و عثمهان و علهی   تر ا دانست ابوعبیده در حد پایین می

که ابوبکر چنهان تشهخین داد کهه در آن     ند، جز ایناز او برتر

 1خوابد. میشود و آشوب  صورت اتفاق همه حاصل می

نویسهد: مها معتقهدیم کهه جانشهینی       مهی  امه امینیعلّ

پیامبر امری الهی اسهت. وظیفهة خلیفهه روشهنگری و اجهرای      

هایی که در زمان  احکام و اجرای عدالت است و باز کردن افق

                                                           
 .3/313. سیره، حلبی 1
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ها میسر نشد و... زیرا از سویی عمر پیامبر  پیامبر دستیابی به آن

ر بسهتر  از مسهائل د محدود است و از دیگهر سهوی، بسهیاری    

و شهناخت و انتخهاب چنهین     دهنهد  زمان خهود را نشهان مهی   

 جایگزینی تنها با خداوند است.

 در دیدگاه شیعیان خالفت پس از پیامبر

حکههومتی الهههی اسههت هههر چنههد کههه خالفههت ماننههد نبههوت 

به وحی و مقام تشهریب مخصهوص اسهت و شهأن      رسول

کل، تطبیهق  خلیفه: بیان و تبلیغ، تفصهیل مجمهل، تفسهیر مشه    

 ر کنار تأویل نهه قتهال بهرای تنزیهل    کلیات بر جزئیات، قتال د

چیزههایی را کهه ظهرف     باشد و امهام و خلیفهه پیهامبر    می

پهذیرش آن   ها مساعد نبوده و نفوس آمادگی زمان، با طرح آن

خهاطر سهایر علهل و اسهباب، مقرراتهی را       اند و یا به را نداشته

هها داخهل قاعهده     ایهن  ةسازد و همه  بتنی بر اصول، مطرح میم

باشهد. بهدین معنها کهه او      لطف الهی است که بر او مالزمه می

باید کاری کند تا بنهدگان خهدا بهه طاعهت خهدا نزدیهک و از       

معصیت او به دور باشند، بر همین اسهاس، آنهان را بیافریهد و    

ها  دانستند، آموخت. آن چه را که نمی بنده خویش ساخت و آن

نکرد که بخورند و کام بگیرند و مشغول را مثل چهارپایان رها 

هایشان باشند؛ بلکه آنان را آفریهد تها او را بشناسهند و     آزمندی

برای تحصیل رضای او امکان پیدا کنند و با بعثت رسول، ایهن  

راه را آسان کرد و کتاب فرستاد و آنان را پیوسته نازل کهرد. از  
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امهری را  جا که هیژ پیامبری عمر جاویدان نهدارد و چنهان    آن

ههها هههم   بههرای آنههان تقههدیر نفرمههوده اسههت و شههریعت     

پایهان   زمانی بی ،های زمانی داشته، اما شریعت خاتم محدودیت

کهه بهرای    رد درحالییر گاه آن رسول و فرستاده بمدارد. پس ه

مقرر اسهت.   محدود(ناشریعت او یکی از دو مدت )محدود یا 

صهورت   هها  ها هنوز مساعد نبوده و بعضی زایهش  برخی ظرف

نگرفته و برخی احکام هر چند در اصهل تشهریب شهده، لهیکن     

 تبلیغ نگردیده است. در همه این موارد نباید امت به حال خود

طهور مسهاوی مشهمول قاعهده      ها به رها شوند؛ زیرا همه انسان

لطف الهی هستند و الزم اسهت خهدای  باجاللهت بهرای آنهان      

ان خهود تشهریح   کسی را برگزیند که شریعت را برایشان با بیه 

هههای ملحههدان هههر عصههر را پاسههخ گویههد و    کنههد و شههبهه

که  های ناشی از ستم جهل را برطرف سازد. خالصه آن یتاریک

هرگونه تجاوز به ساحت دین را هر چند با سهالح شمشهیر و   

سنان دفب کند و هر نوع کژی و انحراف را بها دسهت و زبهان    

 راست بگرداند.

در  -اللهت بهاد  جایش بها  ه نعمت –باالخره برای خداوند 

بندگان چنان عنایتی است که بر خود الزم دانسته که همه حق 

درهای خیر و نیکوکاری را برایشان بگشاید تا جز راه سعادت 

گزیند که او آن بار  نپویند. پس انسانی را در ادامه رسالت برمی

ها  ها و مسئولیت دوش بکشد و او در همة وظیفه سنگین را بر
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این فرد را خهود آن رسهول بایهد بهه     رسول باشد.  کامل نمونة

ترین اهمهال روا   زبان، تصریح کند و در این خصوص کوچک

عمهر بهه    بهن  بینی که عبداهلل و کوتاهی نباید شود. آیا نمی هنبود

خهواهی بهرای خهود     گوینهد تهو نمهی    پدرش گفت: مردم مهی 

بهود   اگر برای تو شتر یا گوسفندچرانی می .نشین تعیین کنیاج

آمد آیا کوتهاهی نکهرده و    گذاشت و نزد تو می او رمه را می و

آن رمه را تباه نساخته است؟آ سرپرستی مردم که از نگههداری  

تر است. آن وقت در دیهدار بها خهدا و در     شتر و گوسفند مهم

 1صورت تعیین نکردن جانشین، چه جوابی برای او داری؟

بگهو امهت    عایشه به پسر عمر گفت: سالم را به عمر برسان و

را بدون تعیین سرپرست باقی مگذار، جانشینی معهین   محمد

؛ 8کن و مردم را سرخود رها مساز و من بیم فتنهه بهر ایشهان دارم   

سرپرسهت گذاشهتن مهردم خهوف فتنهه و آشهوب اسهت.         یدر ب

بن عمر به پدر خود گفهت: کهاش خلیفهه جانشهین تعیهین       عبداهلل

عبهداهلل گفهت:    کرد؛ عمر گفهت: چهه کسهی را تعیهین کهنم؟      می

کوشش کن، تو که پروردگار مهردم نیسهتی؛ تهو )در حهد تهوان(      

                                                           
؛ و...؛ این همان قانون عقالئی است 192؛ سیره عمر، ابن جوزی/1/149سنن، بیهقی  .1

ها چطور چنان امر غیر عقالئی را در  این است که آن که استثنا بردار هم نیست. سوال
اند. اما نه، حسد کردند و حقیقت نص را پنهان و انکار  اهلل)ص( جایز دانسته شأن رسول

اهلل را ضایع و امتی را دچار چنین سرنوشت تاریک کردند  نمودند و حقّ وصی رسول
 دهند. سیدعلوی که هنوز تاوان پس می

 .1/23ةاالمامة و السیاس .2
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ر کسهی را بهه سرپرسهتی    کوشش خود را بکن. آیا به نار تهو اگه  

 سهپس او را بهرای کهاری بخهواهی،     خود بفرستی، زمین و مزرعة

به کهار زمهین برسهد، کسهی را     برای آنکه داری که او  دوست نمی

ز عبهداهلل گفهت: اگهر تهو بهه      بگمارد؟ عمر گفت: چنین است. با

سراغ چوپان گوسفندان خود کسی بفرستی که نهزد تهو آیهد، آیها     

داری که او کسی را به جای خود بگذارد و بیایهد تها    دوست نمی

سهفیان   بن ابی ی وانگهی همین معاو 1دوباره به گوسفندان بپردازد؟

چنهر انداختهه     در جانشین کردن یزید به این قاعده مسلم عقلی،

را پهس از خهود هماننهد     ترسم امت محمهد  گفت من میکه 

 8گوسفندان بدون چوپان رها کرده باشم.

عقلهی کهه مهورد قبهول      دانستم این دلیل و قاعدة کاش می

همه بوده و هست درباره پیامبر اعام و تعیین جانشین او چرا 

 مورد غفلت امت قرار گرفته است؟

از سویی واگذاشتن امر  به آن مهمی به آحاد مردم و یا به اههل  

حل و عقد، هم روا نباشد؛ زیرا امام به حکم عقهل شهرایطی بایهد    

روحهی و روانهی دارد و از    هها جنبهة   داشته باشد که بعضی از آن

ها احهدی خبهر نهدارد ماننهد      ها جز خدای آگاه از درون انسان آن

                                                           
 (.343. )3/249طبقات، ابن سعد  .1

 8/172تاریخ، طبری  .2
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ههها از  تهها در پرتههو آن 1یعصههمت، قداسههت روح، نزاکههت نفسههان

های نفسانی به دور باشد. امام بایهد دارای دانهش    شهوات و هوس

تا در بیان احکام و در مشکالت، در نمانهد و بسهیاری    کافی باشد

هها قهوام دارد و از آن صهفات     از شرایط دیگر که نفس آدمی با آن

ها دشوار اسهت.   ه آنمکند و استقراا ه بشری جز اندکی بروز نمی

های خود چه پنهان دارنهد   داند که آنان در سینه پروردگار تو میو 

 8و چه آشکار سازند؟

 4و خدا داناتر است که رسالتش را کجا نهد و به که دهد.

پس امتهی کهه از روح و روان آدمهی، آگهاهی الزم نهدارد،      

داند که چه کسی به آن صفات موصهوف اسهت و غالهب     نمی

از میان هزاران  چنان که موسیکنند.  شان، اشتباه می نیکان

نفر هماهنر فقط هفتاد مرد برگزید، اما آنان وقتی بهه میقهات   

گمان شما پس  3آرسیدند گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده

و طبعهاً   ؟توانهد باشهد   به اشخاص عادی و گزیده آنان چه مهی 

 .خواستمردمان مادی، انتخاب کسانی مانند خود را خواهند 

سبب خدای مهربان برای این انسان کهه خهود، او   به همین 

، حق انتخاب و اختیار گزینش نداده خواندهرا ظلوم و جهول، 

                                                           
برهان و دلیل قطعی، اقامه  ،ما در اقامه برهان بر لزوم وجود آن صفات کمال در امام .1

 ایم. کرده

 .74؛ نحل،82. قصص،2

 .124انعام، .3

 .153نساء، .4
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داند که چه کسی را آفریده  است. چنان که فرمود: آیا خدا نمی

خواههد   چه مهی  است او لطیف و آگاه است. و پروردگار تو آن

و ههیژ   زیند و برای آنان حق انتخاب نیسهت گ آفریند، برمی می

مرد و زن مهؤمنی نیسهت کهه وقتهی خهدا حکهم کهرد، آنهان،         

نافرمهانی   ،اختیاری داشته باشند. ههرکس خهدا و رسهول او را   

 1کند، آشکارا گمراه شده است.

از آن خداست و به بشر توسط پیامبر  یکه چنین گزینش این

بهرای   خبر داده است؛ آن روز که رسول خهدا  اعام

داشهت، از جملهه    خود را به قبایل عرضه می ،دعوت به اسالم

این قبایل، به قبیله عامر بن صعصعه نیهز سهر زد و دعوتشهان    

کرد. سخنگوی آن قبیله گفت: بهه ناهر شهما اگهر مها شهما را       

پذیرفتیم و پیروی شما را کردیم و خهدا تهو را بهر مخالفانهت     

دهی؟ پیهامبر   پیروز گردانید، آیا برای ما پس از خود سهمی می

ها به اختصار فرمود: آن کار، موکول به خداسهت   ر جواب آند

 8و هرکس را بخواهد در آن نهد.

چگونه ممکن اسهت بهرای مهردم حهق انتخهاب و اختیهار       

ها،  بینیم غر  که میدرحالی خلیفه و امام، وجود داشته باشد 

هها، پیرامهون گهزینش،     ها، ادعاها، تمهایالت و خهواهش   هدف

                                                           
 .14؛ ملک،87؛ قصص،72و  38احزاب، .1

؛ 1/121المحافل، عماد الدین عامری  ة؛ بهج2/3سیره، حلبی ؛ 2/32هشام  سیره، ابن .2
 .152حیاة محمد، هیکل/
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ناهر و برخهورد آرا و عقایهد در     الفپراکنده و همهراه بها اخهت   

هها و   حزب های برجسته،  های مردان و شخصیت تحلیل روحیه

های افراطهی در بیچهاره    ها و ناسیونالیزم گری ها و طائفه قومیت

 فرزندان آدم از ابتدا، جریان دارد.

گرفههت همههراه شههد بهها  در آغههاز امههر کههه انتخههاب صههورت

به ههم نگریسهتن،    خورد، خشونت، به عداوتگویی، زدو درشت

ک شهد و  هها چها   جا که گریبان صداها را باال بردن و دشمنی تا آن

هها هتهک و بهه     آن انتخهاب، حرمهت   آزارها پیش آمد و در نتیجة

حق ثابت و مسهلمی،   ؛حقایقی ضایب گردید ؛مقدسات اهانت شد

 ؛سازگاری از بین رفهت  ؛مردان صالح آسیب دیدند ؛پایمال گشت

پهاره   ح، پهاره شد و اسالم صحی ها ریخته خون ؛اضطراب پیش آمد 

ای  کسانی در امر خالفت و حکومت، طمب ورزیدند که بههره  ؛شد

گهرد، یها    ال دورهفهروش، دلّه   ها نبود، اعم از بازاری، بهرده  برای آن

یها گهورکنی    ؛که خویشاوندانش را بر گرده مردم سوار کرد یزابزّ

تمگر، یهها کههه عههر  و طههولش ناشههناخته بههود یهها آزاد شههده سهه

انگیز، از کسانی کهه   خوار بدمست یا آبروریز آشوبگر و فتنه شراب

 اهلل اهلل را بخشهش و کتهاب   بندگان خدا را برده و مال خدا و بیهت 

 .بازی خویش قهرار دادنهد   نیرنر را، دستاویز و دین الهی را وسیلة

 ،ترین مردم باشهد  و به موجب آن بیان کامل، خلیفه باید با فضیلت

زمان او اگر فهردی ههم پهای او و یها نزدیهک بهه وی در        زیرا در
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فضیلت، وجود داشته باشد، تعیین او بهه تهرجیح بالمهرجح و یها     

 ه ترازوی سنجش، خواهد انجامید.او در کفّ کاستن حقّ

افزون بر این، اگر پیشوا و خلیفه در یکی از آن صفات کمهال،  

و حکهم آن  ای پیش آید که ا کمبود داشته باشد، ممکن است واقعه

را نداند و یا بینشی در آن زمینه نداشته باشد و یها نیهروی کشهش    

در این موقهب، مصهیبتی بهزرگ ر      .آن بار سنگین را نداشته باشد

یعنی فتوا و رأی بدون دلیل و یا مراجعه به کسی کهه   .خواهد داد

او را یاری کند. در صورت اول فساد و گسیختگی امهور اسهت و   

 آن مکانت بلند، ساقط خواهد شد. م او ازدر صورت دوّ

کهه   که امام همانند پیامبر باید مطهاع باشهد، چنهان    دیگر این

کهه او بهه ا ن خهدا بایهد      فرمود: ما رسولی نفرستادیم مگهر آن 

و از دیگر سوی، اطاعت از امام با اطاعت خهدا   1اطاعت شود؛

 و رسول او پیوند خورده و هماهنر گردیده است:

 اطیعوا الرسول و اولی االمر منکماطیعوااهلل و
8. 

این، بدان جهت است که او بتواند حهدود الههی را برپهای    

ای  بدارد و باطل را از میان ببرد و چه بسا اگر او جواب مسئله

را نداند، شبهه از این طریق به نفهس دعهوت و حقیقهت دیهن     

تواند از آن دفاع کنهد   رخنه کند که رئیس آن دعوت، خود نمی

 ها را پاسخ گوید. شبهه و شک و

                                                           
 .84نساء، .1

 .59همان، .2
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شوند تا امام در همه صهفات کمهال    ها موجب می این همة

 ترین باشد: در میان همه امت، بافضیلت

قل هل یستوی الذین یعلمون والذین ال یعلمون
1 

دانند، برابر  دانند با کسانی که نمی بگو آیا آن کسانی که می

 هستند؟

 ظلمات و القل هل یستوی االعمی و البصیر ام هل تستوی

النور
8 

 ند؟ها و نور مساوی اریکیبگو آیا نابینا و بینا برابرند و آیا ت

 افمن یهدی الی الحق احقّ ان یتبع امّن الیهدی االّ ان یهدی

فما لکم کیف تحکمون
4 

آیا کسی که به سوی حقیقت رهنمون است، سزاوارتر است 

د مگر آن که او جوی که راه نمی ت قرار گیرد یا آنمورد تبعیّ

 کنید؟ را راه بنمایند؟ شما را چه شده و چگونه داوری می

 پیشوایی در مکتب خالفت

کهه یهاد    کهدام از شهرایطی   خالفتی که آن جماعت گویند، هیژ

کردیم را ندارد. به پندار آنان، امام کسی است که غلبهه یابهد و   

دزد ببرد، قاتل را قصهاص کنهد و   بر امت مسلط گردد، دست 

مرزها را نگهاه دارد، و امنیهت عمهومی را حفهب کنهد و نایهر       

                                                           
 .9زمر، .1
 .18رعد، .2
 .35یونس، .3
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شود و مورد انتقاد  ، با فسق و فجور برکنار نمیزها. او هرگ این

گیرد. جهالت برای او عیب نیست. در موقهب لغهزش    قرار نمی

گیهرد. آن صهفات کریمهه هرگهز در او      مورد مؤاخذه قرار نمی

کند، ولی مورد سرزنش  د. اوست که سرزنش میباش شرط نمی

 گیرد. قرار نمی

 سخن باقالنی

 :کنهد  باقالنی در بیان منش امام و خلیفه چند شرط را بیان مهی 

یلة قریش باشد؛ دانش او در حد قاضهی باشهد؛ بصهیر در    باز ق

مسئلة جنر و دارای بینش و تدبیر در فنون لشکرکشی باشهد؛  

بنهد مصهالح    اسالم را حفب کند؛ پهای مرزها را نگه دارد؛ بیضه 

ضهعف و رقّهت قلهب     ،در اقامهه حهدود   و امت مسلمان باشد

نویسد: امام و توده مردم در دانهش   نشان ندهد. او در ادامه می

م امام فقط برای امهر اجهرای   شریعت و احکام آن برابرند؛ تقدّ

اموری است که یاد شد؛ اگر جایی اشتباه کرد یا از راه صهحیح  

 کنند. گردید مردم در پشت سر او هستند، اصالح میمنحرف 

نویسد: امام و خلیفه به سبب فسق، ستم،  او به صراحت می

هها و تضهییب حقهوق و تعطیهل حهدود برکنهار        غصب دارایهی 

شود و قیام بر ضد او روا نیست. بلکهه او را بایهد موعاهه     نمی

کرد و ترسانید و ترک طاعت او، خود از معاصی خداسهت. او  

کنهد. از جملهه    هایی را مطهرح مهی   ی این نار خود حدیثبرا

نویسد: اطاعهت کنیهد و شهنوایی داشهته باشهید، ههر چنهد         می
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ای و یا غالمی حبشی باشد. در پشت سر هر  پیشوای شما برده

نیک و بد نماز بخوانید و از خلفا اطاعت کنید، اگرچه مال تهو  

نمهاز  جهت شالق زنهد. مهادام کهه     را بخورد و پشت تو را بی

گزارند اطاعتشهان کنیهد و خالصهه بها بهروز فضهلی بهرای         می

 1رود. دیگری، خلیفه از مقام خود کنار نمی

پهن  حهدیث از احهادیثی را کهه      امه امینهی گاه علّ آن

 آورد. باقالنی در نار دارد، می

کنهد: پهس از مهن پیشهوایانی      از حذیفه بن یمان نقل میاو 

وده و بر سهنت و روش  خواهند بود که بر طریق هدایت من نب

گیرنهد کهه    هها قهرار مهی    کنند. کسانی در میان آن من عمل نمی

هایشان، دل شیاطین و اندامشان، اندام بشری است. حذیفهه   دل

اهلل در آن موقب چه کنیم؟ فرمهود: بشهنوید و از    گفت: یا رسول

امیر اطاعت کنید، هر چند بر پشت تو زند و مال و دارایی تهو  

 8بگیرد.

کند کهه   بن مالک از قول رسول خدا نقل می عوفهمچنین 

هها را   فرمود: بهترین پیشوایان شما کسانی هستند کهه شهما آن  

دارنهد. شهما بهر     ها هم شما را دوسهت مهی   دوست دارید و آن

 فرسهتند؛  ها نیز؛ بهه شهما درود مهی    فرستید و آن ها درود می آن

ن هها را دشهم   بدترین پیشوایان شما کسانی هستند که شهما آن 

                                                           
 .118و  115و  111التمهید/ .1
 .159و  151و  1/157سنن، بیهقی  ؛2/119صحیح، مسلم  .2
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 .ها نیز کنید و آن ها را نفرین می ها نیز؛ و شما آن دارید و آن می

گهاه کهه نمهاز در میهان      پرسیدند آیا مبارزه نکنیم. فرمود: تا آن

 1دارند، دست از اطاعت مکشید. شما برپای می

مؤلف گوید: اگر مضامین این احادیث صحیح اسهت پهس   

ین و مهارقین  هها از نهاکث   عذر عایشه، طلحه و زبیر و پیروان آن

توانهد باشهد؟ فهر  کنهیم او      در خروج بر امیرمؤمنان چه می

کشندگان عثمان را پناه داد و معها اهلل حهدود را تعطیهل کهرد،     

شود؟ بیچاره امتی که چنهین   ها چه می پس عمل به این حدیث

 ها را ثابت دانستند. سخنان را حدیث پنداشته و آن

بهودن و   نویسهد: هاشهمی   تفتازانی ههم بهه صهراحت مهی    

عصههمت و افضههلیت در امههام شههرط نیسههت. و اگههر پیشههوا و 

ای مّرد و کسی بر جای او نشست کهه شهرایط خالفهت     خلیفه

و غلبهه و   رت)آنچه گفته شد( را دارد و بدون بیعت و بها قهد  

چنهین اگهر    است و هم شکوه مسلط گردید، خالفت او درست

سهت  او فاسق، یا جاهل بود؛ به هر حال اطاعت امهام واجهب ا  

 8.عادل باشد و یا ستمگر

گویهد: جمههور بهر     قاضی ایجی از پیشوایان مکتب شافعی می

این باورند که خلیفه و امام، باید در اصول و فهروع مجتههد باشهد    
                                                           

دیگر گوید: خداوند هرگز چنین ؛ در تعلیقه بر یک حدیث 2/122. صحیح، مسلم 1
ها را واجب نکرده و این با گزینش  خلیفگان و امیرانی را تعیین نفرموده و اطاعت آن

 خود مردمان است خوب یا بد.

 .272و  2/271. شرح مقاصد 2



11   تاریخیهای  غلو و زمینه  

داری دارای فکهر و   تا به امور دین قیام کند و در مسهائل مملکهت  

نار باشد و نیز از شجاعت و دلیری بههره وافهی داشهته باشهد تها      

حوزه اسالم دفاع کند و گفته شهده ایهن صهفات شهرط     از  بتواند

شهود. پهس    ها در هیژ فردی پیهدا نمهی   ویژگی ننیست؛ زیرا چنا

ها لغو تکلیف فوق توان است و مستلزم مفاسهدی   شرط کردن آن

هها بها نصهب فهرد فاقهد آن صهفات، ممکهن         شود که دفهب آن  می

 داند. گاه خود چند شرط را معتبر می باشد. آن می

مهرد   -3بهالغ باشهد.    -4عاقهل باشهد.    -8عادل باشد.  -1

آزاد باشد نه برده. این شرایط اجماعی است. اما پن   -2باشد. 

وجود  ،شرط دیگر: قرشی، هاشمی، عالم بودن به جمیب احکام

معجزه و عصمت مورد اختالف است و دلیل بر شهرط نبهودن   

 1ها، خالفت ابوبکر است. برخی از آن

 د؟گیر یی چگونه شکل میامامت و پیشوا

نویسد: استواری پیمان امامهت یها بهر بنیهاد نهن       قاضی ایجی می

گیرد کهه ایهن    است یا از طریق امام پیشین صورت می پیامبر

و  یهها از طریههق بیعههت اهههل حههلّ   و امههر مههورد اتفههاق اسههت 

دلیل مها ثبهوت خالفهت     .شود ثابت می (برخالف نار شیعه)عقد

                                                           
را  ست و خود مدّعاخندد و آن مصادره به مطلوب ا به این استدالل می "فرزند مرده". 1

هم نه شرط مطرح  ه(749)متوفیالدین اصفهانی باشد. شمس دن میدلیل قرار دا جای به
گوید عصمت در خلیفه شرط نیست بر خالف اسماعیلیه و امامیه دلیل ما  کند و می می

 باشد! شگفتا و چه برهان محکمی! بر نفی آن شرط خالفت ابوبکر می
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ازی بهه  اختیار ثابت شهد. بنهابراین نیه    با بیعت وکه  1ابوبکر است.

که دلیلهی عقلهی و یها نقلهی بهر آن       اجماع و اتفاق همگان نیست

وجود ندارد بلکه یک و دو نفر از اهل حهل و عقهد کهافی اسهت     

کهه بها بیعهت و گهزینش ابهوبکر و      مثل خالفت عمهر و عثمهان   

ق یافت. پس اتفاق همه اههل مدینهه الزم نبهوده    عبدالرحمن، تحقّ

کهس انکهار    رسد اتفاق همه مسلمین و چنهین امهر را ههیژ   تا چه 

 نکرده است.

الحرمین جوینی و قرطبی  نایر این سخن را ماوردی و امام

 8در تفسیر خود دارند.

نویسد: اگر امامت با عمل حتهی یهک    می امه امینیعلّ

 اس را که به علهی یابد، چنان که عمر عبّ تن هم شکل می

و کار تمام اسهت. پهس    بیعت کنممن با تو تا گفت دست بده 

سرباز  ز بیعت با علیبن عمر و تعدادی دیگر ا چرا عبداهلل

که همه مردم به رضا و رغبت بیعت کرده بودند  زدند، درحالی

 4اند. گیران نامیده شده و آنان در میان اصحاب، کناره

 ظر خلیفه دومن

د نوبت خالفت از آن  اهل بدر است. تا تعدادی از آنان باقی باشن

                                                           
چگونه شگفتا! چه برهان محکمی؟! بنگر به سخنان این متکلم مکتب خالفت که  .1

 .3/2585عبدالرحمن ایجیمتشابه یافته است. ر.ک: مواقف قاضی 

 .1/232؛ قرطبی 424؛ ارشاد/4احکام السلطانیه/ .2

 .3/12اثیر  ؛ کامل، ابن3/115مستدرک،  .3
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رسد؛ سپس حق با جنگجویان اُحد است و هرگز  به دیگران نمی

ای از  بهره را که پس از فتح مکه اسالم آوردند، ها و آنان آزادشده

گوید: اگر دو تن در زمان من  خالفت نیست. همچنین می

گذاشتم: سالم غالم ابی  بودند حکومت را به آنان وا می می

بود او را در شورای  حذیفه و ابوعبیده جراح و اگر سالم زنده می

کردم و هنگامی که ضربت خنجر خورد  شش نفره نیز، داخل می

واگذار کنند، مردم را  علی گفت: اگر خالفت و امامت را به

برد. پسر عمر به او گفت: چه مانعی  به راه واضح و مستقیم می

 داری؟ را مقدم نمی است که علی

گفت: خوش ندارم آن امر را در حیات و ممهاتم بهر دوش   

 1کشمآ و...

سههخنان او، دور از حههق و منطههق اسههت و مهها از کنههار آن 

 گذریم. می

 ل سنت و جماعتب، اهنگاهی به خالفت در مکت

آن خالفت اسالمی و های  ویژگینویسد:  می امه امینیعلّ

پیشوایی همگانی که جماعت اهل سنت، ارائه دادنهد؛ عبهارت   

 است از:

 . ریاست و سرپرستی عمومی برای تدبیر امور؛1

                                                           
؛ 2/325؛ االصابة 2/248؛ اسدالغابة 224؛ التمهید، باقالنی /3/241سعد  طبقات، ابن .1

 .7/145رک. الغدیر  ؛ اآلثار؛5/18االنساب، بالذری 
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 ها؛ گری . نگهبانی مرزها، جلوگیری از ستم8

 . دستگیری مالوم؛4

 . اقامة حدود؛3

 المال عمومی میان مسلمانان؛ بیت. تقسیم 2

 . دفاع از کیان اسالم با برگزاری ح  و جهاد.0

داننهد،   مهردم مهی   چه تودة آن، نبوغ علمی زاید بر آندر که 

شرط نیست. پیشوا و مردم عادی در دانش شریعت برابرنهد و  

و  میزان یک قاضی آگهاهی داشهته باشهد    کافی است خلیفه به

شناسید کهه میهزان    ارید و آنان را میشما با قاضیان سر و کار د

 ها چقدر است؟ علم و دانش آن

از دیگر سوی، خلیفه و پیشوا، با فسق و فجهور و ظلهم و   

شود و بر امت است که از او، چه نکوکار یها   جور بر کنار نمی

بدکار باشد، اطاعت کنند و فرمان ببرند. قیام بر علیه او و نهزاع  

 در حکومت او روا نباشد.

، در داوری و یانتخهاب فرمایشه  با بر این اساس، خلیفگان 

ها نبود و  چیز جلودار آن فتوا از قرآن و سنت دور شدند و هیژ

کسی از بیم برخورد سیاسی امر بهه معهروف و نههی از منکهر     

هها، مههر زدنهد و همچهون حهدیث       ها بر دههان  کردند. آن نمی

 :عرفجه که البته اسناد آن خالی از کاستی هم نیست
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حوادثی ر  داد هرکس خواست در وضب این امت تفرقه »

   1«ایجاد کند او را با شمشیر بزنید هر که باشد.

 8همچنین حدیث عبداهلل که بر همان قیاس است.

بن ابی سفیان توانست در کوفهه   ةمعاویبر همین برداشت، 

بهههرای اخهههذ بیعهههت بنشهههیند و از مهههردم بخواههههد از      

همچنهین عبهداهلل پسهر     4برائت بجوینهد.  طالب ابی بن علی

خوار بیعت کرد. نهافب گفهت:    عمر بر همان پایه، با یزید شراب

وقتی مردم مدینه، یزیدبن معاویه را خلهب کردنهد، پسهر عمهر،     

سههول خههدم و حشههم خههود را گههردآورد و گفههت: شههنیدم ر 

شکن در روز قیامت، درفشهی،   فرمود: برای هر پیمان خدا

بیعت خدا و رسول او با ایهن مهرد )یزیهد(    ... ما بر دنصب شو

تر. کسهی بیعهت بها     شکنی از این مهم بیعت کردیم و چه پیمان

 3یزید را نشکند وگرنه بین من و او شمشیر خواهد بود.

بهن عبهدالرحمن، بهر یسهیر      بر همین بنیاد بهود کهه حمیهد   

معاویه، وارد شد و   انصاری صحابی، به هنگام گزینش یزیدبن

نیست، من  گویند یزید بهترین امت محمد گفت: مردم می

را گرد  گویم؛ لیکن این که خدا امت محمد هم این را می

                                                           
 .2/213؛ سنن، ابی داود 2/121. صحیح، مسلم 1

 .2/111صحیح، مسلم  .2
 .2/15البیان و التبیین، جاخط  .3

 .2/98؛ مسند، احمد 1/159؛ سنن، بیهقی 142/188صحیح، بخاری  .4
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هم آورد برای من بهترین است، که پیامبر فرمود: بهرای تهو در   

 1اجتماع و اتفاق، جز خیر نیست.

بر همین اساس، عایشه در پاسخ این سؤال که شما تعجب 

امهر خالفهت بها یهاران      هها در  کنید شخصهی از آزاد شهده   نمی

عجیب نیست. این سهلطنت از   کند؟ گفت:  نزاع می محمد

دههد.   آن خداوند است و به ارادة خویش به هر نیک و بد مهی 

 8فرعون نیز چهارصد سال بر مردم مصر سلطنت کرد.

سخن مروان بن حکم نیز بر همین بنیاد اسهت کهه گفهت:    

طالب نبود. به  ابی بن از عثمان، کوشاتر از علی کس در دفاع هیژ

او گفتند پس چرا وی را بر منبرهها، ناسهزا گفتیهد؟ در پاسهخ     

 4شدآ گفت: حکومت برای ما جز در آن صورت، فراهم نمی

من بن خالد توسط معاویه نیهز بهر همهین اصهل     حرقتل عبدال

بود. هنگامی که معاویه خواست برای یزد بیعت بگیهرد، او بهرای   

ای اهل شهام، سهن مهن زیهاد و     مردم شام سخنرانی کرد و گفت: 

خواهم حکومت را برای کسی فراهم کنم تا  اجلم نزدیک شده می

کار شما سامان یابد. من نیز مردی مانند شما هسهتم، ناهر بدهیهد    

ها بهم برآمدند و اجتماع کردند و گفتنهد: مها عبهدالرحمن بهن      آن

پسندیم. این کار بر معاویه سخت شهد و آن را در دل،   خالد را می

                                                           
 .5/128اسدالغابة،  .1

 .8/19الدر المنثور،  .2

 .33الصواعق المحرقه، .3
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گاه که عبهدالرحمن مهریض شهده بهود معاویهه       نهان داشت و آنپ

پزشکی یهودی را بر بالین عبدالرحمن فرستاد و دسهتور داد او را  

وراند که شهکمش پهاره   خبا زهری بکشد. آن پزشک چیزی به او 

خالد با غالمش، پنههانی وارد دمشهق    شد. بعدها برادر او مهاجربن

دند او کهه شهبانه از نهزد    شدند و برای آن طبیب یهودی کمین کر

معاویه بیرون آمد مورد هجوم قرار گرفت، کسانش فرار کردنهد و  

 1مهاجر او را به قتل رسانید.

بن علی، امهام سهبط ههم بهر همهین       عذر شمر قاتل حسین

 ی الجوشن همراه ما نماز   پندار بود. ابواسحاق گفت: شمربن

 گفهت: خهدایا تهو شهریف هسهتی و شهرف را       خواند و می می

باشم پس مهرا   دانی من هم شریف می داری و تو می دوست می

بخشد در حالی که بهر قتهل    ببخش. گفتم: چطور خدا تو را می

کمهک کهردی. شهمر گفهت: بیچهارهآ چهه        اهلل پسر رسول

توانستم بسازم، این امیران ما به ما فرمان دادند و مها فرمهان    می

یهن  از اکهردیم   بردیم و مخالفت نکردیم و اگهر اطاعهت نمهی   

 8گشتیم. تر می شتران آبکش بدبخت

پهذیر   بر این منوال بسهیاری از عملکردههای افهراد توجیهه    

 است.

                                                           
 .3/219شبه؛ اسدالغابة،  ؛ اخبار مدینه، ابن2/411االستیعاب  .1

؛ این ماجرا با تعبیرهای 1/449؛ میزان االعتدال، ذهبی 8/331تاریخ، ابن عساکر  .2
 گوناگون، نقل شده است.
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بر همین پندار ناصحیح خلیفهة نخسهت و پیهروانش جلهو     

انداختن شخن فاقد فضیلت بر انسان بها فضهیلت را درسهت    

دانند. آنان با عذرهای سهاختگی، اوههام واههی و بهه اقتضهای      

کژراهه، ظلم و ستم به حساب نیاوردند و  سیاست وقت آن را

که در حاکم و زمامدار هیژ نهوع قداسهت روحهی و     پس از آن

ههای شهریف    های کریمه، جنبه معنوی، اخالق فاضله، خصلت

شخصیتی، دانش، شناخت، داشتن مراتب باالی ایمانی، شهرط  

نباشد و او در برابر عملکردش مهورد مؤاخهذه و بازخواسهت    

حکومهت برکنهار نشهود. ههر چنهد احکهام را        قرار نگیرد و از

تعطیل کند و حدود شرعی را برپای ندارد؛ مادامی کهه نمهازی   

کند، روی همین پندارها چه اشکالی دارد کهه امثهال    برگزار می

اح گورگن آن مسئولیت سنگین را بر عههده گیهرد   ابوعبیده جرّ

و جامه خالفت بهر تهن پوشهد کهه خلیفهه اول و رفیهق او در       

داشتند و در آن کهار   نخست او را بر خودشان مقدم میمرحلة 

از نار آنان حاکم، باید کسهی باشهد    .دیدند عیب و مانعی نمی

که فقط آن کارها را که برشمردیم بتواند انجام دهد )که از نار 

آنان خالفت و زمامهداری همهان اسهت و بهس و او و ایهادی      

تهر،   بهاک  ناپهذیرتر، بهی   تر، انعطهاف  قداره بندش هر چه سخت

و حتی به اقتضهای سیاسهت وقهت،     هتر استتر باشند، ب خشن

بهه دسهت گهرفتن امهور      چنان شهخن و یها اشهخاص بهرای    

فضهیلت را بهر    بی نبزرگان اهل سنت جلو انداخت سزاوارترند.
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نهد، بهرای   ا اشکال و در مهواردی الزم دیهده   فاضل و افضل، بی

اشد؛ زیهرا  تر ب داری و حکومت شایستهمثال آنجا که او به زمام

چه در والیت و سرپرستی هر امری معتبهر اسهت شهناخت     آن

مصالح و مفاسد و نیروی قیام به امر و مهدیریت اسهت و چهه    

ههای زعامهت و    بسا که فاقد فضهیلت علهم و عمهل اسهت راه    

 1رهبری را بهتر شناسد و شرایط در وجود او استوارتر باشد.

فضهل، کسهی   نویسد: البته مراد ما از ا می امه امینیعلّ

که جامب صفات کمالی باشد که در انسان امکهان   جز آن نیست

تر کسهی اسهت کهه بهه      تحقق دارد. بنابراین، دانشمندتر و فقیه

شئون سیاسی بیناتر، به مصالح و مفاسد امور آشهناتر، در ادارة  

تهر، در   گهری شهجاع   شایسته عمومی پایدارتر، در رزم و ناهام 

ههای خهدایی    ر اجرای فرمانها داورتر، د محاکمات و قضاوت

تهر، در رفهب    تر، در رسیدگی بهه ناتوانهان امهت، مهربهان     خشن

تهر و امثهال ایهن     تر و باسهخاوت  نیازهای جامعة دینی بخشنده

 ها گفتند و شما شنیدید. چه آن شرایط و اوصاف، نه آن

گاه جهان را از وجهود چنهین انسهانی     موال سبحانه تعالی هیژ

کمهاالت الزم را نداشهته باشهد. مقتضهای     گذارد که آن  خالی نمی

همان قاعدة لطف واجب بر او سهبحانه چنهان اسهت کهه بعثهت      

کریم اسهت و   پیامبران بر آن اصل صورت گرفته و او همتای قرآن

 وارد شوند. شوند تا هر دو بر سر حو  بر پیامبر جدا نمی

                                                           
 .3/279شرح مواقف  .1
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ها و دیگران  برخی ناامی اما سخن قاضی که گفت: گاهی، 

برنهد، سهخن پهوچی     کنند و فرمهان نمهی   طاعت نمیاز افضل ا

است. آن مورد همانند کسی است از صهاحب رسهالت فرمهان    

نبرد. آن کس که خدا به وی والیت کبری عنایت فرمود و بهر  

حکومت گماشته اطاعت نکند که بر مردم واجهب اسهت او را   

و خاضهب کردنهد و    نهد وادارند چنان که اههل رده را برگرداند 

پنداشتند با تیر پریان او را هدف گرفتنهد چنهان    کسی را چنان

 که سعدبن عباده بزرگ خزرج را هدف قرار دادند.

جواز تقدیم مفضول از سوی خلیفهه، بهرای    که این افسانه

برای خود فراهم نمایهد و در   این بوده که جانشینی پیامبر

سبحانه در کتاب  یانداختن خویشتن بر آن کسی که خداجلو 

دانسههته و  مقههدس شههمرده و جههان پیههامبر عزیههزش او را

طاعت او را به طاعتش و والیهت او را بهه والیهت خویشهتن،     

همراه دانسته است و دین را به واسطه او کمال و نعمت را بها  

بخشیده و به پیامبرش فرمان داده برسهاند و از   یوجود او تمام

گزند مردمان ضمانت نگاهداری به عمل آورده و هاتف وحی، 

تی و سزاوارتر بهودن او را بهه مؤمنهان از خودشهان در     سرپرس

 صد هزار نفری و یا بیشتر، اعالن کرده: میان گروه یک

ای مردمآ خدا موالی من و من سرپرست مؤمنهانم مهن بهه    

و ههر کهه را مهن مهوال      ؟سهتم هایشان از خودشان سهزاوارتر  

 ام، علی موالی اوست. بوده
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ّهم وال من وااله و عاد من عاداهالل 

 .«ن او را، دشمن باشاخدیا موالیان او را دوست و بدخواه»

و  های پدر سبطین )حسن و حسین( برتری  از سویی،

پهاکی بنیهادش، پهاکیزگی سرشهتش،      معنویهات و روحیهات او،  

قدسههیت زایشههش، عامههت شههأنش، دوراندیشههی و عههزم     

بههه  ،اش در اسههالم و سههبقتش در ایمههان  اسههتوارش، پیشههینه

ههای او در علهم    رتریخدا و ب هاش در را نیو جانفشا ریاداکف

 ها، بر احدی پوشیده نبوده است. فضیلت و دانش و همة

آری، بر همین پنهدار خلیفهه در تقهدیم مفضهول، انتخهاب      

ابوبکر در اولین روز، مشکل یافت و با بیعت فقط دو تن؛ عمر 

بن خطاب و ابوعبیده جراح گورکن، تمام شد. کاری که شهب  

گزاران  د و روز به اجرا درآمد با تدبیر آن بنیانتصمیم گرفته ش

بن ت نکهرد مگهر اسهید   انتخاب فرمایشی که از آن دو نفر تبعیّ

گاه مردمانی که خودداری کرده بودند  آن .حضیر و بشربن سعد

همسویی نشان دادند و شکاف جامه چنهدان شهد    ،در اثر فشار

که رفوگر از رفو کردن درماند و جلوی جاهالن گرفته نشد تها  

هالکههت ر  داد و اصههالح خههواه دلسههوز گفههت: آن مههرد را  

با انتخابش و از این شر، گزیری نیسهت کهه از خهار     دواگذاری

 بوته نتوان انگور چید.

تمههام بهها ابههوبکر بیعههت شههد و کههارش سههامان یافههت و   

 لین روز میان سه تن تقسیم گردید.های دینی از اوّ مسئولیت
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خالفت و پیشوایی برای ابوبکر و سرپرستی پست قضاوت 

المال و عمر گفت: گهاهی یهک    را عمر و ابوعبیده مسئول بیت

و کهس   1آمهد  و نفر نزد من برای داوری نمهی گذشت د ماه می

ه ابهوبکر و  نبود که پندارد و یا به این سخن دهان بگشهاید که  

 اند. عمر از موالی ما امیرمؤمنان، افضل بوده

 کر بر باالی منبرها ابوبندای 

من بهترین شما نیستم و برای من شیطانی وجود دارد کهه مهرا   

ها و  اش کنند و کژی خواست یاری گیرد. و او از امت می فرامی

 8های او را به راستی و درستی برگردانند. انحراف

سهت. خالفهت بهدون    هم پیشهاپیش شما سخنان صریح عمر 

ها وی را به سهبب جهوانی    که آن جز این  بود، شک حق علی

از حهق خهود    4هایی که )از قریش مشهرک( ریختهه بهود،    و خون

م روزی دوّ و کار را منحرف کردند. همهین خلیفهة  محروم ساخته 

گفهت:   خواست جانشین برای خود تعیین کند به علی که می

 3طبعی نبود. شد در تو، این مزاح و شو  چه می

                                                           
 .3/132سعد  . طبقات، ابن1

 .3/311حلبی   ؛ سیره،2/234االخبار، ابن قتیبه  عیون .2

 .1/134ابی الحدید شرح، ابن  .3

 .142/181صفدی الغیث المسجم، .4
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خواست وی را در مشکلی کهه در آن   او همواره از خدا می

ابوالحسن حضور ندارد، باقی نگذارد و نارش این بود که اگر 

 1شد. نبود او گمراه می علی

گردید و اگر نبود، او رسوا  نبود او هالک می اگر علی

نازایند و  ادن انسانی مثل علیگفت زنان از ز شد و می می

 کلمات دیگری که از او منقول است.

که معنای خالفت و پیشهوایی را در مکتهب    شما پس از آن

شهان،   اهل سنت شناختید و به نار سلف آنان و پیشاپیش همه

خلیفه اول آگاهی یافتید اکنون با من همهراه شهوید و تنهاقض    

کهه از   یسهخن  ،آریسخنان و پندارهای ایشان را تماشا کنیهد.  

 8یابند. میغیر خدا باشد در آن، اختالف فراوان 

کنهد: جمههور اههل     بن محمد وتری بغدادی نقل مهی احمد

ابهوبکر و   سنت و جماعت عقیده دارند که پس از پیهامبر 

تهرین   بها فضهیلت   پس علهی پس از عمهر و عثمهان و سه   

که در خالفت جلوتر قرار داده شهد در فضهیلت    ند و آنمردمان

جلوتر است چون مجال است مفضول را بر فاضهل مقهدم    هم، 

 کردند. داشت. آنان قاعده االفضل فاألفضل را رعایت می

 بهه  نهی آن اسهت کهه وقتهی ابهوبکر     دلیل بر ایهن مع 

بهه پها خاسهت و     کرد. طلحهه  جانشینی عمر تصریح می

                                                           
 .199التمهید، باقالنی/ .1

 .12نساء، .2
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خویی را  گفت به پروردگارت چه خواهی گفت که تند درشت

 ؟بر ما سرپرست کردی

بههرای مههن بههرهم مالیههدی و را ابههوبکر گفههت: چشههمانت 

ای مرا از رأی خودم بهازداری و   هایت را ساییدی و آمده پاشنه

 از دینم بگردانی؟آ

گویم: بهترین اهل شهما را بهر ایشهان     پرسید میباگر از من 

االفضهل  »هها قاعهده    خلیفه کردم. و این دلیل آن اسهت کهه آن  

 1.اند کرده را رعایت می« فاالفضل

آمیهز، نهوعی دجهال     ههم بینی در این سخن و ما خواننده میش

دهد کهه بها    لوحان امت را فریب می بازی به کار رفته بیچاره ساده

المهی آنهان و گفتهار    رأی جمهور اهل سنت و ناهر دانشهمندان ک  

 سازد. ویژه و قبل از همه با رأی خلیفه اول، نمی صریح صحابه به

کسانی که او را در رسیدن بهه خالفهت    یعنی: بر خلیفه و همة

اش  پیشهوایی بهه  ههای گذشهته    ها و زمهان  یاری کردند و طی قرن

 یدند، ناممکن بودن تقدیم مفضول، پوشیده بوده است.وگر

گویا افضل بودن آن مرد تند و درشهت بهرای صهحابه معلهوم     

ها را کناری زده و گویا تاریخ و آثهار شهگفت    نبوده و ابوبکر پرده

تها ارزش  نبهوده  « بغهدادی  وتریاحمد »خطاب پیشاپیش عمربن 

ها به غلو نگرایهد، زور نگویهد و در    آن مردان را بشناسد و دربارة

روی نکند و گزاف نبافهد و بدانهد کهه اگهر      سخن اسراف و زیاده

                                                           
 .2وتری بغدادی صفحه ، روضة الناظرین .1
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بود با آن سیره و رفتار و گفتار تند و خشهن   ت میعمر، بهترین امّ

آن سهخنان،   ؛ آریانهده شهد  خو ار شگفت او، فاتحه بر اسالمو آث

ای از آن را گرفتهه   آلود است که هر که گوشه هوسمشتی مطالب 

ها، اشخاصی آرام و تسهلیم،   فتواهای عاری از دلیل که به دنبال آن

 کنند. حرکت می

کهه مها    ما عقل سلیم شما خواننده را میان این دو پیشوا، آن

بهزار  گوینهد، مقیهاس و ا   کهه اینهان مهی    کنهیم و آن  توصیف می

گشهاید   دهیم بنگر عقل تو به کدام یک بال می سنجش قرار می

دهد. کدام شایسته اسهت کهه بهر مسهلمانان       و تمایل نشان می

نوامیس و امور دین و دنیاشهان را بهه دسهت     سرپرستی کند و

 آفروشان گیرد. اگر چشم در این سنجش نباشد وای بر کم

 
 . رأی خلیفه در قَدَر و سرنوشت6

بازی بهه تقهدیر    ابوبکر آمد و گفت: آیا زنا و روسپیمردی نزد 

خداست؟ جواب داد: آری. آن مرد گفت: پس خهدا چیهزی را   

کنهد و آن گهاه مهرا عهذاب      زند و تقهدیر مهی   برای من رقم می

فرماید؟ ابوبکر گفت: آری ای پسر زن گندیده و بهدبو، بهه    می

دادم  بهود فرمهان مهی    خدا سوگند اکنون اگر کسی نزد مهن مهی  

 1دماغ تو را بزند و خُرد کند.

                                                           
 .85تاریخ الخلفاء، سیوطی، .1
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نویسد: به نار شما خواننده، آیها خلیفهه    می امه امینیعلّ

معنای صحیح قدر و سرنوشت را فهمیده که آن، ثبوت جریانهات  

در علم ازلی الهی است با دادن قدرت بر فعهل و تهرک و معرفهی    

 خیر و شر و سرانجام عاقبت هر یک را نیز بیان داشته است.

هُ السَّبیل امّا شاکراً وَ امّا کفوراًإنا هدینا
1 

را هدایت نمودیم، یا سپاسگزار است و یا   ما انسان»

 .«ناسپاس

ِوَ هَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْن
8 

 «آیا و ما او را به هر دو راه، )نیک و بد( ره ننمودیم؟»

 َّرَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌوَ مَن شَکَرَ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَن کَفَرَ فَإِن
4 

و هرکس سپاسگزاری کرد جز این نیست که برای خود »

گزارد و هرکس کفر ورزد، پروردگار من  سپاس و شکر می

 و نظیر آن. 3«نیاز و بزرگوار است. بی

ها، با برابری عقل و شهوت در انسهان و تهوأم بها     این همة

ده بهه  دهنه  آفرینش عوامل پیروزی در مقابل نفس بسیار فرمهان 

باشد، پس انسانی با حسهن اختیهار، ره طاعهت پهیش      بدی می

 دهد. گناه انجام می گیرد و شخن دیگر با گزینش بد،  می

                                                           
 .3انسان، .1

 .12بلد، .2

 .42نمل، .3

 .12لقمان، .4
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ِّاتِرَیْخَالْبِ قٌابِسَ مْهُنْمِ وَ دٌصِتَقْم مُّهُنْمِ وَ هِسِفْنَفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ل
1 

کننده  ها، کسی است که برای خود ستم پس از آن انسان»

گیرندة به خیرات  برخی معتدل و بعضی دیگر، پیشیاست و 

 «هایند. و نیکی

َّاهَیْلَعَ لُّضِا یَمَنَّإِفَ لَّضَ نْمَ وَ هِسِفْنَدی لِتَهْا یَمَنَّإِی فَدَتَاهْ نِم8 

هرکس هدایت یافت جز این نیست که به نفع خود کرده و »

)و بار گمراهی به  هرکس گمراه شد او نیز خود، ضرر کرده

 4.«دوش کشیده است(

کنید سرنوشت به معنای جبری بهودن عملکردهها    مالحاه می

نیست و علم و آگاهی خدای سبحان انتخاب بندگان از کار نیهک  

 یا بد و خیر و شر با تکلیف )و اختیار( منافات ندارد.

چنان که آن علم و آگاهی الهی، تأثیر مطلق در گهزینش   هم

ندارد، پس کیفهر بهه سهبب معصهیت زشهت      ف اشخاص مکلّ

 باشد. نیست و پاداش برای طاعت، گزاف نمی
هرکس به سنگینی یک ذره، خیر انجام دهد؛ پاداش آن را »

بیند؛ و هر که به سنگینی یک ذره، کار بد کند، کیفر آن را 

 3.«ببیند

                                                           
 .32فاطر، .1

 .15اسری، .2

؛ 32؛ نجم،7؛ اسراء،52؛ سباء،124؛ انعام،15جاثیه، ؛41زمر،در همین رابطه، نک:  .3
 .15قصص،

 .1و  7زلزال، .4
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ما ترازوهای قسط و عدل را در روز قیامت برپا کنیم، و به »

ستمی نشود، هرگاه عملی به سنگینی ترین  کس کم هیچ

آوریم و همین بس که ما  دانه خردل هم باشد آن را می

 1«حسابگر هستیم.

دانسهت و   ، معنای صحیح قدر و سرنوشت را میآیا خلیفه

دانسهت   گر نمهی  چنان جواب داد؟ به طور یقین آن مرد پرسش

درسههت  و آن انتقههاد را بههه عمههل آورد و خلیفههه هههم اگههر،   

داد و آن  آن جواب تند و خهارج از نزاکهت را نمهی   دانست  می

شهد. گویها خلیفهه     رو نمی مرد بیچاره، با فحش و دشنام، روبه

فقط جالد کم داشت که بینی او را بکوبد و بشکند در صورتی 

داد آن مهرد   که اگر خلیفه معنا را درک کرده و پاسخ منطقی می

 گشت. فهمید و برمی حقیقت را می

خلیفه، از قضا و قدر و سرنوشت انسهان   که در اصل یا این

چهه، جماعهت، پیهرو او )بهه تبهب       دانسهت جهز آن   چیزی نمی

گری( در خلق اعمال و فعل عباد، عقیهده دارنهد در آن    اشعری

کننده، درست بوده حاال خلیفهه او   دصورت، سخن آن مرد انتقا

را دشنام داده باشد یا نه. )که پنهدار اشهعری جهز جبهر نتیجهه      

و آنچه از دختر او عایشه نقل شده گرایش به معنای  دهد( نمی

دههد. آن روز کهه از شهورش بهر مهوالی مها        دوم را، نشان می

امیرمؤمنان، پوزش خواست که از پوشش واجب خود درآمهده  

                                                           
 .25عمران، آل  ؛17و همچنین نک: غافر، 47انبیاء، .1
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ت نخستین، جلهوه کهرده بهود و وقتهی مهورد      و همانند جاهلیّ

مالمت و سرزنش قرار گرفت گفهت: آن تقهدیر و سرنوشهت    

 1باب و عوامل خود را داردآبود آن اس

باز به نقل خطیب: هرگاه عایشه حرکت خود را در جمهل  

گریست. طوری که روبنهدش، خهیس    کرد به شدت می یاد می

« )فراموش  فراموش شهده( کاش، نسی منسّی»گفت:  می شد، می

گفت: معنای آن، لخته خون کثیفهی   شدم و سفیان ثوری می می

 8شود. است که از زنان جدا می

دید و تمهام عمهر    ویا عایشه آن حرکت را گناه بزرگی میگ

گشهت و   ای که روبنهدش، خهیس مهی    بر آن گریست به اندازه

کرد و ایهن عهذرخواهی غیهر از آن     آرزوی نابودی خود را می

گیری خشکی است که از رأی پدرش گرفت که در دفب  موضب

 4آن جز ناسزا مطرح نیست.

 
 . خلیفه و قربانی7

ند تا تشک مده که ابوبکر و عمر قربانی نمیصحیح آدر گزارشی 

 3مبادا گمان شود که آن واجب است و مردم به آنان اقتدا کنند.

                                                           
 .1/182. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی1

؛ 2/198العرب  لسان  ؛4/151ابن اثیر  ؛ النهایه، 5/115. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی 2
 .1/387تاج العروس، زبیدی 
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 سلیم . ارتداد بنی8

سلیم، مرتدانی بودند. ابوبکر، خالهدبن ولیهد را بهه     در میان بنی

هایی گهرد آورد و بها    سراغ آنان فرستاد و او مردانی را در آغل

ر به گوش عمر رسید او نزد ابهوبکر آمهد و   آتش بسوزانید. خب

ای کهه بهه عهذاب خهدای      گفت: دست مردمی را بهاز گذاشهته  

کند. ابوبکر گفت: من شمشیری را کهه خهدا    عزوجل، کیفر می

کهه خهود کنهد     بر دشمنانش برآهیخته در نیام نکنم، مگهر ایهن  

 1سپس فرمان داد و از همان روی به دنبال مسیلمه رود.

، جواب اعتهرا  عمهر نشهد؛ زیهرا در     این حرکت ابوبکر

 فرماید: کتاب عزیز خدای تعالی می

 ِإِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اهللَّ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی االَرْض

فَسَاداً أَن یُقَتَّلُوْا أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خاِلفٍ 

 ةِدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی اآلخِرَنفَوْاْ مِنَ االَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الأَوْ یُ

عَذَابٌ عَظِیمٌ
8 

جز این نیست کیفر انسانی که با خدا و رسول او »

تالش  دکنند و در روی زمین به فسا جنگند و محاربه می می

نمایند این است که سخت کشته شوند، سخت  مفسدانه می

ها و پاهایشان برخالف )یکی  گردند یا دست دار آویخته

چپ، یکی راست( سخت بریده شود یا از زمین نفی و تبعید 

                                                           
 .1/122الریاض النضرة  .1

 .33مائده، .2
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هاست و در آخرت  شوند و این خواری دنیوی برای آن

 «برایشان کیفری بزرگ فراهم است.

 فرمود: و در حدیث صحیح، رسول خدا

ال یعذب بالنّار االّ ربِّ النّار 

 1و احادیث دیگر. «آتش، عذاب نکندآتش جز پروردگار با »

فکهر او   بن سبأ و یهاران ههم   فتار امیرالمؤمنین با عبداهللر اامّ

هایی قهرار داده و بهه ههم راه     ها را گودال سوزاندن نبوده او آن

ها در اثر درد حاصل از آتش خفه شده و ههالک   کرد و آنباز 

 8گشتند و عمار دهنی آن را به نام کشیده است.

کالم ابهوبکر کهه گفهت: مهن شمشهیری را در نیهام       ا آن امّ

 کنم که... نمی

اسههت و  زورگههویی در مقابههل سههخن صههریح پیههامبر

شمشیر از سخن گویاتر نیست و خدا سبحانه چهه وقهت ایهن    

 ساز را برآهیخته؟ آفرین و مشکل شمشیر مصیبت

حنیفهه و   چه در این روز و چه در روز رسواکننده در بنهی 

اش؛ و چه پهیش از ایهن دو    نویره و خانواده بن رفتار او با مالک

از عملکهرد خالهد برائهت     جریه کهه رسهول خهدا    در بنی

هها کهه در واقهب در نیهام کهردن آن       جست؛ و دیگر و رسوایی

 رسید. شمشیر، کافی به نار می
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 . سوزاندن فجأه9

بکر وارد شد و گفت: من  سلیم به نام فجأه، بر ابی مردی از بنی

برگشهتگان   خواهم با مرتدان و از دین هستم، میمردی مسلمان 

کافر، بجنگم مرا سواره کن و یاریم نما. ابوبکر او را بهر اسهبی   

سوار کرد و سالح به دست او داد او بیهرون آمهد و بهر جهان     

شهان را   مردم اعم از مسلمان و از دین برگشهته افتهاد، دارایهی   

راه گرفت و هرکس خودداری کرد با وی برخورد نمود و همه 

ی خبر او به ابوبکر ، وقت«نجب »شرید بود به نام  دی از بنیاو مر

بن حاجه نوشت، به همراه مسلمانانی که با تهو   یف رسید به طر

ر کهرده  یو یا زنده دسهتگ  یشستند به سراغ او برو تا او را بکه

رسهیدند،   راه افتهاد وقتهی مهردم بهه ههم      یف وری. طرنزد من آ

از  ةیهر خهورد و مّهرد. وقتهی فجهأ     ت نجبة  تیراندازی ر  داد و 

گفت: به خدا سوگند تو از من  یف ت دید به طرمسلمانان جدیّ

سزاوارتر نیستی، تو از سوی ابهوبکر امیهر هسهتی مهن ههم از      

 سوی او فرمان دارم.

گویی سالح بهر زمهین بگهذار،     طریفه گفت: اگر راست می

 بهه مدینهه رسهیدند    رویم. چنان کردند وقتی با هم نزد وی می

 را آتش بزن. ةگفت برو به بقیب و فجأ یف ابوبکر به طر
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ا آمد و آتشی برافروخت و فجأه را با دسهت  به مصلّ یف طر

 1و پای بسته در میان آتش انداختآ

نویسد: این قصه مانند ماجرای پیشین  می امه امینیعلّ

که فجهأه   توان کیفر کرد. افزون بر آن است که با سوزانیدن نمی

تااهر بهه مسهلمانی کهرده و خلیفهه او را پذیرفتهه و اسهب و       

سالح در اختیارش گذارده است، اگر چهه فاسهق و نابکهار در    

 آمده است.

شته کهه  جا حضور ندا خالدبن ولید آن شمشیر خداآ هم در آن

خلیفه نتوانسته باشد آن را در نیهام کنهد و بهرای طریفهه، عهذری      

چه برای خالد، ادعا کرده پیش کشد که در مخالفهت بها    همانند آن

نن شریف و گفتار صریح معذور باشد و شاید به همین سهبب،  

و  مّهرد پشهیمان شهده بهود     روزی که مهی  ابوبکر در آخرین نفَس

کنههد و  خلیفههه، دفهاع مههی تعجهب از قاضههی ایجهی اسههت کهه از    

کهه چنهد    ای نیست مگر آن نویسد او مجتهد بوده و هیژ مسئله می

با آتش و پذیرفته نشهدن   ةه و قول در آن است. سوزانیدن فجأوج

توبه او که زندیق بوده و توبهه او بنها بهر قهول صهحیح، پذیرفتهه       

نیست، از آن موارد بوده است، و بعد از او قوشچی آمهده او ههم   

                                                           
؛ االصابه 2/148اثیر  ؛ کامل، ابن8/319کثیر  ؛ تاریخ، ابن3/234طبری   تاریخ، .1
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خلیفه دفاع کرده و سوزانیدن فجأه را از اشهتباهات اجتههاد کهه    از 

 1آید، برشمرده است. پیش می

ایهن   بخندید یا گریه کنید، آفهرین بهر  شما خواننده، بخوانید و 

اجتهاد در برابر بیان صریح کتاب و سنت و آفهرین بهر مجتههدین    

 مخالف دین خداآ

 
 . داستان مالک بن نویره11

جها کسهی را    حرکت کهرد در آن « بطاع»خالدبن ولید به سوی 

نیافت؛ زیرا که مالک آنان را پراکنده ساخته و از گردهم آمهدن  

 نهی کرده بود.

او در سخنی با پسران یربهوع گفهت: مها بهه ایهن امهر فهرا        

دیر جنبیدیم و موفهق نشهدیم. مهن نگریسهتم،      .خوانده شدیم

دیدم این امر برای ایشان بدون سیاست معقول فهراهم شهود و   

از دشمنی با جمعی کهه کهار    ،مردم در آن تدبیری ندارند. پس

برایشان ساخته و پرداخته گردید، پروا کنید و پراکنده شوید و 

 طور در این امر وارد شوید. مانند دیگران در همین

هایی از سیاهان را پخش کهرد   خالد به بطاح آمد فوجوقتی 

و فرمان داد مردم را به اسالم فرا خوانند و هرکس را که پاسخ 

نهد و اگهر خهودداری کهرد او را بکشهند و      رنداد پهیش او بیاو 

ابوبکر هم سفارش کرده بود که در هر منزلی فرود آمدنهد ا ان  

                                                           
 .412و شرح تجرید، قوشچی، المواقفر.ک:  .1
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د دسهت بهه آنهان    و اقامه گویند اگر مردم هم ا ان و اقامه گفتن

نگشایید ولی اگر نکردند جز قتهل و غهارت و کشهتار چیهزی     

برایشان نیست. آنان که به دعوت اسالم پاسهخ دادنهد بپرسهید    

اگر زکات را اعتراف کردند. بپذیرید و اگر خهودداری نمودنهد   

 جز غارت و چپاول چیزی برایشان نیست.

د و سپاهیان مالک بن نویره را با گروهی نزد خالهد آوردنه  

ها اختالف رأی پیش آمد. ابو قتهاده در میهان ایشهان     دربارة آن

بود و گواهی داد که آنان ا ان و اقامه گفتند و نمهاز گزاردنهد.   

خالد فرمان داد آنهان را زنهدانی کننهد.     نبود،  یچون سخن یک

ناپذیر و هر لحاه هم بر شهدت   شب سردی بود و سرما تحمل

 شد. سرما افزوده می

داده و گفهت: اسهیران را گهرم کنیهد. امها واژة      خالد فرمان 

ادفعؤا در زبان کنانه به معنای قتهل اسهت، پنداشهتند کهه ناهر      

هاست. شخصی به نام ضرار، مالک بن نهویره   خالد بر کشن آن

را کشت. خالد صدای فریاد او را شنید بیرون آمد دید کهار از  

کار گذشته است. گفت: اگهر خهدا چیهزی را خواسهت پهیش      

د. او با ام تمیم همسهر مالهک، ازدواج کهرد و ابهو قتهاده      بر می

گفت: این بود عملکرد تو؟ خالد با وی تندی کرد و راندش و 

 راهش را پیش گرفت.

عمر به ابوبکر گفت: در این شمشیر خالد، طغیان و ظلم و 

. سخنانی دیگر نیز گفتاو انگیزی است و با ابوبکر دربارة  فتنه
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رآ او تأویل کرده و دچار خطا و اشتباه ای عمابوبکر پاسخ داد: 

شده از تعر  به خالد زبانت را نگاهدار من شمشیری را کهه  

کنم. ابوقتاده نیهز پهس از    خدا به کافران بر آهیخته در نیام نمی

آن کارهای خالد، عهد کرد که هرگز بها او در جنگهی شهرکت    

 اند: نکند، نوشته

دسهتور داد سهر   موی سر مالک بسیار زیاد بود، وقتی خالد 

که آن قدر موی زیادی داشت  شاو را سه پایة دیک کنند، سر

 رسید. ت سر نمیآتش به پوس سوخت، هرچه می

بن نویره را دید و او بسیار زیبا بهود.   روزی خالد زن مالک

مالک به همسرش گفت تو مرا کشتی، یعنی به سهبب تهو مهن    

 1کشته شوم.

و بهرادر او   آثار دربارة مالهک و شخصهیت او زیهاد اسهت    

 8مهمّم بن نویره در رثای برادرش اشعاری سروده است.

جالب آن که ابوبکر در مقابل اصرار و پافشاری عمر، مبنی 

بر مجازات رجم و قصاص و بهاالخره عهزل و برکنهار کهردن     

او تأویل کهرده و اشهتباه نمهوده     :وی، یک جمله را تکرار کرد

 4است.
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 1تحلیل جریان خالد با مالک

نویسد: ههر پژوهشهگری حهق دارد ایهن      می امینی امهعلّ

 انداز مورد دقت قرار دهد: ه را از دو چشمقضیّ

گرانه و خودسرانه خالهد   انداز اول: عملکردهای چیره چشم

ن و از گناهان بسیار بزرگ بوده است و دامن هر مسلمان متدیّ

کهریم   ندای قهرآن  ها پاک است. کارهای خالد ضدّ معتقد، از آن

شهریف بهوده و ههرکس بهه خهدا و رسهولش و روز        تو سنّ

اش، بیهزاری   دهنهده  ها و انجهام  آخرت، ایمان داشته باشد از آن

 جوید. می

ُیالْإِنْسَانُ أَن یُتْرَکَ سُد أَیَحْسَب:8 

 «شود؟ رها می  پندارد که او، آیا انسان می»

 ْلَّنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ أَحَدٌأَیَحْسَبُ أَن
4 

 «رسد؟ کس به او نمی پندارد که زور هیچ میآیا او »

اند که از ما  کنند پنداشته و یا آنان که کارهای بد می»

 3.«کنند اند. چه بد داوری می جلوتر زده
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 تر ساخته است. انداز به تجزیه و تحلیل نشسته و نکاتی را روشن در دو چشم

 .38قیامت، .2

 .5بلد، .3

 .4عنکبوت، .4
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ههای   کدام کتاب و سنت، به خالد اجازه داده کهه او خهون  

هایی را که به خدا و رسول او ایمان داشهته و   محترم آن انسان

کردنهد و فرجهام نیکهو )قیامهت( را بهاور       راه حق را دنبال می

نمودند، ا ان گفته و اقامهت بسهته و نمهاز     داشته و تصدیق می

د بود که ما مسلمان هستیم چهرا بهه   نگزاردند و فریادشان بل می

هها را بهه سهادگی     اید؟ خالد این خون روی ما سالح بر کشیده

 ریخت و طوری هم نشد.آ

َحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّ یُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ الَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْر

هُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌمِّنَ الْعَذَابِ وَ لَّ ةٍالَ تَحْسَبَنَّهُمْ بَمَفَازَیَفْعَلُواْ فَ
1 

شوند و دوست  گمان مبر آنان که از کردارشان شادمان می»

 اند ستایش شوند از عذاب دارند برای کارهایی که نکرده

 «ها عذاب دردناکی است. برای آن .رهایی دارند

بهانه خالد برای کشهتن مالهک چهه بهوده، و عهذر او چهه       

 توانست باشد؟ می

معاشههرت نیکههو داشههته و   مالههک، بهها پیههامبر اعاههم 

او را مسئول صدقات و امور مالی قبیله انسار قهرار   پیامبر

داد که مالک، هم در دورة جاهلیت و هم دورة اسالم، از افراد 

 شریف بوده و در ردیف ملوک و امیران، قرار داشته است.

 ِاالَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ  أَوْ فَسَادٍ فِینَفسٍ مَنِ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْر

 :1جَمِیعًا

                                                           
 .111عمران، آل .1
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بکشد و یا برای فساد در  و هر کس انسانی را بدون قصاص»

زمین، چنان کاری کند گویا او همة مردمان را کشته 

 «است.

ؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَاوَ مَن یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآ
8 

کشد، کیفر او  میرکس، مؤمنی را از روی عمد و قصد و ه»

 «جاویدان خواهد بود. دوزخ است و در آن

ن بهه خهانوادة   از مالک که بگذریم، چه چیزی شبیخون زد

 را برای خالد حالل کرد؟ ها گناه آن کشته بی

که جرمی  آن آنان را آزار داد، به اسارت گرفت بیچه کسی 

هی کرده باشند یها در جامعهه دینهی،    امرتکب شده باشند و گن

 بیافرینند؟آ تباهی و آشکارا فساد
کسانی که مردان و زنان مؤمنی را بدون انجام دادن کاری و »

 4.«اند آزارند، قطعاً بهتان و گناه آشکاری را بر گردن گرفته می

از سهرهای   اش ا آن قسهاوت و سهنگدلی و زشهتکاری   خالد ب

 کند. سه پایه فراهم می  های مالوم برای دیر غذای خود، کشته

قلوبهم سی فَویلٌ للقا
3 

 «سنگدالن.پس وای بر »

 1«و وای بر کسانی که ستم کردند، از عذاب روز دردناک.»

                                                                                                 
 .32مائده، .1

 .93نساء، .2

 .51احزاب، .3

 .22. زمر،4
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کهه  ید چه ارزش وجودی داشته پس از آندر اصل، خالدبن ول

و هواههای نفسهانی،    ههای نفسهانی خهود را پرسهتیده     خواهشاو 

های الهی  گمراهش کرده و شهوت، مستش ساخته بود. او حرمت

و در همهان شهب قتهل     را درید و آوازة اسالم را زشت نشهان داد 

 8اش، بر همسر مالک برجست. ظالمانه

وَ مَقْتًا وَ سَاء سَبِیالً حش ًانَه کان فَا
4 

 «انگیز و بد راه و روشی بود. کار او بسیار زشت و نفرت»

قتههل مالههک جههز بههرای انجههام همههین عمههل   و از سههویی،

امهری بهوده مشههود و رازی      نامشروع صورت نگرفهت و آن، 

بوده نه چندان پوشیده و خود مالک از آن، آگاه شده بهود کهه   

قبل از واقعه به همسرش گفت، جمال تو مرا به کشتن داد. در 

حدیث متواتر آمده: هرکس در کنار همسرش و بهرای غیهرت   

 3شته شده شهید گشته است.ک او

موحهد و مهؤمن از    آیا خهودداری چنهان انسهان مسهلمان،    

بهه آن مهرد )خالهد( ارتهداد و از دیهن      ویهژه   به  تحویل زکات،

آید؟ مالک کهه اصهل فریضهه را منکهر      برگشتن به حساب می

نشده است و خون هر مسلمانی جز به یکی از سه امر، حهالل  

                                                                                                 
 .85زخرف، .1

 .21صواعق،. 2

 .22نساء، .3

 ، بر تواتر آن حدیث، تصریح کرده است.مناوی در فیض القدیر؛ 1/191احمد  مسند، .4
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ا بها داشهتن همسهر و قتهل     شمرده نشود: کفر پس از اسالم، زن

 1عدوانی و بدون قصاص.

نگاران دربار خالفت برای خالد مفهوم لغهت خهاص    تاریخ

خهردی ههم بهه آن لهب      ژ بهی اند کهه ههی   کنانه را مطرح کرده

ههایی تراشهیدند کهه در مقابهل واقعیهات       و بهانهه  گشهاید  نمی

تر از دیگری درآمده است مگهر فقههای    تاریخی هر کدام خنک

یش آمهدن  په بها   حدوددرأ بالشبهات: اند: الحدود تُ هنگفت اسالم

 شود. ها، دفب می شبهه

اب، خالد را دشمن خدا و متهم به زنها  چطور عمر بن خطّ

کرد؛ هر چند کهه ایهن کهار عمهر، ابهوبکر را از رأی خهویش       

عمر آبروی خالد را در جلوی چشمان صهحابه  برنگرداند. چرا 

کشته سپس بر همسهر   برد با این سخن که تو مرد مسلمانی را

ههای خهودت    مان سنر. به خدا سوگند تو را با هیا او جسته

آفهرین   و چرا عمر گفت: شمشیر خالهد فتنهه   کنم سار می سنر

 است که او را لغت کنانه کشته نه خالد.

 چرا خالد در برخورد با عمر الل شد و از خود دفاع نکرد.

َوَلَوْ أَلْقَی مَعَاذِیرَهُ * ةبَلِ الْإِنْسَانُ عَلَی نَفْسِهِ بَصِیر
8 

                                                           
:فیض 1پاورقی، در حرمت خون مسلمان؛ ر.ک: نسائی و 72تاریخ الخلفا، سیوطی/ .1

و  291؛ مشکاة المصابیح/2/52؛ السنة، مصباح 12؛ الدیات، ابن ابی عاصم/8/195القدیر
2. 

 .15و  14قیامت، .2
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 «بلکه انسان بر خویشتن خود، بیناست هر چند عذرها آورد.»

چرا ابوبکر، عمر را تکذیب نکهرد و سهخنان او را راسهت    

 انگاشت فقط از خالد دفاع کرده که او دچار تأویل شده و...

ها، آن رفتهار زشهت را کهرد و     چرا خالد با سرهای کشته شده

چرا گناه را بر گردن لغت و لهجهة کنانهه انداختنهد و چهرا او بهر      

اش را اسهیر کهرد و جمعشهان را     همسر مالک برجست و خانواده

اش را غهارت   پریشان نمود و قوم و قبیلة او را بر باد داد و دارایی

و از سهویی مگهر    کنانهه بهوده   هها تقصهیر لغهت    همه اینکرد. آیا 

اند که مالک در حمایت از همسرش و دفهاع از او   مورخان ننوشته

 کشته شد و آن قتل فجیب را کار خالد دانستند، نه لغت کنانه.

الد او را بهه قتهل مالهک    اند که خ در شرح احوال ضرار نوشته

اند؛ او را خالهد، ضهرار    و در تشریح احوال مالک نوشته فرمان داد

فرمان خالد، با شکنجه کشته است. این سؤاالتی است کهه ههر    به

مطهرح سهازد امها بهرای آن جهوابی      هها   با آنتواند،  پژوهشگر می

 ندارند.

پسران سلف را چه شده است که مستی حاصل از شههوت و  

ها را به پرتگاه انداخته و در حق مؤمنهان،   انگیزه هوی و هوس آن

 ؟ و آنان متجاوزند.اند عهد و پیمانی را مراعات نکرده

و اؤلئک هم المعتدون مّ الیرقبون فی مؤمن االَّ و ال ذ:1 

                                                           
 .12توبه، .1
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فرد باایمانی با هایی که  آن )نه تنها( دربارة شما، دربارة

 اها! همان کنند. و آن رعایت خویشاوندی و پیمانش را نمی

 تجاوزکارانند!

کشهد.   ام تمهیم، مالهک را مهی     جا، خالد برای عشق در این

دل بهرای رسهیدن و    عترت، امیرمؤمنان، توسط آن سهیاه سرور 

 رسد. شود و به شهادت می ازدواج با قطام قربانی می

زنهد و زن   اسد شهبیخون مهی   ای از بنی بر طائفه 1و دیگری

شود وقتی خبر به گهوش   بستر می گیرد و با او هم زیبایی را می

 گوید. رسد به او تبریک می دوستش خالد می

بستری با زنان و  فراهم آمدة خلیفه، برای همگویا این سپاه 

ها بسی  شده بودند. البته در این مهورد بهه    دریدن ناموس آزاده

ساری ضرار را  م سنروزعمربن خطاب نوشته شد و او پاسخ ل

 8مورد تأکید قرار داد.

آید، همسهر   یزید پسر معاویه و یا خود معاویه به هدفی که می

حسن زکّی را واداشهت تها وی را بها     اهلل، سبط اکبر ریحانة رسول

 4دهد. برساند و به آن زن وعده ازدواج می زهر کشنده به قتل

ههای شهوم و اشهخاص تجهاوزگر،      سر این جریان و در پشت

افرادی قرار دارند که با عذرهای ساختگی مانند تأویهل و اجتههاد   

                                                           
 . او ضرار بن ازور دوست خالد و همانند اوست.1

 .2/229؛ االصابه 2/1خزانة االدب  .2

 .4/228عساکر  تاریخ، ابن .3
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ت کنانه هم بهه  غو ل -داشت و ای کاش آن دو اصالً وجود نمی –

 ها افزوده شد، در صدد تبرئه عامالن اصلی هستند.آن عذر

 َّصُدُورُهُمْ وَ مَا یُعْلِنُونَوَ رَبَّکَ یَعْلَمُ مَا تُکِن
1 

 «ها چه پنهان دارند های آن داند که در سینه و پروردگار تو می»

 أَوْ سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُم

أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوکَ شَیْئًا وَ إِنْ حَکَمْتَ 

فَاحْکُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اهللَّ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ
8 

و هر گاه داوری کردی، در میان ایشان به قسط و داد، داوری »
«دارد. دوست میکن که همانا خدا، اهل قسط و دادگران را 

                                                           
 .89قصص، .1

 .42مائده، .2
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 مانداز دوّ چشم

اسهت، صهورت مسهئله آن     انداز که برای ما مههمّ  در این چشم

بهن   بن ولید و ضرار که امثال خالد ل ایناست که چرا خلیفه، اوّ

فاجر را بر جان و خهون و آبهرو و    ازوَر آن میگسار و فاسق و

نوامیس مسلمانان تسلط بخشیده و از سهپاهیان اعزامهی خهود    

هها را بسهوزانند،    آیهین برگشهته   تعهد گرفته کهه مرتهدین و از  

دوم  1ت شریف، منب شده است.که چنان چیزی در سنّ درحالی

که چرا خلیفه از آن همه کارههای وحشهتناک و رفتارههای     این

ادیده ها را ن های آشکار، چشم پوشیده و آن تزا و جنای دهشت

فتاده است؟آ گوش جهانیان پیرامهون  گرفته، گویا هیژ اتفاقی نی

ای هم از خلیفه نشنید و در انکهار   آن رخداد حتی آوای آهسته

ای که خالد را خوش نیاید، از وی حکایت نشده و  ها، کلمه آن

 احدی توسط او برکنار نشد؟

                                                           
 همین کتاب. 115ر.ک: به صفحه  .1
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ه سبب قتل مالک و همراهان مسلمان چرا خلیفه، خالد را ب

گنهاه بودنهد، بازخواسهت نکهرده، بلکهه بهه دفهاع و         او، که بی

کارهها را   نحمایت از وی، نیز آشکار پرداخت؛ که خالد چنها 

 انجام داده و ثابت شده است.

چرا خالد را به علت قتل عمد، قصاص نکرد و حد زنها را  

ری نسهاخته  ذف و افتراا، جها قدر حق او جاری نکرد و حکم 

 است؟آ

حکم تعزیر و تنبیهه متجهاوزان بهه امهوال آن مسهلمانان را      

 مورد عمل قرار نداده است؟

کهه از کارههای او )خالهد( بهدش آمهده او را از       چرا، با آن

، بهن نهویره(   )برادر مالکمتمم بن نویرهبه مقام، برکنار نکرد و 

ر بها و خالد را به طهالق زن مالهک، دسهتو    پیشنهاد دیه و خون

 1داد.

ها را کنار بگذار چرا خلیفه امر به معروف و نههی   همه این

از منکر را کنار نهاد و آن مرد را در برابر آن سهه جهرم و بهزه    

مورد نکوهش و توبیخ قرار نهداد؟ و کمتهرین انکهار منکهر آن     

کاران، بها رویهی    با معصیت امیرمؤمنان که به فرمودة است

 تُرُش، دیدار شود.

ههای او   از خالهد و جنایهت   شده که در دفهاع خلیفه را چه 

نمایهد،   درگمی است، حالت انتاهار دارد، درنهر مهی   دچار سر

                                                           
 .1/415االصابة، ابن حجر  .1
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دههد. گهاهی چنهان     نشهیند، از روی تردیهد ناهر مهی     عقب می

بیند که او تأویل کرده و اشتباه نموده است و دیگر بار عذر  می

سهت و آن را در  آورد که او شمشیری از شمشیرهای الهی ا می

افتهادن بها او برحهذر    در بن خطهاب را از کنهد. عمهر   مهی نیام ن

دهد که زبان از تعر  بهه وی بهاز دارد و    دارد و فرمان می می

هها را   ی ابوقتاده را که از عملکردهای خالد انتقاد کرده و آنحتّ

 1بد دانسته بود، مورد خشم قرار داد.

دهیم، که پایان سهخن   انداز طول نمی ما، بحث را در این چشم

ابتدا هویداست، و قباحت آن کردارها بر احدی پوشیده نیسهت  از 

ها کم نیسهت. بهرای    قیضو در دستگاه خالفت از آن نوع ضد و ن

بن ماعون باده نوشید و ادعای تأویهل و اجتههاد کهرد،     قدامةمثال، 

 8اما عمر او را حد زد و عذر او را نپذیرفت.

در شام  ای از اصحاب پیامبر به روایت ابن ابی شیبه، عده

گساری کردند و گفتند ما شراب خوردیم و به این آیهه عمهل    باده

 کردیم:

َطَعمواُ ناحٌ فیماحات جُالِلوا الصّمِی الَّذین آمنوا و عَلَلَیسَ ع
4 

چه  به کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کردند در آن»

 «اند گناهی نیست. خورده

                                                           
 .4/117. شرح، ابن ابی الحدید 1

 .1/318بیهقی سنن،  .2

 .92مائده، .3
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و ابوعبیده، ابا جنهدل نافرمهان    1اجرا کرد. ها حدّ اما عمر بر آن

 8را که با تأویل همان آیه، شراب نوشیده بود تازیانه زد.

 شمشیر خالد، شمشیر الهی

تواند تردید داشته باشد که شمشهیر خهدا    آیا کسی در این معنا می

  ، فتنهه، رود، و در شهرّ  در دروغ، جهالت و سفاهت بهه کهار نمهی   

 های الهی نقهش نداشهته   دریدن حرمت های محترم و ریختن خون

ها به کار گرفتهه شهود و در    و نباید در رسیدن به شهوات و هوس

بروی اسالم و مسهلمین نبایهد   کامجویی نامشروع از نیام درآید و آ

ت و جسارت تمام و غافلگیرانه مورد حملهه قهرار گیهرد و    با جرئ

ههای پهاک و مهردان دور از     چنان شمشیری جز به دسهت انسهان  

 ساد و تباهی و زشتکاری، نباید حمل شود.ف

خالد کیست و چه ارزشی دارد کهه خلیفهه بهه وی چنهان     

بخشد و او را شمشیری از شمشیرهای الهی که بهه   فضیلتی می

که خود او  حالی پندارد؟ در خدا، آهیخته شده، می روی دشمنان

 4به گفتار صریح خلیفه دوم، دشمن خدا بوده است.

منطق  روی در سخن و بی ورگویی و زیادهها، ز آیا همه این

 در دین خدا اسباب مسخره و جهالهت  حرف زدن و فضائل را

 گرفتن نیست؟

                                                           
 .2/321الدرّ المنثور،  .1

 .2/231زوض األلف،؟؟؟؟ سهیلی  .2

 .159ر.ک: همین کتاب / .3
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چگونههه بههرای مهها ممکههن اسههت خالههد را شمشههیری از   

شهمار آوریهم    هشمشیرهای خدایی که بر دشهمنان آهیختهه، به   

مها هسهت    هایی که جلوی که شرح احوال او در کتاب درحالی

م و نهاجوانمرد بهود کهه طهرف را     رح ری بیآمده که: او ستمگ

آمد و ههوای نفهس او را    کرد و هرگاه به خشم می غافلگیر می

 نمود. انگیخت، دین را مالحاه نمی برمی

 ماجرای غمیصا

ط خالهد  یمهه، توسه  ذج در قبیلهه بنهی   اهلل در حیات رسول

ا او از تهر بهود. امّه    مالهک، بهزرگ   جنایتی ر  داد که از واقعهة 

اسالمی و از خلق کریم پیامبر گرامی سوااستفاده کرد عطوفت 

 باز سراغ همان اعمال رفت. خدا و پس از رسول

بن ولید را با فهوجی   در آن واقعة تلخ خالد خدا رسول

برانگیخت و فرمود به پایین تهامهه رود و مهردم را بهه اسهالم     

ای  هفراخواند و او را بهرای جنگیهدن نفرسهتاد. همهراه او عهدّ     

یمه بن عامر گام نهاد و آنان، ذج بودند. خالد به قبیله بنیعرب 

ای که از وی داشتند، اسلحه برگرفتند. خالد گفت   سابقه ا با سو

اند. مهردی از آنهان    سالح بر زمین نهید که مردم، مسلمان شده

ای مردمآ این، خالد است اگر سالح بر زمهین گهذاریم،   گفت: 

را بهر زمهین نگهذارم،    اسارت است و گردن زدن. من سالحم 

مردم او را آرام کردند، و قانب شد و سالح بر زمین نهاد. همهه  

هها را   تور داد همة آنقبیله اسلحه بر زمین گذاشتند و خالد دس
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بسته به تیغ بسپارند و او آنهان را کشهت. خبهر بهه گهوش       کت

ها به آسمان بلنهد   دست رسید، رسول خدا اهلل رسول

ن از آنچه خالدبن ولید کرده، بیهزاری  کرد و گفت: خداونداآ م

 جویم. می

نویسد: این گزارش،  صاحب استیعاب بعد از نقل ماجرا می

 1از آثار صحیح است.

کنهد کهه در    یایی از پیامبر نقهل مهی  جا، رؤ هشام در این ابن

ای بس گوارا از خوراکی مخصوص در دهان  خواب دیدم لقمه

گلهویم گیهر کهرد،    گذاشتم. اما وقتی خوردم بخشهی از آن در  

سپس علی بها دسهت آن را درآورد. ابهوبکر در تعبیهر خهواب      

کهه بخشهی از    حالی گردند، در رخی از سپاهیانت بازمیگفت: ب

انهد و   مأموریت خود را درست و بخشی را ناصواب انجام داده

 8فرستی. تو علی را برای تکمیل و جبران می

بههن  علههی اهلل ابههن اسههحاق گفههت: سههپس رسههول   

را خواست و فرمود: بهه سهوی آن قهوم بهرو و      طالب ابی

با مالی  ت را زیر پا بگذار. علیبنگر چه شده و امر جاهلیّ

هها و   بهای همه کشته با وی فرستاد، آمد و خون که پیامبر

های لهیس سگانشهان    ی بهای ظرفهای مالی را داد و حتّ تاوان

از عهده آن برنیاید؛  هم، پرداخت و غرامتی نماند که علی

                                                           
 (427، )1/153. استیعاب، 1

 .429(/4-3هشام ) سیره، ابن .2
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باز از آن مال اضافه آمد پرسهید آیها چیهزی مانهده اسهت کهه       

 غرامت نداده باشیم؟ گفتند نه. 

آن مههال را بههرای احتیههاط کهههار     مانههدة فرمههود: مههن باقی  

دانید، به شهما   اند و شما نمید که مواردی را او می خدا رسول

د و برگشت و گزارش کهار دا  گاه نزد رسول خدا هم. آند می

فرمود: کاری درست و نیکو کردی. سپس رو بهه قبلهه    پیامبر

کهه زیهر    بهرد طهوری   هایش را گشود و ایستاد و باال کرد و دست

چهه   خهدایاآ مهن از آن  »ر گفهت:  هایش آشکار شهد و سهه بها    بغل

 1«جویم. بن ولید کرده به درگاه تو بیزاری می خالد

نگریسهت و   مهی  ها ابوبکر بهه پیهامبر   این صحنهدر همة 

وز هم گناه لغت کنانهه بهوده   ر دید. آیا این جنایت مالک در آن می

بکهر و   یاست؟آ این جهالت و جلفی شمشهیر خالهد در زمهان ابه    

های جاهلی او بود و چطهور   بن نویره از همان انگیزه درباره مالک

تههوانیم او را از شمشههیرهای الهههی بههه شههمار آوریههم؟ در  مهها مههی

 ریخ آمده ابوبکر به خالد نوشت:های تا صفحات کتاب

خالدآ به جانم سوگند تو با دل آسوده با زنان مادر ای پسر 

ات خهون ههزار و    آمیزی در حهالی کهه در آسهتانة خانهه     درمی

 8دویست مرد از مسلمانان هنوز خشک نشده است.

                                                           
 .432همان،/ .1

 .3/343تاریخ الخمیس   ؛3/254تاریخ، طبری  .2
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این نامه را وقتی ابهوبکر بهه وی نوشهته کهه او از مجاعهه،      

مجاعه به او گفهت: ای خالهد    ودختر وی را خواستگاری کرد 

باش تهو در نهزد دوسهتت، پشهت مهن و پشهت خهود را         آرام

باز پیشنهادش را تکرار کهرد و بهر آن اصهرار    ای. خالد  شکسته

 ورزید و سرانجام آن دختر را گرفت.

این جریان به گوش ابوبکر رسهید و آن نامهة بلنهد را بهه وی     

: ایهن کهار آن   نوشت و زمانی که خالد در آن نامه نگریست، گفت

پس واقعه مالک  1خطاب( است. )عمربن« رسعیأ»مرد چپ دست 

 ای نبوده که به دست خالد در اسالم شکست. اولین شیشه

 
 . سه و سه و سه11

بهن   ههای حیهات بهه عبهدالرحمن     خرین لحاهخلیفه اول، در آ

 عوف گفت:

 کردم. . سه چیز کردم، کاش که نمی1

 کرده باشم.. سه چیز نکردم، دوست داشتم 8

 پرسیدم. می خدا . سه چیز را کاش از رسول4

وجهه   را بهه ههیژ   کاش خانة فاطمه سه چیز نخست:

که در  آن خانه برای جنر بسته شده کردم. هرچند بازرسی نمی

سوزاندم، و کهاش   بود. دوست داشتم فجأه سلمی را زنده نمی

                                                           
 .لسان العرب لغة عمر؛ 345همان ،  .1
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موضوع خالفت را در سقیفه بر گردن یکی از دو تهن؛ عمهر و   

 انداختم. ابوعبیده نمی

بن قهیس را اسهیر    کاش آن روزی که اشعث سه چیز دوم:

م زدم و دوسهت داشهت   گرفته و نهزد مهن آوردنهد، گهردن مهی     

هها،   ولیهد را بهه سهراغ از آیهین برگشهته      هنگامی که خالهدبن 

م... و دوسهت داشهتم   ماند می« القصه  ی»فرستادم خود، در  می

خطهاب را   فرستادم عمربن میبن ولید را به شام  زمانی که خالد

کردم تا هر دو دسهتانم را بها ههم در راه     هم به عراق اعزام می

 جا خلیفه دو دستانش را باز کرد. گستردم. در این خدا می

پرسهیدم   می خدا دوست داشتم از رسول سه چیز آخر:

باره کشمکش نکند.  احدی درآناین خالفت، از آن کیست؟ تا 

انصهار در امهر حکومهت، سههمی      پرسیدم آیها بهرای   کاش می

هست؟ و دوست داشتم از میرا  دختر بهرادر و عمهه سهؤال    

 1ها چیزی هست. کردم که در ته دل من از آن می

 ،ههای پشهیمانی   دربارة این نه چیهز مایهه   امه امینیعلّ

 ها چنین است: خالصه آن .نکاتی دارد

آرزوی خلیفه که کاش خالفت را در روز سقیفه بر عههدة  

سازد که خالفهت، حهق او نبهوده     نهادآ روشن می تن می آن دو

خطاب پهس از گذشهت انهدک زمهانی،      ن که عمربنااست؛ چن

چهه در   بکر، رویدادی ناگهانی بود. هماننهد آن  بیعت ابی گفت: 
                                                           

 .1/414؛ مروج الذهب، مسعودی 1312االموال، ابوعبیده/ .1
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داد. خهدا از آسهیب آن نگهاه داشهت و      ت ر  مهی زمان جاهلیّ

 هرکس همانند او قصد خالفت کند، او را بکشید.

دانم آن خطایی که آن  نویسد: من نمی می نیامه امیعلّ

ه شهدند، در کسهی   دو نفر در گزینش خلیفه مرتکهب و متوجّه  

است که انتخاب کرده است؟ یها در کسهی کهه گهزینش شهده      

یا در هر دو، یا این مسئله که آیا در اصل بها انتخهاب و    است، 

 توان خلیفه تعیین کرد؟ گزینش می

ه تصریح به خلیفهه بعهد از   همه پیامبران و رسوالن از قاعد

 اند. ها برای خود خلیفه بر نگزیده اند و امت خودشان، نگذشته

آیا از روی خردورزی است که بپنهداریم شهخن عاقهل و    

دارای رشد فکری، تصرف در مال خهود را پهس از مهرگ بهه     

بیگانگان واگذارد، در حالی که شناختی نسبت به او ندارنهد و  

داند کهه در میهان    ستند و او نیک میاطالع ه هایش بی از آرمان

زننهد   مردم، صالح و ناصالح وجود دارد که پیرامون او پرسه می

پیچنهد و گهاهی حهرص     آمیزند و به هم مهی  و با دیگران درمی

نهدی  مانگیهزد و چشهم آزمنهدی و آرزو    شدید برخی را برمهی 

کنهد. بها    سرشان مهی  و سبک دارد بعضی دیگر را به تکاپو وامی

ها یک فرد عاقل وصیت تصرف در اموال خود  ینوجود همة ا

خیر خانهدانش   گذارد؟آ اگر انسانی،  را به چنین بیگانگانی وامی
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کند. و به همین سبب وصیت در شهرع و   را بخواهد چنان نمی

 1ای دارد. قانون نیز جایگاه ویژه

ارزش دنیا، به این اهمیت اسهت،   مال بی ت دربارةاگر وصیّ

چطهور   پس دربارة خالفت و شهریعت جاویهدان پیهامبر   

ها، نوامیس،  خواهد بود؟ موضوعی که دربردارندة صالح انسان

ها، احکام، اخالق، صلح، مصالح عمهومی و بسهیاری از    دارایی

هها   امور زندگانی است که فههم بشهر عهادی از درک عمهق آن    

تهر نیهز گذشهت کهه عایشهه،       باشهد. پهیش   میقاصر و درمانده 

بن عمر و معاویه و سخن مردم عادی که گفتند: چوپان،  عبداهلل

گوسفندان و ساربان شتران یها سرپرسهت یهک زمهین، هنگهام      

 8کند. ها را به حال خود رها نمی رفتن، رمه

تهر اسهت؛ چهرا امهت در روز      امر امت که از آن کارها مهم

هها سهنگین و    دنهد و چهرا گهوش   سقیفه از این کار غفلهت کر 

امهت خهویش را    ها الل و فکرها خوابید. چرا پیهامبر  زبان

ههای آشهوب و حهواد      ههای فتنهه   سرخود رها کرد و دروازه

کننده را بهدان وسهیله بهاز گذاشهت و امهت را       تاریک و گمراه

ت را از رمهه گوسهفند و شهتر و یهک قطعهه      ناچیز شمرد و ملّ

                                                           
 .158نوری/  ،الریاض الصالحینر.ک: صحیح، بخاری و صحیح، مسلم و  .1
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چنان باشد.  شا که پیامبراعامتر دیدآ حا اهمیت مزرعه، بی

اش را به صراحت بهر زبهان آورد و    او وصیت کرد و نام خلیفه

و جانشین خهود   به امت خویش رسانید و این امر را به وصیّ

ت پس از او بهه وی خیانهت خواهنهد کهرد. ایهن در      فرمود: امّ

 1احادیث صحیح آمده است.

نیز فرمهود: تهو پهس از مهن رنه  و زحمهت        به علی

وان خواهی دید. علی پرسید آیا دیهنم سهالم خواههد بهود؟     فرا

ههایی در   فرمود: آری دین تو سالم خواهد بود. باز فرمود: کینه

ها را پهس از مهن آشهکار خواهنهد      ای هست. آن های عده سینه

 4یا علی تو گرفتار خواهی شد، نجنر. 8کرد.

که،  اول این  ای که کارش به پشیمانی کشیده، خلیفه وانگهی

را آرزو کرده که در روز سقیفه آهسته از آن مسهئولیت کنهار   چ

 -عمهر و ابوعبیهده  –رفته و آن را بهه گهردن یکهی از دو نفهر     

انداخت. آیا پذیرش مسئولیت، حهق او بهوده، کهه در ایهن      می

صورت پشیمانی ندارد و اگر باطل بود که پهیش آمهد، چنهین    

سهازد.   چیز پایة خالفت و شالو،ه حکم خلیفگان را ویران مهی 

ت را به گردن یکهی  که، چرا او دوست داشته که خالف دوم این
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انهد؟   دو نفر چه خصوصهیتی داشهته  ندازد و آن از آن دو تن بی

صهاحبان فضههیلت   و بزرگهان  ،کهه در میهان اصههحاب   درحهالی 

رسیدند. ناهر   ت آنان نمیاند که آن دو نفر به مقام و موقعیّ بوده

نگهوییم، آن دو در مقهامی   به شناختی که از صحابه داریم اگر 

توانیم بگهوییم کهه    اند، به صراحت می تر قرار داشته بسیار پایین

 اند. دارای مرتبة واالیی نبوده

و پههیش از همههه، سههرور مهها   در میههان یههاران پیههامبر

امیرمؤمنان وجود داشته صاحب پیشینه و برتری، و سرافراز به 

اندیشهی و   دامادی و خویشاوندی نزدیک پیهامبر. بها آن چهاره   

ها، و صاحب روز غدیر و دیگر روزهای مشهور و  تحمل رن 

کهریم و کتهاب عزیهز،     های معروف و به تصریح قرآن موقعیت

که به حکم آیة تطهیر، پهاک و مبهرّا از ههر     "مجان پیامبراعا"

کهه چهرا افسهار خالفهت را بهه دسهت        سوم این 1پلیدی است.

شهاهراهی  نداد که امهت را بهه راههی همهوار و بهه       علی

روشن برد و در متن راه مستقیم قرارشهان دههد و تهوده، او را    

کهرد.   یافتند که به بهشهت واردشهان مهی    راهنمایی ره یافته می

 خود در حق علهی  مها را پیامبراعا که همه این چنان

 8بیان فرموده است.
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 فاطمه بازرسی خانة

ه امه علّ 1کنهیم.  دار نمی با یاد آن رویداد تلخ، عواطف را جریحه

ضمن  کر چندین حهدیث نبهوی دربهارة صهدیقه      امینی

که او نسبت  از دنیا رفت درحالی نویسد: فاطمه طاهره می

اش را شکست، خشهمگین بهود و بهه     به کسی که حرمت خانه

 8کرد. دنبال هر نمازی او را نفرین می

 سه امر میانی

جریان سه امر میهانی، از ضهعف تهدبیر و نداشهتن بصهیرت و      

ل خلیفه حکایت دارد. در مهورد  و دوگانگی عقیده و عم بینش

قیس، ندامت خلیفهه بهه جها بهوده او پهس از ارتهداد        بن اشعث

کارهای زشتی کرد. اما ابوبکر نه تنها او را مجازات نکهرد کهه   

فههروه، را بههه عقههد او را درآورد. اشههعث جشههن  خههواهرش، ام

آن  نامعقول راه انداخت و صدای مهردم درآمهد و شهاعران در   

 4هایی دارند. زمینه سروده

 سه امر پایانی

ایهن سهه امههر، قصهور دانهش دینههی و ناآگهاهی فقههی خلیفههه را       

ای که احکام ار  را، که مورد ابتالی جامعهه   رساند. چه خلیفه می
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خالفت و جانشینی و حداقل آن اسهت   داند. اما مسئلة نمی ست، ا

که او شک داشت، آیا خالفت با گفتار صریح پیامبر تحقق یابد یها  

 با انتخاب مردم؟ هر چه باشد او در منصب جانشهینی پیهامبر  

جهها فقههط وجههدان بیههدار  دارای یقههین نبههوده اسههت. مهها در ایههن

دهههیم و نصههوص نبههوی را عنههوان  خواننههدگان را داور قههرار مههی

ها حدیث دربهاره خالفهت و    گاه ده آن امه امینیعلّ کنیم. می

الی  در البهه ها  آورد که آن می شخصیت ایمانی و عملی علی

 د و از آن جمله است:ان صفحات این کتاب پخش

إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی 

همانا من دو امر سنگین و ارجمند در میان شما باقی »

 «.عترتمگذارم کتاب خدا و  می

 «بیهتم  نشهین دارم: کتهاب خهدا و اههل    امن دو ج»همچنین 

را برگزیهد و   خدا بر اههل زمهین عنهایتی کهرد محمهد     »و

وحهی   برانگیخت باز و برای بار دوم عنایتی کرد به پیامبر

فرمود که زهرا را به عقد علی درآورد و او را وصهی خهویش   

علی برادر مهن، وصهی مهن، وار  مهن و خلیفهه و      »و « سازد

 1«جانشین من پس از من است

گویهد: ای کهاش در    می گرکه خلیفه در بستر م شگفت آن

 کرد. خصوص جانشینی از پیامبر سؤال می
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هها   پرسید همان می ر آن همه فرموده؛ دوم، اگر هم اوبماول، پیا

ها سنگین  شنید که بارها پیامبر فرموده بود؛ لیکن گویا گوش را می

ها موضوع را یک شبه بین خود حل و فصل کردند و  که آن یا این

 را به بوتة فراموشی سپردند. سخنان پیامبر اعام

 
 پرسد . یک یهودی از ابوبکر می12

د و نزد یک یهودی به مدینه آم پس از رحلت رسول خدا

هها را   ابوبکر رفت و گفت: من چند سؤال دارم کهه جهواب آن  

 داند: جز پیامبر، یا جانشین او نمی

 . خبر بده مرا از چیزی که برای خدا نیست.1

 . از چیزی که نزد خدا نیست.8

 داند. . از چیزی که خدا آن را نمی4

ابوبکر نتوانست جواب بدهد. آن مرد را به کفرگویی متهم 

مهن شهنیدم   برویهد   عباس گفت بهه سهراغ علهی    نکرد. اب

 گفت: طالب می بن ابی در حق علی اهلل رسول

خدایا دل او را هدایت کهن و  اللهم اهد قلبه و ثبّت لسانه؛ »
 «.زبانش را استوار گردان

طالب آمدنهد. آن یههودی    بن ابی همگی برخاستند نزد علی

چه را خدا  پاسخ داد: آن هایش را مطرح کرد و علی سؤال

خهدا   ررا پسه  رسهخن شهما یههود اسهت کهه عزیه       :دانهد  نمی

چه نزد خهدا   داند، و آن خوانید و خدا برای خود پسری نمی می
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  :چه برای خهدا نیسهت   ظلم و ستم به بندگان است. آن  :نیست

 شریک و انباز برای خداوند نیست.

طهاب  آن یهودی مسلمان شد و ابوبکر و دیگر مسلمانان خ

 اندوه. کنندة الکرب، ای برطرف جَرِّفَد: یا مّگفتن به علی

 بخوانید و داوری کنید.

 
 . گروه نصارا با سؤاالتشان13

این ماجرا را با طول و تفضیل، آورده اسهت.   امه امینیعلّ

الجالوت از ابوبکر بهه   ارشگر این روایت سلمان است: رأسگز

چند سؤال کرد، او نتوانسهت پاسهخ    عنوان جانشین پیامبر

 دهد و مردم به من نگریستند.

گفتم: به سراغ مردی بروید که اگر بهر مسهند قضها نشهیند     

برای اهل تورات، با تورات و برای اههل انجیهل، بها انجیهل و     

بهرای اههل قهرآن بها قهرآن داوری      برای اهل زبور بها زبهور و   

 اهلل آمهد و در مسهجد رسهول    ند. خبر دادم. علیک می

 نشست و چنین پاسخ داد:

. من و تو نزد خدا چیسهتیم؟ مهن در نهزد خهدا و پهیش      1

شهود؟   دانم چه می ام پس از این، نمی خودم تاکنون مؤمن بوده

ای و  و اما تو در نزد خدا و در پهیش مهن تهاکنون کهافر بهوده     

 شود. دانم بعد چه می نمی
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. جایگههاه خههود را در بهشههت و جایگههاه مههرا در دوز   8

رغبهت گهردم.    وصیف کن تا بدان رغبت کهنم و بهه ایهن بهی    ت

ام تها بهرای    فرمود: من پاداش بهشت و عذاب دوز  را ندیهده 

دانهم خداونهد بهرای مردمهان مهؤمن       تو تعریف کنم. لیکن می

بهشت، و برای کافران دوز  را آماده ساخته است. هرگهاه تهو   

کهرده   در این معنا شک و تردید داشته باشی با پیامبر مخالفهت 

 ای از اسالم نداری. و بهره

را بها   ای یا محمهد  . یا علیآ خدا را با محمد شناخته4

ام؛  خدا؟ فرمود: ای مرد یهودیآ من، خدا را با محمد نشهناخته 

 ام؛ زیهرا محمهد   را به یاری خدا شناخته لیکن محمد

ست، که خدا ای از بندگان خدا فریده و بندهانسانی محدود و آ

که به  دایت خلق برگزیده و به او وحی کرد. چناناو را برای ه

فرشتگان اطاعت را الهام فرموده اسهت و  ات خهود را بهدون    

 چگونگی و شباهت، به آنان شناسانده است.

. پروردگار در دنیا است یا در آخرت؟ در جواب فرمهود:  3

  ت. وقتههی بگههوییم فههالن چیههز در فههالنظههرف اسهه« در»واژة 

و خهدا محهدود نیسهت، و او ههر     ست، یعنی محدود است جا

 1داند... می  چه را در دنیا و آخرت هست، آن
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 بحث غلّو

ای از دانش خلیفه اول، در زمینة قرآن، سنت، فقهه   آن بود شمه

هها آیها ایهن، غلهو و      شریعت و احکام دینهی؛ بها مالحاهه آن   

گویی نیست که گفته شود: دانشی که نهزد ابهوبکر بهوده،     گزافه

گهویی   آیا این، غلو و گزافه 1است؟آ علیچند برابر دانش 

ها و فتواههای نقهل شهده از     نیست که گفته شود: مردم داوری

را گهرد آورنهد و دیدنهد     ابوبکر و عمر و عثمهان و علهی  

ها مطالبی است که نزد ابوبکر و عمر بهوده اسهت و     بهترین آن

وجود نن مخالف نار عمر از علی، کمتر است. لهیکن نهن   

، غلهو نیسهت   این وبکر در اصل یافت نشود. آیامخالف رأی اب

که گفته شود: ابوبکر و عمهر جهز آن دو از بزرگهان اصهحاب     

انههد و معههروف آن اسههت کههه  ای از علههی نکههرده سههؤال ویههژه

آیها ایهن، سهخن     8دانش را از ابوبکر آموخته اسهتآ  علی

ین بههزرگ و یههاوه نیسههت کههه گفتههه شههود: ابههوبکر از مجتهههد

آیهها  4طههور مطلههق، بههوده اسههت؟ بهههتههرین اصههحاب  دانشههمند

وشهمندترین  هگویی و غلو نیست که گفته شود: ابهوبکر   گزافه

 ت پیامبر بودهین آنان نسبت به سنّو داناتر اصحاب پیامبر
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آیا این،  1با وی بوده است. اهلل که از بعثت تا وفات رسول

نسبت داده شود: خهدا چیهزی در    یاوه نیست که به پیامبر

 8که آن را در سینه ابوبکر ریختم. سینه من نریخت، مگر آن

انهد: در رؤیها دیهدم کاسهه      کار به رؤیا کشیده و ادعا کهرده 

 هایم بزرگی شیر به من داده شد، آن را نوشیدم و دیدم در رگ

 هچه اضهافه مانهد آن را به   آن .بین پوست و گوشت جریان دارد

مردم در تعبیر آن رؤیا گفتند: ای رسول خهداآ آن،   ابوبکر دادم.

دانش بوده که خدا به تو عطا کرد و شما اضهافه را بهه ابهوبکر    

 4فرمود: درست گفتید. ای. پیامبر عطا فرموده

گویی نیست که گفته شود: از پسر عمر پرسهیدند   آیا این گزافه

دادند او گفت: ابهوبکر   چه کسانی فتوا می خدا در زمان رسول

 3دانم. شناسم و نمی و عمر و... از آن دو کسی را نمی

نویسههد: کههاش مههن و مردمههان،   مههی امههه امینههیعلّ

ههای   گویی با این دروغ دانستیم که هدف این فضیلت گزافه می

های ساده در  سر و ته و انداختن توده های  بی دار و یاوه جهت

دور کهردن آنهان از راه حهق و راه درسهت در      و هها  گاه لغزش

 شناخت مردان و ارزش سلف، چه بوده است؟آ
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س کهه بهه   ههای واههی بها سهخن شهارع مقهدّ       آیا این اندیشه

خشهنود نیسهتی کهه تهو را بهه عقهد کسهی        »فرمهود:   فاطمه

« درآوردم که اولین اسالم آورنده و دانشمندترین مسهلمانان اسهت  

هها حهدیث مبنهی بهر علهم و کمهاالت و        در تضاد نیسهت؟ و ده 

 تهر  پهیش چهه   دلیل، بها آن  و آیا سخنان بی 1؟های علی برتری

 ناهر دارنهد کهه علهی     آوردیم که همه صحابه و تابعین اتفاق

 بوده، در تقابل و تضاد نیست؟ دانشمندترین اصحاب پیامبر

لب  ت کسی از امت جز علیتوان به اعلمیّ چگونه می

 وار  دانش پیامبر اند تنها علی گشوده که همه گفته

، فرمود: به خدا سوگند من برادر، وصیّ است و خود موال

دار دانهش او هسهتم، پهس چهه کسهی بهه        و میهرا   پسر عمو

 ی او از من سزاوارتر است؟آجانشین

ابههوبکر  در سههینة دانشههی کههه گوینههد پیههامبروانگهههی، آن 

عبیهر گردیهد، چهه    ریخت، یا آن باقیمانده شیر در رؤیا که به علهم ت 

نیها،   ندیشید در کالم او دربهاره ابّ، کاللهه، ار   وقت جلوه کرد؟ بی

مهادربزرگ مهادری و موضهوع خالفهت و جهز       پهدری،   مادربزرگ

فتهوا   اهلل ها؟ آیا آن دو خلیفه با همین دانش در زمان رسول این

 اند. مگر نگویند: از کوزه همان برون تراود که در اوست. داده می

دانید که استناد به مجموعهة احادیهث    شما خواننده به یقین می

بعین دربهارة علهم   و سخنان صحابه و تا خدا صحیح از رسول
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ها و این آرای منقهول در علهم    نآ  و جمب میان و دانش علی

 بکر، مستلزم آن است که ابوبکر را از خهود رسهول خهدا    ابی

هماننهد دو   –درود خدا بر آنهان  –داناتر بدانیمآ زیرا پیامبر و علی 

همتههای قدسههی او، جههان علههی در همههه   برادرنههد و علههی

ها، وار  علم او، دروازة دانش او، انبان معلومهات او و   سرافرازی

بوده و اگر کسهی ابهوبکر را از    گنجور علوم و آگاهی محمد

نیز برتر پنداشته است. مهن گمهان    وی برتر دانست، از پیامبر

کسهی کهه از    ،ندارم مسلمانی به چنین کالمی دهان گشهاید. آری 

گویی دربارة ابوحنیفه حاشا نهدارد و او را در قضها و    غلو و گزافه

بهرای او مشهکل نیسهت بهه      1اعلم دانهد  اهلل داوری از رسول

برتری ابوبکر، که از ابوحنیفه برتر بهوده اسهت، قائهل باشهد. ایهن      

هها را   انگیهز اسهت کهه گهوش     گهویی نفهرت   و گزافهه  همان غلهوّ 

است ای پیروان ابهن حهزم،   د چه شیعه بدان معتق خراشد. نه آن می

 هآجوزیّ کثیر و ابن تیمیة، ابن ابن

 های علمی خلیفه پدیده

 8. نخستین جلوة دانش ابوبکر و پدیده علمهی او آگهاهی  1

خطهاب   و قهانب کهردن عمهربن    اهلل خلیفه از وفات رسهول 

فرماید: محمد،  عمران، که می سورة آل 133است با تالوت آیه 

                                                           
 چاپ دوم. 5/279. ر.ک: الغدیر 1

 .3/378؛ سیره، احمد زینی دحالن، حاشیه سیره، حلبی 191/تمهیدر.ک: باقالنی،  .2



   الغدیر همراه    001 

 

انهد.   پیش از او نیز رسهوالنی درگذشهته  ای نیست.  جز فرستاده

رد یهها کشههته شههد، آیهها شههما بههه جاهلیههت  یههپههس اگههر او بم

 گردید؟ برمی

انههد. بههاور کههردن مههرگ  ههها چههه غافههل بههوده آن یهههر دو

یک از صحابه، چندان دشهوار نبهوده    برای هیژ خدا رسول

اند، این انهدازه از قهرآن    است. حاشا آنان که حامالن قرآن بوده

اشند. این کتاب عزیز چنان چیهزی را قهانون الههی و    بهره ب بی

هههای نبههوی در  روایههت 1دانههد؛ سرنوشههت محتههوم بشههری مههی

الهوداع   حجة  هها،   تهرین آن  ختلف کهه پرجمعیهت  های م جایگاه

است، به همین جهت ح  خداحافای نامیده شهده اسهت و از   

 فرارسیدن مرگ خبر داده است.

 ا انکار عمرامّ

نه بدان سبب کهه آن  را انکار کرد؛  عمر، مرگ رسول خدا

که قبل از ابوبکر، پسر زائده آیه را بر او و دیگهر   دانسته را نمی

کهه   8«انک میّهت و انههم میّتهون   »صحابه خواند. همچنین آیه: 

ا عمهر  را بر آن اضافه کرد. امّ 4میرند فرماید: و مردم همه می می

کهه   التفات نکرد. درحهالی   روی بگردانید و به آیهاز پسر زائده 

کهه در   در سهیزده مهورد   ی بود و پیهامبر او صحابی بزرگ

                                                           
 .49؛ یونس/145عمران/ ؛ آل2انعام/ .1

 .32زمر، .2

 و... . 2/523؛ االصابة 5/242کثیر  ر.ک: تاریخ، ابن .3
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کرد، او را در مدینه جانشین خود کرده بود.  غزوات شرکت می

انکار عمر و ترساندن مردم برای سیاسهتی بهود کهه یهک شهبه      

 خهدا  خواست درباره خالفت رسهول  اندیشیده شد. او می

 1رج از مدینه بهود، بهازگردد.  صحبت نشود تا ابوبکر که در خا

نهد  ا خواهی برخی از سرشناسان اههل سهنت  شاهد بر این، عذر

توسهط عمهر،    خهدا  که گفتند سبب نپذیرفتن مرگ رسول

آشفتگی فکری و پریشانی حال او در آن لحاه بوده، که انسان 

و  8کنهد.  ها از آشکارترین چیز هم غفلهت مهی   در برخی لحاه

قت، عقل و ههوش از دسهت داده   اند عمر در آن و برخی گفته

نمرده لیکن او نهزد   گفت: به خدا سوگندآ پیامبر بود و می

 4پروردگار خویش رفته است.

 
 م:علمی دوّ . پدیدة2

را برنتابیهد و لهب بهه     اهلل در صلح حدیبیه، عمر رفتار رسهول 

 اعترا  گشود که آیا تو پیامبر راستین خهدا نیسهتی؟ پیهامبر   

آری، هستم. عمر: آیا ما بر حق نیسهتیم و دشهمنان مها بهر      فرمود:

   فرمود: بلی، چنین است. باطل نیستند؟ پیامبر

                                                           
 .2/294شرح مقاصد، تفتازانی  .1

 االثر. عیون .2

 .33صواعق، ابن حجر، .3
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پسندیم؟آ  مان، بر خود میفت: پس چرا زبونی را در دینعمر گ

کهنم و او   : من رسول خدا هستم، نافرمهانی او نمهی  پیامبر

بهه  گفتی: مها   یاور من است. عمر گفت: آیا تو نبودی به ما می

: آیها  کنیم؟ پیامبر آییم و آن را طواف می زودی به بیت می

کنهی؟   آیی و بیهت را طهواف مهی    من گفتم همین امسال تو می

آیهی و بهه    عمر گفت: نه. پیامبر فرمود: تو حتماً بهه بیهت مهی   

پردازی. عمر نزد ابوبکر آمده و از او ههم همهان    طواف آن می

 ه است.ها را شنید سؤاالت را کرده و همان پاسخ

این گزارش، تنهها بهر آن داللهت دارد کهه ابهوبکر، نبهوت       

را باور داشهته اسهت و طبیعهی اسهت کهه ههر        اهلل رسول

مسلمانی باید چنین باشد ایهن کجها و اثبهات اعلمیهت مطلهق      

 بکر در میان اصحاب، کجا؟ ابی

بکهر سهؤال نکهرده و     اول: عمر در میان اصحاب جز از ابی

شنید که ابوبکر  پرسید همان را می میدیگر اصحاب هم اگر از 

 فرمود. خدا تر نیز رسول گفته و پیش

دشههواری را مطههرح نفرمههود کههه  مسههئلة دوم، پیههامبر

ت مطلهق او در میههان  دانسهتن آن توسهط ابهوبکر دلیههل اعلمیّه    

او بایهد   1حجر مهانور داده اسهت.   اصحاب باشد، آنگونه که ابن

ت ارد که در کار او دقّبداند در تاریخ دیدهای تیزبینی وجود د

 سر هر امری، حسابگر است. کنند و خدا در پشت می

                                                           
 .19. صواعق، ابن حجر،1
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 م:علمی سوّ . پدیدة3

 امبرحجر از دالئل اعلمیت ابهوبکر در میهان اصهحاب پیه     ابن

طور مرسل نقل است که پهس از رحلهت    کند: از عایشه به نقل می

رد و عهرب از دیهن برگشهت و    نفاق، سهربلند که   خدا رسول

شان را جدا کردند و حوادثی بهرای پهدرم ر  داد کهه     فانصار ص

پاشهید و او آن همهه    ها را از هم می آمد، آن ها فرود می اگر بر کوه

جملهه اخهتالف در   داد. از  کشید و کارهها را فیصهله مهی    بار را می

بود. ابوبکر گفت: من شهنیدم رسهول خهدا     جای دفن پیامبر

ش بهه خهاک سهپرده    ن محل خهواب افرمود: هر پیامبری در زیر هم

شود و در میرا  او هم اخهتالف شهد. ابهوبکر گفهت: شهنیدم       می

فرمههود: مهها جماعههت پیههامبران، میراثههی بههاقی  رسههول خههدا

 ماند صدقه و هزینه نیکوکارانه است. چه از ما می گذاریم آن نمی

ه از عایشه آمده دو روایتی است از چه در این روایت مرسل آن

شنیده است. هرگهاه   دیگران، از پیامبرابوبکر که، تنها او و نه 

ای  او به نسبت همان دو روایت، داناترین اصهحاب باشهد صهحابه   

هها نقشهی نداشهته و در     اند که ابوبکر در آن ها حدیث شنیده  که ده

 ها حاضر نبوده، باید الاقل از ابوبکر داناتر باشند. شنیدن آن

، «کاللهه »، «ابّ»حجر ناآگهاهی خلیفهه را از معنهای     آیا ابن

و دیگهر امهور   « پهدری و مهادری   ههای  مهادربزرگ »، «نیا»ار  

 ؟دههد  ت ابهوبکر مهانور مهی   داند که روی اعلمیّه  را می شگفت
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ای هه  کنهد و آنهان را زاده   حجر مردم را قیاس به خهود مهی   ابن

 ؟شنوند که می پندارد، عقل ندارند درحالی سنر می

نبهوی  حجر، صحابه از شنیدن چنهدین حهدیث    به نار ابن

هها   اند و آن حدیث درباره مکان دفن پیامبر، چه تصوری داشته

 اند. را انبوهی از محدثان، مؤلفان در آثار خود آورده

فرمههود: میانههه قبههر مههن و مقبههرم، بوسههتانی از  پیههامبر

های بهشهتی اسهت. ایهن احادیهث را بخهاری، احمهد،        بوستان

نهی،  منصهور، بیهقهی، خطیهب، بهزار، طبرانهی، دارقط       سعیدبن

 1اند. ابونعیم و... گزارش کرده

ههای   تانی از بوسهتان هر که خوشنود است در بوسه »و نیز: 

 8«.ارد باید میان قبر من و منبر من نماز خواندبهشتی نماز گز

بعد از شهنیدن ایهن    خدا حجر، صحابه رسول به پندار ابن

اند و ایهن آگهاهی بهه     اطالع بوده همه احادیث از مکان دفن او بی

ابوبکر اختصاص داشته است؟ وانگهی اگر چنین امری بهود، بایهد   

انهد، از آن   پرداختهه  کسانی که به غسل و کفن و دفن پیهامبر 

خبهر بهودیم    گفت ما از دفن رسول خدا بهی  خبر دهند. عایشه می

کلنهر را در دل شهب شهنیدیم پهس چگونهه او       تا صدای بیل و

 گر محل دفن باشد؟آ تواند تنها گزارش می

                                                           
؛ وفاء الوفاء، 8/254؛ کنز العمّال 221و  11/292یخ بغداد، خطیب بغدادی . ر.ک: تار1

 ها کتاب دیگر. ؛ و ده1/323سمهودی 

 .4/412چاپ شده در ذیل ارشاد الساری  ، تحفة الباری .2
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و  که کلیت آن حدیث محل مناقشه اسهت  اما نکتة دیگر آن

گفت: آدم ابوالبشر در مکه وفات یافهت و در کنهار کهوهی در    

 و ابهراهیم خلیهل   1هند، دفن شد و یها در کهوه ابهوقبیس   

جا دفهن کهرد و    ساره را در آنخرید و  8ای را در حبرون همغار

 اسحاق در آنجا به خاک سپرده شدند.ش دش و پسروسپس خ

جنهازه او را   یعقوب در مصر وفات یافهت و یوسهف  

 4ه حبرون، مدفون ساخت.آورد و در همان مغار

 

 . پدیده علمی چهارم: حدیث میراث پیامبر4

پنداشهت کهه حهدیث بهاقی نگذاشهتن       در ابتدا چنین میحجر  ابن

میرا ، خاص خلیفه و دلیل اعلمیت او در میهان اصهحاب اسهت    

گوید: این حهدیث را علهی و    اما سخن خود را عو  کرده و می

اند، منتهها ابهوبکر حضهور     عباس و برخی کسان هم گزارش کرده

  هن داشته و دیگران بعد از طرح ابوبکر به یاد آوردند.

میزان  حجر جای شگفتی دارد. آیا گویی ابن این چند نقیض

 ت و داناترین بودن، همین است؟اعلمیّ

داشهت.   از دیگهر سهوی، اگهر چنهان حهدیثی صهحت مهی       

فرمود تا پهس   باید به خاندان و ارحام خود می خدا رسول

                                                           
 .1/22اثیر  ؛ کامل، ابن29الفراش، ثعالبی/ .1

 .11و  1/12طبری   تاریخ، .2
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از رحلهت او، براسههاس آیههات قرآنههی و سههنت نبههوی میههرا   

نخواهند که در این زمینه چه مصائبی پیش آمد و چرا حهدیث  

شهاهد   شد؛ لهیکن از فاطمهه صهدیقه   تنها ابوبکر پذیرفته 

خواستند و سرانجام ابوبکر بدان علت که شاهد باید دو مرد و 

 1یا یک مرد و دو زن باشد آن را مردود دانست.

که ابوبکر در این دعوی، بسیار مهردد بهود و    دیگر این نکتة

نامه نوشت فهدک را   قهپس از مراجعه مکرر فاطمه صدی

صراحت گفت عهرب بها تهو در    به  ند، اما عمر آمد وبرگرداند

ند از کجا هزینه خواهی کرد؟ و آن نامه را گرفهت و  حال جنگ

دهد که موضهوع نفهی میهرا  ههم از      پاره کرد و این نشان می

 های عجوالنه شب سقیفه بوده است. همان توطئه

یازده حدیث آورده که بعد از خلیفه، فهدک   امه امینیعلّ

ول، عمر بن خطهاب آن را  دست به دست شده است. در حدیث ا

در  8برگردانهد، کهه قصهة طهوالنی دارد.     اهلل به وارثان رسهول 

عبدالعزیز و مأمون، فدک در دسهت فرزنهدان فاطمهه     زمان عمربن

 4بود. اما در عصر متوکل او دوباره پس گرفت.

                                                           
 .31البلدان، بالذری/فتوح  .1

 .7/194الغدیر  .2

اهلل)ص( چنین گفت: ... کاش  و در جوار رسول 22-12بالغات النساء ابن طیفور/  .3
آمد وقتی که تو رفتی و خروار خاک میان ما و شما  پس از تو مرگ به سراغ ما می

 حائل گردید.
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انداز اثبات دانهاتر بهودن ابهوبکر     شگفتاآ ابن حجر در دست

خدشهه  « العلم و علی بابهها  انا مدینه»در صحت حدیث تواتر، 

کهه آن حهدیث صهحیح یها حسهن       وارد کرده است. فر  این

ابهوبکر ههم محهراب آن و عمهر دیوارههای آن، عثمهان         باشد،

سقف آن هستندآ شگفتا او معنای رمهزی و کنهایی حهدیث را    

 آور به زبان قلم رانده است. نفهمیده و سخنان خنده

 
 لاوّ . دلیری خلیفة2

پیش از اسهالم صهحنه رزمهی دال بهر دلیهری       از این خلیفه در

گزارش نشده است. پهس از اسهالم و در دوران مسهلمانی، در    

هها و حضهور ابهوبکر     با وجود فراوانهی آن  غزوات پیامبر

کهه   چیزی که نشان از دلیری او باشد نقل نشده است؛ جز ایهن 

او و رفیقش عمر، در جنر خیبر از مبارزه با مرحهب یههودی   

 1گریختند.

یث پرچم نیز دلیل بر فرار و هزیمت آن دو و نصهرت  حد

 8است. طالب ابی بن یروزی با مقاومت علیو پ

علویه منسوب به وی، این برتری  الحدید در قصیدة ابن ابی

 بزرگ را ثبت کرده است.

                                                           
 .9/124مجمع الزوائد  .1

 ها کتاب دیگر. و ده 2/324؛ صحیح، مسلم 8/191بخاری   صحیح، .2
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را فرامهوش  کهنم و آن دو نیهز فرارشهان     من فراموش نمی»

 «.است فرار از جلوی  دشمن گناهدانستند  کنند و می نمی

 هللا مهاجرای فرمهان رسهول    ،های شجاعت خلیفه از نشانه

کهه ابهوبکر ایهن کهار را نکههرد و      اسهت مبنهی بهر قتهل  والثدیههه    

گری کرد و چون دید او در حال نماز است، نمهاز او را بهر    قشری

طور  و دست خالی برگشت. همین م داشتمقدّ اهلل امر رسول

و سومین بار که علی مأمور آن کار شد و رفت، اما  والثدیهه،   عمر

 شد. بود، کشته می جا رفته بود و اگر می از آن

در اثبهات  « بة  بین الصحا ضل فامال»حزم در کتاب  ، ابنآری

حهدیثی بهدون سهند     ،عت و دلیهری برتر بودن ابوبکر در شجا

کهههه ابهههوبکر در روز بهههدر تنهههها پاسهههدار و نگهبهههان  آورده

 1در سایبان بوده است. اهلل رسول

در مقابل آن، حدیث صحیح ابن اسحاق است کهه رسهول   

بن معها  همهراه    بود و سعد« سایبان»ر روز بدر در د خدا

دادند، مبادا کهه دشهمن    حانه کشیک میای از اصحاب مسلّ عده

 8حمله غافلگیرانه کند.

بهه روز بهدر،    وانگهی موضوع حراست و نگهبانی پیامبر

ای از  های مختلف عهده  تبه ابوبکر اختصاص نداشت و در موقعیّ
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شهب بهدر، ابهوبکر در روز بهدر،     اصحاب مانند سعد بن معا  در 

بهن شهعبه در    ةزبیهر در خنهدق، مغیهر     لمه در احهد، بن مس محمد

ه و حدیبیّه و ابو ایوب انصاری در راه خیبر در شب زفاف با صفیّ

واقعه حنین، حراست و نگهبانی را بر عههده  برخی دیگر در شب 

چنان ادامه داشهت تها در حه      هم حراست از پیامبر 1گرفتند.

: خهدا تهو را   8«واهلل یعصمک من النهاس »خداحافای با نزول آیه: 

 4کند، تعطیل شد. )از گزند مردم(، حفب می

چنهان اهمیهت    اگر موضوع حراست ابوبکر در روز بدر، آن

و حمزه و عبیده، سزاوارتر بود که آیه در  ؛ او از علیداشت می

شأنش نزول یابد کهه در حهق آنهان در آن روز نهازل گردیهد:      

دو گهروه )مهؤمن،   : اینهان  3«خصمان اختصموا فی ربهرم  نِهذا»

 2پروردگارشان جدال کردند. کافر( دشمنان همند، دربارة

من المرؤمنین  »همچنین اگر آن گزارش صحت داشت؛ آیه 

: از مؤمنان مردانی هستند که 0«عاهدوا اهلل علیهرجال صدقوا ما 

در حهق علهی و    بر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایسهتادند. 
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   الغدیر همراه    011 

 

 همچنهین آیهه   1شهد.  بهن حهار ، نهازل نمهی     ةحمزه و عبیهد 

او اسهت کهه تهو را بها      8«هوالذی ایردک بنصرره و برالمؤمنین   »

ش توسههط مؤمنههان، تأییههد فرمههود. در شههأن  نصههرت و یههاری

وَ مِرنَ  » همچنین آیهة  4یافت. نزول نمی ن علیامیرالمؤمنی

 3«رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ سَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اهلل وَ اهللالنَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْ

 2یافت. ، اختصاص نمیبرای موالی ما علی

در روز بدر به جای ندایی که در منادی خدا چنان که رضوان  هم

سر داد، راجب بهه  )ال فتی الّا علی ال سیف الّا  والفقار( شأن  والفقار 

شمشیر ابوبکر که در روز بدر در سایبان بر باالی سر او گرفته بوده، 

و برپا  خونین پیامبر اعامهای  داد و از سویی مگر جنر ندا می

همهواره در   مخصوص بدر بوده است؟ آیا پیامبر ،کردن سایبان

که  گذاشت، یا این و گام به میدان جنر نمی رامیدآ زیر آن سایبان می

شد و محهافب خهود )ابهوبکر( را در زیهر      های پیکار می وارد معرکه

 کرد؟آ سایبان، جانشین می
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018   تاریخیهای  غلو و زمینه  

در روز خیبر به یهک جههادگری کهه تهازان و      پیامبراعام

ت نیهاز  ناگریز در خدمت باشد، و پشت به دشهمن نکنهد بهه شهدّ    

 داشت آیا او گریز پای نبود؟آ جا حضور داشت و خلیفه دلیر هم آن

کتب خالفت، تحریف تاریخ مه است که مورخان جالب توجّ

که از آن دو تن ناتازنده و گریزنهده نهام بهرده شهده،      کرده و با این

پرچم را به دست مردی داد، او کهاری نکهرد    اند پیامبر نوشته

آیا آن مرد ناشهناخته بهود، نهه هرگهزآ کجها بهود آن        1و برگشت،

های یهود و یاسر در جلویشان، انصهار   انگتر در روزی که ی شجاع

در جایگههاهش رسههید و آن روز  اهلل را کنههار زد و بههه رسههول

 8برای رسول خدا، روز سختی بود و اندوهگین گشت.

فرسهتاد و   در آن روز، سلمه بن اکوع را به سراغ علی

سبب درد چشم شدید در مدینه مانده بود و حتی جلوی او به 

دید، سلمه دست او را گرفهت و بهه خیبهر     پای خویش را نمی

 در گوش همه، طنین انداخته بود: آورد و سخن پیامبر

 4گریزد. پرچم را دست مردی دهم که او تازنده است، هرگز نمی

کهه   هگها  دلیرترین صحابه باز، در زیر سایبان بهود آن آیا آن 

با ادب ویژة خود دو زره بر تن و بهر سهر    اهلل خود رسول

 خود و سپر در دست و با نیزه گام در میدان نهاده بود. کاله
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   الغدیر همراه    019 

 

در روز احد، آن روزی که گرفتاری و امتحان دشواری بود 

راه یافت و به سویش سنر پرتهاب   اهلل و دشمن به رسول

ش آسیب دید و ا اش خورد و دندان رباعیه کردند و آن به گونه

صههورتش شههکافت و زخمههی شههد و در حههالی کههه خههون از 

 کرد، فرمود: صورتش پاک می

شوند مردمی که صهورت پیامبرشهان را    چگونه رستگار می

بهها خههون رنگههین کردنههد در حههالی کههه او آنههان را بههه سههوی 

 1خواند. می پروردگارشان فرا

کهه  گهاه   آیا آن دلیرترین صحابه باز، در زیر سایبان بود، آن

را تنهها گذاشهتند و پراکنهده     مردم در صحنه احهد پیهامبر  

گویهد قتلگهاه را جسهتم اثهری از پیههامبر      گشهتند و علهی  

کند. لیکن خدا به سهبب   ندیدم. گفتم به خدا قسم او فرار نمی

عملکردها، خشم کرد و پیامبرش را باال برد. گفهتم خیهری در   

کردم راه زندگانی نیست و سپرم را شکستم و به دشمن حمله 

در آن روز  را دیههدم. علههی اهلل بههاز کردنههد و رسههول

شانزده زخم کاری برداشته بود که تنها یکی کافی بهود او را از  

جههز جبرئیههل، او را از زمههین بلنههد  کههس درآورد و هههیژ یپهها

 8کرد. نمی

                                                           
 .3/27هشام  سیره، ابن .1
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011   تاریخیهای  غلو و زمینه  

ههایی کهه    در یکهی از گهودال   خهدا  آن روز که رسول

هها بیفتنهد و    ابوعامر کنهده بهود تها مسهلمانان نادانسهته در آن     

دسهت او را گرفهت و    در آن واقب شهد، علهی   پیامبر

آن دلیرترین اصحاب  1طلحه بلند کرد و او بر دو پایش ایستاد.

 برد؟ کجا بود آیا او در سایبان به سر می

دیهده شهد: دو   در میدان کارزار  روزی که رسول خدا

آن  8یا سعدیه، الفضول و فضّه های  ات ت به نامزره بر تن داش

 ترین در کجا بود، در زیر سایبانآ شجاع

آن روزی که هفتاد زخم شمشیر بهر چههرة مبهارک پیهامبر     

آن دلیرتههرین  4خههورد و خههدا از گزنههد همههه، حفههب فرمههود، 

 برد؟ در سایبان بود؟ اصحاب در کجا به سر می

بهن منهذر،    تن: علی، زبیر، ابودجانهه، حبهاب   روزی که هشت

بیعهت   اهلل بن حنیف و تنی چند برای جانبازی، با رسول سهل

 برد؟ ترین یار کجا بود؟ در سایبان به سر می این شجاع 3کردند،

از سویی و ابودجانه از دیگر سو و  آن روزی که علی

منهذر،   بهن  کردنهد و حبهاب   دفاع می بعضی دیگر از پیامبر
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   الغدیر همراه    010 

 

ایههن  1بههرد مشههرکان را همچههون گوسههفندانی، بههه سههمتی مههی

 دلیرترین یار کجا بود؟ در زیر سایبان آرام داشت؟

در زیهر   اهلل ل آن روز که آتش جنر روشن شد و رسو

فرستاد که بیاید و او  پرچم انصار نشست و به سراغ علی

 8شکن. گفت: منم دشمن آمد و می می

اش برگشهت   نزد خانوادهاز میدان به  اهلل روزی که رسول

و شمشیر را به دخترش فاطمه داد و فرمود: خون ایهن را بشهوی   

ای دخترک منآ به خدا سوگند امروز ایهن، بها مهن راسهت آمهد،      

 در سپر خویش آب آورد تها پیهامبر   همان روز که علی

ای بوریها   ، پارهبنوشد و خون سر و صورت بشوید و فاطمه

خاکستر بر زخهم نههاد و خهون بنهد     برگرفت و آن را سوزانید و 

 آن صحابه دلیر کجا تشریف داشت؟ 4آمد؛

زمانی که صدای جبرئیل در فضا، طنین افکنهد: شمشهیری   

ترین یار  نیست. شجاع جز  والفقار و جوانمردی جز علی

 غار، کجا بود؟ همان روز که حسان در آن زمینه چنین سرود:

برطهرف نشهده    جبرئیل، آشکارا ندا در داد و گرد و خاک،

بود. مسلمانان پیرامون پیامبر مرسل، حلقه زده بودند نهدا آمهد:   

                                                           
 .143همان/ .1

 .3/19ابن هشام   ،سیره .2

 .3/92سعد  طبقات، ابن .3



011   تاریخیهای  غلو و زمینه  

 1نیسهت.  انند علهی مشمشیری جز  والفقار و جوانمردی 

 آن یار دلیر کجا بود؟

با جراحت صورت، بها   در روز حمراا االسد که پیامبر

دیده، لب پهایین از درون خسهته،    پیشانی شکسته، دندان آسیب

ن قمئهه در ههم کوبیهده و پوسهت زانهوانش      بشانه از ضربت ا

ترین، کجها حضهور داشهت، در    آن دلیر 8خراشیده، بیرون آمد،

 ان؟آیب زیر سا

، در گرماگرم پیکار، که مردم فهرار را برقهرار   روز حّنیندر 

را جهز چههار تهن از جملهه      ترجیح داده و پیرامون پیامبر

علهی و عبههاس، خههالی کردنههد و احههدی از مشههرکین نزدیههک  

تهرین یهار در چهه     آن شجاع 4شد. که کشته می شد مگر آن نمی

 موقعیتی بود در سایبان؟آ

 خهدا  آن دلیرترین یار کجا بود که در روز احزاب رسهول 

کردنهد و گهرد و خهاک     اش خاک خندق را بار مهی  همراه صحابه

 خواند: را پوشانده بود و می پیامبر شکم سفید

کردیم و زکات نداده و  خدایاآ اگر تو نبودی ما راه پیدا نمی

ها را به هنگهام   آرامشی بر ما فرود آر و گام خواندیم. نماز نمی
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   الغدیر همراه    011 

 

دیدار دشمن، استوار بدار. همانا اینان به ما تجاوز کردند و اگر 

 1هیم گرفت.ها را خوا گری داشته باشند، جلو آن فتنهد قص

 فرمود: اهلل آیا آن دلیرترین یار در روزی که رسول

در  2«یک ضربت علی، بهتر از عبادت انس و جهن اسهت.  »

 زیر سایبان بود؟

آری برای خلیفه دلیر، در روز احهد یهک موقعیهت رزمهی     

بکر کهه از مشهرکان    بن ابی ثبت شده، آن هنگام که عبدالرحمن

 بود مبارز طلبید و رجز خواند.

ابوبکر ایستاد و گفت: من همانم کهه تهو خواسهتی او ههم     

رجزی خواند. عبدالرحمن گفت: اگر نبهود کهه تهو پهدر مهن      

 تافتم. و روی برنمی 4گشتم هستی. از جنر تو بر نمی

 بحث سایبان

جاحب نخستین کسی است که بحث سایبان و نقهش آن را در  

 3برتری خلیفة اول، بازگو کرده است:

ی کارزار و کشتن پهلوانان نامدار، چنهدان  ها ورود به میدان

ایة برتری نیست و اگر چنان امری، مالک باشد امثال زبیهر و  م

                                                           
 .4/98کثیر  تاریخ، ابن .1

؛ 8/151. این حدیث با تعبیرهای مختلف نقل شده، کنزالعمال 3/32مستدرک، حاکم  .2
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014   تاریخیهای  غلو و زمینه  

تههر باشههند، کههه   بافضههیلت اهلل ابودجانههه بایههد از رسههول 

فقط یک تن را کشته و در میدان جنر بدر حضور  پیامبر

نیافته و به همراه ابوبکر در زیهر سهایبان نشسهته اسهت؛ زیهرا      

ت او بسهتگی  د و سرنوشت پیکار به تهدبیر و مهدیریّ  رئیس بو

داشت و شکست او شکست سپاه بود، نه به کشهتن یها کشهته    

 شدن چند سرباز.

نویسد: ما در پاسخ این افسانة درههم   می امه امینیعلّ

عفر کنهیم و بهه جهواب ابهوج     بافته و ناهمگون، لهب تهر نمهی   

 1که گفت: کنیم اسکافی معتزلی بسنده می

را از روی عقیهده و بهاور گفتهه     یچنهان مطلبه  اگر جاحب 

باشد سخنی بزک کرده و تهی از معنا و حقیقت گفته است. آیا 

دلیرترین بشر اسهت و همهواره    خدا داند که رسول او نمی

های نبرد وارد شده و چنهان پایهداری و ثبهات نشهان      در میدان

 کرد؟ داد، که افراد را دچار شگفتی و حیرت می می

د، جز چهار تن، علی، طلحه، زبیهر و ابودجانهه   مگر در اُحّ

ها فرار کردند و علی به تنهایی جنگیهد    نبودند که سه نفر از آن

تا تیرهایش پایان یافت و به عکاشه فرمان داد تها بهرایش تیهر    

 اش شکست؟ آماده کند، و آنقدر تیراندازی کرد که کمانچه

خلف رفت، و برخهی   بن خود به جنر ابی خدا رسول

ران گفتند اجازه دهید ما به سراغ او رویم. لیکن او نپذیرفت یا
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   الغدیر همراه    015 

 

ه مای از دست حار  گرفت و سپس تکانی خورد و ه و دشنه

مانند مور و ملخ به این طرف و آن طرف پریدیم و او دشنه را 

 چنان بر اُبّی فرود آورد که مانند گاو به صدا درآمد. آن

او در میهدان  اگر چنین هم نبود جز این آیهه در اسهتواری   

 نبرد، کافی است:

 ْإِذْ تُصْعِدُونَ واَلَ تَلْوُونَ عَلَی أَحَدٍ وَالرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ فِی أُخْرَاکُم

 وَ مْکُابَصَا أَمَ الَ وَ مْکُاتَا فَی مَلَعَ واْنُزَحْتَ الَیْکَفَأَثَابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّ

ونَلُمَعْا تَمَبِ یرٌبِخَ اهللُّ
1 

رفتید و  کردید و از دامنه کوه باال می گاه که فرار می آنو »

گردانیدید و رسول در گروهی دیگر شما  به احدی سر برنمی

 «کرد. را صدا می

همین فرار بسیاری از اصهحاب و بهاالی کهوه رفهتن و بهه      

ه نکهردن سهربازان، دلیهل پایهداری و ثبهات او در      احدی توجّ

 اختیار ننموده است. میدان است که هرگز فرار را بر قرار

در روز حنین هم با نه تهن از کسهان نهزدیکش ایسهتادگی     

کرد و در حالی که مسلمانان، مههاجرین و انصهار فهرار کهرده     

کرد و مشتی شن و ماسهه   بودند او با شمشیر و نیزه کارزار می

 ها. برگرفت و به روی دشمن پاشید و فرمود: زشت باد روی

 همتا، گوید: الور بیطالب آن د بن ابی وانگهی علی

                                                           
 .153عمران، آل .1
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گشت ما به  شد و تنور جنر داغ می هرگاه کار سخت می»

 «گرفتیم. اش سنگر می پناه برده و در زیر سایه اهلل رسول

ها گهام جلهو    گوید، پیامبر در جنر پس جاحب چگونه می

 ها نشد، چه دروغ بزرگیآ ننهاد و داخل صف

و رسهول  که، چه مناسهبتی میهان ابهوبکر     اما نکته دیگر این

 پردازد. خدا وجود دارد که جاحب به این مقایسه غلط می

فرمانده کل و صاحب دعوت و رئیس اسهالم و   پیامبر

و دوسهت و   شهده اسهت   ها به او دوخته مسلمین است. چشم

پرسهتان را   دشمن او را زیر نار دارنهد. اوسهت کهه دیهن بهت     

 ناک و کینة قریش و عهرب را برانگیختهه و بها بیهزاری از     عیب

هایشان را کباب کرده اسهت و سهپس    خدایان موهوم آنان، دل

 رؤسا و بزرگانشان را کشته است.

دار در میدان جنر است که همهواره بایهد    او همانند پرچم

شکسهت اسهت. پهس     در اهتزاز باشد و خوابیدن آن به معنای

 تواند داشته باشد: فرمانده سپاه اسالم حاالتی می

و پشهتیبان آنهان    را ببینهد  سپاهیان ماند تا دیگر او عقب می. 1

 ها را شناسایی کند. باشد و ضمن تدبیر و مدیریت جنر، کاستی

کرد تا  د و در سینة صفوف حرکت میاافت . گاهی جلو می8

هها کهه روحیهة     ت پیهدا کهردن آن  مایة دلگرمی ضعیفان و جرئ

 ها به وجود آمده است، گردد. پذیری و فرار در آن شکست
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سپاه و در گرماگرم کارزار، اوسهت   دو برخورد. در صورت 4

که باید صالح را بسنجد و عمل کند؛ زیرا در ایهن هنگامهه اسهت    

مقهام  شهود. پهس    که دلیری دلیران و فرومایگی دیگران آشکار می

منزلت ابوبکر کجها و چهه   کجا و خدا رسول ایریاست عام

جای مقایسه است؟ اگر ابوبکر در کار رسهالت و نبهوت، شهریک    

یامبر بود، جا داشت جهاحب چنهین برداشهتی داشهته باشهد. امها       پ

و از عهرب  ترین مسهلمانان و ترسهو بهوده     ابوبکری که از ضعیف

نداخته و شمشهیر بهه کسهی نکشهیده و     کسی را نکشته و تیری نی

خونی نریخته است، همانند یک سرباز عادی در سپاه اسالم بوده، 

نمونه وقتی پسهرش   دارد. برای اهلل چه جای مقایسه با رسول

عبدالرحمن در احد که با مشرکان بهود و ابهوبکر او را دیهد و بهه     

خشم آمد و بهه انهدازة یهک انگشهت، شمشهیر از نیهام برکشهید        

فرمود: ای ابابکر شمشیر در غهالف کهن مها را از     خدا رسول

این جمله را نگفت مگهر بهرای    مند ساز. پیامبر وجودت بهره

کهرد کشهته    نر نیست و اگر مبارزه میدانست او اهل ج که می آن

گوید اقدامات جنگهی، برخهورد بها     شد پس جاحب چگونه می می

آیها سهتون    پهلوانان مشرک، دارای فضیلت نیست و   یالن و کشتی

ها ایسهتاده، آیها دیهن     ها و دالوری اسالم جز بر همان سلحشوری

هها اسهتوار و قهرار یافهت؟ گویها جهاحب قهرآن را         جز بر آن پایه

 وانده که خدا تعالی فرمود:نخ
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 ٌإِنَّ اهللَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیَان

مَّرْصُوصٌ
1 

پیکار  ،صف واحددارد که در  همانا خدا کسانی را دوست می»

 «ادی پوالدین هستند.گویا بنی .کنند  می

تعهالی، ثهواب و پهاداش اسهت پهس       یمعنای محبت خدا

هرکس در این صف گامی اسهتوارتر داشهته باشهد و پیکهاری     

تر اسهت، و معنهای برتهری همهین      ب زیاد کند، نزد خدا محبو

ترین مسلمانان در نزد خدا اسهت   محبوب است. پس علی

چون او در این صف پهوالدین، گهامی اسهتوارتر داشهته و بهه      

جلهوی دشهمن نگریختهه و     اتفاق همه مسهلمین، او هرگهز از  

 که کشته شده است. احدی به جنر او نیامده مگر آن

 آیا جاحب، این آیه را نشنید که خدای تعالی فرمود:

ّل اهلل المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیماًو فض
8 

خدا جهادکنندگان را بر نشستگان با پاداش بزرگی، برتری »

 .«داده است

ِهَنَّالجَ مُهُلَ نَّأَبِ مْهُالَوَمْأَ وَ مْهُسَفُنْأَ ینَنِمِؤْمُالْ نَی مِرَتَاشْ اهللَ نَّإ 

ی ا فِقًّحَ هِیْلَعَ داًعْوَ ونَلُتَقْیُ وَ ونَلُتُقْیَاهلل فَ یلِبِی سَفِ ونَلُاتِقَیُ

                                                           
 .4صف، .1

 .92نساء، .2
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 واْرُشِبْتَاسْفَ اهللِ نَمِ هِدِهْعَی بِفَوْأَ نْمَ وَ آنِرْقُالْوَ لِیْجِنْاإلِ وَ ةِارَوْالتَّ

یمُظِعَالْ زُوْفَالْ وَهُ کَلِذَ وَ هِم بِتُعْایَی بَذِالَّ مُکُعِیْبَبِ
1 

هایشان را به بهای  ها و دارایی همانا خدا از مؤمنان، جان»

شوند براساس وعدة  کشند و کشته می بهشت خرید آنان که می

راستی که در تورات، انجیل و قرآن داده شد و کیست که از 

باوفاتر باشد. پس مژده باد شما   داده، خدا نسبت به تعهدی که

 «را به داد و ستدی که کردید و آن، رستگاری بزرگی است.

 یا فرمود:

 مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ مَنْ حَوْلَهُم مِّنَ االَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَن

لِکَ بِأَنَّهُمْ الَ یُصِیبُهُمْ اهللِ واَلَ یَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهِ ذَ رَّسُولِ

اهللِ وَ الَ یَطَؤُونَ مَوْطِئًا یَغیِظُ  فِی سَبِیلِ مَخمَصَ ٌأٌ واَلَ نَصَبٌ واَلَ ظَمَ

الْکُفَّاَر واَلَ یَناَلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیاْلً إاِلَّ کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ 

ینَاهللَ الَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِ
8 

نشین پیرامون آن، نباید از رسول  اهل مدینه و اعراب بادیه»

های خود بیش از جان او رغبت  خدا باز مانند و به جان

نشان دهند زیرا هیچ تشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا 

رسد و در هیچ جایی که کافران را به خشم  ها نمی به آن

گیرند  یگذارند و هیچ کامی از دشمن نم آورد گامی نمی

ای برای آنان نوشته  که بدان سبب عمل شایسته مگر آن

 «سازد. شده که خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی

                                                           
 .111، توبه .1

 .122توبه، .2
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های مردم در جهاد، متفاوت اسهت و برخهی    تموقعیّپس، 

کهه بهه    کهس   را بر بعضی دیگر برتری است. بهرای مثهال، آن  

تیر و شمشیر رودررو است، چنهین    دشمن نزدیک شد با نیزه،

ای، بر دوش دشهمن، سهنگینی بیشهتری دارد و بهه      جهد کننده

کسی که در میهدان هسهت،     همین اندازه، او برتری دارد. تا آن

گذارد؛ لیکن او در تیهررس   کند. لیکن گامی جلو نمی یاری می

، اینهان دارای مراتهب   ار نیسهت دشمن ایستاده و از آسیب برکن

 ند.هست فضل

اگر ترک کارزار و خهودداری از کشهتار در اثهر ضهعف و     

شد، پس حسان بن ثابهت،   موجب شایستگی ریاست می  ترس،

که بسیار ترسو بوده، از همه به ریاسهت و زعامهت، سهزاوارتر    

در میهادین   ههای علهی   است. اگر به زعم جاحب، برتهری 

کشتار کمتهر   قیاس که پیامبرنبرد نادیده گرفته شود، بدان 

کرده است، برتری ابوبکر در امهر انفهاق و هزینهه کهردن زیهر      

 کمتر داشته و انفاق کرده است. رفت که پیامبر سؤال می

را داشتند و به او  با این همه، قریش قصد جان محمد

را بکشند. بهرای   خواستند علی رسید، می که دستشان نمی

و شیبه و ولید به میدان آمده مبهارز  مثال در جنر بدر که عتبه 

ها فرستاد.  برخی انصار را به جنر آن خدا طلبیدند رسول

مجاهدان خویشاوند مها را بهه    لیکن آنان گفتند ای محمد

بهن حهار     ةعلی و حمزه و عبید جنر بفرست و پیامبر
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عتبه را کشت و در   ولیدبن را به میدان فرستاد و امام علی

ست و شیبه توسط حمزه کشته شد و هنهد  قتل عتبه شرکت ج

 بر ایشان مرثیه خواند و چنین گفت:

ت ای علیآ تو کمر مرا با آن قتل شکستیآ بهه سهبب اهمیّه   

ههها همههواره نگههران  در معرکههه پیههامبر وجههود علههی

کرد، تا آسیبی به وی  اش دعا می بود و برای سالمتی علی

 بنبها عمهرو   نرسد و هنگهامی کهه در روز خنهدق علهی    

دو دست به آسمان بلند کهرد و   رو شد پیامبر ، روبهبدودع

 در میان یاران چنین گفت:

بن حار  را در بدر از ةخدایاآ اگر حمزه را در احد و عبید

را برای من نگاهدار. خهدایاآ تنهها    من گرفتی، امروز علی

و وقتهی صهدای تکبیهر از    –مگذار که تو بهترین وارثان هستی 

 عمرو را کشته است. معلوم شد علی -میدان شنیده شد

مؤمنهان را از پیکهار   خداونهد  »ای که فرمود:  ابن عباس آیه

 1داند. دربارة علی می «نیاز کرد بی

 غریق به هر خسی چنگ اندازد

برخی از اهل سنت در اثبات دلیری خلیفه خود را زیاد بهه زحمهت   

این بهاب بهه   ها در  انداخته تا شجاعت خلیفه را به اثبات رسانند. آن

 اند. اصطالح همانند غریقی، به هر خسی چنر انداخته

                                                           
 .25احزاب، .1



041   تاریخیهای  غلو و زمینه  

تبب او حلبهی ههم در اثبهات دلیهری خلیفهه بها        قرطبی و به

عمران که بعضی به اسهتناد آن آیهه    سوره آل 133استناد به آیة 

نویسد: این آیه داللهت بهر    اند، می اعلمیت خلیفه را اثبات کرده

 مرگ پیامبر خود را نباخت.دلیری ابوبکر دارد؛ زیرا او در 

که عمر بهه   گوید در روز وفات رسول خدا قرطبی می

شهد و عثمهان    جنون آنی دچار شد و منکر مهرگ پیهامبر  

پنهههان گردیههد،  زبههانش بنههد آمههد و الل گشههت و علههی 

بن انیس، دق مرگ شد، این ابهوبکر دلیهر بهود کهه فهرا       عبداهلل

یهن در اثبهات   اعتراف کهرد و ا  اهلل رسید و به مرگ رسول

 1دلیری خلیفه کافی است.

از قرطبههی بایههد پرسههید، آیهها مههدلول آیههه، جههز مههرگ     

مطرح کرده است، پهس بهه کهدامین داللهت، از      اهلل رسول

 شود؟ گانه، شجاعت خلیفه از این آیه مستفاد می های سه داللت

وانگهی او بین شهجاعت و قسهاوت، فهرق نگذاشهته و آن     

ده است؛ البته پشیمانی عمر و عدم استدالل تار عنکبوتی را تنی

ها بوده تا برنامه پیش رود.  بازی آن قدرت تکلم عثمان سیاست

اهلل را  باکانه مرگ رسهول  از سوی دیگر، آن حالت ابوبکر که بی

به زبان آورده و هیژ تأثیری نشان نداده، اگر چیهزی را اثبهات   

 کند، آن برتری او بر رسول خداست که در مواردی از مصیبت

ن را وارده، اظهار تألم و اندوه کرده و در زمانی که عمهر بهانوا  

                                                           
 .3/35سیره، حلبی؛ 4/222قرطبی   ر.ک: تفسیر، .1
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در مههرگ دختههرانش او  زد شههان، چههوب مههی بههه سههبب گریههه

که عثمان متأثر نبوده و در همان شب  حالی گریسته است در می

 1کلثوم با همسر دیگرش به سر برده است. ام  وفات

از طرفههی، برخههی سههبب مههرگ خلیفههه را هههم مههرگ     

اهلل،  اند، که اندام او، پس از رسهول  لمداد کردهق خدا رسول

 8مرگ شد. یافت و سرانجام دق شد و کاستی می آب می

دانم کدام خصلت خلیفهه را   نویسد: من نمی می امه امینیعلّ

هایش و یا آن علم و دانش که میزان  . آن دلیریدکن به اسالم وابسته می

 داشته باش و مپرس.آن را شناختی و یا چیز دیگر. تو گمان نیک 

گهویی و دلیرتهر شهمردن خلیفهه،      به دنبال این همه گهزاف 

انهد. او گویهد: اولهین     مسعود نسبت داده چیزی است که به ابن

، کس که با برکشیدن شمشیر اسالم را آشکار کرد محمهد 

که پیامبر گفته است: اگر ابوبکر  گو این 4اند. ابوبکر و زبیر بوده

 3بود. نبود اسالم از بین رفته

این کدام شمشیر در دست خلیفه بود کهه آن را   دانیم ما می

در امر ناخوشهایندی برکشهیده و یها شخصهی از آن ترسهید و      

 خلیفه بدان وسیله در کنار رسول خدا قرار گرفت؟
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 . پایداری بر بنیاد عقیده4

تواند روشنگر باشهد. ابوسهعید    ه  والثدیه میدر این زمینه، قصّ

آمهد و گفهت یها     اهلل ابوبکر نهزد رسهول  گوید:  خدری می

اهلل در فهالن وادی، مهردی نکونمها دیهدم بها خضهوع و        رسول

 خواند. خشوع نماز می

پیهامبر فرمههود: بهرو او را بکههش. ابهوبکر رفههت و او را در آن    

 اهلل حالت دید خهوش نداشهت او را بکشهد بهه نهزد رسهول      

م رفت به عمر فرمود: برو او را بکش عمر ه برگشت. پیامبر

و او را بر همان حال که ابوبکر دیده بوده دید، کراهت داشهت او  

اهلل مهن او را خیلهی خاشهب     را بکشد، برگشت و گفت یها رسهول  

فرمود: یها   به علی دیدم خوشم نیامد او را بکشم. پیامبر

را ندیههد و  رفههت و آن مههرد علهی بههرو او را بکههش و علههی 

فرمهود:   یدم. پیهامبر هلل من او را ندا برگشت و گفت یا رسول

خوانند در حالی که نهدای قهرآن از    این ) والثدیه( و یاران او قرآن

اند، که گویی تیهر از   گذرد، چنان از دین بیرون شده گلویشان نمی

کهه تیهر بهه سهوفار      گردنهد مگهر آن   کمان، و سپس بهه آن برنمهی  

 1ند.ها را بکشید که بدترین گردد. آنبر
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را بها انهدک تفهاوت آورده اسهت.     ه انس نیز مشابه ایهن قصّه  

 والثدیههه، رئههیس خههوارج نهههروان اسههت کههه امیرالمههؤمنین او را 

 1کشت.

شود که ابوبکر و عمهر نمهازی را    حال این سؤال مطرح می

شود از که آموخته بودند. خبهر   که خون بدان وسیله محترم می

س کهه امهر برایشهان مشهتبه شهد و قهاطی       از همان شارع مقدّ

 او را امتثال ننمودند. کردند و فرمان

با آگاهی چنان فرمانی داده بود کهه از ههوا    خدا رسول

ویهژه   شهود. بهه   سخن نگوید، وحی است که بر وی نهازل مهی  

 در روایت انس فرمود: خدا رسول

آن روسیاه ضربتی از شیطان در صورت دارد. شهیری بهود   

 در بیشه و آن دو شیخ نماز را بهانه آوردند.

 8گفتند: ابونعیم آورده میسخنی را که 

هها از هیبهت و شهکوه آن     ها ترسیدند او را بکشند و آن آن

با آنکه او در حال نماز بهوده و سهالح همهراه     4مرد هراسیدند.

 نداشت.

 ها دارد روزی که پیهامبر  ای در نزد آن  والثدیه مسابقه

بیهنم تهو    کرد،  والثدیهه گفهت: نمهی    غنائم هوازن را تقسیم می
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کرده باشی و در این تقسیم خدا را در نار نداشهتیآ و  عدالت 

رسول خدا به خشم آمد و فرمود: ای بیچاره اگهر عهدل و داد   

اهلل آیها او   در نزد من نباشد پس کجاست؟ عمر گفت: یا رسول

 1. را نکشم؟ پیامبر فرمودند: نَه...

 
 انداخت . خلیفه، خود را در عبادت، به هالکت می4

مرگ ابوبکر نزد همسر وی آمهد و از او   اب پس ازعمربن خطّ

راجب به کارهای ابوبکر در خانه پرسید. او گفهت او شهب بهه    

داد سپس او هر شب جمعه  ایستاد و کارهایی انجام می نماز می

خوانههد و سههپس رو بههه قبلههه  گرفههت و نمههاز مههی وضههو مههی

نهاد و هنگام سحر که سر بلنهد   نشست و سر بر دو زانو می می

کشهید، آن هنگهام در خانهه انهواع      سی عمیهق مهی  کرد و نف می

پیچید. عمر گریست و گفت: عمر کجها   بوهای جگر بریان، می

 و جگر بریان شده کجا؟

نویسد: عمر از عایشهه و اسهماا پرسهید:     عبیدی مالکی می

 کرد؟ ابوبکر شب که در خانه تنها بود، چه می

ه نداشت، وقتهی تهاریکی همه    ها گفتند: نماز و قیام زیاد آن

نشسهت و   خاسهت و مهی   پوشاند نزدیک سحر برمهی  را میجا 

کهرد و   نمود سپس سر بهه آسهمان بلنهد مهی     زانوان را بغل می

 آمد. بیرون می کشید و دود از دهان او،  نفسی عمیق می
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چیهز توانهایی دارد جهز     گفت: عمر بر همه عمر گریسته می

 1دود.

ماجرا چیست؟ مراد آن است کهه قلهب ابهوبکر از شهدت     

گرفت و کسهی کهه در پهلهوی او نشسهته      خوف خدا آتش می

شنید و سبب آن بود که ابهوبکر   بود. بوی جگر بریان شده، می

 کشید. اسرار نبوت را که بر دوش او نهاده شده بود، نمی

نویسد: امتیاز و برتری ابهوبکر در زیهادی    حکیم ترمذی می

 8نماز و روزه نبود، بلکه امری قلبی بوده است.

 خشیت الزمه علم و آگاهی است.البته 

 وَ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَی

 :4اهللَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اهللَ عَزِیزٌ غَفُورٌ

عالمان و  جز این نیست که در میان بندگان خدا، »

 .«خدا خشیت دارنددانشمندان هستند که از 

ش ا در حدیث نیز آمده است: هرکس علمش بیش، خشیت

 3بیشتر است.

دانسهتید   دانم اگر شما مهی  چه را که من می پیامبر فرمود: آن

 2گریستید. خندیدید و بسیار می کم می
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 فرمودند: امیرالمؤمنین

دانشهمندترین شهما کسهی اسهت کهه      » 1«کمفاعلمکم اخو»

 «.خوف بیشتر دارد

این معانی چه ربطی بهه آتهش گهرفتن محسهوس دل و     اما 

ای  که در ایهن فضهیلت افسهانه    بلند شدن دود از آن دارد چنان

سهوخت و دود   دل مهی در آن افسانه که  جالب آن ؟آآمده است

کرد. گویا  شد؛ لیکن به دیگر بطنیات سرایت نمی از آن بلند می

 آن دل حال اعضای دوزخیان را داشته که فرمود:

َّالَّذِینَ کَفَرُواْ بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَاراً کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ  إِن

بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اهللَ کَانَ عَزِیزاً حَکِیماً
8 

رفت و به گمهان   وگرنه عادتاً با چنین سوختی از سران می

ادیبهان عهرب    برای خلیفه بر سهر مائهدة   ریما سازندة این برت

ل، سخن از سهوز  مثیه و تراعکنایه و استایراد نشسته که آنان با

انهد و آن جنبهه ادبهی دارد و     دل و آتش گرفتن به میهان آورده 

طور  که راستی و به یه آتش معنوی به محسوس است نه آنتشب

حسی دودی از دهان بیرون آیهد. پنهاه بهه خهدا از جهالهت و      

هها و غلهوّ فهاحش در     و ایهن مبالغهه   گری رهنگی و خرافهف بی

 .سخن عبیدی بسیار است
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 . برجستگی اخالقی خلیفه5

در زمینه اخالقیات خلیفه از چیزی آگاهی نیهافتیم کهه بیهانگر    

گویهد:   ملیکهه کهه مهی    مقام واالی او باشد، جز روایت این ابی

فهت:  وارد شهدند. ابهوبکر گ   تمیم بر پیامبر کاروانی از بنی

قعقاع بن معبد را امیر کن و عمر گفهت: اقهرع بهن حهابس را.     

با مهن مخالفهت کهرده باشهی. عمهر       یابوبکر گفت: تو خواست

گفت: من نخواستم مخالفت تو کنم. آن دو بر سر این موضوع 

بگومگو کردند طوری که صداهایشهان بلنهد شهد و آیهه نهازل      

آیهه   1رفهت. گاه که صدایشان باال  گردید. به روایت بخاری، آن

 نازل شد:

ُّا لَ وَ بیِّالنَّ وتِصَ وقَم فَکُاتَصوَوا أَعُرفَا تَوا لَنُآمَ ذینَا الَّهَیا أی

م نتُأَ م وَکُالُعمَأَ طَحبَن تَأَ عضٍبَم لِکُعضِبَ هرِجَکَ ولِالقَبِ هُوا لَرُجهَتَ

ونرُشعُا تَلَ
8 

اید، صداهایتان را از صدای  ای کسانی که ایمان آورده»

گونه که با یکدیگر سخن  پیامبر باالتر نبرید و با او آن

گویید، صحبت مکنید و از خدا پروا کنید که خداوند  می

 «شنوا و داناست.

نویسد: جای تعجب است، آن دو مرد  می امه امینیعلّ

، اخالق بزرگوارانهة  مشان با پیامبراعا صحبتی در طول هم
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او را برنتافته و نیاموختند که در محضهر بزرگهانی چهون ایهن     

نهک  او »انسان با عامت، که قرآن خلق و خوی او را سهتوده  

ادب حضور داشهته و آرام صهحبت کننهد و    « لعلی خلق عایم

احترام او را نگاهدارند و در پاسهخگویی، از او جلهوتر سهخن    

ای نبهرده و   هکدام این آداب بهر هیژاز نگویند. لیکن آن دو نفر 

در محضر او به خصومت و بگومگو با همدیگر با صدای بلند 

طالب و ابهوبکر   بن ابی عقیل 1نویسد: اند. ابن عساکر می پرداخته

گفتنهد و ابهوبکر سهباب،     داده و ناسزا می به یکدیگر دشنام می

 گو بود. یعنی بسیار دشنام

حجر احساس کرده که ایهن کلمهه مناسهب شهأن      گویا ابن

ه نیست، آن را با تردید یاد کرده و گفته: سبّاب یا نسّاب. خلیف

او با انصاف بوده که هر دو کلمه را آورده است؛ لیکن سیوطی 

را یاد کرده است « نسّاب»را انداخته و فقط « سبّاب»پس از او 

عقیهل و  «: اسهتبّا »عسهاکر را کهه گفهت:     هرکس آن سخن ابهن 

دانهد   دند توجه کند، مهی دا ابوبکر به یکدیگر ناسزا و دشنام می

 کلمه نساباً تناسب ندارد؛ بلکه مراد همان سبّاباً است.

ب آن بهوده کهه   اگویا هدف وی در تبدیل سهبّاب بهه نسّه   

یافهت کهه آن خهوی و     عقل غلبه مهی  رابوبکر در ناسزاگویی ب

خصلت، برایش ملکه بوده است و از سهویی خواسهتند چنهان    

ا نقاط ضعف اشخاص ر شناس بوده و وانمود کنند که او نسب
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دانست و این از مصادیق عذر بدتر از گناه  می در نسب و آبرو

است که جنبة اشاعة فحشاا و نسبت نهاروا داشهته اسهت. بهه     

گهویی ابهوبکر و عقیهل در محضهر      روایت سیوطی این دشهنام 

 1بوده است اهلل رسول

 در حدیث آمده:

گذشت که او در جواب کسی کهه از قضها و قهدر    تر  پیش

بهدبو و بهه عمهر در     یعنهی: زن  « سخناا»گفت ای پسر  پرسید:

د ه بود گفت: ای مادر به عزایت نشینکه ریش او را گرفت یحال

او را سرپرسهتی داد؛   خواهی من، کسی را که پیامبر تو می

افزون بر ایهن،   8برکنار کنم و کسی سالمندتر از اسامه بگمارم؟

ول اینکههه منصههوب جهها دو خطهها انجههام داده: ا خلیفههه در ایههن

را که نبایهد کنهار گذاشهت و از آن تجهاوز کهرد و       پیامبر

تطرد اجتهاد به آن راه نهدارد. جانشهین او و احکهام و شهرایب     

اسالمی است که به فرمان خداوند مولی سبحانه برای جهانیهان  

پاه و و برای همیشة روزگار تعیین شده، نه نصهب فرمانهده سه   

ههم   خدا ها که رسول امثال آن و تعیین فرماندار و استاندار

آنان را بر مصلحت وقت بعد از احراز شایستگی برای امیهری،  

کرد که در صورت فقدان مصهلحت   تعیین می  سرپرستی و کار،
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ها را از کاری برکنار و بهه کهار    توان آن می ،و دگرگونی شرایط

 دیگری برگماشت و این، کار خلیفه پیامبر نیز هست.

های فراوانی را آورده که  جا نمونه این در امه امینیعلّ

که  دوم این 1اند. خلیفگان، مسئوالنی را برکنار و یا عو  کرده

درخواست انصار مبنی بر نصب آدمهی سهالمندتر از اسهامه، از    

جها کهه    عملکرد خود خلیفه و رفیق او برگرفته شده اسهت. آن 

سفیدی را مالک دانستند و انصار  در سقیفه، بزرگسالی و ریش

اند بگوینهد حهاال کهه شخصهی سهالمند، بهرای امهر         داشتهحق 

توان تعیهین کهرد، چهه     جانشینی که پیامبر منصوب داشت، می

مههانعی دارد کههه بههرای فرمانههدهی فههرد سههالمندتر را در ناههر  

 گرفت؟آ

اگر منصوب داشتن اسهامه بهرای فرمانهدهی سهپاه توسهط      

را نشهود   اهلل پیامبر مانب از آن باشد که نصب شده رسهول 

در  اهلل عو  کرد؛ پس چطور شد که کسی را کهه رسهول  

یکصد هزار و بیشتر در  جلوی چشمان انبوهی از مردم بالغ بر

روز غدیرخم و در جاهای دیگر به خالفهت منصهوب داشهت    

 به راحتی کنار گذاشته شد و سر و صدایی هم بر نخاست؟آ

سروصهدا ههم نبهوده کهه در آن روز      بگذریم که قضیه بهی 

طور کهه ابهوبکر ریهش عمهر را در      ریش عمر را گرفت؛ همان

                                                           
 . به استناد کتب تاریخی.7/225لغدیر ر.ک: ا .1



   الغدیر همراه    051 

 

جا که اطاعت در  آنجریان عزل اسامه گرفت، و باال برد؛ لیکن 

 کار نباشد، رأی و تدبیر کارساز نیست.

از پههرد ان مکتههب خالفههت از قههول آن دروغ احمههدّ ،آری

انهد: ابهوبکر    د، از قول جبرئیل آوردهمحمّ  بن ساز عبداهلل حدیث

ها، مشهورتر از زمین است و فرشهتگان او را، حلهیم    در آسمان

 1خوانند. و بردبار قریش می

بود یا از خلق و خهوی رسهول    قریش می اگر خلیفه بردبار

داشت به بازرسی خانه فاطمه و جنر با  ای می بهره اعام

داد که به هنگام مهرگ پشهیمان شهود و     ساکنان آن، فرمان نمی

کرد. بخاری نیهز از قهول عایشهه     آرزو کند که کاش چنان نمی

 همین جریان مطالبهه ار  را گهزارش کهرده کهه فاطمهه     

 ر کرد و تا دم مرگ با ابوبکر حرف نزد.رنجیده و با وی قه

نویسهد: بهه بیهان چنهدین حهدیث از       می امه امینیعلّ

منابب معتبر که مشعر بر رفتار خشن خلیفه با پهارة تهن محمهد    

طهور پنههانی دفهن     سبب شد او شبانه و به است،  یمصطف

 8شود و مزارش معلوم نگردد.

 افسانة پوزش خلیفه از فاطمه

روایاتی که بر مالومیت صدیقة طاهره و رنجش خاطر او از 
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ای زیاد و  داللت دارند به اندازه أمّ أبیهاخلیفه و راضی نشدن 

قطعی هستند که چند روایت ساختگی مکتب خالفت 

 ها ایستادگی کند. تواند در برابر آن نمی

آمهده   ت بیماری فاطمهگوید: ابوبکر در شدّ شعبی می

فرمهود:   بهه فاطمهه   و اجازة دیدار خواسهت و علهی  

خواهههد اگههر  اینههک ابههوبکر بههر در خانههه اسههت و اجههازه مههی

داری  آیا دوست مهی   گفت: خواستید، اجازه دهید. فاطمه

 فرمود: آری. او بیاید، علی

پوزش خواست و سخن  او وارد شد و از صدیقه طاهره

گوید بهه گهوش    یز میراضی شد. یا اوزاعی ن گفت تا فاطمه

او  .اهلل بر ابوبکر خشم کهرده بهود   من رسید که فاطمه دختر رسول

آمد و در یک روز گرم بر در خانه ایستاد و گفت: از جهای خهود   

شهنود شهود و   از مهن خ  اهلل  م تا دختر رسهول خور تکان نمی

 1و فاطمه راضی گردید.کرد باالخره او وارد شد و قسم یاد 

همه روایهات صهحیح    ها در برابر آن روایتگونه  ارزش این

قتیبهه و جهاحب    ههایی از ابهن   تواند باشد. آری حهدیث  چه می

 کند. های صحیح را تأیید می منقول است که حدیث

عمر به ابهوبکر گفهت، بیها بهرویم سهراغ       8نویسد: قتیبه می ابن

ایههم، پههس آمدنههد و از   کههه او را بههه خشههم آورده  فاطمههه
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  آمدنهد،  اجازه خواستند و او اجازه نداد. نزد علی فاطمه

بهها او سههخن گفتنههد او آن دو را وارد خانههه کههرد و تهها نشسههتند  

هها سهالم گفتنهد     روی به سمت دیهوار برگردانیهد آن   فاطمه

د. ابهههوبکر گفهههت: ای محبهههوب  اجهههواب نهههد فاطمهههه

از خویش  اهلل به خدا سوگند خویشان رسول خدا رسول

عایشهه،   ترند. تهو در نهزد مهن از دختهرم     تنیداش من، برایم دوست

باشی. روزی که پهدر تهو درگذشهت مهن دوسهت       تر می محبوب

داشتم بمیرم و پس از او باقی نمانم آیا بهه ناهر تهو مهن بها ایهن       

بهاز   اهلل شناخت برتری و شرف، تو را از حق و میرا  رسول

ه ار  ارم، نه، من از رسول خدا شنیدم که فرمود: ما چیزی به د می

 باقی نگذاریم و ماترک ما هزینه کارهای خیر اسهت. فاطمهه  

پرسم آیها اگهر مهن حهدیثی بهرای شهما از        فرمود: من از شما می

 کنید؟ شناسید و عمل می بگویم آن را می اهلل رسول

آن دو گفتند چرا که نه، گفت شما را به خهدا سهوگند شهنیدید    

و خشهم  فرمود خشهنودی فاطمهه، خشهنودی مهن      اهلل رسول

فاطمه، خشم من است و ههرکس ایهن دختهرم فاطمهه را دوسهت      

را راضهی   بدارد، به یقین مرا دوست داشته و ههرکس فاطمهه  

را به خشم آورد، مرا بهه   کند، مرا راضی کرده و هرکس فاطمه

چنهین حهدیث    اهلل خشم آورده است؟ گفتند آری ما از رسول

گیهرم   را گواه می فرمود: من خدا و فرشتگان او شنیدیم. فاطمه
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شهنود نسهاختید؛ هرگهاه    ما دو نفر مرا به خشهم آوردیهد و خ  که ش

 پدرم را دیدار کنم، از شما دو تن نزد او شکایت کنم.

من از خشم خدا و غضب تهو ای فاطمهه بهه     ابوبکر گفت: 

خدا تعالی پناهنده هستم. سپس بهه سهختی بهه گریهه و زاری     

بیههرون رود.  افتههاد؛ طههوری کههه نزدیههک بههود روح از تههنش  

خهوانم،   گفت: من به دنبال هر نمهازی کهه مهی    می فاطمه

 کنم. شما را نفرین می

ابوبکر در حال گریه بیرون آمد مردم پیرامهون او را گرفتنهد و   

هایتهان   او خطاب به آن مردم گفت: شماها هر کدام شب در خانهه 

را با این وضهب رهها کردیهد، مهن بهه      مآرمید و  کنار همسرتان می

 شما نیازی ندارم. آن را نادیده بگیرید و مرا رها کنید.بیعت 

نویسد: مردمانی پندارند که علت درست بهودن   نیز می 1جاحب

از میهرا  خهویش و    ، در منب فاطمهه عملکرد ابوبکر و عمر

دو در برابهر آن   اهلل آن دو، آن بوده که اصهحاب رسهول   تبرئة

 شود: و در پاسخ گفته می نفر برنخاسته و اعترا  نکردند

اگر اعترا  نکردن دلیل بهر درسهتی عملکهرد آن دو نفهر     

ها و شکایت از ظلم و مطالبهه حهق از    باشد وجود دادخواست

جها   و رنجش خاطر او تها آن  آن دو نفر و شکایت فاطمه

ت کرد ابوبکر بر وی نماز نگهذارد؛ دلیهل بهر درسهتی     که وصیّ

. بههه خصههوص کههه  توانههد باشههد ادعههای او و کسههانش مههی 
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برای مطالبه حق خود و استدالل به نفب خانهدانش   فاطمه

بهرد؟   از ابوبکر پرسید: اگر تو بمیری چه کسی از تو ار  مهی 

فرمهود: چطهور    ابوبکر گفت: خانواده و فرزندانم. فاطمه

 بریم؟آ ار  نمی شد ما از پیامبر

چون ابوبکر او را از میهرا  خهود منهب کهرد و حهق او را      

خت و بهانه آورد و با دخت پیامبر دشمنی  آشکار کهرد و  نپردا

تقوایی دیده  دنیاخواری بر وی غلبه یافت و فاطمه از خلیفه بی

و در برابر قدرت خلیفه، به ظاهر شکست خهورد و احسهاس   

ضعف کرد و کمی یهاوران بدیهد بهه ابهوبکر گفهت: بهه خهدا        

 کنم. سوگند، نفرینت می

فرمود: به  کنم. فاطمه می ابوبکر گفت: به خدا برایت دعا

زنهم. ابهوبکر گفهت: بهه خهدا       خدا سوگند هرگز با تو حرف نمی

 هرگز از تو دوری نخواهم گزید و با تو قهر نخواهم نمود.

طور قطب باید گفهت: اگهر نبهودن اعتهرا  مهردم دلیهل        به

درستی کهار خلیفهه در منهب میهرا  باشهد جهواب درسهت و        

ههم دلیهل حقانیهت و صهحت      حسابی ندادن بهه فاطمهه  

تواند باشد. زیرا کمترین واکنش معقهول در برابهر    ادعای او می

او را در جریهان کامهل قهرار    آن بوده کهه   ادعاهای فاطمه

کرد و اگر چیزی فراموش کرده بود، یهادش   آگاهش می داد، می

کهه بها    گرداند؛ نهه آن  و او را از اشتباه و خطا برمی انداخت می

واالی او را پههایین آورد و در پوشههش بلنههد  مقههام ،بیهههودگی
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عههدالت، ظلههم روا بههدارد و یهها بهها طههرح صههله و حرمههت     

 خویشاوندی قطب رحم نماید.

کهدام اعتهرا  نکردنهد،     بینیم مردم به ههیژ  جا که می از آن

قاعهده بایهد بهه اصهل     اند. اکنهون طبهق    پس در ادعا برابر بوده

در ایهن صهورت    کردند، که میرا  مراجعه می قرآنی در مسئلة

 شد. اثبات می حق فاطمه

جاحب در ادامه به نرمش ظاهری خلیفهه اشهاره کهرده کهه در     

، مبنهی بهر نفهرین و دوری گزیهدن،     برابر سخنان تند فاطمه

و سهپس   آورده انعطاف نشان داده و سخن از دعا و آشتی به میان

نویسد: چنین نرمش سیاسی در میان سیاستمداران سهابقه دارد.   می

کنهد   نمایی مهی  م گاهی ستمگر با هوشمندی در اجرای نقشه، مالو

 گوید. و حق به جانب سخن می

اند ماننهد   دانند که آن دو نفر خالف فراوان کرده ا همه میامّ

د که خالفت در قریش خواهد بهو  تحریم دو متعه و دعوی این

دانهد و در   و بعداً کسانی دیگر مثل سالم را الیق خالفهت مهی  

حدود آن شش تن شورا دچهار تردیهد شهده و احهدی بهه او      

 رد.خواست، ک چه که اعترا  نکرد و او آن

 کثیر ای از ابن سخن گزنده

گوید:  جا کشانده که می کار را به آن ،کثیر در دفاع از خلیفه ابن

بوالبشههر اسههت، افسههوس  فاطمههه دختههری از دختههران آدم ا 
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خورد، معصوم نیست. سرزنش کرده و به خشم آمهده و بها    می

 صدیق، سخن نگفت تا رخت از دنیا بست.

نویسد: چه بگوییم با کسی کهه کالمهش    می امه امینیعلّ

 جا رسید که گفت:   چارچوب ندارد. او در دفاع از خلیفه به آن

عصهمت)آ(  فاطمه زنی بهوده از نهوع بشهر نهابرخوردار از     

خلیفه را نکوهش کرده، بر وی خشم گرفته و با صدیق سخن 

 نگفته تا از این دنیا رفته است.

او دختری از دختران آدم ابوالبشر است هماننهد دیگهران،   »

شهود معصهوم کهه نبهوده      وهگین مهی خورد و انهد  افسوس می

 «استآ

های معتبهر در برتهری و عصهمت     کثیر با وجود روایت ابن

تطهیر در کتاب خدا، کهه در شهأن او، پهدر،     و آیة فاطمه

 همسر و پسران او نزول یافته، چنان الف بافته است.

متجهاوز  در ها حدیث که  با  کر ده امه امینیگاه علّ آن

 مشاهیر عالم اسالمو و تاریخی از مؤلفان  تحقیقیاز پنجاه اثر 

که برخی موارد با بیان آن روایات نیز آراسته شده است،  است

 1کنیم: هایی  کر می این بحث پایان داده که نمونه به

ای از من است ههرکس   فاطمه پاره»فرمود:  خدا رسول

 «.او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است
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روایات مختلف از این حهدیث را آورده   امه امینیعلّ

و سرانجام نام پنجهاه و نهه نفهر از راویهان مشههور، از جملهه       

صاحبان صحاح ششهگانه را در زمینهة اعتبهار حهدیث، شهاهد      

 آورده است.

نویسد: ناسزاگویی بهه   االنف می سهیلی نیز در کتاب رو 

آورد، و  درمهی  فاطمه، کفر است؛ زیرا سر از بغض پیهامبر 

 تر است. از شیخین برتر و بافضیلت تردید فاطمه بدون

نویسد: فرزندان فاطمه پارة تن او هسهتند   هودی نیز میمس

 ای از پیامبر خدا هستند. پس آنان به واسطة او پاره

آید که آزار کسی  ها برمی نویسد: از این حدیث حجر می ابن

شهود، حهرام اسهت و بهه      آزرده می که با آزردن او پیامبر

را  را آزرده، پیهامبر  کاری که فاطمه ،ی این خبرگواه

 خاطر کرده است. آزرده

 فرمود: خدا کثیر نخورده که رسول آیا به گوش ابن

فاطمه دل من و روح من است کهه میهان دو پهلهوی مهن     »

 1«.قرار دارد. پس هرکس او را آزار داد مرا آزار داده است

فاطمهه صهدیقه   آید که شأن  ها برمی از مجموعه آن حدیث

شههود، شههأن   چههه موجههب رضهها و غضههب مههی    در هههر آن

است. شما هرگز در خشنودی و خشهم فاطمهه    اهلل رسول
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د و یه بین ت و یا رنر هوا و ههوس نمهی  جنبة نفسانیّ زهرا

پرگههوی  کثیههر، آن عصههمت همهین اسههت. گرچههه ابهن  معنهای  

خصوص آیه تطهیر  گوی، پس از آن همه احادیث و به ناگزیده

 1کند. می آن را نفی

 های خرافی سخنان غلّوآمیز یا داستان
 . خورشید بر مدار گردش1

به عایشه فرمود: چون خداوند  روایت است، روزی پیامبر

تعالی خورشید را، از مروارید سفید آفرید که به اندازة یکصهد  

و چهل برابر زمین است. آن را بر چرخی نههاد بها هشتصهد و    

هها و   ک از ایهن دسهتگیره  شصت گوشه و دستگیره و بر هر یه 

هایی از یاقوت سر  نهاد و شصت ههزار   آویزها، زنجیره دست

فرشته مقرّب را فرمان داد که خورشهید را بها آن زنجیرهها بها     

بکشهند. خورشهید هماننهد سهپهر      ،تمام نیرو که خدا دادشهان 

گهردد و   گردون بر روی آن چهر  در گنبهد سهبز )فضها( مهی     

 کند. شود و جلوه می یاش بر خاکیان آشکار م زیبایی

ایستد، که کعبه مرکز زمین  میهر روز بر خط استوا برابر کعبه 

گوید ای فرشتگان پروردگار منآ همانا من چون برابهر   و می است

 کنم از آن گذر کنم. رسم، حیا می کعبه، قبلة مؤمنان می
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کشهند تها از    خورشهید را مهی   شهان  یفرشتگان با تمام نیرو

پذیرد و فرشتگان عهاجز   روی کعبه گذر کند، اما خورشید نمی

کنهد خورشهید را    شوند. خداوند متعال به فرشتگان الهام می می

 ندا کنند و گویند:

دهیم به احترام آن مردی که نهام او   ای خورشید تو را قسم می

. در صورت روشنگر تو نقش است بهه گهردش خهود ادامهه بهده     

 حرکت پرداخت.به خورشید تا این را شنید، به قدرت مالک 

آن مردی که نامش بر روی  اهلل ید: یا رسولسعایشه پر

 ، کیست؟ خورشید نقش بسته است

 1فرمود: او ابوبکر صدیق است...

پس از یاد این روایت با  کر منبب آن، به  امه امینیعلّ

های  بیان وجه خرافی آن پرداخته و با توجه دادن به برخی آیه

نویسهد: ایهن    مهی  8علمی قرآن دربارة کیهان، خورشید و فضها 

تراش آوازة نیکوی سنت را زشت کردند  سازان فضیلت حدیث

 و خرافات را در میان مردم رونق بخشیدند.

 
 بکر بی. توسل به ریش ا2

نقل است از قول ابوبکر که در مسجد نشسته بودیم مهردی نابینها   

وارد شههد سههالم کههرد و مهها هههم جههواب دادیههم و او را جلههوی  
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   الغدیر همراه    011 

 

 اهلل نشاندیم. او گفت: چه کسی در محبت رسهول  پیامبر

 آورد؟ کند و حاجتی از من برمی به من کمک می

ای دارم  ابوبکر گفت: حاجت تو چیست؟ او گفت: خانواده

چیزی برای خوردن نداریم. ابوبکرگفت: آن با من. دیگر چهه؟  

او گفت: دختری دارم، دوست دارم تا من زنده هستم کسی بها  

او ازدواج کند. ابوبکر گفت: بعد چه؟ نابینا گفت: دوست دارم 

به دست  اهلل ریش سفید ابوبکر صدیق را در محبت رسول

ن نابینا نهاد. او بگیرم. ابوبکر ایستاد و ریش خود را در دست آ

ریههش ابههوبکر را گرفههت و گفههت: پروردگههاراآ بههه احتههرام    

ام را بهه مهن بهازگردان. خهدا      سفید ابوبکر صدیق بینهایی  ریش

 همان ساعت چشم او را بینا کرد.

 دبر پیامبر نهازل شهد و گفهت: ای محمّه     جبرئیل

رساند، همراه تحیّت و احتهرام ویهژه و    خداوند تو را سالم می

به تو گوید: سوگند به عزت و جاللتم اگهر همهة نابینایهان بهه     

دادند، چشم آنهان   احترام ریش سفید ابوبکرصدیق مرا قسم می

ماند و همهه   گرداندم و در روی زمین نابینایی باقی نمی را برمی

دی و بلندمرتبتی تو اسهت،  ها به برکت وجود تو و ارزشمن این

 1در نزد پروردگارت.

ها کهور   نویسد: راستی که گاهی چشم می امه امینیعلّ

نابینها شهوند. آن عهرب     هها  های درون سینه شود؛ لیکن دل نمی
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014   تاریخیهای  غلو و زمینه  

نابینا )اگر وجود خارجی داشهت( نفهمیهد کهه قسهم دادن بهه      

سزاوارتر بود کهه در قداسهت، شهرف و     سفید پیامبر ریش

د خدا، بر همه مقدم است و چطور او ایهن دعهای   تقرب در نز

مستجاب را در حق همه نابینایان اهل سنت نکرد تها همهه بهه    

ردند و دیگر کوران از فیض محهروم  یمن آن ریش سفید بینا گ

قهرن   تها مانند. وانگهی چطور حافاان حدیث این روایهت را  ن

ه های گذشت انداختند و نابینایان زمانتأخیر هشتم، عصر یافعی 

کهه آنهان ایهن حهدیث مرسهل را       و یا آن آاند؟ را ناآگاه گذاشته

 1اند و یا... مسخره دانسته و یادی از آن نکرده

 
 . گواهی ابوبکر و جبرئیل3

خواست بر وی نمهاز گهزارد.    مردی در مدینه مرد. پیامبر

جبرئیل آمد و مانب شد. ابهوبکر گفهت: ای پیهامبر خهدا، نمهاز      

دانم. جبرئیل بهاز آمهد و گفهت:     نمی بخوان من از او جز خیر، 

نماز بگزار که گواهی ابوبکر بهه گهواهی مهن،     ای محمد

 8مقدم است.

یهت، سهند   انویسهد: نخسهت ایهن رو    می امه امینیعلّ

سهقم آن سهخن بگهویم؛ دوم، سهخن      ندارد تها در صهحت و  

جبرئیل وحی بوده یا خودسهرانه؟ و چهون او ههر چهه آورده،     
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درسهت  وحی الهی است، پس گرفتن وحی به سخن ابوبکر، نا

 ندیشد.است، خواننده باید بیشتر بی

 . انگشتری و مهر پیامبر4

انگشهتری خهود را بهه ابهوبکر داد و      روایت شده: پیهامبر 

 «.ال اله اال اهلل»س: فرمود بر روی آن بنوی

و ابوبکر آن را به حکاکی داد و گفت: بر روی آن بنهویس:  

اهلل، آن حکهاک ههم نوشهت وقتهی      محمد رسول« ال اله اال اهلل»

تحویل داد آن حضرت دیهد بهر    اهلل ابوبکر آن را به رسول

 آن نوشته شده:

 ، ابوبکر صدیق. پیامبر«اهلل محمد رسول« »ال اله اال اهلل»

 ها چیست؟ پرسید ای ابابکر این زیادت

او گفت: من راضی نشهدم میهان اسهم شهما و اسهم خهدا       

 ام. جبرئیل آمد و گفت: جدایی باشد و بقیه را من نگفته

خداوند سبحانه و تعالی فرمود: من نام او را نوشهتم چهون   

او راضی نشد میان اسم من و اسم تو جهدایی بیفتهد مهن ههم     

 1سم تو جدا باشد.راضی نشدم نام او از ا

ین نگه چه مسلم است نقش  آن  نویسد: می امه امینیعلّ

بهوده اسهت بهدون ههیژ     « اهلل محمهد رسهول  » رسول خدا

 8هایی در کم و کیف این موضوع وارد است. زیادتی، روایت
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011   تاریخیهای  غلو و زمینه  

ارزش چیزی که یک حکاک آن را آورده   اما گذشته از آن،

گذشهت  چیست؟ جهز دروغ و گزافهه آن ههم پهس از      است، 

و بسهته شهدن درگهاه     اهلل ها از وفات حضرت رسول سال

وحی. وانگهی، در تألیفات گذشتگان هیژ اثری از آن نیست و 

چیهز دیگهری     گهرفتن خهدا و رسهول او   آن، جز مسخره 

 نیست.

کس راز گفتة جبرئیل خیالی و آن نگین سهاخته عهالم    هیژ

 داند. غیبت را نمی

پیهامبر اسهت؟ و یها در    آیا ابوبکر به تصهریح قهرآن، جهان    

عصمت و قدسیت همتای او در  کر حکیم )قرآن( است و یها  

آیه تبلیغ درباره او نازل گشته و یها کمهال دیهن بها وجهود او،      

بوده است، آیا او از آغاز  اهلل تحقق یافته که آغاز از رسول

بوده و یا وصی و جانشین  دعوت توحیدی در کنار پیامبر

فی شده که اطاعهت او اطاعهت رسهول    او از ابتدای بعثت معر

و نافرمانی او، نافرمانی پیامبر خدا، به حساب آیهد و   خدا

آمهده اسهت. مهن     ها در صهحاح در شهأن علهی    همه این

 داند. دانم و سازندة آن روایت هم نمی نمی

 
 . پهنای باغ ابوبکر5

در حدیث آمده است: فرشتگان زیر درخت طهوبی گهرد آمدنهد.    

وست داشتم خدای تعالی به مهن نیهروی ههزار    ای گفت: د فرشته



   الغدیر همراه    011 

 

پوشهاند تها پیرامهون     داد و بر من بال و پر هزار پرنده می فرشته می

 بهشت به پرواز آیم و از این سوی به سوی دیگری از آن برسم.

خداوند دعای آن فرشته را مستجاب کرد و او یک هزار سهال  

خهدا بهه او   پرواز کرد تا نیرویش برفت؛ بال و پرش ریخت. بهاز  

نیرو و بال و پر داد یک هزار سال دیگهر بهه پهرواز درآمهد تها از      

نیرویش برفت، و بال و پرش ریخت. باز خدا قهوت و بهال و پهر    

به وی عطا کرد، برای سومین بار، یک هزار سال دیگهر بهه پهرواز    

 درآمد تا نیرویش پایان یافت و بال و پرش بریخت.

ای بیهرون آمهد و    حوریه کنان نزدیک کاخی فرو افتاد، گریه

جا، جای گریه و اندوه  کنی؟ این گفت: ای فرشته چرا گریه می

نیست، که خانه سرور و شادمانی است. آن فرشته گفهت: مهن   

اش را بهاز گفهت. حوریهه     قدرت خدا را اندک شمردم و قصه

دانهی در ایهن سهه     ای؛ آیا می گفت: تو خود را به خطر انداخته

ای؟ آن فرشهته گفهت نهه. حوریهه      ردههزار سال چقدر پرواز ک

گفت: قسم به عزت و جالل پروردگارم تهو در بهیش از یهک    

 بخههش از ده هههزار بخشههی کههه خههدای تعههالی بههرای ابههوبکر 

 1ایآ فراهم فرموده را هم پرواز نکرده صدیق

نویسهد: قهدرت و تهوان بهاری تعهالی       می امینی امهعلّ

روایت را بهه  تر است. اما من حساب و کتاب علمی این  فزون

ههای جههان،    التحصهیالن دانشهگاه   نسهل جهوان بیهدار و فهارغ    
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018   تاریخیهای  غلو و زمینه  

ت، چنان که نگاه بهه رجهال   گذارم. اما در مورد سند روای وامی

ن روایهت، رجهال الغیهب اسهت؛ زیهرا      و اسهناد ایه   سند است 

حهافب  و هر ، مها جوگرو ممکن است، شخن هر قدر جستنا

در میهان   باشهد، حدیث هر اندازه ماهر و کارکشته و دور نگهر  

و علمهای رجهال اههل     شناسان عالم مشهود یافت نشهود  رجال

 کشف و شهود نیز وجود ندارند.

 

 
 . خدا از ابوبکر شرم دارد6

زنی از انصار آمد و گفت: ای رسول خهدا، در خهواب دیهدم،    

ام فهرو افتهاد.    شوهرم در سهفر اسهت و گویها نخلهی در خانهه     

هرگهز او را نخهواهی   فرمود: شکیبا باش؛ زیهرا تهو    پیامبر

د گریست. ابوبکر را دی در حالی که میدید. آن زن بیرون شد، 

را یاد  سخن رسول خدا و خوابش را به او هم گفت ولی

برو تو امشب با شوهرت گردهم آییهد. آن   نکرد. ابوبکر گفت: 

اش رفههت، در حههالی کههه در اندیشههة سههخن     زن بههه خانههه 

شوهر آن زن آمهد.  و حرف ابوبکر بود قضا را  خدا رسول

رفهت و از آمهدن شهوهرش خبهر داد      خهدا  زن نزد رسول

اهلل نگاهی طوالنی بر وی انداخت. جبرئیل آمد و گفت:  رسول

ای محمد تو حق گفتی؛ لیکن چون صهدیق بهه آن زن گفهت:    

کهه  آیید، خدا حیا کهرد   تو همین امشب با شوهرت گردهم می



   الغدیر همراه    019 

 

اسهت. پهس بهه    که او صدیق  دروغ بر زبان ابوبکر جاری شود

 1احترام او، آن مرد مرده را زنده کرد.

نویسد: کاش ما بر سند و رجهال ایهن    می امینی امهعلّ

گزارش خیالی، وقوف داشتیم تا ببینهیم کهه آنهان کیسهتند کهه      

ههر   هوشمندانه خواستند ننر دروغ را از دامن صدیق بروبند،

بریزند. گویا خدا باکی نهدارد   چند آن را به جانب رسول الهی

پیامبرش دروغگو شناخته شود؛ لیکن او حیا کرد کهه دروغهی   

زبان ابوبکر جاری شود. لذا آن مسافر مرده را زنده کرد. آیا  به

حرمت ابوبکر نزد خدا بیشتر بوده و آیا انتشار دروغ او اسهالم  

 شکست؟ در حالی که پخش دروغ بهه زبهان پیهامبر    را می

 کند. را سست می بازوی دین

ههایی در مکتهب خالفهت، کهه تقهدیم       که چنهین یهاوه   مگر آن

گویی در بیان برتری خلیفگهان   شمرد یا گزافه فضیلت را مجاز می بی

 اشکال باشد. داند، به زبان آوردن چنان مطلبی بی را روا می

 
 . کرامتی در دفن ابوبکر7

گفهت:   روایت شده: زمانی که مرگ ابوبکر فرا رسید به حاضهران 

وقتی من مردم و از غسل و کفن فارغ شدید. جنهازه را ببریهد تها    

در آن است، برسهید و دم در   خدا ای که قبر رسول به در  خانه

جهازه  بایستید و بگویید درود بر تو ای رسول خداآ اینک ابهوبکر ا 
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011   تاریخیهای  غلو و زمینه  

و در که قفهل بهر آن و بسهته اسهت،      خواهد، اگر او اجازه داد می

جا دفهن نماییهد و اگهر در بهاز      ید و در آنگشوده شد مرا وارد کن

 جا به خاک بسپارید. نشد مرا بیرون و به بقیب ببرید. در آن

چه ابوبکر گفته بهود،   آن جماعت تا به دم در رسیدند و آن

به زبان آوردند قفل افتاد و در گشهوده شهد و صهدایی از قبهر     

شنیده شد: حبیب را به کنار حبیب آورید و همانا دوسهت بهه   

 1ست، اشتیاق دارد.دو

نویسد: سازندگان این داستان، پس از  می امه امینیعلّ

[ که در دفن خلیفهه در مکهان مقهدس رحجهره پیهامبر      آن

مشکل پیدا کردند و جوابی نیافتند در مقهام توجیهه برآمهده و    

 ه پرداختند.قصّ

زیرا آن حجره شریفه از دو حال خارج نبوده یها همچنهان   

باقی بهوده کهه حهق آشهکار همهین       خدا در مکتب رسول

 است و یا صدقه بوده و به همة مسلمانان تعلق داشته است؟

در صورت نخست، رضایت فرزندان و تنهها وارثهان او دو   

حسین و خواهران ایشان، شهرط بهوده و    حسن و امام سبط امام

احدی از ایشان اجازه نگرفته است. در صورت دوم، خلیفهه و  

هر کسی که زمام امور مسلمانان را از نار شرعی و قانونی بهر  

است و چنین خو  عهده گرفته، باید از جامعه مسلمان، اجازه می

کاری هم نشده است. بنابراین دفن در آن خارج از قانون شرع 
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   الغدیر همراه    010 

 

بوده است و اگر گفته شهود: او از سههم دخترش)عایشهه( در    

جا دفن شده است او چه حقی داشته پس از آن که پهدرش   آن

نسبت داد کهه مها جماعهت پیهامبران، ار       خدا به رسول

ست، برای خهود  ماند صدقه عمومی ا گذاریم و آنچه باقی نمی

نقاط ضعف این داستان فهراوان اسهت و    1؟رثی در نار بگیردا

خانه از پهای بسهت ویهران اسهت. ایهن کرامهت سهاختگی و        

تراشیده شده توسط فخر رازی و توسط کسانی پس از او نیهز  

اند و در ردیف دالیهل   یاد شده و آن را مسلم و قطعی انگاشته

اند یا خود  آن را یا ندانسته ا سنداند. امّ های ابوبکر آورده برتری

 اند. کاری زده را به ندانم

عساکر آن را از طریق ابوطاهر موسهی بهه محمهد پسهر      ابن

عطاا مقدسی، از عبدالجلیل مدنی، از حبّه عرنی، گزارش کرده 

ابوطهاهر دروغگهو و    زیهرا کهار دارد  نو گفته است؛ آن جهای ا 

طههل حجههر، آن را خبههر با عبههدالجلیل، مجهههول اسههت و ابههن 

ابوطهاهر مقدسهی را ابو رعهه و ابوحهاتم، تکهذیب       8دانهد.  می

حبهان   دانهد. ابهن   او را مورد وثهوق نمهی   اند و نسائی نقل کرده

سهاخته و   گوید: گزارش از او حالل نیست که حهدیث مهی   می

شناسد و عقیلهی گفتهه: او از    عدی نیز او را حدیث دزد می ابن

کهرده   ی، نقل مهی مردمان مورد اطمینان، سخنان باطل و ساختگ
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 (.4/774) 3/391لسان المیزان  .2
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گویهد: او بهه زبهان مالهک      است. منصور ابن اسماعیل نیز مهی 

 1ساخت. حدیث می

 
 کند . جبرئیل از هیبت ابوبکر سجده می8

: ههر زمهان   نویسهد  دانشمند امت شیخ یوسف فیشی ملکی می

گو بود و ابوبکر وارد و در حال گفت با جبرئیل خدا رسول

نه شهخن دیگهری بهه پها     شد جبرئیل به احترام ابوبکر، و  می

از سهبب آن پرسهید. جبرئیهل گفهت      خاسهت. پیهامبر   می

ابتهدای آفهرینش بهر مهن حهق اسهتادی دارد. وقتهی         بوبکر ازا

خداوند تعالی به فرشتگان فرمان داد تا بر آدم سجده کنند مهن  

وسوسهه شهدم.     هم به آنچه ابلیس بدان وسیله رانده شده بود،

سجده کنیهد. گنبهد عایمهی     که خداوند تعالی فرمود: هنگامی

دیدم که بر آن مکرر نوشهته شهده بهود: ابهوبکر، ابهوبکر و او      

 8، و من از هیبت ابوبکر سجده کردمآگفت سجده کن می

نویسد: در شگفتم از ایهن گهروه کهه     می امه امینیعلّ

ها مصون نمانده،  حتی امین وحی خدا، جبرئیل نیز از دست آن

مصهون بهوده،    ، از خطا و لغزشاولین روز آفرینشکه از  را او

                                                           
؛ مجروحین، ابن حبان 1/181تم ؛ جرح و تعدیل، ابوحا5/287امینی  ر.ک: الغدیر، .1

 .4/189؛ ضعفاء الکبیر، عقیلی 8/347. کامل در ضعفاء ابن عدی 2/242

 کیل، از عبیدی ما133در حاشیه روض الریاحین/ قیق. عمده التح2
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در ردیف ابلیس ملعون و رانده شده قرار دادنهد و ابهوبکر بهه    

 داد او رسیده است.

شگفتاآ از این فرشته پنداری که خدا سبحانه بهه او اعتمهاد   

 . کرده است...

ب کههه هیبههت ابههوبکر، او را تعجههب از ایههن فرشههتة مقههرّ

رد پهس او در  گی ترساند لیکن شکوه خدای بزرگ او را نمی می

 برد. سجده بر آدم از ابوبکر فرمان می

ای که از جبرئیل سرزده، آن ههم از هیبهت و    ارزش سجده

ب به خدا و اطاعهت امهر   بکر، چیست؟ که برای تقرّ خوف ابی

او سبحانه صورت نگرفت. گویا شکوه ابوبکر در عالم بهاال، از  

اسهت؛  تر بوده  تر و عایم مهیبت و مقام باری جلت عامته، مه

داستان گنبد و خرگاه چیست؟ آیها سهزاوار نبهود کهه      وانگهی

شهد نهه بهرای     عامهت، برپها مهی   بها  چنان چیزی برای پیهامبر  

تهن   گناههان وجهود او را پوشهانده و پهارة    شخصی که انهواع  

با خاطری رنجیده از وی، درگذشته اسهت؟ و از   مصطفی

دیگر سو، ابوبکر از کجا از وسوسه و حهدیث نفهس جبرئیهل    

دانسهت و یها توسهط     آگاهی یافت؟ آیها او غیهب مهی    نداریپ

ای جز جبرئیل به او وحی شهده و سهؤاالت دیگهر کهه      فرشته

کنهد و در   پهرداز را رسهواتر مهی    سازان قصه ها، حدیث طرح آن

 همه آن موارد داوری با شما خواننده فرهیخته است.
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 . داستان دیگر در کرامت ابوبکر9

فه مجهاور بهودم،   ید: در مدینه مشهرّ گو شیخ صالح عمربن زغبی می

گهرد ههم    -عموی پیهامبر  –ه در قبة عباس در روز عاشورا که امامیّ

آیند، بر آن خرگاه ایسهتادم و گفهتم در محبهت ابهوبکر کمکهی       می

خواهم. از میان آنهان شخصهی بهرون آمهد و گفهت بنشهین تها         می

اش برد و پهس از   کارهایم تمام شود، نشستم تا او آمد و مرا به خانه

ورود بر خانهه در را از پشهت بسهت و دو غهالم را بهه جهان مهن        

کَت بسته زدند و زبانم را بریدند و بعد دستان مهرا بهاز   انداخت مرا 

خواسهتی   کردند و گفتند برو سوی آن کس که در مهر او کمک مهی 

یف نبهوی،  تا زبانت را برگرداند. بیرون آمدم به طهرف حجهره شهر   

گفتم ای رسهول   ناالن، شتافتم. با خود می کنان و از شدت درد گریه

ر سر من چه آمد اگر او، راسهتی  دانی در محبت ابوبکر ب خداآ تو می

 صحابه تو است دوست دارم زبانم به من برگردد.

خوابیدم در عالم رؤیا دیدم زبانم بر مهن برگشهته، محبهتم بهه     

کهه آنهان برابهر     افهزون شهد. سهال دوم در روز عاشهورا    بکهر   ابی

العبهاس ایسهتادم و    شدند آمدم بر در  همان قبّهه  عادتشان، جمب می

خواهم. جوانی از میان  وبکر یک دینار کمک میگفتم در محبت اب

حاضران ایستاد و گفت بنشین تا کارمان تمام شود و مهن نشسهتم   

آن جوان آمد و دست مرا گرفت به همان خانه وارد کهرد طعهامی   

جلوی من گذاشت وقتی، غهذا خهوردیم آن جهوان ایسهتاد و در     

م گریست. مهن هه   اطاقی را در آن خانه به من گشود و داشت می
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ای دیهدم   کند. در آن اطهاق بوزینهه   ایستادم تا ببینم او چرا گریه می

اش افهزود، سهاکتش    بسته شده. از قضیه جویا شهدم او بهر گریهه   

گفتم به خدا قسم باید به مهن بگهویی جریهان     .کردم، آرام گرفت

چیست؟ گفت: اگر قسم بخهوری کهه بهه احهدی از اههل مدینهه       

 سم یهاد کهردم. گفهت سهال    گویم. من برایش ق نگویی، برایت می

بهر در همهان قبّهه     نخست مردی آمد و در محبهت ابهوبکر  

کمک خواست پدرم که از بزرگان امامیه شیعه بود، بیهرون آمهد و   

به او وعده کمک داد و بعد او را به همین خانهه آورد و دو غهالم   

ها او را زدند و دستور داد زبانش  خود را بر جان او انداخت و آن

عد بیهرونش کردنهد و او راههش را گرفهت و رفهت و      بریدند و ب

دیگر، خبری از او نداریم، شب که شهد خوابیهدم پهدرم فریهادی     

کشید که همه بیدار شدیم. دیدیم خدا او را بهه صهورت بوزینهه،    

مسخ کرده اسهت ترسهیدیم و او را در ایهن اطهاق وارد کهردیم و      

ب بهر او  بستیم و به مردم گفتیم او مرده است. حال، ما روز و شه 

کنیم. گفتم شاید تو آن مردی را که پدرم زبهان او بریهده    گریه می

 1بشناسی؛ گفتم من همان هستم...

ای  ساز و چهه بافتهه   نویسد: چه افسانه می امینی  امهعلّ

گهذارد   نشین، بر آن صحّه نمی که هیژ بشری، شهری و یا بادیه

ها بنوازنهد و در ههیژ دلهی     گوها آن را در گوش هر چند قصه

                                                           
 هر.ق. 1347، مطبوع مصر به سال 23/جردانیمصباح الظالم،  .1
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، بهه زعهم   پهرداز آن  گیرد اگر چه دست سازندة دروغ قرار نمی

 نشان داده است. کاری و مهارت خود، نازک

پذیرد یک مرد مشههور از بزرگهان و از    کدام خردمندی می

های باالی جامعهه مدینهه بهه صهورت بوزینهه مسهخ و در        رده

اش به بند کشیده شود و احدی آگاه نگردد و یا از مهرگ   خانه

او، اهل شهر، کسان و خویشاوندان مطلب نباشند و « ساختگی»

 چندین سؤال دیگر.

و نهه   از سویی چطور فرزندان جنایتکار موهوم )که نه پدر

آورد و راز  اش مهی  اند( مهمانی به خانهه  فرزند هنوز زاده نشده

گویهد و از رسهایی و    پدرش را، که به احدی نگفته، به او مهی 

 برمال شدن آن راز نهراسد؟آ

نکته دیگر: چطور آن مرد به سراغ خلیفه نرفته و شهکایت  

نبرده که با وی چنان رفتار خشن شده و با کرامت ابوبکر زبان 

از گردانده شده است. در حرم نبوی کسی متوجهه حهال و   او ب

وضب او نشهده و او بهه مراجهب قضهایی و حکهومتی مراجعهه       

نکرده و دادخواهی به عمل نیاورده و نیز آن معجزه و کرامهت  

سازی بهر   را افشاا ننموده است در حالی که آن قوم در پرونده

 اند. ضد شیعه از هیژ کاری دریغ نکرده

فضهی )شهیعه( بهه    تهمهت مسهخ شهدن را    در مکتب خلفا،

بوزینه و امثال آن مانند افسانه سهاختگی بهرای     صورت خوک،

ابن منیر در حلب، سابقه دارد. آن را اثر جوشش حقد و غلیان 
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تهوانی بگهویی مسهتی حاصهل از افهراط در غلهو و        و می نهیک

گویند گویا از  گویی است. این جماعت وقتی از شیعه می هگزاف

انهد. در حهالی کهه     زننهد کهه منقهر  شهده     مهی مردمی حرف 

 کنند. ها نفر از آنان در اطراف و اکناف جهان زندگی می میلیون

 
 جوانی ناشناس ،. ابوبکر، پیری سرشناس و پیامبر11

کند: زمانی که پیهامبر بهه سهمت مدینهه      انس بن مالک نقل می

 حرکهت کههرد، ابهوبکر پیرمههردی شهناخته شههده و پیههامبر   

وارد مدینه شد، در پهس   جوانی ناشناس بود. وقتی پیامبر

پرسیدند: ای ابابکر ایهن کهه    کرد، از او می او ابوبکر حرکت می

کند، کیست؟ او گفت: راهنمای مهن   پیشاپیش شما حرکت می

که چرا ابوبکر به صراحت نگفت و به کنایه برگهزار   است، این

 کرد جای حرف است، اگر قضیه صحیح باشد.

هها   هها بهرای خلیفهه قصهه     جا به هدف اثبات برتری ایندر 

و زیادی یا  ساختند، هر چند به بهای کوچک کردن پیامبر

آید، لیکن ناشهناس بهودن    کمی سن ابوبکر در عنوان بعدی می

در  آور است. گویا پیهامبر  پیامبر به نسبت ابوبکر نیز خنده

ینه در مکه با دعوت توحیدی، شهره آفاق نشده بود و مردم مد

های عقبه اول و دوم با وی دیدار و او را شناسایی نکرده  بیعت

بودند و در موقب ورود به مدینه، همه به استقبال نشهتافته و در  
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 کهه  خواندنهد  ، بانوان و کودکان، سرود شهادی نمهی  ها بام پشت

 ؟آ«الوداع بر ما طلوع کرد... ثنبةماه چهارده شبه از جاده »

دوازده نقیب، نه تهن خزرجهی و    های نام امه امینیعلّ

سه تن اوسی را آورده است و نیز اسامی هفتاد و سه نفر مهرد  

اند، یاد کرده اسهت.   و دو بانو را که در عقبه دوم حضور داشته

هم چنان که اسامی مهاجران را که پیشتر به مدینه آمده بودنهد،  

 کر نموده است. حاال شما سخن انس را اگر به راسهتی گفتهه   

 1، بخوانید و داوری کنید.باشد
 . ابوبکر سالمندتر از پیامبر؟!11

تر هستم یا تهو؟ ابهوبکر    از ابوبکر پرسید: من بزرگ پیامبر

تر و بهتر هستید. لکهن سهن    تر، گرامی گفت: شما از من بزرگ

 8من از سن و سال شما بیشتر است.

نویسههد: از ایههن دروغ آشههکار در  مههی امههه امینههیعلّ

شههگفت نیسههتند، کههه چگونههه آن را فضههیلت بههرای ابههوبکر   

 اند؟ برشمرده

اول: گزارشگر این روایت، یزدبن امهم اسهت. او بهه طهور     

هههها پهههس از وفهههات  را ندیهههده و سهههال کلهههی پیهههامبر

به دنیا آمده است؛ دوم: چگونه سن ابهوبکر از   خدا رسول

                                                           
ای از ماجرای هجرت را آورده است. ر.ک:  علّامه با مراجعه به بیش از ده منبع، فشرده .1

 .257-7/272 الغدیر

 .2/228استیعاب  .2
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الفیهل   در سال عام ست. پیامبربیشتر بوده ا سن پیامبر

 1و ابوبکر سه سال پس از آن سال، به دنیا آمده است.

 

 . مسلمانی ابوبکر قبل از والدت علی12

از قول فرات که به سائب گفت و او از میمون بن مهران  ب شبا

ابوبکر صدیق بوده یا  پرسید: اولین ایمان آورنده به پیامبر

ی در جواب گفته: ابوبکر در زمان بحیهرا  طالب ابی بن علی

بهن   و آن پیش از تولهد علهی   ایمان آورده راهب به پیامبر

 بوده است. طالب ابی

از ربیعه پسر کعب نیز نقل شده که مسلمانی ابوبکر چیزی 

شبیه وحی آسمانی بوده است کهه او بازرگهانی در شهام بهود.     

 و آن را به بحیرای راهب باز گفت: 8خوابی دید

 ابوبکر: از مکه. راهب: تو کجایی هستی؟

 ابوبکر: از قریش.  راهب: از کدام قبیله؟

 ابوبکر: بازرگان هستم. تو چه کاره هستی؟ راهب:

راست باشهد. پیهامبری    وتبحیرای راهب گفت: اگر خواب 

از قوم تو برانگیخته شود و تو در زمهان او وزیهر و بعهد از او    

ن راز را در سینه داشت تها  جانشین وی خواهی بود. ابوبکر ای

                                                           
 .75ابن قتیبه / المعارف، .1

 اند. متن آن خواب در گزارش نیامده و سربسته گذشته .2
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، دلیل مبعو  گردید. ابوبکر پرسید: ای محمد پیامبر

 فرمود خوابی که در شام دیدی. بر ادعای تو چیست؟

را در آغههوش گرفههت و بههر میههان دو  ابههوبکر، پیههامبر

 1اش بوسه زد و شهادتین به زبان آورد. دیده

در روایتی دیگهر، ابهو نهوح قهراا از قهول ابوموسهی نقهل        

هههایی از قههریش همههراه   کنههد: ابوطالههب در میههان شههیخ  یمهه

به شام سفر کردند. بهر بحیهرای راههب فهرود      خدا رسول

پیهامبر را گرفهت و گفهت: ایهن      آمدند. او دسهت محمهد  

سرور عالمیان و فرستاده پروردگار جهانیهان اسهت خهدا او را    

انگیزاند و حاضران همه بیعهت   برای رحمت به مردم دنیا برمی

راهب بهه قیهد سهوگند پرسهید کهدامتان سرپرسهت او       کردند. 

د، گفتند ابوطالب. راهب به ابوطالب سوگند یاد کرد کهه  یهست

ای همراه کرد  را برگرداند و ابوبکر بالل را با توشه محمد

 8و او را برگرداندند.

نویسد: با من همراه شوید تها مهتن و    می امه امینیعلّ

 های مرسل را بررسی کنیم. سند این حدیث

بن سوار مدائنی، از مبلغان فرقة مرجئهه   ب ابو عمرو شبا -1

بوده و احمد، حدیث او را رها کهرده، و ابهوعلی مهدائنی نیهز     

                                                           
 و... 1/181اسدالغابه  .1

 .2/214ترمذی   صحیح، .2
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داشهته و مهورد    را دشمن مهی  گوید: او اهل بیت پیامبر می

 1ان روز فل  شده و مرده است.نفرین قرار گرفته و هم

فرات پسر سائب جهزری، از ناهر بخهاری حهدیث او      -8

گویهد، قابهل اعتنها     نکوهیده و زشت اسهت و ابهن معهین مهی    

 8اند حدیثش رها شده است. باشد، دارقطنی و دیگران گفته نمی

تاختهه   می میمون بن مهران کسی است که به علی -4

ههای او   حدیث چنین کسی چه اعتباری دارد؟ گهزارش  4است.

 اند. را گروه بسیاری از حفاظ ضعیف شمرده

 م؟و اما پنج راوی حدیث دوّ

ابونوح قراد، در گزارش این روایت غریب، تنها هست  -1

و  هبی سخن او را مردود دانسته است چنهان کهه در بررسهی    

 آید. متن حدیث می

اسهحاق را احمهد ضهعیف    های یونس بن ابهی   گزارش -8

کهرد و بهه    دانسته و حاکم گفته چه بسا در حدیثش اشتباه مهی 

 3شود. افتاد. باالخره با حدیث او را استدالل نمی غلط می

ان، ابواسحاق سبیعی را، اهل تهدلیس دانسهته و   ابن حبّ -4

 2زده است. ها را به هم می  او حدیث
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ه و سهعد ضهعیف دانسهت    ابوبکر پسر ابوموسهی را ابهن   -3

گویهد: او از پهدرش چیهزی نشهنیده      احمد در وصهف او مهی  

 1است.

ها پهیش از والدت ابوموسهی    واقعه بحیرای راهب سال -2

اشعری ر  داده پس اگر او قبل از تولد شاهد صحنه بوده کهه  

حرفهی نهداریمآ و اگهر از کسهی شهنیده از او نهام بهرد تها مهها         

 شناسایی کنیم.

هها و امها مهتن     زارشاین بود سخن در رجال و سند آن گه 

 :روایت

حافب دمیاطی: این حدیث دو نقطهه ضهعف اساسهی دارد:    

برگردانههدن  -8در حضههور بحیههرا؛  بیعههت بهها پیههامبر -1

 همراه بالل با توشة اعطایی ابوبکر. پیامبر

انهد و بهالل    نبهوده  در اصل ابوبکر و بالل همهراه پیهامبر  

بود. نیز بهه گفتهه    8هنوز مسلمان نشده، و ابوبکر مالک بالل نشده

ابوبکر بالل را پس از بعثت خریهد کهه او را قهریش بهه      4زرکشی

همراه  داد و آن زمان که پیامبر اش شکنجه می سبب مسلمانی

 3ابوطالب به شام سفر کردند شاید بالل از مادر زاده نشده بود.
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این بود خالصه کالم درباره اولین مسلمان بودن ابوبکر بها آن  

طالهب   بهن ابهی   آورنده بودن علهی  مون اولین اسالمپیرا ات، اماتشبثّ

 طالهب  بن ابی و علی متجاوز از شصت حدیث از پیامبر

در حالی کهه بنها بهه روایهت      1و صحابه و تابعین، نقل شده است.

صحیح طبری، ابوبکر بعد از مسلمانی بیش از پنجاه تهن مسهلمان   

پس حهدیث   گردیده است وانگهی اگر ابوبکر اولین مسلمان بوده

شهود کهه گفهت: در روی     عبداهلل بن مسعود چه مهی  اابن عباس ب

پرستید، مگر این سهه   زمین احدی با این دین )اسالم( خدا را نمی

 8تن: محمد، علی و خدیجه.
 . ابوبکر سالمندترین اصحاب13

در گزارش بعضی راویان، ابوبکر سهالمندترین اصهحاب، یهاد    

 4شده است.

گهویی در اخهالق روحهی     کردیم غلّو و گزافهه  ما تصور می

شوند، امکان دارد، اما  که با حواس ظاهری درک نمیاشخاص 

در امور حسی و قابهل درک دروغ بهه سهرعت فهاش شهده و      

تر بودن ابوبکر نیهز   گردد. موضوع کهنسال صاحب آن رسوا می

 از آن جمله است. 
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صههحابه اسههامی چهههل تههن از  امههه امینههیگههاه علّ آن

 1اند. تر بوده برد که از ابوبکر مسن را نام می خدا رسول

 
 . ابوبکر در ترازوی سنجش14

کنهد کهه    ترمذی از مطرح پسر یزید بها پهن  واسهطه نقهل مهی     

فرمهود: وارد بهشهت و بهاغ شهدم، در آنجهها      خهدا  رسهول 

پرسیدم کیستی؟ گفت: بالل هستم. پیش رفهتم   .صدایی شنیدم

مههاجران و فرزنهدان    ،دسهتان  تههی  ،دیدم بیشتر اههل بهشهت  

هها کمتهر دیهدم. تها      مسلمانان بودند و از دارایان و زنان در آن

فرمود: از یکی درهای باغ دوم بیهرون آمهدیم وقتهی کنهار در     

بودم ترازویی آوردند مرا در یک کفه و امت مرا در یهک کفهه   

گاه ابوبکر را آوردند او  تر بود. آن دیگر نهادند کفه من، سنگین

ای و همههه امههت مههرا در کفههه دیگههر گذاشههتند. او   را در کفههه

تر بود و بعد عمر را آوردند و در یک کفه و همه امهت   سنگین

تر بود و سپس ترازو را به  مرا در کفه دیگر گذاردند او سنگین

 8آسمان بردند.

 رجال حدیث

پن  روای آن، مطرح بن یزید کهوفی،   با  کر منابب امه امینیعلّ

عبهدالرحمن   بهن  هانی، قاسملبن یزید اال بن زحر افریقی، علی عبیداهلل
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نویسهد:   مهی سهپس  ساز دانسهته و   را ضعیف و حدیثهمه شامی، 

 1هیثمی، متن حدیث را هم دلیل بر ضعف حدیث برشمرده است.

 
 . خورشید به ابوبکر توسل جسته است15

فرمود: در شب معراج همه چیز به من عرضهه شهد    پیامبر

 8خورشههید، مههن بههه او سههالم کههردم و سههبب کسههوف ی حتّهه

گرفتگی( را پرسهیدم. خهدا او را بهه نطهق درآورد و      )خورشید

هر جا  ،گفت: خدای تعالی مرا بر روی چرخی نهاده بود و آن

رفت مهن بهه چشهم خهودبینی بهر       فرمود، می را که او اراده می

خویشتن نگریستم آن چر  مرا پایین آورد و در دریا انداخت. 

گویهد:   گوید: احد، احد و دیگهر مهی   دو شخن دیدم یکی می

صَدق صَدق من آن دو را به درگاه خدا تعالی وسیله قرار دادم 

پروردگهارا آن دو   تا مرا از کسوف نجهات دههد و مهن گفهتم:    

 کیستند؟ فرماید آن که احد، احد گوید حبیب من محمهد 

 است. آن که صدق صدق گوید ابوبکر صدیق است و

شناسان بایهد داوری   درباره این حدیث، دانشمندان فضا و ستاره

کننههد و کههاش عالمههان هیئههت، از ایههن حههدیث اطالعههاتی دربههاره 

                                                           
 .9/59مجمع الزوائد  .1

مبنای علمی پدیده کسوف )خورشیدگرفتگی(، امروزه بر دانشمندان مشخص است.  .2
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د که آن بها توسهل   گرفتگی( کسب کنند و کشف نماین خسوف )ماه

 1شادی مجالس افزوده گردد.و شود تا بر نزهت  به کسی، باز می
 

 . ماده سگی از پریان مأمور16

نشسهته بهودیم    خهدا  کند: نزد رسول بن مالک نقل می انس

ههای پهایش خهون     مردی از اصحاب آمد در حالی که از سهاق 

فرمود: این چیسهت؟ آن مهرد گفهت: ای     چکید. پیامبر می

به ماده سر فالن منافق گذر کردم آن مرا گاز  رسول خدا

نشست. پهس   گرفت. فرمود بنشینآ او جلوی  رسول خدا

از یک ساعت مهردی دیگهر از اصهحاب آن حضهرت آمهد بها       

های خونین همانند اولی، پرسید موضوع چیست؟ او ههم   ساق

فالن منافق گذشهتم آن   بر ماده سر خدا گفت: ای رسول

به پا خاست و به یهارانش فرمهود    حیوان مرا گزید. پیامبر

با من بیایید برویم آن سر را بکشیم. همگی شمشیر به دست 

برخاستند وقتی به سراغ آن سر رفته و خواسهتند بکشهندش   

افتاد و به زبان شیوا و گیرا  اهلل آن ماده سر بر پای رسول

کشید من بهه خهدا و رسهول او    مرا ن خدا گفت ای رسول

فرمود: تو را چه شده که این دو مرد را  ایمان دارم. پیامبر

من ماده سگی  گاز گرفتی؟ آن سر گفت: ای رسول خدا

از پریانم و مأموریت دارم هرکس را که عمر و ابوبکر)رضهی(  

                                                           
 .2/114نزهة المجالس  .1



   الغدیر همراه    081 

 

به آن دو فرمهود:   گاز بگیرم. پیامبر را دشنام و ناسزا گوید

ما  ،خدا آری ای رسولگفتند: گفت؟ شنیدید آن سر چه 

 1به ابوبکر و عمر توهین کردیم.

نویسد: چه ماده سر شهجاعی بهوده    می امه امینیعلّ

اند، آیا آن،  با اصحابش به سوی آن لشکر کشیده که پیامبر

سر بوده یا شیر ژیان و یها لشهکر گهران؟آ گمهان دارم آن دو     

دلیرانشان از شیر ژیهان  از ترسوهای اصحاب بودند وگرنه مرد 

 دهود به سگی از جنیان، این سر کجا بهم نهراسند، تا چه رس

و چرا از آن پس دیگر کسی را گاز نگرفته، بلکه بر آنان پارس 

زبهان و   صحاب حاضر چقدر بهی هم نکرده است. وانگهی آن ا

ای را در نشهر   آوری سر مادینه اند که آن زبان پا بودهو دست بی

انهد و گذاشهتند    اند و آن را پخش نکرده شنیده منقبت و برتری

در قرون متأخر، عبیدی آن بشارت را، بهرای خانهدان صهدیق،    

 منتشر سازد.

البته برای خدا سگانی درنده و شیرانی دمنده وجهود دارد کهه   

درود –و یا یکی از فرزنهدان صهادق او    به نفرین پیامبراعام

شهوند، ماننهد    مور مهی برای نبرد دشمنان مأ -بر او و بر همسرشان

لههب، مسهلط    بر لهب بن ابهی  سگی که خدا به نفرین پیامبر

سر عتبهه را برگرفهت    اهلل و سگی که به نفرین رسول 8فرمود
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بهارة زیهد جسهارت    یا شیری که شاعر چاپلوس امهوی را کهه، در  

 1، برگرفت.امام صادق کرده بود، در حضور

 
 . ارمغان ابوبکر به دوستدارانش17

نشسهته بهودم و جهز     اهلل که با رسهول  است از علینقل 

هی سهرور  اخو کسی با ما نبود، فرمود یا علی: می خداوند عزوجلّ

کهنساالن بهشت و ارزشمندترین آن نزد خدا به روز قیامت را بهه  

نیت، ای رسهول خهداآ آری.   تو بشناسانم؟ گفتم قسهم بهه زنهدگا   

وبکر و عمهر بودنهد   آیند. نگهاه کهردم ابه    دو نفر که می نیفرمود: ا

اش جمب شهد.   خدا لبخندی کرد و سپس چهره سپس دیدم رسول

وقتی ما  اهلل آن دو، وارد مسجد شدند. ابوبکر گفت: یا رسول

حنیفه نزدیک شدیم شهما بهرای مها لبخنهدی زدیهد و       به خانه ابی

فرمهود:   خهدا  تان را جمب کردیهد، چهرا؟ رسهول    سپس چهره

رسهیدید ابلهیس بها شهما      یفهه مهی  حن وقتی شما به طرف خانه ابی

ههایش   گاه دست های شما نگریست. آن رو شد و در صورت روبه

دیدم و شما دو نفهر   شنیدم و او را می را به آسمان بلند کرد من می

گفهت: خهدایا    کرد و مهی  شنیدید. او دعا می دیدید و نمی او را نمی

ن ایهن  به آبروی این دو مرد از تو تقاضا دارم مرا با عذاب دشهمنا 

 دو مرد عذاب مفرما.
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دارد  ابوبکر گفت: ای رسول خدا چه کسی ما را دشمن می

چهه   در حالی که ما به تو ایمان آورده و یاریت کردیم و بهه آن 

 از سوی پروردگار عالمیان آوردی، اعتراف داریم.

بهه  فرمود: آری ای ابابکرآ مردمی در آخرالزمان پدیهد آینهد کهه    

ها حق را کنار گذاشهته و قهرآن را بهه طهور      آنها رافضی گویند.  آن

 ناصحیح تأویل کنند و خدا درباره آنان در کتاب عزیزش خبر داده:

ِیُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِه
1 

 گردانند. ها را از معانی برمی کلمه

ابوبکر گفت: ای رسول خداآ کیفر کسهانی کهه مها را دشهمن     

فرمود: همین انهدازه بهرای تهو کهافی     دارند، نزد خدا چیست؟  می

است که ابلیس لعین از چنان عذابی به خهدای تعهالی پنهاه آورده    

 است.

داران  ابوبکر گفت: این کیفر دشمنان ماست. پاداش دوست

فرمود: چیزی است که شما دو نفهر بهه    ما چیست؟ پیامبر

مهن،   خهدا  گفت: ای رسهول  آنان هدیه کنید. ابوبکر

گیهرم کهه یهک چههارم پهاداش       خدا و فرشتگان او را گواه می

ام تا آن روز کهه بها    کارهایم را از زمانی که به خدا ایمان آورده

گفت  نیز او دیدار خواهم کرد به دوستدارانم هدیه کردم. عمر

 .خدا من همچنان کردم، ای رسول
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اهلل  رمخهط بدهیهد. علهی )کّه     فرمود: دسهت  خدا رسول

ای را برداشهههت و  فهههت ابهههوبکر دوات شیشهههه وجههههه( گ

اهلل الرحمن الهرحیم. بنهده    فرمود: بنویس: بسم خدا رسول

خهدا و رسهول او و    ،گویهد: مهن   خدا، عتیق بن ابی قحافه، می

چهارم عملکرد  گیرم که یک همه حاضران مسلمان را شاهد می

ای کهه   ام تا آن لحاه خودم را از روزی که به خدا ایمان آورده

یدار خدا بشتابم به دوستدارانم در این دنیا، هدیه کهردم، و  به د

خط را نوشتم، همچنین عمر، وقتهی قلهم از نوشهتن     این دست

فراغت جست جبرئیل امین فرود آمد و گفت ای رسول خهدا  

خواند و تهنیت و احترام ویژه دارد و  پروردگار به تو سالم می

ده. چههه را کههه دو صههحابه تههو نوشههتند، بهه     گویههد: آن مههی

فرمود: این است. جبرئیهل آن را گرفهت و بهه     خدا رسول

برگشهت و   خهدا  آسمان بهرد و سهپس بهه سهوی رسهول     

پرسید ای جبرئیل آنچه از مهن گرفتهی کجاسهت؟     پیامبر

جبرئیل گفت: آن نزد خداوند تعالی است خود خدا و حامالن 

عرش و من و میکائیل و اسرافیل بر آن گواهی دادند و خدای 

رمود: آن در نزد من است تا ابهوبکر و عمهر بهه آنچهه     تعالی ف

 1گفتند در روز قیامت وفا کنند.

نویسد: مهن در بیهان نقهاط ضهعف و      می امه امینیعلّ

گوهها و خیهاالت    های قصه خطاهای این روایت شبیه به افسانه
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خواهم سخن دراز کنم و از سهازنده آن   نویسان نمی واهی رمان

هها بها طهول و     آن شهاهد گهرفتن  پرسم که  روایت مسخره نمی

 تفصیل چرا؟

ت پرسم چطور شده پیشوایان دانهش حهدیث و سهنّ    و نمی

اند تا در قرن یهازدهم   ها پنهان داشته این حدیث برتری را قرن

پرسم به چه  ساخته است. فقط میعبیدی آن را کشف کرده یا 

تحریف و تأویل  1های قرآن را که درباره یهود است ت آیهجرئ

 اند؟ ناصحیح کرده

 
 . ابوبکر در قاب قوسین18

در شب معراج چهون   گزارش به ما رسیده است که پیامبر

ترس و وحشت بهر او چیهره شهد کهه      رسید،« قاب قوسین»به 

اش مأنوس شهد   را شنید، با صدای صحابه صدای ابوبکر

 8و دلش آرام یافتآ و این کرامت ویژه صدیق است.

از اول تا آخر هرگز دچار ترس و وحشت  امبرالبته پی

تعهالی، چهه او    نشده است تا چه رسد به پیشگاه حضرت باری

همیشه در بارگاه او بوده و با  ات اقهدس خداونهدی انهس و    

ههای ایهادی امهوی و     الفت داشته است. این ماجراها از ساخته

هها را   های آنان است که در مبعث و رسهالت ههم آن   الگیپ هم
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091   تاریخیهای  غلو و زمینه  

انهد. پهس ایهن،     اند و دانشمندان مسهلمان پاسهخ داده   کردهساز 

 افسانه در افسانه است.

 
 . گوش و چشم دین19

فرمهود:   می اهلل از حذیفه یمانی نقل است که شنیدم رسول

تصیم گرفتم مردانی را به گوشه و کنهار بفرسهتم تها بهه مهردم      

مهریم کهه     بهن  ها را بیاموزند، هماننهد عیسهی   ها و فریضه سنت

گفته شد: ابوبکر و عمهر   اریون را برانگیخت. به پیامبرحو

هها   ها گوش و چشم دین هستند و من از آن چطور؟ فرمود: آن

حدیث حفهن  تنها به نقل حاکم گزارشگر این  1نیاز نیستم. بی

 بن عمر است که از زبان مسعر بازگو کرده است.

 هبی در تلخین مستدرک حدیث حفن بن عمهر مهدنی   

 دانسته است. را حدیثی سست

گویهد:   داند، ابهن عهدی نیهز مهی     نسائی حدیث را ثقه نمی

نویسد:  ان نیز میحنّ های او قابل حفب نیست. ابن حدیث عموم

کرد و زمهانی کهه او تنهها گزارشهگر      او سندها را زیر و رو می

او را مهرد   استدالل به سخن او روا نیست. ابن معین نیز  است،

او را آدمی ارزشمند ندانسهته و   عیسی داند و مالک بن بدی می

های باطل، گزارش  نویسد: او حدیث شناسد، عقیلی نیز می نمی
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کرده است. قطنهی نیهز ایهن حهدیث را ضهعیف و متهروک        می

 1دانسته است.

امها در مهتن آن نیهز     این وضعیت حهدیث از جههت سهند،   

دانستیم آن  مسائلی وجود دارد که مورد مناقشه است. کاش می

چهه   آموختنهد؟ آن  را به مهردم مهی   سنت و فریضه دو نفر کدام

هها، حکهم تهیمم و     کاللهه، ار  پهدربزرگ، مهادربزرگ    دربارة

قهرآن سهؤال    دانستند و اگر دربارة امثال آن میشکیات نماز و 

دادند تا مطالب سهخت   واب میشدند از لغات مشکل آن ج می

ها با چه چیزی گوش و چشم دین بودند آیا با  نگهی آنآن؟ وآ

ههای کهارزار یها عطایایشهان در      چنانی در میهدان  های آن ملهح

خشکسالی و...؟ از مقدمی نقهل اسهت کهه حهدیث گهوش و      

سهاز اسهت و ابهن     های ولید بن فضل حهدیث  چشم از ساخته

 8داند. حجر نیز سند این حدیث را ضعیف می

 
 . منزلت ابوبکر در نزد خدا21

در  ا پیهامبر اند که ابوبکر به  عباس گزارش کرده از قول ابن

غار ثور همراه بود که به شدت تشنه شهد. ایهن مطلهب را بهه     

عرضه داشت. پیامبر فرمهود بهرو سهینه غهار و آب      پیامبر

تهر از   گوید به سینه غار رفتم و آبهی شهیرین   بنوش. ابوبکر می
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094   تاریخیهای  غلو و زمینه  

و نهزد   متر از بوی مشک نوشید عسل، سفیدتر از شیر و پاکیزه

خداوند تبارک و تعهالی   فرمود: برگشتم. پیامبر پیامبر

ت کهرده، فرمهان داد تها    های بهشه  ای را که مأمور جوی فرشته

الفردوس به سینه این غار جاری سازد تها ابهوبکر    جن نهری از 

یعنی من در نزد خهدا   از آن بنوشد. گفتم: ای رسول خدا

این اندازه منزلت دارم. فرمود: آری و بیشتر. قسم به خهدا کهه   

شود، ههر   مرا به پیامبری برانگیخت دشمن تو وارد بهشت نمی

 1چند عبادت هفتاد پیامبر داشته باشد.

توانهد،   نویسد: چگونه این حدیث می می امه امینیعلّ

انهد.   را ندیده صحیح باشد. در حالی که محدثین و مورخان آن

ای بزرگ اسهت. از طرفهی ابهن     که چنین چیزی معجزه  حال آن

عباس، راوی نخستین آن، انهدکی قبهل از هجهرت، زاده شهده     

است. از سوی دیگهر، چگونهه حافاهان حهدیث و پیشهوایان      

تاریخ و سیره از چنین خبهر مههم و کرامهت بهزرگ، اعهرا       

ری دالئل نبهوت  ها پیشاپیش بر گردآو آناند، در حالی که  کرده

اند. ولی آن را در کتب روایی   و معجزات رسالت، اهتمام داشته

عسهاکر   اند. در این بین تنها سیوطی از ابن و تاریخی  کر نکرده

 2آن هم با سندی ضعیف، گزارش کرده است.
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اما چهه بایهد کهرد آن قهوم در محبهت ابهوبکر و رفیهق او        

سهتان غالیهان   ههای خیهالی کهه د    هایی دارند شبیه قصهه  روایت

 ها را ساخته و پرداخت کرده است. آن  تراش، فضیلت

دوزاده حههدیث از آن قمههاش  امههه امینههیگههاه علّ آن

 هایشان آورده است. احادیث را با یاد راویان و کتاب

آزاده و هوشهیار   ما داوری نهایی را به وجدان خوانندة دانا،

 گذاریم. وامی

 

 مورد تأیید شیخین . پیامبر21

نشسهته بهودم.    است از أبو أروی دوسی: نهزد پیهامبر  نقل 

ابوبکر و عمر درآمدند. پیامبر فرمود: سپاس خدا را که مهرا بها   

 1شما دو تن، تأیید فرمود.

نویسهد: سهند ایهن حهدیث درسهت       مهی  امه امینیعلّ

گویی  کنید آیتی در گزافه که مالحاه می نیست و متن آن، چنان

 و غلّو این گروه است.

 
 گانه از نسل آدم باح پنج. اش22

از  خدا نقل است از انس بن مالک که گفت: شنیدم رسول

قول جبرئیل فرمهود: وقتهی خداونهد آدم را آفریهد و روح در     

بدنش وارد کرد به من فرمود سهیبی از بهشهت بگیهرم و آن را    
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091   تاریخیهای  غلو و زمینه  

در دهان آدم بفشارم. ای محمد، خداوند از چکة نخسهت، تهو   

 دوم آفریده شد، و از چکة سوم نیهز را آفرید و ابوبکر از چکة 

علهی را آفریهده   پنجم عثمان و از چکة عمر و از چکة چهارم 

است. آدم پرسهید اینهان کیسهتند کهه چنهین گرامهی داشهتی؟        

خداوند تعالی فرمود: پن  تن از نسل تواند و اینان از مجمهوع  

تر هستند. وقتی آدم، معصیت کرد، گفت  های من گرامی آفریده

به حرمت این پن  تن که آنان را برتهری بخشهیدی   پروردگارا 

 1مرا ببخش و خدا توبه او را پذیرفت.

سیوطی آن را دروغ و ساختگی دانسهته و مهتن حهدیث را    

داند. ایهن حهدیث در برابهر آیهه      دلیل بر ساختگی بودن آن می

. ساخته شده است. ابهن  47بقره/ «فتلقی آدم من ربه کلمات...»

ید آن کلمهاتی کهه آدم از خهدا    پرسه  عباس از رسول خدا

فرمود:  تلقی کرد و براساس آن توبه نمود چیست؟ پیامبر

به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین تقاضای توبهه  

اش را پذیرفت. این گزارش را ابن مغهازلی در   کرد و خدا توبه

 8ینابیب نیز آورده است.
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 جا به احادیث صحیحی از مشایخ در این امه امینیعلّ

اهل سنت دربارة پن  تن آل محمد، پرداخته و حدیث فوق را 

 1نقد کرده است.

( در 320از آن جمله، ابوالفتح محمهدبن علهی نطنهزی )م:    

کند: چون خداونهد آدم   عباس نقل می الخصائن و از قول ابن

را آفرید و از روح خود در وی دمید؛... و به فرمان پروردگهار  

فرشتگان بر وی سهجده کردنهد. سهپس گفهت: بهار الههاآ آیها        

الی دیگرانی هم هستند که نزد تهو گرامهی باشهند. خهدای تعه     

آفریدم. آدم گفهت:   گفت آری و اگر آنان نبودند، تو را نیز نمی

دار را فرمهان   های پرده ایشان را به من نشان ده؛ خداوند فرشته

سهایه را پیشهاپیش عهرش    داد تا پرده بگشایند و ناگاه آدم پن  

ها پرسید. خداوند فرمود: محمد، علی، فاطمه،  آن دید و دربارة

خشنود شد. چون از او لغزشهی  حسن و حسین. حضرت آدم 

شهد. امها    سر زد. خداوند را به این پن  تن یاد کرد و آمرزیده

ند صحیح دربارة توسهل عمهر بهه    بدانید گزارش معروفی با س

عباس )عموی پیامبر( وجود دارد که در نماز طلب باران او بهه  

نمههاز بههاران رفههت و گفههت: بههه آبههروی پیههامبرت تشههنگی و  

کن. عباس گفت: پروردگاراآ... اینان مهرا   گرسنگی را از ما دور

... خدایاآ آنهان  به واسطة خویشی با پیامبرت واسطه قرار دادند
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پناه ده. چون غیر از گهروه کهافران کسهی از     را در پناه خودت

 و باران بارید. شود حمت تو نومید نمیر

 
 ها و ساکنان زمین است . ابوبکر بهترین اهل آسمان23

ابهوبکر و عمهر    فرمهود:  اهلل ند که رسولک ابوهریره نقل می

 1ند، جز پیامبران و رسوالن.بهترین اهل آسمانند و ساکنان زمین

 این روایت از جبرون آفریقایی است که آفت حدیث است.

 

 و ابوبکر . پاداش پیامبر24

 اند که شنیدم رسهول خهدا   طالب آورده بن ابی از قول علی

فرماید: ای ابهابکر خهدا پهاداش کسهانی را کهه از       به ابوبکر می

اند به من عطها   آغاز آفرینش آدم تا زمان بعثت من ایمان آورده

فرموده و خدا ثواب و پاداش کسانی را که از زمهان بعثهت تها    

 8قیام قیامت، به من ایمان دارند، به تو عطا کرده است.

ار قرار دارد که مؤثهق  در زنجیر سند این حدیث، ابوالحسن تمّ

های باطل گزارش کرده است. او همانند ابوسعید  نیست و حدیث

ساز بوده اسهت   پرداز و حدیث حیا و دروغ عدوی است شیخی کم

و نیز در سند آن ابومعاویه ضریر قرار دارد که معروف بهه غلّهو و   
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این، وضب سند حدیث است و اما مضمون آن  1گویی است. هگزاف

 نده با وجدان و آزاده، داوری کند.را باید خوان

 
 . مهر و سپاس دو واجب بر امت25

فرمهود: مههر    اهلل بن سهعد نقهل اسهت کهه رسهول      از سهل

 8بکر و سپاس او بر امت من واجب است. ابی

های عمربن ابراهیم کردی اسهت کهه    این حدیث از ساخته

 داند. دارقطنی او را دروغگوی ناپاک می

 
 ترازو ة. ابوبکر در کف26ّ

 ت محمهد مورد شماره چهارده، به برتهری ابهوبکر بها امّه    

که گذشت. در این حهدیث رؤیهایی، ابتهدا     سنجیده شده چنان

سنجیده شده و بعهد بهه ترتیهب     ابوبکر با حضرت محمد

انهد. پهس از    عمر، عثمهان و علهی بها یکهدیگر سهنجیده شهده      

 ترازو باال رفته است و رنهر و رخسهار پیهامبر    علی

گاه به ملهک و   یافته و فرموده خالفت سی سال است آنتغییر 

 سلطنت تبدیل شود.

وضب سه راوی ایهن حهدیث را بررسهی     امه امینیعلّ

 4اعتباری سخن آنان را اثبات نموده است. کرده و بی
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111   تاریخیهای  غلو و زمینه  

 

 . مسلمانی پدر و مادر ابوبکر27

های دایر در تاریخ و حهدیث، سهبقت مسهلمانی     یکی از بحث

بر مسلمانی پدر و مادر دیگر صحابه اسهت.  پدر و مادر ابوبکر 

گوید: پدر هیژ مههاجری مسهلمان نشهده جهز پهدر       عایشه می

طور مرسل: پهدر   طالب نیز نقل است، به بن ابی از علی 1ابوبکر.

و مادر ابوبکر با هم مسلمان شدند و این مزیت بهرای احهدی   

 8فراهم نشد، جز برای ابوبکر.

ب علهی و عایشهه را از   نویسد: ما جان می امه امینیعلّ

چنین دروغ آشکار که برخالف تاریخ و حهدیث اسهت، پهاک    

دلیهل   گهوییم کهه مههر و محبهت بهی      دانیم و سوگمندانه می می

ههایی   فصلگاه عالمه امینی کند. آن انسان را کور و کر می

صحابه را نام برده که  گشوده و تعداد قریب به بیست و هشت

انهد کهه از آن جملهه     ان شهده تهر، مسهلم   آنان پیش پدر و مادر

فهر بهه   و پدر و مادر عبیداهلل بن جع 4اند: پدر و مادر عمار بوده

 ها. و جز این 3همراه برادرانش محمد و عون

الخیر مادر ابهوبکر را   سپس روایات مسلمانی ابوقحافه و ام

ها را آشکار  و ضعف آن کرده ها را بررسی آورده و سند و متن

                                                           
 .73، سیوطی/تاریخ الخلفاء .1

 .18/194قرطبی   تفسیر، .2

 .7/421تهذیب التهذیب،  .3
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دعوی غالیان در منقبهت و فضهیلت   ساخته است، همچنان که 

و نیز آیهه شصهت و دو    مبنی بر نزول آیه پانزده سوره احقاف

را با منطق و استدالل مردود دانسته است و قهدر   سوره مجادله

م آن است که خود ابوبکر در سال هفهتم بعثهت مسهلمان    مسلّ

شده و پدرش ابوقحافه اگر مسلمان شده باشد در سال هشهتم  

الخیهر   فتح، اسالم آورده همچنان که مادرش امهجرت در روز 

اگر مسلمان شده باشد در سهال ششهم بعثهت مسهلمان شهده      

 است.

هههای دروغههین چیسههت؛ حاشهها کههه    پههس ایههن برتههری 

 1چنان کالمی خالف واقب گفته باشد. امیرالمؤمنین

 هدف از آن سخن

من گمان دارم آن جماعت این دروغ را فقط از روی ناآگهاهی  

که اسهالم آوردن و یها    اند و نه آن به هم نبافته  ز تراجم رجال،ا

اسالم نیاوردن پدران مهاجران، برای ایشان مههم بهوده و یها از    

کهه آن   اند. جز ایهن  طرح اسالم پدر و مادر ابوبکر هدفی داشته

هها و بهزرگ    همه سر و صداها برای این بوده که سرور ابطحی

را کهافر قلمهداد    -مؤمنهان  امیر–ها پدر موالی ما  دودمان طالبی

نهد،  یفرزند او سخنی بگو که نتوانستند دربارة د و پس از آنکنن

تیرهای زهرآگین خود را به طرف پدر و یا هر دو پدر و مهادر  

                                                           
 .329-7/312ر.ک: الغدیر، امینی  .1
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اند و حتی به آن هم قناعت نکرده، سخن را بهه   او پرتاب کرده

 پدر و مادر خود پیامبر معام، هم کشاندند.

به عنوان مثال، عاصمی در بیان وجه تشابه به میان پیامبر و 

نویسد: از جملهه در مهورد    می -درود خداوند بر هر دو–علی 

از  پدران شباهت دارند که با وصهف برخهورداری پیهامبر   

بسیاری از نعمات الهی، خدا نعمت اسالم پدر و مادر را بهه او  

جهز انهدکی    1.نداده و این مورد اتفاق جمهور مسلمانان اسهت 

کهه از   ناچیز که مورد توجه نیستند، همچنهین مرتضهی بها ایهن    

ههای   مند بهوده و خداونهد نعمهت    اخالق و خصال واالیی بهره

فراوان به وی بخشیده، امها او از نعمهت اسهالم آوردن پهدر و     

 مادر محروم بوده است.

ها با لجاجت تمام این جار و جنجال را به راه انداختنهد   آن

ه روش زنههدگانی شههیخ ابطههح و سرپرسههتی او از در حههالی کهه

یح بهه گهرایش بهه    صاحب رسالت و حمایت او از وی و تصر

ش در گفتار و کردار و ناهم و نثهر و بها ههر     آیین او و تسلیم

 اند. توانی که داشته، نادیده گرفته

سراید: اگر ابوطالهب   الحدید در اشعاری اینگونه می ابن ابی

شهد.   اسالم شاخن و برپها نمهی   و پسر او )علی( نبودند. دین

                                                           
به اول کیشان آنان از روزگار  گرنه امامیه و زیدیّه و همواین، پندار عاصمی است.  .1

اند و اشخاص شاذ مورد توجه  مند بوده ر پیامبر اقدس، عقیدهمسلمانی پدر و ماد
 نیستند.
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آن، در مکه پناه داد و حمایت کرد، و این، در یثرب بهه دنبهال   

 1مرگ دشمنان حرکت کرد...

و  تله روحیاسیدر این جا چهار راه وجود دارد که بدان و

 توان فهمید. های معنوی هر شخن را می جنبه

 . فهم سخنان شخن؛1

 . عملکردهای او؛8

 اند؛  ند، گزارش کردها آشناترین . آنچه خانواده او که4

 . سخنان دیگران؛3

 
 اول: سخنان خود ابوطالب

های  در بخشی از اشعار جواهرنشان خود که در کتاب ابوطالب

 سیره تاریخ و حدیث، ثبت و ضبط است. چنین گفته است:

دستیار موسهی و   بایستی بدانند که محمد  مردمان نیک

ت آورد همانگونهه کهه   عیسی پسر مریم است. او برای ما هدای

 8. آوردند... آن دو پیامبر

 4اوست در امر نامه منحوس، محاصره. خنو از جمله س

                                                           
 .3/317ابن ابی الحدید این اشعار را به خود نسبت داده است  .1

 .2/823مستدرک، حاکم  .2

 و... . 1/373هشام  ابن  سیرة، .3
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گویهد: بهه خهدا     مهی  در حمایت صریح از پیامبراعام

رسد تا من به زیهر خهاک    سوگند دستشان با جمعی به تو نمی

 ام. نرفته

الحدید گوید: مجموعه اشعار ابوطالهب در تصهدیق    ابن ابی

و حمایت از او، در حد تواتر اسهت و مها    رسالت محمد

 1به اندکی از بسیار اشاره کردیم.

 
 ملکرد نیکوکارانه و سخنان شکرانهدوم: ع

در دفههاع از  -سههالم خههدا بههر او –سههرور بطحههاا ابوطالههب  

و دعوت به آیین حنیف او، از اولین ساعات تا دم  محمد

واپسین، عملکردهای نیک و تالشهی، درخهور سهپاس داشهته     

 است.

هها را بها یهاد منهابب و      پانزده نمونه از آن امه امینیعلّ

طلب باران با توسل بهه  مأخذ، آورده است. همراهی سفر شام، 

والدت امیرالمؤمنین و کسب تکلیف در نامگهذاری   پیامبر

او نههدای هههاتف غیبههی، در آغههاز بعثههت، در گههم شههدن او در 

بچگی، توصیه او به مالزمت و پیوستن بهه پسهر عمهویش در    

 نماز و چندین مورد دیگر.

 

 

                                                           
 .2/315ابن ابی الحدید   شرح، .1



   الغدیر همراه    115 

 

 های خاندان و نزدیکان او : روایتسوم

به  تمام مردان هاشمی، فرزندان عبدالمطلب، و پسران ابوطالب

در  امهه امینهی  انهد. علّ  ایمان ثابت ابوطالب اعتراف داشته

این خصوص ده نمونه آورده و در پایان آن فصهل بهه عنهوان    

بیت، امامان سجاد، باقر، صادق و  سخن پاکیزه از پیشوایان اهل

 1:ای از زبان فرزندش آورده است و نیز مرثیه رضا

 ها و نهور  خشکسالیجویان و ای باران  ای ابوطالب پناهِ پناه

ها فقدان تو حریم حفاظت و شهرف را در ههم کوبیهد     تاریکی

ها به تو درود بفرستد و رضوان خدا بهر   خدای صاحب نعمت

 8تو که برای آن پیامبر پاک، بهترین عمو بودی.

ها و ماجراها پیرامون ابوطالب جهز بها    مجموعه این حدیث

جمله تحقیقهات  سازد و از  نمی اسالم و ایمان او به پیامبر

امهه بزرنجهی اسهت.    ارزشمند درباره ایمان ابوطالب، کهالم علّ 

برخی دانشمندان معروف اهل سهنت مثهل قرطبهی، سهبکی و     

بیت، اهل نجات بودن  شعرانی نیز از طرق دیگر جز طریق اهل

اند و زینی دحهالن نیهز در ایهن مهورد،      ابوطالب را اثبات کرده

 4اثری دارد.

 
 

                                                           
 .38طالب، دیوان، ابی .1

 .24،فخاربن معدّالحجة،  .2
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 نچهارم: سخنان دیگرا

آن بود شیعیان اهل بیت و خاندان و نزدیکهان کهه احهدی در    

اند و همگی او را  ایمان و اسالم ابوطالب شک و تردید نداشته

 اند. ای باال از ایمان دانسته در مرتبه

نویسد: امامیه اتفهاق ناهر دارنهد     م بزرگ، شیخ مفید میمعلّ

از آدم تا عبداهلل همه مهؤمن   خدا کان رسولاکه پدران و نی

اند و نیز اتفاق دارند که ابوطالهب و آمنهه دختهر     و موحد بوده

 1اند.  اند، از دنیا رفته وهب، در حالی که مؤمن بوده

وده امام بهاقر و امها   نویسد: به فرم شیخ طوسی می عفرابوج

ابوطالب، مسلمان از دنیا رفته اسهت و امامیهه، بهر     صادق

کننهده، یهاد    ناهر دارنهد و بهر آن دالئهل تعیهین      این معنا اتفهاق 

 8اند. کرده

بیهت بهر ایمهان     نویسهد: اجمهاع اههل    شیخ طبرسی نیز مهی 

قی، حجهت اسهت.   ابوطالب، ثابت است و چنان اجماع و اتفها 

به چنر زدن به دامن  د که پیامبرهستن  آنان یکی از ثقلین

 4آن، فرمان داده است.

فخهار،   نی مانند ابن معهدّ جا سخنانی از بزرگا عالمه در این

الحدید  ابن ابی 3فتال نیشابوری و سیدبن طاووس آورده است.

                                                           
 .45،اوائل المقاالت .1

 .2/391تبیان،  .2

 .2/217البیان،  مجمع .3
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نویسد: شیعه بر اسالم و ایمان ابوطالب، اجماع دارند و  نیز می

اسهکافی، نیهز   بزرگان معتزله، مانند ابوالقاسم بلخی و ابوجعفر 

 1بر همان باور هستند.

مسهلمانی و   نویسد: شهیعه بهر   امه محمدباقر مجلسی میعلّ

از اول بعثهت، اجمهاع دارنهد و     ایمان ابوطالب بهه پیهامبر  

معتقدند که او هرگز بتی را نپرستیده، بلکهه خهود از اوصهیای    

اخبار از طریق خاصه و عامه بر ایهن   8بوده است. ابراهیم

معنا متهواتر اسهت و مسهتند آن، عقیهده اجمهاعی و احادیهث       

 مردانی از اهل بیت است.

ایمهان ابوطالهب بها     چهل حدیث دربارة امه امینیعلّ

  کر منابب و مآخذ، آورده و پس از آن، از کسهانی نهام بهرده و   

ابوطالهب   طور مستقل دربهارة  برخی آثارشان را یاد کرده که به

جها   اند. در این اند، یا در قصائدی بلند او را ستوده کتاب نوشته

ن بهه  بنهدیم و سهخ   با حدیث نابی از ابوطالب این فصل را می

 بریم. پایان می

نویسهد: شهنیدم    ابن حجر در االصابه از قهول ابورافهب مهی   

گویههد: شههنیدم پسههر بههرادرم محمههدبن عبههداهلل  مههی ابوطالههب

( بهه پیونهد بها    گوید: همانا پروردگار من او را )محمهد  می

کهه تنهها خهدا     برانگیخته و ایهن   ارحام و خویشاوندان نزدیک،

                                                           
 .3/311الحدید  ابن ابی  شرح، .1

 .9/29بحار،  .2
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و محمهد همهان    دت نشودشود و همراه او چیزی عبا پرستش

 1گو و امین است. انسان راست

زینی دحالن نیز این حدیث را از منابب مختلف و از عهروه  

گوید: حدیث کهرد مهرا    می آورده است: شنیدم ابوطالب

و بهه خهدا سهوگند او    –پسر برادرم همان مرد راستگو و امین 

فرمههود: پروردگههار او، وی را بههرای پیونههد بهها  -راسههتگو بههود

خویشههاوندان نزدیههک، و بههه پاداشههتن نمههاز و ادای زکههات،   

گفت: سپاسگزاری کن و کفران و ناسپاسی  فرستاده است و می

 8شوی. نکن که معذّب می
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