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مقدمه مترجم:

 خ شاهد حوادث بسيارى بوده ، كه باالعرب همواره در طول تاري ةجزير

 پيدايش اسالم و با مطرح شدِن مسائِل دينى توسِط شخصيت آسمانى

 صفحه تاريخ عرب قبل از اسالم تغيير آله و عليه اهلل صلىپيامبر عظيم الشأن اسالم 

ماهوى يافته و به تاريخ اسالم تبديل گرديد .

 غلط زندگانىهاى  رفتارهاى نامناسب فردى و اجتماعى و شيوه

 و همچنين اعتقادات و خرافات عرِب جاهلى نشانگر فرهنگ تمدن جامعه

آن روز عرب بوده است .

 مردمانى كه مفاهيم اخالقى را به غلط تفسير كرده ، مثاًل غيرت را در

 ديدند و هر كسى كه در اين امر قساوت زنده بگور كردن دخترانشان مى

 كرد . و شجاعت را در چپاول لوه مىداد ، غيرتمندتر ج بيشترى نشان مى

 كردند ، به حدى كه آن عرب و غارتگرى و قتل و خون ريزى ترسيم مى

 گويد : آيا در بهشت هم جنگ شنود مى وقتى اوصاف بهشت را مى

 گويد : پس بهشت به شود نه ، آن شخص مى هست ؟ در پاسخ او گفته مى

خورد ! ! چه درد مى

 زيد» اى از وضعيت عرب جاهليت است .  داستان زيد بن حارثه نمونه

 بن حارثه در كودكى به همراه مادرش به ديدار اقوام خود در قبيله ديگر

 رفته بود كه غارتگران به آنها حمله كردند و او كه نتوانست فرار كند اسير

 به فروش رفت .كارگزار خديجه او را خريد« عّكاظ » شد و در بازار 

 بخشيد آن حضرت نيز آزادش كرد و پس از آله و عليه اهلل صلىر و خديجه وى را به پيامب

 را رها كرده و با پدر و عمويش به قبيله خود آله و عليه اهلل صلىآنكه حاضر نشد پيامبر 
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 در كنار كعبه و در حضور مردم اعالم داشت كه آله و عليه اهلل صلىبازگردد رسول خدا 

« .زيد پسر خوانده اوست 

 ين مردم پس از ظهور اسالم به يكباره دگرگون شدند ، مكهبسيارى از ا

 و مدينه مركز نور شد و بدانجا رسيدند كه آن جوان انصارى در جنگ بدر

 ! پاداش كسى كه با اين قوم  يا رسول الّله» آمد و گفت :  آله و عليه اهلل صلىبه حضور پيامبر 

 ه به ! فاصله ميانب» گفت « بهشت » بجنگد و كشته شود چيست ؟ فرمود : 

 آنها را« من و بهشت همين خرماهايى است كه مشغول خوردن آن هستم 

به دور انداخت و جنگيد تا شهيد شد .

 ؛ اما 1آرى ، در آنجا جنگيدن براى رضاى خدا و سعادت اخروى بود

 ه منافع مادى و دنياى خويش را با رشد روزجاه طلبان و هواپرستان ك

 كوشيدند تا اين شريعت ديدند ، به هر وسيله مى افزون اسالم در خطر مى

 آسمانى را از بين ببرند ، ابتدا كوشيدند با تطميع از دعوت و پيشرفت آن

 جلوگيرى كنند ، بعد به ارعاب و تهديد روى آوردند گاه با تطميع و گاه با

 كردند ، ولى جلوگيرى مى آله و عليه اهلل صلى، از تبليغ و رسالِت پيامبر  ارعاب و تهديد

 ها و شدائد ايستادگى كرده و با در مقابِل تمام اين سختى آله و عليه اهلل صلىپيامبر اكرم 

طاغوت و طاغوتيان به مبارزه پرداخته است .

 اى جز هديدند ، چار اما دنيا خواهان كه تمام اغراضشان را نافرجام مى

 تسليم در مقابل شريعت آسمانى نداشته و به دنبال فرصت مناسبى براى

 براى دفع اين گونه خطرات آله و عليه اهلل صلىانتقام و كودتا بودند ، ولى رسول خدا 

 چاره انديشى كرده و با استعانت حق تعالى و با سرپنجه تدبير خود اين

 آله و عليه اهلل صلىاستاِن بيمارِى وفات پيامبر ها و كودتاها را منهدم ساخت . د قبيل فتنه

 در هنگام بيمارى آله و عليه اهلل صلىپيامبر » اى از اين ماجراست :  و لشكر ُاسامه نمونه

                                                           
1

 . 79/75. نقش ائمه در احياء دين ، عالمه سّيد مرتضى عسكرى 
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 وفات خود ، براى دفع فتنه و جلوگيرى از كودتاى نخبگان و سرجنبانان

 رون فرستد .صحابه ، تدبيرى انديشيد تا همه را با سپاه ُاسامه از مدينه بي

 ساله بود به 73آن حضرت ُاسامه فرزند زيد بن حارثه شهيد را كه جوانى 

 فرماندهى سپاه برگزيد و دستور داد تا همه افراد از پير و جوان تحت

فرمان او از مدينه خارج شوند .

 در اين سپاه افرادى چون : ابوبكر ، عمر ، ابوعبيده جّراح ، عبدالرحمن

 وقاص ، سعد بن عباده و ديگر بزرگان و مشاهير بىبن عوف ، سعد بن ا

 گيرى پرداختند صحابه ، تحت فرمان ُاسامه قرار گرفتند . آنها ابتدا به خرده

 و از رفتن سرباز زدند ! !« اى را بر ما امير كرده ؟  ساله 73پسر » و گفتند : 

» براى آنها خطابه خواند و فرمود : آله و عليه اهلل صلىپيامبر اكرم 

 خدا لعنت كند كسى را كه از همراهى با سپاه ُاسامه» يعنى : «  

« .سرباز زند ! 

 ، اردو« ُجْرف » سپاه ُاسامه حركت كرد و در چند كيلومترى مدينه ، در 

 اهشدت يافت و خبر آن به اردوگ آله و عليه اهلل صلىزد و در همان حال ، بيمارى پيامبر 

 رسيد ، نخبگان و سركردگان قوم به مدينه بازگشتند . صبح بالل به در خانه

 در حالى آله و عليه اهلل صلىسر داد ، پيامبر ! «   يا رسول الّله ةالصال ةالصال» آمد و نداى : 

 داشت ، از حال رفتند و عايشه كه چنين ديد السالم عليهكه سر بر زانوى على 

 به ابوبكر» فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىبه بالل گفت : پيامبر فرصت را غنيمت شمرد و 

 ابوبكر رفت و در جاى« بگوئيد به جاى من با مردم نماز بگذارد ! ! 

 حالشان بهتر شد و صداى ابوبكر را آله و عليه اهلل صلىبه نماز ايستاد كه پيامبر آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 بعد وضو گرفت و بنا بر روايت صحيح« نيد ! مرا بلند ك» شنيد و فرمود : 

 توانست راه برود و پاهايش بر بخارى ـ در ميان دو نفر در حالى كه نمى

 شد ـ به مسجد رفت و نماز ابوبكر را شكست و نماز را زمين كشيده مى
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 نشسته بجاى آورد و پس از نماز براى مردم سخن گفت و در همان روز

. 1«رحلت فرمود 

 ادامه آله و عليه اهلل صلىاينگونه ماجرا و توطئه افكنى تا به هنگام وفات حضرت 

 داشته و با وفات ايشان شدت بيشترى گرفت ، تا آنجا كه نخبگان

 ثارباعث تحريف احاديث و محو آ«   حسبنا كتاب الّله» و سركردگان با شعار 

 شدند و با گذشت زمان طرح جديدى به مرحله اجرا آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 و بهآله و عليه اهلل صلىدرآمد كه جعِل احاديث دروغين و ساختگى در مذمت آل رسول 

 و در مدح خلفا بوده است ، به طورى كه السالم عليهخصوص اميرالمؤمنين 

 ه و تفكيك و تمييز بين مطالبروايات ساختگى در كتب تاريخى نفوذ كرد

صحيح از غير صحيح براى هر كسى ممكن نيست .
الوداع ةحج

 بهآله و عليه اهلل صلىدر ماههاى پايانى سال دهم هجرت به مردم اعالن شد كه پيامبر 

 در روز آله و عليه اهلل صلىپيامبر  2روند ، و آنان نيز بايد در اين حج شركت كنند حج مى

 از مدينه رهسپار مكه شدند . 3بيست و چهارم يا بيست و پنجم ذى قعده

. 4جمعيت بسيار زيادى از مردم ، حضرت را در اين سفر همراهى نمودند

 در اين سفر مشخص نمودن علنى و عمومى آله و عليه اهلل صلىهدف اصلى پيامبر 

                                                           
1

 . 70ـ  79/73در احياء دين ، عالمه سّيد مرتضى عسكرى  . نقش ائمه

 
2

 . 5/759اثير  ؛ الكامل ابن 3؛ ارشاد مفيد ص  8/58؛ تاريخ طبرى  9/593هشام  . ر . ك به سيره ابن

 
3

 50حال اگر ماه ذى قعده در آن سال از مدينه خارج شدند  آله و عليه اهلل صلىشب از ماه ذى قعده باقى مانده بود كه حضرت  5گويند  . عّلت ترديد در تاريخ حركت اين است كه موّرخين مى

 شود . و اگر ماه سى روز باشد بيست و پنجم ماه ، روز حركت مى 59شود  روز بوده باشد مى
 
4

 هزار نفر 799هزار تا  59كردند از  را همراهى مى آله و عليه اهلل صلى. تعداد افرادى كه در اين سفر پيامبر 

 . 7/0اند . ر . ك به الغدير عالمه امينى  گفته
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براى منصب وصايت و خالفت بوده است . السالم عليهحضرت امير 

 دهم هجرى آغاز شد . در روزهاى پايانى ماهبا ورود ماه محرم ، سال ياز

 دستور آماده باش براى جنگ با سپاه روم را صادر آله و عليه اهلل صلىمحرم ، پيامبر خدا 

. 2داد 1بن زيد بن حارثه ةفرمود و فرماندهى اين سپاه را به ُاسام

 ُاسامه بست و به او دستور داد به شخصا پرچم جنگ را براى آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 و به نام خدا و در راه خدا با 3آن سرزمينى كه پدرت در آنجا كشته شده برو

آنان بجنگ .

 در حضور يافتن مهاجرين و انصار در اين سپاه تأكيد آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 

 و حتى كسانى را كه از سپاه ُاسامه سرپيچى كنند نفرين 4فراوانى داشتند

 اند كه در ميان اين جمع افرادى گفته 6. بسيارى از موّرخين 5فرمودند

 بن جّراح ، سعد بن ةهمچون ابوبكر ، عمر بن خطاب ، عثمان ، ابوعبيد

 بن نعمان و . . . حضور داشتند البته ةوقاص و سعيد بن زيد و قتاد ابى

 گرفتند مردمانى در سپاه بودند كه به فرمانده شدن ُاسامه خرده مى

 نوجوانى آزاد شده را بر بزرگان صحابه اميرى آله و عليه اهلل صلىچرا پيامبر گفتند  و مى

 ها به گوش . هنگامى كه اين سخنان و طعنه 7و فرماندهى داده است

                                                           
1

 ايمن كنيز و مادرش امآله و عليه اهلل صلى. پدر ُاسامه ، زيد بن حارثه شراحيل كلبى غالم آزاد شده پيامبر 

 . 7/38بن سبأ عالمه عسكرى   ؛ عبدالّله 8بود . ر . ك به رجال طوسى ص  آله و عليه اهلل صلىآزاد شده و خدمتكار پيامبر 
 
2

 و ساير موّرخان . 7/590؛ تاريخ يعقوبى  9/507هشام  . سيره ابن

 
3

 . 35. ارشاد مفيد ص 

 
4

 . 755؛ كحل البصر شيخ عباس قمى ص  55/999االنوار  ؛ بحار 8/59. تاريخ طبرى 

 
5

 . 709،  5/30سعد  . طبقات ابن

 
6

 و ساير مورخان . 79/575؛ امتاع االسماع  5/735اثير  ؛ الكامل ابن 05؛ الَجَمل شيخ مفيد ص  5/709سعد  . طبقات ابن

 
7

جاى  اثير در تاريخشان بيان نمودند كه برخى از منافقين به فرماندهى ُاسامه خرده گرفتند كه اين ، طبرى و ابن 5/735اثير  ؛ الكامل ابن 8/59؛ تاريخ طبرى  9/899هشام  . سيره ابن

 « .فتكلم المنافقون في امارته . . . » بسى تأمل است كه اين منافقين چه كسانى بودند ! ! عبارت در الكامل اين طور است : 
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 اى بر سر ) از رسيد با حالت كسالت و بيمارى در حالى كه پارچهآله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 خارج شدند و بر روى منبر نشستند 1بسته بودند از منزل شدت درد (

 2« » و فرمودند : 

 از اين نيز بر پدرش گيريد پيش اگر اكنون بر فرماندهى ُاسامه خرده مى

 گرفتيد با اينكه هر دو براى فرماندهى شايستگى داشتند خرده مى

 ، لشكريان با 3«لشكر ُاسامه را حركت دهيد » و چندين بار فرمودند : 

اردو زدند .« ُجْرف » وداع نمودند و در يك فرسخى مدينه  آله و عليه اهلل صلىپيامبر خدا 
تأكيد بر حضور صحابه داشتند ؟ آله و عليه اهلل صلىچرا حضرت 

 بر تشكيل سپاه و حضور تمامى مهاجرين و انصار به غير آله و عليه اهلل صلىتأكيد پيامبر 

معلول عللى است : السالم عليهاز اميرالمومنين 

الف ( دور كردن عاملين توطئه از مدينه

السالم عليهلى ب ( فراهم سازى زمينه حكومت حضرت ع

 ج ( آزمايش نمودن صحابه در اطاعت و عدم اطاعت از دستورات

آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 د ( نشان دادن اينكه لياقت و شايستگى ، مالك در امارت و حتى خالفت

. 4باشد نه سن مى

                                                           
1

 . 9/899هشام  . سيره ابن

 
2

 ، ترجمه محمد ابراهيم آيتى . 7/590. تاريخ يعقوبى 

 
3

 . 5/50. البدء و التاريخ 

 
4

 و ريش با منصوب كردن ُاسامه جوان به فرماندهى سپاهى كه بزرگان آله و عليه اهلل صلى. حضرت 

جالوان اسالت . امالا متأسالفانه      السالالم  علياله خرده نگيرند و نگويند كاله حضالرت علالى     السالالم  عليهسفيدان صحابه در آن بودند تدبيرى كرده بودند تا بعد از خودشان به وصايت و خالفت حضرت على 

ايالراد   السالالم  علياله نيالز برخالى باله حضالرت علالى       آلاله  و علياله  اهلل صاللى ايراد گرفتند بعالد از وفالات پيالامبر    آله و عليه اهلل ىصلاين حادثه اتفاق افتاد و همانطورى كه به فرماندهى ُاسامه جوان در زمان حيات پيامبر 

 گفتند شما براى كسب مقام خالفت جوان هستيد . گرفتند و مى
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به قبرستاِن بقيع آله و عليه اهلل صلىرفتن حضرت 

 ُاسامه را روانه ساخته و تأكيد زيادى در لشكر آله و عليه اهلل صلىبعد از آنكه حضرت 

 شدت آله و عليه اهلل صلىهمراهى كردن مهاجران و انصار داشتند ، بيمارى حضرت 

 من مأمور شدم تا براى اهل بقيع» بيشترى يافت ، در آن حالت فرمودند : 

 و فرمودند : 2به بقيع آمدند السالم عليهت امير ، پس با كمك حضر 1«استغفار كنم 

 «

 ها همانند سالم بر شما اى اهل قبور ، فتنه 3« 

 كند و دومى هاى شِب تاريك روى آورده يكى ديگرى را پيروى مى پاره

بدتر از اولى است .
عرضه قرآن توسط جبرئيل

 السالم عليهرو به حضرت على  آله و عليه اهلل صلىز استغفار طوالنى براى اهل بقيع پيامبر بعد ا

 كرد اما جبرئيل هر سال يكبار قرآن را بر من عرضه مى» كرده و فرمودند : 

 امسال دوبار قرآن را بر من عرضه كرده و اين نشانه فرا رسيدن زمان وفاتم

. 4«باشد  مى

براى پرستارى ايشان آله و عليه اهلل صلىدرخواست عايشه از ديگر زنان حضرت 

                                                           
1

 . 5/738اثير  ؛ الكامل ابن 5/55. تاريخ طبرى 

 
2

 . 755 آله و عليه اهلل صلىسيد البشر  ة؛ كحل البصر فى سير 55/999؛ بحار االنوار  35. ارشاد مفيد ص 

 
3

 . 5/97؛ البدء و التاريخ  5/738اثير  ؛ الكامل ابن 5/55؛ تاريخ طبرى  9/505هشام  . سيره ابن

 
4

 . 755؛ كحل البصر ص  55/999؛ بحار االنوار  5/95بدء و التاريخ ؛ ال 35. ارشاد مفيد ص 
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 درآله و عليه اهلل صلىشديد شد . پيامبر  آله و عليه اهلل صلىبعد از بازگشت از بقيع بيمارى حضرت 

 سلمه آمد و از او تقاضا كه عايشه به منزل اّمسلمه) رض ( بودند  منزل اّم

 . پيامبر كه 1را براى پرستارى به منزل خويش انتقال دهد آله و عليه اهلل صلىكرد تا پيامبر 

 از شدت درد توان راه رفتن را نداشت ، به كمك حضرت على و فضل بن

. 2عباس به منزل عايشه انتقال يافتند

 سلمه به را از منزل اّم آله و عليه اهلل صلىبراستى چه عاملى باعث شد كه عايشه پيامبر 

 در مورد او فرمودند : آله و عليه اهلل صلىسلمه) رض ( كه پيامبر  منزلش انتقال دهد ؟ آيا اّم

 توانائى مراقبت و پرستارى از حضرت را 3«تو از خوبان و نيكان هستى » 

 از عايشه كمتر آله و عليه اهلل صلىبر سلمه به پيام نداشت ؟ ! ! و يا دلسوزى و محبت اّم

 از آله و عليه اهلل صلىخواسته در روزهاى پايانى عمر پيامبر اسالم  بود ؟ ! ! و يا شايد مى

 نزديك اوضاع ايشان را تحت كنترل داشته باشد ؟ و يا اينكه نقشه به

 آله و عليه اهلل صلى؟ ! به راستى چرا پيامبر  4پروراند قدرت رساندن پدرش را در سر مى

 يعنى شما 5« » فرمودند : « عايشه و حفصه » در مورد 

                                                           
1

 . 39. ارشاد مفيد ص 

 
2

 . 8/53طبرى . تاريخ 

 
3

اند  بيان نموده 88أحزاب/ «»ـ خلفا  در مورد شأن نزول آيه تطهير  السالم هعلي. بسيارى از علماى دو مكتب  اهل بيت 

را صدا زدند و آنان را در زير عبائى كه  السالم عليهو امام حسن و امام حسين السالم عليهحضرت امير  وعليهاالسالم، حضرت زهرا  آله و عليه اهلل صلىسلمه نازل شده و پيامبر اسالم  كه اين آيه در منزل اّم

خير ، آيا من هم از اهل بيت هستم ؟ حضرت فرمودند :   گويد : عرض كردم يا رسول الّله سلمه ) رض ( مى اّم« بار خدايا اينها اهل بيت من هستند » بر دوش داشتند برده و فرمودند : 

 اهل البيت استاد عالمه سيد مرتضى عسكرى ؛ ةر . ك به حديث الكساء فى كتب مدرس« إّنِك على خيٍر » اما تو از خوبان و نيكان هستى 
 . 3/855؛ مجمع البيان  79/875تفسير الميزان 

 
4

 مراجعه نمائيد . 55ـ  59؛ براى اطالع بيشتر به سقيفه استاد عالمه عسكرى ص  0/705د الحدي ابى . شرح نهج البالغه ابن

 
5

 . 8/99. تاريخ طبرى 
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 باعث به زندان افتادن حضرتهمانند زنان اطراف يوسف هستيد كه 

يوسف شدند .
آله و عليه اهلل صلىنشسته نماز خواندن پيامبر 

 روز دوشنبه به هنگام نماز صبح بالل طبق عادت اذان گفت و به درب

 ، پيامبر 1«  رحمكم الّله ةالصال ةالصال» آمد و عرض كرد  آله و عليه اهلل صلىمنزل پيامبر 

 كه از شدت درد توانائى راه رفتن را نداشتند و گاهى از حال آله و عليه اهلل صلى خدا

 . 2«كسى را بگوئيد تا با مردم نماز بخواند » رفتند ، به بالل فرمودند :  مى

 معّين نكردند به دو جهتكسى را براى امامِت نماز  آله و عليه اهلل صلىعّلت اينكه پيامبر 

 السالم عليهبر بالين حضرت على  آله و عليه اهلل صلىبود ، جهت اول اينكه سر مبارك حضرت 

 توانست در مسجد براى امامت در آن حالت نمى السالم عليهو حضرت على  3بود

 بايست ر همگى مىحاضر شوند . و جهت دوم اينكه گروه مهاجرين و انصا

 بودند ، لذا حضرت كسى را معّين نكردند و فقط در سپاه ُاسامه مى

 از آله و عليه اهلل صلىاين سخن پيامبر « كسى را بگوئيد تا با مردم نماز بخواند » فرمودند : 

 ابوبكر را» فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىمنزل عايشه بدين صورت خارج شد كه پيامبر 

 حفصه گفت : عمر را امر كنيد تا با 4«تا با مردم نماز بگذارد ! ! امر كنيد 

 صداى اين دو زن را شنيد ، كه آله و عليه اهلل صلى! وقتى پيامبر  5«مردم نماز بگذارد 

                                                           
1

 . 39. ارشاد مفيد ص 

 
2

 . 39؛ ارشاد مفيد ص  9/895هشام  . سيره ابن

 
3

اى دو مكتب سازگارى ندارد براى ه در دامن عايشه از دنيا رفته است . اما با بسيارى از متون تواريخ و سيره آله و عليه اهلل صلىاند كه پيامبر  . گرچه برخى موّرخين از عايشه روايت كرده

 مراجعه نمائيد . 55/935؛ بحار االنوار  9/999؛ كنز العّمال  8/783؛ مستدرك حاكم  5/598سعد  اطالع بيشتر به طبقات ابن
 
4

 . 5/99؛ البدء و التاريخ  5/739اثير  ؛ الكامل ابن 8/99. تاريخ طبرى 

 
5

 . 39. ارشاد مفيد ص 
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 كنند ، دانست اين دو نفر ساندن پدرانشان تالش مىچگونه در به امامت ر

 دستور داده بودآله و عليه اهلل صلى) ابوبكر و عمر ( در مدينه هستند و حال آنكه حضرت 

 تمام مهاجرين و انصار با سپاه ُاسامه به نواحى روم بروند ، و حتى

 كنند نفرين فرمودند ،كسانى را كه از دستورات ُاسامه سرپيچى  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 ها قصد كردند به مسجد بروند براى دفع فتنه آله و عليه اهلل صلىبه همين جهت حضرت 

 را صدا زدند ، حضرت السالم عليهو چون كه توانائى راه رفتن را نداشتند على 

 و فضل بن عباس زير بغلهاى ايشان را گرفته و به مسجد آوردند . السالم عليهعلى 

 ت به حّدى شديد بود كه پاهاى مباركشان بر روى زمينبيمارى حضر

 . ابوبكر در مسجد مشغول امامت جماعت بود كه حضرت 1شد كشيده مى

 وارد مسجد شدند ، پس با دستان مبارك به ابوبكر اشاره كردند كه از

 رفته و از ابتدا نماز را بهمحراب كنار برود و حضرت خودشان به محراب 

صورت نشسته با مردم اقامه نمودند .
عّلت نشسته خواندن نماز

 طبيعى است كسى كه توانائى راه رفتن ندارد و عالوه بر اينكه با كمك دو

 شد آيا نفر به مسجد آمده و از شدت درد ، پاهايش روى زمين كشيده مى

 دارد تا بتواند ايستاده باتوانائى و قدرت ايستادن در محراب عبادت را 

 اقتضا« هاى فتنه گران  دفِع فتنه» مردم نماز بخواند ؟ ! از جهتى ضرورِت 

 كرد تا حضرت شخصا در مسجد حضور يابند و به كسانى كه در مسجد مى

 حاضر بودند بفهماند كه ابوبكر به امر حضرت به نماز نايستاده است . در

 باشد ) چون كه مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا ضمن آيا كسى كه مورد لعن و نفرين 

 حضرت كسانى را كه از لشكر ُاسامه سرپيچى كنند لعنت كردند و ابوبكر

                                                           
1

 . 5/55؛ البدء و التاريخ  8/99. تاريخ طبرى 
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 و عمر از كسانى بودند كه از دستورات ُاسامه سرپيچى كردند ( شايستگى

 امامت جماعت را دارد ؟ تا چه رسد به زعامت و خالفت بر جامعه

 مجبورآله و عليه اهلل صلىضرورتهاى آن روز ، حضرت رسول  اسالمى ؟ پس با توجه به

 ها ، به مسجد بيايند و نماز را نشسته بخوانند و اين شدند براى دفع فتنه

 هايى است كه در تاريخ ( يكى از ويژگى آله و عليه اهلل صلى) نشسته نماز خواندن پيامبر 

 اى از علماى بوده است . پاره آله و عليه اهلل صلىم مختص پيامبر اسال آله و عليه اهلل صلىزندگانى پيامبر 

 ـ خلفا ( در كتب خود به اين موضوع ) خصائص السالم عليهدو مكتب ) اهل بيت 

 اهلل رحمه( پرداختند ، به عنواِن مثال ، مرحوم عالمه حلى  آله و عليه اهلل صلىهاى پيامبر  و ويژگى

 آله و عليه اهلل صلىا بنام خصائص النبى الفقهاء باب نكاح ، فصلى ر ةدر كتاب تذكر

 نقل كردند : آله و عليه اهلل صلىاختصاص دادند ، از جمله : اين حديث كه آنرا از پيامبر 

 «

 »1 .

باشد . يعنى سه چيز بر من واجب شده كه بر شما واجب نمى

ـ در هر سال قربانى نمودن . 8ـ نماز شب خواندن  5ـ مسواك زدن  7

 باشد بيش از اين است كه در مى آله و عليه اهلل صلىهايى كه مختص پيامبر  البته ويژگى

. 2اى دو مكتب آمده است كتب حديثى و فقهى و سيره

 از نماز به منزل بازگشتند ، آن دو نفر ) ابوبكر آله و عليه اهلل صلىهنگامى كه پيامبر 

 آيا» و عمر ( و گروهى را كه در مسجد حاضر بودند خواستند و فرمودند : 

 عرض كردند :« من به شما امر نكردم كه لشكر ُاسامه را همراهى كنيد ؟ 

                                                           
1

 . 590ـ  595ص آله و عليه اهلل صلىالفقهاء ، جلد دوم ، كتاب النكاح ، باب خصائص النبى  ةتذكر .

 
2

 هاى . جالل الدين سيوطى كتابى بنام خصائص الكبرى نوشته و در آن به ويژگى

 . 997ـ  500صفحات آله و عليه اهلل صلىباب فضائله و خصائصه  79پرداخته و نيز ر . ك به بحار االنوار ج  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 
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 پس چرا از دستوراتم سرپيچى» فرمودند :  آله و عليه اهلل صلى، حضرت   بله يا رسول الّله

 ابوبكر گفت : من از مدينه خارج شدم ولى برگشتم تا با شما« كرديد ؟ 

 من از مدينه خارج نشدم چون  تجديد ديدار كنم . عمر گفت : يا رسول الّله

 ه باردوست نداشتم احوال شما را از ديگران سؤال كنم ، پس حضرت س

 لشكر ُاسامه را روانه سازيد سپس از حال«  » فرمودند : 

. 1رفتند
وصّيتى كه هرگز نوشته نشد

» بهتر شد ، فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىبعد از آنكه حال حضرت 

 برايم دوات و كاغذى بياوريد تا براى 2« 

شما چيزى بنويسم تا بعد از آن گمراه نشويد .

 اى برخاستند تا دوات زمانى كه حضرت اين جمله را فرمودند عده

 غلبه كرده آله و عليه اهلل صلىبرگرديد ، درد بر پيامبر » كاغذ بياورند ؛ اما ُعمر گفت :  و

 برخى از زنان 3«گويد . كتاب خدا براى ما كافى است  و هذيان مى

 در مقابل اين سخن ، زبان به اعتراض گشودند . جماعِت حاضرآله و عليه اهلل صلى پيامبر

 شروع به داد و فرياد كردند و با هم به نزاع پرداختند آله و عليه اهلل صلىدر منزل پيامبر 

 ايستهنزاع و جدال ش آله و عليه اهلل صلىبرخيزيد در حضور پيامبر » فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

« .نيست 
تأّملى در كالم

 اى را بيان در اين جا سؤالى مطرح است ، كه قبل از آن الزم است مقدمه

                                                           
1

 . 785؛ اعالم الورى شيخ طبرسى ص  35ـ  39. ارشاد مفيد ص 

 
2

 . 5/50؛ البدء و التاريخ  35؛ ارشاد مفيد ص  8/97. تاريخ طبرى 

 
3

 . 753؛ كحل البصر ص  5/50؛ البدء و التاريخ  35؛ ارشاد مفيد ص  8/97؛ تاريخ طبرى  5/595. طبقات ابن سعد 
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 نمائيم : هنگامى كه ابوبكر در بيمارِى وفات بود عثمان را خواست ، و به او

 قحافه براى مسلمين اين وصيتى است كه ابوبكر بن ابى» گفت : بنويس 

 هوشى ابوبكر ، هوش شد در بين بى ابوبكر بىبعد از اين جمله « كند  مى

 همانا من ُعمر بن خطاب را جانشين» عثمان در ادامه كالم ابوبكر نوشت 

 هنگامى كه ابوبكر به هوش آمد گفت :« . و خليفه خود بر شما قرار دادم 

 اى بر من بخوان . عثمان هم جمالتى را كه نوشته بود آنچه را كه نوشته

 هوشى از دنيا اكبر ، ترسيدى كه اگر من در اين بى  الّله: »  خواند ابوبكر گفت

. . .  . 1عثمان گفت بله« بروم ميان مردم اختالف ُافتد ؟ 

 را درآله و عليه اهلل صلىحال ، سؤال اين است كه چرا ُعمر ، نوشته و سخن پيامبر خدا 

 هوش آن هنگام قبول نداشت ؛ اما نوشته ابوبكر را در آن حالت ) كه بى

 شد و بخشى از آنرا عثمان نوشت ( قبول كرده و بعد از او بر مسند خالفت

تكيه زد ؟
كند را درخواست مى السالم عليهعلى  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 به زنانى كه در آله و عليه اهلل صلى، حضرت  آله و عليه اهلل صلىدر لحظات پايانى عمِر پيامبر 

 دوست و برادرم را«  » اطرافشان بودند فرمودند : 

 صدا بزنيد . عايشه گفت : ابوبكر را براى او بخوانيد . هنگامى كه ابوبكر

 ند . و براى مرتبهنگاهى به او كرد و از وى روى گردا آله و عليه اهلل صلىوارد شد پيامبر 

 دوم فرمود : برادرم را صدا بزنيد . حفصه گفت : ُعمر را برايش صدا بزنيد .

 تا نگاهش به ُعمر افتاد از او روى آله و عليه اهلل صلىزمانى كه ُعمر وارد اتاق شد حضرت 

 سلمه ) رض ( گفت : براى گرداند . و فرمودند : برادرم را صدا بزنيد ، اّم

 را قصد نكرده السالم عليهرا صدا بزنيد كه او كسى غير از على  السالم عليهعلى  آله و عليه هللا صلىپيامبر 

                                                           
1

 . 5/859؛ القرآن الكريم و روايات المدرستين عالمه عسكرى  8/558. تاريخ طبرى 
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 وارد اتاق شدند و سر السالم عليهرا صدا زدند حضرت  السالم عليهاست . حضرت امير 

 را به بالين گرفته و با هم به نجوا پرداختند تا اينكه روح آله و عليه اهلل صلىمبارك پيامبر 

. 2عروج كرد 1«رفيق اعلى » به  آله و عليه اهلل صلى  مطّهر و منّور رسول الّله
آله و عليه اهلل صلىزمان و روز وفات حضرت محّمد 

 وز وفاتـ خلفا ( در مورد ر السالم عليهدر بين علماى دو مكتب ) اهل بيت 

 گويند : روز دوشنبه نزديك اختالفى نيست همگى باالتفاق مى آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

. 3به ظهر ، حضرت وفات نمودند

 وفاتالسالم عليهت اما در تاريخ وفات ، اختالف است ، علماِى مكتب اهل بي

 دانند ، و علماِى ايشان را در روز دوشنبه بيست و هشتم ماه صفر مى

 مكتِب خلفا وفات ايشان را در روز دوشنبه دوازدهم ربيع االول و گروهى

دانند . دوم ربيع االول مى
كند را انكار مى آله و عليه اهلل صلىُعمر ، وفات پيامبر 

 گروهى از» وفات نمودند ، ُعمر ايستاد و گفت :  آله و هعلي اهلل صلىزمانى كه پيامبر 

 از دنيا نرفته آله و عليه اهلل صلىوفات كرده ؛ اّما پيامبر  آله و عليه اهلل صلىكنند كه پيامبر  منافقين گمان مى

 است ، بلكه به مالقات پروردگارش رفته ، چنانكه موسى بن عمران ، چهل

 پنداشتند حضرت موسى از دنيا شب از قومش غايب بود و قومش مى

 رفته تا اينكه موسى به سوى قومش بازگشت ، او همچنين ادامه داد

 آله و عليه اهلل صلىاز دنيا رفته ، بداند كه پيامبر  آله و عليه اهلل صلىو گفت : كسى كه گمان كند پيامبر 

. 4«گردد و دست و پاى او را قطع خواهد كرد  بازمى

                                                           
1

 . 5/95؛ البدء و التاريخ  9/895هشام  . سيره ابن

 
2

 . 33. ارشاد مفيد ص 

 
3

 . 5/735اثير  ؛ الكامل ابن 09؛ ارشاد مفيد ص  8/95؛ تاريخ طبرى  9/895هشام  . سيره ابن

 
4

 ، ترجمه محمد ابراهيم 7/577؛ تاريخ يعقوبى  8/95؛ تاريخ طبرى  9/895هشام  . سيره ابن

 . 5/95؛ البدء التاريخ  5/735اثير  آيتى ؛ الكامل ابن
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 آن را به صورت آله و عليه اهلل صلىابوبكر كه بعد از نماز صبح ) همان نمازى كه پيامبر 

 ه آمد ، در حالى كهنشسته اقامه كردند ( به منزلش در ُسْنح رفته بود به مدين

 را انكارآله و عليه اهلل صلىُعمر مشغول سخنرانى با مردم بود و پيوسته وفات پيامبر 

 شد و پارچه را از روى صورت آله و عليه اهلل صلى  نمود ، ابوبكر وارد اتاق رسول الّله مى

 را كه خداوند برپدر و مادرم فداى تو ، مرگى » كنار زد و گفت :  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

. 1«تو واجب كرده بود چشيدى 

 سپس از منزل خارج شد در حالى كه ُعمر مشغول صحبت بود ، ابوبكر

 جمعيت كرده گفت : اى ُعمر مهلت بده و ساكت باش ، سپس رو به

 كرد همانا را عبادت مى آله و عليه اهلل صلىمحمد  حضرت  و گفت : اى مردم كسى كه 

 از دنيا رفته است و هر كسى كه خدا را عبادت آله و عليه اهلل صلىمحمد  حضرت  

»كرد همانا خداوند زنده است . بعد اين آيه را تالوت كرد  مى

2 .

 دا قسم ، هنگامى كه شنيدمبخ» ُعمر ، پس از شنيدن اين آيه ، گفت : 

 كند وحشت زده شدم و پاهايم توانائى ابوبكر اين آيه را تالوت مى

 از دنيا آله و عليه اهلل صلىايستادن نداشت به طورى كه به زمين افتادم و دانستم پيامبر 

. 3«رفته است 
پرسشى در كالم

 را انكار كند ؟ آيا در آله و عليه اهلل صلىچه عاملى باعث شد تا ُعمر ، وفاِت پيامبر 

                                                           
1

 ، ترجمه دكتر آيتى ؛ 7/577؛ تاريخ يعقوبى  8/95؛ تاريخ طبرى  9/895هشام  . سيره ابن

 . 5/735اثير  الكامل ابن
 
2

 . 799. سوره آل عمران : 

 
3

 اثير ؛ الكامل ابن 8/95؛ تاريخ طبرى  9/899هشام  ؛ سيره ابن 5/595سعد  . طبقات ابن

5/735 . 
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 از دنيا رفته است ؟ ! و يا از شّدت عالقه آله و عليه اهلل صلىدانست كه پيامبر  حقيقت نمى

 را باور كند ؟ و آيا به گفته آله و عليه اهلل صلى توانست وفات حضرت نمى آله و عليه اهلل صلى  به رسول الّله

برخى از موّرخين در آن روز ُعمر ديوانه شده بود ؟ ! !
توجيه غلط

 برخى از موّرخين در صدد توجيه كار ُعمر بر آمده و اين طور بيان

 َسِراز دنيا رفته ترسيد كه بر  آله و عليه اهلل صلىوقتى كه ُعمر متوجه شد پيامبر » كردند : 

 حكومت را بگيرند« ديگران » امامت شورش و انقالبى شود و انصار و يا 

. 1«لذا به شك و ترديد انداختن مردم ، براى حفظ اسالم و دين بوده است 

 الحديد ( اعتنا كنيم باز جاى ابى حال اگر بخواهيم به اين سخن ) ابن

 ترسيده چه كسانى : آن ديگرانى كه ُعمر از آنها مى اواًلسؤال باقى است كه 

بودند ؟ در آن روز سه نفر براى خالفت مطرح بودند :

 ان نام اوكه بنى هاشم ، طرفدار او بودند و ابوسفي السالم عليهاول حضرت على 

 كرد و همچنين خالد بن سعيد َاموى ، برد و ُزبير به نفع او فعاليت مى را مى

 براء بن عازب انصارى ، سلمان فارسى ، ابوذر غفارى ، مقداد و ديگران از

 كردند . حمايت مى السالم عليههمه از حضرت على  آله و عليه اهلل صلىبزرگان اصحاب پيامبر 

 رى كه كانديداى طايفه خزرج از انصار بود سومدوم سعد بن عباده انصا

 بن شعبه وعبدالرحمن بن عوف ةابوبكر ، كه عمر و ابوعبيده و مغير

. 2كردند پشتيبان او بوده و از وى حمايت مى

 : چرا وقتى ابوبكر سررسيد و خبر در گذشت پيامبر را تاييد كرد ثانيا

 را تالوت كرد عمر »و آيه 

                                                           
1

 سبأ بن ؛ عبدالّله798ـ  5/95الحديد تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم  ابى البالغه ابن . شرح نهج

 .5/599؛ نقش ائمه در احياء دين 7/795
 
2

 .7/798بن سبأ   . عبدالّله
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 ها را باور كرد ؟ آيا تمام دلهره آله و عليه اهلل صلىساكت شد و درگذشت پيامبر 

 و اضطراب عمر با آمدن ابوبكر بر طرف شده و ديگر خوفى كه از

داشت از بين رفت ؟ !« ديگران » 
آله و عليه اهلل صلىپيامبر رها كردن بدن 

 زمانى كه به ابوبكر و عمر ) درباره اجتماع انصار در سقيفه ( خبر رسيد

 بيا به نزد برادراِن انصارمان برويم تا ببينيم چه» عمر به ابوبكر گفت : 

.  2بن جّراح بسوى سقفيه شتافتند ة. ابوبكر و عمر و ابوعبيد 1«كنند  مى

 آنقدر» را انكار كرده و به گفته طبرى  آله و عليه اهلل صلىشگفتا ! از كسى كه مرگ پيامبر 

 ت شده و به زمينبرايش سنگين بود كه زانوهايش سس آله و عليه اهلل صلىمرگ پيامبر 

 را در بين اهلش رها كرده و به سمت سقيفه آله و عليه اهلل صلى. بدن پيامبر خدا  3«افتاد 

رفتند .

 كردند ، بلكه در را رها مى آله و عليه اهلل صلىالبته اين اولين بارى نبود كه مردم پيامبر 

 يز حضرت را در حالى كه مشغول خواندنن آله و عليه اهلل صلىزمان حيات پيامبر 

 هاى نماز جمعه بود و در همان حال كاروان تجارى وارد شهر شد خطبه

 رها كرده و به سوى كاالهاى تجارتى شتافتند و فقط دوازده مرد و هفت زن

 خداوند نيز در سوره جمعه ، به همين مطلب اشاره 4باقى ماندند

»فرمودند : 
5 .

 آيا اين گروهى كه براى تعيين خليفه در سقيفه تشكيل جلسه دادند ،

                                                           
1

 .9/895هشام  . سيره ابن

 
2

 ، لفظ شتافتند در البدء و5/95؛ البدء والتاريخ 5/730اثير  ؛ الكامل ابن8/95تاريخ طبرى  .

 التاريخ آمده است .
 
3

 . 8/95. تاريخ طبرى 

 
4

 عسكرى ـ دام عّزه ـ . تأليف حضرت استاد عالمه سيد مرتضى 995ـ  5/997. القرآن الكريم و روايات المدرستين 

 
5

 . 77. سوره جمعه : 
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 را در روز غدير خم السالم عليهو معرفى وصايت و جانشينى حضرت على  اعالن

فراموش كرده بودند ؟ ! !

 ترين موّرخان است ، در كتاب خويش زبير بن بكار كه يكى از كهن

 عموم مهاجرين و گروه انصار شك نداشتند كه صاحب االمر» نويسد :  مى

 السالم عليهلى ع حضرت  و وصى پيامبر بعد از آن حضرت كسى جز 

 را فراموش كردند و به السالم عليه. چطور اين افراد وصايت حضرت  1«باشد  نمى

دنبال تعيين خليفه بودند .
آله و عليه اهلل صلىتجهيز و غسل بدن پيامبر خدا 

 دند و كسانى كه در اينغسل دا السالم عليهرا حضرت على  آله و عليه اهلل صلىبدن پيامبر خدا 

 مراسم حضور داشتند عبارتند از : عباس بن عبدالمطلب و فضل بن عباس

 اى از و پارهآله و عليه اهلل صلىبن زيد و شقران آزاد شده پيامبر  ةو ُقثم بن عباس و ُاسام

. 2موّرخين حضور اوس بن خولى انصارى را نيز بيان كردند

 حضرت را در سه جامه ) پارچه ( كفن نمودند ؛ چون كه از تجهيز رسول

 به تنهائى نماز آله و عليه اهلل صلىپيامبر  بر جنازه السالم عليهفارغ شدند حضرت على  آله و عليه اهلل صلى  الّله

 خواند در حالى كه گروهى از مسلمانان در مسجد غرِق در گفتگو بودند ،

 كند و بدن ما را امامت مى آله و عليه اهلل صلىكه چه كسى در نماز خواندن بر پيكر پيامبر 

 فرمود : بسوى آنان رفت و السالم عليهكنند ، حضرت على  او را در كجا دفن مى

. 3«) چه در حيات و چه در وفات ( امام ماست  آله و عليه اهلل صلىرسول خدا » 

 امامتآله و عليه اهلل صلىتواند بر پيكر پيامبر  اين سخن كاشف از اين بود كه كسى نمى

                                                           
1

 . 539. االخبار الموفقيات ص 

 
2

 ؛ ارشاد مفيد ص 7/579؛ تاريخ يعقوبى  8/59يخ طبرى ؛ تار 878ـ  9/875هشام  . سيره ابن

 . 55/579؛ بحار االنوار  5/705اثير  ؛ الكامل ابن 5/93؛ البدء و التاريخ  30
 
3

 تواند بر پيكر ايشان امامت كند . ، كنايه از اين كه كسى نمى 30. ارشاد مفيد ص 
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 نماز آله و عليه اهلل صلىآمدند و بر جنازه پيامبر  وه مى. به همين جهت افراد گروه گر 1كند

. 2رفتند خواندند ومى مى

 را در همان مكانى كه آله و عليه اهلل صلىبن سهل انصارى قبر پيامبر  ةابوطلح

 بن جّراح در ةوفات نموده بود َحْفر كرد و جز او و ابوعبيد آله و عليه اهلل صلىحضرت 

. 3مدينه گوركنى نبود

 شد ) از ظهر روز طوالنى آله و عليه اهلل صلىچون كه نماز خواندن ، بر جنازه پيامبر 

 طول كشيد ( آله و عليه اهلل صلىدوشنبه تا شام روز سه شنبه نماز خواندن بر جنازه پيامبر 

 به جز آله و عليه اهلل صلىدر شب چهارشنبه ايشان را دفن نمودند . در هنگام دفن پيامبر 

 كس ديگرى آله و يهعل اهلل صلىاى از ياران با وفاى پيامبر  و عده السالم عليهاهل بيت پيامبر 

 مطلع نشديم آله و عليه اهلل صلىما از زمان دفن پيامبر » گويد  حضور نداشت . عايشه مى

 در آن زمان« تا اينكه صداى بيل و كلنگ را در شب چهارشنبه شنيديم 

. 4را دفن نمودند آله و عليه اهلل صلىدانستيم كه پيامبر 

 را داشتند و به قول برخى آله و عليه اهلل صلىحال كسانى كه اّدعاى محّبت پيامبر 

 را باور كنند چه شده است كه در آله و عليه اهلل صلىتوانستند وفات پيامبر  موّرخين نمى

) تغسيل ، تكفين ، دفن و نماز ( حضور نداشتند ! ! ! آله و عليه اهلل صلىتجهيز پيامبر 
ه چه گذشتدر سقيف

5
؟ 

                                                           
1

بر همه مسلمانان حاضر در مدينه واجب عينى بود يعنى بر يك يك مسلمانان واجب بود لذا ابتدا  آله و عليه اهلل صلىستاد عاّلمه عسكرى فرمودند : نماز خواندن بر جنازه پيامبر . حضرت ا

 مردان و بعد زنان و كودكان آمدند و بر پيكر آن حضرت نماز خواندند .
 
2

 ؛ 30؛ ارشاد مفيد ص  7/577؛ تاريخ يعقوبى  8/55؛ تاريخ طبرى  9/879هشام  . سيره ابن

 . 5/93؛ البدء و التاريخ  5/705اثير  الكامل ابن
 
3

 . 7/577؛ تاريخ يعقوبى  8/55؛ تاريخ طبرى  9/878هشام  . سيره ابن

 
4

 . 8/55؛ تاريخ طبرى  9/879هشام  . سيره ابن

 
5

 كنيم و مشتاقان اين . براى جلوگيرى از طوالنى شدن مقدمه ، ماجراى سقيفه را بررسى نمى

 دهيم . تأليف حضرت استاد عالمه محقق سيد مرتضى عسكرى ـ دام عّزه ـ ارجاع مى« سقيفه » بحث را به كتاب ارزشمند 
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سخن آخر

 اى از اين قبيل ( نمونه آله و عليه اهلل ىصلنماز ابوبكر در مكان پيامبر داستان مذكور ) 

 حوادث است كه عالمه بزرگوار سيد مرتضى عسكرى ـ مّد ظله ـ پيرامون

 انتشار« ابيبكر  ةصال» اى بنام  آن به بحث و تحقيق پرداخته و در رساله

 يافته ؛ اما از آنجا كه اين رساله گرانقدر عربى بوده و تهيه و مطالعه آن براى

 اى براى ترجمه اين رساله شد تا مورد ان ميّسر نبود ، انگيزهدانش دوست

 استفاده همگان قرار گيرد .هنگامى كه بحث و گفتگو در مورد چاپ دوم

 اين رساله به ميان آمد فرصت مناسبى پيش آمد تا اين رساله را مورد

 بازبينى و بازرسى دوباره قرار دهيم و با تدوينى تازه ) = شماره گذارِى

 يث و اضافاتى در ترجمه و نقد و بررسى احاديث ( به دوستداراناحاد

دانش تقديم نمائيم .

 دانم از محضر استاد بزرگوار ، محقِق ارجمند ، حضرت در پايان الزم مى

 االسالم و المسلمين حاج شيخ محمد على جاودان ـ دام عزه ـ كه از ةحج

 ئى نمودند تشكرآغاز تا انجام اين اثر ، شاگرد كوچكشان را راهنما

و قدردانى نمايم .
رب العالمين .  و آخر دعوانا أن الحمد لّله

هـ . ق . 7959ربيع المولود 

محمد باقر اديبى الريجانى

قم المقدسه
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الرحمن الرحيم  بسم الّله

ضرورت تحقيق در تاريخ اسالم و شرايط آن

 .

 تاريخ اسالم آن چنان با دروغ و تحريف آغشته شده است كه بدست

 آوردن حقيقت از ميان اسناد و مدارك موجود كارى بسيار دشوار و دور از

باشد . دسترس مى

 محّقِق در تاريخ اسالم بايد حقيقت تاريخى را از دل چندين و چند ،

 ا دروغ و جعل و تحريف بيرون بكشد . روشن استبلكه گاه دهها و صده

 هاى مرسوم زمان ما به هيچ خواهد و با عجله كه اين كار حوصله بسيار مى

 وجه سازگار نيست ؛ اما صبر و حوصله هم به تنهائى كافى نيست و عالوه

 بر آن اهلّيت علمى الزم است ، كه بدون سالها تحصيل جّدى و درك

 ن ندارد ؛ مثاًل كسى كه بعد از تحصيل مقّدمات ،محضر اساتيد خبير امكا

 حداقل ده پانزده سال درس فقه اجتهادى خوانده و قدرت اجتهاد

 تواند به و توانائى حّل مسائل و مشكالت فقهى را بدست آورده باشد ، مى

 كار تحقيق در تاريخ اسالم بپردازد . البته اين ساليان تحصيل تنها مقدمه

 ن بايد با ممارست و مطالعه پى گير در متون تاريخى بهاست ، و بعد از اي

 كشف قواعد تحقيق و تحليل تاريخ كه بعضا با قواعد حل مسائل فقهى

 شباهت نيست بپردازد . درك محضر استاد صاحب نظر در اين رشته بى
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 براى آشنائى با اين قواعد كمك كاِر بسيار خوبى است و راه را نزديك

 تواند به بعد از طّى اين مراحل است كه شخص مىكند .  و نزديكتر مى

 تحقيق در تاريخ اسالم و حل مسائل و مشكالت آن بپردازد . مشكل دست

 يابى به حقايق تاريخى ـ صرف نظر از دشوارى هر تحقيق و پژوهش علمى

اند . ـ معلول موانعى است كه بطور عمد بر سر اين راه پديد آورده

 يابى به حقايق ، مشكالت خاص خود را داردالبته هميشه در تاريخ دست

 اى كه محّقق در آن از جمله اختالف افق فرهنگ دو دوره يعنى دوره

 اى كه به تحقيق در مورد آن مشغول است و از جمله كند و دوره زندگى مى

 از دست رفتن بعضى از منابع اصيل ؛ اما اگر موانعى بطور عمد بر سر راه

 شاهدان بسته و قلمشان شكسته شود يا دروغ پديد بيايد مثاًل : دهان

 هاى بزرگ نشر يابد ، و جعل بطور عموم با بكار گرفتن قدرت و بودجه

 مشكالت چندين و چند برابر خواهد شد ؛ و اينها چيزهائى است كه در

تاريخ اسالم متأسفانه اتفاق افتاده است .

 موش ساختندر عصر بنى امّيه اين دولت جّبار و كافْر كيش براى خا

 به طور وسيع به جعل و تحريف اسالم و تاريخ آن آله و عليه اهلل صلىگلبانگ محمدى 

دست يازيده است .

 از ُمْطَرف 1«الموفقيات » زبير بن بّكار موّرخ بسيار كهن در كتاب خويش 

 كند :من همراه پدرم مغيره به مسافرت شام بن ُشعبه نقل مى ةفرزند ُمغير

 رفت ، رفته و بر معاويه وارد شده بوديم . پدرم هر روز به نزد معاويه مى

 گشت ، با گفت ، و هنگامى كه به خانه باز مى و مدتى با او سخن مى

 كرد ، و از آنچه از او نقل مى شگفتى فراوان از معاويه و فراست و كياست

                                                           
1

 . 5/750و  5/759الحديد  ابى ؛ شرح نهج البالغه ابن 8/959؛ مروج الذهب  555ـ  559. االخبار الموفقيات ص 
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 نمود . اما يك شب پس از اينكه از نزد وى ديده بود ، با تعجب ياد مى

 معاويه به خانه بازگشت ، از غذا خوردن امتناع ورزيد ، و من او را سخت

 پنداشتم ناراحتى پدرم به ناراحت ديدم ساعتى درنگ كردم ؛ زيرا مى

 آمده است . هنگامى كه از او سؤال خاطر سرنوشتى است كه براى ما پيش

كردم كه چرا در اين شب ، اين قدر ناراحت هستى ؟

ام ! ترين و كافرترين مردم بازگشته گفت : فرزندم من از نزد خبيث

گفتم : هان ! براى چه ؟

 گفت : مجلس معاويه خالى از اغيار بود . من بدو اظهار داشتم : اى

 اى ، حال اگر با اين سن كهولت الت رسيدهاميرالمؤمنين تو به آرزوها و آم

 به عدل و داد دست زنى ، و با خويشاوندانت ـ بنى هاشم ـ مهربانى پيشه

 كنى و صله رحم نمائى نام نيكى از خود به يادگار خواهى گذاشت . به

 خداى سوگند ! امروز اينان هيچ چيزى كه ترس و هراس تو را بر انگيزد ،

 هاشم تمام توانائى خويش را براى بدست آوردنندارند ؟ ! ) يعنى بنى 

 اند ( معاويه پاسخ داد : هيهات ، هيهات ، آنچه قدرت از دست داده

گوئى امكان ندارد . مى

 ابوبكر به حكومت رسيد ، و عدالت ورزيد ! و آن همه زحمتها را تحمل

 كرد ! به خداى سوگند تا ُمرد ، نامش نيز به همراهش ُمرد ، مگر آنكه

 اى روزى بگويد : ابوبكر ! ! آنگاه عمر به حكومت رسيد ، كوششها يندهگو

 كرد ، و در طول ده سال ، رنجها كشيد چند روزى بيش از مرگش نگذشت

 اى بگويد : كه هيچ چيز از او باقى نماند ، جز اين كه گاه و بيگاه گوينده

عمر ! !

 چون اوسپس برادر ما عثمان به خالفت رسيد . مردى از نظر نسب 

 وجود نداشت ! ! و كرد آن چه كرد ، و با او رفتار كردند آنچه كردند ؛ اما تا
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 كشته شد ، بخداى سوگند ! نامش نيز ُمرد ، و اعمال و رفتارش نيز فراموش

 ( را هر روز پنج بار ، در آله و عليه اهلل صلىگشت ! ! اما نام اين مرد هاشمى ) = پيامبر 

 دارند ، و به بزرگى ياد ها ( به فرياد بر مى سر مأذنه سراسر جهان اسالم ) بر

 كنى چه عملى در اين تو فكر مى«   اشهد أن محمدا رسول الّله:» كنند  مى

 مادر ! نه ! به خداى شرايط ماندگار و چه نام نيكى پايدار است ؟ اى بى

سوگند آرام نخواهم نشست ، تا اينكه اين نام را دفن كنم .

 ، كه برادر ، جّد ، دائى آله و عليه اهلل صلىمعاويه از شهرت عامِّ نام پيامبر در واقع سينه 

 و كسانى ديگر از خويشانش كه در جنگ بدر كشته شده بودند چون

 توانست آن را اى كه هرگز نمى ور بود ، كينه كانونى از آتش كينه شعله

 ست اينخوا فراموش كند گرچه جنگ بدر را خود ايجاد كرده بود ، او مى

 نام را دفن كرده و اين نشان را نابود سازد براى رسيدن به اين مقصود ؛ دو

 نبايستى» گشت كه :  برنامه داشت : برنامه اوِل معاويه در اين خالصه مى

« !حتى يك تن از بنى هاشم زنده بماند 

 برنامه دوِم معاويه اين بود كه نام اينان را به فراموشى سپارد ، و به خاطِر

 سيدِن بدين مقصود بود كه دستگاه عظيم حديث سازى و جعل سيرهر

 و تاريخ را براى بدنام ساختن آن پاكان ، و در مقابل رفع نقيصه و عيوب ، از

قريش بطور عموم و از خاندان بنى اميه بطور خصوص برپا كرد .

دليل ما بر اين دو اّدعا اسناد معتبر تاريخى است :

 خواست كه از بنى هاشم حتى يك تن عاويه مىـ اما اينكه گفتيم م 7

 نماند داليل روشن تاريخى دارد : ابومخنف موّرخ بزرگ كوفه از ابواالعّز

 ) كه از 1كند كه : در دوران جنگ صّفين روزى عباس بن ربيعه تيمى نقل مى

 بود ( از كنارم گذشت ، لباس كامل رزم بر السالم عليهن حضرت امير خويشاوندا

                                                           
1

 . السالم عليهبن حارث بن عبدالمطلب پسر عموى حضرت على  ة. عباس بن ربيع
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 تن داشت . بر سرش كاله خودى قرار گرفته و روبند آهنين روى او را

 شد كه مانند دو شعله پوشانيده بود و تنها چشمهايش از وراى آن ديده مى

داد . درخشيد . در دست او يك شمشير بود كه آن را جوالن مى آتش مى

 ناگهان صدائى بگوش رسيد . كسى از لشكر اهل شام ، عباس را به

 خواند عرار بن ادهم از كرد . مردى كه او را به جنگ مى جنگ دعوت مى

اهل شام بود .

 عباس به ميدان روى كرد و به سوى هماورد خويش رفت . بعد از اين كه

 پياده شوداين دو روبرو شدند مرد شامى به عباس پيشنهاد كرد كه از اسب 

 شويم نبرد به صورت پياده ، كار را يكسره عباس جواب داد آرى پياده مى

 كند . در چنين جنگى اميد زنده ماندن نيست . عباس پياده شده و اسب مى

خود را به غالمش سپرد و آنگاه هر كدام به ديگرى حمله آورد .

 را دو لشكر دست از جنگ و حركت كشيده و مردان جنگى دهانه اسبان

 محكم بدست گرفتند تا بتوانند جنگ اين دو مرد را مشاهده كنند . آندو

 مدتى با شمشير با يكديگر نبرد كردند ؛ اما ضربات شمشير اثرى نداشت

 زيرا زره هر دو زرهى تمام و محكم بود . اما در يك لحظه عباس در

 داى از زره رقيب خويش سستى مشاهده كرد ، آنجا را هدف قرار دا گوشه

 و شمشيرش را در همان نقطه فرود آورد . اسلحه تا ميان سينه دشمن فرو

 رفت و مرد دالور شامى بر زمين غلطيد مردمان يكباره تكبير گفتند آنچنان

كه زمين لرزيد .

 عباس از ميدان به ميان لشكر بازگشت ، من صدائى را از پشت سر خود

»فرمود :  شنيدم كه مى

 با آنها پيكار كنيد كه خداوند آنان را به يعنى  1

                                                           
1
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 بعد به من فرمود : سازد . . .  كند و آنان را رسوا مى دست شما مجازات مى

جنگيد ؟ ّز چه كسى بود كه با دشمن ما مىاى فرزند اع

 من گفتم : او خويشاوند شما عباس بن ربيعه بود ! فرمود : آيا او همان

 عباس بود ؟ گفتم : آرى ! آنگاه به عباس روى آورد و فرمود : آيا من ، تو

 بن عباس را نهى نكرده بودم كه به صف اول نيائيد و به ميدان  و عبدالّله

 رد : بله چنين است ، حضرت فرمود : پس چرا چنيننرويد ؟ عرض ك

 كرديد ؟ عباس گفت : آيا مرا به مبارزه دعوت كنند و من آن را جواب

 نگويم ؟ حضرت فرمود : اطاعت از امام خويش براى تو بهتر بود از پاسخ

دادن به دشمن .

 اين كالم را فرمود و خشم در سيماى مبارك او ديده شد . السالم عليهامام 

 لحظاتى به اين شكل گذشت ، اما رفته رفته آرام شدند . آنگاه با حال

 بار الها زحمت و رنج عباس را پاداش بده» تضرع دست به دعا برداشت : 

 و از گناه او ) مخالفت با امامش ( درگذر بارالها من از او درگذشتم پس تو

« .نيز او را ببخشاى 

 شته شدن عرار بن ادهم هماورداز آن طرف در لشكر شام ، معاويه از ك

 عباس بسيار متأسف شد و گفت : چه وقت مردى همانند او خونش چنين

 هدر رفته است ! ؟ بعد اضافه كرد : آيا كسى هست كه فداكارى كند و خون

 عرار را انتقام بگيرد ؟ دو مرد از قبيله لخم از بزرگان شام از جاى حركت

 دام عباس را بُكشد ، صد پيمانه طالكردند . معاويه گفت : برويد ، هر ك

و صد پيمانه نقره و صد طاقه ُبرد يمنى نصيب او خواهد شد .

 آن دو به ميدان آمدند و عباس را به جنگ با خويش دعوت كردند . در

 ميان دو صف فرياد برآوردند عباس ! عباس ! به ميدان بيا . عباس در
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 بخواهم ، پس به نزدجواب گفت : من بايستى از آقاى خويش اجازه 

 آمد . آن حضرت در جناح چپ لشكر خويش بود ، و آن السالم عليهاميرالمؤمنين 

 ساخت ، جريان را براى حضرت عرض كرد ، امام را براى جنگ آماده مى

» ) ع ( فرمود : 

 معاويه  والّله« :  

 خواهد كه از بنى هاشم حتى يك تن نيز نماند مگر اينكه با نيزه به مى

 ا راشكم او بكوبد ، و نابودش كند . اين نيست جز براى اينكه نور خد

 خاموش سازد ، اما خدا ابا دارد مگر اينكه نور خود را تمام كند ، ولو اينكه

 كافران كراهت داشته باشند . آنگاه فرمود : اى عباس سالح خود را به من

 بده ، و سالح مرا بگير . عباس چنين كرد ، سپس بر اسب عباس سوار شد

 نكردند كه اوو به سوى آن دو عرب لخمى حركت كرد ، آن دو هيچ شك 

 عباس است ؛ زيرا عباس از نظر قد و قامت و هيكل و نيز از نظر سوارى

 داشت ، و گفتند : آيا فرمانده تو به تو السالم عليهبسيار شباهت به اميرالمؤمنين 

 اجازه داد ؟ آن حضرت جواب اين سؤال را نداد ، اما اين آيه شريفه را

»تالوت فرمود : 
1

 به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل گرديده ، اجازه جهاد داده شده يعنى 

. اند ، و خدا بر يارى آنها تواناست  است ، چرا كه مورد ستم قرار گرفته

 امام آمد ، و با ضربتى دفع شد . سپس دومى بعد يكى از آن دو به ميدان

 به مقابله آمد او هم به اولى پيوست . امام به لشكرگاه خويش بازگشت در

»فرمود :  حالى كه اين آيه شريفه را تالوت مى

2

 ماه حرام ، در برابر ماه حرام ! ) اگر دشمنان احترام آن را شكستند ، يعنى 
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 و در آن با شما جنگيدند ، شما نيز حق داريد مقابله به مثل كنيد ( و تمام

 هر كس به شما تجاوزحرامها ) قاِبل ( قصاص است . و ) به طور كّلى ( 

 كرد ، همانند آن بر او تعّدى كنيد و از خدا بپرهيزيد ) و زياده روى

. ننمايد ( . . . 

 بعد فرمود : عباس سالح خود را بازگير ، و سالح مرا پس بده ، و اگر

. 1ديگرى تو را به جنگ دعوت كرد باز مرا در جريان بگذار

 كرى كه معاويه در سر داشت ، و در اين حادثه نشان داده شد و در كالمف

 بطور السالم عليهشد كه حضرت اميرالمؤمنين  يابد، باعث مى امام تصريح مى

 جدى از حضور بنى هاشم در صف اول جنگ صفين و شركت در معركه

 قتال جلوگيرى كند. در حالى كه در َجَمل، گردش جنگ بدست بنى هاشم

 ترين شخصيتهاى علوى و هاشمى در اين جنگ ميداندار و برجسته بود،

بودند.

 در جنگ صفين بنى هاشم كشته السالم عليهاگرچه با تمهيدات اميرالمؤمنين 

 و تحّمل و صبر عظيم ايشان السالم عليهنشدند و اگرچه با هّمت حضرت مجتبى 

 ، اما سرانجام 2ددر قبول صلح با معاويه ، بنى هاشم از قتل عام نجات يافتن

 م معاويه عملى شد و قتل عام بنى هاشم حتى اطفالسياست و فكر شو

ترين صورت اتفاق افتاد . صغير و طفل شير خوارشان با فجيع

 اين اّتفاق در كربال تقريبا شش ماه بعد از مرگ معاويه پيش آمد ، و به

 دست كسانى انجام يافت كه خود او آنها را به شخصه براى چنين روزى

 اميه و معاويه تا اندازه زيادى به بنابراين باالخره بنى 3مشخص كرده بود

                                                           
1

 . 59ـ  8/73. مروج الذهب مسعودى 

 
2

ام و  فرمايند همانا من صلح كردم براى رهائى از كشته شدن و به خاطر ترس كه بر خودم و خانواده كنند و مى اى عّلت صلح خودشان را بيان مى در جمله السالم عليه. حضرت امام مجتبى 

 . 55و  99/59خالصينى از اصحابم داشتم . . . بحار االنوار 
 
3

 ، چاپ اول ، دار احياء التراث العربى . 5/585اثير  امل ابن. ر . ك الك
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هدف اوليه خويش در اين زمينه نايل آمدند .

 و بنى هاشم آله و عليه اهلل صلىخواست نام مقدس پيامبر  ـ اما اينكه گفتيم معاويه مى 5

 ى مرده ديگران احياء شود ، به داليل معتبرى است كهنابود بشود و نامها

در اسناد تاريخى وجود دارد .

نويسد : مى« االحداث » مدائنى موّرخ قرن سوم در كتاب 

 معاويه پس از به دست آوردن خالفت ، فرمانى به همه ُعّمال» 

 هر كس كه چيزى در فضل ابوتراب» و كارگزاران خويش نگاشت 

 يد ، حرمتى براى خون و مالش نيست و خونش هدرو خاندانش باز گو

« .خواهد بود 

 در اين دوران مردم كوفه ، دوستداران علويان ، بيش از ديگران بال» 

 ديگر بار معاويه به كارگزاران خويش در تمام بالد« و مصيبت ديدند 

 السالم عليهفرمانى نوشت كه از آن پس شهادت هيچ يك از شيعيان على 

 را نپذيرند ، و نيز فرمان داد آنچه از دوستداران عثمان و خاندانش

 و عالقمندان او و ناقالن فضائل وى ، در سرزمين تحت فرمانروائى شما

 كنند ، شناسائى كنيد ، و آنگاه آنها را به خود نزديك كنيد و اكرام زندگى مى

 نكنند ، براى م نمائيد ، و آنچه اينگونه افراد در فضيلت عثمان نقل مى

بنويسيد ، و البته اسم گوينده و نام پدر و خاندانش را ذكر كنيد .

 آنچنان اين فرمان اجرا گشت ، و مردمان به خاطر رسيدن به حطام

 دنيوى و مال و منال ، حديث جعل كردند كه نقل فضائل عثمان فراوانى

 گرفت ! معاويه نيز پول و خلعت و امالك و خالصه آنچه در اختيار داشت

ريغ در اين راه بكار گرفته بود .د بى

 قدرى كه نزد مأموران و كارگزاران معاويه رفته هر شخص ناشناخته و بى
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 كرد مورد توجه قرار و چيزى را به عنوان منقبت و فضيلت عثمان نقل مى

 كردند . بدين ترتيب او در دستگاه دادند ، و نامش را گزارش مى مى

 . مدتى بعد فرمان ديگر معاويه يافت حكومت اموى مقام و منزلت مى

 اينك روايات فضائل» صادر شد كه به كارگزاران خويش دستور داده بود ، 

 رسد ، پس چون نامه من عثمان فراوان شده و در همه شهرها به گوش مى

 به شما برسد مردم را دعوت كنيد كه فضائل صحابه و خلفاِى اوليه را

 راب نباشد مگر اينكه روايتىروايت كنند ، و حديثى در فضيلت ابوت

 همانند آن را در فضل خلفاِى نخستين و صحابه يا ضد و مخالف آن را

 كند ، تر است ، و مرا بيشتر شادمان مى بياوريد . اين كار نزد من محبوب

 تر زيرا براى شكستن داليل و براهين ابوتراب و شيعيان وى ، قوى

 هاى فضائل شان دشوارتر از روايتباشد ، و تحّمل آن براى اي تر مى و برنده

« .عثمان بوده و كوبندگى بيشترى خواهد داشت 

 فرمان معاويه بر مردم خوانده شد ، و به دنبال آن روايات دروغين فراوان

 اى از حقيقت نداشت . مردم در فضائل صحابه بوجود آمد كه هيچ بهره

 چنان رفته رفتهساده دل نيز اين احاديث را به ديده قبول پذيرفتند ، و 

 ها شهرت يافت كه بر منابر باز گفته شد ، و به دست معلمان مكتب خانه

 داده شد ، و كودكان بر طبق آن آموزش يافتند ، و جوانان با آن خو گرفتند ،

 آموختند اين احاديث جعلى را نيز حفظ و همانطور كه قرآن را مى

كردند . مى

 تب و مجامع درسى زنان رسيد ،كم كم از مجامع مردان گذشته و به مكا

 و معلمان ، آن احاديث را به دختران و زنان مسلمان آموزش دادند ، و به

 اجتماع اسالمى» همين شكل در ميان بردگان و خادمان نفوذ يافت . 

 هاى نسل» ساليانى دراز از حيات خويش را به اين شكل گذرانيد . 

 وران بود . دانشمندانمتعددى گرفتار احاديث جعلى و دروغين اين د
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. 1«زيادى آنها را نقل كرده و باور داشتند 

 انبوه روايات جعلى و تاريخ دروغين عصر اموى كه با اهداف سه گانه :

 ( بزرگداشت اختصاصى 5( شكستن و نابود كردن بيت نبوت و علويان ،  7

 ( ترويج مجموعه صحابه به ويژه خلفا ، بوجود آمد و به همه 8ثمان ، ع

 مدارك و مراجع بعدى نفوذ يافت ، مشكلى است كه براى هميشه شناخت

 اسالم و تحقيق در زمينه تاريخ اسالم را سد ساخته است و تا محقق از اين

 تواند به روشنائى در تاريخ صدر اسالم پاى سّد سكندر عبور نكند نمى

نهد ، و اسالم و تاريخ آن را بشناسد .

 چنانكه ديديم معاويه در رسيدن به هر دو هدف خود هيچ كوتاهى نكرد

 خواهد به سرانجام نهائى برساند و اگر نتوانست آنها را آن طور كه مى

 و همه چيز را براى هميشه نابود سازد ، خواسِت خداى متعال بود و تقدير

 در هر صورت راه شناخت اسالم و تاريخ آن از ازلى او براى حفظ اسالم ؛

 گذرد و محّقق تا اسباب و وسائل هاى بسيار صعب العبور مى اين گردنه

 هاى الزم را نداشته باشد و تن به رنج دراز مدت طى اين راه و آمادگى

ندهد امكان دست يافتن به حقيقت را ندارد .

 رگ تاريخ صدرمسأله مورد بحث در اين رساله يكى از مشكالت بز

اسالم است و بناى عقايد دسته بزرگى از مسلمانان بر آن نهاده شده است .

 در يك طرف انبوه رواياتى است كه قريب به اتفاق آنها از عايشه نقل

 اش به عايشه از ساير به خاطر عالقه آله و عليه اهلل صلىگويند پيامبر  شده است ، و مى

 نكه آنها با دريافت عالقه شديد وىكند يا اي زوجات خود درخواست مى

 دهند كه دوران مريضى خويش را در خانه نسبت به عايشه ، به او اجازه مى

 آخرين ساعات عمر را آله و عليه اهلل صلىعايشه بگذراند ، و در همانجاست كه پيامبر 
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 ، چاپ پنجم . 593ـ  599. ر . ك به نقش عايشه در تاريخ اسالم ص 
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 در آله و عليه اهلل صلىگويد پيامبر  گذرانيده و به لقاِى حق رفته است . اين روايات مى

 آخرين روزى كه زنده بود براى نماز صبح ، ابوبكر را به جاى خويش

 فرستاد ، و حتى وقتى عايشه به خاطر رقت قلب پدرش ايشان را از اين كار

 منع كرد به شدت مقاومت كرد ، و اين در واقع نشانه خواست ايشان نسبت

به خالفت ابوبكر بعد ازخودشان بود.

 كه تقريبا همه از عايشه نقل شده در يك طرف ،اين انبوه بزرگ روايات 

 كه بطور جّدى با اين مسأله تقابل و تضاد دارد در آله و عليه اهلل صلىو تمام زندگى پيامبر 

 تواند اين مشكل بزرگ را حل كند ؟ سوى ديگر است ، حال چه كسى مى

 مشكل اين روايات كه به ظاهر در معتبرترين كتب روائى اهل سنت آمده

 ا با همه زندگى و كلمات و اعمال و خالصه با همه سيرت و سّنتام

تضاد دارد . آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 دار حّل اين مشكِل بزرگ است و اگر اين رساله كوچك اما گرانقدر عهده

خواننده به انصاف بيايد ، به انجام وظيفه خويش موفق شده است .

 هاى بزرگ علمى و صيتاستاد عاّلمه سيد مرتضى عسكرى از شخ

 همتاى شناخته شده در جهان اسالم است ، كارهاى علمى و تحقيقى بى

 هـ . ق . شروع شده و به 7855در سال « بن سبأ   عبدالّله» ايشان از كتاب 

 فضل و رحمت الهى هنوز ادامه دارد . اين رساله هم بخشى از يك كتاب

 ى نامه عايشه و رواياتتحقيقى بزرگ و دو جلدى است كه به بررسى زندگ

 مهمى كه از او در موارد مختلف از سيره و سنت نقل شده است

 پردازد . البته اين بخش كه در آن كتاب تا حدودى به اختصار آمده در مى

 حّل نهائى يافته است . ما به  اين جا تفصيل بيشترى داشته و بحمدالّله

 فيق مترجم فاضل را كه بهكنيم و ادامه تو ترجمه اين رساله خدا را شكر مى

دقت به كار ترجمه اين رساله پرداختند ، از خداوند متعال خواستاريم .

أواًل و آخرا و ظاهرا و باطنا  والحمد لّله
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محمد على جاودان
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الرحمن الرحيم  بسم الّله
مقدمه كتاب :

 .

 بارها و بارها از اين بنده در مورد نماز ابوبكر در صبح روز وفات

 پرسش شده است كه آيا واقعا اين حادثه وجود داشته و اينآله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 نقل ، نقل صحيحى است ؟ اگر اين واقعه وجود داشته كيفيت آن به چه

توان گرفت ؟ از آن مىاى  شكلى بوده است ؟ در هر صورت چه نتيجه

 بنابراين به نظر چنين آمد كه به عنوان پاسخ به اين سؤاالت اين بحث را

 جدا ساخته« المؤمنين عايشه  احاديث اّم» و « سقيفه » از مباحث مربوط به 

و به صورت مجّزا انتشار دهيم :
آله و عليه اهلل صلىاّيام بيمارى حضرت پيامبر 

 آنچه كه در مصادر و مدارك مختلف حديثپردازيم به  در ابتدا مى

و تاريخ در اين زمينه آمده است : 

 نقل شده است :«  عايشه» در صحيح بخارى و صحيح مسلم از  ( 1

 سنگين شد و درد ايشان شدت يافت ، آله و عليه اهلل صلىهنگامى كه بيمارى رسول خدا 

 رستارى شودآن حضرت از زنانش اجازه گرفت تا در خانه من از ايشان پ

. . .  . 1و همه اجازه دادند
در منزل عايشه آله و عليه اهلل صلىپرستارى پيامبر 

                                                           
1

 . 5/59؛ صحيح مسلم  9/0؛ كتاب طب  8/98 آله و عليه اهلل صلى. صحيح بخارى باب مرض النبى 
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 در خانه آله و عليه اهلل صلىگويد : شروع بيمارى رسول خدا  در حديث ديگرى مى ( 2

 ونه بود ، و در آنجا بود كه حضرت از زنانش اجازه گرفت تا اّيام بيمارىميم

. 1اش را در خانه عايشه به سر برد ، و به او اجازه داده شد

 درآله و عليه اهلل صلىكند : رسول خدا  نقل مى«  عايشه» بخارى در صحيحش از  ( 3

 در واقع او« من فردا كجا هستم ؟ »  پرسيدند : بيمارى وفاتشان پيوسته مى

 به انتظار نوبت عايشه بود . پس به حضرت اجازه داده شد تا در خانه

. 2عايشه بسترى شود

 آله و عليه اهلل صلىكند : رسول خدا  روايت مى«  عايشه» در صحيح خود از  مسلم ( 4

 و به انتظار« من امروز كجا هستم و فردا كجا هستم ؟ » پرسيد  پيوسته مى

. 3نوبت عايشه بود

 گويد : حضرت نوبت زنانش را مى«  عايشه» در حديث ديگرى  ( 5

 من» فرمودند :  كرد ولى هنگامى كه در بيمارى وفات بود مى راعات مىم

 در واقع عالقه شديدى به خانه عايشه داشتند چون كه« فردا كجا هستم ؟ 

. 4نوبت من رسيد آن حضرت در منزل من آرام گرفت
نقد و بررسى حديث

 باشد ؛ ه تاكنون نقل شده از كتب صحاح مكتب خلفا مىپنج روايتى ك

 باشد ( از خود ولى أواًل : تمامى اين روايات ) كه تعريف از عايشه مى

عايشه نقل شده و كس ديگرى آنرا نقل نكرده است .

                                                           
1

 . 5/57. صحيح مسلم 

 
2

 . صحيح بخارى كتاب نكاح باب ) إذا استأذن الرجل أزواجه أن يمرض في بيت بعضهن (

 . 8/99«  آله و عليه اهلل صلىمرض النبى » و باب  8/755
 
3

 . 5/785« فضائل عايشه » . صحيح مسلم باب 

 
4

 . 5/595« فضل عايشه » . صحيح بخارى كتاب مناقب باب 
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 سال 58ثانيا : شگفت آور است اين گونه تبليغات ، پيامبر بزرگوارى كه 

 الهى را به مردم برساند و امتى مسلمانشبانه روز تالش كرد تا رسالت 

 و موحد را بوجود آورد ، و تمام همتش هدايت مردم بود ؛ تا آنجا كه

 نزديك بود در اين راه جانش را از دست بدهد و به همين جهت

»پروردگارش او را مورد خطاب قرار داده كه : 

 ) شايد اگر به اين سخن ايمان 1

 نياوردند تو جان خود را از اندوه و پيگيرى كارشان تباه كنى ( و همچنين :

«
 ى ) پس مبادا به سبب حسرتها  2

 برود ( . آيا در بيمارى وفاتشان فكرى از كف  آنان جانت  بر گوناگون 

 براى امتشان نكرده ؟ ! ! و در ساعات آخر عمر درباره آينده اّمتش هيچ در

 انديشه نداشت ؟ ! و نيز درباره عترت و اهل بيتش فكرى نكرده بود ؟

 اش عايشه بود ! ! كه و تمام فكر و هّم و غّم حضرت درباره زوجه

 و عالقه شديد« من امروز كجا هستم ؟ من فردا كجا هستم ؟ » د : فرمو مى

داشت ؟ ! به عايشه او را به اين كار وامى

 زمانى كه به حضرت اجازه داده شد ، او وارد منزل عايشه شد و همه

 هايش برطرف شده و آرام گرفت . شگفت آور است داستان دغدغه

 ستند شأن و شخصيت عايشهخوا تبليغات اين غوغا گران تبليغاتى كه مى

 را آله و عليه اهلل صلىرا باال ببرند و در اين راه همه مكانت و منزلت و حرمت پيامبر 

قربانى كردند .
به امامت ابوبكر آله و عليه اهلل صلىدستور پيامبر 

 عباس نقل شده : هنگامى كه ماجه و مسند احمد از ابن در سنن ابن ( 6

                                                           
1

 . 9. سوره كهف : 

 
2

 . 3. سوره فاطر : 
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 در منزل عايشه بودند بيمار شدند پس فرمودند : على آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 ) ع ( را به اينجا بخوانيد عايشه گفت : اى رسول خدا ، ابوبكر را براى شما

 صدا بزنيم ؟ حضرت فرمودند : او را هم صدا بزنيد ، حفصه گفت : اى

 رسول خدا عمر را براى شما صدا بزنيم ؟ حضرت فرمودند : او را هم

 الفضل گفت آيا عباس را صدا بزنيم ؟ حضرت يد ، بعد اّمصدا بزن

 فرمودند : او را هم صدا بزنيد ، و زمانى كه همه جمع شدند ، حضرت

. 1سرشان را باال آوردند و نگاهى كرده و سكوت فرمودند

 عمر رو به جمع كرد و گفت : از محضر رسول خدا برخيزيد ، سپس بالل

 ابوبكر را» آمد و حضرت را به وقت نماز آگاه كرد ، پس حضرت فرمودند : 

« .امر كنيد تا با مردم نماز بگذارد 

 ، ابوبكر مردى رقيق و دل نازك است ، و از  عايشه گفت : يا رسول الّله

 گريد ! ! ! و مردم هم ن گفتن ناتوان است و زمانى كه شما را نبيند مىسخ

 گريند ، اگر عمر را به نماز امر كنيد بهتر است ، پس ابوبكر از اتاق بيرون مى

. . .  . 2رفته و نماز خواند

                                                           
1

 را السالم عليه. در مسند احمد عبارت بدين صورت آمده : حضرت سرشان را باال آوردند و على 

 پس سكوت فرمودند .نديدند 
 
2

 كنيم و در ماجه نقل مى ، و ما حديث را از سنن ابن 7585، حديث  7/807ماجه  . سنن ابن

مراجعاله كنيالد . و از    55ـ   5/59هجالرى قمالرى     595بالن يوسالف زيلعالى  وفالات       عبدالّله ةألحاديث الهداي ةو همچنين به كتاب نصب الراي 5/589كثير در الكامل  ؛ ابن 7/859مسند احمد 

بالود . صالبح روزى    آلاله  و علياله  اهلل صاللى وصايت ، نزديكترين مردم به رسول خدا در عهد و  السالم عليهطالب  ابى كنم على ابن بينيم كه تحريف شده به او سوگند ياد مى آيد روايتى را مى رواياتى كه مى

 السالالم  علياله ساللمه گويالد : علالى     عرض كرد : گويا شما او را به دنبال كالارى فرسالتاديد . امّ  عليهاالسالمحضرت فاطمه « على آمد ، على آمد ؟ » فرمود :  رفتيم و او پيوسته مى  به عيادت رسول الّله

بر روى او خم شده و  السالم عليهعلى [ كه ديدم  ]به او نيازى دارد پس ، از خانه بيرون رفتيم و نزديك در نشستيم و من از همه به دِر خانه نزديكتر بودم  آله و عليه اهلل صلىپنداشتم پيامبر  آمد و من

 55الالّدين طبالرى در ص    محالب « در عهد و وصالايت نزديكتالرين مردمالان اسالت      السالم عليهپس على » ز رحلت فرمود در همان رو آله و عليه اهلل صلى  كند و رسول الّله گويد و نجوا مى با وى راز مى

نزديك شد فرمود حبيب مرا  آلاله  و عليه اهلل صلىنقل كرده كه گفت : هنگامى كه وفات رسول خدا «  » از « في ثوبه يوم توفى  آله و عليه اهلل صلىذكر أنه ادخله النبى » كتاب ذخائر العقبى در باب 

تالا چشالمش باله او افتالاد      آلاله  و علياله  اهلل صاللى دنالد پيالامبر   خبر كنيد ، براى او ابوبكر را خواندند پس به او نگاه كرد و سپس سرش را بلند كرده و فرمود حبيب مرا بخوانيد پس براى او عمر را خوان

افتاد او را وارد رواندازى كه بر رويش بود نمالود و   السالم عليهبه على  آله و عليه اهلل صلىرا صدا زدند همين كه چشم پيامبر  السالم عليهلى سر را بلند كرده و فرمود : حبيب مرا بخوانيد پس براى او ع

 اند . الطالب نقل كرده ةكتاب كفاي 788و گنجى شافعى در ص  83كتاب مقتل ص  5پيوسته او را در آغوش گرفته بود تا وفات نمود . نزديك به اين عبارت را خوارزمى حنفى در ج 
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امامِت ابوبكر در اّيام بيمارى حضرت

 سعد در صحيح بخارى و صحيح مسلم و مسند احمد و طبقات ابن ( 7

 و انساب االشراف بالذرى روايت شده كه ما حديث را از صحيح بخارى

 شدت يافت ، آله و عليه اهلل صلىكنيم : زمانى كه بيمارى رسول خدا  نقل مى«  عايشه» از 

 فرمودند :آله و عليه اهلل صلىبالل طبق معمول ، حضرت را به وقت نماز آگاه كرد ، پيامبر 

« .ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز بگذارد » 

 ابوبكر مردى رقيق و دل نازك  پس گفتم : يا رسول الّله گويد  عايشه مى 

 تواند وظائف امامت را انجام از بايستد نمىاست و اگر به جاى شما در نم

 شما» دهد ، اگر عمر را به اين كار امر كنيد بهتر است ، حضرت فرمودند : 

 ، ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز 1همانند زنان اطراف يوسف هستيد

. 2«بگذارد 

                                                           
1

عايشه و  آله و عليه اهلل صلىه همين جهت پيامبر هاى شومى را مهيا نموده و سرانجام باعث زندانى شدن حضرت شدند ، ب ها و نقشه . چون كه زنان اطراف يوسف براى آن حضرت دسيسه

 حفصه را به زنان اطراف يوسف ، تشبيه كردند .
 
2

 ؛ 7/05باب ) الرجل يأتّم باإلمام و يأتّم الناس بالمأموم (  ة. صحيح بخارى كتاب صال

 . 5/899؛ فتح البارى  7/555؛ انساب االشراف بالذرى  755ص  7بخش  8و چاپ اروپا ج  8/750سعد  ؛ طبقات ابن 559و  9/579؛ مسند احمد  5/58صحيح مسلم 
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 سعد در صحيِح بخارى و صحيِح مسلم و ُمْسَنِد ابوعوانه و طبقات ابن ( 8

 هشام و انساب االشراف بالذرى و غير آنان روايت شده كه ما و سيره ابن

 كنيم كه گفت : هنگامى كه نقل مى«  عايشه» بخارى از  حديث را از صحيح

 شدت يافت ، در مورد نماز به حضرت گفته آله و عليه اهلل صلىرنج و درد رسول خدا 

 «ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز بگذارد » شد ، پس حضرت فرمودند : 

 ريه برعايشه گفت : ابوبكر مردى دل نازك است و هر گاه نماز بگذارد ، گ

 كند ، حضرت فرمود : او را امر كنيد تا نماز بگذارد ، عايشه او غلبه مى

 گويد : دوباره اين سخن را تكرار كردم حضرت فرمودند : ) ابوبكر را امر

. 1كنيد تا با مردم نماز بگذارد شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد (

 براى اين بود كه آله و عليه اهلل صلىعايشه گويد : كثرت مراجعتم به رسول خدا 

 حضرت او را به نماز خواندن امر نكند ، و علتش اين بود كه باور نداشتم

 جانشين او شود دوست بدارند ! ! لهآ و عليه اهلل صلىمردم كسى را كه بعد از پيامبر 

 دانند ديدم هر كسى كه جانشين او گردد مردم او را شوم و نحس مى و مى

. 2پس خواستم تا رسول خدا از ابوبكر عدول كند
نقد حديث

                                                           
1

 ) اين كتاب بر 5/779وعوانه ؛ مسند  سنن  اب 5/55؛ صحيح مسلم  7/33. صحيح بخارى 

گوينالد ( و طبقالات    تالأليف سالنن مالى   خالف اصطالح علم حديث مسند ناميده شده است . چرا كه مسند كتابى است كه احاديث آن بر حسب راويان صالحابه مرتالب شالده اسالت كاله باله ايالن نالوع         

 . 7/877؛ تاريخ االسالم ذهبى  5/899؛ فتح البارى  7/599راف بالذرى ؛ انساب االش 9/889هشام  ؛ سيره ابن 73ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/775سعد  ابن
 
2

 عباس و عايشه نقل از ابوعمر و ابوموسى و ابن 8/98. اين زيادى در روايت دوم بخارى 

 نيز آمده است . 5/588كثير  و تاريخ ابن 7/599انساب االشراف بالذرى  و 5/570سعد  شده ، همچنين در طبقات ابن
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 ) كهآله و عليه اهلل صلىبراستى چه عاملى باعث شد تا عايشه از سخن و دستور پيامبر 

 داند ( قرآن اطاعتش را واجب شمرده و كالمش را از روى وحى مى

 ابوبكر را صدا بزند و آيا المالس عليهسرپيچى كند ، و به جاى حضرت على 

 ) چنانچه در حديث ششم مطرح شده ( علتى بغير از آله و عليه اهلل صلىسكوت پيامبر 

 داشته ؟ ؟ هنگامى كه به برخى ديگر از كتب مكتب السالم عليهحضور نيافتن على 

 يابيم ؛ چنانكه احمد در كنيم ، پاسِخ اين سؤال را مى خلفا مراجعه مى

 آله و عليه اهلل صلىپيامبر  حضرت » دامه حديث ششم نقل كرده كه : ُمسندش در ا

. 1«را نديدند پس سكوت فرمودند  السالم عليهسرشان را باال آوردند و على 
در روزهاى پايانى آله و عليه اهلل صلىشّدت و سنگينى بيمارى پيامبر 

 خارى و صحيِح مسلم و ُسنن دارمى و ُمسند ابوعوانهدر صحيِح ب ( 9

 سعد روايت شده كه ما حديث را از صحيح و مسند احمد و طبقات ابن

 آله و عليه اهلل صلىكنيم : هنگامى كه بيمارى رسول خدا  نقل مى«  عايشه» بخارى از 

 عرض كرديم : نه ، مردم« آيا مردم نماز خواندند ؟ » سنگين شد فرمودند : 

 منتظر شما هستند . حضرت فرمودند : براى من آبى در ظرف بريزيد ،

                                                           
1

 السالم عليهعدم حضور اميرالمؤمنين  آله و عليه اهلل صلىدر نتيجه ، عّلت سكوت پيامبر  7/859. مسند احمد 

 بود .
چه معنائى دارد اگر مقصود جانشينى و وصايت در امر « باور نداشتم مردم كسى را كه بعد از پيامبر جانشين او شود دوست بدارند » ايشه در حديث هشتم كه گويد : و نيز اين كالم ع

بعد از آن حضرت كسى جز  آله و عليه اهلل صلىامبر عموم مهاجرين و گروه انصار شك نداشتند كه صاحب االمر و وصى پي» رهبرى است خوب مردم آن روز به گفته برخى مورخين : 

باشد اگر  نشانه جانشينى در امر رهبرى و امامت امت مى آله و عليه اهلل صلى؛ در ضمن آيا ِصْرف نماز خواندن در جاى پيامبر  539االخبار الموفقيات ص « . باشد  نمىالسالم عليهحضرت على 

ـ  58دادند تا با مردم نماز بخواند  به صفحه  او را در جاى خودشان قرار مى آله و عليه اهلل صلىدر اولويت قرار دارد ؛ زيرا در بسيارى از جنگها پيامبر  مكتوم در اين كار اّم چنين است پس ابن

 همين كتاب مراجعه كنيد  . 59
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 عايشه گفت :مقدارى آب در ظرف ريختيم و حضرت وضو گرفتند ؛ بعد از

 آن حضرت قصد بلند شدن داشتند كه از حال رفتند ، مدتى طول كشيد

 عرض« آيا مردم نماز خواندند ؟ » چون حالشان بهتر شد فرمودند : 

 ، آنها منتظر شما هستند . حضرت فرمودند :  يا رسول الّله كرديم : خير

 عايشه گويد : حضرت نشستند و وضو« براى من آبى در ظرف بريزيد » 

 گرفتند چون قصد بلند شدن را داشتند از حال رفتند . مدتى بعد كه

 عرض« آيا مردم نماز خواندند ؟ » حالشان بهتر شد باز سؤال كردند : 

 ، آنها منتظر شما هستند . حضرت فرمودند :  رسول الّله كرديم : خير يا

 ايشان براى نماز وضو گرفتند ؛ بعد از آن« براى من آبى در ظرف بريزيد » 

قصد بلند شدن داشتند كه از حال رفتند .

 عرض« آيا مردم نماز خواندند ؟ » چون كه حالشان بهتر شد فرمودند : 

 ا منتظر شما هستند . مردم در مسجد نشسته، آنه  كرديم : خير يا رسول الّله

 به آله و عليه اهلل صلىبودند تا نماز عشا را بخوانند رسول خدا  آله و عليه اهلل صلىو منتظر رسول خدا 

 دنبال ابوبكر فرستاد تا ابوبكر با مردم نماز بخواند . فرستاده رسول

 كند تا با مردم تو را امر مى آله و عليه اهلل صلى نزد ابوبكر آمد و گفت : رسول خداآله و عليه اهلل صلىخدا 

 نماز بگذارى ، ابوبكر كه مردى رقيق القلب و دل نازك بود گفت : عمر ، تو

 ترى پس ابوبكر در آن با مردم نماز بگذار . عمر گفت : تو به اين كار شايسته

. 1خواند اّيام با مردم نماز مى
دل نازكى ابوبكر در نماز

                                                           
1

 ؛ صحيح مسلم 7/33« ما جعل االمام ليؤّتم به ان» بخارى باب  ة. صحيح بخارى كتاب صال

؛ تالاريخ   7/875؛ تالاريخ االسالالم ذهبالى     70ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/573سعد  ؛ طبقات ابن 9/557و  5/55؛ مسند احمد  5/777؛ مسند ابوعوانه  7/535؛ سنن دارمى  5/57

 . 5/588كثير  ابن
 



 48 

 سعد و انساب بخارى و مسند ابوعوانه و طبقات ابندر صحيح  ( 11

 االشراف بالذرى روايت شده كه ما حديث را از صحيح بخارى از

 در بيمارى وفاتشان فرمودند : آله و عليه اهلل صلىكنيم : رسول خدا  نقل مى«  عايشه» 

 ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز بگذارد ، عايشه گويد عرض كردم :

 زمانى كه در جاى شما بايستد مردم از او چيزى جز گريهابوبكر 

 گويد شنوند ، پس عمر را امر كنيد تا با مردم نماز بخواند ، عايشه مى نمى

 به حفصه گفتم : تو به رسول خدا بگو كه : زمانى كه ابوبكر در جاى شما

 دمشنوند ؛ عمر را امر كنيد تا با مر بايستد ، مردم چيزى جز گريه از او نمى

 فرمودند : ساكت شويد ، آله و عليه اهلل صلىنماز بخواند . حفصه چنين كرد رسول خدا 

 شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز

. 1بگذارد . پس حفصه به عايشه گفت : من هيچگاه از تو خيرى نديدم
تأّملى در حديث

 گذشته از اين كه دو روايت ذكر شده باز هم از عايشه نقل شده و شخِص

 آله و عليه اهلل صلىنكرده است تأّملى در كالم حضرت رسول خدا ديگرى نقل 

 به عايشه و حفصه ) در حديث آله و عليه اهلل صلىنمائيم ؛ كه چرا حضرت رسول  مى

 ؟ جواب اين« شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد » دهم ( فرمودند : 

 يابيم نقل كرده مى مالسال عليهالحديد از اميرالمؤمنين  ابى سؤال در كالمى كه ابن

 كردند عّلت براى اصحابشان اين مطلب را بيان مى السالم عليهكه : حضرت امير 

 به« شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد » فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىاينكه پيامبر 

 خاطر اين بود كه عايشه و حفصه هر كدام در انتخاب پدرانشان براى

                                                           
1

 ت بدون ذكر كالم حفصه و عايشههمين جلد اين رواي 05در صفحه  7/35. صحيح بخارى 

 . 895ـ  5/895؛ فتح البارى  755ص  7بخش  8و چاپ اروپا  739ـ  8/750سعد  ؛ طبقات ابن 5/775؛ مسند ابوعوانه  78/785ذكر شده است ، سنن ترمذى 
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 با خروجشان و به هم آله و عليه اهلل صلىورزيدند و حضرت  مىامامت جماعت مبادرت 

. 1زدن نماز ابوبكر ، اين مساله را دفع كردند
از امامت عمر آله و عليه اهلل صلىامتناع پيامبر 

 در سنن ابوداود ـ باب جانشينى ابوبكر ـ و مسند احمد و سيره ( 11

 سعد و انساب االشراف بالذرى روايت شده كه ما هشام و طبقات ابن ابن

 كنيم : هنگامى كه بن زمعه نقل مى  حديث را از سنن ابوداود از قول عبدالّله

 بيمارى رسول خدا سنگين شد ، من با گروهى از مسلمين نزد رسول

 را به وقت نماز آگاه كرد ، حضرت آله و عليه اهلل صلىبوديم ، بالل رسول خدا آله و عليه اهلل صلىخدا 

 ، هنگامى كه از ميان« كسى را امر كنيد تا با مردم نماز بخواند » فرمودند : 

 شدم ابوبكر غائب بود و عمر در ميان جمع حضور داشت ، جمع خارج مى

 ةعمر برخاست و تكبير« برخيز و با مردم نماز بگذار » به عمر گفتم : 

 تا صداى او را كه بسيار بلند بود شنيد آله و عليه اهلل صلىامبر االحراِم نماز را گفت ؛ پي

 فرمود : ابوبكر كجاست ؟ خدا و مسلمين اين را ) كه عمر امام جماعت

 آله و عليه اهلل صلىپذيرند ! ! و اين مطلب را حضرت تكرار فرمودند . پيامبر  گردد ( نمى

 مر آن نماز را با مردمكسى را نزد ابوبكر فرستاد ، ابوبكر بعد از آنكه ع

. 2خوانده بود آمد و با مردم ، آن نماز را اعاده كرده و دوباره خواند
بر امامت ابوبكر آله و عليه اهلل صلىاشتياق پيامبر 

 صداى عمر آله و عليه اهلل صلىمبر در حديث ديگرى چنين آمده :هنگامى كه پيا ( 12

                                                           
1

 . 0/705الحديد  ابى . شرح نهج البالغه ابن

 
2

 5/555سعد  ؛ طبقات ابن 889و  9/855؛ مسند احمد  ةكتاب السن 5/775. سنن ابوداود 

بالالذرى ايالن گوناله آمالده اسالت ) . . . پالس صالفوف باله هالم خالورد و عمالر بازگشالت             سالعد و   با اسناد بسيار در روايت ابالن  5/585كثير  ؛ تاريخ ابن 7/559؛ انساب االشراف بالذرى  558و 

 قحافه كه در ُسنح بود پيدا شد ، پس جلو رفت و با مردم نماز خواند . ابى زمانى نگذشت كه ديديم ابن
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 را شنيد ، از گوشه اتاق خارج شده و سر مبارك را از اتاق خارج كرده

 « .نه ، نه ، نه ، بايد پسر ابوقحافه با مردم نماز بخواند » و فرمودند : 

اين سخن را در حالت غضب و ناراحتى فرمودند .آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 بن زمعه گويد : عمر  بعد از آن چنين آمده : عبدالّلهدر مسند احمد  ( 13

 كنى ؟ به خدا قسم به من گفت : واى بر تو اى پسر زمعه ، با من چه مى

 كردم مگر اينكه هنگامى كه مرا به نماز خواندن امر كردى ، هيچ گمان نمى

 با مردم نماز تو را به آن مأمور كرده و اگر غير از اين بود آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 گويد : به عمر گفتم به خدا قسم بن زمعه ( مى  خواندم . او ) عبدالّله نمى

 رسول خدا مرا امر نكرد به اينكه تو با مردم نماز بخوانى ولى هنگامى كه

 اند ابوبكر را نديدم ، ديدم تو از همه كسانى كه به نماز حاضر شده

. 1ترى شايسته

 ماجه روايت شده از سالم بن عبيد كه گفت : رسول در سنن ابن ( 14

 روزى در اّيام بيمارِى وفاتشان از حال رفتند ؛ بعد از آنكه حالشان آله و عليه اهلل صلىخدا 

 عرض كرديم بله ،« آيا وقت نماز شده است ؟ » بهتر شد فرمودند : 

 آگاه كند و ابوبكر را امربالل را امر كنيد تا مردم را براى نماز » فرمودند : 

 دوباره حضرت از حال رفتند هنگامى كه« . كنيد تا با مردم نماز بگذارد 

 عرض كرديم« آيا وقت نماز شده است ؟ » حال ايشان بهتر شد فرمودند : 

 بالل را امر كنيد تا مردم را براى نماز آگاه نمايد و ابوبكر را» بله ، فرمودند : 

« .نماز بگذارد امر كنيد تا با مردم 

 عايشه گفت : پدرم مردى رقيق القلب و دل نازك است ، پس زمانى كه در

 كند و توانائى ادامه نماز را ندارد ، و اگر غير او را جاى شما بايستد گريه مى

 به نماز امر كنيد بهتر است . حضرت دوباره از حال رفتند چون كه حالشان

                                                           
1

 . 9/855. مسند احمد 
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 نيد تا مردم را براى نماز با خبر كندبالل را امر ك» بهتر شد فرمودند : 

 و ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز بگذارد ، شما همانند زنان اطراف

« .يوسف هستيد 

 سالم بن عبيد گويد : به بالل امر شد و او اذان گفت و به ابوبكر دستور

. 1داده شد ، پس ابوبكر با مردم نماز خواند

 در حديث ديگرى از انس روايت شده : هنگامى كه رسول ( 15

 بيمار شدند ـ همان بيمارى كه منجر به وفاتشان شد ـ بالل نزدآله و عليه اهلل صلىخدا 

 آمد و او را به وقت نماز آگاه كرد ، حضرت فرمود : بالل آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 وقت نماز ( آگاه شدم ، پس هر كه خواست نماز بخواند و هر كه ) به

 بازگشت و عرض كرد : يا آله و عليه اهلل صلىخواست رها كند ، بالل نزد رسول خدا 

 ! پدر و مادرم فداى شما ، چه كسى با مردم نماز بخواند ؟  رسول الّله

 مانى كهحضرت فرمودند : ابوبكر را امر كن تا با مردم نماز بخواند ز

 آله و عليه اهلل صلىابوبكر در جايگاه امامِت نماِز جماعت ايستاد ، بيمارى رسول خدا 

. . .  . 2رفع شد
نقد و بررسى حديث

 در حديث يازدهم به سنگينى حال حضرت اشاره شده است اما اكنون

 ست ؟ درگردد ، كه سنگينى حال ايشان چگونه بوده ا سؤالى مطرح مى

 برخى روايات از عايشه نقل شده : هنگامى كه حضرت حالشان كمى

 بهبود يافت به دو نفر تكيه كرده و به سمت مسجد حركت كردند و آن قدر

 توان و قدرِت روى پاى خود ايستادن را نداشت و دو پاى مبارك از شدت

                                                           
1

 . 7589، حديث  7/809  ةوالسن ةالالص ةماجه كتاب  اقام . سنن ابن

 
2

 . 8/595. مسند احمد 
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 كىشد . اگر اين حد از ناتوانى ، سب ضعف و درد ، روى زمين كشيده مى

 حال ايشان است پس سنگينى و سختى بيمارى چگونه بوده است ؟ اگر

 اين حد ناتوانى ، سبكى است پس سنگينى بايد چيزى مانند اغما

 در اتاق خاص عايشه آله و عليه اهلل صلىو مدهوشى باشد ، پس در وقتى كه پيامبر خدا 

 ه باللبردند ، چه كسى ممكن است ب بسترى بودند و در حال اغما بسر مى

فرمايند : بگوئيد ابوبكر با مردم نماز بخواند ! ! ! مى آله و عليه اهلل صلىبگويد رسول خدا 
در پشت سر ابوبكر آله و عليه اهلل صلىنماز خواندن پيامبر 

 در آله و عليه اهلل صلىروايت شده : رسول خدا «  عايشه» در مسند احمد از  ( 16

 كر را امر كنيد تا با مردم نماز بخواند . . .بيمارِى وفاتشان فرمودند : ابوب

 پشت سر ابوبكر نشسته ، نماز آله و عليه اهلل صلىپس ابوبكر نماز خواند و پيامبر 

. 1خواند

 در مسند احمد و انساب االشراف بالذرى روايت شده كه ما ( 17

 در آله و عليه اهلل صلىرسول خدا  كنيم : نقل مى«  عايشه» حديث را از مسند احمد از 

 بيمارى كه منجر به وفاتشان شد ، در پشت سر ابوبكر نشسته نماز

. 2خواند

                                                           
1

 . 9/750. مسند احمد 

 
2

 ؛ 7/875؛ تاريخ االسالم ذهبى  7/555؛ انساب االشراف بالذرى  9/750. مسند احمد 

كثير گويد : و  با مردم در پشت سر ابوبكر در يك لباس نماز خواندند . ابن آله و عليه اهلل صلىسول خدا از بيهقى از انس روايت كرده كه : ر 5/589كثير در تاريخش  . ابن 5/589كثير  تاريخ ابن

باله   آله و عليه اهلل صلىنس روايت كردند كه رسول خدا اين سند خوبى است بنا بر اينكه صحيح باشد و اين قيد كه آخرين نماز را رسول خدابا مردم خواندند قيد خوبى است و همچنين از َحَسن و ا

 هنگام بيمارى پشت سر ابوبكر در رواندازى كه رويشان بود نماز خواندند .
سعد  يك روايت و در طبقات ابن 7/878دو روايت و در تاريخ االسالم ذهبى  5/589كثير  روايت را نقل كرده و در تاريخ ابن 9در اين زمينه  7/555بالذرى در انساب االشراف 

در نماز صبح به ابوبكر اقتدا كرد و با او يك ركعت را  آله و عليه اهلل صلىسلمه و ابوسعيد خدرى نقل شده كه رسول خدا  از اّم 58و  55و  59ص  5بخش  5اپ اروپا ج و چ 558و  55/559

 بعد برگشتند . ركعت آخر نماز را  خودشان  خواندند و آله و عليه اهلل صلىخواند . هنگامى كه ابوبكر سالم نماز را داد پيامبر 
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از امامت ابوبكر آله و عليه اهلل صلىشادمانى پيامبر 

 در صحيح بخارى و صحيح مسلم و مسند ابوعوانه روايت شده كه ( 18

 كنيم كه گفت : انس بن ما حديث را از صحيح بخارى از زهرى نقل مى

 كرد : در بيمارىبود ـ نقل  آله و عليه اهلل صلىمالك انصارى ـ كه جزو صحابه پيامبر 

 پرده اتاق را كنار زدند ، و در حالى كه ايستاده بودند به آله و عليه اهلل صلىوفات ، پيامبر 

 سوى ما نگاه كردند ، صورت مباركشان از زيبائى و صفا همچون ورقه

 قرآن بود ، بعد حضرت تبّسمى كردند كه به خنده تبديل شد از شادى

 ه هم بخورد . ابوبكر خواست به عقبحضرتشان نزديك بود كه نمازها ب

 براىآله و عليه اهلل صلىكرد پيامبر  برگردد تا در صف جماعت جاى گيرد ـ زيرا ـ گمان مى

 به او اشاره كرد كه نماز را تمام كنيد آله و عليه اهلل صلىخواندن نماز بيرون آمده ، پيامبر 

. 1و پرده را انداختند و در آن روز وفات نمودند
تأملى در حديث

 ش كردند موقعيتدانم چگونه علماى مكتب خلفا فرامو نمى

 در هنگام نماز ، وقتى نماز گزار رو به» را كه  آله و عليه اهلل صلىجغرافيائى منزل پيامبر 

 با توجه« شد  ايستاد منزل حضرت سمت چپ نماز گزار واقع مى قبله مى

 به اين مطلب چگونه امكان داشت كه نماز گزاران بدون به هم زدن نماز

 ، صورت و چهره پيامبر را ببينندو برگرداندن صورت به سمت چپ 

 و حتى متوجه تبّسم حضرت شده باشند ؟ ! ! آيا جعل و نشر اينگونه

                                                           
1

 ؛ صحيح مسلم 5/895؛ فتح البارى  770و  5/773؛ مسند ابوعوانه  7/35بخارى . صحيح 

 . 798و  8/779؛ مسند احمد  7/597؛ انساب االشراف بالذرى  5/585كثير  ؛ تاريخ ابن 73ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/575سعد  ؛ طبقات ابن 5/59
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روايات دروغين دليلى جز براى اثبات خالفت ابوبكر داشته است ؟ ! !

 بخارى و ابوعوانه و احمد و بالذرى از انس بن مالك روايت كردند ( 19

 گويد : كنيم او مى نقل مىكه ما حديث را از صحيح بخارى از انس 

 سه روز از منزل خارج نشده و براى خواندن نماز به نزد ما آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 نيامدند ، پس هنگامى كه وقت نماز شد ابوبكر براى خواندن نماز جلو

 . . . تا 1پرده اتاق را كنار زدند و فرمودند آله و عليه اهلل صلىرفت ، پيامبر خدا 

آخر حديث .

 گويد : مسلمين در نماز صبح روِز« انس » در حديث ديگرى  ( 21

. 2خواند دوشنبه بودند كه ابوبكر به امامت بر ايشان نماز مى

 تمام احاديثى را كه تاكنون ذكر كرديم مطابق با صحيح بخارى بوده مگر

 ماجه دو هشت حديث آن . از صحيح ابوداود يك حديث و از سنن ابن

 پنج حديث نقل شده و اينها همه در راستاى اثباتحديث و از مسند احمد 

خالفت ابوبكر بكار گرفته شده است .
دليل خالفت ابوبكر امامت اوست

 در حالى كه در آله و عليه اهلل صلىاز جمله حسن بصرى گويد : رسول خدا  ( 21

 بيمارى آخر عمرشان بودند ابوبكر را مأمور كردند كه با مردم نماز

 كند : حسن بصرى ( عّلت امامت ابوبكر را اين چنين بيان مىبخواند . او ) 

 تا اينكه مردم بدانند به خدا قسم صاحب و سرپرستشان بعد از پيامبر» 

. 3«كيست 

                                                           
1

 . 5/899و در انساب االشراف دو روايت از انس نقل شده ، و فتح البارى  8/577؛ مسند احمد  5/770؛ مسند ابوعوانه  7/35. صحيح بخارى 

 
2

 5/575سعد  ؛ طبقات ابن 705و  8/709؛ مسند احمد  8/99و  7/795 . صحيح بخارى

 . 0/590؛ فتح البارى  70ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج 
 
3

 « .است  آله و عليه اهلل صلىپيامبر جانشين و وصى بعد از  السالم عليه، اّما با توجه به مصادر درجه يك تاريخى مردم شكىنداشتند كه حضرت على  7/599. انساب االشراف بالذرى 
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 عمر بن عبدالعزيز ـ شخصى را ـ نزد حسن بصرى فرستاد تا سؤال كند :

 حسن بصرى در جواب« آيا رسول خدا ابوبكر را به جانشينى برگزيد ؟ » 

 او گفت : آيا رفيق تو در شك است ؟ قسم به آن خدائى كه جز او خدائى

 ى انتخاب كرد زيرا تنها او را به نماز امر كرد نهنيست قطعا او را به جانشين

. 1ترسيد كه َسْر خود ، بر اين مسند تكيه زند ديگران را و ابوبكر از خدا مى

 هـ . ق . ( در ُمسندش بعد از روايت نمودن 879ابوعوانه ) متوفى  ( 22

 و جانشينىگويد : ) اين احاديث خالفت  بعضى از احاديث ذكر شده مى

 فرمودند : بايد آله و عليه اهلل صلىكند ( زيرا پيامبر  آشكار مى آله و عليه اهلل صلىابوبكر را ، بعد از پيامبر 

 آگاهترين شما به قرائت قرآن بر شما امامت كند . و در اصحاب پيامبر ،

 افرادى بودند كه از ابوبكر به قرائت قرآن استادتر و آگاهتر بودند ، و در

 افرادى بودند كه از حيث صوت ، صوتشان آله و عليه اهلل صلىان اصحاب رسول خدا مي

 براى قرائت قرآن بلندتر و آشكارتر از ابوبكر بود و ـ همچنين ـ به

 بارها و بارها گفته شد : غير ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نمازآله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 ر را ندارد و او مردى رقيق القلب و دل نازكبخواند ، ابوبكر توانائى اين كا

 كند ـ با وجود اين سخنان ـ حضرت غير است ! ! و در نمازش گريه مى

 ابوبكر را به اين كار امر نكرد و به غير او در اين امر راضى نشد ، حتى بر

 نمردى در دورا» فرموده بود :  آله و عليه اهلل صلىاساس نقل ابومسعود انصارى ، پيامبر 

. 2«قدرت و سلطنت خويش نبايد به ديگرى اقتدا كند 

 كند كه او بعد از پيامبر خليفه و جانشين ايشان اينها همه داللت مى

است .

                                                           
1

 . 597. همان ص 

 
2

 . 5/759. مسند ابوعوانه 
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 بعد از آوردن بخش زيادى از احاديث مذكور و بعد از كوشش 1كثير ابن

 آنچه از احاديث» گويد :  ناقضهاى آن احاديث ، مىو تالش براى حل ت

 ابوبكر را براى امامت آله و عليه اهلل صلىمذكور قصد شده ، اين است كه رسول خدا 

 نماز بر تمام صحابه مقدم داشت ، همان نمازى كه از بزرگترين اركان

« .عملى اسالم است 

 ابوبكر را براى آله و عليه اهلل صلىگويد : اينكه رسول خدا  2شيخ ابوالحسن اشعرى

 ست . اونماز خواندن مقدم كردند ، در اسالم جزو بديهيات و ضروريات ا

 مقدم كردن ابوبكر براى نماز ، دليل اين است كه ابوبكر» كند :  اضافه مى

! ! ! 3«داناترين صحابه و آگاهترين ايشان به قرائت قرآن بود 

 در حديثى كه علما بر صحت آن اتفاق نظر دارند ثابت شده كه ( 23

 مودند : قوم را آگاهترين ايشان به قرائت قرآن ، امامتفر آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 كند و اگر در قرائت قرآن با هم مساوى بودند ، داناترين ايشان به سنت

 ترين ايشان و اگر در سن رسول و اگر در سنت با هم مساوى بودند مسن

 هم مساوى بودند آن شخص كه زودتر اسالم آورده امامت خواهد كرد .

 «شايسته است كه اين كالم اشعرى با آب طال نوشته شود : » كثير گويد  ابن

! ! ! 4گويد : آرى تمام شرائط امامت در ابوبكر جمع شده بود و بعد او مى
امامت ابوبكر در روايات مكتب خلفا

 از مواردى در اين باب كه حتى مادر فرزند مرده را به خنده ( 24

                                                           
1

 . 5/589 ةو النهاي ة. البداي

 
2

 ةسالگى در بغداد در گذشت . دائر 39هـ . ق . متكلم معروف و مؤسس و موِجد مذهب اشعرى در كالم و عقايددر سن  859متوفى حدود  . ابوالحسن على بن اسماعيل بصرى

 . 7/759المعارف فارسى 
 
3

 . 5/589 ةوالنهاي ة. البداي

 
4

 . 5/589 ةوالنهاي ة. البداي
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كنند : روايت مى السالم عليهديثى است كه علماى عامه از امام على آورد ح مى

 وفات رسول» كند كه :  نقل مى السالم عليهحسن بصرى از حضرت على 

 ناگهانى نبوده بلكه ايشان پس از يك بيمارى وفات كردند . درآله و عليه اهلل صلىخدا 

 يدن وقت نماز آگاهدوران بيمارى ، بالل نزد پيامبر آمده و ايشان را به رس

 فرمودند : ابوبكر را بياوريد تا با مردم نماز هر بار مى آله و عليه اهلل صلىكرد . پيامبر  مى

 ديد ، كرد كه مرا مى بخواند ، و حضرت در حالى اين سخن را بيان مى

 وفات كردند مسلمين ديدند كه رسول آله و عليه اهلل صلىهنگامى كه رسول خدا 

 در امر دينشان به ابوبكر واليت بخشيده ، پس آنها هم در امر آله و ليهع اهلل صلىخدا 

. 1«دنياى خويش به ابوبكر واليت دادند 

 فرمودند : زمانى السالم عليهو در حديث ديگرى نقل شده : حضرت على  ( 25

 ر خويش انديشيديم پس ديديمقبض روح شد ، در كا آله و عليه اهلل صلىكه رسول خدا 

 ابوبكر را در نماز مقدم داشته ، ما هم براى دنياى آله و عليه اهلل صلىكه پيامبر خدا 

 براى دين ما پسنديده بود انتخاب آله و عليه اهلل صلىخويش همان كسى را كه پيامبر 

 گويد : حضرت، انس  2كرديم ، و ابوبكر را براى امامت امت مقدم كرديم

 بيمار شدند و ابوبكر را به نماز خواندن آله و عليه اهلل صلىفرمودند : رسول خدا  السالم عليهعلى 

 ديدند ، پس هنگامى كه حضرت وفات امر كردند در حالى كه مرا مى

 نمودند ، مسلمين در امور دنيايشان كسى را اختيار كردند كه رسول

 دينى مسلمين به او راضى بود ، پس مسلمين واليتدر امر  آله و عليه اهلل صلىخدا 

ابوبكر را پذيرفتند و به خدا قسم براى ابوبكر اهلّيت واليت بود .

 به اوآله و عليه اهلل صلىتوانست ابوبكر را از مقامى كه رسول خدا  ديگر چه عاملى مى

عطاء كرده بود بر كنار كند .
نقد و بررسى حديث

                                                           
1

 . 7/553. انساب االشراف بالذرى 

 
2

 . 599. همان ص 
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 احاديث را هنگامى كه به ديگر متون حديثى سستى و دروغين بودن اين

 يابيم ، كه چگونه علماِى مكتِب خلفا در كنيم مى و تاريخى مراجعه مى

 راستاى اثباِت خالفِت ابوبكر از هيچ كارى دريغ نكرده و حتى در اين راه

 آله و عليه اهلل صلىتمام شخصيت و مكانت افرادى همچون حضرت رسول اكرم 

 اند ؛ را تضييع كرده و نسبتهاى ناصحيح به ايشان داده السالم عليهو حضرت على 

 نشاند ، را بر چهارپائى مى عليهاالسالمشبها حضرت زهرا  السالم عليهحضرت امير » زيرا 

 خواست تا وى را در باز پس برد و از آنان مى و به درب خانه انصار مى

 فرا السالم عليها به يارى على نيز آنان ر عليهاالسالمگرفتن حّقش يارى دهند . فاطمه 

 خواند ؛ اما انصار در پاسخ ايشان گفتند : اى دختر پيامبر ، ما با ابوبكر مى

 ايم و كار از كار گذشته است ، اگر پسر عمويت براى بدست بيعت كرده

 گرفتن زمام خالفت بر ابوبكر پيشى گرفته بود ، البته ما ابوبكر را

» در پاسخ آنان فرمود :  السالم هعليپذيرفتيم . حضرت على  نمى

 يعنى آيا«  

 اش را بدون غسل و كفن ، در خانه آله و عليه اهلل صلىانتظار داشتيد من جنازه پيامبر خدا 

 شدم ؟ ى بدست گرفتن حكومت او با مردم درگير مىكردم و برا رها مى

 ابوالحسن آنچه را كه شايسته بوده» نيز اضافه كرد :  عليهاالسالمحضرت زهرا 

 اند كه سالها بعد خدا به حسابشان انجام داده است ، ولى مردم كارى كرده

. 1«خواهد رسيد و بايد جوابگوى آن باشند 

 هاى ايشان از در خطبه شقشقيه كه درد دل السالم عليهو همچنين حضرت امير 

 فرمايند : آگاه باشيد ، به خدا ماجراى سقيفه و غصب خالفت است مى

 نستدا سوگند ، ابوبكر جامه خالفت را بر تن كرد ، در حالى كه مى

                                                           
1

 به نقل از 9/53الحديد  ابى از شرح نهج البالغه ابن به نقل 39. سقيفه تأليف نگارنده ص 

 سقيفه جوهرى .
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 جايگاه من نسبت به حكومت اسالمى ، چون محور آسياب است به

 كند . . . پس من ِرداى خالفت رها كرده آسياب كه دور آن حركت مى

 گيرى كردم و در اين انديشه بودم كه كه آيا با و دامن جمع نموده از آن كناره

 ادسِت تنها براى گرفتن حق خود به پاخيزم ؟ يا در اين محيط خفقان ز

 و تاريكى كه به وجود آوردند صبر پيشه سازم ؟ . . . پس صبر كردم در

 حالى كه گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود . . . شگفتا !

 چگونه 1خواست عذرش را بپذيرند ابوبكر كه در حيات خود از مردم مى

؟ . . . 2در هنگام مرگ ، خالفت را به عقد ديگرى درآورد

 در آن هنگام كه السالم عليهعلى  حضرت  ابوبكر جوهرى نقل كرده است كه 

 شد تا با ابوبكر بيعت كند آن حضرت فرمود : ه مىناخواسته به مسجد برد

 من به حكومت و فرمانروايى از شما سزاوارترم پس با شما بيعت» 

. 3«كنم ، اين شماييد كه بايد با من بيعت كنيد . . .  نمى
آله و عليه اهلل صلىعد از وفات پيامبر كالم انصار ب

 بعد از اين مجموعه رواياتى كه ذكر كرديم ، نقلى كه خواهيم آورد ( 26

 كه  انگيز نيست از زّربن ُحَبْيش نقل شده از عبدالّله آور و شگفت تعجب

 وفات نمودند انصار گفتند : از ما كسى آله و عليه اهلل صلىگفت : هنگامى كه رسول خدا 

ر باشد و از شما هم كسى امير باشد زّربن ُحَبْيش گويد :امي

 دانيد كه رسول عمر نزد انصار آمده و گفت : اى گروه انصار مگر نمى

 در روزهاى آخر عمر ، ابوبكر را امر كردند تا با مردم نماز آله و عليه اهلل صلىخدا 

                                                           
1

 از خالفت معذور داريد زيرا من بهتر از شما نيستم .مرا رها كنيد و « أقيلونى َفَلْسُت بخيركم » گفت  . ابوبكر بارها مى

 
2

 . 87ـ  50. نهج البالغه ، خطبه سوم ، ترجمه محمد دشتى ص 

 
3

 . 9/535الحديد  ابى به نقل از شرح نهج البالغه ابن 39ـ  38. سقيفه تأليف نگارنده ص 
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 اضى استبخواند ، انصار گفتند : بله ، عمر گفت : كداميك از شما دلش ر

 بريم از اينكه از از ابوبكر سبقت بگيرد ؟ انصار گفتند : به خدا پناه مى

. 1ابوبكر سبقت بگيريم
ديثنقد و بررسى ح

 چنانكه ديديم بزرگان مكتب خلفا با تكيه بر اين احاديث بر ( 27

 دانم چگونه بزرگان علما فراموش كنند . نمى خالفت ابوبكر استدالل مى

 اند آنچه را كه بخارى در صحيحش روايت كرده : سالم ـ آزاد شده كرده

 ركرد د ابوحذيفه ـ مهاجرين و اصحاب پيامبر را در مسجد قبا امامت مى

. 2حالى كه در ميان اين مجموعه اصحاب پيامبر ، ابوبكر و عمر بودند . . .

 كند شايان ذكر است كه ابوبكر در اينجا مأموم است و به كسى اقتدا مى

باشد . كه از موالى ) آزاد شده ( مى

 كه ابوداود در سننش و احمد در مسندش روايت كردهآنچه را  ( 28

. 3مكتوم را به جانشينى بر مدينه برگزيد اّم ابن آله و عليه اهلل صلىاست كه پيامبر 

 مخواند با مرد مكتوم نماز مى اّم ابن» در مسند احمد روايت شده :  ( 29

. 4«در حالى كه نابينا بود 

 سعد و سيره هـ . ق . ( و طبقات ابن 595در مغازى واقدى ) متوفى  ( 31

 مكتوم را در مدينه در اّم ابن آله و عليه اهلل صلىهشام روايت شده : رسول خدا  ابن

 و غير 10و فتح 9بنى قريظه و 8و احزاب 7و بنى النضير 6و احد 5جنگهاى بدر

                                                           
1

 وبالذرى در انساب االشراف 58ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/559سعد  . طبقات ابن

 بن مسعود نقل كرده است .  به سندش از زّربن ُحَبْيش از عبدالّله 7/539
 
2

 از كتاب احكام باب  استقضاء الموالى و استعمالهم  . 9/799. صحيح بخارى 

 
3

 . 9/590سعد  ؛ طبقات ابن 8/785؛ مسند احمد  5/98. سنن ابوداود 

 
4

 . 8/705. مسند احمد 

 
5

 . 73ص  7بخش  5و چاپ اروپا ج  5/55سعد  . طبقات ابن

 
6

 . 555ـ  700و مغازى واقدى ص  55ص  7بخش  5و چاپ اروپا ج  5/87. همان 

 
7

 . 8/705هشام  ؛ سيره ابن 95ص  7بخش  5و چاپ اروپا ج  5/53. همان 

 
8

 . 8/585هشام  ؛ سيره ابن 95ص  7بخش  5سعد چاپ اروپا ج  ؛ طبقات ابن 997. مغازى واقدى ص 

 
9

 . 8/585هشام  ؛ سيره ابن 58ص  7بخش  5و چاپ اروپا ج  5/59سعد  ؛ طبقات ابن 909. واقدى ص 

 
10

 . 05ص  7بخش  5و چاپ اروپا ج  5/780سعد  . طبقات ابن

 



 61 

جانشين قرار داده بود . 1اين جنگها

 مكتوم با مردم به اّم ابن» اند كه :  مسعود روايت كرده واقدى و ابن ( 31

 خواند و منبر را بر سمت شد و كنار منبر خطبه مى نماز جمعه حاضر مى

. 2«داد  چپش قرار مى

 دانم چگونه بزرگان علما فراموش كردند آنچه را كه بخارى در نمى

 ( باب امامِت َبْرده و آزاد شده ، 7» بيان كرده :  ةصحيحش در كتاب صال

 برده عايشه از روى قرآن ، عايشه را« ذكوان » گويد  ( باب رواياتى كه مى 5

 ( باب 9( باب امامت فرزندان نامشروع و بدوى ،  8،  3كرد امامت مى

« . 4امامت نوجوانى كه به سن بلوغ نرسيده بود
امامت نوجوانى كه به سن بلوغ نرسيده بود

 قومش او را براى» مرو بن سلمه نقل شده كه : در باب فتح مكه از ع ( 32

« .دانست  امامت در نماز مقّدم داشتند زيرا او بيشتر از همه قرآن مى

 عمرو بن سلمه گويد : مرا به امامت در نماز مقدم كردند در حالى كه

                                                           
1

 595و  585و  705و مغازى واقدى ص  855و  857و  8/58و  5/955هشام  . به سيره ابن

 مراجعه كنيد . 7/877و انساب االشراف  558و 
 
2

 . 9/590سعد  و طبقات ابن 739. مغازى واقدى ص 

 
3

 كرد . خواندند لذا ذكوان از روى مصحف امامت مى مىهاى طوالنى  . چون كه در نماز سوره

 
4

 . 7/09الصبى   ةباب  امام ة. صحيح بخارى كتاب صال
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 شش يا هفت ساله بودم و بر تن من لباسى بود كه به خاطر شكاف

 رفت . زنى از نمازگزاران قبيله گفت : آيا ار مىگى در هنگام سجده كن و پاره

 پوشانيد ؟ لذا براى من لباسى را خريدند تان را نمى بدن قارى قرآن

. 1و چيزى مثل آن لباس مرا خوشحال نكرد

 پيوسته قومم را امامت» اين حديث در سنن ابوداود چنين آمده :  ( 33

 خواندم پشت دم در گليمى كه شكافى داشت و زمانى كه نماز مىكر مى

 ام امامت و در حديثى ديگر گويد : در حالى بر قبيله« شد  بدنم نمايان مى

 كردم كه بر تن من گليمى كوچك و زرد رنگ بود ، و زمانى كه به سجده مى

 شد ، پس زنى از زنان قوم گفت : عورت رفتم ) بدنم ( آشكار مى مى

. . .  . 2تان را از ما بپوشانيد پس براى من لباس عّمانى خريدند قارى
در امامت چنانكه ديديم نه تنها عدالت شرط نيست

نداردحتى ديِن درست نيز لزومى 

 بخارى در باب امامت شخص منحرف و بدعت گذار بيان كرده كه : ( 34

 حسن بصرى گفت : پشت سر كسى كه منحرف و بدعت گذار است نماز

. 3بخوان ، بدعت او عليه خود او و به ضرر خود اوست

 ما معتقد نيستيم كه» رى گويد : و در همين باب نيز روايت شده كه زه

. 4«مُخنَّث ) مرد شبيه به زن ( امام جماعت بشود مگر هنگام ضرورت 

 آله و عليه اهلل صلىرسول خدا » صحابى كثير الروايه ابوهريره روايت كرده كه :  ( 35

                                                           
1

 . 0/39؛ فتح البارى  8/99. صحيح بخارى 

 
2

 و از سنن نسائى اين عبارت حذف شده 7/755؛ سنن نسائى  799ـ  7/750. سنن ابوداود 

 االمام الصبى صونا له عن التبذل  . ةتكشف عور 
 
3

 . 7/0المفتون   ةباب  امام ة. صحيح بخارى كتاب صال

 
4

 . 7/0المفتون   ةباب  امام ة. صحيح بخارى كتاب صال
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 ست واجب است پشت سر هر مسلمانىفرمودند : نمازى كه واجب شده ا

. 1«خواه نيكوكار باشد يا بدكار و اگرچه آلوده به گناهان كبيره نيز باشد 

 دانم چگونه اين نظرات و كلمات را علما فراموش كردند و از امامت نمى

 ات حضرت ، نتيجه خالفت و جانشينىجماعت ابوبكر در اّيام بيمارى وف

او را بدست آوردند .
نقد و بررسى احاديث

 از اين مهمتر چگونه تناقضات روشن و آشكار در بين احاديثى كه در

گذشته در نماز ابوبكر آورديم بر علما مخفى ماند .

 ر خانهاز زنانش اجازه گرفت تا اّيام بيماريش را د آله و عليه اهلل صلىآيا پيامبر  ـ 1

 عايشه سپرى كند ، و به حضرت اجازه داده شد ، تا در روزى كه نوبت

عايشه نبود به خانه عايشه انتقال داده شود ؟

 كرد ، يا اينكه پيوسته حضرت نوبت زنانش را مراعات مى ـ 2

 در حالى كه عالقه مند بود به روزى كه« من فردا كجا هستم » فرمود :  و مى

 انى كه نوبت عايشه شد حضرت در منزل او آرامنوبت عايشه است و زم

 گرفت و در آن روزى كه نوبت عايشه نبود حضرت به منزل او نرفت ؟

 چه چيزى را آله و عليه اهلل صلىبراستى آن روز در خانه عايشه چه گذشت ؟ پيامبر 

 ما نزد حضرترا خواست ؛ ا السالم عليه، على  آله و عليه اهلل صلىكرد ؟ آيا پيامبر  درخواست مى

 از ابوبكر و عمر و عباس نام بردند و حضرت موافقت نمود كه آله و عليه اهلل صلىرسول 

 آنها نيز بيايند و هنگامى كه ابوبكر حاضر شد ، حضرت او را امر كرد كه با

مردم نماز بخواند ؟

 رفتند و زمانى كه حالشان بهتر يا اينكه حضرت پيوسته از حال مى ـ 3

                                                           
1

 . 7/39البر و الفاجر   ةباب  امام ة. سنن ابوداود كتاب صال
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 گرفتند تا به نماز حاضر شوند و وقتى كه اراده برخاستن مىشد وضو  مى

 رفتند در چنين شرايطى فرمودند : ابوبكر را امر كنيد كه داشتند از حال مى

نماز بخواند ؟

 آمد ، تا او را به وقت نماز آگاه كند ؟ آله و عليه اهلل صلىآيا بالل نزد رسول خدا  ـ 4

 : اى بالل به وقت نماز آگاه شدم ، هر كه خواستفرمود  آله و عليه اهلل صلىو حضرت 

 نماز بخواند و هر كه خواست برود ؟ يا پيامبر بالل را امر كرد تا او را به

وقت نماز آگاه كند ؟

 ،« كسى را امر كنيد تا با مردم نماز بخواند » و آيا حضرت فرمودند :  ـ 5

 ردم نماز بخواند ،زمعه نزد عمر رفت و او را با خبر كرد تا با م پس ابن

پذيرد . صداى او را شنيد فرمود : نه ، خدا اين را نمى آله و عليه اهلل صلىزمانى كه پيامبر 

 ابوبكر را امر كرد تا با مردم نماز بخواند ، پس آله و عليه اهلل صلىيا حضرت رسول  ـ 6

 آله و عليه اهلل صلىرسول رفت تا اينكه حضرت  آله و عليه اهلل صلىعايشه چندين بار نزد رسول خدا 

 نپذيرفتند و فرمودند : آله و عليه اهلل صلىعمر را براى امامت تعين كند ولى رسول خدا 

شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد ؟

 به راستى چه كسى مخاطب اين كلمه حضرت بود ؟ عايشه يا حفصه ؟

 را به نماز چه كسى عمر را براى خواندن نماز دعوت كرد ؟ آيا ابوبكر عمر

 ترى ؟ يا دعوت كرد پس او نپذيرفت و گفت : شما به نماز خواندن شايسته

 زمعه ، عمر را به نماز دعوت كرد ، پس او قبول كرد و نماز خواند ابن

 آله و عليه اهلل صلىو حضرت از اين كار غضبناك شدند ؟ و آيا آخرين ديدار مردم با پيامبر 

 خواند ، يا هنگامى بود كه ر نشسته نماز مىزمانى بود كه او پشت سر ابوبك

 هاى جماعت پشت سر ابوبكر پرده خانه عايشه را كنار زد و مردم در صف

بودند ؟
امامت ابوبكر در مصادر تاريخى
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 تماِم اين مشكالت و تناقضاتى كه تاكنون بيان كرديم مربوط به روايات

 به مصادر كتب صحاح و سنن و مسانيد مكتب خلفا است . زمانى كه

 يابيم بيشتر از آنچه كه اى مى كنيم باز هم تناقضات تازه تاريخى مراجعه مى

تاكنون بيان كرديم .

 فرمودند : مرا آله و عليه اهلل صلىگويد : رسول خدا «  عايشه» در انساب االشراف  ( 36

 به خانه عايشه انتقال دهيد عايشه گويد : زمانى كه اين سخن را شنيدم

 ام و من خدمتكارى نداشتم كه خدمت خانه كند ، پس خود خانهبرخاستم 

 را جاروب كردم و براى ايشان رختخواب پهن كردم و زير سر ايشان

 متكائى قرار دادم كه درونش از گياه خشكى ) پر شده ( بود . به هنگام نماز

فرمود : كسى را به دنبال ابوبكر به فرست تا مردم را امامت كند .

 : كسى را به دنبال ابوبكر فرستادم ، او هم پيامى براى من عايشه گويد

 فرستاد كه من پيرم و سن زيادى دارم و توانائى عهده دار شدن مسئوليتهاى

 را به عمر آله و عليه اهلل صلىو ايستادن در جاى ايشان را ندارم ، تو رسول خدا  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 حفصه كمك بگير . عايشه گويد من اين كار راهنمائى كن ، و در اين كار از

 را انجام دادم حضرت فرمودند : شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد ،

. 1كسى را به دنبال ابوبكر بفرست

 در حال بيمارى به آله و عليه اهلل صلىسعد روايت شده : پيامبر  در طبقات ابن ( 37

 كر فرمود : با مردم نماز بخوان سپس حضرت احساس سبكى كردندابوب

 ) يعنى سنگينى بيمارى حضرت كمتر شد ( و در حالى كه ابوبكر با مردم

 خواند ، حضرت از منزل خارج شده و به مسجد پا نهاد ؛ ولى نماز مى

 يندستش را ب آله و عليه اهلل صلىابوبكر متوجه خروج حضرت نشد تا اينكه رسول خدا 

 در دست آله و عليه اهلل صلىهاى ابوبكر قرار داد ، ابوبكر به عقب برگشت و پيامبر  شانه

                                                           
1

 . 559ـ  7/558. انساب االشراف بالذرى 
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 راست ابوبكر نشست ، او نماز خواند ، و حضرت به نماز او نماز خواند .

 زمانى كه نماز تمام شد حضرت فرمودند : هرگز پيامبرى قبض روح نشد

. 1مگر اينكه مردى از امتش او را امامت كرده

 يابيم : از فضيل سعد و انساب االشراف بالذرى مى در طبقات ابن ( 38

 سه بار با مردم آله و عليه اهلل صلىدر زماِن حياِت پيامبر  بن عمرو فقيمى كه گفت : ابوبكر

 سعد و بالذرى از عكرمه نقل . و شبيه همين روايت را ابن 2نماز خواند

. 3اند كرده

. 4در حديث ديگرى آمده : ابوبكر با مردم هفده بار نماز خواند ( 39

 السالم عليه، و از سويد بن غفله از حضرت على بالذرى از منهال بن عمر  ( 41

 ابوبكر را براى آله و عليه اهلل صلىكند كه حضرت فرمودند : رسول خدا  روايت مى

 ُنه روز با آله و عليه اهلل صلىامامت نماز مؤمنين انتخاب كرد و او در زمان حيات پيامبر 

مردم نماز خواند .

 آله و عليه اهلل صلىكند كه : رسول خدا  مىسعد از محمد بن قيس روايت  ابن ( 41

 كردند به سيزده روز بيمار بودند ، و هر زمانى كه احساس سبكى مى

 خواندند و هر وقت سنگينى آمدند و با مردم نماز مى مسجد مى

خواند . يافتند ، ابوبكر نماز مى مى
مأموريت ابوبكر و عمر به فرماندهى ُاسامه

و لزوم اطاعت از ُاسامه

                                                           
1

 از محمد بن قيس عبارت بدين 55ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/555سعد  . طبقات ابن

 را ندارد .« هرگز » يعنى لفظ قط « لم يقبض نبى حتى يؤمه رجل من امته » صورت نقل شده : 
 
2

 . 7/555و انساب االشراف بالذرى  58ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  8/559سعد  . طبقات ابن

 
3

 . 755ص  5 بخش 7و چاپ اروپا ج  8/739سعد  . طبقات ابن

 
4

 و غير 5/585كثير  و تاريخ ابن 58ص  5بخش  5و چاپ اروپا ج  5/558سعد  . طبقات ابن

 مرتبه ابوبكر با مردم نماز خواند . 59محمد بن عمر واقدى روايت كرده كه 
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 هاى نبوى احاديث فراوانى كه در كتب صحاح و سنن و مسانيد و سيره

 و تواريخ معتبر نزد علماِى مكتب خلفا آمده است ، حوادث شگفت آورى

 را در بر دارند كه به هيچ وجه از صحت برخوردار نيستند ؛ چنانچه نتايجى

 حيحاند به هيچ وجه ص را كه از اين احاديث استنباط كرده و بدان دلبسته

 درست در همين زمان كه اين احاديث آله و عليه اهلل صلىنيست ؛ زيرا رسول خدا 

 گويند ، ابوبكر و عمر و ديگر مهاجرين و انصار را براى جنگ با روم به مى

 فرماندهى ُاسامه فراخوانده و بسيج كرده بود ، چگونه ممكن است در

 كرده و بر آن باهمين حالت يكى از اين دو را براى امامت مردم معين 

 تأكيد فرمودند : لشكر ُاسامه را آله و عليه اهلل صلىشدت تأكيد كرده باشد و مكرر پيامبر 

 تشكيل بدهيد ، و سرانجام كسى را كه از اين لشكر تخلف كند لعنت

كردند .

 هجرى ، رسول 77صفر سال  59روز دوشنبه  : 1موّرخان گويند

 به مردم دستور دادند تا براى جنگ با روم آماده شوند ، و فرداى آله و عليه اهلل صلىخدا 

 بن زيد را به نزد خويش فراخواند ، و فرمود : به سمت ةآن روز اسام

 مكانى كه پدرت كشته شد برو ، لشكر را بر ايشان بتازان ، من تو را

 بيمار آله و عليه اهلل صلىين لشكر قرار دادم . . . اما روز چهارشنبه رسول خدا سرپرست ا

 شدند ، تب كردند ، و سر درد بر ايشان عارض شد ، فرداى آنروز حضرت

 پرچم جنگ را بدست ُاسامه سپرد و به او فرمود : كه به نام خدا و در راه

 مه با پرچم جنگ ازخدا با آن كسانى كه به خدا كفر ورزيدند بجنگ . ُاسا

 بن حصيب اسلمى سپرد ، و لشگر ةشهر خارج شد ، و آن پرچم را به ُبريد

 تشكيل داد ، و َاَحدى از مهاجرين اولين و انصار باقى نمانده 2را در ُجْرف

                                                           
1

 آورده شده است . 5/537و عيون االثر  5/709سعد  اى از طبقات ابن . خالصه

 
2

پ دار ، چا ةالنبوي ةفى السير ةيرى من جبل سلع مغيب الشمس يظلّله عشّيا جبل سامق يسمى جبل الشظفاء . معجم المعالم الجغرافي ة. ُجْرف بسكون الراء هو الصواب مكان غربى المدين

 . 537مكه ، ص 
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 بود ، مگر اينكه در جنگ فرا خوانده شده بودند و در ميانشان ابوبكر

 وقاص و سعيد بن زيد بن جّراح و سعد بن ابى ةو عمر بن خطاب و ابوعبيد

 البته افرادى در لشكر بن اسلم حضور داشتند . ةبن نعمان و سلم ةو قتاد

 گفتند : اين نوجوان را بر بودند كه به فرماندهى ُاسامه خرده گرفته و مى

 از سخن مردم شديدا آله و عليه اهلل صلىمهاجرين امير قرار داده است . رسول خدا 

 اى بر سر خشمگين شدند و از منزل بيرون آمدند در حالى كه پارچه

 د بر باالى منبر رفت ، و فرمودند : سخنانىاى به خود پيچيده بودن و پارچه

 ايد به كه بعضى از شما درباره انتخاب ُاسامه به فرماندهى لشكر گفته

 گوش من رسيده است اگر به انتخاب من در مورد فرماندهى ُاسامه خرده

 . . . بعد از 1گرفتيد گيريد قباًل هم در مورد انتخاب پدرش خرده مى مى

 دهم ربيع 2سخنرانى از منبر پائين آمدند ، و داخل خانه شدند ، و اين شنبه

 وداع آله و عليه اهلل صلىشدند با رسول خدا  االول بود و مسلمانانى كه با ُاسامه همراه مى

 هسپار شدند . در همان روز بيمارى حضرتكرده و به لشكرگاه در ُجْرف ر

 فرمودند : لشكر ُاسامه را حركت دهيد . ُاسامه شدت يافت و پيوسته مى

 كه آله و عليه اهلل صلىدر روز دوشنبه به لشكرگاه برگشت ، و آن روز صبح رسول خدا 

 حالشان اندكى بهتر شده بود قبل از حركت ُاسامه به او فرمودند : در سايه

 خداحافظى كرد ، و به آله و عليه اهلل صلىبركت خدا حركت كن ، ُاسامه با پيامبر رحمت و 

                                                           
1

 ر جوانى بر لشكرى امير شده بودند كه مشايخ قريش در آن لشكر سرباز بودند و اين بر پيرمردان قريشى بسيار گران بود و از اين رو بر آن. زيد پدر ُاسامه و ُاسامه هر دو د

 كردند . اعتراض مى
 
2

 باشد . صفر مى 53كه  السالم عليهدانند نه به روايت مكتب اهل بيت  را دوازدهم ربيع االول مىآله و عليه اهلل صلىخلفا است كه وفات پيامبر . اين تاريخ بنا بر روايت و نقل مكتب 
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سوى لشكرگاه برگشت .

 زمانى كه ُاسامه به لشكرگاه رسيد به لشكر فرمان داد تا ) براى جنگ (

 حركت كنند ، و هنگامى كه او قصد سوار شدن را داشت پيك و فرستاده

 در حال وفات است . آله و عليه اهلل صلى: رسول خدا  ايمن نزد او آمد و گفت مادرش اّم

 ُاسامه هنگام غروب خورشيد به مدينه بازگشت و با او عمر و ابوعبيده نيز

 همراه بودند در حالى به مدينه رسيدند و به بالين پيامبر آمدند كه حضرت

 از دنيا رفته بود ، مسلمانانى كه در لشكرگاه جمع شده بودند وارد مدينه

 بن حصيب نيزبا پرچم ُاسامه وارد مدينه شده و پرچم را ةند و ُبريدشد

در زمين فرو برد . آله و عليه اهلل صلىكنار منزل حضرت 

 درخواستآله و عليه اهلل صلىآمده است : ُاسامه از رسول خدا  1در روايت جوهرى

 مطمئن آله و عليه اهلل صلىكرد كه رفتنش را به تأخير بياندازد تا از سالمتى رسول خدا 

 سامه فرمود : آنچه را كه امر كردم اجراء كن . در اينشود . حضرت به ُا

 هنگام حضرت از حال رفتند و ُاسامه برخاست و مهياى حركت شد .

 حالشان بهتر شد از ُاسامه و لشكر سؤال آله و عليه اهلل صلىهنگامى كه رسول خدا 

 اند ، پس كردند ، به حضرت خبر دادند كه لشكريان مهياى حركت شده

 لشكر ُاسامه را حركت دهيد خدا لعنت كند» فرمودند :  ته مىايشان پيوس

 و اين مطلب را بارها« . كسى را كه از همراهى با اين لشكر تخلف كند 

فرمودند .

 ُاسامه از مدينه بيرون آمد ، در حالى كه پرچم جنگ همراه او بود

و صحابه در پيش روى او ) در حركت ( بودند .

                                                           
1

و الفدك است ، كه  ةاحب كتاب السقيفباشد و ص هـ . ق . مى 503الحديد آمده است . ابوبكر احمد بن عبدالعزيز جوهرى متوفى  ابى هاى جوهرى در شرح نهج البالغه ابن . روايت

 الحديد از اين كتاب در شرح نهج البالغه خود نقل كرده است . ابى ابن
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 دند و پياده شدند و با ُاسامه ، ابوبكر و عمرتا اينكه به ُجْرف رسي

 و بسيارى از مهاجرين و از انصار اسيد بن حضير و بشير بن سعد و ديگر

 ايمن ) مادر ُاسامه ( آمد بزرگان انصار همراه بودند كه پيك و فرستاده اّم

 حاِلدر  آله و عليه اهلل صلىو به ُاسامه گفت : صبر كن به دنبال جنگ مرو ، رسول خدا 

وفات است پس در حالى كه پرچم با او بود وارد مدينه شد . . .  .

 گويد : ابوبكر و عمر در زمان حياتشان ُاسامه را هيچ وقت به يعقوبى مى

 كردند خطاب مى« امير » بردند و معمواًل او را به لفظ  اسم نام نمى

 تا لشكربن زيد را فرمان داد  ةو هنگامى كه ابوبكر به خالفت رسيد اسام

 را حركت بدهد و از او درخواست كرد كه عمر را واگذارد و همراه خويش

 نبرد تا وى بتواند در امور حكومتى از او كمك بگيرد . ُاسامه گفت : درباره

 گوئى ؟ ابوبكر در جواب ُاسامه بيان كرد : اى پسربرادرم ، خودت چه مى

 كردند ! ! عمر را براىانتخاب  اند و مرا به حكومت مردم چه كرده بينى مى

. 1كمك من رها كن و به دنبال كار خويش برو
نقد و بررسى احاديث

 ، بزرگان مهاجر و انصار از جمله ابوبكر و عمر را براى آله و عليه اهلل صلىاگر پيامبر 

 اده بود و بر حضور اين بزرگان اصرارجنگ با روم به لشكر ُاسامه فرست

 ورزيده بود و كسى را كه از لشكر وى تخلف كند لعنت كرده بود و بر اين

 مطلب بارها تأكيد و اصرار و پافشارى نموده بود و درست در همان وقت

 كسانى از افراد اين لشكر را براى امامت انتخاب كرده باشد و بر اين مسأله

ك تناقض آشكار است .تأكيد كرده باشد خود ي

 اسنادى كه در گذشته آورديم با همه اختالفاتى كه با يكديگر داشتند

                                                           
1

 گويند . ، ساير موّرخان نيز همين را مى 5/755. تاريخ يعقوبى 
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 كردند ؛ اما مسأله به حادثه امامِت ابوبكر را به شكلى كه ديديم تصوير مى

 پذيرد ، اسناد معتبر ديگر مسأله را به شكل ديگرى همين شكل پايان نمى

 گويند شكل دارند يعنى همه مى دهند ، اگرچه در ابتدا همه يك نشان مى

كه امامت ابوبكر به دستور پيامبر اتفاق افتاده است .

 دهد كه نماز جماعت مسلمانان به امامت اما دسته دوم از اسناد نشان مى

 پذيرد ، بلكه اين نماز به شكلى ديگر يعنى به امامت ابوبكر پايان نمى

 كه نماز به چه صورت از امامتگيرد ؛ اما اين پيامبر ادامه يافته و پايان مى

 اند و ما بايد آن را در ابوبكر به امامت پيامبر مبّدل شد اين اسناد ساكت

جاى ديگر بيابيم .
حقيقت امامت ابوبكر بر اساس اسناد موجود در مكتب خلفا

 به احاديثى كه در كتب صحاح و مسانيِد حديثى وارد شده است مراجعه

 ين احاديث ، حقيقِت مطلب ، براى ما روشنكنيم ، تا شايد به كمك ا مى

شود :

 ماجه و مسند در صحيح بخارى و در صحيح مسلم و سنن ابن ( 42

 سعد و انساب االشراف بالذرى ابوعوانه و مسند احمد و طبقات ابن

 كنيم : نقل مى«  عايشه» روايت شده كه ما حديث را از صحيح بخارى از 

 سخت شد ، بالل آمد و رسول خدا آله و عليه اهلل ىصلهنگامى كه بيمارى رسول خدا » 

 را به وقت نماز آگاه كرد ، حضرت فرمود : ابوبكر را امر كنيد تا با مردم نماز

 بگذارد . . . عايشه گويد : هنگامى كه ابوبكر داخل مسجد شد رسول

 ما ازدر خودشان احساس سبكى كردند ، لذا از جا برخاستند ؛ اآله و عليه اهلل صلىخدا 

 تكيه كرده بودند و دو پاى مبارك بر زمين كشيده 1شّدت ضعف به دو نفر

                                                           
1

 و نفر دوم فضل بن عباس بود . السالم عليهطالب  . آن دو نفر يكى على بن ابى
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 شد تا اينكه داخل مسجد شدند ، هنگامى كه ابوبكر صداى حركت مى

 ش را برگرداند به عقب برگشت .را شنيد بدون اينكه روي آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 به ابوبكر اشاره كردند همانگونه كه هستى باش و حضرت آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 نشسته آله و عليه اهلل صلىدر سمت چپ ابوبكر نشست ، ابوبكر ايستاده و رسول خدا 

 مردم به نماز اقتدا كرده و آله و عليه اهلل صلىخواندند و ابوبكر به نماز پيامبر  نماز مى

. 1ابوبكر اقتدا كردند
آله و عليه اهلل صلىكند بلكه صداى تكبير نماز پيامبر  ابوبكر امامت نمى

رساند را به مردم مى

 تكبيردر صحيح بخارى و مسند ابوعوانه در باب كسى كه صداى  ( 43

 رساند آمده است كه ما حديث را از صحيح بخارى نقل امام را به مردم مى

: 2كنيم مى

 آله و عليه اهلل صلىابوبكر بدون اينكه رويش را برگرداند به عقب بازگشت و پيامبر » 

« .رساند  را به مردم مى آله و عليه اهلل صلىكنار ابوبكر نشستند و او صداى تكبير پيامبر 

 تواند در شرايطى كه مريض در صورت دارا بودن آن مى» در باب  ( 44

 گويد :«  عايشه» روايت شده كه « كتاب اذان » در « جماعت شركت كند 

 بيمار شدند ) همان بيمارى كه منجر به وفاتشان آله و عليه اهلل صلىزمانى كه رسول خدا 

 كه وقت نماز شد ، فرمودند : ابوبكر را امر كنيد تا با مردم شد ( هنگامى

 نماز بگذارد . . . پس ابوبكر خارج شد و به نماز ايستاد ، در آن هنگام براى

                                                           
1

 باب ) الرجل َيأتمُّ باإلمام و يأتمُّ الناس بالمأموم ( ةكتاب صال 7/05. صحيح بخارى 

بكالر ( و نزديالك باله ايالن روايالت اسالت در مسالند         و فيه : فكان ابوبكر يأتّم بالنبى و الناس يالأتمون بالأبى   آلاله  و عليه اهلل صلى  رسول الّله ةماجه در باب ) ماجاء فى صال و سنن ابن 5/58و صحيح مسلم 

 . 7/555و انساب االشراف بالذرى  8/750سعد  و طبقات ابن 559و  9/579احمد 
 
2

 . 5/775و مسند ابوعوانه  7/05. صحيح بخارى 
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 ايشان اندك سبكى حاصل شد ؛ لذا از جاى برخاسته در حالى كه به خاطر

 بينم ضعف به دو مرد تكيه كرده بودند به مسجد رفتند ، اآلن گويا من مى

 شد . . . پس دو پاى حضرت را كه از سر ناتوانى مرض به زمين كشيده مى

. 1ايشان پيش رفته و كنار ابوبكر نشستند

 و در انساب االشراف«  عايشه» در ُمسند ابوعوانه و مسند احمد از  ( 45

 روايت شده كه ما حديث را از مسند « عايشه» عباس و  بالذرى از ابن

 در بيمارِى وفاتشان آله و عليه اهلل صلىكنيم : رسول خدا  ابوعوانه و مسند احمد نقل مى

 در جلو ابوبكر آله و عليه اهلل صلىابوبكر را امر كردند تا با مردم نماز بگذارد ، رسول خدا 

 خواند دم نماز مىخواندند و ابوبكر با مر بودند و نشسته با مردم نماز مى

. 2در حالى كه مردم پشت سر ابوبكر بودند

 «كتاب نماِز » در باب ) كسى كه در كنار امام براى عّلتى قيام كرد ( از  ( 46

 و موطأ ماجه و مسند ابوعوانه صحيح بخارى و صحيح مسلم و سنن ابن

 رسول» كنيم :  مالك روايت شده كه ما حديث را از صحيح بخارى نقل مى

 به موازى ابوبكر در كنارش نشست ، پس ابوبكر با اقتدا به نماز آله و عليه اهلل صلىخدا 

 خواند و مردم هم پشت سر ابوبكر نماز نماز مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

. 3خواندند مى

* * *

 آيد كه : در بنابراين از مجموعه اسناد و مدارك اين نتيجه بدست مى

 ىشدت يافته بود ، بالل برا آله و عليه اهلل صلىآخرين ساعات كه بيمارى رسول خدا 

                                                           
1

 . 5/775؛ مسند ابوعوانه  39ـ  7/35. صحيح بخارى 

 
2

 . 7/555؛ انساب االشراف بالذرى  9/590؛ مسند احمد  5/778. مسند ابوعوانه 

 
3

 795ماجه كتاب پنجم باب  ؛ سنن ابن 59ـ  5/58؛ صحيح مسلم  7/33. صحيح بخارى 

 . 5/775؛ مسند ابوعوانه  7/759؛ موطأ مالك  7588حديث 
 



 74 

 اعالم وقت نماز به دِر خانه آن حضرت آمد ، پس حضرت به وقت نماز

 گويد : حضرت فرمود : بگوئيد ابوبكر با مردم نماز عايشهآگاه شدند ، 

 در خودشان آله و عليه اهلل صلىبخواند ، هنگامى كه ابوبكر به نماز ايستاد رسول خدا 

 زير 1دند كه دو مرداحساس سبكى كردند ، لذا در حالى از منزل بيرون آم

 كردند و دو پاى حضرت از شدت درد هاى ايشان را گرفته و حمل مى بغل

 شد ، و به هيچ وجه قدرِت برداشتِن دو پاِى و ضعف به زمين كشيده مى

 نار محراب بردند ،مبارك را از زمين نداشت و ايشان را به همين حال تا ك

 ابوبكر ابتدا در» حضرت جلوى ابوبكر بر زمين نشست . شافعى گويد : 

 را به مردم آله و عليه اهلل صلىنماز امام بود بعد مأموم شد و صداى تكبير نماز رسول خدا 

. 2«رساند  مى
االتى كه قباًل مطرح كرديمدر ميان سؤاالت و اشك

تر وجود دارد : چند سؤال اساسى

 ابوبكر را به نماز خواندن امر آله و عليه اهلل صلى( چگونه ممكن است ، رسول خدا  7

 با حال بد آله و عليه اهلل صلىكرده و بعد از اينكه او شروع به خواندن نماز كرد پيامبر 

 و را از ادامه نماز بازدارند و بعدو بيمارى شديد از منزل بيرون آمده تا ا

خودشان كه توانائى ايستادن را نداشتند نشسته با مردم نماز بخوانند ؟ ! !

 نشان دهنده اين نيست كه مردم نمازى را كه آله و عليه اهلل صلى( آيا امامت پيامبر  5

 خواندند قطع كرده و از نو نماز را پشت سرپيامبر پشت سر ابوبكر مى

وع كردند ؟ !) ص ( شر

كنيم : ( و همچنين سؤال مى 8

                                                           
1

 اند . و فضل بن عباس بوده السالم عليه. آن دو مرد حضرت على 

 
2

 . 7/7378؛ تاريخ طبرى چاپ اروپا  9/885هشام  . سيره ابن
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 در آن هنگام كه به ابوبكر امر كردند تا به آله و عليه اهلل صلىالف ( حال رسول خدا 

جاى ايشان نماز بخواند چگونه بود ؟

 گويند اين است : ب ( آنچه كه رواياِت ديگر عايشه و برخى راويان مى

 ن قدر توان و قدرت روى پاىهنگامى كه آن حضرت را به مسجد بردند آ

 خود ايستادن را نداشت و دو پاى مبارك از شدت ضعف و درد روى زمين

شد . كشيده مى

 ج ( اگر اين حد از ناتوانى ، سبكى حال ايشان است پس سنگينى

و سختى بيمارى چگونه بوده است ؟

 د ( اگر بپذيريم اين درجه از ناتوانى و درد و رنج ، سبكى حال ايشان

 ست ناگزير سختى حال حضرت بايد چيزى مانند اغما و مدهوشىا

باشد .

 در حالت اغما ، آله و عليه اهلل صلىهـ ( در اين صورت چگونه ممكن است پيامبر 

 قدرت و توانائى داشته باشد كه ) بعد از شنيدن صداى بالل كه ايشان را به

 ايد : بگوئيدكرد ( عايشه را به نزد خود بخواند و بفرم نماز دعوت مى

ابوبكر با مردم نماز بگذارد ؟ ! !

 در اتاق خاص عايشه بسترى بودند و در حال آله و عليه اهلل صلى( وقتى كه پيامبر  9

 آله و عليه اهلل صلىبردند ، چه كسى ممكن است به بالل بگويد رسول خدا  اغما بسر مى

فرمايند : بگوئيد ابوبكر با مردم نماز بگذارد ؟ ! مى
ـ خلفا ( السالم عليهيقت امامت در دو مكتب ) اهل بيت حق

 الحديد از شيخ و استادش از ابى جواب اين سؤاالت را در آنچه كه ابن

 يابيم : عايشه ، بالل را امر كرد كه به نقل كرده مى السالم عليهطالب  امام على بن ابى

 آله و عليه اهلل صلىه پيامبر ابوبكر بگويد تا او با مردم نماز بخواند ، و در اينجا بود ك

 اين جمله آله و عليه اهلل صلىو پيامبر « شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد » فرمود : 
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 را به آنها نفرمود مگر از جهت خشمى كه بر آنها گرفته بود ، زيرا عايشه

 كردند و حفصه براى به قدرت رساندن پدرانشان كوشش و جهد مى

 هاى آنان را با خروج خود و كنار زدن ابوبكر از محراب ، نقشه آله و ليهع اهلل صلىو پيامبر 

 فرمود : ) شما همانند زنان اطراف آله و عليه اهلل صلىباطل ساخت و كالمى را كه پيامبر 

 عايشه را در آله و عليه اهلل صلىگيرد مگر به عايشه و پيامبر  يوسف هستيد ( تعّلق نمى

 كرد و از ظلم عايشه به سوى خدا ن مىخلواتش و بين خواصش نفري

شكايت كرد .

 گوئى : عايشه الحديد گويد : پس به شيخ و استادم گفتم : آيا تو مى ابى ابن

 او را تعيين نفرمود ؟ آله و عليه اهلل صلىپدرش را براى خواندن نماز تعيين كرد و پيامبر 

 السالم عليهگويم ، حضرت على  گفت : اين مطلب را من نمى 1شيخ و استادم

 ن غير از تكليف اوست ،فرمودند و تكليف م پيوسته اين مطلب را مى

 ) بر آن امور ( حاضر بود و من حاضر نبودم و من در برابر السالم عليهحضرت على 

. 2اى جز تسليم ندارم اخبار و رواياتى كه به دستم رسيده است چاره

 ، ابوبكر را براى نماز تعيين فرمود ؛ اّما آله و عليه اهلل صلىاين اخبار معتقدند كه پيامبر 

 دانست كه چه ها حضور داشته و خود مى در آن صحنه السالم عليهحضرت على 

 چه پيش آمده است . گزارشات تاريخى و رواياتى كه در شده است و

                                                           
1

 0/700الحديد  ابى شرح نهج البالغه ابن« ولم يكن يتشيع و كان شديدا فى االعتزال » گويد او شيعه نبوده بلكه معتزلى بوده  الحديد مى ابى بن. ابويعقوب يوسف بن اسماعيل اللمعانى ، ا

 تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم .
 
2

 . مقصود رواياتى است كه ما سابقا بررسى كرديم و سيد رضى آن را در شرح خطبه نهج

ايالن خطباله را بالراى     السالالم  علياله باشد كه حضالرت اميالر    نهج البالغه مى 759عنوان داده است و اين خطبه « اقتصاص المالحم  ةعلى جه ةكالم له خاطب به أهل البصرو من » البالغه با نام 

چاپ مصر مراجعه  5/953االحياء الكتب العربيه و  چاپ دار 0/730الحديد  ابى هجرى ايراد فرمودند . به شرح نهج البالغه ابن 89مردم بصره پس از پيروزى در جنگ جمل در سال 

 . 759كنيد ؛ شرح نهج البالغه محمد عبده ص 
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 نقل السالم عليهآمده است با آنچه كه از امام اميرالمؤمنين  السالم عليهمكتب اهل بيت 

شده است هماهنگى كامل دارد .

 در ارشاد مفيد و اعالم الورى طبرسى روايت شده كه ما حديث را ( 47

 سلمه در اّيام بيماريشان در منزل اّم آله و عليه اهلل صلىپيامبر » كنيم :  از ارشاد نقل مى

 سلمه نگذشته بود ) رض ( بود ، يك يا دو روز از اقامت ايشان در منزل اّم

 را به آله و عليه اهلل صلىسلمه آمد و از او درخواست كرد كه رسول خدا  كه عايشه نزد اّم

 پرستارى كند ، و در اين كار از زنان آله و عليه اهلل صلىمنزلش انتقال دهد تا از رسول خدا 

 اجازه خواست پس به حضرت اجازه داده شد و حضرت به آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 كرد منتقل شد ، و دوران بيمارى حضرت منزلى كه عايشه در آن زندگى مى

يافت . در منزل عايشه ادامه يافت و روز به روز بيمارى حضرت شدت مى

 ح در حالى كه بيمارى تمام وجود حضرت را فراگرفتههنگام نماز صب

. 1«نماز ! خدا رحمت كند شما را » بود بالل آمد و ندا داد 

 در خصائص االئمه روايت شده است : هنگامى كه بيمارى پيامبر ( 48

 رشان را در دامنس آله و عليه اهلل صلىرا خواند . حضرت  السالم عليهسنگين شد ، حضرت على 

 قرار دادند و از حال رفتند تا زمانى كه به وقت نماز آگاه السالم عليهحضرت على 

 گفت : بگوئيد ابوبكر با مردم نمازعايشه . . . شيخ مفيد گويد : پس  2شدند

 ز بگذارد . هنگامى كه رسولبگذارد حفصه گفت : بگوئيد عمر با مردم نما

 كالم عايشه و حفصه را شنيد و عالقه شديد هر كدام از اين دو را آله و عليه اهلل صلىخدا 

 به امامت پدرانشان و فريفتگى آنان را در اين كار ديد در حالى كه

 دست برداريد ، شما همانند زنان» زنده است ، آنجا فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 سپس آن حضرت شتابان برخاستند به خاطر« اطراف يوسف هستيد 

 ترس از اينكه مبادا يكى از اين دو مرد سبقت بگيرند و حال اينكه حضرت
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 . 39. ارشاد مفيد ص 
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 . 55/935. بنا بر روايت عالمه مجلسى در بحار االنوار 

 



 78 

 هر دو را امر كرده بودند كه با ُاسامه از شهر خارج شوند و نزد رسول

شكى نبود كه اين دو مرد تخلف كردند . آله و عليه اهلل صلىخدا 

 ه حضرت ، كالم عايشه و حفصه را شنيد ، دانست ابوبكرهنگامى ك

 اند ، پيامبر براى جلوگيرى سرپيچى كرده آله و عليه اهلل صلىو عمر از فرمان رسول خدا 

 از فتنه و از بين بردن شبهه شتافتند و از جا برخاستند در حالى كه از شدت

 و فضل السالم عليه طالب على بن ابى حضرت  ضعف توان ايستادن را نداشتند . 

 بن عباس زير بغلهاى پيامبر را گرفتند و حضرت بر اين دو نفر تكيه كرده

 شد ، هنگامى كه و پاهاى مباركشان از ضعف و ناتوانى بر زمين كشيده مى

 از منزل خارج و روانه مسجد شد ، ابوبكر را يافت كه به محراب آله و عليه اهلل صلىپيامبر 

 حضرت با دستشان به ابوبكر اشاره كردند ، كه از سبقت گرفته است ، پس

 محراب عقب برود و ابوبكر بدون آنكه رويش را برگرداند به عقب

 االحرام نماز را ةدر جاى ابوبكر نشسته و تكبير آله و عليه اهلل صلىبرگشت ، رسول خدا 

 گفتند و نمازى را كه ابوبكر شروع كرده بود حضرت از نو آغاز كردند و بنا

 ا بر افعالى كه در نماز ابوبكر گذشته بود نگذاشتند ، هنگامى كه حضرتر

 سالم نماز را دادند به منزل برگشتند و ابوبكر و عمر و گروهى از مسلمين

 را كه در مسجد حاضر بودند خواستند و فرمودند : چرا از دستورم

 سرپيچى كرديد ؟ ابوبكر گفت : من خارج شدم ولى بازگشتم تا با شما

جديد پيمان كنم .ت

 ، من از مدينه خارج نشدم ، زيرا دوست نداشتم  عمر گفت : يا رسول الّله

 آله و عليه اهلل صلىاز مدينه خارج شوم و حال شما را از ديگران بپرسم ، پس پيامبر 

 فرمودند ، لشكر ُاسامه را برپا كنيد ، و سه بار اين مطلب را تكرار فرمودند

 د و خستگى ، كه به حضرت ملحق شده بود و ازبعد از آن به عّلت در

. 1اندوهى كه ملكه حضرت شده بود از حال رفتند
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 . 35ـ  39. ارشاد مفيد ص 
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خالصه و بررسى احاديث

 محتواى رواياتى كه در مورد امامت ابوبكر در بيمارى وفات رسول

 چه در يكىاست سخت به تناقض گرفتار است بطورى كه آن آله و عليه اهلل صلىخدا 

 بصورت ايجاب است ، در ) روايت ( ديگر بصورت سلب است كه اصواًل

امكان جمع بين آنها ممكن نيست .

 و با تمام اين تناقضات باز هم علما بر صحيح بودن بيعت ابوبكر براى

كنند ! ! ! به اين روايات استدالل مى آله و عليه اهلل صلىجانشينى حضرت رسول خدا 

 اند آنچه را كه در صحيح بخارى وارد شده فراموش كردههمانا ، علما 

 است ، از اينكه ابوبكر و عمر و ديگر مهاجرين در نماز به سالم كه آزاد

 مكتوم اّم در غزواتش ابن آله و عليه اهلل صلىشده ابوحذيفه بود اقتدا كردند ، و رسول خدا 

 داد ، و او با مردم مى بر مدينه قرار بر امامت جماعت  نابينا را به جانشينى 

 خواند و منبر را بر سمت چپش قرار كرد و خطبه مى نماز جمعه بپا مى

داد. مى

 همچنين علما فراموش كردند كه بخارى در صحيحش بابى را اختصاص

 داده در ذكر امامت بردگان و آزاد شدگان و فرزندان نامشروع و عرب

 بود و بخارى و غير او ذكر بيابانى و بدوى و نوجوانى كه هنوز مكلف نشده

شد . اند امامت كودكى كه در نماز عورتش آشكار مى كرده

 اند آنچه را كه صحابى كثير الروايه ، ابوهريره نقل علما فراموش كرده

 نمازى كه واجب شده ، واجب» فرمودند :  آله و عليه اهلل صلىكرده است : رسول خدا 

 ر باشد يا بدكار و اگرچه آلودهاست پشت سر هر مسلمانى ، خواه نيكوكا

« .به گناهان كبيره هم باشد 
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 سرانجام تمام رواياتى كه ذكر شده ، با توجه به تناقضاتى كه در روايات

 ابوبكر و عمر آله و عليه اهلل صلىباشد ؛ چون كه رسول خدا  موجود است صحيح نمى

 بن زيد ةسامو ديگر مهاجرين و انصار را براى جنگ با روم به فرماندهى ا

 فراخوانده و درخواستش را چندين بار تكرار كرد و كسى را كه از

دستورات ُاسامه سرپيچى كند لعنت كرد .
 پس چگونه در چنين حالتى ممكن است داستان تعيين ابوبكر براى امامت

نماز راست باشد ؟ ! !

 كنيم هنگامى كه به احاديث وارد شده در كتب صحاح مراجعه مى

 كند : زمانى كه ابوبكر در محراب ايستاد يابيم كه تصريح مى را مىاحاديثى 

 از منزل بيرون آمدند و چون آله و عليه اهلل صلىو شروع به نماز خواندن كرد ، رسول خدا 

 حضرت بسيار ناتوان بودند و حركت برايشان اصاًل مقدور نبود ، دو مرد 

 كردند و دو پاى مبارك مى ايشان را حمل و فضل بن عباس  السالم عليهعلى 

 به مسجد آورده آله و عليه اهلل صلىشد ، بدين شكل پيامبر  حضرت روى زمين كشيده مى

 نماز خواند و ابوبكربا مردم  1شد و در محراب نشست و با حالت نشسته

 را بلند تكرار آله و عليه اهلل صلىكه قباًل امام بود اينك مأموم شده و صداى تكبير پيامبر 

 را به مردم آله و عليه اهلل صلىكرد و ركوع و سجود نماز امام جماعت ، يعنى پيامبر  مى

 نه بيرون آمده بود كهدر چنين حالى از خا آله و عليه اهلل صلىكرد . ناگزير پيامبر  اعالم مى

 ابوبكر را از نماز باز دارد و از امامت دور كند و حال الزم است سؤال كنيم

 ابوبكر چگونه در مسجد حضور يافته بود با اينكه مأمور بود در لشكر

ُاسامه باقى باشد ؟
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 . 79ـ  75و علت آن به مقدمه همين كتاب مراجعه كنيد ص  آله و عليه اهلل صلى. در مورد نشسته نماز خواندن پيامبر 
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 او را به امامت امر كرده باشد آله و عليه اهلل صلىدر صورتى كه صحيح نيست پيامبر 

 كه قباًل او را مأمور لشكر ُاسامه كرده است و امكان نداشته قباًل او را چون

به نماز خواندن امر كند ؟ !

 روايت كرده السالم عليهالحديد از امام على  ابى جواب را در آنچه كه ابن

 يابيم : عايشه كسى است كه بالل ـ آزاد شده ابوبكر ـ را مأمور كرد تا به مى

 به عايشه و ديگر آله و عليه اهلل صلىمردم نماز بخواند پس رسول خدا  ابوبكر بگويد تا با

 و اگر رسول« شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد » زنان فرمودند : 

 براى مقابله با« شما همانند زنان اطراف يوسف هستيد » فرمود :  آله و عليه اهلل صلىخدا 

 كردند از رد او را حمل مىاينگونه اعمال و رفتار بود و در حالى كه دو م

خانه خارج و به مسجد پا نهاد تا ابوبكر را از ادامه امامت جماعت باز دارد.

 اى نزد علماِى و اين مطلب را ، رواياتى كه در كتب حديثى و سيره

 كند و همچنين اين روايات مدرسه اهل بيت وارد شده است ، تأييد مى

 بيرون آمدند و ابوبكر را از امامت آله و عليه اهلل صلىتصريح دارد كه رسول خدا 

 نماز را تمام آله و عليه اهلل صلىبازداشتند و نماز را از نو شروع كردند و وقتى كه پيامبر 

 كرده و به منزل بازگشتند آن دو ) عمر و ابوبكر ( را طلب كردند و از آنان در

 گفت : من ازمورد تخّلفشان از لشكر ُاسامه سؤال كردند پس يكى از آن دو 

 مدينه خارج شدم ، ولى برگشتم تا با شما تجديد ديدار كنم و ديگرى

 گفت : دوست نداشتم از مدينه خارج شوم و حاِل شما را از ديگران بپرسم

 فرمودند : لشكر ُاسامه را بر پا كنيد و سه مرتبه تكرار آله و عليه اهلل صلىپس رسول خدا 

فرمودند تا اينكه از حال رفتند .
سخن آخر

 سؤالماند و آن  بعد از تمام مطالبى كه ذكر كرديم سؤال ديگرى باقى مى
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 اين است : اگر امر چنين بود كه ما آشكار كرديم پس چگونه همه آن

 اى احاديث ذكر شده در تمام صحاح و سنن و مسانيد حديثى و كتب سيره

ه است ؟ !و تاريخى ، كه نزد مدرسه خلفا بدان اعتماد شده انتشار يافت

 كرد كه اين سياستى كه خلفا براى مسلمين چيده بودند اقتضا مى جواب :

 احاديث نشر يابند و نيز بعد از عصر خلفا مشروعيت حكومت تمام

 خلفاى بنى اميه و بنى عباس و عثمانيان همه و همه متوقف بر نشر اين

 روايات را گونه احاديث بود به اين خاطر ، سياستهاى حاكم ، امثال اينگونه

 قرن ترويج كرده و انتشار داده و ناقالن آن را تأييد كرده است ؛ 79در طول 

 و كتابهايى كه اينگونه روايات را در بردارند توثيق كرده و مردمان بر اين

 توثيق برانگيخته و آن را نسل در نسل به بهترين وجه پذيرا شدند و اصواًل

 خدا خواست كه ما در اين راه پاىاحساس نياز به بحث و تحقيق نكردند و 

. 1اند بر باد فنا بدهيم نهيم و آنچه اينها بافته
العلى العظيم  إال بالّله ةو ال حول و ال قو
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 و فرزندش امامالسالم عليه. مانند مشروعيت حكومت معاويه در مقابل حكومت امام على 

قابالل خونخواهالانى همچالون زيالد بالن علالى بالن الحسالين و فرزنالدش يحيالى و           و حكومالت خلفالاى آل مالروان در م    السالالم  علياله و ماننالد مشالروعيت حكومالت يزيالد در مقابالل امالام حسالين         السالم عليهحسن 

از آل حسن سبط و مشالروعيت حكومالت رشاليد در مقابالل يحيالى حسالنى كاله در ديلالم خالروج كالرد و رشاليد عهالدها و               مشروعيت حكومت منصور در مقابل محمد و ابراهيم دو فرزند عبدالّله

را شكسالت و همچنالين باله ايالن تالداول در حكومالت خلفالاى فالاطميون در مغالرب . پالس باطالل دانسالتن حكومالت اهالل بيالت و مشالروع دانسالتن                  پيمانهايى را با او بست و سپس در بغالداد پيمالانش   

ان خلفالا   نباشالد درسالتى اّدعالاى دشالمن     حكومت خلفايى كه ذكر شد و كسانى كه بعد از ايشان آمدند متوقف است بر صالحيح بالودن بيعالت خليفاله اول در سالقيفه و اگالر بيعالت خليفاله اول صالحيح         

 كرد كه آن احاديث انتشار يابند . شود پس در نتيجه سياست حاكم اقتضا مى يعنى اهل بيت  ثابت مى
 


