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برادران و خواهران گرامي! از آنجا كه جمعـي كثيـري از دانشـجويان اهـل سـنت و      
عالقمندان به مطالعه و بررسي موضوع خالفت و امامت، به ويژه دانشجويان دانشگاههاي 
مذاهب و فرق اسالمي نياز مبرم به يك جـزوه دربـاره ي مسـئله ((خالفـت و امامـت از      

داشتند؛ لذا انتشارات كردستان جهت رفع اين نياز اقـدام بـه تهيـه ي     ديدگاه اهل سنت))
جزوه اي در اين موضوع نموده و براي اين كار از كتاب ((شرح عقايد اهـل سـنت)) كـه    
متن آن تاليف شيخ عمر نسفي از علماي قرن چهارم و پنجم هجري قمـري مـي باشـد و    

وي از علمـاي قـرن سـيزدهم و كتـاب     كتاب ((فوائد الفوائح)) تاليف سيد عبدالرحيم مول
  ((آئينه اسالم)) مرحوم ماموستا مال محمد ربيعي معاصر استفاده شده است. 

اميدوارم مورد رضايت پروردگار قرار گيرد و باعث آگاهي و وحدت مسلمانان شود. 
  آمين.



  عالمه شيخ عمر نسفيه ديدگا

  

  

  هـ ق 4- 5از علماي قرن 

  درباره خالفت و امامت

  دكتر عبدالملك السعدي به شرح

  و ترجمه امير صادق تبريزي
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ابوبكر صديق است، بعد عمر فـاروق و سـپس عثمـان     �برترين كسي بعد از پيامبر 

ذي النورين و آنگاه علي مرتضي (رضي اهللا عنهم). و خالفتشـان نيـز بـه همـين ترتيـب      
  است، و خالفت (حقه) سي سال است، و بعد از آن پادشاهي و سلطنت بود.

  تفضيل در بين خلفاء راشدين

  شرح لغات: 

بهتر آن است كه گفته شود: بعد از انبياء برترين كس ابـوبكر صـديق    �يامبر بعد از پ
  .  1است، زيرا كه ابوبكر برتر از انبياء نيست

  .2صيغه ي مبالغه در صدق است، يعني بسيار راستگو صديق:

  جدا كننده ي حق از باطل.  فاروق:

                                         
 �ن عيسي از ديگران برتر است، پس (چو �ابوبكر  �. و اگر مراد اين باشد كه بعد از زمان پيامبر 1

زنده است الزمه اش اين است) ابوبكر از عيسي برتر مي باشد در حالي كه چنين نيست. (چون اگر 
بـه عيسـي    �موجود باشد، حكم افضليت ابوبكر صديق  �منظور هر بشري باشد كه بعد از پيامبر 

را از اين حكم تشخيص و جدا  �كه زنده است نقض خواهد شد، پس الزم است كه عيسي  �
اسـت. نگـا: جـالء     �ابوبكر صديق  �و غير از عيسي  �ود و گفت: افضل بشر بعد از پيامبر نم

  / مترجم).  284محمد امين شريعتي  –القلوب 
از  �داده اند. سعيد بن منصور گويد: وقتـي كـه پيـامبر     �به ابوبكر  �. اين لقب را جبريل و پيامبر 2

نمي كنند. جبريل گفت: ابوبكر تو را تصديق مـي  معراج بازگشت به جبريل گفت: قومم مرا تصديق 
ولـي سـيد    13طـه حمـدون سـالم ص    _كند و او صديق است. نگا: خليفه ي اول ابـوبكر صـديق   

قبل از ظهور اسالم در بين عرب به راستگويي متصف  �عبدالرحيم خطيب مي نويسد: چون ابوبكر 
  مترجم.  - 6بود از اين رو او را صديق مي خواندند. نگا: شيخين ص 
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از را (يكـي پـس    �صاحب دو نور. چون دو دختـر حضـرت رسـول     :ذوالنورين

ديگري را) به عقد خود در آورد. يا براي اينكه در يك شب و روز دو بـار قـرآن را خـتم    
مي كرد (زيرا از حافظان و كاتبان قرآن بود) يا براي اينكـه بهشـت بـراي او دو بـار مـي      

دو بار وعده  � درخشد و نوراني مي شود. (چون در برابر كمكهاي مالي فراوان او پيامبر
   .داده است)ي بهشت را به او 

در امر ديـن و دنيـا او را پسـنديده و از او راضـي      � كسي كه رسول خدا مرتضي:

  بود.  

  است در اقامه و اجراي احكام دين و دولت.  � جانشيني رسول خدا خالفت:

  جمالي: اشرح 

  در اين موضوع دو بحث است: 

  كداميك از چهار خليفه ي راشد افضل و برتر است؟  -1
  نان براي خالفت سزاوارتر است؟ كداميك از آ -2

  از اين رو جداگانه درباره ي هر يك سخن خواهيم گفت. 

   كداميك از چهار خليفه راشد افضل و برتر است؟ اوالً:

از جمله اموري كه شكي در آن نيست اين است كه معيار و مقياس برتري نزد 
 :زيرا فرمود ،خداوند متعال مبتني بر شرف و بزرگي پدران و اصل و تبار نيست

﴿öΝä3≈oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3tΒt� ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s)ø? r& ﴾ :١٣[الحجرات[ 

شما را به صورت ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا همديگر را بشناسيد، به راستي گرامي «
   .»ترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست

مسـلمانان   ،ي اساس باال و پايين بودن مقام و منزلت انسـان اسـت. بنـابراين   پس تقو
اجماع كرده و متفق القولند كه ابوبكر صديق برتر و افضل از تمام صحابه است، بعد از او 
عمر بن خطاب است و به دنبال او عثمان بن عفان اسـت و سـپس علـي ابـن ابيطالـب و      
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جداگانه برخي از محاسن و كارهاي نيك هر يـك از   كه ما به طور )1(آنگاه بقيه ي صحابه
  و داليل برتري هر يك را بر ديگري ذكر خواهيم نمود. ،آنان را بيان خواهيم كرد

                                         
گويند: بعد از آنان نظر منزلت و مقام بقيه ي عشره ي مبشره اند، سپس اهل بدر و بعد اهل احـد، و   -1

به آنها وعده ي بهشـت   �آنگاه كساني هستند كه در بيعت رضوان بودند (عشره و مبشره كه پيامبر 
سعيد بن ابي وقاص، سعد را داد عبارتند از چهار خليفه ي راشد، طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، 

  بن زيد و ابو عبيده بن جراح).



  :���� ي رسول خدا خليفه ���� ابوبكر صديق

و برخـي   .يا عتيق است. او را به خاطر زيبارويي اش عتيق گفته انـد )1( اسمش عبداهللا
ت. كنيه اش ابوبكر و لقبش صديق است. اسم پدرش عثمـان  عتيق لقب اوس :هم گفته اند

بن عامر بن عمرو بن كعب ابن ربيعه بن تيم، و كنيه ي پـدرش ابوقحافـه اسـت (و اسـم     
جمادي االخر سال سـيزدهم   22مادرش سلمي و مشهور به ام الخير) و در شب سه شنبه 

و اولـين مـردي    دفن شد. � و در كنار رسول خدا ،سالگي در گذشت 63هجري در سن 
  و مدت خالفتش دو سال و سه ماه و بيست روز بود.  ،بود كه اسالم را پذيرفت

  :���� داليل افضليت ابوبكر صديق
خداوند متعال او را در قرآن كريم ستوده است، چون او (هنگام هجرت در غار)  -1

āω﴿  :بوده و خداوند متعال مي فرمايد � همراه رسول خدا Î) çνρ ã� ÝÁΖs? ô‰s) sù çν t�|Á tΡ ª! $# øŒÎ) 

çµ y_ t� ÷zr& tÏ% ©!$# (#ρã� x�Ÿ2 š† ÎΤ$ rO È ÷oΨ øO$# øŒÎ) $ yϑèδ †Îû Í‘$ tó ø9$# øŒ Î) ãΑθà) tƒ Ïµ Î7Ås≈|Á Ï9 Ÿω ÷β t“øt rB āχÎ) 

©! $# $ oΨyè tΒ﴾ :اگر پيغمبر را ياري نكنيد (خدا او را ياري مي كند همان گونه كه « .)٤٠(التوبة

كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند در حالي كه (دو نفر  قبالً) او را ياري كرد، آنگاه
بيشتر نبودند و) او دومين نفر بود هنگامي كه آن دو در غار ثور (ثور جاي گزيدند و در 
آن سه روز ماندگار) شدند (ابوبكر نگران بود كه از سوي قريشيان به جان پيغمبر گزندي 

  . »گفت: غم مخور كه خدا با ماست قشرسد) در اين هنگام پيغمبر خطاب به رفي
و آيا بزرگواري و شرافتي واالتر و برتر از بزرگي و مقام كسي كـه (در آن روزهـاي   

بـوده اسـت (و خداونـد آنهـا را سـتوده)       � سخت) جزو دو نفري كه يكي از آنها پيامبر
  وجود دارد؟

                                         
او را عبداهللا ناميـد و بـه او فرمـود     �قبل از اسالم اسمش عبدالكعبه يا عبدالعزي بوده است، پيامبر  -1

يعني تو از آتش جهنم مصون و اهل بهشـتي. از آن روز مشـهور بـه عتيـق      »أنت عتيق اهللا من النار«
  مترجم. 6سيد عبدالرحيم خطيب ص   –ين گرديد. نگاه: تاريخ شيخ
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$ tΒuρ >‰tnL{ …çν y‰Ψ Ïã ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“t“ øg éB ∩⊇∪ āω Î) u !$ tóÏG ö/ $# Ïµô` uρ ÏµÎn/ u‘ 4’ n? ôã F{$# ∩⊄⊃∪ t∃öθ |¡ s9 uρ 4 yÌ ö�tƒ 

و ليكن پرهيزگارترين انسانها از آن (آتش هولناك) به دور داشته « .)١٧-٢١(الليل:﴾∪⊆⊅∩

كه دارايي خود را (در راه خدا) مي دهد تا خويشتن را (از آلودگي  خواهد شد، آن كسي
بخل) پاكيزه بدارد، هيچ كس بر او حق نعمتي ندارد تا (بدين وسيله به نعمتش پاسخ 
گويد و) جزاي او داده شود بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش 

مي گيرد) خشنود و راضي خواهد  مي باشد و قطعاً (از پاداشي كه از پروردگار خود
  .)1(»شد

  روايت مي كند كه:  � بن مطعم جبير -3

                                         
جالل الدين سيوطي مي نويسد: آيه اي كه در مورد معيني نازل شده و لفظ آن هم عموميـت نـدارد،    -1

مسلماً بايد آن را فقط به همان مـورد بسـنده كـرد و شـامل مـوارد ديگـري نسـاخت مثـل آيـه ي          

﴿$ pκ â:̈Ζyf ã‹ y™uρ ’s+ ø?F{ $# ∩⊇∠∪ “ Ï% ©!$# ’ÎA ÷σ ãƒ … ã&s!$ tΒ﴾       كه درباره ي ابـوبكر صـديق نـازل شـده و دربـاره ي آن

βÎ) ö/ä3¨﴿ ادعاي اجماع كرده اند. امام فخر رازي با توجه به آيه باال و آيه ي: tΒ t� ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s)ø? r&﴾ 

اسـت. و هـر    �ابوبكر  �). استدالل كرده است كه برترين مردم بعد از رسول خدا 13(الحجرات: 

’﴿ن كند اين آيه، به واسطه كلمه ي كسي كه گما s+ø? F{ كه با الف و الم ذكر شده عموميت دارد و  ﴾#$

شامل هر كس كه با آن صفت متصف است، مي گردد اشتباه كرده است، زيرا كه در اين آيـه صـيغه   
اي كه داللت بر عموم كند نيست، و الف و الم وقتي افاده ي عموم مي كند كه موصول و يا معرفـه  

غه ي جمع باشد و بعضي اضافه كرده اند يا مفرد باشد، به شرط آنكه الف و الم عهد نباشد و در صي
حال آنكه ((الف و الم)) در كلمه ي ((اتقي)) موصول نيست، زيرا كه اجماعي است كه الـف و الم  
موصول به افعل تفضيل متصل نمي شود و كلمه ي ((اتقي)) هم جمـع نيسـت، بلكـه مفـرد اسـت،      

صيغه ي افعل تفضيل وقتي كه با الف و الم ذكر شد، افاده ي قطع مشاركت ديگري را مي  مخصوصاً
مـي   �كند، بنابراين قول كساني كه آيه را عام مي دانند باطل است، و فقط شـامل ابـوبكر صـديق    

  شود. 
  مترجم. 1/122دكتر محمد جعفر اسالمي  -نگا: دائره المعارف قرآن، ترجمه ي االتقان سيوطي 
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آمد و حضرت به او گفت كه بـه نـزد او بـاز گـردد. زن      � زني خدمت رسول خدا

�V��2+گفــت:  ! W� V��X/ G+ Y���/5Z[7��	� \7��'N 
��], \
��� �: »! ^@2���_ W G5��C `
+0L,
 -گويي كه به مرگ اشاره مي كرد -يافتم اگر آمدم و شما را ن :()چه مي گويي .1((»,

    .))گر مرا نيافتي به نزد ابوبكر بيافرمود: ا � حضرت
(ابوسعيد خدري و ابن عباس (رضي اهللا عنهم) روايت مي كنند چند روزي قبـل   -4

�1 !«فرمود:  � از رحلت پيامبر G+ aD� b
@�� 1� � )(=-. : )���
�+ V��@Z 7���� 0L,7��,
 1� c�3d(�+&UP ^(� c�  [3ef+� 0L,
,1L� ��>g� �UP h+f i<BC ^��j=@2  �k���	� :

7P�P !7P f�P +0L, l«)2(.      واقعاً كسي بيشتر از ابوبكر با جان و مـال خـود بـه مـن))

ياري صميمي بر مي گزيدم همانا ابوبكر را بر مي  و اگر از ميان امتم خليل و، كمك نكرد
 وار نيست كه در اين مسجد دري باشد جز درِگزيدم ولي دوستي اسالم برتر است، و سزا

    .ابوبكر))
فرمود: همه ي درهايي كه به مسجد باز مـي   � پيامبر :(در روايت ديگري آمده است

. ))ابوبكر كه در ميان يارانم هيچ كس را از او بهتر نمي دانـم  گردند مسدود كنيد، مگر درِ
  ).مترجم 112ن ص/مال عبداهللا احمديا -نگاه: سيماي صادق فاروق اعظم 

 رسول خـدا  :روايت شده است كه مي گويد -رضي اهللا عنهما- از عبداهللا بن عمر -5


 �+«فرمود:  � به ابوبكر �j�� : ^=m
. V9+ ^�� V9�� n7��«)3(.  تو دوست))

  .و همراه من بودي در غار (ثور) و تو همراه مني در كنار حوض كوثر))
(مـادرش خولـه نـام داشـت از قبيلـه ي       � يمحمد بن حنفيه پسر حضرت عل -6

بهتر و افضل اسـت؟ گفـت:    � به پدرم گفتم: چه كسي بعد از رسول خدا :حنفيه) گويد

                                         
  .5/73بخاري  -1

  ).3/307و التاج  287و  286(و مختصر صحيح البخاري (تحقيق ديب البغا) حديث  5/73بخاري  -2

  ).3/309(و التاج  3/222 مشكاة المصابيحترمذي آن را روايت كرده است، نگا:  -3
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عثمان (پـس پـيش دسـتي     :ابوبكر، گفتم: بعد چه كسي؟ گفت: عمر. و ترسيدم كه بگويد
  .)1(سپس تو؟ گفت: من تنها مردي از جمله ي مسلمانانم :كردم) و گفتم

و بذل و انفاق تمام اموالش در راه تبليـغ   � ريش در خدمت به رسول خدافداكا -7


\ «روايت مي كند كه حضرت فرمود:  � از رسول خدا � اسالم. (ابوهريره��� ^@�89 
�
+ ^@�89 
� o� �m \
�+0L, l«.    هرگز مال كسي به اندازه ي مال ابوبكر مفيد بـه حـال))

   .)3/310نگاه: التاج(ايت كرده است. ترمذي آن را با سند حسن رو .من نبود))
خريداري و آزاد كردن تعدادي از بردگـان مسـلمان و رهانيدنشـان از شـكنجه و      -8

  آزار كفار

�)3��ef c�&��UP c�3��d] «فرمـود:   � حضرت -9 V��@Z 7���+ )��@L� � 0L,
��,+ ^��P
 c�&UP %L=m
. </�p� �� 3e� ��� ^=m
()اگر خليل و ياري صميمي بـر مـي    2((»�.

و بـي ترديـد    ،زيدم همانا ابوبكر را انتخاب مي كردم ولي او برادر و دوست مـن اسـت  گ
  .)3(خداوند عزوجل خود دوست شما را به عنوان خليل بر گزيده است))

و همين مقدار براي كسي كه منصف است كافي است تا افضليت ابـوبكر صـديق را   
  دريابد.

                                         
 �(الزم به ذكر نيست كه اين نهايت تواضع و فروتني حضرت علي  7/109و مسلم  4/192بخاري  -1

  است).

)، عامر بن فهيره، نهديـه، و  �عبارتند از: بالل بن رباح (موزن پيامبر  �بردگان آزاد شده ي ابوبكر  -2
دخترش (به نام لبنيه) و ام عميس، زنيره و كنيز بني مومل كه همه را با مال خود خريد و در راه خدا 

  آزاد كرد.

اسـت   �سـت زيـرا خليـل لقـب ابـراهيم      در نـزد خداونـد ا   �و اين نيز بيانگر منزلـت ابـوبكر    -3

#$x‹sƒªB﴿:فرمود uρ ª!$# zΟŠÏδ≡ t� ö/ Î) WξŠÎ=yz ∩⊇⊄∈∪﴾  :مترجم125(النساء .(.  



  )1(����منين عمر بن خطاباميرالمؤ

است. پدرش خطاب بن نفيل بـن   لقبش فاروق، و كينه اش ابوحفص مر، واسم او ع
عبدالعزي بن رياح بن عبداهللا بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب، كه جد هفـتم رسـول   

هجـري بـه دسـت     23الحجه سـال  ذي  25است، مي باشد. و در روز چهارشنبه  � خدا
 � و ابوبكر � رسول خداو در كنار . )2( مجوسي غالم مغيره بن شعبه، شهيد شد ابولؤلؤ

دفن گرديد. او در سال ششم بعثت (كه بين سي تا سي و پنج سال داشت) ايمـان آورد و  
ده سال و شش ماه و چهار روز خالفت كرد. و از نظر فضل و منزلـت در درجـه ي دوم   

  بعد از ابوبكر صديق است. 

  : ����داليل فضل و برتري فاروق 

  كه در فضايل ابوبكر صديق به آن اشاره شد. استناد به حديث محمد بن حنفيه  -1
شنيدم كه مي گفـت: آيـا بـه شـما      � روايت ابوجحيفه سوايي كه گويد: از علي -2

است سپس گفـت: آيـه    � كيست؟ او ابوبكر � بگويم كه بهترين اين امت بعد از پيامبر
  .)3( است � كيست؟ او عمر � به شما بگويم كه بهترين اين امت بعد از ابوبكر

 � خداوند به وسيله ي او اسالم و مسلمانان را عزت بخشيد. چون رسـول خـدا   -3


�+��U;% «فرمود: qS� 1, 0��, 12��� p�«)4با مسـلمان شـدم عمـر بـن      !((بار خدايا .)

  خطاب اسالم را عزت و قدرت ببخش)). 

                                         
  اولين كسي است كه به اميرالمومنين ملقب شد. �حضرت عمر  -1

ابولؤلؤ كه قبالً خنجري مسموم و تيز را آماده كرده بود در هنگـام سـپيده ي صـبح در گوشـه اي از      -2
مردم را براي نماز آماده و آگاه مي كرد و مـي گفـت: صـفوف     �كمين كرده وقتي كه عمر مسجد 

خود را مرتب كنيد به او نزديك شد و سه يا شش بار خنجر را در كتف و پهلوي او فرو كرد و عمر 
  (رحمه اهللا) نقش بر زمين شد.

  .1/106مسند امام احمد  -3

  .2/292ترمذي آن را روايت كرده است  -4
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 : ((مي گويد �عبد اهللا بن مسعود و @�r 
�+ 3@� sp�+0�� %U>(()1(. از وقت))  ي كـه

  عمر مسلمان شد هميشه با قدرت و عزت بوده ايم)). 


G ��0«فرمود:  � حضرت -4L� ^=9 ���, G
Z 7�«)2(.   اگر بعد از من پيـامبري))

  .)3(همانا عمر مي بود)) بود
بعد از اينكه فاروق مسلمان شد مسلمانان توانستند آشكارا اسـالم را تبليـغ كننـد     -5

مر اين مرد نام آور و پر هيبـت عـرب مسـلمانان مخفيانـه     (زيرا تا قبل از مسلمان شدن ع
مسلمان شد علناً به نـزد اشـراف و بزرگـان مكـه رفـت و       � تبليغ مي كردند وقتي عمر

مسلمان شدن خود را اعالم كرد و با بسـياري از مـردم درگيـر شـد و بعـد از مـدتي كـه        

                                         
  .4/242بخاري  -1

  .10/173 تحفة األحوذيو  4/154نگاه كنيد به: مسند امام احمد  -2

جاري مي شد  �علت اين فرمايش حضرت، الهاماتي بود كه به صورت پيشنهاد يا دعا بر زبان عمر  -3
و سپس خداوند حكم آن را بيان مي كـرد و آيـه ي آن نـازل مـي شـد. از جملـه: وقتـي برخـي از         

ر حالت ميخوارگي مشاهده كرد دعا كرد: خداوندا، حكم مناسب شراب را براي ما بيان مسلمانان را د
 43سوره ي بقره در زيان شراب و قمار نازل گرديد، و سپس آيـه ي   219فرما. و طولي نكشيد آيه 

سوره ي مائده در تحريم شراب و قمار نازل شد. يا در جنگ بدر كه  90سوره ي نساء و بعداً آيه ي 
نفر از كفار اسير مي شوند در يك جلسه ي مشورتي اكثريت راي مي دهند كه در مقابل فديه  هفتاد

نيز چنين كرد. اما فاروق نظرش اين بود كـه سـزاوار كشـتن هسـتند. پـس از       �آزاد شوند و پيامبر 
پيشنهاد  �به پيامبر  �نازل مي شود. هم چنين فاروق  �انفال در تاييد راي عمر  67مدتي آيه ي 

احـزاب در رعايـت كـردن     53مي كند در مقابل نامحرمان حجاب بر گيرند كه طولي نكشيد آيه ي 
حجاب نازل شد. در صدر اسالم غالمان و بچه هاي نابالغ بدون كسب اجازه وارد منازل مي شدند. 

 روزي يكي از بچه هاي انصار را به دنبال فاروق فرستاد و آن بچه بدون اجازه وارد شـد و  �پيامبر
فاروق كه در حال استراحت و خواب بود برخي از اندام او برهنه بود. از اين وضع ناراحت مي شود 
و با تضرع دعا مي كند كه خداوند با نزول وحي بر پيامبرش به اين رفتار نادرست خاتمه دهد. بعـد  

مال عبـداهللا   -نور در اين رابطه نازل شد و . . . نگاه: سيماي صادق فاروق اعظم  58از مدتي آيه ي 
  مترجم. 92 - 87ص  -احمديان 
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اجازه دهيد اسـالم از   گفت: پدر و مادرم فداي تو چه مانعي دارد كه � گذشت به پيامبر
كه شرايط را مناسـب و آمـاده مـي     � مخفي گاه خارج شود و آشكار گردد؟ رسول خدا

بيند مي پذيرد و مسلمانان در دو ستون منظم كـه عمـر در جلـو سـتون راسـت و حمـزه       
سيدالشهداء در جلو ستون چپ و پيامبر پيشاپيش آنان به سمت كعبه حركت مي كننـد و  

ت زده ي مردم كعبه را طواف مي كنند و چهار ركعت نماز ظهـر را  در حضور چشمان به

f ((با خشوع و شوكت بجا مي آورند. بعد از نماز فرياد رعب آور فاروق بلند مـي كـه:   
�7&�� ��, c�t �� �=�9 ((  ((از امروز به بعد خدا را در خفا و پنهان نمي پرستيم)). رسـول

7 ����8
�J$ «روق) را به او مي دهـد. فرمـود:   او را تشويق مي كند و لقب (فا � خدا���
<u
=��� K�� �, ), �� J0C« بعـد از مسـلمان    � مي گويد: عمر � و صهيب بن سنان

شدن، اسالم را علني كرد و آشكارا مردم را به اسالم دعوت نمود، و ما هم توانسـتيم دور  
  خشونت آميز را بدهيم.كعبه بنشينيم و دسته جمعي طواف كنيم و توانستيم پاسخ اعمال 

  مترجم). 36 - 32مال عبداهللا احمديان ص -(نگاه: سيماي صادق فاروق اعظم 
زيرا دخترش حفصه (رضـي اهللا عنهمـا) را بـه عقـد      ،است � او از فاميل پيامبر -6
  .)1( در آورد � پيامبر

                                         
البته خدمات و ابتكارات فاروق در اداره ي سرزمين اسالمي به شهادت تاريخ بزرگترين سند فضل و  -1

منزلت اوست. از جمله خدمات و اقدامات او: توسعه ي قلمرو اسالم و تبليغ و نشر اسالم، تشـكيل  
ت و استانهاي متعدد، توسعه و عمران و ساختن شهرهايي ارتشي قوي و مجهز، تقسيم كشور به اياال

چون بصره، كوفه، موصل، فسطاط و . . . تدوين قوانين كشـورداري و تهيـه ي ديـوان محاسـبات و     
دفتر ثبت حقوق كارمندان، تاسيس سازمانهاي اوليه ارشاد و تبليغ ديـن، پسـت، شـهرباني، دارايـي،     

حكومـت اسـالمي. . . و ايجـاد عـدالت اجتمـاعي از نظـر        دارالقرآن و سواد آموزي اجباري، اتبـاع 
اقتصادي، قانوني... و حفظ وحدت اسالم و... همه گواه روشني بر فراست و نبـوغ او در سياسـت و   

  كشور داري و شناخت و آگاهي او از قرآن و سنت است. 
  ترجم.م -براي تفصيل مطلب و اسناد تاريخي آن نگاه كنيد به: سيماي صادق فاروق اعظم 
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  �روايت مي كند كه رسول خـدا  � از پيامبر -رضي اهللا عنهما- عبداهللا بن عمر -7

0 ��G K��� )=U �� /�> �!«فرمود: �� G
((به راستي كه خداوند حق را بر زبـان   .»��

ترمذي آن را با سند صحيح روايت كرده است. نگاه كنيد به التـاج   .و قلب عمر قرار داد))
)3/313.(  


�aU «وايت مي كند كه حضرت فرمود: ر � از رسول خدا �(حذيفه  -8, ���(�� 123
 ���, 1�+ l0��� 0L,«.  ((بعد از من از ابوبكر و عمر پيروي و تقليد كنيـد)). )  ترمـذي

  ).3/316آن را با سند حسن روايت كرده است. نگاه: التاج 



  ���� اميرالمؤمنين عثمان بن عفان عدوي

پيش از اين علت اين لقب را  ،خليفه ي سوم اسمش عثمان و لقبش ذوالنورين است
و عبـد   ،ص بن اميه بن عبد شمس بن عبـد منـاف اسـت   بيان كرديم. پدرش عفان بن العا

  است.  � مناف جد سوم رسول خدا
هجري در خانه ي خـود (بدسـت    35صبح عيد قربان در سال  روز جمعه � عثمان

شـد و   ستان بقيع (در مدينه ي منوره) دفنو در قبر ،شورشيان مصر و كوفه) شهيد گشت
اينكه خانه ارقم محـل تجمـع مسـلمان    هم اينك قبرش معلوم و معروف است. و قبل از 

  مدت خالفتش يازده سال و يازده ماه و هجده روز بود.  .)1(شود مسلمان شد
علماي اهل سنت اتفاق نظر دارند كه بعد از انبياء، حضرت عثمـان از نظـر فضـل و    

اخـتالف   � اما در مورد افضليت او بـر علـي   ،برتري در درجه ي سوم قرار گرفته است
و برخي از آنان  ،است � افضل از علي � جمهور اهل سنت برآنند كه عثمان نظر دارند.

و قول صحيح  ،را افضل مي دانند، از جمله ي آنها اهل كوفه و سفيان ثوري است �علي
و نيز از امام مالك نقل شده كـه در   ،اين است كه ثوري در آخر عمر تغيير راي داده است

و  ،گويند كه تغيير راي داده اسـت  ه اي از علماء، جز اينكه عدافضل است �نزد او علي
هم چنين از او نقل شده كه قائل به توقف در تفضيل بوده (كسي را بر كسي برتري نداده 

و از برخي از امامان سلف نقل شده اسـت   .)3(ي است. امام الحرمين نيز بر اين رأ)2()است

                                         
حضرت عثمان پنجمين نفري بود كه بعد از خديجه (رضي اهللا عنها) و زيـد بـن حارثـه و حضـرت      -1

علي و ابوبكر صديق (رضي اهللا عنهم) مسلمان شد. وقتي كه تعداد مسلمانان به حدود سي و انـدي  
  رسيد رسول خدا خانه ي ارقم را براي تشكيل جلسات خود تعيين فرمود. مترجم.

ي گويد: علماي اهل سنت در تفضيل عثمان بر علي توقـف كردنـد و عالمـت اهـل سـنت را      تفتازان -2
عثمان و علي، قـرار دادنـد.    �تفضيل شيخين (ابوبكر و عمر) و محبت ختنين يعني دو داماد پيامبر 

  مترجم. 179شرح عقايد تفتازاني ص 

افعي مذهب، و متكلم قرن پـنجم  . ابوالمعاني عبدالملك جويني فقيه ش165-163نگا: نثر الاللي ص  -3
  هجري قمري اهل جوين از توابع نيشابور بوده است. (اعالم المنجد/ مترجم).
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به مهاجرين و انصار كه آزادانه بداند  � را افضل از عثمان � كه گفته اند: كسي كه علي
  .)1(و به اتفاق آراء عثمان را بر علي مقدم داشتند بي اعتنايي كرده است

  عبارتند از:  ���� داليل افضليت عثمان

 � روايـت كـرده انـد كـه پيـامبر      �و ابن ماجه از ابـوهريره  �ترمذي از طلحه -1

K&C : �« فرمود: ^=9 <L��@v GHI� 
;&C ^'&Cهر پيـامبري در بهشـت رفيقـي    (( .)2(»�

  رفيق من هم عثمان است)).  ،دارد
كسي را بـا ابـوبكر برابـر     � گويد: ما در زمان پيامبر -رضي اهللا عنهما- ابن عمر -2

قائـل بـه برتـري     � سپس با عمر و بعد با عثمان. و در بين سـاير صـحابه   ،نمي دانستيم
  .)3(نبوديم
در  جيش العسرةز لشكر اسالم معروف به تامين و تجهي �از فضايل ديگر عثمان -3

عثمان با دادن هزار دينار و صد شتر همراه با پاالن و پارچه اي كه  .)1(غزوه ي تبوك است

                                         

  . (امام شافعي رحمه اهللا در اين رابطه چنين سروده است: 165-163نگا: نثر الاللي ص  -1

! c
&U� 
@UBC 1-9 �FwC 
@9          <;v� ��F �@� <B8(�
, xC�� 
 <BC�+ 0L, l!� �F )N0ZF 
          <B8U� �0ZF �@� Q�@, V&� 

�F V�r �C  
y�Z Q�9� xC         H;=-,z(m +<�0�� : �>� 
  هرگاه ما علي را برتري دهيم بخاطر اين در نزد جاهالن رافضي هستيم. 
  و اگر از فضيلت ابوبكر ياد كنيم به اين خاطر متهم به ناصبي مي شويم. 

آنان ناصبي و رافضي هستم زيرا تا روزي كه خاك بالينم مي گـردد آن  بنابراين، پيوسته به سبب دوستي 
  ).110ترجمه ي عباس اطميناني  –دو را دوست دارم. ديوان امام شافعي 

  .10/188 تحفة األحوذينگاه:  -2

مطرح نشده اين است كه در آن موقـع از سـاير خلفـاء     �(شايد علت اينكه علي 5/18نگاه: بخاري  -3
  بوده است).بسيار جوانتر 
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(سيصد شـتر يـا) هـزار     نان را آماده و مجهز كرد و گويند:بر پشت شتر مي اندازند مسلما
فقـه  يت كرده اند. نگـاه:  ا(طبراني و ترمذي و حاكم و امام احمد آن را رو .شتر بوده است


 } «فرمود:  � ) بعد از اين كمك، رسول خدا400دكتر رمضان البوطي ص  - السيرة���
 s3� ��, <�� 
� GHI�– �N0�−  GHI��� 1��� n� %��;U�� :\
� �w��Cn� )��@� }«)2(. 

آن را  -((آنچه كه عثمان بعد از اين انجام دهد زياني به (ايمان و ثواب) او نمـي رسـاند.   
  از عثمان راضي باش، حقا كه من از او راضيم)).  ،و فرمود: پروردگارا -و بار تكرار كردد

   .)3( را توسعه داد � دو بار مسجد پيامبر -4
در بيعـت رضـوان در    � بيعتي است كه رسول خـدا  �و از ديگر فضايل عثمان -5

آنجـا كـه   صلح حديبيه (كه در سال ششم هجري واقع شد) از طـرف عثمـان انجـام داد،    
مسلمانان با حضرت بيعت كردند كه با كساني كه براي زيارت خانه جدا سد راه آنان مـي  

را به مكه فرستاده بود تا بـا كفـار مـذاكره     �عثمان � شوند بجنگند، در حالي كه پيامبر
كند (و بگويد كه مسلمانان به قصد جنگ نيامده اند بلكه مـي خواهنـد خانـه ي خـدا را     

با وجود اينكه به قصد جنـگ   � ا خبر رسيد كه عثمان را كشته اند، پيامبرزيارت كنند. ام

                                                                                                         
بود، زيرا در فصل تابستان و ايـام   �غزوه ي تبوك دشوارترين و پر هزينه ترين غزوه ي رسول خدا -1

خشكسالي براي مقابله با لشكر روم در مرزهاي سوريه انجام گرفت كه پس از دو ماه لشكر اسـالم  
  با سربلندي باز گشتند. مترجم.

  .3/236 مشكاة المصابيحنگاه:  -2

بود آنگاه كه تعداد مسلمانان زياد شـد و مسـجد گنجـايش آنـان را      �در زمان رسول خدا  يك بار -3
فرمود: هر كس زمين آل فالن را بخرد و به مسجد ضميمه كند بهتـر از آن در   �نداشت. رسول خدا

آن را خريد و به مسجد ملحق نمود. وقتي كـه شورشـيان مصـر و      �بهشت از آن اوست. و عثمان
وعده ي  �او را محاصره كرده بودند، به آنها گفت كه من اين زمين را خريدم. و پيامبركوفه خانه ي 

) و اما توسعه 3/329بهشت را به من داد و اينك شما مرا از خواندن نماز در آن منع مي كنيد؟ (التاج 
ـ  -فقه السيرةدوم در زمان خالفتش بود كه آن را از نظر بنا و ساختمان تغيير كلي داد. ( ر رمضـان  دكت

  ) مترجم.195البوطي ص 
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نيامده بود و امكانات آنچناني به همراه نداشت لكن اعـالم جنـگ كـرد و بـا كسـاني كـه       
دسـت   � نفر ذكر شده اند بيعت مجدد كرد) رسول خـدا  1400همراهش بودند و تقريباً 

هم بيعت عثمان، بخاطر اعتماد زياد بـه او  اين  :راست خود را بر دست چپش زد و فرمود
(بعـد از بيعـت و قبـل از حركـت      .)1(كه (مي دانست) از نخستين بيعـت كننـدگان اسـت   

مسلمانان، از طرف كفار قاصدي آمد و معلوم شد كه كشته شدن عثمان شايعه بوده اسـت  
داد صـلحي  و مشركين قرار  � و بعد از رد و بدل شدن يكي دو قاصد باالخره بين پيامبر

  .بسته شد كه مشروح آن در كتب تاريخ آمده است)
دو بار همراه با همسرش رقيه به حبشه هجرت كرد و بار سوم بـه مدينـه منـوره     -6

    .)2(هجرت نمود
 � است) او دو دختـر پيـامبر   � (فضيلت ديگري افتخار دامادي حضرت رسول -7

ز فوت رقيه، ام كلثوم را عقـد كـرد) و   بنام رقيه و ام كلثوم را به عقد خود در آورد (بعد ا


«بعد از فوت ام كلثوم فرمود:  � پيامبرE ��@� V9
Z 7��I� 
��;L(/�p�«.    اگـر دختـر))

  ديگري مي داشتم او را به عقد تو در مي آورم)). 
بود و زينب هم كـه بـه    �همسر علي -رضي اهللا عنها- (در آن موقع فاطمه ي زهرا

ر جنگ بدر شهيد شده بود) و در تاريخ ثبت نشده است كـه  عقد ابوالعاص در آمده بود د
  .)1(را به زني گرفته باشد � دو دختر پيامبر �كسي غير از عثمان

                                         

  3/236 مشكاة المصابيحنگا:  -1

سوره ي توبه مي شود كه فرمود:  100از مهاجرين نخستين است و مشمول آيه ي  �بنابراين عثمان -2

﴿ šχθ à)Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# zÏΒ t Ì� Éf≈ yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t Ï% ©!$# uρ Ν èδθ ãèt7 ¨?$# 9≈|¡ ôm Î*Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘uρ 

çµ ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝ çλ m; ;M≈̈Ζy_ “ Ì� ôf s? $ yγtF øtrB ã�≈ yγ÷ΡF{ $# t Ï$ Î#≈ yz !$ pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡ sŒ ã— öθ x�ø9 $# ãΛÏàyèø9 ــگامان  ﴾∪⊂⊂⊆∩ #$ ((پيشـــــ

نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنـان را در پـيش گرفتنـد و راه ايشـان را بـه      
ودند، خداوند از آنان خشنود است و ايشان هم از خدا خشـنودند و خداونـد بـراي آنـان     خوبي پيم

بهشت را آمده ساخته است كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودهـا جـاري اسـت و جاودانـه در     
  آنجا مي مانند، اين است پيروزي بزرگ و رستگاري ((سترگ))).  
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كلثوم را قبل از عثمان به عقد پسران ابولهب (عتبه و عتيبـه)  رقيه و ام  �چه بسا گفته شود كه پيامبر -1

در آورده بود و اين فضيلتي براي آنان نيست. بنابراين، ازدواج عثمان با آنها نيـز دليـل بـر فضـل او     
با پسران ابو لهب قبل از بعثت بود و فقط عقد محض بود  �نيست. مي گوييم: ازدواج دختران پيامبر

مبعوث شد و آنان نيز بر كفر خـود مصـر و بـاقي     �ا نشدند و زماني كه پيامبرو همسران واقعي آنه
ماندند هر دو را طالق داد. (جاي شگفتي است كه در اين مورد برخي از افراد متعصب ناآگاه بـراي  

فقط يك دختر داشته است  �گفته اند كه پيامبر �با پيامبر �رد اين فضيلت و خويشاوندي عثمان
مي باشد. در حالي كه گذشته از كتـب تـاريخ، قـرآن كـريم مـي       -رضي اهللا عنها- كه آن هم فاطمه

$ ﴿فرمايـــــــد:  pκ š‰ r' ‾≈tƒ ÷ É< ¨Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡ uρø— X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï!$ |¡ ÎΣ uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö�n=tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n=y_﴾ 

  ). 59(األحزاب:
نين بگو: مقنعه و روسري هاي خود را جمع و جـور بـر   ((اي پيامبر، به همسران و دخترانت و زنان موم

براي رفع اختالف و آشوبي كه پيش آمـده بـود    �خويش فرو افكنند)) و هنگامي كه حضرت علي
مي رود در قسمتي از سخنانش چنين مي گويد: هيچگاه ابوبكر و عمـر در   �به نزد حضرت عثمان

اوندي از آن دو نزديكتـري. تـو از نظـر دامـادي     انجام نيك از تو سزاوارتر نبودند. تو از نظر خويشـ 
  به مقامي رسيدي كه آنها نرسيده اند.  �پيامبر

  مترجم. –ترجمه محمد علي انصاري  445ص  -163نهج البالغه خطبه ي 



  ����اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

 لقابش كرار و حيدر و ابوتراب... است. پدرشو ا ،سن، و كنيه اش ابوالحاسمش علي
زيرا  ،و كنيه ي پدرش ابوطالب است ،است � عبدمناف پسر عبدالمطلب جد رسول خدا

  كه پسر بزرگش طالب نام داشت. 
در نوجواني (دوازده يا سيزده سالگي) مسلمان شـد (و چـون وضـع مـالي ابوطالـب      

سـالگي در   63چهلم هجـري در سـن    او را نزد خود آورد) در سال � خوب نبود پيامبر
و مدت چهار سـال و ده   نماز صبح بدست عبدالرحمن پسر ملجم به شهادت رسيد. حين

  ماه خالفت كرد. 
و  ،از نظر فضل و منزلت بعد از انبياء در درجه ي چهارم قـرار دارد  �حضرت علي

و الزم است كه به آنان حسن  ،اين چيزي است كه سلف صالح بر آن اتفاق نظر داشته اند
دند. و كسـي  ظن داشته باشيم زيرا اگر آن را به حق نمي يافتند بر آن متفق القول نمي شـ 

از سـه خليفـه ي پيشـين     �زيرا معتقدند كـه علـي   ،جز شيعه با آن مخالفت نكرده است
و به برخي از احاديثي كه در فضل و منزلت او آمـده اسـت اسـتناد كـرده و      ،افضل است

استدالل كرده اند كه برتر از تمام صحابه است و داليلشان را ذكر خواهيم كرد و در بحث 
  نقد و بررسي قرار خواهيم داد.  امامت آن را مورد

از سـاير صـحابه    �پس از (از ديدگاه اهل سنت) بعد از سه خليفه ي پيشـين علـي  
  افضل و برتر است. 

   :����بر ساير صحابه  ����داليل افضليت علي

  دخترش فاطمه ي زهرا را به عقد او در آورد.  � پيامبر -1
  كثرت علم مشهور است. و نيز پسر عموي حضرت است و از كساني است كه به  -2
شد و تا صبح در بستر حضرت خوابيد (تا  � در شب هجرت فدايي رسول خدا -3

  كفار از خروج حضرت مطلع نشوند. 
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در حق آنان  � او پدر امام حسن و امام حسين (رضي اهللا عنهما) است كه پيامبر -4


«فرمود: &1 ���9� �
(9
~ 
y« ر دنيا هستند)) ((حسن و حسين دو گل خوشبوي من د


�  �<&�«و فرمود: =�+<� �@v�« ((حسن و حسين سيد و آقاي جوانان بهشتند)).   

���sf7« در حق او فرمود: � رسول خدا -5 D���C sf7� V@Z 1�,  1��� \�� %��;U��
s��
� 1� �
� sf��«$ (هر كس كه من دوسـت او   .)1(امام احمد آن را روايت كرده است)

ياور كسي باش كه ياور اوست و دشـمن كسـي    ،ت، خداونداعلي هم دوست اوس ،هستم
    كه دشمن اوست)). باش

را در مدينه گذاشت تا به امور  �به غزوه ي تبوك رفت علي � (وقتي كه پيامبر -6
اي رسـول   :دلگير شـد و عـرض كـرد    � شهر و خانواده ي حضرت رسيدگي كند. علي

�@^ ,�@p+«حضرت به او فرمود:  آيا مرا در ميان زنان و بچه ها مي گذاري؟) !خدا V9�� 
7� 1� G�
�z> ! f+���, 1� ^=9 f )9«)2(.       تو در نـزد مـن ماننـد هـاروني در نـزد))

  موسي، جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست)). 
 � و بـرادري او بـا رسـول خـدا     � در خانـه ي مصـطفي   �بزرگ شدن علـي  -7

  .)3(فضيلت ديگر اوست
) 3/337روايت كرده اند و حاكم آن را صحيح مي داند (التاج ترمذي و طبراني آن را 

9
+«و ابن عبدالبر حديث فوق را چنين روايت كرده است:  �@2�� 
�
, D�� %U���«$   

بود دختري  � گويد: در سريه اي كه فرماندهي آن با علي � عمران بن حصين -8
 خدا ان شدند كه نزد رسولشد، چهار نفر از صحابه هم پيم � به عنوان كنيز نصيب علي

                                         

  .3/246 مشكاة المصابيحر. ك.  -1

  )3/332(بخاري و ترمذي هم آن را روايت كرده اند. نگا: التاج  7/120مسلم  -2

را هـم بـرادر خـود     �در مدينه مسلمانان را دو بدو برادر و پشتيبان هم قرار داد علي �ل خدارسو -3
  خواند. مترجم.
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رفتنـد و   � بروند و به حضرت خبر دهند. وقتي كه برگشتند به خدمت رسـول خـدا   �
در حالي كه خشم از چهره اش نمايـان   � گفتند كه علي چنين و چنان كرده است. پيامبر

كار ناپسندي نكرده بود و حق  � بود، سه بار فرمود: از علي چه مي خواهيد؟ (زيرا علي

�@^ �!«نب آنان نبود) سپس فرمود: به جا c
&U� G+� )@� 
9 <Z �� 7������, 1�((به  $»

راستي كه علي از من است و من از علي هستم و او بعد از من ياور و دوست هر مـومني  
 ي آيـه ولي در اينجا به معني دوسـت اسـت بـه قرينـه ي رفـع اخـتالف. ماننـد         .است))

. ((كافران در قيامت نه دوستي دارند و نه ياوري)) ﴾َولِــي َوال َنِصــيرٍ  َوالظاِلُموَن َما َلُهْم ِمــنْ ﴿
 3/335ترمذي اين حديث را با سـند حسـن روايـت كـرده اسـت. التـاج       ( ).8شوري / (

  مترجم). 

  ثانياً: چه كسي براي خالفت سزاوارتر است؟ 

ـ     � مادام كه افضيلت چهار يار نبي ز بـه  به اين ترتيب واقع شـد پـس خالفتشـان ني
  همين منوال انجام گرفت. 

است كـه امـت    � ابوبكر صديق � لذا سزاوارترين كس براي خالفت بعد از پيامبر
اسالم بر آن متفق القولند جز برخي از فرق اسالمي كه معتقدند كه سزاوارترين كس براي 

و هر كدام از دو گروه داليلي دارنـد كـه   . )1(است � حضرت علي � خالفت بعد از نبي
  ها را بيان خواهيم كرد. آن

  هستند  ����داليلي كساني كه قايل به اولويت ابوبكر

در وصف او فرمـود و قـبالً بـه     � امتيازات و صفات نيكي است كه رسول خدا -1
  آنها اشاره شد. 

                                         
اماميه معتقد به جانشيني دوازده امامند. و زيديه (كه چهار امامي هستند) و منسوب به زيد بـن علـي    -1

اما امامت  ،ي پيشين است افضل از سه خليفه �بن زين العابدين (رضي اهللا عنهم) معتقدند كه علي
  آنان را قبول دارند به اعتبار اينكه امامت مفضول با وجود افضل جايز است.
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را تعيـين   � چند روزي كه قبل از رحلـت بيمـار بودنـد ابـوبكر     � رسول خدا -2
ن اشاره ي به آن است كه سزاوارترين مردم براي امامت كردند تا با مردم نماز گزارد. و اي

  به طريق اولي سزاوارترين فرد براي امامت دنيوي نيز اوست.  ،ديني ابوبكر است. بنابراين
 روايت كرده است كه پيامبر � همان طور كه در صحيح مسلم آمده است عايشه -3

,L+���^ «در ايام بيماري (قبل از رحلت) به او گفت:  �,� 0+ Y
��Pz��(m + c
��,
(Z Q��(Zw��C }

+ �
P+ Gz@�(2 <�
� \7'2� 1�(� �+ 
9+ :� ,z,52 � ��	�G7@�� ! f+0L,
((ابوبكر و برادرت را  $»,
فرا خوان تا نوشته اي بنويسم، همانا از اين مي ترسم كـه آرزومنـدي (خالفـت را) آرزو    

منـان جـز بـه ابـوبكر راضـي      كند و بگويد كه من بهتر و برترم در حالي كه خداوند و مو
    .)1(نيستند))

بـه   �اجماع و اتفاق نظر صحابه از مهاجر و انصار در بيعت بـا ابـوبكر صـديق    -4
روز يـا   40عنوان خليفه، كه از جمله ي آنها علي (كرم اهللا وجهه) بود، كه بعد از مـدتي ( 

ي ايـن كـار   دارد بـرا  � شش ماه) به گمان اينكه او بخاطر نسبت فـاميلي كـه بـا پيـامبر    
 سزاوارتر است، بيعت ننمود، اما بعد حق برايش آشكار شد و در حضور مردم بـا ابـوبكر  

افضل و اولي نمي بود مهاجر و انصار (بـه اتفـاق    � بيعت كرد. و اگر ابوبكر صديق �
 � با او مبارزه مي كرد همان طور كـه بـا معاويـه    � آراء) با او بيعت نمي كردند و علي

  كرد.  
مـي   � است در نامه اي كه به معاويـه  � ديگر، كالم صريح حضرت عليدليل  -5

كساني كه با ابوبكر و عمر و عثمان به خالفت بيعت نمودند با «نويسد و به او مي گويد: 
همان شرايط با من بيعت كردند بنابراين كسي كه شاهد اين امـر بـوده اسـت نمـي توانـد      

نمي تواند كه بپذيرد، چون شوراي خالفت  ديگري را بر گزيند و كسي هم كه غايب بوده
فقط حق مهاجرين و انصار است (زيرا آنان آگاه و خبره ي در قرآن و سنت بودنـد و در  
صدق و درستي آنها شكي نيست) پس اگر آنان با مردي بيعت كردند و او را امام و رهبـر  

                                         
  7/110مسلم  -1
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اجماع آنـان از   خود ناميدند اين كار مورد رضاي خداوند است، و اگر كسي از انتخاب و
روي طعن و بدعت خارج شد او را بسوي آنچه كه از آن خارج شده باز گردانيـد و اگـر   
نپذيرفت و سرباز زد با او بجنگيد زيرا به راهي غير از راه مومنان رفته است. و خداوند او 
را به همان جهتي كه دوست دارد رهنمون مي سازد (كنايه از اينكه او را به سزاي اعمالش 

  .)1(»مي رساند
و در )2(شدت يافت گروهي از اصحاب را فرا خواند � و هنگامي كه بيماري ابوبكر

با آنان مشورت كرد و آنها نيز تاييد كردند سـپس   � رمخود و انتخاب عمورد جانشيني 
  گفت كه اين مطالب را بنويس:  � به عثمان

 �%& �m a0�� �1� �� a0�� �a�� �% ابـوبكر پسـر قحافـه اسـت كـه در واپسـين       اين عهد نامه ي $ ,���
روزهاي عمرش در دنيا و اولين لحظات آخرت انجام مي گيـرد، در حـال و وضـعي كـه     
كافر در آن ايمان مي آورد و بدكار درستكار مي شود و دروغگو راستگو. همانـا كـه مـن    

 اين همان چيزي است كـه عمر بن خطاب را بر شما برگزيدم، پس اگر عدالت پيشه كرد، 
و بدان اميدوار بوده ام، و اگر ستم نمود و عوض شد پس (گنـاهي بـر مـن     فكر مي كردم

نيست چون) علم غيب ندارم. من براي شما قصد خيـر داشـتم و هـر كسـي در گـرو آن      
چيزي است كه كسب مي كند و كساني كه ستم مي كنند خواهند دانست بازگشتشـان بـه   

تمام صحابه و حتي حضرت علي عهدنامـه   ،اينو با وجود  .)3(كجا و چگونه خواهد بود)

                                         
ترجمـه ي   _چاپ ايران  748چاپ بيروت (يا مكتوب ششم ص  446نگاه كنيد به نهج البالغه ص  -1

  محمد علي انصاري).

عفان و سعيد بن زيد و اسيد بن حضير و تعدادي از جمله ي آنها عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن  -2
  از مهاجرين و انصار بودند.

در اين جلسه نبود اين است كه ابوبكر صديق دو نفـر   � (علت اينكه علي 158ص  الآللينگاه: نثر  -3
. نگـاه: تـاريخ   )را مد نظر داشت يكي حضرت علي ديگري حضرت عمر در نهايت عمر تعيين شـد 

  .مترجم) 181عبدالرحيم خطيب ص  سيد -خلفاي راشدين 
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V'C����  G «فرمود: ارائه شد  يشانرا تاييد كردند زيرا هنگامي كه به ا��Z 7���� 
��;&C 1���
   .)2(((با كسي كه انتخاب شده است موافقم اگر چه عمر باشد)) .)1(»��0

اگر عمر خليفه ي بر حق نبود و خالفت را از حضرت علـي غصـب    ،گذشته از اين
مخالفت نموده بود، درسـت نبـود كـه علـي      � رده بود و با نص و فرمايش رسول خداك

چون عمـر از   .)3(دخترش را از فاطمه (رضي اهللا عنهم) به نام ام كلثوم به عقد او در آورد
  . � يك جهت دشمن اوست و از جهتي مخالف فرموده ي پيامبر

رد، مخـالف بـا شـجاعت و    او را به زور عقـد كـ   � و اينكه شيعيان مي گويند: عمر
است (كه معروف عام و خاص است) و رسوايي و تهمتي اسـت بـراي او،    �غيرت علي

(بدست  � شايسته ي جاه و مقام و قدرت (پر آوازه ي) او نيست. و سپس آنگاه كه عمر
كـه عبـارت بودنـد از:     )4() زخمي شد خالفت را به شوراي شش نفره واگذار كـرد لؤلؤابو

عبدالرحمن بن عوف و طلحه و زبير و سعد بن ابـي وقـاص (رضـي اهللا    عثمان و علي و 
عنهم) كه پس از بحث و مشورت كار را به عبدالرحمن بن عوف واگذار كردند و راضـي  

                                         
  .231نگاه: شرح تفتازاني ص  -1

و بعد از فوت  ،را تعيين كرد � با بزرگان مهاجر و انصار مشورت نمود عمر �پس از اينكه ابوبكر -2
دست بيعت دادند. (نگاه:  � مردم در مسجد مدينه عهدنامه ي او را تاييد كردند و با عمر �ابوبكر

((اگر چه عمر باشد)) علتش  :فرموده است �) و اينكه حضرت علي186ن ص تاريخ خلفاي راشدي
  سختگير است. مترجم. �اين است كه معتقد بود عمر

د: حسن و حسـين و  ان شيخ مفيد گويد: فرزندان اميرالمومنين از دختر و پسر بيست و شش فرزندان -3
ام كلثوم پس از  .است... اطمه بتولزينب كبري و زينب صغري كه كنيه او ام كلثوم است مادر اينان ف

سال هشتم هجري متولد شد و سال هفدهم (شش سال پس از فوت فاطمه (رضي اهللا عنهمـا) ) بـه   
  ...شوهر كرد � عمر بن خطاب

  . مترجم.263دكتر سيد جعفر شهيدي  -نگاه: زندگاني فاطمه ي زهرا 

خاب مـردم اسـت زيـرا آنـان نماينـدگان      واگذاري تعيين خليفه به شوراي شش نفره، به منزله ي انت -4
مسلمين در آن زمان بودند. پس اين شورا (كه متشكل از خبرگان قوم بود) مشـابه مجلـس ملـي يـا     

  مجلس نمايندگان است.
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عبدالرحمن هم حضرت عثمان را انتخاب كرد  شدند به آنچه كه او حكم كند و بر گزيند،
  اين ترتيب اجماع و توافق حاصل شد. و بيعت با او انجام شد و همه مطيع او شدند و به 

مي كنـد   � در اين رابطه، حديث ديگري نيز وجود دارد كه اشاره به خالفت عثمان
روايت كرده اند  -رضي اهللا عنها- آن را امام احمد و ترمذي و ابن ماجه و حاكم از عايشه

��2
 ���GHI«گفـت:   � بـه عثمـان    �كه حضرت! ! ,c
���&�� T����'� �� Gw��C G+Y�� 
 G7'C
@	���  )�Ue �C )�UPz(m }
'UN«)1(. اي عثمان))،    خداوند پيراهني را بر تـو مـي

پوشاند، پس اگر منافقان از تو خواستند كه آن را در آوري در نياور تا اينكه به من ملحـق  
   .)3/329(ترمذي آن را با سند حسن روايت كرده است. نگاه: التاج  .مي شود))

به عدم خلع  � يراهن در اينجا خالفت است به دليل اينكه پيامبربدون شك مراد از پ
  و كندن آن توصيه فرمود. 

شهيد شد (به علت آشوب و بلوايي كه بود) كار خالفت مدتي  �بعد از اينكه عثمان
التماس كردنـد و   �مهمل ماند تا اينكه بزرگان صحابه از مهاجر و انصار از حضرت علي

فت را بپذيرد زيرا كه در آن موقع او شايسته تـرين فـرد بـراي    او را سوگند دادند كه خال
  .)2(خالفت بود، بنابراين كساني كه حاضر بودند با او بيعت كردند

  و سزاوار او مي دانند: ���� داليل كساني كه خالفت را حق علي

 � اماميه معتقدند كه از جمله ي اصول مذهب، اعتقاد به ايـن اسـت كـه پيـامبر     -1
  را معين كرد و او را به عنوان خليفه ي بعد از خود تعيين نمود. �امامت علي

  و چنين استدالل كرده اند:  

                                         

  3/238 مشكاة المصابيحنگاه:  -1

خطاب به طلحه و زبير مي فرمايد: به خدا قسم من رغبتي بـه خالفـت نداشـتم و     196در خطبه ي  -2
ومند حكومت نبوده و نيستم ولي شما مرا به آن فرا خوانديد و آن را به من تحميل كرديد. نهـج  آرز

  مترجم. - 583البالغه ترجمه محمد علي انصاري ص 
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در هجدهم ذي الحجه از حجـه الـوداع بازگشـت و بـه      �الف: وقتي كه رسول خدا
مكاني كه آن را غدير خم مي ناميدند رسيد در آنجا (توقف كردند و) در حق علي فرمود: 

»sf7� D�C sf7� V@Z 1�s��
� 1� �
�� sf�� 1� \�� %;U�� ,«)1(.    هر كس كـه مـن))

ياور كسـي بـاش كـه يـاور اوسـت و       ،دوست او هستم علي هم دوست اوست. خداوندا
    .دشمن كسي باش كه دشمن اوست))

مطلبي در آن نيست كه تصـريح يـا اشـاره     )2(پاسخ اين است كه: به فرض صحت آن
ر و اولي است، و لفظ مولي هم به معني اولي بكار نمايد كه او براي خالفت از ديگري برت

هر كـس مـن مـوالي    «نمي رود، اين از يك جهت، و اما از جهت ديگر حضرت فرمود: 
، پس اگر � ، يعني در زمان حيات و بعد از رحلت حضرت»اويم پس علي موالي اوست

 ت پيـامبر باشد الزمه اش اين است كه بايد در زمان حيا �اين قول دليل بر خالفت علي
هم سرپرستي و مسئوليت امور را داشته باشد چرا كـه او (بنـا بـه ايـن قـول) شـريك        �

نيست) و به فرض  �حضرت در رهبري و واليت است (در حالي كه كسي شريك پيامبر
اينكه اين روايت داللت بر اولويت كند، الزم نيست كه حمـل بـر اولويـت در رهبـري و     

و اين هـم   .)3(يت در محبت و نصرت و بزرگداشت استرياست شود بلكه به معناي اولو
اولويـت در رهبـري و    � چيزي است كه ما مخالف آن نيستم، پس اگـر مقصـود پيـامبر   

���hhT�3��Z 1��L2 W 1خالفت مي بود همانـا مـي فرمـود:     �
���� )C��#N : 1��� \�� %��;U��ii)4( 

                                         

  .3/238 مشكاة المصابيحنگاه:  -1

ذكـر   � زيرا اوالً اين حديث را خود شارح به عنوان يكي از فضايل علي ،اين مطلب صحيح نيست -2
  و شيعه و سني آن را روايت كرده اند. مترجم. ت،نياً در مجموع متواتر المعني اسكرد. ثا

�sf7«از  � امام شافعي رحكه اهللا گويد: منظور پيامبر -3 V@Z 1� دوستي در اسالم است مانند آيه ي »

﴿ y7Ï9≡ sŒ ¨βr' Î/ ©! $# ’ n<öθ tΒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ¨βr&uρ t Í� Ï�≈ s3 ø9 $# Ÿω 4’n<öθ tΒ öΝ çλ m; ∩⊇⊇∪﴾ :(اين بدان خاطر است  .)١١(محمـد)

/ 3كه خداوند ياور كساني است كه ايمان آورده اند و مسلماً كافران هيچ ياوري ندارند.)) نگاه: التاج 
  مترجم. – 333پاورقي ص 

  .171نگاه: نثر الاللي ص  -4
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باش كه تحـت  ((خداوندا ياور كسي باش كه تحت اختيار و فرمان اوست و دشمن كسي 
  اختيار او نيست)). 

مي كند.  � پس حديث ((من كنت مواله...) فقط داللت بر قدر و منزلت واالي علي
از ايـن مطلـب خالفـت     �(و اگر غير از اين باشد جا دارد كه بپرسيم) اگر مقصود پيامبر

اد بود، چه چيزي مانع حضرت شد كه در آن اجتماع (انبوه و بي سابقه كه به روايتي هشت
را بـا   �هزار نفر و به روايتي ديگر يكصد و بيست هزار نفـر بـوده انـد) خالفـت علـي     

  )1(عباراتي واضح و صريح كه غير قابل تاويل و تفسير باشد اعالم نكند؟!

                                         
را در اجتماع سقيفه دكتر محمد جواد مشكور مي نويسد: مطلبي كه بر ما مجهول است آن است كه چ -1

كسي از مهاجر و انصار سخني از حديث غدير با وجود مسلميت آن بـه ميـان نيـاورده اسـت. اگـر      
به آن حديث كه از تاريخ صدور آن بيش از يك سال نمي گذشت و بايستي همـه   �طرفداران علي

ـ  د، سرنوشـت  ي كساني كه در حجه الوداع حاضر بودند آن را به خاطر داشته باشند ذكري مي كردن
چاپ سـوم   - 13اسالم طور ديگر مي شد. (نگاه: تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالم تا قرن چهارم ص 

) نكته ديگري كه قابل اهميت است اين است كه محدثان شـيعه ي اماميـه عـده ي طرفـداران     1362
اه: سـفينه  كه از بيعت با ابوبكر تخلف كردند را بين سه تا نه نفر ذكر كـرده انـد (نگـ    �واقعي علي

و در تـاريخ   .)13به نقل از تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالم ص  517البحار مجلسي ماده ي ردد ص 
در چنين اجتماعي  �يعقوبي تعداد آنان را ده نفر ذكر كرده است. (مرجع سابق) اما علت اينكه پيامبر

(در اواخر ذي قعده چنين مطلبي را فرمود چه بود؟ دكتر جواد مشكور مي نويسد: ( �در مورد علي
با زنان و ياران و كسان بسيار براي زيارت خانه ي كعبه بـه مكـه    �ي سال دهم هجري پيامبر خدا

رفت. چون سفرهايي كه پيش از اين به مكه كرده بود همگي صورت عمره داشت، ايـن تنهـا حـج    
د آن را حجه پيغمبر خدا در دوره ي زندگاني او بود و چون در آخرين سال زندگي حضرت روي دا

الوداع خوانده اند علي كه در اين هنگام از يك ماموريت جنگي از يمن فرا رسـيده و چنـد قربـاني    
براي حج پيغمبر آورده بود، كسي را به جاي خود بر لشـكريان خـويش گمـارده، بـه رسـول خـدا       

د دستي جامـه  پيوست. لشكرياني كه با وي از يمن آمده بودند غيبت او را مغتنم شمرده از غنايم چن
بازگشت و چون لشكريان را در آن حال ديد  �برداشته بر تن كردند. پس از اداي مراسم حج، علي

چرا ايشان بي فرمان من اين جامه ها را پوشيده اند؟ وي گفت:  :بر آشفت و به گمارده ي خود گفت
كه جامه ها را بر كننـد و   كه من اين جامه ها را بر آنان پوشانيدم تا آراسته و زيبا باشند. علي فرمود
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�@^ ,�@p+«ب: استدالل كرده اند به حديث  V9�� 7� 1� G�
�z> ! f+f )��9  ^��=9
زد موسـي، جـز اينكـه بعـد از مـن پيغمبـري       ((تو در نزد من مانند هاروني در ن. »,���

  نيست)).  
هارون را جانشين خود كرد و مـادامي كـه    �وجه استداللشان اين است كه: موسي

  خليفه و جانشين اوست.  �علي به منزله ي هارون باشد پس بعد از پيامبر

  جوابش به فرض صحت آن است اين كه:  

ش كرد نـه بعـد از مـرگ، و    هارون را در زمان حيات خود جانشين خوي �موسي 
را جانشين خود كرد، همان طـور   �در زمان حياتش علي �اگر بخاطر اينكه رسول خدا

 علـي  � هارون را جانشين خود نمود، الزمه اش اين باشد كه بعد از پيامبر �كه موسي
جانشين حضرت باشد، الزمه ي اين قول اين است كه مـثالً عبـداهللا بـن مكتـوم نيـز       �

در بعضي از غزوات او را جانشين خـويش   �زاوار خالفت باشد چون پيامبرشايسته و س
را جانشـين   � كرد. (همان طور كه در غزوه ي ذات الرقاع در سال چهارم هجري ابوذر

 � داللت بر جانشـيني علـي   �جانشيني هارون براي موسي ،گذشته از اين .خود كرد)

                                                                                                         
بردنـد.   � جاي خود بگذارند. لشكريان او از علي سخت برنجيدند و شـكايت پـيش رسـول خـدا    

براي فرو نشاندن اين فتنه برخاست و خطبه اي ايراد فرموده در آن ميان گفت: ((اي مردم از  �پيامبر
اه حق باشد سختگيرتر از آن علي شكوه نكنيد به خدا سوگند وي در امري كه مربوط به خدا و در ر

با اردوي خود به سوي مدينه  � توان كرد)) پس از اداي مراسم حج رسول خداباست كه از او گله 
بازگشت. در هجدهم ذيحجه سال دهم هجري در راه به آبگيري بنام غدير خم كه نزديك جايي بنام 

 ...فرود آمدند تا چندي بياسـايند ان خود شتراز  � جحفه بود رسيد. مسلمانان در آنجا با رسول خدا
همـه ي   »...من كنت مواله«فرمود:  � خطبه اي خواند و بعد از خطبه در حق علي � سپس پيامبر

عامه و خاصه (سني و شيعه) اين حديث را نقل كـرده انـد منتهـا محـدثان عامـه آن را مربـوط بـه        
جانشيني او. (نگاه: تاريخ شـيعه و   نارضايتي لشكريان علي از او مي دانند و محدثان شيعه مربوط به

  .مترجم) 6-4ص  -فرقه هاي اسالم 
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از موسي فوت كرد پس وجه شـبه اي  زيرا كه هارون قبل  ،نمي كند � بعد از رسول خدا
  .)1(را كه قصد كرده اند باطل است

$ ﴿ مائده ي سوره 55 ي آيهج: استناد كرده اند به  uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9 uρ ª! $# …ã&è!θ ß™u‘uρ tÏ% ©!$# uρ 

(#θãΖtΒ# u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθ è? ÷σ ãƒuρ nο 4θ x.̈“9 $# öΝèδuρ tβθ ãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪﴾  خدا و پيغمبر او و ((تنها

مومناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را بجا مي آورند و زكات مال 
  (تفسير نور) .به در مي كنند))

در حال ركوع بود كه فقيـري آمـد و در    � (در شان نزول اين آيه) گفته اند كه علي
ين آيه در حق او نازل هم (انگشترش را) به او صدقه داد و ا � خواست كمك كرد، علي

  شد.  
اماميه گفته اند: مراد از (ولي) در اين آيه واليت به معني رهبري است كه منحصر بـه  

öΝèδuρ tβθ﴿و كساني است كـه ايمـان آورده انـد. و مـراد از      �خداوند و پيامبر ãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪﴾ 

  چون او در حال ركوع صدقه داد.  ،است �علي

  پاسخ آن به چند وجه است: 

اول: اين آيه در شان تمام مهاجرين و انصار نازل شده است به دليـل اينكـه بـا     وجه
اسـت، اگـر چـه گـاهي      »الـذين «آمده است و اين معني حقيقي  »الذين«صيغه ي جمع 

مجازاً حمل بر مفرد هم مي شود، اما در اينجا دليلي بـراي صـرف نظـر كـردن از معنـاي      

öΝèδ﴿ظاهري آن وجود ندارد. و اما مراد از  uρ tβθ ãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪﴾   ركوع حسي و عملـي نيسـت، 

بلكه مراد از آن خشوع و فروتنـي اسـت،    ،زيرا صدقه دادن در حال نماز مبطل نماز است
مهونَ).  يعني (وعَخاش  

                                         
بـوده   � از اين فرموده دلجويي از علـي  � چنان كه پيش از اين بيان شد مراد رسول خدا ،بنابراين -1

 � به تبوك برود دلتنگ شد لذا به پيامبر � از اينكه نمي توانست با رسول خدا � زيرا علي ،است
در ميان زنان و بچه ها مي گذاري؟ حضرت هم فرمود: تو نزد من مانند هاروني در نزد گفت: آيا مرا 

  موسي. مترجم.



    

  35  خالفت و امامت
  

وجه دوم: از لفظ (ولي) معناي رهبري الزم نمي آيد بلكه گاهي مراد از آن ياور و 

‰pκš$﴿ عد از آن يعنيب ي آيهدوست و همسر و رييس است. و  r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚−G s? 

t Ï%©!$# (#ρ ä‹ sƒªB$# óΟ ä3uΖƒÏŠ #Yρ â“ èδ $ Y6Ïès9 uρ zÏiΒ šÏ%©! $# (#θè?ρ é& |=≈tGÅ3 ø9 $# ÏΒ óΟ ä3Î=ö6s% u‘$ ¤� ä3ø9 $# uρ u !$u‹Ï9 ÷ρ r&﴾ 

ه دوستي نگيريد كساني را از اهل كتاب (يهودي و مسيحي) و از كافران ب ،((اي مومنان
كه دين شما را مسخره مي كنند و به بازي مي گيرند)) مانع از آن مي شود كه در اينجا 
(ولي) به معني رهبر باشد زيرا ممكن نيست كه در اين آيه اولياء را (كه جمع ولي است) 

چون به ذهن هيچ يكي از مومنان خطور نكرده (و نخواهد كرد) كه  ،به معني رهبر، گرفت
هود يا نصاري كسي را خليفه كنند. (اما طرح دوستي و رفت و آمد به عنوان همكار و از ي

همسايه قابل تصور بوده است لذا خداوند اهل ايمان را از دوستي با آنان بر حذر داشته 
  .است)

به عنوان خبر، براي كسي به كار مـي رود كـه در وقـت     »!H��9«در  حصروجه سوم: 

دد و مشكوك باشد. وقتي كه ايـن آيـه نـازل شـد، در مـورد      شنيدن خبر نسبت به آن متر
 � خالفت هيچ اختالفي وجود نداشت زير آن موقع عصـر نبـوت بـود (و رسـول خـدا     

نيست اگر  »!H9«حضور داشت) و امامت به نيابت از نبوت است، پس دليلي براي آوردن 
از خبـر عـاري و    معناي آن، چيزي باشد كه شما مي گوييد، زيرا مادامي كه ذهن مخاطب

$ ﴿نيست، بنـابراين مـراد از   حصر  و »!H��9«خالي است، نيازي به آوردن  uΚ‾Ρ Î) ãΝä3–Š Ï9 uρ ª! $#﴾ 

  فقط ياري و دوستي است. ر
و گاهي بر اولويت او براي خالفت چنين استدالل مي كنند كـه او پسـر عمـوي     -2
پس از راه وراثت هم  ،و از ساير خلفا به حضرت نزديكتر بوده است ،بوده است � پيامبر

  باشد او سزاوارتر است. 

  جواب آن به دو وجه است: 

مسلماً اسالم امامت را بر مبناي وراثت تاييد نمي كند بلكه مسلمانان خود مـي  اوالً: 
  توانند با هر كسي از قريش كه مي خواهند او را خليفه نمايند بيعت كنند. 
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نسـبت بـه آن    � اً عباس عمـوي پيـامبر  اگر اصل، مبتني بر وراثت باشد مسلم ثانياً:
  نزديكتر و از نظر سن هم بزرگتر بود. � به پيامبر � سزاوارتر بود زيرا كه او از علي

دامـاد رسـول    � و چه بسا گاهي بر اولويت او چنين استدالل مي كنند كه علـي  -3
  است.  �خدا

سـزاوارتر از   � جوابش اين است كه: اگر اصل مبتني بر دامادي باشد مسلماً عثمـان 
  .)1(را عقد كرد �چون عثمان دو دختر پيامبر ،است � و ابوبكر � علي

                                         
  .درباره ي خالفت و برخورد او با ديگر خلفاي راشدين) �(ديدگاه علي-1

را به خالفت بر گزيننـد بـه ايشـان     �هنگامي كه مردم قصد داشتند علي  �پس از كشته شدن عثمان 
را رها كنيد من هم مثل يكي از شما هستم و شايد كه من نسبت بـه كسـي كـه او را    فرمود: اگر مرا 

ولي امرتان قرار مي دهيد شنواتر و فرمانبردارتر باشم، و من اگر براي شـما وزيـر باشـم بهتـر از آن     
ترجمه ي محمد علي انصاري) عالم شيعه شيخ هادي  241است كه امير باشم. (نگا: نهج البالغه ص 

را نقل كـرده اسـت، در قسـمتي از آن     �غطاء در كتاب مستدرك نهج البالغه، نامه ي عليكاشف ال
چنين گويد: ((. . . پس با ابوبكر از راه خيرخواهي مصاحبت كردم و در آنچه  �حضرت امام علي 

خدا را فرمان مي برد با كوشش تمام او را اطاعت نمودم، آنگاه چون به حال احتضار در آمد، واليت 
كومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموديم و خيرخواهي نشـان داديـم...)). (بـه    و ح

به كوشش استاد محمد رضا حكيمي و عبدالكريم بي آزار شيرازي كه  21ص  -نقل از مشعل اتحاد 
پـس از   �هر دو از محققين شيعه هستند). و دكتر محمد جواد مشكور مي نويسد: ((سرانجام علـي 

 :دست بيعت داد. به قول ابن اثير پس از شش ماه بيعت كرد. ابن قتيبه گويـد  �ز به ابوبكرچهل رو
علي كسي به پيش ابوبكر فرستاد و او را به خانه ي خويش  ،چون فاطمه (رضي اهللا عنها) در گذشت

ر خواند. ابوبكر به خانه ي علي آمد و در آنجا عده اي از بني هاشم جمع بودند. علـي رو بـه ابـوبك   
اين كه ما با تو بيعت نكرديم از جهت انكار فضيلت تو نبود، از اين جهت  ،اي ابوبكر :كرده و گفت

بود كه مي دانيم در اين كار ما را حقي است و تو بدون مشورت با من بدين كار دسـت زدي. پـس   
جـا خـواهم   وعده گاه ما فردا در مسجد خواهد بود و من ان شاء اهللا براي بيعت بـدان   :آنگاه فرمود

چون بيعت علي به انجام رسيد ابوبكر سه روز پياپي از مردم خواست كه اگر از بيعت خويش .... آمد
ما بيعت خود را با  :ناراضي هستند مي توانند بيعت خود را با وي فسخ كنند. علي برخاست و گفت
و امامـت بـر مـا در     تو فسخ نمي كنيم و اين كار را نخواهيم كرد زيرا رسول خدا تو را در كار دين
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  بعد از اين مباحثي كه گذشت مي گويم (شارح): 

و اينكه كدام يك اولـي و افضـل    ،اين اختالف خدمتي به اسالم و مسلمانان نمي كند
ندن از اهداف بلكه باعث عقب ماندگي و دور ما ،اند موجب پيشرفت مسلمانان نمي شود

افضـل و سـزاوارتر از    �مهمي مي شود كه اسالم مبلغ آن است. و به فرض اينكـه علـي  
اگر آن طوري كـه   - مامتانتخاب اين سه تن به ا :ساير خلفاي راشدين باشد، مي گوييم

آيا غير از ايـن اسـت كـه آنـان بـه اسـالم و        -مان مي كنيد خالف واقع بوده استشما گ
د و امور خالفت را به نحو احسن و اكمل انجام دادند؟ و آيا مـراد  مسلمانان خدمت كردن

از خالفت غير از اين است؟ پس برانگيختن اين امور اختالفـي بعـد از گذشـت چنـدين     
قرن، جز برانگيختن كينه و دشمني چيزي نيست و هيچ خدمتي به امت اسالم نمي كند و 

  پيشرفت آن نمي شود.  ي Ĥيهم
همان طور كه گفتيم با آنان بيعت كرد و همراه آنها جهاد  �علي و با وجود اين، امام

نمود و پشت سر آنان نماز جمعه و جماعت و عيد قربان و رمضان را خوانـد. و از ميـان   
اسيران آنان مادر محمد بن حنفيه را به عقد خود در آورد. پس اگر خالفتشان شرعي نبود 

  .)1(جايز نبود �مسلماً چنين اعمالي براي علي

                                                                                                         
 .نماز مقدم داشت، پس كيست كه بتواند تو را در اداره ي امور دنياي ما باز دارد و واپـس انـدازد))  

   .)12و  11(نگاه: تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالم ص 
: را چنين ذكر مي كند � حاج شيخ عباس قمي از علماي شيعه در كتاب منتهي االمال اساس پسران علي

محمد االكبر، عباس، ابوبكر، عمـر، عثمـان، عبيـداهللا، جعفـر، عبـداهللا،       ،�امام حسين �امام حسن
). و مرحـوم عالمـه   26ص  –محمد االصغر، يحيي، عون و محمد االوسط. (به نقل از مشعل اتحـاد  

) مي نويسد: مسائل موسي جار اهللا) أجوبةسيد عبدالحسين شرف الدين عالم بزرگ شيعه در كتاب ((
پشت سر ابوبكر و عمر، از راه تقيه نبوده چون امـام منـزه و دور اسـت از اينكـه      � علي ((اما نماز

  ) مترجم.26(نگاه: مشعل اتحاد ص  .عبادت خود را بطور تقيه انجام دهد))

و نيز وقتي كه دو دختر يزدگرد (پادشاه ساساني كه در زمان حضرت عمر در جنگ قادسيه شكسـت   -1
، حضرت امير يكي را (بي بي شهربانو را) به عقد امام حسين و ديگري را خورد) را به مدينه آوردند

به عقد محمد بن ابي بكر در آورد. محمد بن ابي بكر از وي صاحب پسري شد بنام قاسم كـه او بـا   
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بسـيار   :و گاهي مي گويند كه امام اين كارها را بنا به تقيه انجام داده است، مي گوييم
بعيد است از پدر حسنين كه حق را نگويد و خاموش بماند چـرا كـه در شـان و مقـام او     
نيست، و چگونه ممكن است كسي كه براي باطل لحظه اي سر خم نكرده است باطـل را  

ا بنا به اجتهادي كه مخالف با شريعت است خالفـت آنـان را   تصديق و تاييد نمايد. و چر
چنين اتهامي شخصيت بسيار ارجمند او را تباه مي كند. و اگر عادت  ،تاييد نمود؟ بنابراين

  و راه و روش او تقيه بود؛ پس چرا با معاويه تقيه نكرد؟ 
ادثي كـه  او را ملزم كرده بود (در حـو  �و شايد برخي از آنان بگويند كه رسول خدا

  بعد از حضرت پيش مي آيد) آشوبي بپا نكند و شمشيري از غالف نكشد. 
اين از آن اموري است كه بـا روش حكومـت و (كشـور داري) جـور در      :مي گوييم

اگـر   ،زيرا موجب هرج و مرج در حكومت اسالمي مـي شـود. گذشـته از ايـن     ،نمي آيد
كرده است) پس چـرا در جنـگ   چنين توصيه اي به او  �چنين بوده است (و رسول خدا

  جمل و صفين آن را بكار نبست؟ 
راشدين را در خالفت به ترتيب بيان كرديم، معلوم مـي   يبعد از اينكه اولويت خلفا

  .)1(شود كه مدت خالفت (كامل و حق) سي سال بوده است

���S«فرمود:  �زيرا رسول خداC  G7E�E ���,�@>  c
��LU� ��N %E  c
���7B�«)1(. 

 .ت (حقه) بعد از من سي سال است سپس تبديل به پادشاهي ظالمانه مـي شـود))  ((خالف
  آن را امام احمد و ترمذي و ابو داود روايت كرده اند. 

                                                                                                         
دختر عموي خود اسماء دختر عبدالرحمن ابن ابي بكر ازدواج كرد و از وي دختري بنام ام فروه بـه  

گرديد، و از اين جهت امام صادق مي فرمود:  � و مادر امام صادق � ر امام باقردنيا آورد كه همس
  . مترجم).27((ابوبكر از دو راه جد مادري من است) (نگاه: مشعل اتحاد ص 

مراد خالفت كاملي است كه آميخته با امور خالف و شرعي نباشد و گرنه بر امويان و عباسـيان نيـز    -1
  خليفه اطالق شده است.
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و اگر مدت خالفت خلفاي راشدين جمع شود همان طور كه پيش از اين گفتـيم بـه   
   .)2(سي سال مي رسد. واهللا اعلم
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الزم است كه مسلمانان امام و رهبري داشته باشند تا احكام و تنبيهات شرعي را 

اجرا كند و از مرزهاي اسالمي پاسداري نمايد و لشكريان را آماده و مجهـز كنـد و   

                                                                                                         
مْلك را مْلك و ملك نيز گفته اند. و عضوض (گزنده و نيشدار) به معني عاض يعني بعضي از آنها به  -1

بعضي ديگر ظلم مي كنند و چنين تعبيري براي اين است كه اگر كسي به انساني ظلم كند گويي كه 
  .3/7 مشكاة المصابيحاو را نيش زده و گاز گرفته است. نگا: 

روايـت مـي    �) رضي اهللا عنه، از رسول خـدا �سفينه (غالم آزاد شده ي پيامبرسعيد بن جمهان از  -2

���S«فرمود:  �كند كه حضرتC  :+ G7E�E ^(��@> TU� %E«        سـپس سـفينه گفـت: كـه مـا مـدت
به او  :خالفت ابوبكر و عمر و عثمان و علي را حساب كرديم ديديم كه سي سال است. سعيد گويد

) هستند. سفينه گفت: فرزندان زرقـاء (زور و  �كنند كه خليفه (رسول خدا گفتم: بني اميه گمان مي
  كج خلقي) دروغ مي گويند بلكه آنها پادشاهاني هستند از بدترين پادشاهان. 

  ) 3/40اين حديث را اصحاب السنن (صاحب كتب حديث) با سند حسن روايت كرده اند. (نگاه: التاج 
معاويه و كساني كه بعد از او آمدند خليفـه نبـوده (هماننـد خلفـاي     و عالمه سعد الدين تفتازاني گويد: 

  ). 181راشدين) بلكه پادشاه بودند. (نگاه: شرح العقائد ص 
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زكات اموال مردم را بگيرد و ياغيان و دزدان و راهزنـان را سـركوب كنـد، و نمـاز     

ربان را اداره و اقامه نمايد، و اختالفات و منازعـات مـردم را حـل و    جمعه و عيد ق

فصل كند، و دختران كبيره و صغيره بي سرپرست را (در صورت نيـاز و مصـلحت)   

شوهر دهد و براي پسران بي سرپرست زن بگيرد و غنايمي را كه بدسـت مـي آيـد    

  (عادالنه) تقسيم نمايد. 

پنهان و در حال انتظـار، و بايـد كـه از     سپس الزم است كه امام حاضر باشد نه

قريش باشد زيرا از غير قريش جايز نيست و (قريش هم) تنها اختصاص به بني هاشم 

و فرزندان علي (رضي اهللا عنهم) ندارد. و الزم نيست كه امام معصوم باشد يا برترين 

د و (و داناترين) مردم زمان خود باشد، و شرط اين است كـه مسـلمان و آزاد و مـر   

عاقل بوده و صالحيت و قدرت اجراي احكام و حفظ مرزهاي اسالم و گـرفتن حـق   

  مظلوم از ظالم را داشته باشد. 

  شرح اجمالي: 

  از جمله شرايطي كه بايد در امام باشد اين است كه: 

هنگامي كه مهـاجرين و   � قريشي باشد و اين شرط بنا به روايتي است كه امام علي
اختالف نظر پيدا كردند (و گفتند اميري از ما و امير از شـما) روايـت    انصار در تعيين امام

�«فرمود:  � كرد و گفت: رسول خدا����20 �� 1�  .)1())امامان از قريش اند(( »

                                         
حاكم و بيهقي آن را روايت كرده و صحيح دانسته اند. و ابن حجر (رحمه اهللا) گويد: حديثي اسـت   -1

بيـان كـرد    �ن روايت را حضرت ابوبكر(قول ديگر اين است كه اي 3/189حسن. نگا: فيض القدير 
 � زيرا وقتي كه مهاجر و انصار در سقيفه جمع شدند و به بحث درباره ي خالفت پرداختنـد علـي  

!G «به اين مطلب اشاره مي كند و مي فرمايد:  144حضور نداشت. منتهي حضرت امير در خطبه ي 
%�
� 1� 1q=�� �3� : �7>0� �20� 1� � .مان از قريش و ثابت در بطن هاشم اند))((همانا اما $»����

  ترجمه ي محمد علي انصاري.) 372نهج البالغه ص  :((نگا



    

  41  خالفت و امامت
  

كسي از صحابه منكر آن نشد پس و اين حديث اگر چه خبري است واحد، اما چون 
نا به حديثي كه بخاري و مسلم و نيز ب ،كم خبري است كه متفق الراي و قطعي استحدر 


 ,'^ �p2 f\ ��3 ��«روايت كرده اند كه حضرت فرمود:  � از رسول خدا� �20� : 0�
G
@E� b
@�� 1�«)1(.   

((پيوسته اين امر (امامت و خالفت) در قريش باقي است تا زماني كه دو نفر از مردم 
باشـد.   �ي هاشم و فرزندان عليباقي باشند)) با وجود اين الزم نيست كه امام فقط از بن

چون خلفاء سه گانه (ابوبكر و عمر و عثمان رضي اهللا عنهم) از بني هاشـم نبودنـد بلكـه    
  .)2(قريشي بودند

  آيا الزم است كه امام و پيشواي مسلمانان معصوم باشد؟ 

الزم نيست كه امام يا خليفه معصوم باشد زيرا امت اسالم بر خالف ابوبكر و عمـر و  
  رضي اهللا عنهم اجماع كردند با وجود اينكه معصوم نبودند.   عثمان

 ي سوره 124 ي آيهاما اماميه معتقدند كه امام بايد معصوم باشد و دليلي ندارند جز 
گفت: خداوند آيا از دودمان من كسي را پيشوا و پيغمبر  �بقره (وقتي كه ابراهيم

‰Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï﴿ :خواهي كرد؟) خداوند فرمود ôγtã tÏϑ Î=≈©à9 ((پيمان من به ستمكاران  ﴾∪⊇⊅⊆∩ #$

نه ظالم به آن مي رسد و نه آن  ،نمي رسد)) و گفته اند كه امامت عهد و پيمان امت است
  و كسي هم كه معصوم نيست ظالم است.  ،به ظالم مي رسد

                                         
نشر و توزيع توسط رئاسه البحـوث   3/1452چاپ مكتبه االسالميه استانبول و مسلم  4/155بخاري:  -1

  واالفتاء در عربستان سعودي.

ورت عدم وجود فردي از قـريش كـه واجـد    اصل اين است كه امام و رهبر از قريش باشد اما در ص -2
  الشرايط باشد، هر كس ديگري كه نسبت به زمام بهتر بود انتخاب مي شود. 

  مترجم. - 122جلد چهارم بحث پيشواي مسلمانان ص  -مال عبدالكريم مدرس  -نگاه: شريعت اسالم 
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جواب: مسلماً نمي توان پذيرفت كسي كه معصوم نيست ظـالم اسـت، چـون ظـالم     
ناهي كه از بين برنده ي عدالت شخص است مـي شـود و توبـه    كسي است كه مرتكب گ

  .)1(نمي كند و آن را جبران و اصالح نمي كند

  و آيا الزم است كه امام و رهبر برترين و داناترين مردم زمان خود باشد؟ 

حقيقت اين است كه معيار امامت، اهليت و توانـايي و صـالحيت علمـي و سياسـي     
علمي و پرهيزگاري برترين فرد زمان خود باشد. بـه دليـل    و الزم نيست كه از نظر ،است

تعيين خليفه ي بعد از خود را به شوراي شش نفره اي از صحابه  �اينكه عمر بن خطاب
  و شكي نيست كه برخي از آنان برتر از بعضي ديگر بودند.  ،ي كرام واگذار كرد

  شرايطي كه بايد امام و رهبر واجد آن باشد چيست؟ 

زيرا عكس اين شـروط موجـب    ،كه امام و رهبر واجد شرايط زير باشدواجب است 
  ان در نظام دولت و حكومت مي شود:خلل و نقص

  رهبر بايد داراي واليت كامله باشد يعني صفات زير را دارا باشد:  -1

براي اينكه امامت نوعي  ،پس امام مسلمانان نمي تواند كافر باشد: مسلمان باشد: 1-1

﴿ :فرمود 141نساء آيه  ي سورهو در  ،اري استحكومت و زمامد s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª! $# tÌ� Ï�≈s3 ù=Ï9 

’ n?tã tÏΖÏΒ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪﴾  و هرگز خداوند كافران را بر مومنان چيره نخواهد))

  .)2(ساخت))
زيرا تحت اختيار خود  ،پس غالم و برده نمي تواند رهبر باشد :: آزاد و حر باشد2-1

(او را حقير و خوار مي  .)3(و اين افزون بر نظري است كه مردم نسبت به او دارندنيست، 
  دانند).

                                         
  .238شرح تفتازاني ص  -1

اهل نكنند و به تن پروري و راحت طلبي خـو  در صورتي كه اهل ايمان در وظايف خود سستي و ك -2
  نگيرند. مترجم.

  اين شرط امروزه منتفي است. مترجم. -3
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چون كسي كه مجنون است يا از نظر عقلي نقصاني دارد نمي تواند  :: عاقل باشد3-1
  امام باشد. 

زيرا بچه خود محتاج به سرپرست است تا چه رسد به اينكه مسئول  :: بالغ باشد4-1
  ي باشد.  و سرپرست ديگر

پس زن نمي تواند امام و پيشواي مسلمانان باشد بخـاطر ضـعف در    :: مرد باشد5-1
عاطفه و نقص در دين و عقل او (كه بحث تفصيلي آن در مبحث دوم تحـت عنـوان: آيـا    

  .زن بوده است، مطرح شد) ز غير بشر يا از جنسپيامبري ا
بهبود بخشد و با قدرت  بتواند سياست داخلي و خارجي دولت را اصالح كرده و -2

  و اقتدار باشد تا بتواند امور دولت را در اختيار گيرد. 
و فردي شجاع باشد تا بتواند احكام الهي  ،شايستگي عملي داشته و داراي قدرت -3

 زم را انجام دهد و مانع متجاوزانرا اجرا كند و (در حق خالفكاران) تنبهات و مجازات ال
   .)1(ر و حافظ سرزمينهاي اسالمي و حقوق آنان باشد(به حقوق مردم) شود پاسدا

  آيا پيشوا و رهبر به سبب انجام گناه يا ظلم (از مقام خود) بر كنار مي شود؟ 

و از جملـه ي آنهـا عـادل و صـالح و      ،شرايطي كه بايد امام واجد آن باشد بيان شـد 
باشد پـس اگـر در   و هرگاه كه نصب رهبر محتاج به اين شروط ن .2معصوم بودن امام نبود

(دليـل   .)3(اثناء عهده داري امامت مرتكب گناه يا ظلم شد به موجب آن معزول نمي شـود 

                                         
  .3نگا: شرح المواقف  -1

. شرط رهبر مسلمانان اين است كه مسلمان و بالغ و آزاد و مذكر و قريشي نسب و مجتهد در ديـن و  4
جلد چهارم  -مال عبدالكريم مدرس -م عادل و دلير و بيباك و هوشيار و توانمند باشد. شريعت اسال

  مترجم.  -122ص 
اگر گرفتار رهبري فاسق شديم در اموري كه آشكارا مخالف با دستور دين اسالم نباشد او را اطاعت  -3

مي كنيم و تا حدي كه در توان داريم تالش مي كنيم كه امورات مسـلمين درسـت برگـزار شـود و     
جلـد   -وب در بـين مسـلمين ايجـاد شـود. شـريعت اسـالم       اجازه نمي دهيم كه هرج و مرج و آش

  مترجم. -4/122
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اين قول اين است كه) امت اسالم دنباله رو بسياري از اميـران و پادشـاهاني كـه مرتكـب     
د گناه و ظلم شده اند بوده و فرامين آنان را پذيرفته اند و با اجازه ي آنها نماز جمعه و عي

و ايـن راي حنفيـه و حنابلـه و    . )1(آورده اند و بر آنان نشوريده اندقربان و رمضان را بجا 
   .)2(مالكيه و قول راجح در مذهب شافعيه است

  آيا تعدد امام و رهبر جايز است؟ 

زيـرا در غيـر ايـن صـورت      ،بيعت با بيش از يك امام براي مسلمانان جـايز نيسـت  
ين آنان خواهد شد و اين وضع مخالف با حكمت نصب موجب تفرقه و زد و خورد در ب

   .)3(امام است

                                         
علماي سلف اوامر چنين حاكماني را به ناچار و براي جلوگيري از فتنه و آشوب پذيرفته انـد، زيـرا    -1

شرايطي فراهم نبوده است تا بتوانند عمالً حاكم ظالم را عزل كنند و فردي عادل را منصوب نمايند. 
سياسي و اجتماعي چنان بود كه مسلمانان بتوانند فردي عادل و صالح را رهبـر خـود    اما اگر شرايط

Ÿω﴿كنند بر آنان واجب است كه چنين وظيفـه اي را انجـام دهنـد بـدليل      uρ ôìÏÜè? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ ¸ϑÏO# u ÷ρ r& #Y‘θ à�x. 

Ÿω﴿)). ) ((و از هيچ كدام ازگناهكاران و بيدينان شان فرمانبرداري مكـن 24(االنسان:  ﴾∪⊇⊅∩ uρ (#θ çΡuρ$ yès? 

’n?tã ÉΟøO M} $# Èβ≡ uρ ô‰ãèø9 $# uρ﴾  :ــتيباني    )٢(المائــدة ــاري وپش ــتمكاري ي ــاوز و س ــديگر را در راه تج ((و هم

  مكنيد)). مترجم.

1 ���
C�^ عالمه سعدالدين تفتازاني مي نويسد:  -2��+g� G O
��� T�3��Z� 7��v�� �8@�
��, \p���@2 �
���
�+��$ �+� <.��5�	 + K>
8�� G 1� �&�+f7�� <��2 � ^�C
��� �@� ?s���j� 0�@2 �&LC )�8@� 0�@2 f )9

يعني: از امام شافعي رحمه اهللا نقل شده كه امام به سبب گناه و ظلم عزل مي شود همـين طـور هـر    
قاضي و اميري. و اصل مساله در نزد شافعي اين است كه فاسق از جمله ي كساني نيست كه اهليت 

  دارند زيرا فاسق به خود رحم نمي كند پس گونه به ديگران رحم مي كند؟ واليت و امارت را 
  مترجم. - 186شرح العقايد تفتازاني با حاشيه كستلي ص 

و برخي گفته اند: منظور از عدم جواز دو خليفه اين است كه در يك كشور يا چنـد كشـور مجـاور     -3
هم دور باشند و امام يا خليفـه نتوانـد   يكديگر خالفت كنند، ليكن هنگامي كه كشورهاي اسالمي از 

به امور ممالك ديگر رسيدگي كند جايز است خليفه يا امام ديگري در كشورهاي دور از مقر خالفت 
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اگر كسي به زور فايق آمد و بر حكومت مستولي شد آيا امام محسوب مي 

  شود؟ 

اگر كسي به زور بدون بيعت مسلمانان بر حكومت و امامـت مسـتولي شـد در     ،آري
دنيا و دين كه مترتـب   و هر امري از امور ،صورتي كه مسلمان باشد به او اعتماد مي شود

بر فرمان او يا موكول به وجود و اجازه ي او باشد صحيح است. (مـادام كـه مخـالف بـا     
  دستور اسالم نباشد).

                                                                                                         
تعيين شود تا مصالح عمومي را زير نظر گيرد و از جمله ي علماي ناموري كه اين عقيده از آنان نقل 

ن است و امام الحرمين در كتاب االرشاد نيـز بـدين   شده است استاد ابواسحاق اسفرايني شيخ متكلما
راي متمايل شده است... و بعضي اين نظر را به دليل اجماع رد كرده اند، ولي دليل آن روشن نيست، 
چه اگر در اين باره اجماعي وجود مي داشت استاد ابو اسحاق و امام الحرمين كه به معرفت اجمـاع  

ترجمه ي محمد پروين گنابادي جلد  -نگاه: مقدمه ي ابن خلدون آگاه ترند مخالفت نمي كردند.... (
  مترجم). – 369اول ص 



  

  

  عالمه سيد عبدالرحيم مولوي كرد ديدگاه

  هجري قمري 13از علماي قرن 

  هـ1300متوفي 

  درباره ي خالفت و امامت
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  امامت و شروط آن از نظر اهل سنت و شيعه اماميه

  )1(از آن جمله يكي نصب امام است      بي واجب به سمعي بر انام است 

                                         

� �1 ��@=^امامت رياست عامه است در امر دين و دنيا ( -1C�P �    و چون كه مرجع امامـت قيـام بـه ،(
بي  امامت است و قيام به امامت از افعال مكلفين است، بنابر آن به فروع اليق است نه به اصول، بلكه

تردد از فروع، لكن چون اعتقادات فاسده در بين خلق در آن حاصل شده نزديك شده كه بسياري از 
 قواعد اسالم منهدم شود، او را ملحق به ابحاث علم كالم كرده اند. و پيش ما معشر اهل سنت سمعاً

بـر  بر خلق نصب امام واجب است چرا كه چنان كه در جهت سادسه اشاره بدان مـي رود وجـوب   
حق تعالي معني ندارد زيرا كه حسن و قبح عقلي معلوم نيست و حسن و قبح شرعي معلوم است كه 
نسبت به حق تعالي از هذيان گفتن و ناداني جاهالن است. و شروط امامت از قول ناظم  رحمه اهللا: 

افضل  گم مسمي اسم معروف معلوم است. به ضبط و ربط و حفظ از بهر اسالم، تا قول او: چو عنقا
زمان را توجيه كرده اند كه تقديم مفضول علي االفضل قبيح است در اقامه ي قوانين شرعيه و تقديم 
مساوي ترجيح مي خواهد، و اين مردود است اول به منع اگر قبح به معني اين باشد كه تـاركش در  

باشد در مجاري  نزد خدا مستحق ذم و عقاب است، و ثاني به عدم االفاده اگر به معني عدم ماليمتش

,7B8�� G7L2 H\ !«عقول و عادات، بلكه هم ممنوع است  F+� �U.+ ����  12����� ��
����, �
��&'��
 )=�9� TU	��+0�� \
m �
�(9f KC��&�i     و ترجيح مساوي بدان جهت مي شـود، و هـم علـم محـيط ،

$!﴿ خاصه ي عالم الغيوب است كه tΒuρ ΟçF� Ï?ρ é& zÏiΒ ÉΟù=Ïèø9 $# āω Î) WξŠÎ=s% ∩∇∈∪﴾  :را فراموش كـرده   )٨٥(االسراء

است. بايست كه از مبين يا ازامامش بپرسد و انتصاب هاشم را براي آن گفته اند كـه خالفـت ائمـه    
را نفي كنند، و بر آن بي شبهه شبهه اي هم ندارند چه جاي حجت، و علوي را شرط كرده اند  هثالث

و عصـمت را   ،لمين بر خالفت همگي كـافي اسـت  كه خالفت بني عباس را نفي نمايند. اجماع مس

) c
>
&��� 7=@��� g� Q/�� )97L��
u��  Q� 7��+ c
�7��� G7L2 G ��G �&��	� g� �;�� %U�����
� f 
�� 7� )9�� ,�	
��� \
@2  0'(Cf!  !<�U�N 0P* �
�) زيرا كه محوج به نصب امام جـواز خطـا بـر    

��9( +��7 «طا بر او جايز باشد محتاج امام ديگر مي شود و هكذا، امت است در علم و عمل. هرگاه خ
 c
B�
9 G
L� �� )� 
�C
m �� 7�� �AU�«  شرط كرده اند. رد اول به منع جامع قياس است كه نبي

مبعوث من اهللا و ادعايش مقرون به معجزات داله بر عصمت از كذب و ساير امور مخلد به مرتبه ي 


� T�3Z f�g �«نبوت است، �wC n78� )=�9 G !  %6 <&=> f 123�� �
=��������� �C0��  !  )/� �C
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  به قدرت در ره تنفيذ احكام       به ضبط و ربط و حفظ از بهر اسالم 
    مذكر، حر و پاكيزه نژادش        مهيا اجتهاد و عدل و دادش  

  نشسته بر سرير حكم و تدبير        ز اوالد قريش پاك تخمير 
ــن را          )1(به راي اهل حل و عقد آن گاه  ــور دي ــاهر كش ــه ظ ب

  شهنشاه

                                                                                                         

�
;(/f�� �بـه   )، و در عدم كذب در بيان احكام علم و عدالت و اسالم كافي است. و رد ثالـث ����

����h ��اين است كه ��� 	� Q/72 f�&��  ,%U��� 1� �BC <�8�
,wCG �&��	� + 7���� ,%��U��� 1� %�
f� %U�9 �C %U>�� �2 � G+ �� �2 �  r�7v �	
��� \
@N f+7��=@�� �;� ��0	� G7L2 G� 
��>0�����  7��� H��Z

+i12¡8	� �$  
به جهات متعدده در جاي خودش قرار داديم، و  -وجههكرم اهللا -يعني حضرت اميرالمومنين علي را  -1

در اجتهـاد و در اطـالع بـر ادلـه و      :است بدان گونه مقرر نمـوده ايـم. اوال   � آنچه اليق شان علي
اسـداهللا   :نصوص و در آگاهي از ظهر و بطن آيات و احاديث و عقل و فهم قصوري نداشته. و ثانيـاً 

صاحب پشت و قوه و كثرت توابع مثل بني هاشم و بني  كر و فر و صاحب شجاعت و حيدر كرار با
پسـران   :المطلب بوده كه مشهور است چطور با غيرت و حميت و شوكت و آماده بوده انـد. و ثانيـاً  

و بـا او   ،داشـته اسـت   -رضي اهللا عـنهم -(مثل) حضرت حسن و حسين و عم مثل حضرت عباس 

�� «بودند  
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@(�� 7�(2��  )���&'N $iهيچ كـس از   � پس معلوم شد كه بي علم و اذن و تجويز علي
خلفاي ثالثه خليفه نشده، و در رتبه ي چهارم به علم و اجتهاد خود و راي اهل حل و عقد آن وقت 

در هـر مقـامي    ،تخليفه شد چنان كه ائمه ي ثالثه بدان نوع خليفه شدند. پس بدين جها ،و اجماع
را به جاي خود مقرر كرده ايم چه در علم چه در شجاعت و قوت عشيرت و چه از حيثيت  � علي
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پسر و عم و چه در رتبه ي چهارم، نه اينكه خدا نخواسته در استحقاقش حرفي داشته باشـيم، بلكـه   

 �ان علـي اي مدعي آنچه متفق عليه اسـت در شـ   :در استحقاق وي حرفي نداريم و لكن مي گويم
و آنچـه مطلـوب تسـت مثـل اسـتحقاق       ،مثل استحقاق خالفت مطلوب تو نيست و بي فايده است

يقينيه از علي و اهل اجماع مختلف فيه است، پـس مختلـف    خالفت اولويت بالفاصله ي معلومه ي
ـ فيه را ترك كنيم و بر ديگر متفق عليه بين الفريقين بياييم و گفتگو بـر وي بكنـيم و آن متفـق عل     هي

است كه بدين ترتيب واقع شده چه اين وقوع بدين ترتيـب متـواتر اسـت،     بيوقوع اين خالفت كذا
واال تو اي مدعي اين قدر داد و فرياد نمي كردي، پسر براي تو اين مانده است در ابطال اين وقـوع  
مرتب از وجه تعصب بگويي امامت نـزد مـا از اصـل ديـن نيسـت از فروعـات اسـت، ظـن بـراي          

ات) كافي است و خصوص مدعاي ما كه وقوع آن گونه است مسلم الثبوت بلكه يقين اسـت،  (فروع
تو نافي هستي و ادعاي ابطال داري و امامت نزد تو از اصول دين است، چيـزي را بيـاور كـه مثـل     

A� �����h � i�@Ef� ��9 �m�7��h��i        منتج يقين باشد نفـي مـدعاي مـا بكـن و اثبـات مطلـب
ت يقينيه بر وي مطلوب است به غير و سلب استحقاق خالفت اوليـت مـذكوره از   خودت كه مقدما

غير حضرت بنما و مقدمات ممنوعه ي شروط سابقه ات را اثبات بكن، موافق علم آداب اول برهان 
افضل اصحاب و معصوم است، و ثاني بر اين كـه امـام بايـد افضـل باشـد       � يقيني را بيار كه علي

ثالث بر اين كه واجب است كه معصوم باشد، و رابع بر اين كه علـي خليفـه   مفضول ممتنع است، و 

Å3≈s9﴿ آمـده:  � ي اول بالفاصله است چنان كه در شان حضرت uρ tΑθ ß™§‘ «! $# zΟs?$ yz uρ z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 بعـد   ﴾#$

$﴿: قوله ¨Β tβ% x. î‰£ϑptèΧ !$ t/r& 7‰tn r& ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% ỳ Íh‘﴾ ثرت و صـحت و  در ك � و اال فرض كرديم فضايل علي

رسيد آن معجزات بي نص مذكور داللت بر خـاتم   � آنها به معجزات محمد هخرق عادت و تفرد ب
نمود تا آن فضايل بي نص (علي كرم اهللا وجهه اول الخلفاء) بالفاصـله داللـت بـر     � النبوت محمد

ضـايلش  خالفت اوليت بالفاصله ي علي بكند، با وجود اين كه علـي در فضـايل متفـرد نيسـت و ف    

$﴿ خارق عادات نيستند؟ عمده ي شبهات تـو ايـن آيـت اسـت     uΚ ‾Ρ Î) ãΝ ä3 –ŠÏ9 uρ ª! $# … ã& è!θ ß™u‘ uρ t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u 

t Ï% ©!$# tβθ ßϑ‹ É)ãƒ nο4θ n=¢Á9 $# tβθ è?÷σ ãƒuρ nο4θ x. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪﴾   اسـت   � كه به قول مفسرين در شـان علـي

$﴿: الت ركوع به سائل داد. تو مي گوييوقتي كه انگشتري خود را در ح uΚ ‾Ρ Î)﴾   براي حصر و ولي بـه

t﴿ معني خليفه و امام است، و از Ï% ©!$#uρ...﴾ است، و قولـه  � مراد علي :﴿öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪﴾   حـال

$﴿مقتضاي ورود  :بشنو جواب را .است uΚ ‾ΡÎ)﴾      تردد مخاطب و نزاع اسـت. در وقـت نـزول آيـت و
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  (بما كان و يكون) علمش عيان است     نه اين كه افضل اهل زمان است 
  ز اوالد علي و هست معصوم     به هاشم انتسابش گشته معلوم 
  چو عنقا گم مسمي، اسم معروف      به وصف اختفا از بيم موصوف

  در آن هم جانم از منكر نميرست     نبي را من بگفتم عصمتش هست 
  خدايا از كجا اهلي بجويم       چگونه نائبش معصوم گويم 

  ز بي چون پرس كي اليق به چون است!          همان علمي (بما كان و يكون) است 
  حرفي نداريم  در استحقاق وي    علي را ما به جاي خود گذاريم 

  نداده به رخش از خلف آفت       ولي گويم وقوع اين خالفت 
  به هر حالي به ابطالي بكوشد       تعصب مدعي را گر بپوشد 

  بيارد آنچه انتاجش يقين است     امامت نزد وي از اصل دين است 

                                                                                                         
چه تردد و نزاعي در امر خالفت بود، يا (ولي) در چه جايي در قرآن يـا در   � برحالت حيات پيغم

t﴿ لغت به معني خليفه آمده، تا در اين آيت هم بر وي محمـول شـود، و از   Ï% ©!$#uρ...﴾     تـا آخـر كـه

�����¥� ,����7���d, f ���8U�� �7¤ «ند چه موجب مفرد گرفتن است، چه كه ا ي جمع صيغههمگي 
Q=���« مقرره ي اصول الفقه است. قاعده ي ﴿öΝ èδ uρ tβθ ãèÏ.≡ u‘ ∩∈∈∪﴾   كي مخصوص به جمله ي حاليـه

بود، چه موجب؟ چرا به جهت احتزاز از نماز يهود صفت بودنش جايز نباشد؟ و اگر منظور خالفت 

<iiD�� )�7? :است چرا نفرمود � علي� �� %L&�� H9�hh است بـه   � آخر براي تو خود نام علي
يد نه كالم محتمل، و اگر ولي به معني خليفه باشد و خالفت نيابـت پيغمبـر اسـت، معنـي     كار مي آ

$﴿ براي خاطر تو. با اين همه جواب فرض كرديم كـه  � خالفت خدا و پيغمبر چيست؟ علي uΚ ‾ΡÎ)﴾ 

 ،جمع مفرد است كه علي باشد هبراي حصر است و ولي به معني خليفه است و مراد از همگي صيغ
ليفه ي شما اال خدا و پيغمبر و علي، اوال معني خالفت علي در حيات پيغمبر نيست و يعني نيست خ

باشد ما سه نفرمان از دست مي رود و شما يازده، ما راضـي   � ثانياً هرگاه خالفت منحصر در علي
  هستيم. 

  گو مشت خاك ما هم بر باد رفته باشد.      شادم كه از رقيبان دامن كشان گذشتي 
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در اين نظره كه در موضوع امامت انشاء فرموده انـد، مـي    -رحمه اهللا تعالي-مولوي 
بر حسب نصوص كتاب و سنت سنيه واجبات دين اعم از فرض عين بسيار هستند  :گويد

كه به تعداد زحمت است آنها را بر شماريم، لكن به صورت ضبط به قاعـده مـي تـوانيم    
هر چه كه دوام عقيده و عمل اسالمي بر آن متوقف باشد واجب است مانند تهيـه   :بگوييم

علماي اعالم و حفظ قرآن كريم و سنت سنيه ي نمودن اسباب علم و تعليم عام و وجود 
نبويه و هر علمي كه موقوف عليه اينها باشد واجب است مسلمانان آن را به جـا آوردنـد،   
بالخصوص تعليم علوم قضاوت و تهيه ي اسباب اقتصاديات كه زنـدگي بـر آن موقـوف    

دفـاع از وطـن    و آماده كردن نيروي ،و علم طبابت كه بعد از علوم دين معتبر است ،است
  مسلمانان و هر صنعتي كه موقوف عليه آن باشد. 

و از جمله ي آنها است نصب امام و پيشواي عام براي مسلمانان تمام جهان، و اگـر  
به صورت يكپارچه ممكن نشد واجب است در هر كشـوري از كشـورهاي عـالم اسـالم     

لمانان كافي باشد، و بر سرداري چنان تعيين شود كه براي انجام دادن مهمات اسالم و مس
 �حسب نصوص احاديث شريفه واجب است كه قريشي باشـد، زيـرا كـه سـيد االنـام     

���S«فرموده است: C �20� 1�  
�+�� �7�
u«  و شرط امام آن است كه مردي آزاد و عالم

اجتهاد و عادل و با كفايت و ضبط باشد، و در مذهب مسلمانان وجوب  ي Ĥيهو صاحب پ
  چرا كه هيچ چيزي بر خداي تعالي واجب نيست.  ،بر خود مسلمانان استنصب امام 

از نصـوص قـرآن كـريم و احاديـث      ،دليل وجوب نصب امام نصـوص ديـن اسـت   
معلوم است كه وجود پيشواي كافي وافي فرض است، زيرا عالم انساني  �حضرت رسول

مي تواند زنـدگاني  كه عالم اجتماعي است بي دستور و نظامي كه در هر باب كافي باشد ن
كند، يعني چنان كه سمعاً و نقالً نصب امام واجب است عقالً هم بر آن منهاج كه بيان شد 

  واجب است. 
واجب است پيشواي مسلمانان از بنـي هاشـم و از اوالد    :اما اين كه اماميه مي گويند

صـوميت و  بالخاصه اشتراط مع ،علي بن ابي طالب و معصوم و بي گناه باشد، دليلي ندارد
علم او به مغيبات بي اساس است، زيرا كه عصمت آن شخص بايد به گفته ي غير باشد و 
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تزكيه ي نفس به نفس مخالف آداب اسالم است؛ مخصوصاً آنها مساله ي تعيـين امـام را   
در مذهب خود از ضمن اصول دين حساب نموده اند، و از جمله ي معتقـدات مسـلمين   

اعتقاديه بايد به ادله ي قطعيه ي اثبات شود، پـس از كجـا امـام    به شمار برده اند، و امور 
و  ،معصوم چنين پيدا كنيم زيرا در تزكيه ي مدعي امامت اعتبار به گفته ي خودش نيست

  نصي هم از خارج گمان نمي بريم كه آن ترتيب را اثبات كند. 
لمانان از زيرا همه ي مس ،اگر انصاف در ميان باشد حل اين مساله سهل خواهد بود

اهل عقل و شعور دستور مكرم خود را كه كتاب و سنت است معتبر مي شمارند، و در 
است. بناء عليه دليل مدعي اگر  اجتهاد محتهدين معتبر و موثوق كتاب و سنت اجماع و

نص قرآن است در قرآن تعيين كسي براي امامت بيان نشده، و اگر سنت است حتماً همه 

öΝ﴿ را ترك نمي نمودند، زيرا نص آيت ي مسلمانان آن نص سنت çGΖä. u� ö�yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì� ÷z é& 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9﴾  دليل واضح است بر اين كه امت اسالم از امتهاي پيغمبران سابق فاضلتر بوده و
  هستند، و امتي كه خير األمه باشد نص قاطع را ترك نخواهد نمود. 

د مانند سيدنا علي ابـن ابـي   نبعالوه آن شخص محترمي كه آنها براي امامتش مي طل
طالب كرم اهللا وجهه، به اتفاق علماي اسالم شخصي عـالم و عامـل بحـق بـوده، و بـراي      
چنين شخصي شايسته نيست كه مدت بيست و شش سال بال اختالف دوستانه با مخالفان 
خود زيست كند و از طلب حق خويش ساكت باشد و امتناع ورزد، پس معلوم مي شـود  

ان علي از طرف سه خليفه ي راشد اجرا شده حضـرت امـام علـي كـرم اهللا     هر چه در زم
وجهه آن را دانسته و موافق شرع شمرده، و به اين سبب اين موضـوع را بـه آن طـي مـي     

ياران حضرت رهبر، همه منور و بالخاصه راشدين، و آنچه بـه اعتبـار    :كنيم كه مي گوييم
  عموم آنها جاري شده صحيح و ثابت است. 

دران گرامي! اين رساله ي جناب مولوي كه منظوم و نامش ((فوائح)) است و ايـن  برا
شرح مختصر من كه ((فوائد الفوائح)) نام دارد، از علم عقايـد بحـث مـي نمايـد. و از آن     
جايي كه در موضوع امامت مناقشه هاي بسيار روي داده و چون بعضـي ابحـاث مرضـيه    

نها براي مسلمانان فائده بخـش اسـت، و فقيـر كـم     هستند كه مناسب اين مقامند و بيان آ
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جزيي اطالعي دارم، شمه اي از آن به رشته ي نظـم   �بضاعت در موضوع اصحاب كرام
  در آوردم كه اين است تقديم مي گردد:  

  نشان عقل و علم و بختياري است       ز نعمتهاي باري گوشداري است 
  نور باري است  كه هوش زنده نوش      يكم فضل بشر از هوشياري است 
  بلند و پست و وحش و نسل آدم       به هوش خويش ميداني كه عالم 

  دليل بودن آن يزالند          ند همه آثار ذات ذوالجالل
  زند امواج بر هم مثل دريا       به هوش خويش مي داني كه دنيا  

  سراسر پر شود از غدر و غوغا        در اين دنيا همه باشيم آغا 
  ز دنيا جاي آسايش نباشد         باشد  نظام و انتظامي گر ن

  قرين شخص اندر راه و منزل       نظامي كو مسلط باد بر دل  
  نظام حق بود با جمع و با فرد       كه مانع باشد از نامردي مرد 

  نظام دين بود در شخص پنهان       نظام آشكار و غيب پنهان 
  كه دين اخالق انسان امين است     سراسر بهره ي عقلت همين است 

  به بذل دين شدندي فوق حاتم     سپس ذاتي كه آدم تا به خاتم 
  ز نور دين بود ايمان و احسان     ز تبليغات دين شد فضل انسان 
  محمد سرور آمد بهر عالم     ز نور اين سخن داني كه خاتم 

�چرا چون �  دل اتباع او پاك و امين است     للعالمين است  

  نه ي انسان باشد شفاي سي      و قرآن باشد چرا دستور ا
  شود مافوق در اخالق و احسان     چو تعليمات آن شد كار انسان 

  ز رجس نفس و شيطان خود رها بود     هر آن خانه كه وي را جايگاه بود 
  چنان باغي فرشته بارگاه است     كه گل از گلبن و گلبن ز باغ است 

   از اين عالي شده بر چرخ افالك     سرا پاك و سراسر اهل آن پاك
  چراغ تخت شه چون ماه آيد       چرا بر تخت شاهي شاه آيد 
  مناسب با علو همت او       وز اين شد خير امه امت او 
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  به بازار خدا دور از خسارت     وز اين شد يارهايش در تجارت 
  به جنت جايگاه اهل اصالح     خدا ز ايشان خريدي مال و ارواح 

  عالي الهمه بودند  رفيقانش كه    همان امت كه خير األمه بودند 
  به انواع كرامتها روا بود     همان كس دين او را پيشوا بود 

  چراغ نور بخش روزگاران      همه ياران او از خير ياران 



  :����ستايش ياران پيغمبر

  سپاه خير اندر روزگاران       چه گويم در ثناي فوج ياران 
  به موج نور بر خاك ياران      محيط هادي آمد صدر ياران 

  به دين و عقل و علم و عزت و جاه     ط هادي آمد صحب آن شاه محي
  ز غير حق نمودندي جدايي      به جيش نصرت حق چون فدايي 

  خدايي بود مال و بال ايشان       فدايي بود نفس و مال ايشان 
  وز اين گشتند بر مقصد موفق     به نصب العين كرده طاعت حق 
  بهره ور شد نسل آدم به عرفات     وز ايشان شد منور جمله عالم 
  ز دل بر داشتندي راه گمراه       ز سر بر داشتندي پايه و جاه 
  به ديدار محمد شادمان دل        فدا كردند ميهن مال و منزل 

  ز ايمان قرين عهد و پيمان     ر ايمان درون شادي رسيد از نو
  هر آن خيري ز دنيا پر بها بود       به ارشاد و جهاد يارها بود 

  از ايشان برد شيطان گوش مالش     رب دنيا تا شمالش به شرق و غ
  به قربت رفته نزد حي اكبر       به غربت رفته بهر دين رهبر 

  به اخالص درون در كار و احكام     چه اخالص درون در دين اسالم 
  سامان  ارج زشده خرمانشان خ    از اين رو مشت آنها گشت خرمان 

  اهللا قدر) به در آورد (لعل       از اين بو بود رهبر قدر آورد 
  به ياران نبي گشتي ثنا خوان     از اين رو چندي از آيات قرآن 

  سرودي بر محمد بهترين مدح       خصوصاً آيتي در آخر فتح 
  رضاي حق سرود از روزگاران       از اين رو بيعه الرضوان ياران 
  همه ياران او خدام اسالم       محمد خود رسول رهبر عام 

  ثناي حق نشان سابقون است     ه كه چون است مپرس از آيت توب
  فداكاران فقير و شخص دارا       مهاجرها و انصار غياري 

  رضاي حق بيامد بهر اخيار       سپس بر تابعين نيك رفتار 
  به آيات خدا بر ذات قدسي      دگر مدح و ثناهاي خصوصي 
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�﴿از اينها گشت �+ �P %(9+﴾      نشان عز و شان جمله امه  
  شرافت كارهاي بهره قدسي       ث ياران خصوصي بيا در بح

  خالفت پايه هاي پر بهايش     بيا تو پيش يك يك يارهايش 
  خليفه مي شوند يك بعد ديگر        كه بر طبق مقام شاه رهبر 

  به اول جانشين وي به تحقيق     به اين حجت شود بوبكر صديق
  يق به صديقين شدي داخل به تحق    در اول روز نائل شد به تصديق  
  كه ياور بود و يارش در مجاالت     همان صديق كامل در كماالت  

  ي سرور شود ريش  مبادا سينه  به صرف حال و مال و بهره ي خويش 
  رفيق راه و منزل، يار غارش     رفيق يك دل و دلدار و يارش 

  حرس مانند در دفع خالفات       رفيق راه در طي مسافات 
  سپر بودي به گرد شاه انور    به جان و جاه و حال و مال يك سر 



  :����ي اول ابوبكر صديق خليفه

  شدي سرچشمه ي انوار تصديق     از اين رو بود رويش سوي صديق  
  به امرش در امامت شد وكيلش     در آن دم خسته شد جسم عليلش 

  به يارانش امام اهتدا كرد       امامش كرد و شخصاً اقتدا كرد 
  ستند اال باب صديق  همه ب    ره ياران صاحب صدق و تصديق  

  نشايد عزل او بعد از مماتش       كسي دارد امامت در حياتش 
  كه امر مسلمين باشد به شوري       عالوه نص قرآن داد بشري 

  به شوري شد همان سرور خليفه       پس از دفن رسول اندر سقيفه 
  به او بيعت نمود و گشت دل شاد      عمر چون دست خود در دست او داد  

  به وي كردند بيعت در خالفت       ن آن جماعت جميع حاضري
  نشايد بهر دانا هيچ انكار     همين بيعت بود كافي در اين كار 

  ز انصار و مهاجر جمع اشراف       پس از عقد سقيفه اهل اطراف 
  همه تقديم بيعت را نمودند        كه اهل حل و عقد شهر بودند  

  تر طريقت نبوده در جهان به    به جز اين نوع بيعت در حقيقت 
  كه بيعت كرد با صديق اكرم       فداي دست آن گردم در آن دم 

  كه با صديق سرور گشت همدم       فداي حيدر كرار گردم 
  برون آمد ز خانه بهر ياري     كه بعد از چند روزي سوگواري 
  تعاون كرد در كار خالفت       به صد اعزاز و اكرام و شرافت 

  كرد در كوتاه مده اطاعت       اهل رده  شدي ياور ز دفع
  بكردي ياوري با آن خليفه       همانا در قتال بن حنيفه 

  نماند از قوم او نه آب و نه تاب       بشد بر باد آن دجال كذاب  
  فرستادند با صدق و سالمه       همانا لشكر قسم اسامه 

  كه روح كفر در آن بوم كشتند       زهر سو آفرين كردند عالم 
  چراغ دين حق گشته جهان تاب       د برفتند و به عزت باز گشتن

  از اين اقدام در اوالد آدم         به دفع رده و امحاي كذاب 
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  نمودي خاطر مردم به گلزار       به اندك مدتي بي درد و آزار 
  بچسبانيد اوضاع نظامي     به حسن سيرت و شيرين كالمي 

  مقام عزت ابرار گرديد       مدينه جمله چون گلزار گرديد 
  ز قرآن خوان و حافظهاي اقدس     مامه كشته شد بس چو در جنگ ي

  كه مكتوب است در جاهاي بي شان       عمر در فكر جمع جمله قرآن 
  كند جمعش به پر عزمي به تدقيق       تحرك شد كه تا بوبكر صديق  
  نوشتندي همه قرآن شامل       به ظرف مدت يك سال كامل 
  صفي به دست كاتبان سينه ا      به روي پوست آهوي مصفي 

  به محفوظي به مكتوبي به توفيق     همان مجموعه مانده پيش صديق  
  براي دين بسي دلسوز بودي     علي چون شب چراغ افروز بودي 

  نديدي كس ز حيدر سينه سردي       نمي گشتي جدا از كار مردي 
  هميشه طالب صدق و صفا بود     چرا چون سيرتش چون مصطفي بود 

  ز مردان رخنه ي سردي بگيرد       بميرد آنكه نامردي بگيرد  
  دل مردان هميشه پر ز نور است     كه نامردي ز مردان خيلي دور است 

  به اندك مدتي از فيض توفيق     رضاي ذات حق بارد چو توفيق 
  بسي خدمت به دين بنمود صديق      به جان پاك آن بوبكر صديق 



  ����خالفت عمر

  رد آزاد عمر را در خالفت ك      مهمتر خدمتش آن نيك بنياد 
  همي جوشيد از او نور عواطف     علي نرم و علي دل گرم و عاطف 
  او به حال ترس بودي  همه كس ز    عمر با هيبت و پر شخص بودي 

  عمر بودي مناسب در شب و روز       به حال مردمان اهل آن روز 
  شده مشغول كار خود به اخالص     عمر با حزم و عزم و دور ز وسواس 

  مجهز كرد جيش ابن وقاص     لب در ناس چو ديدي اضطراب ق
  به سلمان كار و بارش كرد محدود       مدائن را به همت فتح بنمود 

  حدود كار را دادي به سر كار     به امر جنگ و سوق الجيش بيدار 
  شدي دنياي او دنياي پر كار     به شور و شوق صحب پاك افكار 

  رها كرد  كسان از ناكسان بد      به اندك مدتي او كارها كرد 
 كرامت زنده شد، بي قيمتي مات    به عدل و داد و تدبير مهمات 

  دگر فكرش فتوحات ديگر بود       سپاه او جزيره پاك فرمود 
  جنوب خاك ايران تا به شيراز     به جيش او عبادان تا به اهواز 

  به اسالم شاد و واصل تا كمالش       عراق پر فوائد تا شمالش 
  گرفتي شهر زور آن جيش منصور     نور  به سال هجده ي هجري پر

  به شمشير شرافتمند شيران     عزيمت كرد به سوي فتح ايران 
  نماندي بين مردم كار بي جا     به هر جا رفت عدلش آن در آن جا 

  سوادش كرد وقف مسلمين عام       عراق آورد زير حكم اسالم 
  زكوفه تا به حلوان حد شرقي       تا مدينه حد غربي عبادن 

  ز ارشاد و جهاد حق نپرستند       ادا فاتحان دنيا پرستند مب
  به قصد خاك اردن حمله ي برد       فتوح ملك شام و ماورا كرد 

  بيامد زير حكم دين اقدس     فلسطين جملگي بيت المقدس 
  زيارت بهر دارينش تجارت     عمر خود رفت و فرمودي زيارت 

  لم بياسود همه مردم در آن عا      همانا فتح ملك مصر فرمود 
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  به علم عالمان دين و احكام     به فتحش پر شد از انوار اسالم 
  كه توفيق خدا در نصر او بود      خالصه فتحها در عصر او بود 

  به عدل و علم و عقل و نشر احكام       مرتب كرد كار و بار اسالم 
  ز مردمها رضا مشهور كردند       از او دار القضا معمور كردند 

  محدث، عالم معروف دين بود     ستاد ابن مسعود به كوفه خود فر
  فرودي علم در اشخاص مشهود     به استقرار شخص ابن مسعود 
  به نص نامه ي او گشت دل شاد       ابو موسي قضاي بصره را داد 

  كه شخصي جامع علم و عمل بود     فرستادي به شام ابن جبل زود 
  جا و منزل  ز حكمت پر نمود هر      ز مكه لكه ها برداشت از دل 

  بالد مصر عصري شد به ارشاد     يمن پر يمن و پيروزي به او داد 
  كسي داراي عقل و علم و حكمت     به هر جا ميفرستادي به همت 
  بماند چون سند در روزگاران       نباش مخفي از جمهور ياران 

  به هر دم خواستي مي آمدي زود     كه حيدر ياور شخص عمر بود
  سرم، چون بود با حق يار و ياور     ل حيدر فداي عقل و علم و فض

  وزير و مستشار شد به هر حال     به كار حرب و سوق الجيش ابطال 
  به عقدش كرد بنتش ام كلثوم       به قصد آن مودت باد معلوم 

  پسر با دختران ارجمندي       نجاب چندي تولد شد از او آ
  علوم ز نسل حيدر زهرا است م      كه از (جني) نبوده ام كلثوم 

  هميشه چون درخت پر ثمر بود     فداي حيدرم چون با عمر بود 
  امور دين به اوج منتها برد     عمر در عهد حكمش كارها كرد 

  فروزان شد كالم علم اعالم     به شرق و غرب شد جا گير اسالم 
  جهان شد مثل جان پر لطافت       در آن ده سال ايام خالفت 

  ي از عطا شهد شهادت چشيد    به آخر شد مشرف از سعادت 
  در آن اوقات آمد ختم قلمش   ز عقل و علم و عدل و حزم و عزمش 
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  معين تا شود صاحب خالفت     به شوري امر فرمود از شرافت 
  مطيعش صاحب عقل سليم است     كه شوري نص قرآن كريم است 



  ����خالفت عثمان

  معين كرد عثمان در خالفت       علي با اهل شوري با شرافت 
  نبودي كس مخالف در لياقت       داشتي ميل خالفت  علي گر

  نمي شد نصب عثمان در حقايق       اگر حيدر نمي بودي موافق 
  امين و مومن و صاحب يقين است     ولي دانست عثمان عين اين است 

  اعانت كرد در تعيين عثمان       از اين رو حيدر كرار ميدان 
  فوت فاروق  ز دل برداشت داغ    حقيقت بود عثمان شخص موثوق 

  به عقل و عدل و علم و حلم شامل     پس از تعيين او با صدق كامل 
  توسع كرد ملك دين مساحات     مي آمد بهر دين نصر و فتوحات 

  ز هر جا مي رسيدي ناشر مدح     به شرق و غرب واصل نصرت و فتح 
  شدي و اصل به ملك باب االبواب       فتوحات سپاه جمله اصحاب 

  سپاهي بود در جيش مظفر       ر رهبر خليفه آن امين س
  به هنگام تالوت با تب و تاب     نزاعي درك كرد از بين اصحاب 

  نشايد بهر دين شاه مختار       حذيفه فهم كرد آثار آن كار 
  نياراميد تا عثمان را ديد     سوار مركب مخصوص گرديد 
  كه درد پر خطر آمد به قرآن     بيان فرمود شخصا پيش عثمان 

  تالوت كرده قرآن در همه در     ن به يك لهجه سراسر مسلمانا
  معين كرد يك لجنه به ادراك     سپس عثمان به مرد چست و چاالك 

  هميشه حاضر آن كار باشد     علي بر لجنه خود سردار باشد 
  بشد حاضر همه جور از مصاحف       به امر حضرت عثمان عارف 

  مع و تحقيق بيارندش براي ج    مان مصحف كه جمع آورد صديق ثع
  قرآن  تشود ناقص از آن آيا      مبادا آيتي يا كمتر از آن 

  چنان نازل شد از اعالم عرشي       نويسندش به لهجات قريشي 
  نگردد ضايع از انسان طائش     سواي آن شود ثابت به هامش 

  نوشتندي ز قرآن منزل     به اين ترتيب شش نسخه مكمل 
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  و مكه و بحرين با شام  به مصر      فرستادي به مركزهاي اسالم 
  جهان پر شد ز فيض نور اسالم     به شهر كوفه بر اشخاص اعالم 

  حسب العرف نام آن (امام) است     يكي بهر مدينه ذي مقام است كه 
  بسوزانيد مكتوبات قرآن       دگر با اتفاق جمله ياران 

  موافق در قضيه آمدي زود     علي مرتضي چون ابي مسعود 
  بر اهل لجنه ي منظومه ي او       اد بر او هزاران رحمت حق ب

  كه سد شد بر مصاحف راه آفات     كه عالم را رهانيد از خالفات 
  رضاي حق بر او چون گشت رهبر       حذيفه آن امين سر رهبر 

  دو بار ديگرش در عهد حضرت       سه باره شد سراي باغ جنت 
  ن جهاز جيش عسرت با دل و جا      (بئر رومه) بهر ياران  خريد

  به تاييد علي از روح رضوان       همين بار سوم از جمع قرآن 
  علي با حق بود باطن به ظاهر       بدانند اهل دين اول به آخر 

  علي با او نمي رفتني به هر دور     اگر عثمان نمي بودي همان طور 
   به ايمان و حيا صاحب كرامات    كه عثمان بود صاحب معنويات 

  كه جودش بود همراه سجودش     سراسر فيض حق بودي وجودش 
  بداد او را رقيه و ام كلثوم     وز اين بودي حبيب شاه معصوم 

  نبودش در امور دين فتوري       نبودش در امور حق قصوري 
  غا بنمي خواهند جز طاووس و ب      ولي اهل نفاق و ميل غوغا 

  همي گيرند راه و رسم پستي     همي ميرند بر صورت پرستي  
  كه طاعاتش شمردندي ذنوبش      نب و جنوبش منافق بود در ج

  نمي جويند اال رو سياهي       هميشه در مقام فتنه خواهي 
  به دل دشمن به آيين نبي بود        جنوبش اتصال اجنبي بود 

  به صورت خوب و سيرت مار خفته       به مدتها نهان اندر نهفته 
  شدندي آتش سوزان دارش     به فرصت آمدندي بر ديارش 
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  نمي دانست كس اين نوع احوال     و قدر در روز و در سال  قضا بود
  نمي گشتند از چارش هراسان       و گر نه دفع غوغا بود آسان 

  ز دفع زمره ي اشرار نابود     عالوه ذات عثمان نهي فرمود 
  فرستادي علي امداد ابنين     چو غوغا گرم گشتي اندران بين 

  ي خود مار خفته  گزندي لقمه      رسيدندي و كار از بين رفته 
  بشد وقتي تالوت كرد قرآن       ختام كار استشهاد عثمان 

  به طبق عادت سلطان قهار       قضا آمد نماند چاره در كار 
  خالفت حصر در مولي علي بود     چو استشهاد عثمان منجلي شد 



  ���� خالفت علي

  به  او بيعت نمودندي به اكرام       حل و عقد اسالم جميع اهل 
  نشستي بر سر تخت خالفت       ه ي عز و شرافت علي با رتب

  از او گشتي منور قلب سالم       علي نعم الولي صاحب معالم 
  به مردي فرد بود از روي آفاق       علي پاكيزه و پاكيزه اخالق 

  وليد خاندان خوش حسب بود     قريشي، هاشمي، عالي نسب بود 
  ي همت كه وحي آمد به شاه عال    علي ده ساله بودي وقت عصمت 

  به نيل نور ايمان خوش ثمر بود      ز معصومان علي اول بشر بود 
  مالزم بود دائم نزد حضرت     علي در مكه تا اوقات هجرت 

  به رختخواب آن جانانه آمد      شب هجرت فداكارانه آمد 
  (فمواله علي) شد جزايش     علي (من كنت مواله) به جايش 

  د با سردار سادات  برادر بو    پس از هجرت به ميدان مواخات 
  جميع قاريان را كرد مسعود     به علم نحو دين را حفظ فرمود 

  بسي كم بود در دنيا مثيلش     به علم و حلم و اوصاف جميلش 
  نبوده مثل او در روزگاران       ز خدمتهاي برجسته به ياران 

  به نكته فرد بود اندر لطافت     شريف آمد وجودش در شرافت 
  بود مر مرد را در روي آفاق     دين و اخالق  شرف در عقل و علم و

  فريد غيرت و پر حلم بودي     فريد عقل و حكم و علم بودي 
  به وجدان كرامت فرد بودي       به ميدان امانت مرد بودي  

  نبايد بر زبانش غير از حق       يكي اينها بشد در او محقق 
  ثنايش بر همه ياران رهبر     بپرس از مجلس و محراب و منبر 

  به عثمان مي شدي شيرين دهانش       ابوبكر و عمر ورد زبانش 
  تلف گشتي شرف در كار ضايع       اگر همدم نمي شد در وقايع 
  نشد صادر از او در روزگاران       جز از بحث ثنا و مدح ياران 

  نه چون نامردها گفتار سردي است     حقيقت كار مردان جمله مردي است 
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  به جان حيدر و ارواح ياران       رضاي حق ببارد مثل باران 
  كه بودي دست پست ديو مارج       در آخر دست ناپاك خوارج 

  علي و معاويه با عمرو بن عاص     كشيده شد به سه اشراف الناس 
  دوم مجروح و سوم بي جفا رست     شهادت يافت حيدر از همان دست 

  بنوشد حيدر از آب شهادت     قضاي حق چنين بود از سعادت 
  كه بودندي يكايك مرد موثوق     خودش عثمان و فاروق  چو ياران



  ����خالفت حسن

  حسن سر دسته ي عالي رسن بود     پس از مرگ علي عهد حسن بود 
  نه در صورت فقط با ربط سيرت     شبيه جد خود بودي به صورت 

  هم از اخالص خود پيشش فزودند       مسلمانان همه بيعت نمودند 
  در آن عالم قرين مرحبا بود     حسن گر چه امام مجتبي بود 
  كه صلح آمد اساس هر شرافت     به فكرت رفت از نور لطافت 

  ز آزار دهان زخم ماران     بسي خير است حفظ جان ياران 
  تنازل از خالفت نشر بنمود    به چندين شرط شرعي صلح فرمود 

  به رسم صلح و آداب لطافت       معاويه گرفت از او خالفت 
  به ام المومنين بودي برابر     صحاب رهبر كه او هم بود از ا

  ميان كاتبان مانند حيدر       يكي هم بود از كتاب رهبر 
  خالفت را نمي بودي مسافي       قريشي نسبت و عبدالمنافي 


��\h!iخطاب حق     به او فرموده بود آن شاه عادل  C VLU� �F   

  كالم حضرت موالي سادات       به عالم اين قضيه كرد اثبات 
  دوا فرمود قلب مرد صالح     بني سيد) پيش از (سيصلح) ز (ا

  به اين دنياي دون نبود مكدر       مراد اين بود آب پاك رهبر 
  بهر دل چون ورد شافي است    مر آنها را سلطنت در دين كافي است دعاشان 

  از ايشان بود معلوم و مسلم       كبار اولياي روي عالم 
  رد رحمت حق مثل باران ببا    كه بر ارواح جمله نيك كاران 



  ����اهل بيت حضرت

  مناسب شد كالم از اهل بيتش     چون طي بحث يار نيك صيتش 
  درون اهل بيتش چون بلور است     همان بيتي چراغش زيت نور است 

  دواي عالم از درد ضاللت     همان بيتي به حق بيت رسالت 
  همه عالم رهانيد از جهالت       همان بيتي ز انوار رسالت 

  به وجه اختصاص پربها داد     نسبت به رهبر حكمها داد  خدا
  حرام آمد بر او بعضي حقايق     بسي واجب بر او مخصوص اليق 

  كه آن حضرت به آنها مكتفي بود       همانا از مباحاتش صفي بود 
  مهماتش بسي آمد در آنجا     چو هجرت كرد بعد از عمر پنجا 
  اقل بسي از حكمت افزود كه بر ع    كه ازواجش زياد از مردمان بود 
  كه گشتندي معين شاه ابرار    يكم حكمت در آن تكثير اصهار 

  حرام و واجبات اندر ميانه       دوم از نشر احكام زنانه 
  نياييد بر درون ناس وسواس     سوم از بهر تشريعات بر ناس 

  كه بر رهبر بشد چون فرض بر عين       چهارم دفع فتنه اندران بين 
  نيفتد اهل بيتش در اضاعه       اهل رضاعه  ز پنجم رحم بر

  نماند شبهه اندر قلب عالم       عالوه گر بود ايمان سالم 

***  
  همه اندر حمايه در ضمانش       شدندي جمله اهل خاندانش 
  هميشه از خدا نور سالمش       كه مي باريد بر اهل مقامش 

  به دل با او شدند از رغباتش       نساء صالحات طيباتش 
  اضافه بر بني چون نور ساري       ا نساء) آمد ز باري خطاب (ي

  مضاف همدم صبح و مسا بود       خطاب ذات باري با نسا بود 
  همه شايان اهل بيت ذي شان     به دو نهي و سه امر از بهر ايشان 
  اطاعت در خطابش مستحق بود     خطاب حق به اهل بيت حق بود 
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  اهل مقدس  نماند رجس بر      اراده صادر از دربار اقدس 
  ز رجس طبع نامردي مكدر       نباشد دامن ازواج رهبر 

  بود دامان ازواجش مطهر    چون تطهير از خدا آمد مكرر 
  حجاب رحمت و عصمت بيامد       از اين دستور رباني كه آمد 

  شانس آنچه مي شايد همان است     خدا با رهبر خود مهربان است به 
  شبهه فرشش ارجمند است  نباشد    كسي بر عرش معراجش بلند است 

  كه اهل خدمتش باشد مقدس       نه تنها امهات المومنين پس 
  اگر چه اصل جمله عين خاك است     طعام پاك اندر ظرف پاك است 

  فرشته خلق در خان و در ايوان       جميع خادمات بيت رضوان 
  بود پاك از هوا ذات و صفاتش       نه ام المومنين بل خادماتش 

  نشايد جز كسي عالي چو كيوان     در بيت رضوان براي خدمت ان
  مگر از اهل خير خلق باال       نشايد همنشين ذات واال  

  كنيز و خانم و سردار آفاق       همه پاكيزه و پاكيزه اخالق 
  كه پرورده به انوار لطيفه         خصوصاً آن عفيفه 

  كه خود بودي فدايي بهر و رهبر       ز بيت حضرت صديق انور 
  به وصلش از قضا آمد نويدش     به معصومي رسيدش حميرايي 

  قرين علم و حلم و نور تصديق     به دل پرورده ي تاديب صديق  
  كه نوراني بود اليق به انور     به حق شايسته ي موالي رهبر 
  انيس ماه نور از غيب بودي     جليس شاه دور از عيب بودي 
  غيب قرين ملهم اسرار از     قريب از همدم تنزيل ال ريب 
  به توي دل كه خود مي خواند از بر       به صدها آيت و اخبار رهبر 
  به زنها اهل نصر و اهل هجرت       معيده درس احكام شريعت 

  كه ارشادش همه ارشاد حق بود     همين استاده با اسناد حق بود 
  نماند جز به نزد مرد جاهل     در اين نور بصيرت ظلمت دل 
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  بود شايسته ي دربار رهبر       همان صديقه ي صديق اكبر 
  بود دائم قرين قسمتي ناس     ولي شيطان به مكر و درد وسواس  
  چو ابليس است در القا و تلبيس     چو گشتي همدم و هم فكر ابليس 

  همه در ضد دين حق نشسته       در آن دربار مملو از فرشته 
  فرستادي برائت از دنائت       ولي حق از عنايت چند آيت 

  يقين (ابن ابي) رويش سياه است   مت و پاكي گواه است چو حق در عص
  برائت داد از منصوص آيت     همنشين بس خدا كردي عنايت 
  خيال بد به دل هرگز نيارد     به قول حق كسي تصديق دارد  

  مشو تابع به ارباب منافي     پس ار خواهي ز بدبختي رهايي 
  سالم بود از فكر ناهموار     كه فرض است اعتقاد مرد مسلم 

  به قول حضرت موالي اكرم       به حكم نص قرآن معظم 
  براي مبدا دين يعني قرآن     نصيحت واجب آمد بهر يزدان 

  براي پيشوايان ممجد       براي رهبر عالم محمد 
  ز اهل التزام دين و احكام       براي عامه از افراد اسالم 

  ادب با زمره ي ياران سراسر       ادب با اهل بيت ذات رهبر 
  خصوصاً با خالفت كار اعالم       از ايشان بود نشر دين اسالم  

  از آنها قلب عالم شد منور       ادب با اولياي دين رهبر 
  شب تاريك را بودند مصباح     ادب با جمله اهل علم اصالح 
  به اهل احترام دين اسالم     ادب با هر كه دارد خدمت عام 
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  خالفت و امامت

  خالفت به معني نمايندگي است و امامت به معني رهبري. 

$øŒÎ)uρ tΑ﴿ بود: �خليفه خداي تعالي در زمين حضرت آدم s% š� •/u‘ Ïπ s3Í×‾≈n=yϑ ù=Ï9 ’ÎoΤÎ) 

×≅ Ïã%ỳ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# Zπ x�‹Î=yz﴾  :يادآور وقتي كه پروردگارت فرشتگان را گفت ]٣٠[البقرة): 

   .همانا من قرار مي دهم در سرزمين خليفه اي را)
علم و حكمت و تمام پيغمبران بطور مستقيم و جانشينان به حق ايشان كه وارثان 

خداي تبارك و تعالي هستند كه اراده او را در  خلفاء و نمايندگان رسالت آنها مي باشد
سرزمين به اجرا در آوردند و عدل و قسط را ميزان و معيار قرار دهند چنان كه خداي 

#ßŠ…ãρ﴿تعالي در اين مورد به حضرت داود خطاب صريح دارد:  y‰≈tƒ $‾Ρ Î) y7≈oΨ ù=yè y_ Zπx�‹Î=yz ’Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# Λäl ÷n $$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Èd,pt ø:$$Î/﴾  :اي داود ما تو را نماينده خود در زمين  ]٢٦[القصص)

   .قرار داديم پس در بين مردم به حق حكم نما)
  را، خلفاي راشدين مي گوييم.  �جانشينان به حق رسول اكرم

****  
خلفاي راشدين پنج نفرند: ابوبكر، عمر، عثمان، علـي، حسـن بـن علـي رضـوان اهللا      

  عليهم اجمعين. 
و بعد از آن حكومت  ،انشيني خلفاي راشدين سي سال بوده استمدت خالفت و ج

���S«اسالمي بامارت و سلطنت و مملكت داري تبديل يافته است: C  G7E�E ���,�@> 
� TU� 
���, %E!
��ii$     خالفت بعد از وفات من سي سال خواهـد بـود و پـس از آن)

  . )بفرمانروايي و ممكلت داري تبديل خواهد يافت
چنان كه خداي تعالي تحقق آن را نسبت  ،به معني فرمانروايي نيز آمده استخالفت 

‰y﴿ اسالم وعده فرموده است: به امت tãuρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# 

óΟ ßγ̈Ζx� Î=ø⇐ tG ó¡uŠ s9 ’ Îû ÇÚö‘F{ $# $ yϑŸ2 y#n=÷‚ tG ó™$# šÏ% ©!$# ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s%﴾  :خداي تعالي  .]٥٥[النور)
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به كساني كه از شما ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده ي فرمانروايي را در 
   .اين سرزمين داده است چنان كه فرمانروا ساخت آنان كه پيش از ايشان بودند

 خالفت به معني وراثت فرهنگي و اخالقي و مالي نيز آمده است: اما وراثت فرهنگي:

﴿y#n=y⇐ sù .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷è t/ ×#ù=yz (#θ èOÍ‘uρ |=≈tG Å3ø9 (پس جانشين شد ايشان را  ].١٦٩[االعراف:  ﴾#$

   .جانشيناني كه وارث فرهنگ ايشان ((كتاب و دستورات آسماني)) گرديدند

y#n=sƒm@ .ÏΒ öΝÏδ *﴿ و اما وراثت اخالقي: Ï‰ ÷è t/ ì#ù=yz (#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n=¢Á9$# (#θãèt7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# ( 
t∃ öθ |¡ sù tβöθ s) ù=tƒ $†‹xî ∩∈∪﴾ ] :پس وارث شد ايشان را ورثه اي كه نماز را ضايع  ].٥٩مريم)

گردانيدند و بدنبال خواسته هاي ناروا افتادند كه بزودي به منتهاي گمراهي و سرگشتگي 
  .ميرسند

ÿρ#)﴿ و اما وراثت مالي: ã� à2øŒ$# uρ øŒÎ) ö/ä3n=yè y_ u !$ x�n=äz . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7Š$tã öΝà2r& §θ t/uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ (و ياد آوريد كه خداي تعالي شما را در جاي قوم عاد قرار داد  ].٧٤[األعراف:  ﴾...#$

و ملك آنها را به شما ارزاني داشت و شما را در سرزمين ايشان مستقر گردانيد در 
انه ها مي سازيد (بر تمام مناطق خ بنا مي كنيد و از كوهها كوشكهاهمواري هاي آن 

ي و قشالقي آن تسلط كامل داريد) پس ياد كنيد نعمتهاي گوناگون خدا را و در يالقا
  .)زمين فساد و بي نظير نكنيد

﴿uθèδ uρ “Ï% ©!$# öΝà6 n=yè y_ y#Í×‾≈n=yz ÇÚ ö‘F{ $# yì sùu‘uρ öΝä3ŸÒ ÷è t/ s−öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈y_ u‘yŠ öΝä. uθ è=ö7uŠÏj9 ’ Îû 

!$ tΒ ö/ä38 s?# u﴾  :كه شما ((انسانها)) را ميراث بران زمين قرار (اوست آن كسي  ].١٦٥[األنعام

داد و برتري داد بعضي از شما را بر بعضي ديگرتان از حيث درچات و مقام تا بيازمايد 
  .)را در آنچه به شما عطا كرده است شما

* * * *  
 ،امامت اعم از خالفت است زيرا هر خليفه اي امام است لكن هر امامي خليفه نيست

برگزيـده   � فت يعني امامت خاص كساني كه جانشيني پيغمبر اكـرم در اين صورت خال
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شده و بر امور مومنين فرمانروايي داشته اند و امامت يعني رهبري مسـلمين خـواه اينكـه    
  امام خليفه بوده باشد يا نه.

* * * *  
���¦iiپيشوايان و رهبران در دين خدا را  §�6� §)�� a����+hh     و رهبـران كفـر و سـتمكاران را

 �+hhii0 �8 §L��� � a���      مي ناميم چنان كه خداي تعالي درباره ي هر يـك از آنهـا در قـرآن كـريم

  بياني دارد:  

≈öΝßγ﴿ الف: در مورد أَئمه اْلهدي uΖù=yè y_ uρ Zπ £ϑÍ←r& šχρß‰ öκu‰ $ tΡÌ� øΒr' Î/﴾  :و ما  ].٧٣[األنبياء)

ي كنند مردم را به فرمان هدايت و رستگاري كه رهبري م نقرار داديم پيغمبران را پيشوايا
   .ما)

ــُه اْلُهــدhhپس مي توانيم گفت كه پيروان خط انبياء و داعيان خلق بسوي خـدا   ىَأِئمii 
  مي باشند.  

ii0ب: در مورد  �8 §L��� � a����+hh: ﴿(# þθè=ÏG≈s) sù sπ £ϑÍ←r& Ì�ø� à6ø9 (بجنگيد با  ].١٢[التوبه:  ﴾#$

   .)ي ندارندا ايشان هيچ عهد و پيمانپيشوايان كفر زير

� پس مي توانيم گفت كه پيروان كفر و طغيان و داعيان بسـوي عنـاد و الحـاد    �� a����+hh
ii0 �8 §L��� .هستند  

* * * *  
نصب و تعيين امام بر مسلمين الزم است و سهل انگـاري و كارشـكني در ايـن امـر     

ن گناهي بزرگ و موجب اخالل در نظم جامعه اسالمي و بـاز ايسـتادن حركـت متعـالي آ    
  خواهد شد.

* * * *  
امام از طرف شوراي مسلمين ((متشكل از خبرگان و اهل حل و عقد)) انتخاب مـي  

  شود و قبول آن بر ساير مسلمين واجب و ضروري خواهد بود. 
* * * *  



    

  75  خالفت و امامت
  

را مالك عمل قـرار داده و در مهـام    �خلفاي راشدين كتاب خدا و سنت رسول اهللا
ورت مي كردند چه در عصر ايشـان امتيـازاتي جـز    امور با آگاهان و خبرگان مسلمين مش

ايمان و هجرت و جهاد در راه خدا و خدمت بهتر به اسالم و مسلمين مـورد نظـر نبـوده    
خلفـاي   و �((براي اطالع بيشتر در اين مورد بـه كتابهـاي زنـدگي رسـول اكـرم       ،است

  .راشدين مراجعه شود))
* * * *  

احكـام اهللا و نشـر ديـن اسـالم كمـال       خلفاي راشدين نسبت به يكديگر در اجـراي 
همكاري داشته و از نصيحت و راهنمايي در نصرت دين حق مضايقه ننموده و بـرخالف  
نوشته ي تفرقه اندازان نسبت به همديگر نهايت احترام و آداب اخوت اسالمي را مراعات 

  رجوع شود. بمطوالتنموده اند، مدارك و اسناد در اين مورد فراوان است بايد 
* * * *  

امامت از وظايف مسلمين است و اين امر از جانب خدا و رسول و منصـوص عليـه   
نيست بلكه خبرگان مسلمين شخصي را كه واجد الشرايط و در اداره امور مسلمين داراي 

  كفايت باشد مي توانند برگزينند.
* * * *  

خـم  در موضـعي بنـام غـدير     � اينكه بعضي از مسلمين مـي گوينـد: پيغمبـر اكـرم    
را به جانشيني خود و امامت مسلمين بر گزيده است به داليلي مشروحه  � حضرت علي

  ذيل مقرون به صحت نيست: 
) در برابر فرمان خدا و رسول او احدي از مسلمين را ياري تمرد و تخلف نبوده 1(

$﴿ است: tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ ÷σ ßϑÏ9 Ÿωuρ >π uΖÏΒ÷σ ãΒ #sŒÎ)  |Ó s% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ # �� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äο u� z�Ïƒ ø:$# ôÏΒ 

öΝÏδÌ� øΒr&﴾  :هيچ مرد و زن مسلماني را در كاري كه خدا و رسول او حكم  ].٣٦[األحزاب)

ي كه . در حال)خدا و رسول او را بر گزينند... كنند اراده و اختياري نيست كه خالف راي
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كردند نسبت تمرد از مسلمانان صدر اسالم همه چيز خود را در راه رضاي خدا صرف 
  امر خدا و رسول او به ايشان غير قابل قبول است. 

) حضرت علي كرم اهللا وجهه در مورد خالفت هرگز به قضيه ي غدير خم استناد 2(
نكرده بلكه از آن نامي نبرده است در صورتي كه چنين موردي وجود مي داشت حضرت 

 ،اي مردم :مي گفت و به صراحت عيان خالفت را كنار مي زدعلي با اين حجت قاطع مد
شما چطور مسلماني هستيد كه از فرمان خدا و رسول او تمـرد مـي كنيـد، مگـر شـما از      

  رسول خدا نشنيديد كه در غدير خم مرا به عنوان خليفه خود و امام مسلمين بر گزيد؟ 
(قاضـي تـرين   أَقْضــاُكْم َعِلــي ) حضرت علي كه بزرگترين قاضي صدر اسالم بـود  3(

و بزرگترين قاضي حجتي بدين گونه قاطعي را ناديده نمـي گيـرد و بـه     .ما علي است)ش
مسائل فرعي بپردازد، در صورتي كه هر مدعي به بينه و مدارك استناد مي كند تـا احقـاق   
حق نمايد نه اينكه بينه و دليل و برهان و قباله و سند را كه دال بر حقانيـت او در دعـوي   

  و بدون ارائه دليل حق را مطالبه نمايد. باشند پنهان نگه دارد
) مسلمانان بر سر عمل به كتاب و سنت رسول اهللا بـا هـر خليفـه اي بيعـت مـي      4(

 � نيز از بيعت كنندگان بر كتاب و سنت بود، اگر رسـول اكـرم   � كردند، حضرت علي
سـنت صـورت گرفتـه     فرموده باشد بيعت مسلمين بر خـالف را تعيين  � حضرت علي

ين سنت شكني با تاكيد بر عمل خليفه ي منتخـب بـه كتـاب و سـنت متنـاقض      است و ا
است، در حالي كه مسلمانان در نهايت دقت سنت رسول اهللا را مراعات كـرده و هيچگـاه   

  بر خالف آن قدم بر نداشته اند و حضرت علي هم با ايشان همسو و همراه بوده است. 
تعيين شده بود انصار هرگـز دعـوي   به عنوان خليفه و امام  � ) اگر حضرت علي5(

زيرا مسلمانان  ،خالفت نمي كردند و شوري تشكيل نمي شد و بيعت صورت نمي گرفت
جز عمل به كتاب و سنت برنامه اي ديگر نداشـتند، چنـان كـه نمونـه ي متابعـت سـنت       

در مـورد   �مي بينيم: نظر به توصـيه و تاكيـد رسـول اكـرم     � پيغمبر را در جيش اسامه
يش اسامه مي بينيم كه حضرت ابوبكر در حالي كه امام و خليفه مسلمين بود بـه  تجهيز ج
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به حالت پياده از مدينه خارج شد و او را  � در ركاب اسامه � احترام دستور رسول اهللا
  بدرقه نمود.  

 صـراحة نمي توانست  � ) اگر خالفت منصوص عليه و قطعي بود حضرت علي6(
رد كه به خالفت و واليت اشتياق و رغبت ندارد، زيرا در آن را قبول نكند و قسم نمي خو

و رفتن از زير بار مسئوليت و سـرباز زدن از تكليـف الهـي در شـان آن حضـرت نبـوده       


�S� : � V9« نيست:Z 
� ����=� �C �f7�� : f�2 $$$�,: (سوگند به خدا مـرا در  »!

داشت و توقعي نيست و آرزويش را  اين خالفت رغبتي نبوده و در اين فرمانروايي چشم
  .)1(ندارم)
را بـراي   � حضـرت علـي   ،بزرگان اصحاب � ) بعد از شهادت حضرت عثمان7(

����D � $$$��7{ ���)���7 ���«خالفت و امامت پيشنهاد كردند و آن حضرت فرمود: 
+� %L��>+� 1	 %L�7u s7�(&�+� ,%Z0�+ c�02r� %L� 
9  ^@� %L� �P+ c�����ii بـه   : (مـرا

حال خود واگذاريد از كسي غير من بخواهيد كه خالفت و واليت را تصدي كند. . . اميد 
داشته باشيد كه من گوش به فرمانتر و مطيعتر از شما باشم براي كسي كه امر خـود را بـه   

  .)2(او سپرده ايد و من براي شما وزير باشم بهتر است از اينكه اميرتان باشم)
كتاب نهج البالغه فيض االسالم چاپ تهران كه اهل سـنت و   امثال داليل مذكوره در

جماعت در آن دخالتي نداشته اند فراوان است، به اين مختصر اكتفـا كـرديم زيـرا باطالـه     
  كالم احتياج نيست. 

جهـه بـه عنـوان خليفـه و امـام از جانـب       پس از آن كه حضرت علي كرم اهللا و )8(
ر برگزيده شد در نامه اي به معاويـه ابـن بـي    شوراي مسلمين متشكل از مهاجرين و انصا


2��7 !«سفيان نوشت , @^ ��'�7 ��123�2
, )9+� 0��� 0L,
, GHI���  ,)��&U� %�7�2
, 
�
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�¢ن بيعت كردند آن مردمـي  : ((همانا به م»

كه بيعت كردند با ابوبكر و عمر و عثمان بر سر آنچه ((شرايطي)) كه با ايشان بيعت كرده 
بودند پس كسي حق ندارد راي ايشان ((بزرگان اصحاب شوري)) را نپـذيرد و جـز ايـن    
نيست كه شوراي تعيين كننده امام و خليفه حق مهاجرين و انصـار اسـت، پـس اگـر بـر      

  .)1(تفاق نظر كرده و او را امام ناميدند موجب رضاي خدا گرديده است)مردي ا
 ،هرگز زير باز زور نرفته و با منطق و عدل و عمل كرده اسـت  � ) حضرت علي9(

چنان كه وقتي به خالفت و امامت انتخاب شد، با وجود مشكالت فراواني كه پيش آمـده  
مـن بـا دو    ش نمي رفت جنگيد و فرمود:ار حكومتبود، با معاويه ابن ابي سفيان كه زير ب

كس مي جنگم، يكي شخصي كه چيزي را بخواهد و از آن او نباشد و ديگري كسـي كـه   

/� ��+{ +f �+«منع كند از چيزي كه به عهده او است.  :�U/ <N
�z�  )��� �&��� 
���
�*)&U� �3�� �@� 0P«)2(.  

وشـن تـرين دليـل    با خلفـاي قبـل از خـود ر    � ) همكاري كامل حضرت علي10(
يگانگي و صميميت در بين ايشان مي باشد، في الجملـه قرابـت سـببي حضـرت عمـر و      
حضرت علي رضي اهللا عنهما كه حضرت علي دخترش ((ام كلثـوم)) را كـه از حضـرت    

در آورد و يك پسر و يك  � فاطمه زهراء عليهما السالم بود به عقد نكاح حضرت عمر
ره ي ايـن ازدواج بودنـد و ايـن مسـئله جـاي انكـار هـيچ        دختر به نامهاي زيد و رقيه ثم

  مسلماني نيست و مورد اتفاق مسلمين است. 
حال اگر اين مسئله را با ديده ي انصاف بنگريم يقين حاصل خواهيم كـرد كـه قلـم    

را  -رضي اهللا عنهما- دشمنان اسالم آن همه جار و جنجال را بوجود آورده و علي و عمر
ار داده كه گروهي به طرفداري اين و جمعي به هـوا خـواهي آن بـه    در مقابل همديگر قر
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جان هم بيفتند و اسالم را از وحدت و عظمت و شكوه به تفرقه و ذلت و ستوه بكشـانند  
  و خود ((دشمنان)) وارث ارض و ديار اسالمي بشوند!  

با آن همه صالبت و شجاعت و تقوي در مقابل ابوبكر  � فرض كنيم حضرت علي
بخاطر حفظ كيان اسالم سكوت كرده باشد و بر خالف ميل باطني با  � و عثمانو عمر 

 ايشان بيعت نموده باشد دختر را كه از حضرت زهرا مي باشد چرا به عقد و نكاح
 همان كسي نبود كه خانه ي زهرا � عمر در مي آورد؟ مگر به قول كذابان عمر حضرت

آن بزرگ بانوي اسالم را شكست و را آتش زد و با لگد پهلوي  - رضي اهللا عنها-
فرزندش محسن سقط گرديد؟! قرابت شير خدا و ابن عم مصطفي و اسوه اخالص و 
تقوي را با چنان ظالم بيشرم از خدا بي خبر چكار؟! مگر خداي تعالي از تكيه دادن به 

Ÿωuρ (#þθ﴿ ظالمان و اعتماد به آنان نهي قاطع و وعيد شديد نفرموده است!؟ ãΖx. ö�s? ’ n<Î) t Ï% ©!$# 

(#θ ßϑn=sß ãΝä3¡¡ yϑtG sù â‘$ ¨Ψ9 $# $tΒuρ Νà6s9 ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# ôÏΒ u !$uŠ Ï9 ÷ρr& ¢ΟèO Ÿω šχρç� |ÇΖè? ∩⊇⊇⊂∪﴾ 

نكنيد كه آتش  و شما مومنان هرگز با ظالمان همدست نشويد و به آنها تكيه ].١١٣د:هو [
مددكاري نيست و هيچ  برسد و در آن حال غير از خدا براي شما هيچ كيفر ايشان به شما

   .گونه ياري نخواهد شد)
براي اين وصـلت   � ما مسلمانان از حضرت علي -خداي نا كرده -در اين صورت 

را چطور مي دهد؟ و چطور  -رضي اهللا عنها- ناجور حق گله داريم، جواب حضرت زهرا
تـل  به صورت دخترش كه شاهد پهلو شكستن مادر بوده و اكنون به خانه ضارب بلكـه قا 

مادرش مي رود، نگاه مي تواند بكند؟! و از جهت ديگر: كسي كه قادر به حفظ حـدود و  
حريم خانوادگي خود نباشد چطور قادر است كه امپراطوري پهناور و نـو پـاي اسـالم را    

  اداره كند؟ 
ور آن چنان اداره مي كرد كه چهار ديـواري خانـه اش را اداره كـرده بـود؟! خنـده آ     

ت با شان و مقام شهسـوار اسـالم حضـرت علـي سـازگار      روغ و افتراءانيست؟! آيا اين د
است؟! آيا اين راويان اخبار و ناقالن آثار و طوطيان شكر شكن شيرين گفتار! خـدمتگزار  
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ند؟ آيا اين همه جسارتها و هتك حرمات بسـاحت مقـدس اهـل بيـت     ا اسالم و مسلمين
ل اهللا را مي شكند مسلمان اسـت؟  رسول اهللا كفر نيست؟! آيا عمري كه پهلوي دختر رسو

و اگر چنين جنايتي را كرده است سزاوار است با دختر زهرا و نواده ي رسول اهللا ازدواج 
ا للَّـه وإِنَّـا إِلَيـه      امصـيبتاه! كند و بزرگترين قاضي صدر اسالم ولي عاقد نكاح باشد؟ و إِنـَّ

  راجِعونَ!!! 
عمر را نفرين كنيد و نه از علي زده شـويد   نه چنين نيست برادر و خواهر مسلمان نه

  و نه از اسالم متنفر گرديد.  
ي رسول اكرم اسائه ادب نمايـد   ر از آن بود كه نسبت به جگر گوشهمسلمانت � عمر

جاعتر و شريفتر از آن بود كـه  هم ش � علي ،چه رسد به پهلو شكستن و اسقاط جنين او
به تقوي و عـدالت و فـداكاري    � ند، عمرريم خانوادگيش نتواند حراست و دفاع كاز ح

  .معروف است � در راه اسالم و اجراي سنت رسول اهللا

علي در برابر حق تسليم بود اگر چه صاحب آن ضعيف و در برابر باطل قيام مي كرد 


f! }+ <��N �+«اگر چه صاحب آن در كمال قدرت بوده باشد، چنان كه فرمـوده اسـت:   �
�U/و  ،مي جنگم مردي كه ادعا كند چيزي را كـه از آن او نيسـت   هان من با دو مرد »

مردي كه ابا كند از حقي كه بر عهده او است. اگر انصاف بدهيم سـخن از ايـن رسـاتر و    
 � كانديداي خالفت و به قول حضرت علي �روشنتر نيست چه ابوبكر و عمر و عثمان

واليت امـور مسـلمين را    امامت شدند و با ايشان بيعت گرديد و مدت بيست و پنج سال
نه تنها با ايشان نجنگيد بلكـه در مهـام امـور مستشـار      � عهده دار بودند، حضرت علي

موتمن و بازوي اجرايي ايشان بود، زيرا آنها را به حق مي دانست و بـر واليتشـان صـحه    
مي گذاشت و احياناً به ايشان خط و جهت مي داد و تحكيم خويشاوندي مي نمود، و بـا  

با آن همه قدرت و زر و زوري كه داشت جنگيد و جنگ را تـا   � يه ابن ابي سفيانمعاو
شهادت خود ادامه داد زيرا از بيعت كه حقي واجب بر او بود امتناع ورزيده بود و زير بار 

  حق نمي رفت. 
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در تمام تواريخ و سير اسالمي غير از معاضدت و همكاري در بين خلفـاي راشـدين   
اسـت،   � و از همه مهمتر فرموده هاي خود حضرت علـي  ،ي شودچيزي ديگر ديده نم

كه خليفه و امام مسلمين است با  � چنان كه در جنگ با روميان و ايرانيان حضرت عمر
 ،خودت در جنگ شـركت مكـن   :فرمود � مشورت كرد حضرت علي � حضرت علي

  زيرا اگر خود كشته شوي مسلمانان بي پناه خواهند ماند. 
آنچنان بـود كـه دشـمنان     � كرده عداوت و دشمني در بين بود و عمراگر خداي نا 

از خدا مي خواست كـه هـر چـه زودتـر سـايه او را از سـر        � مي گويند حضرت علي

�)��T��9z !«فرمـود:   � مسلمين كم كند، در حالي كه در جواب حضرت عمر ���N�  ! 
(C T�8@, �����
Z ��U��U� 1LN f QL@(C %;'U�89  G��¨�+ �, Y����, �&��� %����
 G7�/02 �/0�! $ $ $ )&�wC G+� Q© 
� Y�3C �� 0;�!�� 1LN G0P¦ � V@Z c��  b
@U�

�
I��, ��U��U�« همانا اگر خودت شخصاً به جنگ دشمن (روميان) بروي و شكست) :

بخوري براي مسلمين در دورترين نقاط كشورشان پناهي نمي ماند و پس از تـو مرجعـي   
زمـوده اي را بـه   وع شود پس خود در مدينـه بمـان و مـردان جنـگ آ    نيست كه به او رج

و از نظر سوق الجيشي به ايشان خط بده، پس اگر خداي تعالي مسلمين  فرماندهي بگمار،
را پيروز گردانيد خواسته بر آورده گرديده و اگر طور ديگر شد خودت پناه مردم و مرجع 

جـزء سـوم ص    146ي به ايران، كالم همچنين در وقت لشكركش .)1(مسلمين خواهي بود)
نهج البالغه همين معني را دارد. نتيجه مي گيريم كه اين اختالفات و خالفات از قلم  433

تفرقه اندازان تراويده است تا مسلمين به جان هم بيفتند و خـود وارث مـال و ثـروات و    
  حاكم بر مقدران ايشان بشوند. 

ز گر تفرقـه در اسـالم بودنـد زنـگ     از آغاز حركت خوارج كه آغا � حضرت علي
  خطر را نواخت و شديداً به مردم هشدار داد: 
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و بر حذر باشيد از  ،ت خدا بر سر جماعت مسلمين استسواد اعظم پيروي كنيد زيرا دس
جدايي زيرا جدا شده از مردم نصيب شيطان مي شود چنان كه گوسفند جدا مانده از گلـه  
نصيب گرگ مي گردد، آگاه باشيد هر كه در دين جدايي بيفكند او را بكشيد اگر زير ايـن  

  .)1(عمامه من باشد)
* * * *  

جنگيـد، هـم    � كمال همكاري نمود و با معاويه با خلفاي پيشين � حضرت علي
  حق مي دانيم.ن و هم در جنگ با معاويه او را مدر ياري ايشا

* * * *  
را امر فرمود كه امام جماعت  � در مرض الموت خود ابوبكر صديق �رسول اكرم

مسلمين شود اين فرمان موجب انتصاب، او به سمت امامـت مسـلمين نمـي شـود بلكـه      
چه سبب ترجيح ابوبكر صديق آن ،عت بزرگان اصحاب به امامت برگزيده شدبوسيله ي بي


s «بر سايرين بعالوه ايمان و هجرت و جهاد اين بود كه بزرگـان اصـحاب گفتنـد:    ��(P�

9
&9�� s�
(d@C 
@@2� 0�� �� \7>(رسول خدا او را براي امور دينمان برگزيده پس ما  »

گزينيم، سپس مسلمانان با وي بيعت كردنـد و امامـت او   او را براي امور دنيويمان بر مي 
  حضرت علي هم با وي بيعت كرد و پشت سرش نماز خواند. ،استقرار يافت

* * * *  
نه استبدادي و ارثي كه اختياري براي امت  ،حكومت اسالمي شورايي و عادالنه است

داد و بر پاي داشتن اسالم در تقرير مصير خود نمانده باشد، اساساً زير پا گذاشتن استب
اسالم عزيز بر حكومتهاي موروثي خط  ،است � شوري يكي از رساالت مهم رسول اكرم

بطالن كشيد و حيثيت هاي از دست رفته را به مردم باز گردانيد و توده هاي ضعيف مردم 
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داراي عقل كل بود و شبانه  � را در اداره ي امور سهيم كرد، با وجود اينكه رسول اكرم
وحي الهي بر وي نازل مي شد و از هر گونه لغزشي مصون بود، خداي تعالي به او روزي 

$öΝèδö‘Íρ﴿ مي فرمايد: x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$#﴾  :با يارانت در كارهاي مهم مشورت  ].١٥٩[آل عمران)

öΝèδ﴿ :و در وصف مومنان صادق و اليق مي فرمايد .كن) ã�øΒ r&uρ 3“u‘θ ä© öΝæηuΖ÷� t/﴾ 

  .(حكم و كارشان در بين خود به صورت شوري است) ].٣٨[الشورى:

و با يقين به  بدرود گفتهمسلمانان را در وحدت كلمه و هدايت كامل  � پيغمبر اكرم
كمال دين ايشان را به تمسك به كتاب خدا و سنت خود توصيه فرموده كه دست گـرفتن  

�L&C VZ0N+ 1��� 120% «به كتاب و سنت ضامن سعادت و بقاء و عظمت مسلمين است: 
7UBN� �� �
(Z H� %(L�ª 
� ��@> )�7>ii  در بين شما بجا گذاشتم دو چيز را كه اگر

آنها را محكم بگيريد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد: كتاب خـدا و سـنت رسـولش    
  .)1(را

* * * *  
دين كمال يافته ي اسالم گروه گشاي هر مشكلي است و چاره ساز هر كـاري، اگـر   

جانشيني را براي خود تعيين نفرموده كمال عدالت را اجراء كـرده و ارج و   �ر اكرمپيغمب
احترام براي مسلماناني كه بارها به فرمان خدا با ايشان مشـورت كـرده بـود قـرار داده و     
ايشان هم آن قدر از كتاب خدا و سنت رسولش فيض يافته بودنـد كـه گمـراه نشـوند و     

و مادامي  ددر پيش گرفتند و اسالم را در جهان گسترش دادنگمراه نشدند و راه پيغمبر را 
كه بر كتاب و سنت استوار بودند مصيبتي براي مسلمين پيش نيامد، اين قانون حق اسـت  

 ،ام قيامت بر پاي خواهد ماند مردمان مردند و ميميرند و خواهند مـرد يكه نمي ميرد و تا ق
ي خود تعيين مي كرد مگر آن شخص شخص را به جانشين � فرض كنيم كه پيغمبر اكرم

آب زندگاني خورده يا تضمين بقاء از بارگاه حي اليموت گرفتـه كـه نميـرد و يـا كشـته      
                                         

ي حجـه الـوداع در    ) محمد رسول اهللا از خطبه3مالك (نقل از موطاء امام به مشكوة حديث شريف،  -1
  مني بطور مفصلتر.
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نشود بعد از او چه؟ شخص ديگر و هكذا پس از آخرين نفر چه؟ خـوب تكليـف مـردم    
چه مي شود؟ همين طور آواره و سر گشته بمانند در اينجا به نكـاتي چنـد توجـه داشـته     

  م: باشي
كه آورنده ي شرع  � ) حكومت اسالمي بر افراد تكيه ندارد حتي بر پيغمبر اكرم1(

 چنان كه خداي تعالي مي فرمايد: ،و دين است بلكه بر شرع و قوانين الهي متكي است

﴿$tΒuρ î‰£ϑpt èΧ āωÎ) ×Αθ ß™u‘ ô‰ s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# 4 ' Î*sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n=s)Ρ $# #’ n?tã öΝä3Î6≈s) ôãr& 4 
tΒuρ ó=Î=s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹t6É) tã n=sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ø‹x© 3 “Ì“ ôf u‹y™uρ ª! $# tÌ� Å6≈¤±9 [آل  ﴾∪⊇⊇⊆∩ #$

(و محمد نيست مگر پيغمبري كه پيش از او پيغمبران ديگر گذشته و مرده  ].١٤٤عمران:
خدا بر مي گرديد؟ و اگر كسي از دين  اند، آيا اگر محمد بميرد يا كشته شود شما از دين

ران ثابت قدم را خدا بر گردد هرگز ضرري به خدا نمي رساند و خداي تعالي سپاسگزا
   .)پاداش خواهد داد

نقـاط   قصـى اسالم از جزيره العـرب با  �چنان كه مي دانيم پس از رحلت رسول اهللا
كـه بزرگتـرين    جهان رسيد كه اگر به شخص بستگي مي داشت بـا مـرگ آورنـده ي آن   

  شخصيت بود اسالم نيز از بين رفته بود. 
) قانون اسالم و شريعت الهي تا ابد تضمين شده است و خود خط دهنده و توجيه 2(

  كننده ي مردم است و آنان كه از شريعت الهي دستور مي گيرند مي دانند چكار بكنند.
متي اسـت  هر چند حكومـت، حكـو   ،) روح آزادگي و همبستگي در شوري است3(

الهي اما در عين حال حكومت مردم بر مردم نيز هست و از تكروي و اسـتبداد و احيـاي   
روش مستكبرين ((قياصـره)) قيصـران روم و ((أكاسـره)) كسـري هـا پادشـاهان ايـران،        

  جلوگيري شده است. 
قانون هم چنان كه ذكر شد ((كتاب خدا و سنت رسول اهللا)) مي باشد. حضرت علي 

هه نيز قوام حكومت اسالمي و سعادت افراد را در تمسك بـه كتـاب و سـنت    كرم اهللا وج


c +«دانسته و در اين باب توصيه و تاكيد فرموده است: X&��� )��, �7Z��AN f �
C ^(&.� 
�
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� ��«�. )(@> �7�&BN �C %U>� )&U� ��:ii    وصيت من به شما اين است كـه: هـيچ)

را  � به فرمان او عمل كنيد و سنت حضرت محمـد گونه انبازي براي خدا قرار ندهيد و 
از دست ندهيد، اين دو ستون محكم و بر افراشته را بـر پـاي داريـد و ايـن دو چـراغ را      

هيچ ايرادي بر شما نيست مادام كه دست از اين دو چيـز بـر    ، ديگرروشن نگهداري كنيد
  .)1(نداشته ايد)

* * * *  
و حل و فصل مي گردد:  و سنت ارجاعختالف مسلمين به كتاب در تمام مسائل ا

» §�� �\
 �� �� �' �C , �7 §�§ �f� �1 �� �T�& �U �� §)�=�( ���2 �� , ��7§q §�S� �1 �� �T§��U �B§2 
 �� �)��7 §> � �� �� � �! �� §� �� ��
: �% §���
 �� ��! aQ �m�+ � �7 �'�� )9
-=> ﴿$ pκš‰ r'‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ# u (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™§�9 $# ’ Í<'ρ é& uρ 

Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( β Î*sù ÷Λäôãt“≈uΖs? ’Îû & óx« çνρ –Šã� sù ’n< Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $# uρ﴾ ] :٥٩النساء.[  :��� � �! ¬� a0�
 �C
 0 �8§�	� � �� �� ��� ��
 ��v� �)�(a@ §��, §3 �P� �f� : �\7 §> a0�� � �! ¬� a0�� �� , �)�,
�(�Z �% �L �- §��, §3 �P� �f� �� ��. در كارهاي )2(»

مشكل كه درمانده ي شوي و امر بر تو مشتبه گردد آنها را به كتاب خدا و سنت رسول او 
باز گردان كه خداوند سبحان براي گروهي كه خواسته است هدايت كند فرمود: اي 

از خدا و رسول خدا و اولو االمر خودتان پيروي كنيد و  ،كساني كه ايمان آورده ايد
ماييد پس اگر در حكمي اختالف پيدا كرديد به خدا و رسولش رجوع نماييد، اطاعت ن

رجوع به خدا با گرفتن محكم از كتاب او و رجوع به رسول او فرا گرفتن سنت گرد 
  .آورنده او است كه پراكنده نمي سازد)

* * * *  
براي خدا جانشـيني تعيـين نكـرده باشـد      � اگر پيغمبر :هيچ كس نمي تواند بگويد

هدايت را در تمسك به كتاب و سنت دانسـته و   � زيرا پيغمبر اكرم ،ردم گمراه شده اندم
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و اين دو مـورد را بـراي معـاش و معـاد مـردم كـافي        ،گمراهي را در عمل نكردن به آنها
  دانسته است.

* * * *  
اگر سوال شود كه ((كتاب و سنت)) به خودي خود مشكالت مردم را حل نمي كند، 

  ريي)) وجود داشته باشد كه مفاد آنها را اجرا كند؟ پس بايد ((مج
جواب اين است كه: در كتاب خدا سيستم حكومت شورايي تعيين شده كـه بهتـرين   
سيستم حكومت مردم بر مردم است، در اينجا قانون است كـه حكومـت را تشـكيل مـي     

حمل حذف دهد، بر خالف قانون خلق كه متوقف بر اتفاق نظر قانونگذاران مي باشد و مت
نيـازي بـه تجديـد نظـر و      ،قانون خدا تغيير ناپذير مـي باشـد   واست، و اصالح و تبصره 

   و مدبر است.حذف و اصالح ندارد، چه واضع آن خداوند عليم 
نيز در مسـائل اجتمـاعي و سياسـي مـردم، شـوري       �چنان كه در عصر رسول اكرم

به اجراي قوانين الهي هستند معتمد و مستند بوده است، نتيجه ي، جامعه مسلمين مكلف 
  كه از جمله آن تشكيل شوري و انتخاب امام است.

* * * *  
براي از بين  � اگر در تواريخ و سير اسالمي دقت كنيم، خواهيم ديد كه رسول اكرم

بردن حكومت مورثي و استبدادي و به منظـور اجـراي عـدالت و مسـاوات در حكومـت      
مي فرمود و هم چنين در عمره ((القضاء و حجـه  اسالمي، در غزوه ها كه شخصاً شركت 

الوداع)) اشخاص مختلف را با خصوصيات گوناگون جانشين خود قرار مي داد تـا مـردم   
بدانند كه اسالم، سلطنت و حكومت قرشي و هاشمي و عربي، نيست، بلكـه دينـي اسـت    

مطـرح  و حكومتي است الهي براي همه، رنـگ و نـژاد و زبـان     ،جاويد جهاني براي همه
نيست، همه مردم مسلمان در امور جاريه عالم اسالم مسئولند و در پيشگاه خـداي تعـالي   

 � يكسانند مگر بتقوي و طاعت بيشتر كه مالك فضيلت است حتي شخص رسول اكـرم 
  بيشتر از هر مومني مطيع فرمان خدا بوده و از او مي ترسيده است. 

  مي نمايد؟ عبداهللا ابن ام مكتوم؟ شخص نابينايي را جانشين خود  �چرا رسول اكرم
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نگوي اسالم مي نمايـد؟  چرا فردي سياهپوست را كه در جاهليت ارزشي نداشته سخ
  بالل حبشي؟

چرا افراد غير قريشي را جانشينان خويش قرار مي دهد؟ عبداهللا ابن رواحـه و سـعد   
  را؟  ابن معاذ

ه پسـر زيـد غـالم و    مچرا جواني بيست ساله را بفرماندهي سپاه بر مي گزينـد؟ اسـا  
   كنيزك زاده را؟!

اخته انـد ((عويـف،   چرا احياناً كساني را جانشين خود فرموده كه خيلي گمنام و ناشن
   سباع، عتاب))؟!

yϑ‾Ρ$﴿ ،جواب اين همه چراها و صدها سوال ديگر يك جمله است Î) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# 

×οuθ ÷zÎ)﴾  :دري يعني برابري. و برا .(مومنان برادر يكديگرند) ].١٠[الحجرات  
يك بار ابوبكر يـا   �اگر رسول اكرم ،ن انتصاب ها از آفتاب روشنتر استحكمت اي

عثمان يا علي را جانشين خود قرار داده است ايشان به فكـر جانشـيني دائـم و حكومـت     
مورثي نبايد بيفتند زيرا عبداهللا ابن ام مكتوم (نابينا) و بالل سياهپوست برده ي آزاد شده و 

گمنام و (( عويف و سباع و عتابابن معاذ غير قرشي و اسامه نوجوان كنيزك زاده و  سعد
ناشناخته)) نيز اين سمتها را داشته اند، پس خويشاوندي و همرنگي و كهولت و جواني و 

بلكه اسالم بر تمام مفاخر جاهليـت   ،برازندگي قد و قامت در اسالم مطرح نبوده و نيست
  خط بطالن زده است. 

را امـام جماعـت    � در مرض الموت خود ابـوبكر  �ن كه ذكر شد رسول اكرمچنا
مسلمين كرد نه عباس عمويش و نه علي پسر عمو و دامادش را كه نزديكتر بـه او بودنـد   
تا زمينه اي براي حكومت قومي و مـوروثي فـراهم نگـردد و مـردم بفهمنـد كـه: منظـور        

چـه علـي از   گر، ه ابـوبكر نيسـت  حضرت از اين تكليف تفويض امور حكومت اسالمي ب
ابوبكر و عباس هم از علي به حضرتش نزديكتراند و اگر صـحبت از ((ارث)) باشـد، بـا    
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(خـويش   »�����0� �2@��� ��,����«وجود عباس، علي محجوب اسـت بحجـب حرمـان    

  .)1()تر خويش دورتر از ارث منع مي كندنزديك

                                         
  حديث شريف. -1



  در حيات شريف آن حضرت ���� اسامي جانشينان رسول اكرم

 جانشين نام غزوه  جانشين نام غزوه

 علي ابن ابيطالب تبوك سعد ابن عباده ودان

 سباع ابن عرفطه خيبر سعد ابن معاذ بواط

 عويف ابن اضبط ديلي عمره القضاء زيد ابن حارثه بدر اول

 ابورهم كلثوم بن حصين  فتح مكه ابو سلمه بن عبد األسد مخزومي العشيره

 ابن خلف غفاري  نعفا عثمان بن بدر كبري

 عتاب ابن اسيد ابن ابي العين  حنين بشيربن عبدالمنذر سوبق

  بني النضير عفان عثمان بن غطفان

 ابودجانه ساعدي  حجه الوداع عبداهللا ابن ام مكتوم احد

 عبداهللا ابن رواحه خزرجي  خيربدر ا ابوذر غفاري ذات الرقاع

 زيد ابن حارثه صطلقبني م سباع بن عرفطه غفاري دومه الجندل

 عبداهللا ابن ام مكتوم بني لحيان عبداهللا ابن ام مكتوم بني قريظه

 عبداهللا ابن ام مكتوم حديبيه عبداهللا ابن ام مكتوم ذي قرد

هم روش آن حضرت را پيش گرفتنـد ((ابـوبكر و عمـر و عثمـان و      � ياران پيغمبر
بزرگان  � ت شهادت حضرت عمردر وق .فرزندان خود را به امامت نگماشتند)) � علي

او  :فرمـود  � اصحاب عبداهللا پسر او را به عنوان جانشين پيشنهاد كردند حضـرت عمـر  
نمي تواند امام مسلمين بشود، شوراي امت صالحيت تعيين امام را دارد، با اصرار بزرگان 

  اصحاب اجازه داد كه پسرش عبداهللا در شوري شركت كند اما به دو شرط: 
  خاب شدن را نداشته باشد.  حق انت -1
  .)1(راي او تابع اكثريت اصحاب شوري باشد -2

                                         
  كتاب علي و بنوه تاليف دكتر طه حسين. -1
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نيـز بزرگـان اصـحاب همـان سـوال را كردنـد،        � در وقت شهادت حضرت علـي 

<7\ ��+«فرمود:  �حضرت علي %LZ0N HZ %LZ0N �« شما را چنان كه رسـول اهللا) : 

  .)1(بدرود گفت بدرود مي گويم و جانشين تعيين نمي كنم) �

�f*� %Z0 «و چون حضرت حسن را پيشنهاد كردند فرمود:  f+%Z
نه دسـتور  : (»[

  .)2()مي دهم و نه منع مي كنم

  شرايط و وظايف امام

  امام مسلمين بايد واجد اين شرايط باشد:  

s9﴿ مسلمان باشد زيرا سلطه ي كافران بر مومنان روا نيست: - الف uρ Ÿ≅ yè øgs† ª!$# 

t Ì�Ï�≈s3ù=Ï9 ’ n? tã tÏΖÏΒ ÷σ çR ùQ$# ¸ξ‹Î6y™ ∩⊇⊆⊇∪﴾  :هرگز خدا كافران را بر مومنان راه  .]١٤١[النساء)

  .نخواهد داد)
چه زنان و كودكان با احساسات و عواطف و بهانه گيريها كارهـا   ،آزاد مرد باشد -ب


G«را خراب مي كنند: &=���� �
�@�� sf� 1	 <2�«   واي بر كسي كه سرپرسـتش زنـان و) :
  .)3(اشند)كودكان ب

  و غير آزادگان را نيازي به استدالل نيست. 

≅ö﴿ :عالم به كتاب و سنت و قادر به استنباط احكام باشد - ج yδ “Èθ tG ó¡ o„ t Ï%©!$# tβθ çΗs>ôè tƒ 

t Ï%©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n=ôè tƒ﴾  :آيا برابرند كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند؟ ].٩[الزمر).( 

  البته خير. 

                                         
  كتاب علي و بنوه تاليف دكتر طه حسين. -1

  كتاب علي و بنوه تاليف دكتر طه حسين. -2

  حديث شريف -3
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?Ÿωuρ (#θè﴿ و دور انديش و جامعه شناس باشد: عاقل - د ÷σ è? u !$yγx� �¡9 $# ãΝä3 s9≡uθ øΒr&﴾ 

  .(هرگز اموال خود را به سفيهان نابخرد بسپاريد) ].٥النساء:[

yϑsù﴿ هـ ـ دادگر و با تقوي باشد: r& tβ%x. $YΖÏΒ ÷σ ãΒ yϑ x. šχ%x. $ Z)Å™$ sù 4 āω tβ…âθ tFó¡ o„ ∩⊇∇∪﴾ 

مومن و پرهيزگار بوده باشد همانند كسي است كه تبهكار  (آيا كسي كه ].١٨[السجده: 
  .بوده است؟ البته يكسان نيستند)

قدرت جسماني و توان كار را داشته باشد چه امامت مستلزم صرف طاقت و  -و

!© (βÎ¨﴿ :توان است $# çµ8x� sÜ ô¹$# öΝà6 ø‹n=tæ …çνyŠ# y—uρ Zπ sÜó¡ o0 ’Îû ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ÉΟ ó¡ Éfø9 $#uρ﴾  :٢٤٧[البقره[. 
(همانا خدا او را ((طالوت)) بر شما برگزيده و او را دانش و قدرت بدني فزون بخشيده 

  است.)
يك امت عظيم شجاع و با اراده باشد چه تبليغ رساالت الهي و اداره ي امور  -ز

%šÏ﴿ قوي است: ي ادارهمقتضي شجاعت و  ©!$# tβθ äó Ïk=t7ãƒ ÏM≈n=≈y™Í‘ «! $# …çµ tΡöθ t± øƒs† uρ Ÿωuρ 

tβöθ t± øƒ s† # ´‰ tn r& āωÎ) ©! (آنان كه تبليغ مي كنند رساالت الهي را و از او  ].٣٩[األحزاب:  ﴾#$

  .((اهللا)) مي ترسند و از احدي غير از خدا نمي ترسند)
حضور در بين مسلمين و نظارت دقيق بر امـور جاريـه اسـالمي و امامـت نمـاز       -ح

و حسـاس امـام مسـلمين بـه     جمعه و عيدين در مركز و پايتخت اسالمي از وظايف مهم 

�&)��(«شمار مي رود، زيرا به مفاد حديث شريف:  7\ ���1X���� %��LUZ� �� %��LUZ« :

(مسئوليت امام مسلمين به اندازه ي تمام مسئوليتهاي مملكت اسـالمي سـنگين و خطيـر    
فرمود: سوگند به خداي تعالي اگر يـك دانـه خـردل در     �است، چنان كه حضرت عمر

مر در مدينه مسئول آن خواهد بود چه بايد علت از بين رفـتن آن  حوالي فرات گم شود ع
اين است كه حضرت علي كرم اهللا وجهـه   ،را بپرسد و پيگيري كند كه ضايعه تكرار نشود

��7 ���� �«درباره ي او مي فرمايد:  �'C 0�� � ����¦ � �������+� �
����@���� � ���UP
��,�@(8  Q��&��� <&U� �7I�� ^'9 Q�F+
����P �
��. � 
���� K=��> ! ¦�+  )��(�
u ��
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�+$ $ $ )'-, s
'N«)1(.     خدا نيكي هاي عمر را پاداش داد كه كجي هـا را راسـت نمـود و)

بيماريها را دوا كرد ((كفر و نفاق را ريشه كن نمود)) و سنت پيغمبـر را بـر پـا داشـت و     
ن و كم عيب تبهكاري ها را پشت سر انداخت ((در زمان او فتنه اي روي نداد)) پاك دام

از دنيا رفت و نيكويي خالفت را دريافت و از شر آن پيشي گرفت خدا را بجـاي آورد و  
  آن چنان كه سزاوار بود از خدا ترسيد).

* * * *  
خبرگان برگزيده پارسا ((اصحاب شوري)) به نمايندگي جامعه اسـالمي و مسـلمين   

  امام را انتخاب و سپس با او بيعت مي نمايند.
* * * *  

مترين وظيفه امام مسلمين عبارت است از: تنفيذ احكام، اقامه حدود الهي، آراستن مه
و سازمان دادن سپاه و لشكريان اسالم، حفظ مرزهاي اسالمي، نشر دين اسالم در خـارج  
از مركز كشور اسالمي در حدود استطاعت، قطع و قمح طاغيان و گردنكشان و راهزنـان،  

ين، تقسيم غنايم در بين مردمان ذي ربط، گرفتن صدقات نظارت دقيق بر بيت المال مسلم
، عزل و نصب مقامات سياسـي و قضـايي و   شرعي از قبيل زكوه و خمس و غيره و اموال

اجرايي و لشكري و كشوري، فيصله نزاع و خصومتهاي واقعه در بـين مـردم، بـه شـوهر     
و بـه طـور    .)2(دادن دختران و زنان بي سرپرست و قبول نكاح براي صـغار و محجـورين  

كلي واليت و سرپرستي امور مسلمين بر مبناي كتاب و سنت و حضور در بين مسلمين و 
ارتباط مستقيم با ايشان و پيشقدم بـودن در امـور مهمـه ي اسـالمي و زيـر نظـر داشـتن        
استانداران و فرمانداران و ساير مقامات دست اندركار و بطور كلـي نظـارت مسـتقيم بـر     

  الد اسالمي.هيات حاكمه در ب
* * * *  

                                         
  نهج البالغه. 4ج  219كالم  -1

  عمل نمايندگان امام در بالد اسالمي به منزله ي عمل خود او است. -2
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و  ،امام مسلمين مادامي كه كتاب و سنت را روند كار قرار داده واجب اإلطاعت است

‰pκš$﴿ :خروج از اطاعت وي تمرد از فرمان خدا و رسول خداست r' ‾≈tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& 

©! $# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í<'ρ é& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ﴾  :اي كساني كه ايمان آورده ايد ].٥٩[النساء)، 

خدا را اطاعت كنيد و رسول او را اطاعت كنيد و همچنين زمامداران اسالم را كه به 
  .)خود شما مومنين هستند اطاعت كنيددستور خدا و رسول خدا عمل مي كنند و از 

و مجـري   ،چه امام منتخب شوراي امت و شوراي امت نيز منتخب امت اسالم است
  اهللا و سنت رسول او و امين بر جامعه ي اسالمي مي باشد. احكام

* * * *  
خروج ناحق و قيام عليه امام مسلمين گناهي است بس بزرگ و بر مسلمين واجب 
است كه قيام و خروج ناحق را سركوب نمايند تا اينكه هرج و مرج و بي نظمي در بالد 

رما باشد، چنان كه مسلمين در اسالمي پديد نيايد و فقط قانون خدا در جامعه حكم ف
عصر خالفت حضرت ابوبكر صديق با مرتدين و مانعين زكات و در عصر خالفت 

öΝèδθ﴿ ج جنگيدند:رحضرت علي با خوا è=ÏG≈s%uρ 4®L ym Ÿω tβθ ä3 s? ×πoΨ ÷FÏù tβθ ä3 tƒuρ ß Ïe$!$# ¬!﴾ 

ود و دين براي (و بجنگيد با سركشان و متجاوزان تا اينكه آشوب بر پا نش ].١٩٣[البقره: 
  .خدا باشد)

خروج امام از اطاعت خدا و رسول خدا و مخالفتش با نص صريح كتاب و سنت 

#) Ÿωuρ﴿ موجب خروج مسلمين از اطاعت او مي گردد: þθãè‹ÏÜ è? z÷ö∆ r& tÏù Î�ô£ ßϑø9 $# ∩⊇∈⊇∪﴾ 


hh .(اطاعت نكنيد دستور خود سران و متجاوزان را) ].١٥١[الشورى: u f��  : J7Ud	
�&���  K�
S�!
q�� H9�� ii��0�	� : حق هيچ گونه فرمانبرداري مخلوق در نافرماني) :

  .)1(جز اين نيست كه فرمانبرداري بايد در خير و صالح باشد) ،خالق نيست

* * * *  

                                         
  حديث شريف. -1
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و بر  هيعني به ظاهر مرتكب گناه كبيره نشد ،امام مسلمين بايد مستور العداله باشد
ورزيده باشد به طوري كه عدالت او را مخدوش كند لكن صغاير ذنوب نيز اصرار ن

عليهم زيرا غير از انبياء كرام  ،عصمت از تمام گناهان از شروط صحت امامت نيست

و خداي تعالي انسانها را  ،احتمال لغزش و خطا براي هر انساني هست الصلوة والسالم
تباه ايشان را امر مكلف نفرموده كه حتماً معصوم باشند بلكه در صورت لغزش و اش

θ#)﴿ فرموده است كه خود را اصالح كنند و مراقب خود باشند: à) ¨? $$sù ©! $# $tΒ ÷Λä÷è sÜ tFó™$#﴾ 

  .(از خدا بترسيد و خود را از نافرماني او به دور داريد هر آنچه مي توانيد) ].١٦التغابن: [
* * * *  

زيرا  ،مسلمين بوجود نيايدامام در بالد اسالمي بايد يك نفر باشد تا اختالف در بين 
امت اسالم يك امت است با وحدت عقيده و هدف و تمسك به كتاب و سنت. در بين 

چه همه ي  ،افراد چنين امتي مغايرت اعتقادي و بنيادي نيست كه مستلزم تعدد امام گردد
هي افراد اين امت اعم از امام و رعايا ملزم به متابعت از كتاب و سنت و مراعات قوانين ال

βÎ) ÿ¨﴿ و اجراي آن هستند و بس: Íν É‹≈yδ öΝä3 çF̈Βé& Zπ̈Βé& Zο y‰ Ïm≡uρ O$ tΡr& uρ öΝà6 š/ u‘ Âχρ ß‰ ç7ôã $$ sù ∩⊄∪﴾ 

(اين است امت شما مسلمين امت يگانه و يك هدف و من پروردگارتان  ].٩٢[األنبياء: 
  .هستم، پس جملگي به اتفاق فقط مرا بپرستيد و بندگي كنيد)

  ااحكام و اجراي آنه

 آنچه بر جامعه ي اسالمي بايد حكمفرما باشد فقط حكم خداي تعالي است و بس

﴿ÈβÎ) ãΝõ3 ß⇔ø9 $# āωÎ) ¬!﴾ :(نيست هيچ حكم  و فرماني مگر براي خدا) ].٥٧ [األنعام.  
* * * *  

اجماع مسـلمين.   -3سنت رسول خدا.  -2كتاب خدا.  -1ادله احكام پنج چيز است: 
  قياس.  -5اجتهاد.  -4

* * * *  
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Ο¢﴿ و قوانين او تغيير نا پذيرند: ،باري تعالي است تشريع و قانونگذاري از آنِ èO 

y7≈oΨ ù=yè y_ 4’ n?tã 7πyèƒ Î�Ÿ° zÏiΒ Ì� øΒF{ $# $ yγ÷è Î7̈? $$sù Ÿω uρ ôì Î7®Ks? u !# uθ÷δr& t Ï% ©!$# Ÿω tβθ ßϑn=ôè tƒ ∩⊇∇∪﴾ 

وانين و فرمان، آن را در ق –بر بزرگراه  - اي پيغمبر - (سپس تو را قرار داديم ].١٨الجاثيه:[
  .)و خودستايي هاي مردم نادان مگرايبر گير و مالك عمل قرار ده و به جانب هوي 

﴿tΑ$ s% šÏ% ©!$# Ÿω tβθ ã_ö� tƒ $tΡ u !$ s)Ï9 ÏMøa$# Aβ# u ö� à)Î/ Î� ö� xî !# x‹≈yδ ÷ρ r& ã&ø!Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $tΒ Üχθä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& 

…ã&s!Ïd‰ t/ é& ÏΒ Ç›!$ s) ù=Ï? û Å¤ø� tΡ ( ÷β Î) ßìÎ7̈? r& āω Î) $ tΒ # yrθ ãƒ �† n<Î) ( þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& ÷βÎ) àMøŠ|Á tã ’ În1u‘ z># x‹ tã BΘöθ tƒ 

5Ο‹Ïà tã ∩⊇∈∪﴾  :وقتي آيات روشن و روشنگر ما بر ايشان خوانده مي شود  ].١٥[يونس)

(بياور قرآني غير اين كساني كه اميد و ايمان به روز آخرت و ديدار ما ندارند مي گويند: (
بگو: براي من ممكن نيست كه آن را تبديل كنم  ،را تبديل كن)) اي پيغمبر آن را يا آنقر

از طرف خودم، هرگز پيروي نمي كنم جز آنچه را كه بر من وحي مي شود، همانا من اگر 
  ني خدا را بكنم بايد از عذاب روز بزرگ ((قيامت)) بترسم)رمافنا

* * * *  
تي هسـتند كـه در هـر عصـر و روزگـاري بـه       قانون مصوبه ي خلق قراردادهاي موق

  اقتضاي مصالح قابل تغيير و حذف و اصالحند.
* * * *  

وضع شود مردود و بي اعتبار و قوانيني كه بر خالف نص صريح كتاب و سنت 

﴿ است: واضع آن (طاغوت و سركش است) مستحق مجازات و تعزير tΒuρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰s) sù ¨≅|Ê Wξ≈n=|Ê $ YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪﴾  :هر كه نافرماني كند خدا و رسول  ].٣٦[األحزاب)

  .خدا را همانا گمراه شده است گمراهي آشكاري)
* * * *  
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زيرا فقط او بر مردم حاكم  ،هر حكمي از احكام بايد فقط به نام خدا صادر گردد

Ÿω﴿ بلكه احكم الحاكمين مي باشد: r& ã&s! ãΝõ3 çtø:$# uθèδ uρ äíu� ó�r& tÎ7Å¡≈ptø:  ].٦٢[األنعام:  ﴾∪⊅∌∩ #$

  .اهللا است و اوست سريعترين حسابرسان) (آگاه باشيد همه حكم از آنِ

﴿}§ øŠs9 r& ª! $# È/s3 ôm r' Î/ tÉΚÅ3≈ptø:$# ∩∇∪﴾  :٨[التين.[  

  .)رين حاكمان نيست؟ بلي هست(آيا خدا حاكمت
* * * *  

و اگر احكام الهي را  ،است و كافر هر كس به ما انزل اهللا حكم نكند متمرد و ستمكار
و قانون از درجه ي  است، كافر انكار كند و يا عمداً بر خالف آنها قوانين وضع نمايد

tΒuρ óΟ﴿ اعتبار ساقط است: ©9 Ο ä3 øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρã� Ï�≈s3ø9 $# ∩⊆⊆∪﴾ 

﴿ .افرند)(هر كه به دستور خدا حكم نكند خود و يارانش ك ].٤٤:[المائده tΒuρ óΟ©9 

Νà6øt s† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβθ ßϑ Î=≈©à9 (هر كه به دستور خدا  ].٤٥[المائده:  ﴾∪∋⊇∩ #$

﴿ .حكم نكند خود و يارانش ستمكارند) tΒuρ óΟ ©9 Νà6øt s† !$yϑÎ/ tΑt“Ρ r& ª! $# y7Í×‾≈s9 'ρé' sù ãΝèδ 

šχθ à) Å¡≈x� ø9 كه به دستور خدا حكم نكند خود و يارانش (هر  ].٤٧[المائده:  ﴾∪∠⊇∩ #$

  .فاسق اند)
* * * *  

استقامت بر شريعت الهي واجب و هر گونه انحراف و عدول از آن و افراط و تفريط 

&βr¨﴿ در آن حرام است: uρ # x‹≈yδ ‘ ÏÛ≡u�ÅÀ $ VϑŠÉ)tG ó¡ ãΒ çνθãèÎ7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x�tG sù öΝä3 Î/ 

tã  Ï&Î#‹Î7y™﴾ ] :و همانا اين راه راست مرا در بر گيرند و در آن استقامت  ].١٥٣األنعام)

  .ورزيد و راههاي ديگر را در پيش نگيريد كه شما را از راه خدا جدا مي سازد)
* * * *  

و هر  ،زان و معيار هر قول و عمل و عقيده اي براي انسانها قرآن كريم استيم
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ôyϑsù ÞΟ﴿ فطري الهي باشد ضالل و انحراف است: روندي بر خالف اين ميزان و معيار n=øß r& 

£ϑÏΒ z>¤‹ x. ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «! $# t∃ y‰ |¹uρ $pκ÷] tã 3 “Ì“ ôf uΖy™ t Ï% ©!$# tβθèù Ï‰ óÁ tƒ ôtã $uΖÏG≈tƒ# u u þθ ß™ É># x‹ yèø9 $# 

$ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθ èù Ï‰óÁ tƒ ∩⊇∈∠∪﴾  :پس كيست ستمكارتر از آنكه آيات ما را  ].١٥٧[األنعام)

كذيب كرده و از آن روي برگردانيده باشد بزودي آنان را كه روي از آيات ما برگردانيده ت
  .اند مجازات سخت خواهيم كرد به سبب همان روي بر گردانيدنشان)

* * * *  
اگر اختالفي در بين مسلمين پيش آيد بايد آن را به كتاب و سنت بر گردانيد زيرا 

βÎ*sù ÷Λäôã﴿ :مرجع تمام احكام كتاب و سنت است t“≈uΖs? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã�sù ’ n<Î) «! $# ÉΑθ ß™§�9 $#uρ﴾ 
(پس اگر در چيزي اختالف داشتيد بي درنگ آن را به كتاب خدا و سنت  ].٥٩[النساء: 

  .رسول او بر گردانيد)

* * * *  
كتاب و سنت دو ستون قدرتمند و به عبارت ديگر دو چراغ نور افكـن هسـتند بايـد    

و اين دو چـراغ   ،تون را بر پا داشت كه خانه ي دين بر آنها استوار استهميشه اين دو س
  را بايد روشن نگه داشت كه هدايت جز با آنها ممكن نيست. 

»+� 12�7���� 123� �7�&�+��FAN W 
� �F %Z�P� �m
=�	� 123� ����: (بـر پـاي   »�

ين دو چراغ فـروزان را  داريد اين دو ستون مهم ((كتاب و سنت)) را و روشن نگه داريد ا
ديگر بر شما ايراد و مذمتي نيست مادامي كه تفرقه نكرده و از ايـن دو اصـل جـدا نشـده     

  .)1(ايد)
* * * *  

اجماع عبارت است از گرد آمدن مسلمين بر حكمي از احكام اسـالمي و همفكـر و   
  همسو بودن در آن. 
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و حال اينكه حقانيت  زيرا حكم بضالل امت اسالم مي باشد ،انكار اجماع كفر است

�öΝçGΖä. u�ö﴿ :و هدايت ايشان بوسيله كتاب و سنت تاييد شده است yz >π̈Βé& ôMy_ Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 

tβρ â÷ß∆ ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζßϑ ø9 $# tβθ ãΖÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/﴾  :شما  ].١١٠[آل عمران)

يخته شده ايد، فرمان مي دهد به نيكي بهترين امتي هستيد كه براي اصالح بشريت بر انگ
   .)د از بديها و به خدا ايمان داريدها و باز مي دار

»f  ��(_+ ^(�  .)1()امت من بر گمراهي گرد نمي آيند(: »��\ ��
اجتهاد عبارت است از بكار گرفتن نيروهاي علمي و فكري براي اسـتنباط احكـام و   

ت است از هماهنگ كردن مسئله اي كه حكمش و قياس عبار .تطبيق آنها با كتاب و سنت
سـطه ي  نامعلوم باشد با مسئله اي كه حكمش به كتاب و سنت معلوم شـده اسـت بـه وا   

  مشابهت و همسان بودن آنها.

tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σßϑ$﴿ اجتهاد در برابر نص باطل است: Ï9 Ÿω uρ >πuΖÏΒ÷σãΒ # sŒÎ)  |Ó s% ª! $# ÿ…ã&è!θ ß™u‘uρ 

# ��øΒr& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝßγs9 äοu� z�Ïƒø:$# ô ÏΒ öΝÏδÌ� øΒr& 3 tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈n=|Ê $YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪﴾ 

هيچ مرد و زن با ايماني را در كاري كه خدا و رسول او حكم داده باشند  ].٣٦األحزاب: [
سول او را اجازه و اختيار سر باز زدن و اظهار نظر نيست و هر كه نافرماني كند خدا و ر

  .)هانه به گمراهي آشكار افتاده استبه درستي كه آگا
* * * *  

و در اصطالح به معني متعين و قطعي و غيـر   ،نص در لغت به معني رفعت و بلندي
قابل احتمال است، احكام صادره از كتاب و سنت را نص و چيزي را كه بـه نـص ثابـت    

  شود منصوص عليه مي گوييم. 
* * * *  
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زيرا تاويل نص و عدول از متقتضاي آن كفر  ،ظاهر آنها عمل مي كنيمنصوص را بر 
مطلق دعاء و مراد از صيام خودداري از  صالةمثال اگر كسي بگويد: مراد از و الحاد است، 

نه نماز و روزه و انجام مناسك و هكذا. . .  ،حرف زدن و مراد از حج مطلق قصد است
ات احكام در دين اسالم شناخته شده اند و زيرا حالل و حرام و واجب ،كافر مي شود

و احدي حق تغيير و تبديل و حذف و اصالح در آنها را  ،چهارچوبشان متعين است

﴿ :ندارند tΒuρ öΑÏd‰ t7ãƒ sπ yϑ÷è ÏΡ «! $# .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çµø? u !%ỳ ¨βÎ*sù ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïè ø9 $# ∩⊄⊇⊇∪﴾ 

ا بعد از اينكه براي او آمده است در اين (هر كه تبديل كند نعمت خدا ر ].٢١١:[البقره

  .صورت به درستي كه خدا سخت مجازات است)

﴿tΒuρ È,Ï%$ t± ç„ tΑθß™§�9 $# .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ẗ t6s? ã&s! 3“y‰ ßγø9 $# ôì Î6−F tƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#  Ï&Îk!uθ çΡ $ tΒ 

4’ ‾<uθ s?  Ï&Î# óÁ çΡuρ zΝ̈Ψ yγy_ ( ôN u !$y™uρ #���ÅÁ tΒ ∩⊇⊇∈∪﴾  :١١٥[النساء.[  
(و هر كه بعد از روشن شدن راه حق بر او با رسول خـدا در افتـد و راهـي غيـر راه     

رگزيده است واگذاريم و به جهنم مومنين را در بر گيرد وي را به همان طريق ضالل كه ب
  .اصلش گردانيم كه آنجا براي او بد منزلگاهي خواهد بود)و

* * * *  
و  ،يل داده و تبيين نموده استشرح و تفصرا براي مومنين كتاب خدا  � رسول اكرم

مسلمانان از صدر اسالم تا به حال و الي االبد اين امانت الهي را سينه به سينه حفظ نموده 
در رفتن از دين  � و خواهند نمود بدين جهت مجادله و در افتادن با سنت رسول اكرم

ب مومنين ثبت و در كردار و گفتار و هم در قل � و سنت رسول اهللا ،خداي تعالي است
با رسول خدا و گرفتن غير راه مومنين  تاين است كه مخالف ،تقريرشان تجلي مي كند

uΖø9$!﴿ موجب سقوط به جهنم مي گردد: t“Ρ r& uρ y7ø‹s9 Î) t�ò2 Ïe%!$# t Îit7çFÏ9 Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκö� s9 Î) 

öΝßγ‾=yè s9 uρ šχρã� ©3 x�tG tƒ ∩⊆⊆∪﴾  :و ما فرستاديم اين قرآن را براي تو تا روشن  ].٤٤[النحل)

  .گرداني براي مردم آنچه را كه بر ايشان نزول يافته و لزوماً در آن بيانديشند)
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* * * *  
منطوق: گفته شده و ملفوظ به طوري كه از لفظ ((موضوع)) معنـي ((موضـوع لـه))    

  دريافت شود.

* * * *  

و فحواي كـالم فهـم مـي شـود بطـور غيـر        مفهوم: لفظ موضوع ندارد بلكه از سياق
  مستقيم. 

≅ã﴿ :مثال Í×‾≈n=ym uρ ãΝà6Í←!$ oΨ ö/ r& t É‹ ©9 $# ôÏΒ öΝà6Î7≈n=ô¹ r&﴾  :حرام است بر  ].٢٣[النساء)

  .شما زنان پسرانتان آن پسراني كه از پشت خودتان هستند اعم از پسر و پسرپسر و . . .)

م زنان پسران صلبي و مفهوم آن حرام در اين آيه شريفه منطوق عبارت است از تحري
نبودن نكاح زنان پسر خوانده ها چه از فحواي كالم بطور غير مستقيم فهم مي شـود كـه   

  زنان پسران غير صلبي از اين قانون مستثني مي باشند. 

* * * *  
  منطوق بر مفهوم مقدم است چه اگر منطوق نباشد مفهوم وجود ندارد. 

* * * *  

بر منطوق حديث است و منطوق حديث مقدم بر مفهوم قرآن، چه منطوق قرآن مقدم 
  پيغمبر اكرم مبين قرآن و اعلم به مفهوم آن است. 



  مقامات عاليه

   ���� مقام حضرت محمد
بزرگتـرين و   �شهادت مي دهـيم كـه حضـرت ختمـي مرتبـت محمـد المصـطفي       
   .گراميترين خلق خداي تعالي و امت او بزرگوارترين و بهترين امتها است

به كمال  �شهادت مي دهيم كه خداي تعالي دين اسالم را به رسالت حضرت محمد
رسانيده و دين اسالم را براي بندگان خود برگزيده و حجت را بـر بنـدگانش بـه وسـيله     

و او آخرين حجت خداي تعالي بر خلق است. شهادت مي  ،پيغمبر خاتم به اتمام رسانيده
بندگان او هستند ادگان و حجتهاي خداي تعالي بر ساير دهم كه انبياء كرام بندگان و فرست

بسوي خداي تعالي بوده رسـالت الهـي را در كمـال     انبر حق و داعي نو جملگي پيشوايا
  امانت تبليغ نموده و برترين مردمان عصر خود بوده اند.  

  :����مقام حضرت عيسي

و  ،شهادت مي دهيم كه حضرت عيسي مسـيح عبـد و رسـول خـداي تعـالي اسـت      
خود و مادرش  ،روحي پاك از جانب خدا به حضرت مريم باكره طاهره صديقه القاء شده

بشر بوده و طعام مي خورده اند و بلقاء اهللا پيوسته اند، نه فرزند و همسر و شريك خداي 
، زيرا او از فرزند و همسر و شريك و وزير و نظير و شبيه منزه و ساحت جالل اند تعالي
  وابستگي مبرا است.نقص و نياز و  او از

﴿$̈Β ßxŠÅ¡ yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ āω Î) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôMn=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# …çµ•Β é& uρ ×π s)ƒÏd‰Ï¹ ( $tΡ%Ÿ2 

Èβ Ÿξ à2ù' tƒ tΠ$yè ©Ü9$#﴾ ] :٧٥المائده.[  

كشته نشده و به دار آويخته نگشته  � شهادت مي دهيم كه حضرت عيسي مسيح

tΒuρ çνθ$﴿ :هر كه مدعي مصلوب شدن او باشد كافر مي گردد(بر خالف ادعاي يهود) و  è=tFs% 

$ tΒuρ çνθ ç7n=|¹ Å3≈s9 uρ tµÎm7ä© öΝçλm; 4 ¨βÎ) uρ t Ï%©!$# (#θ à� n=tG ÷z$# Ïµ‹Ïù ’Å∀ s9 7e7x© çµ ÷ΖÏiΒ 4 $ tΒ Μ çλm;  Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù=Ïæ āωÎ) 

tí$t7Ïo? $# Çd©à9$# 4 $ tΒuρ çνθ è=tFs% $KΖŠÉ) tƒ ∩⊇∈∠∪ ≅ t/ çµ yè sù§‘ ª! $# Ïµø‹s9 Î) 4 tβ% x. uρ ª!$# # ¹“ƒÍ• tã $\ΚŠ Å3ym ∩⊇∈∇∪﴾ 

لكن دچار اشتباه شدند و همانا كساني  ا كشته و نه دارش زده اند(نه او ر .]١٥٧النساء:[
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كه در كشتن و مصلوب شدن او اختالف كرده اند در ترديد و گمان هستند زيرا هيچ 
ان خود ما ايشان را از شك در مي گونه علمي در اين مورد ندارند جز پيروي از گم

آوريم كه بدانند ((بطور يقين)) او را نكشته اند بلكه خدا او را بسوي خود رفعت داده و 
  ).خدا هميشه مقتدر و توانا و فرزانه بوده و هست

  مقام صديقين و شهداء و صالحين 

در پيشگاه  بعد از انبياء، صديقين سپس شهيدان و صالحان به ترتيب باالترين مقام را

tΒuρ Æì﴿ خداي تعالي دارند: ÏÜ ãƒ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù yì tΒ tÏ% ©!$# zΝyè ÷Ρ r& ª! $# ΝÍκö� n=tã zÏiΒ z↵ ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 

tÉ)ƒÏd‰ Å_Á9 $#uρ Ï !# y‰ pκ’¶9 $#uρ t Ås Î=≈¢Á9 $# uρ 4 zÝ¡ ym uρ y7Í×‾≈s9 'ρé& $ Z)ŠÏù u‘ ∩∉∪﴾ ] :و هر كه  ].٦٩النساء)

ر خدا و رسول او باشد، پس آنها با كساني هستند كه خداي تعالي بر ايشان انعام فرمانبردا
   .فرموده از پيغمبران و صديقان و شهيدان و صالحان و چه رفيقان خوبي هستند ايشان)

صديقان با تصديق رساالت و پرچمداران توحيد و عـدالت و ناصـران ديـن خـداي     
ي كلمه ي حق و بـر افراشـتن پـرچم اسـالم و     تعالي هستند و شهيدان راه خدا براي اعال

  تبليغ دين خدا با كفر و الحاد مبارزه مي كنند مفاخر اسالم و مسلمين مي باشند. 

  مقام صحابه و خلفاي راشدين 

ابوبكر صديق، عمر فاروق، عثمـان ذوالنـورين،   دهيم كه حضرات:  شهادت مي
عبــاس  و، علـي مرتضــي، حســن مجتبـي، حســين زكــي، حمـزه سيدالشــهداء   

بزرگترين افراد امت اسالم هستند و بعد از ايشـان شـش   ابوالفضل (مستجاب الدعاء) 

سعد اين ابي وقاص، سعيد ابن زيد، ابو عبيده عامر بـن  نفر بقيه از عشره مبشره: (
) افضـل و بزرگتـرين   زبير بن العوام، عبدالرحمن ابن عـوف  ،الجراح، طلحه الخير

هر يك از اين شخصـيتهاي بـزرگ در احاديـث     مي باشند، افضليت � اصحاب حضرت
و همه مسلمين بر اين عقيده بوده اند. سپس اصحاب بدر و احد و  ،عديده بيان شده است
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آنگاه ساير اصحاب به نسبت سبقت در ايمـان   ،بيعه الرضوان به ترتيب از سايرين باالترند
  و هجرت و جهاد و نصرت دين حق حائز مقام افضليت مي باشند. 

و هجرت و جهاد و نصرت  ايمان ر كلي مالك فضيلت و برتري در اسالم:بطو

t﴿ رسول اهللا در پيشبرد اهداف عاليه اسالم مي باشد: Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#ρã� y_$ yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «!$# ôΜ ÏλÎ;≡uθ øΒ r' Î/ öΝÍκÅ¦à�Ρ r&uρ ãΝsà ôãr& ºπ y_u‘yŠ y‰Ψ Ïã «! $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ ç/èφ tβρ â“ Í←!$ x� ø9 $# ∩⊄⊃∪﴾ 

(و آنان كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به مال و جان خود  ].٢٠توبه:[ال
 ).جهاد نموده اند بزرگترند از حيث درجه و مقام در نزد اهللا و آنها هستند كه رستگارانند

﴿šÏ%©! $# uρ (#θãΖtΒ# u (#ρã� y_$yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈y_ uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# t É‹©9 $#uρ (#ρ uρ# u (# ÿρ ç�|Ç tΡ̈ρ š�Í×‾≈s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# $ y)ym﴾  :و آنان كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا  ].٧٤[األنفال)

جهاد نموده اند و آنان كه منزل و ماواي دادند مهاجرين را و ياري كردند دين خدا را 
  ((انصار)) آنها مومنان راستين هستند. 

  د به مال و جانمقام جها

توبه، ثروتمنداني كـه ثـروت خـود را در راه خـدا      ي سوره 20شريفه  ي آيهبر اساس 
خرج كرده و خود نيز در جهاد شركت داشته اند نقاط مثبت علميشان بيشتر و از كسـاني  

  كه به مال تنها يا به جان تنها جهاد كرده اند بزرگتر و گراميتر مي باشند. 
ات زندگي و پيشرفت برنامه هاي آن تاثير بسزايي را دارد. اگـر  ثروت و دارايي در ثب

نبود بالل ها آزاد نمي شـدند و زيـر شـكنجه كفـار مـي       �ثروت با بركت ابوبكر صديق
  نبود جيش العسره از كجا تجهيز مي شد؟  �مردند، اگر ثروت پر بركت عثمان بن عفان

ي ياري و نصرت وسايل و درست اينكه خداي تعالي دينش را ياري مي كند لكن برا
بـود كـه نيروهـاي نظـامي و      � راستين ياران پيغمبر : ايماناسباب الزم است، بايد گفت

و آن بزرگ مردان مال و جـان خـود را در طبـق اخـالص بـه       ،اقتصادي را آماده مي كرد
پيشگاه خداي تعالي تقديم مي كردند و اسالم را پيش مي بردند، ثروت اگر در راه خداي 
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چـه   ،ي خرج شود سببي است بزرگ براي رفعت و بزرگي مقام در پيشگاه حق تعاليتعال
شريفه و آيات ديگر، خداي تعالي بذل مال را بر نثار جان مقدم داشته است،  ي آيهدر اين 

 ،مال حالل و پاكيزه اي كه فضل خداي تعالي و عصاره ي جان تحصيل كننده ي آن است
براي كسب يا حيازت مال به خطر مي اندازند و از جان چه بسا مردماني كه جان خود را 

بيشتر دوستش دارند و آن را وسيله اي براي حفظ شرافت و كرامت انساني مي دانند لكن 
  چون رضاي حق تعالي مطرح گردد هم مال و هم جان را نثار اين هدف اعلي مي نمايند.

* * * *  
زيرا ثروت وسيله است نه  ،شتباهندكساني كه ثروت را مذموم و ناپسند مي دانند در ا

و اگر اين وسيله را براي رسيدن به عالي ترين هدف بكار ببنديم بايد گفت: ثروت  ،هدف
رحمت حق تعالي است و اگر آن را نگه داشته و خزانه كنيم و يا در راه هوي و نقشه 

ت هاي شيطاني مصرف نماييم باري است بس گران مصيبتي است بي پايان و دردي اس
بي درمان. لكن انفاق كنندگان در راه خدا در صف مقدم پرهيزگارانند، و اگر مال نباشد 
انفاق كجا است و پيشرفت دين خدا چگونه ميسر خواهد شد؟ ايمان تنها كاري را از 

زيرا  ،پيش نمي برد بلكه حركت مي خواهد و براي حركت نيز نيرو و توان الزم است

ρ‘‰Ïã#)﴿ به وسيله خاص آن را نمي اندازد:خداي تعالي هيچ كاري را جز  r&uρ Νßγs9 $ ¨Β 

Ο çF÷è sÜ tGó™$#  ÏiΒ ;ο §θ è%﴾  :و آماده كنيد براي سركوبي دشمنان خدا و دفاع از  ].٦٠[األنفال)

  .حق مسلم خلق آنچه را كه مي توانيد از قدرت و نيرو. . .)
hz,+  ��+ 7��� �0� Gf! 5,
�
=>:i  ارد از اينكـه كـاري را   (خداي تعالي حاشـا د

   .بدون اسباب آن اجرا كند)
مثال روشني از  ،خداي تعالي هميشه سبب را بر مسبب مقدم داشته ،از جهت ديگر

oΨ$﴿ قرآن كريم مي آوريم: ù=è% ö≅ ÏΗ÷q$# $ pκ� Ïù ÏΒ 9e≅à2 È ÷ỳ ÷ρy— È ÷uΖøO$# š� n=÷δr& uρ﴾  :٤٠[هود.[ 

در  .ر خانواده ات را)ابرد ، ونر و ماده دو تا را ر از هر جفت،ا(نوح را گفتيم در كشتي برد
حالي كه انسانها سر نشين اصلي كشتي بودند و انسان اشرف مخلوقات لكن جانداران 
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ديگر و نباتات وسايل ادامه زندگي براي آنها بودند بدين جهت خداي تعالي وسايل و 

ß≈oΗ÷q§�9﴿ اسباب را بر خود ايشان مقدم داشت دليل ديگر: $# ∩⊇∪ zΝ‾=tæ tβ# u ö� à) ø9$# ∩⊄∪ šY n=y{ 

z≈|¡ΣM}$# ∩⊂∪﴾  :خواندن و قرائت را  .(خداوند بخشاينده ي بخشايشگر ].٣ - ١[الرحمن

   .بياموخت، انسانها را بيافريد)
 ،چنان كه مي بينيم تعليم و آموختن را بر آفريدن ((در سياق كالم)) مقدم داشته است

ست از دانشمندان و دانش آموزان و انسان بدون علم بدين معني كه انسان واقعي عبارت ا

!©%Ï“﴿ عدمش به از وجود او است. دليل ديگر $# zΟ ‾=tæ ÉΟ n=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪...﴾  :آن  ].٤[العلق)

  .خدايي كه بوسيله قلم آموخت انسانها را آنچه نمي دانستند)
الل را اطاله ي كالم ما را از اصل مطلب دور گردانيد، هيچ كس نمي تواند مال ح

و عقده اي كه خود حركت و  ،نكوهش كند جز گدايان دون صفت و تنبلهاي بي حركت

Ÿω “ÈθtG﴿ :همت ندارند و ثروت را نكبت پندارند در حالي كه خداي تعالي مي فرمايد ó¡ o„ 

Ο ä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t, x�Ρr& ÏΒ È≅ö6s% Ëx÷G x� ø9$# Ÿ≅ tG≈s% uρ 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝsà ôãr& Zπy_ u‘yŠ zÏiΒ t Ï%©!$# (#θà) x�Ρr& .ÏΒ ß‰ ÷èt/ 

(#θè=tG≈s% uρ﴾ :برابر نيستند از شما كساني كه پيش از فتح مكه انفاق كرده و  ].١٠[الحديد)

جنگيده اند آنها بزرگترند از حيث درجه و مقام از كساني كه بعد از آن فتح انفاق كرده و 
   .جنگيده باشند)


\ HZ\ مي فرمايد:  � پيغمبر اكرم� ^@�89 
�+l0��L,       هـيچ ثروتـي ماننـد ثـروت)

و هكذا در غزوه  .چه مال او در دين خدا بسيار مرا ياري كرد ،ابوبكر به من فايده نرسانيد
ي تبوك كه حضرت عثمان با بخشيدن صدها شتر و اسـب و هزارهـا دينـار در راه خـدا     

�� «فرمود: درباره اش  � لشكر را آراست، رسول اكرم �� 
 �� �G �H�I §� �� �� 
 �� �s �3�� �� ������ �, �<,  
�� ��
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 �s �3 �� �� �� �, �< �� �� 
 �� �G �H�I §� �� �: (بعد از اين بر عثمان چيزي كه ناراحت كننده باشد نخواهد »�

  او حق خود را ادا كرد خداي تعالي مشمول رحمت و رضوانش گرداند.  :فرمود . و)1(بود)

  مقام مجاهدين 

 ه استطاعت جهاد را نداشته باشند:مجاهدين بر غير مجاهدين برتري دارند مگر اينك

﴿āω “Èθ tG ó¡ o„ tβρß‰ Ïè≈s) ø9 $# zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ç� ö�xî ’ Í< 'ρé& Í‘u�œØ9 $# tβρß‰ Îγ≈yf çR ùQ$# uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ 

öΝÍκÅ¦ à�Ρ r& uρ 4 Ÿ≅ āÒsù ª! $# t Ï‰Îγ≈yfçR ùQ$# óΟÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ öΝÍκÅ¦ à�Ρ r&uρ ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈s) ø9$# Zπ y_ u‘yŠ 4 yξ ä.uρ y‰ tãuρ ª! $# 

4 o_ó¡ çtø:$# 4 Ÿ≅ āÒsù uρ ª! $# t Ï‰Îγ≈yfßϑø9 $# ’ n? tã t Ï‰Ïè≈s) ø9 $# #�� ô_ r& $ VϑŠÏà tã ∩∈∪﴾  :برابر  ].٩٥[النساء)

با مجاهدان  -غير از نابينايان و ناتوانان -نمي شوند آنان كه در خانه نشسته اند از مومنين 
دايتعالي برتري داده است جهاد كنندگان به مال و جان را در راه خدا به مال و جانشان، خ

   .بر خانه نشينان ((در آخرت)) درجه هاي زياد و اجر بزرگ و بسياري را)

  مقام زنان در اسالم 

بزرگترين زنان اسالم به ترتيب حضرت فاطمـه زهـرا گرامـي دختـر پيـامبر اكـرم و       
ج طاهرات امهات المـومنين  ازوا حضرت خديجه كبري و حضرت عايشه صديقه و ساير

  رضوان اهللا تعالي عليهن اجمعين مي باشند: 

)
C��u �&>�  �
�9+<� �@v�(فاطمه سرور زنان اهل بهشت است) :()و اما خديجـه   .)2
و تمـام دارايـي خـود را در راه پيشـرفت      ،ي كبري اولين كسي بود كه اسالم را پذيرفت

بود كـه   � يمات تكيه گاه روحي رسول اكرماسالم صرف نمود و در تمام سختيها و نامال
را ((عام الحـزن))  و سال وفاتش  ،در حيات او حضرت رسول زن ديگري را اختيار نكرد

و هرگاه از او ياد مي كرد اشك در چشمان مباركش حلقه ي ميزد  ،ناميد سال اندوه و غم
  و او را با رحمت حق نام مي برد. 

                                         
  سنن ترمذي، و مسند احمد. -1

  حديث شريف. -2
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محبـوبترين ازواج طـاهرات رسـول     -عنهـا  رضـي اهللا - حضرت عايشه صديقه و اما
حضرت او را به غايت دوست مي داشت به طوري كـه او را حميـراء ((گـل     ،بود �اكرم

((كلمينـي يـا   صـدا مـي فرمـود:    و بيشتر با اين لقب او را  ،سرخ كوچولو)) لقب داده بود
بـود،   نشاني از عالقه ي قلبـي رسـول اكـرم بـا او     .با من حرف بزن اي حميراء ))ءحميرا

قول  � حضرت عايشه از دانشمندان بزرگ عصر رسالت بود و بعد از رحلت رسول اكرم
روايـت   �)) حديث را از رسول اكرم 1210((او در مسائل ديني حجت تلقي مي شد او 

كرده است، و در عصر خود حضرت چه بسا مسائل مهم ديني را به وي ارجاع مي فرمود: 

»���� s3� �7U>��«را از اين حميرا بپرسيد).  : (سوالتان  

 آخـرين  �در ميان ازواج طاهرات همين افتخار او را بـس اسـت كـه رسـول اكـرم      
لحظات عمر شريفش را در حجره او گذرانيد و آخرين نفس مبـاركش از سـينه ي او بـه    

  رفيق اعلي پيوست. 

  مقام زنان جهان 

ه زهرا و آسيه بزرگترين زنان جهان به ترتيب حضرت مريم طاهره و حضرت فاطم

øŒÎ)uρ ÏMs9$﴿ :زن فرعون مي باشند s% èπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# ãΝtƒö� yϑ≈tƒ ¨βÎ) ©! $# Å79x� sÜ ô¹ $# Ï8t� £γsÛuρ 

Å79x� sÜ ô¹ $# uρ 4’ n?tã Ï!$ |¡ ÎΣ šÏϑ n=≈yè ø9 (يادآور هنگامي كه فرشتگان  ].٤٢[آل عمران:  ﴾∪⊅⊇∩ #$

 ترا ردانيده و برتري داده استبه درستي كه خدايت برگزيده و پاكيزه گ ،گفتند: اي مريم
 رسول اكرم حضرت فاطمه را عديله مريم: همتاي مريم مي ناميد. ).بر تمام زنان عالميان

﴿šUu� ŸÑuρ ª! $# WξsVtΒ šÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u |N r&t� øΒ$# šχöθ tã ö� Ïù øŒÎ) ôMs9$ s% Éb>u‘ È ø⌠ $# ’Í< x8y‰Ψ Ïã $ \F÷� t/ ’ Îû 

Ïπ ¨Ψ yf ø9$#  Í_Ång wΥuρ ÏΒ šχöθ tã ö�Ïù  Ï&Î# yϑtã uρ Í_ ÅngwΥuρ š∅ÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# šÏϑÎ=≈©à9  ].١١[التحريم:  ﴾∪⊆⊆∩ #$

خداي تعالي براي كساني كه ايمان آورده اند (زن فرعون) را مثل مي زند، هنگامي كه 
و  ،بنا كن خانه اي را براي من در جوار رحمت خود در بهشت برينت ،گفت: پروردگارا

   .و نجات ده مرا از گروه ستمكاران ،ون و كردار بدشرستگار فرماي مرا از فرع
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  زنان پيامبر مادران مومنان

مادران مسلمانند و مناكحه و ازدواجشان براي تمام مردان دنيا  � زنان پيغمبر اكرم

÷﴿ ،حرام قطعي بوده است É<̈Ζ9 $# 4’ n<÷ρ r& šÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $$Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦à�Ρ r& ( ÿ…çµ ã_≡uρ ø—r& uρ öΝåκçJ≈yγ̈Βé&﴾ 

اين پيغمبر نسبت به مومنين از خودشان سزاوارتر است (بيشتر از  ].٣٦[األحزاب: 
  .خودشان مصلحت ايشان را مي خواهد) و همسران او مادران ايشانند

﴿$tΒuρ šχ%x. öΝà6s9 βr& (#ρ èŒ÷σ è? š^θß™u‘ «! $# Iω uρ βr& (# þθ ßsÅ3Ζs? …çµ y_≡uρ ø—r& . ÏΒ ÿ Íν Ï‰÷è t/ # ´‰t/ r&﴾ 

  ].٥٣[األحزاب: 

  :���� اهل بيت پيامبر

و همچنين حضـرت علـي كـرم اهللا     ،زنان و فرزندان آن حضرت � اهل بيت پيغمبر
  است. � وجهه كه پرورش يافته بيت رسول اهللا



  زنان پيامبر نمونه عصمت و شرافت 

زنان پيغمبر نمونه هاي عصمت و شرافت و ايثار و تقوي و طاعت اند و برنامه هاي 
  خداي تعالي فرموده است. به شرح آتي:  زندگيشان را مستقيماً

) خداي تعالي ايشان را اختيار داد كه خدا و رسول او و دار آخرت را بر گزينند و 1(
در مقابل اجر عظيم دريافت دارند، يا اينكه زندگي و زينت دنيا را اختيار كنند و از پيغمبر 

تيار كردند و آن افتخار جدا شوند، جملگي خدا و رسول خدا و دار آخرت را اخ � اكرم

‰pκš$﴿ عظيم را احراز نمودند: r' ‾≈tƒ ÷ É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7Å_≡uρø—X{ βÎ) £çFΖä. šχ ÷ŠÎ�è? nο 4θuŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

$ yγtFt⊥ƒÎ— uρ š ÷s9$ yètFsù £ä3 ÷èÏnG tΒé& �∅ä3 ôm Îh�|� é&uρ %[n# u�|� WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪ βÎ)uρ £ çFΖä. šχ ÷ŠÎ�è? ©!$# 

…ã&s!θ ß™u‘uρ u‘# ¤$! $# uρ nο t�Åz Fψ$# ¨βÎ*sù ©! $# £‰tã r& ÏM≈oΨ Å¡ós ßϑù=Ï9 £ä3ΖÏΒ # ��ô_ r& $ VϑŠÏà tã ∩⊄∪﴾ ]:٢٨األحزاب-

٢٩.[  
اگر زندگي و زينت دنيا را مي خواهيـد بياييـد تـا بـه      ، بگو به زنان خود:(اي پيغمبر

طور خوبي شما را طالق دهم و حقوقتان را بپردازم. و اگر خدا و رسول او و دار آخـرت  
 .مي خواهيد البته خداي تعالي آماده كرده است براي نيكوكاران از شما اجر بزرگـي را) را 

9
 �� �hhهمگي گفتند: RP�ii)�7>  .)1(: اختيار كرديم خدا و رسول او را
 ) پس از اين اتمام حجت خداي تعالي طالق دادنشان را و همچنين ازدواج با زنان2(

  ديگر را بر پيغمبر ممنوع فرمود.

﴿āω ‘≅ Ïts† š�s9 â !$|¡ ÏiΨ9 $# . ÏΒ ß‰ ÷è t/ Iωuρ β r& tΑ £‰ t7s? £ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡uρø—r& öθ s9uρ š�t7yf ôã r& £ åκß] ó¡ ãm āωÎ) 

$ tΒ ôMs3 n=tΒ y7ãΨŠ Ïϑtƒ﴾  :٥٢[األحزاب.[  

(حالل نيست تو را بعد از اين زنان ديگري و حالل نيست اينكه بدل كنـي ايشـان را   
  .زنان ديگر تو را به شگفت آورد)به زنان ديگري، هر چند زيبايي 

                                         
  .�ضرت محمد زندگاني ح -1
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زيرا براي مومنان مادر هستند و  ،) نكاحشان براي تمام مردان دنيا حرام بوده است3(

tΒuρ šχ%x. öΝà6s9 βr& (#ρ$﴿ غير مومنان را نيز با زنان مومنه ازدواج جايز نيست: èŒ÷σ è? 

š^θß™u‘ «!$# Iωuρ βr& (#þθ ßsÅ3Ζs? …çµy_≡uρ ø— r& . ÏΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ # ´‰t/ r&﴾  :و نيست شما  ].٥٣[األحزاب)

   .مومنان را كه رسول خدا را اذيت كنيد و نه اينكه نكاح كنيد همسرانش را بعد از او)
  ) مادر تمام مومنين هستند، حتي مادر ايماني پدران خود:4(

﴿÷ É<̈Ζ9 $# 4’ n<÷ρ r& šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$$ Î/ ôÏΒ öΝÍκÅ¦à�Ρ r& ( ÿ…çµ ã_≡uρø—r& uρ öΝåκçJ≈ yγ̈Βé&﴾  :٦[األحزاب.[  

(اين پيغمبر نسبت به مومنين از خودشان سزاوارتر و نزديكتر است و زنان او مادران  
  .ايشان هستند)

u﴿ شان دو برابر انسانها بوده است: اتئ) ثواب حسنات و كيفر سي5( !$|¡ ÏΨ≈tƒ Äc É<̈Ζ9 $# tΒ 

ÏNù' tƒ £ ä3ΖÏΒ 7πt± Ås≈x� Î/ 7π oΨ Éi� t6•Β ô#yè≈ŸÒãƒ $ yγs9 Ü># x‹ yèø9 $# È ÷x� ÷è ÅÊ 4 šχ%x. uρ y7Ï9≡sŒ ’ n?tã «! $# # Z��Å¡ o„ ∩⊂⊃∪ 

* tΒuρ ôMãΖø) tƒ £ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θß™u‘uρ ö≅yϑ ÷ès? uρ $ [sÎ=≈|¹ !$ yγÏ? ÷σ œΡ $ yδ t�ô_ r& È ÷s? §� tΒ $ tΡô‰ tG ôãr& uρ $oλm; $]% ø—Í‘ 

$VϑƒÌ� Ÿ2 ∩⊂⊇∪﴾  :كب گناه اگر هر كدام از شما مرت ،(اي زنان پيغمبر ].٣٢ -  ٣١[األحزاب

و اين مجازات بر خدا آسان است.  ،كبيره ي آشكار گردد عقوبت او دو برابر خواهد بود
و هر كدام از شما اطاعت كند خدا و رسول او را و كردار نيك انجام دهد عطا مي كنيم 

  .پاداش او را دو برابر و آماده مي كنيم او را روزي نيكو)
ت ساير مسلمانان است كه در حقيقت منظور از پاداش دو برابر به نسب توضيح:

tΒ u﴿ پاداش هر عمل صالح براي مومنان حداقل ده برابر است: !%y` Ïπ uΖ|¡ pt ø:$$ Î/ …ã&s# sù ç�ô³ tã 

$ yγÏ9$sWøΒr&﴾  :واج طاهرات بيست برابر خواهد بود(لكن براي از ].١٦٠[األنعام.(  

تقوي و فضيلت هم  ) در ميان تمام زنان جهان ـ به شرط تقوي كه ـ همگي نمونه6(

u﴿ بوده اند ـ به بزرگي و علو مقام ممتاز مي باشند: !$ |¡ ÏΨ≈tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9 $# ¨ äó¡ s9 7‰tn r' Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 
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4 Èβ Î) ¨ äø‹s) ديگر نيستند  شما مثل هيچ يك از زنان ،(اي زنان پيغمبر ].٣٢[األحزاب:  ﴾...#$?¨

   ).اگر پرهيزكار باشيد
ي و علو مقام ايشان را روشن تر از آفتاب اثبـات مـي كنـد زيـرا     اين آيه شريفه برتر

خداي تعالي را ايشان را از تمام زنان جهان به شرف و فضيلت جدا ساخته است و هـيچ  
زني نمي تواند به مقام واالي ايشان قدم نهد و دعوي مساوات نمايد و جـاي هـيچ گونـه    

  تاويل و ترديد و جدل نيست.
را از رجس و پليديها به دور گردانيده و به تمام معني پاكيزه  ) خداي تعالي ايشان7(

z﴿ كرده است: ôϑÏ% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# šÏ?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# z÷è ÏÛr& uρ ©!$# ÿ…ã&s!θ ß™u‘uρ 4 $ yϑ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# 

|=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅÷δ r& ÏMø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪﴾  و بر پاي  ].٣٣اب: [األحز)

داريد نماز را و ادا كنيد زكات را و فرمانبريد خدا و رسول خدا را. جز اين نيست كه خدا 
اراده مي كند كه بزدايد و دور گرداند پليديها را از شما و پاكيزه گرداند شما را پاكيزگي 

  .كامل)
و حكمت برايشان مكتب فضيلت و تقوي و آموزشگاه كتاب  � ) خانه ي پيغمبر8(

و برنامه ي تزكيه و تعليم شان از جانب خداي تعالي  ،بوده �و سنت سنيه رسول اهللا

šχ﴿ تنظيم شده است: ö� à2øŒ $# uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’ Îû £à6 Ï?θã‹ç/ ô ÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# Ïπ yϑò6 Ïtø:$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# 

šχ%x. $ ¸�‹ÏÜs9 # ��� Î7yz ∩⊂⊆∪﴾ :آنچه تالوت مي شود  (و ياد آوريد و از بر كنيد ].٣٤[األحزاب

همانا خدا به شما صاحب لطف و از  خدا، ر خانه هايتان از آيات و حكمتبر شما د
   .درس و اخالق شما آگاه است)

حجاب مقدم بر دختران پيغمبر و ساير زنان مومنه مي باشند و اولين  ي آيه) در 9(

$﴿ مسئول حفظ حجاب اسالمي ايشان بوده اند: pκš‰ r'‾≈tƒ ÷É< ¨Ζ9 $# ≅è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$ uΖt/ uρ Ï!$ |¡ ÎΣuρ 

t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# šÏΡ ô‰ãƒ £ Íκö� n=tã  ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈n=y_﴾  :بگوي زنان و  ،اي پيغمبر ].٥٩[األحزاب

  .دخترانت را و زنان مومنين را فرو پوشند بر خود چادر هايشان را
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ن ايشان را بر جلب رضايت و خشنود گردانيد � ) خداي تعالي پيغمبر اكرم10(
تشويق فرموده كه در روابط زناشويي آنچنان با ايشان حكيمانه و دادگرانه رفتار مي كرده 

 � است، آري حقيقت دارد، زيرا زندگي ايشان قسمت عمده ي از زندگي حضرت رسول
 :بدين سبب خداي تعالي نسبت به ايشان اين همه تاكيد و توجه فرموده است ،بوده

﴿y7Ï9≡sŒ #’ oΤ÷Šr& βr& §�s) s? £åκß] ãŠôãr& Ÿωuρ āχ t“ øts† š÷|Ê ö� tƒuρ !$ yϑÎ/ £ ßγtG÷� s?# u £ ßγi=à2﴾  :األحزاب]

(اين برنامه هاي حكيمانه شما به سلوك مناسب نزديكتر است چه همه خشنود  ].٥١
خواهند بود و يا ديده رضا و خشنودي همديگر را مي نگرند و اندوهگين نمي شوند همه 

  .ايشان)

ي عصمتي و بي عفتي به ازواج طـاهرات موجـب حرمـان از رحمـت     ) نسبت ب11(
چه خداوند تعالي ايشان را از هر گونـه رجـس و پليـدي بـه      ،خداوند رحمن خواهد بود

دور داشته و ساحت و حريمشان را به كمال معني تطهير فرموده است، و از جهت ديگـر  
ش نيـز در كمـال   اكه اطهر و پاكيزه ترين خلـق خـدا اسـت خـانواده      � حضرت رسول

  عصمت و طهارت است:

﴿àM≈sW� Î7sƒ ø:$# tÏW� Î7y‚ ù=Ï9 šχθèW� Î7y‚ ø9 $# uρ ÏM≈sW� Î7y‚ ù=Ï9 ( àM≈t6Íh‹©Ü9 $#uρ tÎ6 Íh‹©Ü=Ï9 tβθ ç7ÍhŠ©Ü9 $# uρ 

ÏM≈t6Íh‹©Ü=Ï9﴾  :زنان ناپاك اليق مردان ناپاك و مردان ناپاك اليق زنان ناپاك و  ].٢٦[النور)

   .پاكيزه و مردان پاكيزه شايان زنان پاكيزه اندزنان پاكيزه اليق مردان 

همين كه انحراف عقيدتي پيدا كردند  �و حضرت لوط  �زنان حضرت نوح 
خداي تعالي آنها را به هالك مخصوص داشت و حريم رسالت را از لوث عقيده ايشان 

ن را از طالق دادن ازواج طاهرات و ز �پاكسازي فرمود لكن خداي تعالي پيغمبر اكرم 
به سر ايشان منع فرموده و خشنود ساختن و مكدر  آوردن همسر ديگري گرفتن مجدد،

ننمودنشان را تحسين فرموده، و نكاحشان را بر تمام مردان الي االبد منع فرموده و افتخار 
لقب مادران مومنين داده است. ايشان را سرمشق پاكي و ايثار و پرهيزكاري براي جامعه 

شكي نيست كه اسائه ادب به ساحت  ،ادوار الي االبد قرار داده است زنان مومنه در تمام
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ازواج طاهرات امهات المومنين رضوان اهللا عليهن اجمعين موجب اذيت وجود نازنين 
مي شوند  � مي گردد و چنان بي شرمهاي كه موجب رنجش رسول اهللا � رسول اهللا

%βÎ) tÏ¨﴿: ر خواهند بودبلعن ابدي در دنيا و آخرت گرفتار خواهند و خصم پيامب ©!$# 

šχρ èŒ÷σ ãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™u‘uρ ãΝåκs] yès9 ª!$# ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# Íο t�ÅzFψ$# uρ £‰ tãr& uρ öΝçλm; $\/# x‹ tã $ YΨ‹Îγ•Β ∩∈∠∪﴾ 

(همانا كساني كه رنجش خدا و پيغمبرش را فراهم آوردند خداي تعالي  ].٥٧[األحزاب: 
   .اب خفت بار را بر ايشان آماده نموده استآنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و عذ

yϑ‾Ρ$﴿ ي آيه Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª! $# |=Ïδ õ‹ ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_ Íh�9$# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø� t7ø9   ].٣٣[األحزاب:  ﴾#$
مستقيما نازل شده و ايشان اهـل بيـت ((افـراد خـانواده      � در حق زنان پيغمبر اكرم

ه احزاب كـه مـورد اسـتدالل مـا     چه اين آيه و آيات ديگري در سور ،رسول اهللا)) هستند
بودند، مصدر به خطاب ((يا نساء النبي)) مي باشند همگي در شان ازواج طـاهرات نـزول   

  يافته اند و خطاب مستقيم به ايشانند. 

  رد شبهه

بـه   ﴾ãΝà6Ζtã﴿ در اينجا ممكن است سوال شود كه ضمير جمع مـذكر در دو كلمـه  

رجع ضمير اهل البيت بـا در نظـر گـرفتن    كدام مرجع بر مي گردد؟ جواب اين است كه م
مـا در   ،لفظ اهل مي باشد و نظير آن در قرآن كريم كه افصح الكالم اسـت فـراوان اسـت   
  اينجا به موارد مشابهي اشاره مي كنيم تا جواب را با داليل قانع كننده داده باشيم. 

)1( ﴿àMuΗ÷qu‘ «! $# …çµ çF≈x. t� t/ uρ ö/ä3ø‹n=tæ Ÿ≅ ÷δr& ÏMø� t7ø9 (رحمت و بركت هاي  ].٧٣هود: [ ﴾#$

  .خداي تعالي بر شما باد اي اهل خانه ي ابراهيم)
به اهل البيت است يا به عبارت ديگر ((اهل البيت تعبير  كه ضمير جمع مذكر مذكور

  ظاهر از ضمير جمع مذكر در عليكم مي باشد. 

)2 (﴿tΑ$s) sù Ï& Î#÷δ L{ (# þθèWä3øΒ ستيد و مكث كنيد (موسي به زنش گفت: باي ].١٠طه: [ ﴾#$

  .تا مقداري آتش بياورم)
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همراه او بوده كه او را اهـل و بـه خطـاب     � در حالي كه فقط زن حضرت موسي
جمع مذكر مخاطب ساخته است، چون كلمه اهل بيت اسم جنس است و بر افراد و جمع 

مجالي براي تعبير و تاويل كسـاني كـه بخواهنـد شـان      ،و مذكر و مونث اطالق مي گردد
چنان كه بعضي از حاشيه نشينان  ،ل آيه را تغيير دهند و بداهت را انكار كنند نمي ماندنزو

دو جمله  ،براي جمع مذكر است ﴾ ãΝà6Ζtã﴿دور از متن پنداشته اند كه: چون ضمير در 

  اخير در آيت مذكوره مربوط به زنان پيغمبر نيست! 
آيه و آيات قبـل و بعـد از   صدر  ،چنان كه بيان كرديم ضمير به لفظ اهل بر مي گردد

چه علم لغت و تفسير و  ،و اهل بر ايشان صادق است ،آن خطاب به ازواج طاهرات است
به عالوه چنان كه گفتيم اهل بيت شامل  ،سياق عبارات آيات بر اين حقيقت تصريح دارند

هـم جـزو    � و حضرت علي و حسن و حسـين  ،افراد خانواده ذكور و اناث آن مي شود
و احدي از مسـلمين   ،نواده هستند مي توان به طريق تغليب ضمير را مذكر خواندافراد خا

منكر اين نيست كه حضرت علي و فرزندانش از حضرت زهرا ذكـوراً و اناثـاً از خـانواده    
هر چند با تصريح ببودن فرزندان آن حضرت در عداد  ،محسوب مي شوند � رسول اكرم

  .در اينجا نبود نيازي به توضيح 491اهل بيت در مسئله 

﴿$£ϑn=sù #u u‘ }§ ôϑ¤±9$# Zπ xî Î—$ t/ tΑ$ s% # x‹≈yδ ’În1 u‘ !# x‹≈yδ ç�t9 ò2r&﴾ ] :پس وقتي كه  ].٧٨األنعام)

است پروردگار من)) اين بزرگتر از ماه  ن((اي :خورشيد را درخشان و پرتو افشانديد گفت
  ).و ستاره است

Zπ﴿ ث ذكر شدهو صفت آن نيز مون ،لفظي است در حالي كه شمس مونث xî Î—$ t/﴾   امـا

در جمله بعدي چون لفظ ((رب)) مشاراليه است، به لفظ ((هذا)) به آن اشـاره شـده كـه    
براي مفرد مذكر است و صفت تفضيلي مـذكر ((اكبـر)) بـراي ((شـمس)) كـه مشـاراليه       
((هذا)) است ذكر شده نه ((هذه)) و نه ((كبري)) كه قاعده مي بايست براي شمس ذكـر  

د، پس ذكر اسم اإلشاره و صفت تفضيلي مذكر در اين آيه براي شمس به اعتبـار  مي شدن
بعد از آن همه ضـماير مونـث    33/33 ي آيه((رب)) است چنان كه ضمير جمع مذكر در 
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مانند: أقمن وأتين وأطعن، به اعتبار ((اهل)) است و جز آن معني ديگري ندارد. اطالـه ي  
  ارده در آن بوده ضروره توضيح و تبيين گرديد.   كالم در اين مورد به سبب اختالف و

  مقام تابعين 

را در يافته اند ((تابعين))  � مردان و زناني كه محضر رسول اهللا بعد از اصحاب:
كساني كه به صحبت اصحاب نائل گشته اند، مخصوصاً علماء و فقهاء و قرآء آنگاه تابع 

سنت)) روند خود قرار داده اند از  تابعين آن كساني كه خط اصيل اسالم را ((كتاب و

šχθ﴿ اكابر اين امت اند: à) Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# zÏΒ tÌ� Éf≈yγßϑø9 $# Í‘$ |ÁΡF{$# uρ t Ï%©!$# uρ Νèδθ ãèt7̈? $# 

9≈|¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝåκ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ ÷Ζtã £‰tãr& uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôf s? $ yγtFøtrB ã�≈yγ÷Ρ F{ $# t Ï$ Î#≈yz !$ pκ� Ïù 

# Y‰t/ r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθ x� ø9 $# ãΛÏà yè ø9$# ∩⊇⊃⊃∪﴾  :سبقت كنندگان اولين از مهاجرين و انصار ( ].١٠٠[التوبه

و كساني كه پيروي كردند ايشان را ((تابعين)) به نيكوكاري. خدا از ايشان خشنود شد و 
شتهايي كه ايشان از خدا خشنود گشتند و خداي تعالي آماده كرده است براي ايشان به

اين  ،جويبارهاي زيبا در زير درختان و قصور آنها روان است در آنها جاويد خواهند ماند
  .است رستگاري و پيروزي بزرگ))

  بهترين قرن (صده) 

 ،و اصحاب و تابعين در آن زيسته اند � بهترين قرن قرني است كه پيغمبر اكرم

�0{است:  نزديكتر � سپس هر قرني كه نسبت به زمان حضرت رسول G�0'�� �P,  %E
%]7U2 123��, %]7U2 123�� %E بهترين قرن، قرن من است آنگاه كساني كه به دنبال آن) :

%šÏ﴿ .خواهند آمد و هكذا) ©!$#uρ ρ â !%ỳ .ÏΒ öΝÏδÏ‰ ÷è t/ šχθä9θà) tƒ $uΖ−/ u‘ ö� Ï� øî$# $ oΨs9 $ oΨ ÏΡ≡uθ÷z \}uρ 

šÏ% ©!$# $ tΡθà) t7y™ Ç≈yϑƒM}$$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øgrB ’Îû $uΖÎ/θ è=è% yξ Ïî tÏ% ©# Ïj9 (#θãΖtΒ# u !$oΨ −/ u‘ y7̈Ρ Î) Ô∃ρâ u‘ îΛÏm§‘ 

 ،(و آنان كه بعد از مهاجرين و انصار آمدند مي گويند: پروردگارا ].١٠[الحشر:  ﴾∪⊂⊆∩
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و در دلهاي ما قرار مده  ،ببخشاي بر ما و بر برادرانمان كه در ايمان بر ما سبقت كردند
   .ف و مهرباني)، همانا تو رؤوبراي كساني كه ايمان آورده اند، پروردگارا هيچ كينه اي را

مسلمانان به بركت صحبت آن حضرت صفاي ظاهر و بـاطن   �در عصر رسول اكرم
يافتند سپس خلفاي راشدين و صحابه و تابعين روش و سنت حضرتش را ادامه دادند تـا  

ان اين امانت بزرگ سينه به سـينه و  و پس از ايش ،دين خدا در دورترين نقاط رواج يافت
ام قيامت استمرار خواهـد  يو با عنايت خاص الهي تا ق ،نسل به نسل به عصر حاضر رسيد

و همواره پشتيبانان حق و عدل از احكام الهي طرفداري و دفاع خواهند نمود چنان  ،يافت


f« :كه رسول اكرم فرموده استu \�pN �8�  1�^(�+  120�
���  K����(m+ `5��2 z 0���
: (طائفه اي از امت من هميشه بر حق ثابت و استوار مي مانند تا خدا فرمانش را مـي  »��

  .آورد ((دنياي كنوني پايان مي پذيرد))

  عشره مبشره 

شهادت مي دهيم كه حضرت ابوبكر و عمر و عثمان و علي و سعد ابن ابي وقاص و 
ه الخير و زبير ابن العـوام و عبـدالرحمن   سعيد ابن زيد و ابوعبيده عامر بن الجراح و طلح

ايشـان را ((عشـره مبشـره))     � و پيغمبر اكرم ،به بهشت نويد داده شده اند � ابن عوف
َأبُــو َبْكــٍر ِفــي اْلَجنــِة َوُعَمــُر ِفــي اْلَجنــِة « :و هر يك از آنها را بهشتي نام برده اسـت  ،ناميده است

 ِة َوَعِليْحَمِن بْــُن َعــْوٍف ِفــي َوُعْثَماُن ِفي اْلَجنــِة َوَعْبــُد الــرــُر ِفــي اْلَجن ِفــي اْلَجنــِة َوَطْلَحــُة ِفــي اْلَجنــِة َوالزبـَيـْ
شهادت مي دهيم كـه   .»اْلَجنِة َوَسْعٌد ِفي اْلَجنِة َوَسِعيٌد ِفي اْلَجنِة َوأَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اْلَجراِح ِفــي اْلَجنــةِ 

ر زنان بهشت و حضرت حسن و حضرت حسـين ((رضـي اهللا   حضرت فاطمه زهرا سرو

� <&�� «عنهم اجمعين)) سرور جوانان بهشتند: �u
C �
�9+<� �@v� � 1������ ������
 �
=� ��&>+<� �@v�ii$   

 ،شهادت مي دهم كه گرامي ترين انسانها در نزد خداي تعالي پرهيزكارترينشان است

﴿¨βÎ) ö/ä3 tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s) ø?r&﴾  :١٣[الحجرات.[  
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زيرا  ،رنگ و نژاد و زبان و منطقه جغرافيايي مسلمانان را از همديگر جدا نمي كند
مسلمين عموماً افراد خانواده بزرگ اسالم مي باشند و جز به تقوي و طاعت در پيشگاه 

tβθ﴿: خداوند فرقي ندارند ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝßγàÒ ÷è t/ â !$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷è t/﴾  :٧١[التوبه.[ 

  .)ام يار و ياور و مددكار يكديگرند(مردان مومن و زنان مومنه هر كد

چنـان كـه    ،مالك تقـوي و فضـيلت نيسـت    � قرابت و خويشاوندي با رسول اكرم
و سـلمان   ،((ابولهب)) عم آن حضرت به سبب كفر و عنادش در پيشگاه خداوند مـردود 

<��GHU «محسوب شده اسـت:   � اهل بيت رسول اهللافارسي غريب و بيگانه مقبول و از 
 
@�+V&=�� <�«(سلمان از افراد خانواده ي ما است) :.  

﴿ö‘É‹Ρ r& uρ y7s? u�� Ï± tã šÎ/ t�ø% F{ $# ∩⊄⊇⊆∪ ôÙ Ï� ÷z$# uρ y7yn$ uΖy_ ÇyϑÏ9 y7yè t7̈? $# zÏΒ šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# 

ديكترت را و بگشاي و بترسان از عذاب خدا خويشان نز( ].٢١٥ -  ٢١٤[الشعراء:  ﴾∪∋⊆⊅∩

  .بازوان تواضعت را براي كساني كه پيروي مي كنند تو را از مومنين)

hhv��@  1	+� �� �
u! c��=� G
Z G  c
&�=m ��� 1	 
@¨� � ��! c
&�0� c��&> G
Z Gii :

(بهشت از آن فرمانبرداران خدا است اگر چه عبد سياه پوست حبشي باشد و آتش دوزخ 
  .ها اگر چه آقا و سرور قريشي باشد)از آن نافرمان

y7ù=Ï? èπ﴿ بهشت ميراث بندگان پرهيزكار خدا است: ¨Ζpg ø:$#  ÉL©9 $# ß Í̂‘θ çΡ ô ÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã tΒ tβ%x. 

$|‹É) s? ∩∉⊂∪﴾  :آن بهشت موعود چيزي است كه مي بخشيم بندگان خود را هر  ].٦٣[مريم)

  .كدام كه پرهيزكار بوده باشد)
سد واحدي هستند در غم و شـادي يكـديگر شـريك و در برابـر     مسلمين به منزله ج

���>§ ® دشمن دستي قوي كه براي دفاع از حريم اسالمي بر دشـمنان صـولت مـي افكنـد:    I ��
 �> §)�� z ��� ���N 7̄ �B §� §)�@ �� z �L�( ��� � �F�! �� �� ��v� §<�I �� �% �; �8 §u
 ���N �� �% �;� §�� �0�N �� �% �� �� �7�N �: ���@ �� ��§�	� §0��
  ���� �� ��v�

z a� §��� �� �0 �; a��
(مثال مومنين در دوسـت داشـتن و مهربـاني و دلسوزيشـان نسـبت بـه       °: ,�
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همديگر مثل جسدي است هرگاه عضوي از آن به درد آيد تمام عضوهاي ديگر بيقـرار و  
  .ناراحت خواهند شد)

ــان »ْم َوَيْســَعى بِــِذمِتِهْم َأْدنَــاُهمْ اْلُمْؤِمنُــوَن َتَكافَــأُ ِدَمــاُؤُهْم َوُهــْم يَــٌد َعَلــى َمــْن ِســَواهُ « : (مومن
خونشان با هم يكسان است و در برابر ديگران متحد و به صـورت يـد واحـده هسـتند و     

  .پايين ترين آنها از جانب ايشان مي تواند ذمه بگيرد)

  


