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  سرآغاز

  گفتار پيش

 

 بخش يكم

   در مكهعليه السالمحضرت على 

   موروثى است؟عليه السالمآيا صفات اميرالمؤمنين ) 1 

  عليه السالمهاى ممتاز امير مؤمنان على  ويژگى 

  !آيا ابوطالب، غير مسلمان از دنيا رفت؟) 2 

  عليه السالم نگاهى به ايمان حضرت ابوطالب 

  سفارش به فرزند 

  دفاع از رسالت 

  صلى اهللا عليه وآلهتصديق پيامبر خدا  

  اقرار به پيامبر 

  گفتار و رفتار پيامبر به هنگام وفات ابوطالب 

   كجاست؟عليه السالممحل والدت على ) 3 

  نقد ديدگاه نادرست 

  هاى شيعه  و كتابعليه السالمزادگاه على  

   و محدثان اهل سنّتعليه السالمزادگاه على  

  عليه السالماسالم آوردن على ) 4 

   نخستين كسى كه ايمان آوردعليه السالمعلى  

  بررسى روايت ابن اسحاق 

  نتيجه بحث 
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  اعتراف به حقيقت 

  اعتراف به حديث انذار 

  نگاهى به حديث انذار 

  حديث يوم االنذار و نكاتى جالب 

  رابطه حضرت على و ابوطالب) 5 

  چرا رفتار دو گانه؟ 

  عليه السالموصيت حضرت ابوطالب  

 

 بخش دوم

   در مدينهعليه السالمحضرت على 

  پيمان برادرى) 6 

  نكاتى در اين ديدگاه 

  عليهما السالمازدواج على و فاطمه ) 7 

  بررسى نقل نگارنده 

  نكاتى جالب 

  ها نگارنده و ناديده گرفتن فضايل حضرت على در جنگ) 8 

  نويسنده و حادثه غدير) 9 

  نقدى بر سخن نگارنده 

  حديث غدير و آشفتگى برخى علماى اهل سنّت 

   هشامماجراى غدير و سيره ابن 

  حقيقت ماجراى غدير 

  وفات پيامبر) 10 

  آيا ابوبكر به جاى پيامبر نماز خواند؟ 

  وفات پيامبر و سپاه اسامه 

  عليه السالموفات پيامبر و دامان على  

  صّلى اهللا عليه وآله  و تجهيز پيامبر اكرمعليه السالمعلى  

 بخش سوم

   در عصر خالفت ابوبكرعليه السالمحضرت على 

  هاى آن شروط جانشينى پيامبر و الزمه) 11 
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  بررسى و نقد 

  نقش شورا در اسالم و خالفت ابوبكر) 12 

  نصب امام به دست خداست 

  بيعت با ابوبكر) 13 

  بررسى و نقد 

  لىحكمت به تأخير افتادن خالفت سرورمان ع) 14 

   به سان جانشينى هارونعليه السالمجانشينى على  

  رو شد و موضعگيرى قاطع او در برابر آن نخستين بحرانى كه ابوبكر با آن روبه) 15 

  خالفت ابوبكر و غصب فدك 

  فدك در زمان رسول خدا 

  حديث منحصر به فرد ابوبكر 

   از ابوبكرهاسالم اهللا عليخشم حضرت زهرا  

  صلى اهللا عليه وآله بعد از رسول خدا عليها السالمفاطمه  

  بيعت سرور ما على) 16 

   با ابوبكر بيعت كرد؟عليه السالمآيا اميرالمؤمنين  

 

 بخش چهارم

   در عصر خالفت عمرعليه السالمحضرت على 

   با عمرعليه السالمرابطه اميرالمؤمنين على ) 17 

  بررسى و نقد اين ديدگاه 

 

 بخش پنجم

   در عصر خالفت عثمانعليه السالمحضرت على 

  كتابنامه
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 سرآغاز

 به صّلى اهللا عليه وآلهترين دين االهى با بعثت خاتم االنبياء، حضرت محمد مصطفى  آخرين و كامل.  . .

 .رسانان االهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت رضه شد و آئين و رسالت پيامجهانيان ع

صلّى اهللا دين اسالم در شهر مّكه شكوفا شد و پس از بيست و سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا 

 . و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفتعليه وآله

ى الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان به ادامه اين راه االهى در هجدهم ذ

 .سپرده شدعليه السالم  يعنى امير مؤمنان على صلّى اهللا عليه وآلهنخستين رادمرد عالم اسالم پس از پيامبر خدا 

نعمت االهى تمام و دين اسالم تكميل و ، عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشينى حضرت على 

اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از . سپس به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعالم گرديد

 .نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

يت هايى از پيش مهيا شده ـ مسير هدا ، ـ با توطئهصلّى اهللا عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

مسلمانان را   منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند وصلّى اهللا عليه وآلهو راهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . در تحير و سردرگمى قرار دادند

تاب بود ـ   حقايق اسالم را ـ كه همچون آفتاب جهانهاى شيطانى، احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند

، صلّى اهللا عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

ى از اصحاب و ياران باوفا، در طول  و جمععليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امير مؤمنان على 

ها،  آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است تاريخ جارى شده و در هر برهه

 .اند ها و پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته شبهه

 همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، عالّمه در اين راستا، نام سپيده باورانى

 چرا ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى... الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف حّلى، قاضى نوراهللا، مير

بررسى ، با زبان و قلم، به عليهم السالمكه اينان در مسير دفاع از حقايق اسالمى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت 

 . ...اند گويى شبهات پرداخته پاسخ و
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك 

 پرداخته است، پژوهشگر عليه السالمدين مبين اسالم و دفاع عالمانه از حريم امامت و واليت امير مؤمنان على 

 .باشد  اهللا سيد على حسينى ميالنى، مىواالمقام حضرت آيت

سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار  گران ، افتخار دارد كه احياى آثار پربار ومركز حقايق اسالمى

فرهيختگان و ها را در اختيار دانش پژوهان،  خود قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معّظم له، آن

 .تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

 را با حقايق "فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معّظم له است كه اينك 

 .سازد اسالمى آشنا مى

عجل اهللا اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اهللا األعظم، حضرت ولى عصر، امام زمان 

 . قرار گيردرجه الشريفتعالى ف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة اهللا على 

 .أعدائهم أجمعين من األولين واآلخرين

 

 گفتار پيش

هايى درباره شيعه، امامان آن و اعتقاداتش، از كشورهاى مختلف  به طور معمول همه روزه كتاب

ها گاه لقب دكتر و گاهى نيز لقب شيخ را يدك  رسد كه نويسندگان آن اسالمى و غير اسالمى به دست ما مى

 در برابر گرايش هاى خود از گسترش تشيع در جهان جلوگيرى نمايند و كشند و برآنند كه با نگاشته مى

 .ها به اين مذهب ايستادگى كنند پيروان ديگر فرقه

 از شام، منهاج السنهچنان كه سر برآوردن . ها همواره و در هر مكان ادامه داشته است البته اين تالش

هاى گوناگون  ها و مكان هاى بسيار ديگر در زمان از هند و كتابتحفه اثنا عشريه از مكه، الصواعق المحرقه 

براى نمونه ابن حجر هيتمى مّكى در مقدمه كتاب خود . تنها با اين انگيزه و هدف صورت پذيرفته است

 :نويسد مى

ها پيش از من درخواست شد كتابى تأليف نمايم كه حقيقت خالفت ابوبكر  مدت

من براى خدمت به اين مسئله، اين . صديق و حكومت عمر بن خّطاب را تبيين نمايد

 .رفتمدرخواست را پذي

 هجرى در 950آن گاه از من درخواست شد تا اين كتاب را در ماه رمضان سال 

اكنون شيعيان، رافضيان و امثال اينان در مكه ـ  مسجد الحرام بخوانم، چرا كه هم

 .اند هاى اسالم است ـ بسيار فزونى يافته ترين سرزمين كه شريف

ه اميد آن كه برخى از كسانى از اين رو من به اين درخواست نيز پاسخ مثبت دادم ب

 1(!)اند، هدايت شوند ها لغزش يافته ترين راه كه در پيمودن روشن

ها، مقاالت و حتى  در روزگار ما كتاب. گويا اين انگيزه، در عصر حاضر از هر زمان ديگرى شديدتر است

 . تا در سطوح مختلف بر ضد اين مذهب تبليغ كنندشوند نوارهاى سخنرانى بسيارى منتشر و توزيع مى
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اين سخنان، . ها، تنها تكرار مطالب دروغين پيشينيان و نشخوار عبارات گذشتگان است اما بيشتر آن

در مقابل » سالم«زنند و هيچ پاسخى جز  تهاجمى است كه تنها جاهالن آن هم از سرناچارى بدان دست مى

 :فرمايد  مىآنان وجود ندارد كه قرآن كريم

 1؛)وإِذا خاطَبهم الْجاهُلونَ قاُلوا سالما(

و با (گويند  ها سالم مى ، به آن)و سخنان نابخردانه گويند(ها را مخاطب سازند  و هنگامى كه جاهالن آن

 ).گذرند اعتنايى و بزرگوارى مى بى

ها  خوريم كه نويسندگان آن هايى برمى ا، گاه به اندك كتابه در ميان شمار فراوان اين نوشتارها و كتاب

اى نيز  اند كه جنجال و افترا بستن، با روح دوران معاصر سازگار نيست و اگر نتيجه عكس ندهد، فايده دريافته

 .بر آن مترتب نخواهد بود

 و خاندان او هللا عليه وآلهصلى ااين دسته از نويسندگان، مدعى كار پژوهشى و علمى هستند و به تصديق پيامبر 

اما اگر در . ها در ظاهر ارزش مطالعه و بررسى را داراست از اين رو تأليفات آن. كنند و دوستى آنان تظاهر مى

اند  هايى كه در اين زمينه به رشته تحرير درآمده ها به ديده تأمل بنگرى، خواهى ديد كه با ديگر كتاب آن

ها يعنى تهى  ها با ديگر آثار نشر يافته در اين عرصه، شيوه نگارش آن ت آنبلكه تنها تفاو. تفاوتى ندارند

 .هاى نارواست بودن نسبى اين نوشتارها از توهين، بدگويى و نسبت

 .خالى نيستند... اما اين تأليفات از تحريف، دروغ، كتمان حقايق، انكار مسائل مسلّم و

ايم تا در پرتو رواياتى  شده در رد عقيده شيعه را برگزيدههاى نگاشته  اى از كتاب در اين راستا ما مجموعه

ترين دانشمندان خويش در قرون مختلف،  هاى معتبر و معروف خود و از زبان بزرگ كه اهل سّنت در كتاب

 :ها عبارتند از اى از اين كتاب نمونه. اند، به رد ادعاهاى آنان بپردازيم نقل كرده

حديث الثقلين، ما در رد آن، كتاب . نوشته است» ثقلين«اى كه دكتر سالوس پيرامون حديث  ـ كتابچه

 .ايم  را به رشته تحرير درآوردهتواتره و فقهه

مع الدكتور اى ديگر كه همان نويسنده پيرامون آيه تطهير منتشر كرده است كه در رد آن، كتاب  ـ كتابچه

 .ايم گاشته را نالسالوس فى آية التطهير

، تأليف مجتهد بزرگ مرحوم عالمه المراجعاتـ كتابى كه شخصى با نام مستعار و به پندار پاسخ به كتاب 

را تأليف تشييد المراجعات و تنفيد المكابرات اى شد تا ما كتاب  اين كتاب انگيزه. سيد شرف الدين نوشته است

 .نماييم

 شده آن چه در اين كتاب آورده، سيره واقعى امير اش مدعى سپس كتابى به دستم رسيد كه نويسنده

 . استعليه السالممؤمنان على 
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رضى اهللا عنه و كرم طالب  الحسن علي بن أبي سيرة أميرالمؤمنين سيدنا أبي: المرتضىعنوان اين كتاب چنين است 

در » باعة والنشر والتوزيعدار القلم للط«و ناشر آن » ابوالحسن علي الحسني الندوي«، نام نويسنده آن اهللا وجهه

 .دمشق است

 :اين كتاب، داراى ده فصل است

 .35 ـ 13على بن ابى طالب در مكه، خانواده، والدت تا هجرت، صفحات : فصل يكم

 .55ـ  37على در مدينه، از هجرت تا وفات پيامبر، صفحات : فصل دوم

 .93 ـ 57 صفحات. سرور ما على در عصر خالفت ابوبكر: فصل سوم

 .114 ـ 95 صفحات. سرور ما على در عصر خالفت عمر: فصل چهارم

 .136 ـ 115صفحات . سرور ما على در خالفت عثمان: فصل پنجم

 .157 ـ 137صفحات . سرور ما على در دوران خالفت: فصل ششم

 .174 ـ 159صفحات . سرور ما على در رو به رويى با خوارج و اهل شام تا شهادت: فصل هفتم

 .192 ـ 175صفحات . سرور ما على پس از خالفت: فصل هشتم

 .219 ـ 193دو سرور و آقاى جوانان بهشت، حسن و حسين، صفحات : فصل نهم

 .250 ـ 221صفحات : سادات اهل بيت و فرزندان على: فصل دهم

 عليه السالم صفحه است و حجم بخش مرتبط با موضوع يعنى سيره اميرالمؤمنين على 250اين كتاب داراى 

 . از كتاب را به خود اختصاص داده است190تنها تا صفحه 

 را عليه السالمنويسنده، توانسته است سيره اميرالمؤمنين  با آغاز مطالعه اين كتاب در شگفت شدم كه چگونه

 در اين صفحات اندك جاى دهد؟

 :نويسد نويسنده در مقدمه چنين مى. در آغاز، مقدمه كتاب نظر مرا به خود جلب كرد

اند يا حقشان پايمال شده است، سرور  هايى كه مظلوم واقع شده ز جمله شخصيتا

ها، به واسطه قضاياى  ها و نسل طالب است كه در گذر قرن ما حضرت على بن ابى

مذهبى، قومى و شخصى، انبوهى از مسائل، شخصيت واقعى او را پوشانده و با آن 

شخصيت آن حضرت به شكلى اى صورت نگرفته و زمينه بررسى  برخورد منصفانه

كنندگان آن حضرت،  گران، حتى دوستداران و تكريم گسترده و جامع براى پژوهش

 .فراهم نياورده است

طرفانه به سيره آن حضرت  اكنون ما در قالب يك بررسى دقيق، امانت دارانه و بى

اى كه آن حضرت در آن رشد نمود، حوادثى كه در دوره   زمانه؛خواهيم پرداخت

رو بوده، جامعه، مردان و رهبرانى كه با آنان هم عصر بوده  به گى خويش با آن روزند

رو بوده،  به ها رو هايى كه با آن و با آنان همكارى داشته، معضالت و دشوارى
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ها پايبند بوده، روش سياسى و ادارى كه  هايى كه به سختى به آن ها و آرمان ارزش

هاى  ن مورد بررسى قرار نگرفته و نيز با مدلآن را برگزيده، اما اسباب و نتايج آ

سياسى و ادارى مغاير و متفاوت مقايسه نشده و نتايج احتمالى گزينش و اجراى 

 .»ها توسط آن حضرت، مورد بررسى قرار نگرفته است فرضى آن

دا اين ناك شدم كه مبا وقتى اين پاراگراف را خواندم بر شدت تعجب و شگفتى من افزوده شد و از آن بيم

 ؛اند نويسنده نيز از كسانى باشد كه درباره اين شخصيت مظلوم كه حقش پايمال شده، انصاف به خرج نداده

 .اند بلكه شايد او نيز در زمره آنانى باشد كه بر آن حضرت ستم روا داشته و حقش را ناديده گرفته

 :رو شدم به با مطالعه كتاب در ادامه با اين سخن نويسنده رو

س از آن دريافتم كه كتابخانه جهان اسالم، به شكل تعجب برانگيز و اما پ«

طالب اختصاص داشته باشد  آورى از منابعى كه به سيره حضرت على بن ابى حيرت

اى كه موّلف  هاى تاريخى جديد و همه جانبه و به شكلى جامع و مبتنى بر پژوهش

ود را به آن مقيد در آن از حد و مرزهاى مرسومى كه نويسندگان، مكتوبات خ

 .»...اند، فراتر رود، تهى است ساخته

آور را پر كرده و در چند فصلى  برانگيز و حيرت آيا اين نويسنده، آن جاى خالى تعجب: من با خودم گفتم

 هاى تاريخى، ارائه نموده است؟ اى جامع و مبتنى بر پژوهش رسد، سيره صفحه نمى 200كه به 

ه مطالعه كتاب را ادامه دهم تا دريابم كه اين معجزه چگونه به وقوع پيوسته در اين زمان تصميم گرفتم ك

اى جامع درباره شخصيتى كه مظلوم واقع شده و يا  است و نويسنده كتاب چگونه در اين حجم اندك، سيره

و كسى كه حقش پايمال شده است، در چارچوبى جامع و همه جانبه و در قالب يك بررسى دقيق، امانت دارانه 

 !طرفانه ارائه كرده و توانسته است جاى خالى موجود را پر كند؟ بى

كند و آن توصيف نويسنده از اين  اى است كه توجه انسان را به خود جلب مى البته در مقدمه كتاب نكته

 :خوانيم كتاب است، در اين باره چنين مى

هاى تأليف شده و يا منابع تاريخى مورد توجه، متعارف   كتاب1خوار اين كتاب جيره«

كنند،  ها دريافت مى محتواى تأليفات خود را غالباً از آنو مشخصى كه نويسندگان 

 .»...نخواهد بود

 :سپس آمده است

 :ام من در تأليف اين كتاب، به شكل جدى به دو اصل ملتزم بوده«

 .آور و مورد قبول استناد كنم هاى قديمى، اطمينان به كتابنخست آن كه 

                                                           
اى نو و پژوهشى دقيق و گسترده، عظمت علمى كتاب را باال برده و به صرف  كار بستن شيوه كنايه از آن است كه در اين كتاب با به.  1

 .ها بسنده نكرده است گزينش عبارات گذشتگان و در كنار هم قرار دادن آن



 )12( 

شماره جلد و صفحه مربوطه، در آدرس دهى مطالب، به ذكر نام كتاب، دوم آن كه 

 ».ام پايبند بوده

يابيم كه نويسنده مطالب خود را از منابع تاريخى  نگريم در مى اما هنگامى كه به فهرست منابع كتاب مى

 . اقتباس نموده استالبدايه والنهايه و سيره ابن هشاممورد توجه، متعارف و مشخصى مانند 

البدايه هاى قديمى در بسيارى از موارد به  ر استناد به كتابكه بر خالف ادعاى خود مبنى ب ديگر آن

 .است و ديگر تأليفات دانشمندان متأخر استناد جستهالسيرة الحلبية ، ازالة الخفا فى سيره الخلفاء، والنهايه

هاى قديمى مانند  فراتر اين كه در مواردى آن چه را كه در اين منابع آمده است، بر آن چه كه در كتاب

 . آمده، ترجيح داده استسيره ابن هشام و يخ طبرىتار

 نوشته محمود عباس العقاد، عبقرية اإلمام، در توصيف كتاب 9افزون بر اين، نويسنده در حاشيه صفحه 

 :گويد مى

كند، آن است كه  از جمله نكاتى كه انصاف و اعتراف به حقيقت آن را اقتضا مى«

 نگاشته شده عليهما السالمطالب  ى بن ابىبهترين اثرى كه درباره حضرت عل: بگوييم

 . استعبقرية اإلماماست كتاب 

 .كند كه از اين كتاب بسيار استفاده كرده است سپس تصريح مى

هايى به اختصار و متناسب با  پرداخته و حاشيهالمرتضى اكنون كتاب پيش روى شما به بررسى و نقد كتاب 

 .ترين فصول آن تنظيم نموده است مهم

ها  ها را انكار كرده و يا از آن ا در اين بررسى و نقد روشن ساختن حقايقى است كه نويسنده آنهدف م

 .غفلت ورزيده است

اى را كه نويسنده به پيروى از پيشوايان گذشته خود و  هاى پيچيده ما در اين بررسى بر آن بوديم شيوه

ه شيوه مخلوط كردن سم در عسل ـ دنبال استحكام بخشيدن به بنيان نهاده شده از سوى پيشينيان خود ـ ب

 .كرده، روشن سازيم كه هدايت در گفتار و كردار از آنِ خداى سبحان است

 

  هجرى1429سال 

 على حسينى ميالنى
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  موروثى است؟عليه السالمآيا صفات اميرالمؤمنين ) 1

 :نويسد  مى17نگارنده در صفحه 

طرفى علمى، وضعيت خانوادگى و نژادى را كه امير مؤمنان  مناسب است با رعايت امانت دارى تاريخى و بى«

 .»...كنيم  در آن متولد شده و پرورش يافته است، بيانعليهما السالم طالب على بن ابى

 

 عليه السالمهاى ممتاز امير مؤمنان على  ويژگى

 ممتاز ساخته و صفاتى عليه السالممؤمنان على  هايى است كه امير رسد نويسنده در اثبات ويژگى به نظر مى

 .است كه آن حضرت را بر ديگران برترى داده است

ها را   آنعليه السالمخواهد روشن كند كه همه اين موارد، مسائلى هستند كه حضرت على  او با اين بيان مى

هاى  برند، در نسل ث برده است، زيرا خونى كه اعضاى خانواده از بزرگان خود به ارث مىاز پدران خود به ار

 . ...ها تأثيرگذار است بعدى و فرزندان آن

 عليه السالمكه امير مؤمنان على ... بنابراين، فضيلت و ارزش تمام صفات وااليى چون بالغت، شجاعت و

اى كه در آن  اى كه امام به آن منسوب است و به خانواده لهها را داراست همگى به قبي ى آن باالترين درجه

 . ...گردد پرورش يافته، باز مى

طرفى علمى، خود را به  دارى تاريخى و بى گويى نويسنده فراموش كرده ـ شايد هم به اقتضاى امانت

 صفات شود كه در صفتى از هاشم و نه در قريش هيچ كس يافت نمى فراموشى زده است ـ كه نه در بنى

 حتى برادران او نيز كه با حضرتش ؛، به او نزديك باشدعليه السالمعالى سرور ما امير مؤمنان على مرتضى 

هاى واالى آن حضرت،  اند به يك دهم ويژگى اند و شرايط زندگى برابرى با آن بزرگوار داشته پرورش يافته

 .اند نرسيده

 .ده و محيط نيستبنابراين، مسأله، مسأله عشيره و قبيله يا خانوا

 چيست؟وآله  عليه اهللا صلى به عالوه بايد از او پرسيد كه نظرش درباره پيامبر اكرم

آيا آن گونه كه مطرح شده بر اساس علم تشريح، روانشناسى، علم اخالق و جامعه شناسى، صفات پيامبر 

 !اند؟  نيز از پدرانش به او رسيدهصلى اهللا عليه وآلهاكرم 
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آن حضرت را از ديگر فرزندان   در فضايلى كهعليه السالم وضع امير مؤمنان على حقيقت آن است كه

هايش، فضلى از جانب  ماند كه ويژگى  مىصلى اهللا عليه وآلهاش متمايز ساخته است، به وضع پيامبر خدا  خانواده

 . ...نمايد اش، عطا مى خداست كه به رسوالن و اولياى برگزيده

 

 !لمان از دنيا رفت؟آيا ابوطالب، غير مس) 2

 :نويسد  چنين مى22نگارنده در صفحه 

ابوطالب در هشتاد و چند سالگى، در نيمه شوال سال دهم بعثت، يعنى همان سالى «

 .كه حضرت خديجه همسر پيامبر درگذشت، از دنيا رفت

هاى  اين مسأله در كتاب. مرگ ابوطالب در حالى فرا رسيد كه او اسالم نياورده بود

حديثى و سيره معروف آمده و از ديرباز تا كنون در ميان مسلمانان مشهور بوده 

 .است

  نيز به سبب اين مسأله متأسف1اهللا عليه وآله صلىپيامبر اكرم 

رساند كه اسالم دينى است بر اعتقادات مبتنى شده و  اين امر مى. و اندوهگين شد

مند نباشند،  امبر آورده، بهرهاگر فرد يا گروهى از عقيده صحيح و ايمان به آن چه پي

 .»ها به واسطه نسب و نژاد يا خويشى، قرابت و تعصب طرفدارى نخواهد كرد از آن

 

 عليه السالمنگاهى به ايمان حضرت ابوطالب 

 :گويم در نقد اين سخن نگارنده مى

 ؛وغى آشكار استادعاى نويسنده مبنى بر مشهور بودن اين مسأله در ميان مسلمانان از گذشته تا كنون، در

بسيارى از .  به دين مبين اسالم، اتفاق نظر دارندعليه السالمچرا كه شيعيان بر ايمان آوردن حضرت ابوطالب 

به عالوه از گذشته تا به . اند هاى اسالمى ديگر نيز به اين مسأله تصريح كرده و اعتراف نموده علماى فرقه

 . تحرير درآمده استهاى بسيارى در اين باره به رشته امروز، كتاب

 زيرا ؛نيز دروغ ديگرى است» هاى حديثى و سيره معروف آمده اين مسأله در كتاب«اما ادعاى ديگر او كه 

هاى غير  كتاب اتفاق نظر دارند و از سوى ديگر عليه السالمهاى شيعه بر اسالم آوردن ابوطالب  از سويى كتاب

 . استعليه السالمگر ايمان حضرت ابوطالب  شيعه نيز آكنده از روايات قطعى و آثارى است كه به روشنى بيان

 نيز عليه السالميعنى اسالم نياوردن ابوطالب   بر اين مسألهصلى اهللا عليه وآلهاز طرفى ادعاى حزن و تأسف پيامبر 

 .است دروغ سوم نويسنده

                                                           
ا آمده است، م) ابتر( به صورت ناقص وآله عليه اهللا صلى به رغم اين كه در منابع اهل سّنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر خدا.  1

 .ايم  را با سالم آوردهعليهم السالمصلوات را به صورت كامل و اسامى ائمه معصوم  طبق فرمايش حضرتش، درود و
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 عليه السالمكنيم كه به درگذشت ابوطالب  نقل مى» منابع معتبر و مورد قبول اهل سّنت«ا از اكنون رواياتى ر

 .پس از اسالم آوردن و ايمان او تصريح دارند

دهيم، وگرنه به روايات مخالفان در  البته اين كار را تنها با هدف محكوم كردن مدعيان لجوج، انجام مى

 .رود، نيازى نداريم اى قطعى به شمار مى ألهمورد چنين مطالبى كه در ميان ما مس

 

 سفارش به فرزند

به هنگام مشاهده نماز خواندن حضرت عليه السالم از جمله اين روايات تاريخى، سخنى است كه ابوطالب 

 : گفتعليه السالم خطاب به على صلى اهللا عليه وآله به همراه پيامبر خدا عليه السالمعلى 

 1؛إلى خير، فالزمهأما إّنه لم يدعك إالّ 

 .ها فرا نخوانده است، پس همواره با او باش تو را جز به سوى نيكى صلى اهللا عليه وآلههمانا كه حضرت محمد 

 صلى اهللا عليه وآلهمشاهده كرد پيامبر خدا السالم  عليههنگامى كه حضرت ابوطالب : در روايت ديگر آمده است

 : در سمت راست پيامبر به نماز ايستاده، به جعفر گفتعليه السالمگزارد و حضرت على  نماز مى

 2؛ ابن عمك وصلّ عن يسارهصلْ جناح

 .به كنار پسر عمويت برو و در سمت چپ او به نماز بايست

 

 دفاع از رسالت

 سروده صلى اهللا عليه وآلهها را خطاب به پيامبر خدا   آنعليه السالمنمونه ديگر، ابياتى است كه حضرت ابوطالب 

 :گويد مى است، او در اين ابيات چنين

 حتّى أوسد في التراب دفينا*** واهللا لن يصلوا إليك بجمعهم 

 وابشر بذاك وقرّ منك عيونا*** فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 

 ولقد دعوت وكنت َثم أمينا*** ودعوتني وعلمت أّنك ناصحي 

 3من خير أديان البرية دينا*** ولقد علمت بأنّ دين محمد 

با وجود افراد زياد هيچ گاه به تو دست نخواهند يافت، مگر آن كه من در ) مشركان قريش(به خدا سوگند، آنان 

 .دل خاك آرميده باشم

                                                           
 / 2: تاريخ طبرىاين نمونه در .  نقل كرده است246 / 1: سيره ابن هشام كتاب، از 31گفتنى است مولف مذكور اين سخن را در صفحه .  1

 . و منابع ديگرى نيز آمده است116 / 4: االصابة، 94 / 1:  ابن سيد الناسسيره، 214

 .287 / 1: اسد الغابة.  2

 .61 / 1: المواهب اللدنية، 305 / 1: السيرة الحلبية، 153 / 7: ح البارىفت، 42 / 3: البداية والنهاية.  3
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شارت ده و چشم مؤمنان را با رسالت خويش را آشكار ساز كه هيچ ننگ و نقصانى متوجه تو نيست و بدان ب

 .وجودت روشن ساز

تو در حالى كه به . تو مرا به اسالم فرا خواندى در حالى كه من به خير خواه بودن تو نسبت به خود آگاه بودم

 .امين بودن شهره بودى دعوت خويش را آغاز نمودى

 .ان است از بهترين اديان جهانيصلى اهللا عليه وآلهدانستم كه دين محمد  و من مى

 :گويد  در بيت شعرى ديگر كه در ماجراى مشهور صحيفه است مىعليه السالمحضرت ابوطالب 

 1رسوالً كموسى ُخطَّ في أول الكتب*** ألم تعلموا أّنا و جدنا محمداً 

هاى پيشينيان   را پيامبرى چون موسى يافتيم كه نام او در كتابهللا عليه وآلهصلى ادانيد كه ما محمد  آيا نمى

 آمده است؟

 

 صلى اهللا عليه وآلهتصديق پيامبر خدا 

 نقل شده آن حضرت عليه السالمهاى اهل سّنت با سندهايى از حضرت ابوطالب  در روايت ديگر كه در كتاب

 :فرمود

تو ! اى محمد: من به او گفتم.  سوگند كه سخنش راست بودپسر برادرم محمد با من سخن گفت، به خدا

 :اى؟ او پاسخ داد براى تبليغ چه چيزى مبعوث شده

 2؛بصلة األرحام وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

 .زكاتبراى پيوند دادن خويشان با يكديگر، به پا داشتن نماز و پرداختن 

آن حضرت به هنگام مرگ، فرزندان . ، وصيت اوستعليه السالمهاى ديگر ايمان حضرت ابوطالب  از نشانه

 :عبدالمطلب را فراخواند و به ايشان گفت

 وما اّتبعتم أمره فاّتبعوه وأعينوه صلى اهللا عليه وآله لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد

 3؛ترشدوا

شنوى داشته باشيد و امر او را اطاعت كنيد پيوسته در خير و نيكى   حرفصلى اهللا عليه وآلهتا زمانى كه از محمد 

 .بنابراين از او اطاعت كنيد و او را يارى نماييد تا به هدايت و كمال برسيد. خواهيد بود

 

 اقرار به پيامبر
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 و شهادت دادن به رسالت او از ديگر  اهللا عليه وآلهصلى به پيامبر اكرم عليه السالماقرار حضرت ابوطالب 

اين ماجرا در . وى اندكى پيش از مرگ اين سخن را به زبان آورده است. هاى ايمان آوردن اوست نشانه

او در اين باره با . كنيم هاى تاريخى نقل شده است كه ما در اين جا تنها به سخن ابوالفداء بسنده مى كتاب

 :گويد  مىعليه السالمب عنوان وفات ابوطال

 به صلى اهللا عليه وآلهآن گاه كه بيمارى او شدت يافت پيامبر اكرم . ابوطالب در شوال سال دهم بعثت درگذشت

 .شهادت را بگو تا شفاعت روز قيامت به واسطه آن براى تو روا گردد! اى عمو: او فرمود

شنام قريش و گمان آنان بر اين كه من از ترسِ اگر نبود بيم ننگ و د! اى پسر برادرم: ابوطالب پاسخ داد

 .گفتم شك آن را مى ام، بى مرگ آن سخن را بر زبان آورده

 عباس گوش خود را نزديك برد تا ؛هاى خود را حركت داد هنگامى كه مرگ ابوطالب نزديك شد، او لب

 خدا سوگند، سخنى را كه به به! اى پسر برادرم: سخن او را بشنود، در اين هنگام عباس خطاب به پيامبر گفت

 .او امر كردى بگويد بر زبان جارى ساخت

 .سپاس خدايى را كه تو را هدايت كرد! اى عمو:  فرمودصلى اهللا عليه وآلهسپس پيامبر خدا 

 :نويسد ابوالفداء پس از نقل اين روايت مى

او كافر از دنيا رفته است البته مشهور آن است كه . اين ماجرا به اين شكل از ابن عباس روايت شده است

(!) 

گفتنى است شهرت اين سخن در ميان مخالفان خدا و پيامبر است، وگرنه با تأمل در صدر و ذيل كالم 

 .توان حكم نمود كه اين مورخ با مسأله كافر از دنيا رفتن جناب ابوطالب، مخالف است ابوالفداء مى

شمارد و در پايان  شد، آن را دليلى ديگر بر ايمان او مىتر بيان  ابوالفداء در ادامه با ذكر شعرى كه پيش

 :نويسد مى

 1.سن ابوطالب به هنگام وفات، هشتاد و چند سال بوده است

 :گويد سيد احمد زينى دحالن نيز پس از نقل روايت عباس مى

 از امام شعرانى، سبكى و گروهى ديگر اين گونه نقل جوهرة التوحيدشيخ سحيمى در شرح خود بر شرح 

 .اند و به اسالم آوردن ابوطالب معتقدند گروهى از اهل كشف اين حديث را پذيرفته: كند مى

اى در   با اضافهسيره ابن هشامنكته ديگرى كه نبايد از آن غفلت ورزيد، اين است كه حديث عباس در 

 :پايان آن چنين نقل شده است

ن كه عباس، پيامبر را از سخن ابوطالب آگاه ساخت كه او شهادت را بر زبان جارى كرد، پيامبر پس از آ

 .نشنيدم: فرمود
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 زيرا اين روايت از ابن عباس نقل شده و طبيعى ؛ آمده استتاريخ ابوالفداءاما روايت صحيح آن است كه در 

 .، نقل نموده استاست كه او اين روايت را از پدر خود كه ماجرا به او مربوط است

آن را تفسير كنند كه البته اين تفسيرها  اند اند و كوشيده ولى گروهى عبارت فوق را به اين روايت افزوده

 :آمده است  در شرح اين مسألهالروض االنفبراى مثال در . اضطراب تهى نيست از آشفتگى و

 اگر پس از اسالم آوردن او ؛تشهادت دادن عباس بر اين كه ابوطالب شهادت را بر زبان جارى ساخ«

 زيرا اگر شاهد ؛دليل بر بطالن اين شهادت نيست» نشنيدم«: كه پيامبر پاسخ داد باشد، پذيرفته است و اين

نشنيدم، در اين صورت سخن آن فردى پذيرفته : شنيدم و شخصى كه از او عادل تر است بگويد: عادلى بگويد

اسباب و عواملى وجود دارد كه ممكن است مانع شنيده شدن چرا كه براى نشنيدن . است كه شنيده است

 .چيزى توسط شاهدى بشود

 . داده استعليه السالماما نكته اين جاست كه عباس پيش از اسالم آوردن، چنين شهادتى را درباره ابوطالب 

 :درباره اين توجيه بايد بگوييم

 . دانستيم كه اين عبارت اضافه شده و نادرست استنخست آن كه

 عباس در اين موضع، مخبر است و نه شاهد، و اگر مخبر موثق باشد، خبر او پذيرفته دوم آن كه

 .آن كه عدالت، تعدد، و يا حتى مسلمان بودن براى پذيرش خبرش، شرط شود شود، بى مى

آوردن وى، درباره هديه و صدقه بودن  اسالمشاهد اين سخن، آن است كه پيامبر خبر سلمان را پيش از 

 .اثر داد پذيرفت و به آن ترتيب

 آورد، پيامبر از آن تناول صلى اهللا عليه وآله روزى سلمان طبق خرمايى براى پيامبر اكرم: زيرا در روايتى آمده

، چون سلمان ننمود، چون سلمان خبر داد كه آن صدقه است، ولى پيامبر از طبق خرماى ديگرى تناول فرمود

 .پيامبر به اصحاب خود نيز تناول از آن را امر فرمود. خبر داد كه اين هديه است

 .پس از اين ماجرا بود كه سلمان اسالم آورد

 1.خود روايت كرده استمسند  اين ماجرا ميان علما معروف است و احمد بن حنبل آن را در

اند و علماى بزرگ آنان در تأليفات خود در اصول فقه و  ت نيز آن را روايت كردهالبته ديگر علماى اهل سّن

مراجعه كشف االسرار توان به كتاب  اند كه براى نمونه مى در مبحث خبر واحد به اين ماجرا، استشهاد كرده

 2.نمود

 ـ با وجود جايگاه علمى كه دارد ـ آگاهانه يا نا آگاهانه از ماجراى رسد كه سهيلى بنابراين، به نظر مى

اند،  اى است كه اصوليون در مباحث خود به آن اعتماد داشته سلمان كه از حيث ثبوت و قطعيت در درجه

 .پوشى كرده است چشم
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 گفتار و رفتار پيامبر به هنگام وفات ابوطالب

هاى گفتارى و رفتارى پيامبر نسبت به  ، واكنشعليه السالمطالب از داليل ديگر بر ايمان آوردن حضرت ابو

البته براى روشن شدن . كنيم هايى از آن، هر چند به اختصار اشاره مى ما به نمونه. وفات آن بزرگوار است

 :همين كافى استالمرتضى حقيقت و اثبات نادرستى ديدگاه نويسنده 

 ،عليه السالمـ گريه شديد پيامبر در پى وفات ابوطالب 

  توسط پيامبر براى غسل، كفن و دفن نمودن او،عليه السالمـ مأمور شدن حضرت على 

 ـ حضور يافتن پيامبر در مراسم تشييع و تدفين او،

 .ـ پيامبر چهار طرف جنازه او را گرفت

 :ـ دعاى حضرت در حق او كه فرمود

 1؛جزاك اهللا عّني خيراً

 .خداوند به سبب من به تو خير و نعمت عنايت فرمايد

بن عبداهللا روايتى را نقل كرده است   به سند صحيح از اسحاقالطبقات الكبرىدر اين زمينه ابن سعد نيز در 

 آيا براى ابوطالب اميدوارى؟! اى رسول خدا:  گفتاهللا عليه وآلهصلى كه عباس به پيامبر 

 : پاسخ دادصلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 2؛كلّ الخير أرجو من ربي

 .براى او تمام خير را از پروردگارم اميد دارم

 

  كجاست؟عليه السالممحل والدت على ) 3

 :نويسد  مىلمرتضىا كتاب 28نگارنده در صفحه 

در اخبار متواتر آمده است كه فاطمه بنت اسد امير : گويد حاكم نيشابورى در شرح حال حكيم بن حزام مى

 .حكيم بن حزام نيز در كعبه متولد شده است.  را درون كعبه به دنيا آورده استعليه السالممؤمنان على 

 اختالف نظر عليه السالمدرباره مكان والدت على : نويسد  در اين باره مىشرح نهج البالغهابن ابى الحديد در 

اما محدثان چنين اعتقادى ندارند، .  بسيارى از شيعيان بر اين باورند كه او در كعبه متولد شده است؛وجود دارد

ن قصى حكيم بن حزام بن خويلد بن اسد بن عبد العزى ب بلكه معتقدند آن كسى كه در كعبه متولد شده

 .است بوده

 

 نقد ديدگاه نادرست
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 :كنيم ما اين ديدگاه را با چند نكته بررسى و نقد مى

 :سخن حاكم نيشابورى در شرح حال حكيم بن حزام چنين استنخست آن كه 

 را در درون كعبه به دنيا آورده عليه السالم در اخبار متواتر آمده است كه فاطمه بنت اسد امير مؤمنان على«

 .»است

اين مسأله . در ادامه آن وجود ندارد» حكيم بن حزام نيز در كعبه متولد شده است«ر كتاب حاكم عبارت د

 1.شود  روشن مىالمستدرك على الصحيحينبه راحتى و با مراجعه به 

 .كرده استشايد به همين دليل نويسنده منبعى را كه اين سخن از آن نقل شده، ذكر ن

والدت حكيم بن حزام در » على بن غنّام عامرى«البته حاكم نيشابورى، در شرح حال حكيم به سندى از 

چه كه خود بدان معتقد است همان چيزى است كه به تواتر روايات آن تصريح  آن اما. كعبه را نقل كرده است

 .نموده است

در :  حكيم بن حزام در كعبه است بايد بگوييمكه قائل به والدت» على بن غنّام عامرى«اما درباره 

تغيير يافته و تصحيف شده كلمه » غنّام«كلمه : هاى رجالى، از او نام برده نشده، بلكه گفته شده است كتاب

اگر مسأله چنين باشد، اين .  هجرى است228 متوفاى سال» ابوالحسن كالبى«اين فرد همان . است» عثام«

زيرا وى از رجال قرن سوم است و مشخص . شود، اما خبر او ارزشى ندارد  مىراوى از مجهول بودن، خارج

 نيست كه اين خبر را از چه كسى نقل كرده است؟

 نقل كرده و اين شرح نهج البالغهنويسنده اين خبر را از ابن ابى الحديد معتزلى و كتاب او دوم آن كه 

هاى  زيرا او مدعى التزام به استفاده از كتاب. استدهد كه او و اثرش در نزد اين نويسنده معتبر  نشان مى

 .معتبر است

الحديد پس از سخن حاكم نيشابورى و سكوت نويسنده در قبال  هدف از ذكر گفتار ابن ابىسوم آن كه 

 .آن، تنها تشكيك در صحت چيزى است كه حاكم به آن تصريح نموده است

از پيشوايان علم حديث مقايسه و رد شود، نه با سخن اما مناسب بود سخن حاكم نيشابورى با كالم يكى 

 .اديب و مورخى كه در كتاب خود درست و نادرست را به هم آميخته است

 هاى شيعه  و كتابعليه السالمزادگاه على 

 عليه السالم ادعاى ابن ابى الحديد درباره اعتقاد بيشتر شيعيان در مورد والدت حضرت على چهارم آن كه

ها ـ اعتقاد دارند كه حضرت امير مؤمنان على  زيرا همه شيعيان ـ نه بسيارى از آن. نادرست استدر كعبه، 

 . در كعبه، متولد شده استعليه السالم

اند كه اين فضيلت، يكى  افزون بر اين، بسيارى از دانشمندان سرشناس متقدم ومتأخر شيعه تصريح كرده

 :توان به منابع زير اشاره نمود براى نمونه مى.  استعليه السالملى هاى منحصر به فرد امير مؤمنان ع از ويژگى
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 تأليف شيخ محمد بن محمد بن نعمان بغدادى، معروف 5 ص 1ج : االرشاد في معرفة حجج اهللا على العبادـ 

 .413به شيخ مفيد، متوفاى سال 

 .406، نگارش شريف رضى موسوى بغدادى، متوفاى سال 4ص : خصائص االئمةـ 

 .436، اثر شريف مرتضى موسوى بغدادى، متوفاى سال 51ص : شرح قصيدة السيد الحميرىـ 

، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تأليف شيخ ابوعلى طبرسى صاحب 153ص : إعالم الورى بأعالم الهدىـ 

 .548متوفاى سال 

 .573، نوشته شيخ قطب الدين راوندى، متوفاى سال 888، ص 2ج : الخرائج و الجرائحـ 

 .588، تأليف شيخ ابن شهر آشوب سروى، متوفاى سال 175، ص 2ج : مناقب آل ابى طالبـ 

 .600، تأليف شيخ حافظ ابن بطريق حلى، متوفاى سال 24ص : عمدة عيون صحاح االخبارـ 

 .693الدين اربلى، متوفاى سال  ، تأليف شيخ وزير، بهاء59، ص 1ج : كشف الغمة فى معرفة االئمةـ 

 .726 ، تأليف عالمه حّلى، متوفاى سال233ص : نهج الحق و كشف الصدقـ 

 

  و محدثان اهل سّنتعليه السالمزادگاه على 

اما نادرستى اين سخن با كالم . »محدثان چنين اعتقادى ندارند«الحديد معتزلى ادعا كرد كه  ابن ابى

 .حدثين شهرت دارد چرا كه او در ميان اهل سنّت به امام الم؛شود حاكم روشن مى

 در كعبه و عليه السالماز سوى ديگر، بسيارى از محدثان و مورخان اهل سّنت نيز به والدت امير مؤمنان على 

است ازالة الخفا ها شاه ولى الدين دهلوى، نگارنده كتاب  اند، از جمله آن تواتر روايت مربوط به آن، اذعان كرده

 1. استتضىالمركه اين كتاب از منابع نويسنده 

 عليه السالماند كه اين فضيلت به امير مؤمنان على  گروه ديگرى از علماى اهل سّنت نيز تصريح كرده

 .آوريم هايى از اين علما را مى اينك نمونه. اختصاص دارد

 :نويسد اره مىدر اين ب) 658كشته شده به سال (ـ حافظ ابوعبداهللا گنجى شافعى 

زمانى كه در بغداد، نزد حافظ ابوعبداهللا محمد بن محمود نجار، به فراگيرى احاديث مشغول بودم، وى «

كردم كه اين روايت را براى تأييد به او  در نيشابور در محضر صفّار شاگردى مى: براى من چنين روايت كرد

 :عرضه داشتم

 :عبداهللا محمد بن عبداهللا حافظ نيشابورى اين گونه روايت كردام عائشه، از ابن شيرازى، از حاكم ابو عمه

 در شب جمعه سيزدهم رجب سال سى عام الفيل، در مكه و در عليها السالمطالب  اميرالمؤمنين على بن ابى

اين ويژگى گرامى داشت . هيچ كس قبل يا بعد از او در كعبه به دنيا نيامده است. بيت اهللا الحرام، متولد شد

 1.گر شكوه مقام و جايگاه اوست  بيانوى و
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نيز از ) 643متوفاى (اى است و حافظ ابن نجار بغدادى  گفتنى است كه حاكم نيشابورى، فرد شناخته شده

ا مراجعه به شرح حال جايگاه او در ميان عالمان اهل سنّت ب. دار اهل سّنت است حافظان بزرگ و محدثان نام

 2.وى، روشن خواهد شد

 عليه السالمدرباره والدت حضرت على ) 730 متوفاى سال(ـ شيخ االسالم ابراهيم بن محمد جوينى حموينى 

 :نويسد مى

 3.، هيچ فرد ديگرى در كعبه زاده نشده استعليهما السالماند كه به جز على بن ابى طالب  گفته

 سخن به ميان عليه السالمنيز از توّلد حضرت على ) 855متوفاى سال (ـ حافظ نور الدين بن صباغ مالكى 

 :گويد آورده و مى

اين فضيلتى است كه خداى . نيامده ، هيچ كس در بيت الحرام به دنياعليهما السالمطالب پيش از على بن ابى 

 4.شكوه جايگاه، بلندى مرتبه و بزرگى مقام او را اظهار نمايد متعال ويژه او گردانده است تا

 الفصول المهمةرات را از قول ابن صباغ از كتاب ـ برخى از دانشمندان مورد وثوق اهل سّنت نيز اين عبا

، جواهر العقديندر كتاب ) 911متوفاى سال (توان حافظ نور الدين سمهودى  اند كه از جمله آنان مى نقل كرده

 و فقيه محدث اديب شيخ محمد على غروى اوردبادى انسان العيوندر ) 1044متوفاى سال (برهان الدين حلبى 

 . را نام بردوليد الكعبةه السالم عليعلى در كتاب 

ـ صفى الدين احمد بن فضل بن محمد باكثير حضرمى از دانشمندان به نام قرن يازدهم در اين باره 

 :نويسد مى

 عام الفيل و بيست و سه سال ـ يا به روايت ديگر 30 در روز جمعه سيزدهم رجب سال عليه السالمعلى «

او نخستين كسى است . والدت آن حضرت در كعبه مشرفه بود. د شدبيست و پنج سال ـ پيش از هجرت متول

 5.»كه در آن مكان به دنيا آمده، بلكه معلوم نيست كسى جز او در آن مكان متولد شده باشد

 :گويد سرشناس قرن دوازدهم در اين زمينه مىـ حافظ محمد بن معتمد خان بدخشانى حارثى از علماى 

 يا پس از او در كعبه متولد نشده و اين فضيلتى است كه خداوند عليه السالمهيچ كس پيش از حضرت على «

 6.»آن را ويژه او گردانده است
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 :نويسد ز در اين باره چنين مىني) 1363متوفاى سال (ـ محمد حبيب اهللا شنقيطى 

 آن است كه درون كعبه والدت يافته و اين منقبت براى كسى جز او عليه السالمو از مناقب حضرت على «

 1.»معلوم نشده است

 

 عليه السالماسالم آوردن على ) 4

 :نگارد  چنين مىعليه السالم درباره چگونگى اسالم آوردن حضرت على 29نويسنده در صفحه 

بر پيامبر وارد رضى اهللا عنه  طالب ابن اسحاق ذكر كرده است كه روزى على بن ابى«

: على گفت. گزاردند نماز مىرضى اهللا عنها  و خديجه صلى اهللا عليه وآله شد، در حالى كه پيامبر

 كنيد؟ چه مى! اى محمد

ى خود برگزيده و پيامبرانش را با آن اين دين خداست كه آن را برا: پيامبر پاسخ داد

اينك من تو را به ايمان به خداوند يكتا كه شريكى ندارد، به . مبعوث كرده است

 .كنم پرستش او و به روى گردانى از الت و عزّى دعوت مى

 من هيچ ؛ام اين چيزى است كه تا پيش از اين، درباره آن نشنيده: على گفت

 .تدا درباره آن با ابوطالب سخن بگويمگيرم مگر آن كه اب تصميمى نمى

 كه خوش نداشت راز او پيش از آن كه آن را صلى اهللا عليه وآلهدر اين هنگام پيامبر خدا 

آورى، اين راز را  اگر اسالم نمى! اى على: علنى سازد، آشكار شود به على گفت

 .كتمان كن

 .»... قلب او تاباندعلى آن شب را درنگ كرد و بعد از آن خداوند نور اسالم را به

 

  نخستين كسى كه ايمان آوردعليه السالمعلى 

 : بايد بگوييمالمرتضىدر بررسى و نقد ديدگاه نويسنده كتاب 

در اين باره احاديث فراوانى در .  نخستين كسى است كه اسالم آورده استعليه السالمامير مؤمنان على 

هاى  رو در كتاب از اين. كند اين حقيقت داللت مىشود كه بر  هاى اهل سنّت يافت مى ترين كتاب مهم

اكنون شمارى از . اهل سّنت، اين مسأله به عنوان يكى از فضايل و خصائص آن حضرت به حساب آمده است

 :كنيم اين روايات را مرور مى

 يها السالمعل به فاطمه زهرا صلى اهللا عليه وآله پيامبر خدا: كند احمد بن حنبل در ضمن حديثى چنين روايت مى

 :فرمود

 1؛أو ما ترضين أنّي زوجتك أقدم اُمتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً
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ها و بردبارترين ايشان را به ازدواج  ترين امتم در اسالم آوردن، دانشمندترين آن آيا خشنود نيستى كه پيشگام

 تو درآوردم؟

صلى پيامبر اكرم : اند، آمده است ردهدر حديث ديگرى كه ابونعيم اصفهانى و جماعتى ديگر آن را روايت ك

 :فرمودعليه السالم  خطاب به على اهللا عليه وآله

 2؛أنت أولهم إيماناً باهللا

 .تو نخستين فرد از ميان آنان هستى كه به خداوند ايمان آورد

 :در حديث ديگرى پيامبر خطاب به عائشه فرمود

دعي لي أخي، فإنّه أول الناس إسالماً، وآخر الناس بي عهداً، وأول الناس ! يا عائشة

 3؛لي لقياً يوم القيامة

 آورد، پايبندترين مردم به او نخستين كسى است كه اسالم. برادرم را رها كن تا با من راحت باشد! اى عائشه

 .كند او نخستين كسى است كه در روز قيامت با من ديدار مى. پيمانى است كه با من بسته است

 : فرمودصلى اهللا عليه وآلهپيامبر اكرم : كنند آمده است در حديثى ديگرى كه اهل سنّت از سلمان روايت مى

 4؛طالب أبي أولكم إسالماً علي بن ؛أولكم وارداً علي الحوض

 نخستين كسى از شماست كه اسالم آورد و او شود، نخستين كسى از شما كه بر من در كنار حوض وارد مى

 .طالب است على بن ابى

 را در االستيعاباكنون در ميان گفتار دانشمندان، سخن نويسنده كتاب . كنيم ما به همين روايات بسنده مى

 :گويد او مى. كنيم اين باره نقل مى

از سلمان، ابوذر، مقداد، خباب، جابر، ابوسعيد خدرى و زيد بن ارقم روايت شده است كه على بن ابى طالب 

 5.اند اين گروه او را از ديگران برتر دانسته. ، نخستين كسى است كه اسالم آورده است عنهرضى اهللا

 

 بررسى روايت ابن اسحاق
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البدايه پردازيم كه نويسنده آن را از ابن اسحاق نقل كرده، اما منبع آن كتاب  اكنون به بررسى روايتى مى

تهذيب سيره ابن  كه سيره ابن هشامچه در   و براى روشن شدن حقيقت به نقل آن1 ابن كثير استوالنهايه

 .پردازيم  است مىاسحاق

 :نويسد  نخستين مردى است كه اسالم آورده مىرضى اهللا عنهان كه على بن ابى طالب او با اين عنو

ايمان آورد، با وى نماز گزارد و آنچه را صلى اهللا عليه وآله نخستين مردى كه به پيامبر : گويد ابن اسحاق مى

 بود كه اهللا وسالمه عليهرضوان كه از سوى خدا آورده بود تصديق كرد، على بن ابى طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 

 .در آن هنگام ده ساله بود

داشته، آن بود كه او پيش از اسالم در  ارزانىرضى اهللا عنه هايى كه خداوند به على بن ابى طالب  از نعمت

 .است دامان پيامبر رشد يافته

كرد كه او الحجاج براى من روايت  عبداهللا بن ابى نجيح، از مجاهد بن جبر ابى: گويد ابن اسحاق مى

مند ساخت، آن  هايى كه او را از آن بهره طالب داد و از نيكى هايى كه خداوند به على بن ابى از نعمت: گفت

 .بود كه قريش به قحطى سختى گرفتار شدند، در آن هنگام ابوطالب اهل و عيال بسيار داشت

اى عباس، برادر تو : گفتهشام بود،  بدين جهت پيامبر به عباس عموى خويش كه از ثروتمندترين بنى

 و عباس جعفر را به همراه خود عليه السالم على صلى اهللا عليه وآلهاز اين رو پيامبر ... ابوطالب، اهل و عيال بسيار دارد

 .بردند تا سرپرستى نمايند

عليه  على در اين هنگام.  پيوسته با پيامبر بود تا آن گاه كه خداوند او را به پيامبرى برگزيدعليه السالمعلى 

 پيامبر را تصديق كرد و به او ايمان آورد و به پيروى از او پرداخت، جعفر نيز در نزد عباس بود تا آن كه السالم

 .نياز شد اسالم آورد و از سرپرستى او بى

 :گويد ابن اسحاق در ادامه مى

ن وقت نماز، از مكه خارج  به هنگام فرارسيدصلى اهللا عليه وآلهاند كه پيامبر خدا  برخى از اهل علم گفته

 نيز به دور از چشم پدر، عموها و ديگر خويشانش به عليه السالمرفت، على  هاى اطراف آن مى شد و به دره مى

 .»...گشتند رفت و آن دو پس از به جا آوردن نمازها و سپرى شدن روز به شهر باز مى همراه او مى

 

 نتيجه بحث

 نقل كرده است البدايه والنهايه از المرتضىشويم كه آن چه را كه نويسنده  با مطالعه اين مطالب متوجه مى

 تاريخ طبرىنويسنده خبرى را نيز كه ابن اسحاق از مجاهد روايت كرده است از . وجود نداردسيره ابن هشام در 
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يت، نزد محمد بن اسحاق نيز همين گونه اين حكا: نويسد با ذكر سند از مجاهد نقل كرده و در پاورقى مى

 .است

نويسنده به » ...اند كه برخى از اهل علم گفته: گويد اسحاق مى ابن« را كه سيره ابن هشاماما اين عبارت 

 . ...آورده است» رابطه على و ابوطالب«نقل از ابن اسحاق تحت عنوان 

چه ابن كثير از ابن اسحاق نقل  ل شده با آناسحاق نق  از ابنسيره ابن هشامچه در  مهم اين است كه آن

كرده، مقايسه كنيم، سپس از نويسنده بپرسيم چه چيز باعث شده كه او به نقل ابن كثير اعتماد كند، نه به 

  آمده است؟سيره ابن اسحاقچه در خود  آن

 آورده است و اسد الغابهآن چه را كه ابن كثير با انتساب آن به ابن اسحاق نقل كرده پيش از او ابن اثير در 

مراجعه سيره ابن اسحاق آن كه به   گرفته باشد، بىاسد الغابهكثير اين مطلب را از  دور از ذهن نيست كه ابن

 .نمايد

 

 اعتراف به حقيقت

 نخستين مسلمان است عليه السالمنويسنده در ادامه، وقتى خود را ناچار به اعتراف به اين حقيقت كه على 

 :نويسد مىالمرتضى  كتاب 30فحه بيند، در ص مى

 در آغوش پيامبر رضى اهللا عنه زيرا على ؛كند اى است كه قرائن و طبيعت اشيا بر آن داللت مى اين مسأله«

 و در خانه نبوت كه دعوت به اسالم و ابالغ رسالت الهى به تمام مردم را در خود جاى داده صلى اهللا عليه وآلهخدا 

 .بود، رشد يافته است

 از آن مبرّاست، عليه السالمبراين، با فرض عدم وجود مانع بازدارنده يا انحراف شخصيتى، كه البته على بنا

 .»تأثير پذيرفتن از اين محيط، امرى طبيعى است

، نتيجه وجود اين عليه السالم اسالم اميرمؤمنان حضرت على المرتضىبنابراين، طبق سخن نويسنده كتاب 

 پس فضيلت اين اسالم آوردن از آنِ محيطى ؛تن او از اين فضا، امرى طبيعى استمحيط بوده و تأثير پذيرف

 ...!! تأثيرگذار بوده و او را به اين امر واداشته استعليه السالماست كه بر على 

 :نويسد او در ادامه مى. البته عبارات بعدى او نيز گواه اين معناست

اند كه  وارده درباره نخستين مسلمان جمع نمودهگران به اين شكل ميان روايات  برخى از پژوهش«

بوده و   كه اسالم آورد، ام المومنين خديجهصلى اهللا عليه وآلهنخستين زن از ميان زنان مسلمان و همسران پيامبر 

نخستين مرد بالغى كه آگاهانه اسالم آورد، ابوبكر صديق بوده و اولين كسى كه در ميان كودكان و جوانان 

 ».تر است واهللا اعلم البته مورد نخست به قاعده نزديك. طالب بوده است ، على بن ابىاسالم آورد
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، اسالمى متأثر از محيط بوده است، نه اسالمى كه عليه السالمبنابراين ديدگاه، اسالم آوردن حضرت على 

 !!ثمره بلوغ و كمال باشد

 :اند ها مطرح با توجه به اين ديدگاه نويسنده اين پرسش

، متأثر از محيط و به دور از آگاهى و بلوغ بوده است، نظر شما عليه السالمسالم اميرمؤمنان حضرت على اگر ا

 ها اشاره شد چيست؟ تر به آن درباره احاديثى كه پيش

نظر شما درباره سخنان صحابه و بزرگان تابعين و پيشوايان دينى شما كه اين امر را از فضايل ويژه 

 اند چيست؟ اند و به همين دليل بسيارى او را بر ديگران برترى داده دانستهليه السالم عاميرمؤمنان حضرت على 

 در افتخار به اين فضيلت بر ديگر مؤمنان وارد شده چه عليه السالمبا سخنى كه از خود اميرالمؤمنين 

 .مالبته ما به جهت اختصار به ذكر آن نپرداختي. ها مشهور است كنيد؟ اين روايت در كتاب مى

 

 اعتراف به حديث انذار

 عليه السالمكه به خالفت اميرمؤمنان حضرت على » حديث انذار«از سوى ديگر با حديث قطعى مشهور به 

 كنيد؟ ـ تا چه رسد به صحت و فضيلت اسالمش ـ تصريح دارد، چه مىصلى اهللا عليه وآله پس از پيامبر 

يابد، به اختصار و در پاورقى به آن  نمى» وم الداري«در » حديث انذار«نويسنده كه گريزى از اشاره به 

 :گويد و مى!! پردازد كند و در نهايت به تشكيك در صحت آن مى اشاره مى

ها و آماده ساختن مقدمات آن مهمانى  ماجراى مهمانى خاندان عبدالمطلب، فراهم آوردن غذا براى آن«

از صلى اهللا عليه وآله ، دعوت پيامبر اكرم 1)شيرَتَك االَْقْرَبينَوأَنْذر ع(طالب در پى نزول آيه  توسط على بن ابى

خاندان عبدالمطلب براى گرويدن به اسالم، واكنش تند و زشت ابولهب به اين درخواست، پاسخ مثبت على 

 و سخنانى كه پيامبر در اين باره صلى اهللا عليه وآله به اين دعوت، همكارى و يارى او با پيامبر خدا عليه السالم

 به صورتى منظم و با 2البداية والنهايههاى سيره آمده است و ابن كثير اين ماجرا را در  فرموده، در برخى كتاب

مطالبى وجود دارد كه صحت در اين روايت . تفصيل نقل كرده و به برخى از روايان آن خدشه وارد كرده است

 .»و درست بودن آن را مورد ترديد قرار داده است

 

 نگاهى به حديث انذار

 :گوييم در نقد ديدگاه نويسنده مى

ترين حوادث ماندگار تاريخ اسالم و از  و حديث آغاز دعوت نبوى، از مهم» يوم االنذار«ماجراى 

 . ...استعليه السالم و سيره شريف اميرمؤمنان على ترين روزها و برترين مواضع حيات پر بركت  درخشان
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كه » قديمى مورد وثوق«هاى  چه در كتاب چگونه از ذكر اين مهم، چنان: حال بايد از نويسنده پرسيد

 ! غفلت نموده است؟؛هاست آمده مدعى التزام به نقل مطالب از آن كتاب

هايى كه  از جمله شخصيت«ش در آغاز گفته خواهد سيره شخصيتى را بنويسد كه خود آيا او اين گونه مى

السالم  عليهما طالب اند و يا آنان كه حقشان پايمال شده است سرور ما حضرت على بن ابى مظلوم واقع شده

هايى متراكم شخصيت او  ها به واسطه مسائل مذهبى، قومى و شخصى، پرده ها و نسل است كه در گذر قرن

 ؟»اى صورت نگرفته است نهرا پوشانده و با آن برخورد منصفا

هاى سيره آمده است، حال آن كه تنها شيخ  كند كه اين ماجرا در برخى از كتاب چگونه نويسنده ادعا مى

ـ كه اتفاقاً از منابعى است كه نويسنده مطالبى را از آن نقل كرده است ـ العمال  كنزعلى متقى هندى در كتاب 

 ابن اسحاق، محمد بن جرير طبرى، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، اين ماجرا را از احمد بن حنبل، طحاوى،

 1!ابونعيم اصفهانى و ضياء مقدسى، نقل كرده است؟

داند،  افزون بر اين متقى هندى تصريح نموده است كه محمد بن جرير طبرى اين حديث را صحيح مى

 ـ كه در آن ملتزم به نقل احاديث المختارة چرا كه در كتاب ؛ را صحيح دانستهچنان كه ضياء مقدسى آن هم

 .صحيح بوده ـ آن را روايت كرده است

ابن كثير اين ماجرا را «: چگونه با ناديده گرفتن تمام اين مسائل مدعى شده: پس بايد از نويسنده بپرسيم

در .  به صورتى منظم و با تفصيل نقل كرده و به برخى از راويان آن خدشه وارد كرده است2البداية والنهايهدر 

 !؟»اين روايت مطالبى وجود دارد كه صحت و درست بودن آن را مورد ترديد قرار داده است

 :آوريم اكنون عين اين ماجرا را به نقل از ابن اسحاق، ابن جرير و ديگران مى

 : روايت شده است كه فرمودعليه السالماز على «

 نازل شد، مرا فراخواند و صلى اهللا عليه وآله بر پيامبر خدا 3)وأَْنذر عشيرَتَك االَْقْرَبينَ(هنگامى كه آيه 

 :فرمود

ام از اين فرمان تنگ  سينه. انذار نمايمخداوند به من دستور داده است كه خويشان نزديكم را ! اى على

ها دريافت  ها را به اين امر فراخوانم پاسخى از آن دانستم هر چه كه آن شده و برايم سنگين آمد، چرا كه مى

 از اين رو در قبال اين فرمان سكوت پيشه كردم تا آن كه جبرئيل بر ؛خواهم كرد كه خوشايند من نخواهد بود

 :من نازل شد و گفت

اى انجام ندهى، پروردگارت تو را به سبب اين كار عذاب  اگر آن چه را كه بدان مأمور شده!  محمداى

 .خواهد كرد
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اى شير نيز با آن همراه  با يك صاع گندم، نان بپز و ران گوسفندى بر آن قرار ده و كاسه! پس اى على

ام به آنان  ه را بدان مأمور شدهسپس خاندان عبدالمطّلب را گردآور تا با آنان سخن گويم و آن چ. ساز

 .كنم ابالغ

 :افزايد  مىعليه السالمحضرت على 

در آن روز .  سپس آنان را در حضور پيامبر گرد آوردم؛آن چه را كه پيامبر به من امر كرده بود، انجام دادم

حمزه، عباس و ها چهل مرد، يك نفر كمتر يا بيشتر، بودند كه در ميان آنان عموهاى پيامبر، ابوطالب،  آن

 .ابولهب نيز حاضر بودند

اى از گوشت را برگرفت، آن را با دندان مباركش  هنگامى كه سفره طعام را گستراندم پيامبر قطعه

 .به نام خدا، تناول كنيد: ها را در نقاط مختلف سفره پراكند و آن گاه فرمود تكه كرد و آن تكه تكه

 در ؛ها بر غذا نمايان بود ر شدند، اما تنها آثار انگشتان آنحاضران از آن غذا تناول كردند تا همگى سي

توانست غذايى را كه در برابر همه آنان قرار داده بودم به تنهايى  ها مى حالى كه به خدا سوگند، يك نفر از آن

 .بخورد

 !آنان را سيراب ساز! اى على: آن گاه پيامبر فرمود

 .وشيدند و سيراب شدندمن نيز آن كاسه شير را آوردم همگى از آن ن

توانست تمام شيرى را كه همه با آن سيراب شدند، به تنهايى  ها مى به خدا سوگند كه يك نفر از آن

 .بنوشد

اين خويشاوندتان شما را : هنگامى كه پيامبر تصميم گرفت سخن بگويد، ابولهب بر او پيشى گرفت و گفت

 .سحر كرده است

 .اين گونه بود كه آن جمعيت پراكنده شدند و پيامبر نتوانست با آنان سخن بگويد

آن مرد، پيش از من آن سخنى را كه شنيدى بر زبان آورد و ! اى على: فرداى آن روز پيامبر به من فرمود

بده، پس بار ديگر همان كار ديروز را انجام . جمعيت پيش از آن كه با آنان سخن بگويم، پراكنده شدند

 .نوشيدنى و طعامى فراهم كن و آنان را براى من گرد آور

 .سپس پيامبر به من امر فرمود كه غذا را بياورم. من همان كار را انجام دادم و آنان را جمع نمودم

 حاضران از غذا و نوشيدنى تناول كردند تا سير و ؛من نيز چنين كردم و پيامبر همان كار ديروز را تكرار كرد

 .دندسيراب ش

 :آن گاه پيامبر سخن گفتن را آغاز نمود و فرمود
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إنّي ـ واهللا ـ ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم ! يا بني عبدالمّطلب

به، إنّي قد جئتكم بخير الدنيا واآلخرة، وقد أمرني اهللا أن ادعوكم إليه، فأيكم يؤازرني 

 على أمري هذا؟

شناسم كه چيزى بهتر از آن چه كه   سوگند، من هيچ يك از جوانان عرب را نمىاى خاندان عبدالمطلب به خدا

ام و خداوند به  من خير دنيا و آخرت را براى شما آورده. ام، براى قوم خويش آورده باشد من براى شما آورده

 من امر كرده است كه شما را به آن دعوت نمايم، پس كدام يك از شما ياور من خواهد بود؟

 :تر بود گفتم  سنم از همه حاضران كممن كه

 .أكون وزيرك عليه! أنا يا نبى اهللا

 .من وزير تو خواهم بود! اى پيامبر خدا

 :پيامبر دست به گرد گردنم افكند و فرمود

 ؛إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا

 .را دهيد و از او پيروى كنيداو، برادر، وصى و جانشين من در ميان شماست، پس به سخنش گوش ف

به تو دستور داد كه مطيع فرزندت على باشى و به : گفتند حاضران، خنده كنان برخاستند و به ابوطالب مى

 .سخن او گوش فرادهى

دالئل اين روايت را ابن اسحاق، ابن جرير، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، ابونعيم اصفهانى و بيهقى هر دو در 

 1.»اند ل كرده خويش، نقالنبوة

 

 حديث يوم االنذار و نكاتى جالب

 :كند كه اين روايت داللت مى

 به رغم سن كم، در باالترين درجه آگاهى و بلوغ بوده است و هيچ عليه السالماميرمؤمنان حضرت على .  1

 .اند در اين مورد قابل مقايسه با آن بزرگوار نيستند اسالم آوردهيك از كسانى كه پس از وى 

 بود كه به امر پيامبر، غذايى آماده كرد و آن گروه را دعوت نمود و به عليه السالماميرمؤمنان حضرت على .  2

 .آنان غذا و نوشيدنى داد

پيامبر در ميان مسلمانان است و از همان ، برادر، وصى و جانشين عليه السالماميرمؤمنان حضرت على .  3

 .زمان اطاعت و فرمانبردارى از او بر همگان واجب شده است

كنند و ابن  شك به سبب همين نكات است كه كسانى چون ابن كثير، در صحت آن تشكيك مى بى

و محمد حسنين شود  ، وجود آن را در صحاح و مسانيد، منكر مىمسند احمدتيميه به رغم وجود اين روايت در 

 .كند هيكل پس از ذكر اين حديث در چاپ نخست كتاب خود، آن را در چاپ دوم از كتاب، حذف مى

                                                           
 .133 ـ 131 / 13: كنز العمال.  1



 )32(

 آن را نگاشته، عليه السالم كه براى اداى حق حضرت مرتضى المرتضىبه همين دليل است كه نگارنده كتاب 

 !!!كند گونه با آن برخورد مى چنين عباراتى را نقل و اين

 

 ضرت على و ابوطالبرابطه ح) 5

استفاده كرده » طالب بين علي و ابي« از عنوان عليه السالمنويسنده براى كاستن از شأن امير مؤمنان على 

 :نويسد ، با طرح اين عنوان، چنين مىالمرتضى كتاب 30او در صفحه . است

 به هنگام فرارسيدن وقت نماز، هصلى اهللا عليه وآلپيامبر خدا : اند برخى از اهل علم گفته: گويد ابن اسحاق مى«

 نيز به دور از چشم پدر، به همراه او عليه السالم على ؛رفت هاى اطراف آن مى شد و به دره از مكه خارج مى

 .»...رفت مى

 

 چرا رفتار دو گانه؟

 :كنيم ما اين سخن را از سه محور نقد مى

يوم «كند، اما ماجراى   اعتماد مىچگونه اين سخن را از ابن اسحاق نقل كرده و بر آننخست آن كه 

 !كند؟ را نه از ابن اسحاق و نه از غير او، نقل نمى» االنذار

كند در حالى كه مشخص  اعتماد مى» برخى از اهل علم«چگونه به اين خبر منقول از دوم آن كه 

ح شمردن آن  و صحيمسند احمددر » يوم االنذار«اما با وجود نقل روايت ! ها چه كسانى هستند؟ نيست آن

 !كند؟ شناسانى مانند طبرى، به تشكيك ابن كثير در برخى از راويان آن، اعتماد مى توسط حديث

 

 عليه السالموصيت حضرت ابوطالب 

عليه  همواره، على عليه السالمتر از برخى منابع قديمى نقل نموديم كه حضرت ابوطالب  پيشسوم آن كه 

رضى چنان كه ديگر فرزند خود، يعنى جعفر   هم؛كرد ، امر مىصلى اهللا عليه وآله  را به مالزمت و متابعت پيامبرالسالم

 .نمود  و بلكه تمام بنى هاشم و بنى عبدالمطّلب را به اين كار امر مىاهللا عنه

 :براى نمونه در منابع معتبر در نزد اهل سّنت چنين آمده است

سرشناس قريش را نزد خود گرد آورد و به آنان اين  نزديك شد، افراد عليه السالمهنگامى كه مرگ ابوطالب «

 :گونه وصيت كرد

همان آقايى كه بايد اطاعت شود، همان كسى كه . شما برگزيدگان خدا و قلب عرب هستيد! اى اهل قريش

 .رساند، همان كريم بخشنده در ميان شماست دار مى امور شما را با شجاعت مرتب ساخته و حق را به حق

ايد و هيچ  ايد، مگر آن كه آن را به دست آورده  هيچ بزرگى و افتخارى براى عرب باقى نگذاشتهبدانيد كه شما

 .ايد شرافتى نيست جز آن كه شما بدان دست يافته
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به اين خاطر، شما بر ديگر مردمان، فضيلت و برترى داريد و به سبب او مردمان به شما رغبت پيدا كرده و 

 .شوند نزديك مى

 .آورند  شما دشمن هستند و براى جنگ با شما متحد شده و به شما روى مىاى نيز با عده

 چرا كه در آن رضايت پروردگار و مايه معاش شما و ؛كنم من شما را به بزرگداشت اين خانه كعبه سفارش مى

يد، چرا كه با خويشاوندان خود پيوند نيكو داشته باشيد و اين پيوند را قطع مكن. هايتان، قرار دارد استوارى گام

 .گرداند اندازد و شمارتان را بسيار مى آن، مرگ را به تأخير مى

 يارى ؛اند هاى پيش از شما به سبب اين دو، هالك شده از ستم كردن و نافرمانى بر حذر باشيد، زيرا كه امت

و بر شما باد به  ؛ چرا كه در آن شرافت دنيا و آخرت نهفته است؛خواهنده را پاسخ گوييد و ناتوان را يارى كنيد

 .آورد  زيرا كه محبت نزديكان و احترام مردم را به ارمغان مى؛راستگويى و امانت دارى

 زيرا او امين قريش و ؛به نيكى رفتار كنيدصلى اهللا عليه وآله كنم كه با حضرت محمد  به شما سفارش مى

او امرى را براى ما آورد كه قلب آن . صفاتى است كه شما را بدان سفارش نمودمراستگوى عرب و جامع تمام 

 .را پذيرفت، اما زبان از بيم خصومت ورزى و سرزنش اطرافيان، آن را انكار كرد

نشينان و مردمان مستضعف دعوت او را  بينم كه از سويى مستمندان قريش، باديه به خدا سوگند، گويى مى

 .بازند را تصديق نموده، امر او را بزرگ شمرده و در راه او مال و جان خويش را مىاجابت كرده، كالمش 

هايشان را مى بينم كه  اند و خانه بينم كه خوار و زبون شده و از سوى ديگر سران و مهتران قريش را مى

ن مخالفان تري در آن حال بزرگ. اند ها شده بينم كه اربابان آن ها را مى ويران شده است و ضعيفان آن

ها در نزد  مندترين آن نيازمندترين مردم به او هستند و دورترين مردم از او، اينك بهرهصلى اهللا عليه وآله محمد 

 .او

گرداند و  سازد، قلب خود را براى او خالص مى در آن هنگام عرب، دوستى خويش را خالصانه نثار او مى

 .سپارد زمامدارى خود را به او مى

 . با فرزند پدرتان همراه باشيد، دوستدار او و حامى حزب او باشيد!اى اهل قريش

يابد و هيچ كس راهنمايى او را به  پيمايد مگر آن كه رشد و هدايت مى به خدا سوگند، هيچ كس راه او را نمى

از ها را  شك فتنه افتاد، بى اگر عمرى داشتم و اجلم به تأخير مى. شود خرد مگر آن كه رستگار مى جان نمى

 1.نمودم ساختم و او را در برابر بالها، حفظ مى او دور مى
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 پيمان برادرى) 6

 :نويسد  تحت عنوان فوق چنين مىتضىالمر كتاب 39نويسنده در صفحه 

 : نگارش ابن سعد اين گونه آمده استالطبقات الكبرىدر كتاب «

 .، ميان على بن ابى طالب و سهل بن حنيف، پيمان برادرى را برقرار ساختصلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا 

 و سهل بن حنيف پيمان برادرى  السالمعليه، ميان على صلى اهللا عليه وآلهپيامبر : گويد ابن كثير در اين باره مى

 .برقرار ساخت

صلى اهللا عليه هاى سيره و مغازى نيز ذكر كرده اند كه پيامبر خدا  ابن اسحاق و كسانى ديگر از صاحبان كتاب

احاديث زيادى در اين باره وارد شده است، اما به سبب . ، پيمان برادرى را ميان على و خود جارى ساختوآله

 .»ها صحيح نيست ها، هيچ يك از آن ها و سستى متن برخى از آن ضعف سند آن

 نكاتى در اين ديدگاه

 :در پاسخ به ادعاى فوق، بايد به نكاتى چند توجه نمود

 پيمان برادرى ؛آخى«اى كه اين عبارات نقل شده از ابن كثير را كه با واژه  هر خوانندهنخست آن كه 

يابد، بخواند و ببيند كه شماره ارجاع به  پايان مى» ها  متن آن؛متونها«ه شود و با واژ آغاز مى» برقرار ساخت

 و 226، ص 3، ج البداية والنهاية«قرار گرفته است و ارجاع آن در پاروقى به » ها متون«پاورقى بر روى كلمه 

 . قطعاً چنين برداشت خواهد كرد كه اين عبارات، كالم ابن كثير است؛باشد مى» 227

اما هنگامى كه ما به جزء و صفحه مذكور كتاب ابن كثير مراجعه كرديم، اين عنوان را در آن يافتيم 

اثرى از متنى كه  و هيچ» صلى اهللا عليه وآلهميان مهاجران و انصار توسط پيامبر  فصلى در برقرارى پيمان برادرى«

توان به كتاب   اطمينان از اين مسأله مىبراى!!  مدعى نقل آن از اين كتاب بود، نيافتيمالمرتضىنويسنده 

 .مذكور مراجعه نمود

اند كه  هاى سيره و مغازى، ذكر كرده ابن اسحاق و كسانى ديگر از صاحبان كتاب« اگر دوم آن كه

اسحاق را  ابن، چرا نويسنده عبارت »و خود برقرار ساخت) السالم عليه على(پيامبر، پيمان برادرى را ميان او 

نياورده و بر آن اعتماد نكرده است؟ حال آن كه در موارد ديگر حتى با وجود جهل به راويان روايات و اخبار ابن 

 !ها اعتماد نموده است؟ اسحاق، به آن
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، پيش از روز عقد اخوت و صلى اهللا عليه وآله با پيامبر اكرم عليه السالم برادرى امير مؤمنان على سوم آن كه

 چرا كه در روايات حديث ؛مان برادرى ميان مهاجران و انصار، براى آن حضرت محقق و حاصل شده استپي

 را برادر خويش معرفى عليه السالماميرمومنان حضرت على صلى اهللا عليه وآله آمده است كه پيامبر » يوم االنذار«

 .كرده است

ت كه احمد بن حنبل آن را به سند صحيح در مسند از جمله رواياتى كه به اين رخداد اشاره دارد، روايتى اس

كند كه ابوعوانه، از عثمان بن مغيره از ابوصادق روايت كرد كه ربيعة  او از عفّان نقل مى. خود نقل كرده است

 : چنين روايت نمودعليه السالمبن ناجذ، از على 

لى كه در ميان آنان مردانى بودند كه به  خاندان عبدالمطّلب را گرد آورد در حاصلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا 

 .توانستند گوسفندى دو ساله و ظرف آب بزرگى را تناول كنند تنهايى مى

 با يك مد گندم براى آنان غذا تهيه نمود، آنان از آن صلى اهللا عليه وآلهپيامبر اكرم : فرمايد  مىعليه السالمعلى 

سپس .  باقى مانده بود كه گويى كسى به آن دست نزده بوداى اما آن غذا به گونه. غذا خوردند تا سير شدند

اى باقى  امر فرمود تا قدح كوچكى آورده شد و آنان از آن نوشيدند تا سيراب شدند، اما نوشيدنى آن به گونه

 .ماند كه گويى از آن نوشيده نشده بود

 :آن گاه به آنان فرمود

 وقد رأيتم من هذه اآلية ما ؛لناس بعامةإّني بعثت إليكم خاصة وإلى ا! يا بني عبدالمّطلب

 فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟. رأيتم

ام و شما، نشانه  چنين به سوى تمام مردم برانگيخته شده من به سوى خصوص شما و هم! اى خاندان عبدالمطّلب

 كند؟ مى شد با من بيعت پس كدام يك از شما براى آن كه برادر و همراه من با؛اين امر را مشاهده كرديد

 .هيچ كس براى پاسخ سخن او برنخاست

:  اما پيامبر به من فرمود؛ترين فرد حاضر در آن جمع بودم، برخاستم در اين هنگام من كه كوچك

 .بنشين

بنشين تا آن كه سرانجام : فرمود خاستم و حضرت مى اين اّتفاق سه بار رخ داد و من در هر مرتبه برمى

 1.دست بر دست من نهاد)  نشانه بيعتبه(در بار سوم 

اند كه از جمله محدثان راوى آن،  را محدثان و صاحبان سيره، روايت كرده»  برادرى؛مؤاخاة«حديث 

 .اى ديگرند احمد بن حنبل، ترمذى، حاكم نيشابورى، بغوى، طبرانى، ابن عساكر و عده

 :ويدگ زرقانى مالكى در اين باره مى

                                                           
 .159 / 1: مسند احمد.  1
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ترمذى با ذكر حسن بودن . روايت شده استعليهما السالم احاديث بسيارى در مورد برادرى پيامبر و على «

 :اند و حاكم نيشابورى با تصريح به صحت، اين روايت را از ابن عمر نقل كرده

 : فرمودعليه السالم، به على صلى اهللا عليه وآلهپيامبر اكرم 

 أما ترضى أن أكون أخاك؟

 دوست ندارى كه من برادر تو باشم؟آيا 

 .بلى: پاسخ داد

 :پيامبر فرمود

 ؛أنت أخي في الدنيا واآلخرة

 1.»تو در دنيا و آخرت، برادر من هستى

 

 :نويسد  اين گونه مىشرح صحيح بخارىابن حجر عسقالنى نيز در 

ميان خصوص مهاجران، در مّكه و بار   يكبار؛پيمان برادرى دو بار برقرار شد: گويد ابن عبدالبرّ مى«

 .»انصار ديگر ميان مهاجران و

 2.وى سپس برخى از احاديث مربوط به آن را نقل كرده است

اگر بخواهيم همه روايات مرتبط با مسأله پيمان برادرى را از منابع كهن و معتبر نقل كنيم، سخن ما به 

عبدالبرّ را  در پايان تنها سخن حافظ ابن. كنيم رو به آن چه ذكر كرديم اكتفا مى  از اين؛درازا خواهد انجاميد

 :گويد آوريم، او مى مى

 :گفت  براى ما روايت شده است كه مىعليه السالمف از على هاى مختل از راه«

 ؛أنا عبداهللا وأخو رسول اهللا، اليقولها أحد غيري إالّ كذّاب

 3.»من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم، هركس جز من اين سخن را بگويد كذّاب است

 عليهما السالمازدواج على و فاطمه ) 7

 :خوانيم  چنين مىالمرتضى كتاب 39 در صفحه

 عليها السالم را به نكاح على عليها السالم، دختر خود، فاطمه صلى اهللا عليه وآلهدر سال دوم هجرت، پيامبر خدا «

 : فرمودعليها السالم در آن هنگام به فاطمه صلى اهللا عليه وآله پيامبر خدا. درآورد

أهل بيتي إلي ؛قد أنكحتك أحب 

                                                           
 .105 / 13 و 610 / 11: كنز العمال، 14 / 3: المستدرك على الصحيحين، 595 / 5: سنن ترمذى: ك. و ر273 / 1: شرح المواهب اللدنية.  1

 .217 / 7: البخارىفتح البارى فى شرح صحيح .  2

 .1098 / 3: االستيعاب.  3
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 .ترين اهل بيتم در نزد خويش را به ازدواج تو درآوردم محبوب

 .» دعا كرد و قطراتى از آب بر او پاشيدعليها السالمآن گاه براى فاطمه 

 

 بررسى نقل نگارنده

اين كتاب، نوشته شيخ ولى اهللا . استنقل كرده » 254، ص ازالة الخفاء«نويسنده اين عبارات را از كتاب 

قديمى و «هاى  روشن نيست كه چرا نويسنده، اين ماجرا را از كتاب. ق است هـ 1176دهلوى متوفاى سال 

 !چنان كه خود در ابتدا به آن ملتزم شده، نقل نكرده است؟ آن» مورد وثوق

 :ه آمده استدر اين زمينه در منابع قديمى و مورد اعتماد نزد اهل سّنت اين گون

 : درآورد، به او فرمودالسالم عليه  را به ازدواج علىعليها السالم فاطمه صلى اهللا عليه وآلههنگامى كه پيامبر 

 1؛زوجتك خير اُمتي، أعلمهم علماً وأفضلهم حلماً وأولهم سلماً

 .ترين فرد امتم در پذيرش اسالم، درآوردم تو را به ازدواج بهترين، دانشمندترين، بردبارترين و پيشگام

 

 نكاتى جالب

ها  ، نكاتى نهفته است كه بايد به آنسالم اهللا عليها و حضرت فاطمه عليه السالمدر مسأله ازدواج حضرت على 

 :اشاره كنيم

اين مسأله را بسيارى از پيشوايان .  اين ازدواج، به امر خداوند متعال صورت پذيرفتخست آن كهن

: گويد حافظ هيثمى پس از نقل اين روايت از طبرانى مى. اند چون طبرانى نقل كرده حديث اهل سّنت، هم

 2.»راويان آن ثقه و مورد اعتماد هستند«

 .اند  بغدادى، ابن عساكر، حاكم نيشابورى و ديگران نيز آن را روايت كردهبيهقى، خطيب

 خواستگارى كرده بودند، سالم اهللا عليها ، ابوبكر و عمر از فاطمهعليه السالم پيش از حضرت على دوم آن كه

 :ها را رد كرده و فرموده بود درخواست آنصلى اهللا عليه وآله كه پيامبر خدا 

 3؛لم ينزل القضاء بعده

 .دستورى هنوز نازل نشده است

.  برودعليها السالم پيشنهاد كردند تا به خواستگارى فاطمه عليه السالم بعضى از انصار، به على سوم آن كه

 : رفت، حضرت از او استقبال كرد و فرمودصلى اهللا عليه وآله به نزد پيامبر خداعليه السالم هنگامى كه على 

 ؛مرحباً وأهال

                                                           
 .194 / 2:  النضرة فى مناقب العشرةالرياض، 1099 / 3: االستيعاب، 114، 101 / 9: مجمع الزوائد، 26 / 5: مسند احمد.  1

 .204 / 9: مجمع الزوائد.  2

 . و منابع ديگر183 / 2: الرياض النضرة فى مناقب العشرة المبشرة.  3
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 .خوش آمدى

الطبقات از جمله محمد بن سعد در . اند بسيارى از دانشمندان سرشناس اهل سّنت اين ماجرا را روايت كرده

 :گويد بريده مى. كند  از بريده روايت مىالكبرى

 . بروالسالم عليها به خواستگارى فاطمه:  گفتندعليه السالمگروهى از انصار به على 

 خواسته فرزند ابوطالب چيست؟: پيامبر فرمود. او به نزد پيامبر رفت و سالم نمود

 .ام آمدهعليها السالم براى خواستگارى فاطمه :  پاسخ دادعليه السالمعلى 

) برند آمدگويى به كار مى خوشزبانان در مقام  با به كارگيرى دو عبارت از عباراتى كه عرب(پيامبر 

 :فرمود

 ؛مرحباً وأهال

 .خوش آمدى، خوش آمدى

عليه آن گروه از انصار، پس از خارج شدن على .  نگفتعليه السالمپيامبر چيزى بيش از اين دو كلمه به على 

 چه شد؟:  به او گفتندالسالم

 .»مرحباً واهالً«: دانم، تنها فرمود نمى: پاسخ داد

براى تو كافى است، عالوه بر خوش صلى اهللا عليه وآله كى از اين دو نيز از جانب رسول خدا ي: آنان گفتند

 1. ...آمدگويى، اهل خويش را به تو بخشيد

 ها نگارنده و ناديده گرفتن فضايل حضرت على در جنگ) 8

نگارنده در حق فضايل مواليمان امير  اينتوان به خوبى دريافت كه  با مطالعه كتاب اين نويسنده مى

 .است منابع قديمى و معتبر اهل سّنت آمده، چه جنايت بزرگى كرده در كهعليه السالم مؤمنان على 

را نياورده و ـ همان طورى كه گذشت ـ عليه السالم هاى حضرت على  او عالوه بر اين كه بسيارى از رشادت

كه پيامبر خدا   آن چه را؛مان برادرى نيز جنايت بزرگى روا داشته استحديث پي نسبت به حديث يوم االنذار و

 2.فرموده، نقل نكرده استعليه السالم   در جنگ خندق درباره حضرت علىصلى اهللا عليه وآله

 در جنگ خيبر فرموده به شكل كامل ذكر نكرده صلى اهللا عليه وآلهخدا را كه پيامبر » حديث رايت«چنين  هم

 3.است

ها به هنگام ترك مدينه براى  چنين از حديث منزلت كه پيامبر در مواضع گوناگون كه يكى از آن هم

 4.جنگ تبوك بوده، سخنى به ميان نياورده است

                                                           
 .12 / 8: الطبقات الكبرى.  1

 .50/333:تاريخ مدينة دمشق، 11/623:كنزالعمال، 3/32:المستدرك على الصحيحين.  2

 .108 / 42: ، همان214 / 14: عمدة القارى، 38 / 3: همان.  3

 .109 / 9: مجمع الزوائد، 173 / 1: مسند احمد، 120 / 7: صحيح مسلم.  4
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 نويسنده و حادثه غدير) 9

 .پرداخت اى به حادثه غدير پرداخته كه اى كاش اصالً به بحث پيرامون اين ماجرا نمى نويسنده به گونه

 :گويد ه نكرده، جز آن كه مى، به چيزى از آن ماجرا اشار»حجة الوداع و خطبه غدير خم«او با طرح عنوان 

 سخن عليه السالماى ايراد كرد و از فضيلت على   به غدير خم رسيد، خطبهصلى اهللا عليه وآلههنگامى كه پيامبر «

 :گفت و فرمود

 ؛من كنت مواله فعلي موال، الّلهم وال من وااله وعاد من عاداه

وست دار هر كسى كه او را دوست بدارد و د! خداوندا. هر كس كه من موالى او هستم، على موالى اوست

 ».دشمن دار هر كه با او دشمنى ورزد

 :افزايد مى» من كنت مواله«نويسنده در ادامه درباره حديث 

 در عليه السالم در بيان اين سخن آن بوده است كه گروهى از كسانى كه با على صلى اهللا عليه وآلهانگيزه پيامبر «

 عليه السالم از على ؛گيرى آمده بود ها ستم، بخل و سخت رفتار عادالنه او كه در نظر آناند، به سبب  يمن بوده

 در حالى كه در اين مسأله، حق با ؛شكايت و به سرزنش او پرداختند و سخنانى را درباره او بر زبان رانده بودند

 .بوده استعليه السالم  على

 

 نقدى بر سخن نگارنده

 :يمگوي درباره اين ديدگاه مى

 !!گويند  در اين باره مىعليهم السالم ها و دشمنان اهل بيت اين سخنان، دقيقاً سخنانى است كه ناصبى

تا به خواننده القا »  بوده استعليه السالم در اين مسأله، حق با على«: و گفته است!! البته نويسنده، لطف كرده

 !!ستنيعليه السالم كند كه او از دشمنان اميرمؤمنان حضرت على 

فضايل و مناقب آشكار آن حضرت،   و منكرانعليه السالمبه هر حال، بايد دانست مخالفان امير مؤمنان على 

 مناقبى ؛اند شده هاى معتبر اهل سّنت، دچار آشفتگى و پريشانى فضايل در كتاب به هنگام رويارويى با اين

فت براى آن بزرگوار بالفاصله پس از كننده مقام خال هم ثابت كه هم بر برترى آن حضرت داللت دارد و

 .استصلى اهللا عليه وآله رحلت پيامبر خدا 

 

 حديث غدير و آشفتگى برخى علماى اهل سّنت

 .اند در خصوص حديث غدير، برخى از علماى اهل سّنت به سند حديث ايراد گرفته

 .اند اند، اما در داللت آن خدشه وارد كرده برخى سند را درست دانسته
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 با پيامبر عليه السالمبينند و اصوالً منكر حضور اميرمؤمنان على  فايده مى وم اقدامات مذكور را بىگروه س

 .اند الوداع شده  در حجةصلى اهللا عليه وآلهخدا 

 در غدير را غيرقابل انكار عليه السالمدسته چهارم اين حديث را متواتر و داللت آن را روشن و حضور على 

عليه اند كه اين حديث در يك مناسبت معين و قضيه خاص براى دفاع از حضرت على  ى شدهاند، اما مدع يافته

 .، وارد شده استالسالم

 :اند اين گروه، خود در تعيين آن قضيه و مناسبت، دچار سردرگمى و اختالف شده

 . ...اعتراض كرده بودندعليه السالم اى به برخى از كارهاى على  عده: اند اى گفته دسته

 ...اى رخ داده بود  و اسامة بن زيد، مشاجرهعليه السالمميان على : اند دسته ديگر گفته

 بر پايه ؛و زيد بن حارثه، رخ داده استعليه السالم اين مشاجره ميان على : اند دسته ديگرى نيز مدعى شده

 . ...ها پيش از حجة الوداع، وارد شده است اين حديث مدت: اين ادعا بايد گفت

اند تا  انندگان با انصاف نگاه كنند كه دشمنانِ حقيقت، چگونه هر چند با طرح ادعاهاى محال، كوشيدهخو

 .را انكار كنندالسالم  عليهفضيلت اميرمؤمنان على 

 

 ماجراى غدير و سيره ابن هشام

سن نيت، و خواسته با ح!! بوده» هاى موثق و مورد اعتماد كتاب«نويسنده كه مدعى نقل مطالب خويش از 

داد كه  خرج مى  بايد كوششى، اگرچه اندك، در دو محور به؛رشته تحرير درآورد سيره شخصيتى مظلوم را به

انگيزه پيامبر در بيان اين سخن «داد را دريابد و يا اين كه سكوت كرده و چنين ادعا نكند كه  واقعيت اين رخ

 .»...آن بوده است كه

طورى كه نويسنده در بسيارى از  همان. كرد كتاب ابن هشام روايت مىداد را از  و يا دست كم اين رخ

 .موارد، به نقل از اين كتاب پرداخته است

 : اين گونه آمده استسيره ابن هشامدر 

عمرة، از يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة  يحيى بن عبداهللا بن عبدالرحمان بن ابى: گويد ابن اسحاق مى

 :چنين روايت كرد

 او براى آن كه سفر خويش را با ؛مكه بود درصلى اهللا عليه وآله ، از يمن رهسپار ديدار پيامبر خدا  السالمعليهعلى 

 .دهد، كسى از ياران خود را به جانشينى خويش سرپرست سربازانش ساخت شتاب بيشترى ادامه

. هاى همراه لشكر پوشاند لباس از لباس، به هر يك از سربازان يك دست عليه السالمآن مرد، در غياب على 

ها را  ها خارج شد و آنان را در حالى كه آن لباس  براى ديدار آنعليه السالمهنگامى كه لشكر نزديك شد، على 

 .به تن داشتند، مشاهده كرد
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اين چه اوضاعى ! واى بر تو: در اين هنگام به كسى كه او را به جانشينى خود در لشكر گمارده بود گفت

 !است؟

 .رسند، آراسته و زيبا باشند ها را بر تن آنان پوشاندم تا هنگامى كه به شهر مى لباس: پاسخ داد

ها را از تن   برسيد، لباسوآله عليه اهللا صلى پيش از آن كه به نزد رسول خدا! واى بر تو:  گفتعليه السالمعلى 

 .لشكر، برگير

پس گرفت و آن را به جاى خود بازگردانيد و به دليل اين ها را از لشكريان باز او نيز لباس: راوى گويد

 .، آنان به شكايت پرداختندعليه السالمرفتار على 

عبداهللا بن عبدالرحمان بن معمر بن حزم، از سليمان بن محمد بن كعب بن عجره، از : ابن اسحاق گويد

 :راى من اين گونه روايت كردعمه خود زينب بنت كعب، كه همسر ابوسعيد خدرى بوده، از ابوسعيد خدرى ب

 .شكايت كردندصلى اهللا عليه وآله  به پيامبر خدا عليه السالمگروهى از مردم از على 

 :فرمود اى ايراد كرد و من شنيدم كه پيامبر در ميان ما، برخاست و خطبه

 ؛اهللا ال تشكوا علياً، فو اهللا إّنه ألخشن في ذات اهللا، أو في سبيل

گيرترين فرد  در راه خدا ـ سخت: كه فرمود د، چرا كه به خدا سوگند، او درباره خدا ـ يا آناز على شكايت نكني

 1.است

 

 حقيقت ماجراى غدير

ترين منابع نويسنده از نظر گذشت، آن چيزى است كه رسول   از مهم؛آن چه به نقل از سيره ابن هشام

 فرموده است و در اين ماجرا سخنى از حديث ؛ره مناسبتى كه نويسنده به آن اشاره كرده درباصلى اهللا عليه وآلهخدا 

 .به ميان نيامده است» ...من كنت مواله«غدير 

 چراكه ؛اند، وجود ندارد عالوه بر اين، هيچ ارتباطى ميان حديث غدير و ماجرايى كه آن جماعت ذكر كرده

 :جا كه فرمود  نزول آيه شريفه بوده است، آنحديث غدير، به فرمان خداوند به پيامبر با

) الّلهو رِساَلَته لَّغْتلْ َفما بتَْفع إِنْ لَمو كبنْ رم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيولُ با الرَّسهيا أَي

 2؛)يعصمك منَ النّاسِ

 و اگر نكنى، رسالت او را انجام ؛و نازل شده است، به مردم برسانآن چه را از طرف پروردگارت بر ت! اى پيامبر

 .دارد مردم، نگاه مى) خطرات(خداوند تو را از ! اى نداده

 .اين آيه در زمانى نازل شد كه پيامبر از منى خارج شده و رهسپار مدينه بود
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يا أَيها الرَّسولُ (آيه : ندكن حاتم، ابن مردويه و ابن عساكر، از ابوسعيد خدرى چنين روايت مى ابن ابى

كبنْ رم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَي1.، نازل شده استعليهما السالمغدير خم و درباره على بن ابى طالب  در)ب 

 :گويد كنند كه او مى مىاز اين رو خود اهل سنت از عبداهللا بن مسعود چنين روايت 

 :كرديم ، اين گونه تالوت مىصلى اهللا عليه وآلهما در عصر پيامبر خدا 

) كبنْ رم كلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيولُ با الرَّسهلْ َفما ) المؤمنين أنّ علياً مولى(يا أَيتَْفع إِنْ لَمو

 كمصعي الّلهو رِساَلتَه لَّغْتنَب2؛)النّاسِ م 

 و ؛، به مردم برسان)كه على موالى مؤمنان است(آن چه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است ! اى پيامبر(

 .دارد مردم، نگاه مى) خطرات(خداوند تو را از ! اى اگر انجام ندهى، رسالت او را انجام نداده

 3.هاى مفصل در اين رابطه مراجعه شود تاببراى آگاهى از جزئيات بيشتر حديث غدير به ك

اى از  نكته ديگر آن كه، با فرض پذيرش اين ادعا كه صدور حديث غدير از پيامبر، به سبب قضيه

صلى پيامبر خدا : ث آمده استقضاياى مورد ادعاى جماعت مذكور باشد، بايد توجه داشته باشيم كه در اين حدي

 : فرموداهللا عليه وآله

 ألست أولى بكم من أنفسكم؟

 آيا من از خودتان به شما سزاوارتر نيستم؟

 .آرى: پاسخ دادند

 :پيامبر فرمود

 ؛فمن كنت مواله فعلي مواله، الّلهم وال من وااله وعاد من عاداه

هر كس او را دوست بدارد، دوستش بدار و هر ! داخداون. پس هر كس من موالى او هستم، على موالى اوست

 .كس با او دشمنى ورزد، با او دشمن باش

چون قاضى عبدالجبار معتزلى، در مقام پاسخ به استدالل به حديث غدير،  چندى از محققان اهل سنّت هم

اخذ ظاهر آن و براى  اگر اين روايت به سبب آن قضايا صادر شده باشد، هيچ مانعى اند كه حتى تصريح كرده

 .ندارد آن چه كه الفاظ حديث اقتضا دارد، وجود

بنابراين، بايد درباره داللت و ظاهر حديث بدون در نظر گرفتن سببى كه وجود آن مانند عدمش هست، 

 .سخن گفت
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كند، اخذ كرد حال آن كه بزرگان  توان ظاهر و آن چه را كه الفاظ حديث اقتضا مى آرى، چگونه نمى

چنان كه ابوبكر و . اند اند و از حديث، ظاهر آن را دريافته بب و قضيه مورد ادعا، اعتنايى نداشتهصحابه به س

 : گفتندعليه السالمعمر به على 

 ؛... بخ بخ

 1. ...مبارك است مبارك است«

 2.حسان بن ثابت نيز قصيده مشهور خود را در بيان معناى مورد ادعاى ما به نظم درآورد

توانست آن را  و كسانى نيز از اين معنا به خشم آمدند و عذابى را كه براى كافران بود و هيچ فردى نمى

 :فرمايد چنان كه خداى سبحان مىدفع كند، درخواست كردند، 

 3؛)للْكافرينَ لَيس َله دافع*  سأَلَ سائلٌ بِعذاب واقع(

تواند آن را  اين عذاب براى كافران است، و هيچ كس نمى! اى تقاضاى عذابى كرد كه واقع شد تقاضاكننده

 4.دفع كند

 در مناسبتى خاص و به دليلى معين و تنها خطاب به شخص صلى اهللا عليه وآلهشك اگر سخن پيامبر خدا  بى

 .دادند يا اشخاص خاصى بود، صحابه چنين واكنشى به آن نشان نمى

 .كنيم گنجد، از اين رو به همين اندازه بسنده مى شرح بيشتر اين مسأله در اين نوشتار نمى

 

 وفات پيامبر) 10

اين عنوان، آخرين سرفصل بخش دوم كتاب است كه نويسنده در آن، از نماز ابوبكر به جاى پيامبر سخن 

 :به ميان آورده و اين گونه ادعا كرده است

وبكر، پس اب. مسجد رفت و در كنار ابوبكر نشست بهصلى اهللا عليه وآله پيامبر . اين كار با دستور پيامبر انجام شد«

 !!»خواند ايستاد و نماز را آغاز كرد در حالى كه پيامبر، در كنار او، نشسته نماز مى

 

 آيا ابوبكر به جاى پيامبر نماز خواند؟

 :در پاسخ اين ادعا بايد بگويم

بلكه پيامبر، به مسجد . ايم كه نماز ابوبكر به دستور پيامبر نبوده است ما در پژوهشى جداگانه، اثبات كرده

 1.ت و او را از محراب دور ساخت و خود براى مسلمانان نماز خواندرف
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 وفات پيامبر و سپاه اسامه

صلى سپاهى كه در آن پيامبر . اى به ماجراى سپاه اسامه نكرده است نكته ديگر آن كه نويسنده، هيچ اشاره

خود در مدينه نگاه داشت و ديگران را، كه بزرگان آنان مانند ابوبكر و عمر را   را نزدعليه السالم، على اهللا عليه وآله

 اين شرح صحيح بخارىحجر در  حافظ ابن.  امر كرده بودشد، به خروج از مدينه به همراه اسامه، نيز شامل مى

 :كند گونه از اين ماجرا ياد مى

چون ابوبكر، عمر، ابوعبيده، سعد، سعيد، قتادة بن نعمان و سلمة بن اسلم، از  بزرگان مهاجران و انصار هم«

سپس .... كردندگروهى به اين فرمان اعتراض . كسانى بودند كه به همراهى لشكر اسامه امر شده بودند

 : شدت يافت و آن حضرت فرمودصلى اهللا عليه وآلهبيمارى پيامبر 

 ؛أنفذوا بعث اسامة

 .به لشكر اسامه بپيونديد

 2.اين ماجرا از واقدى، ابن سعد، ابن اسحاق، ابن جوزى و ابن عساكر روايت شده است

 

 عليه السالموفات پيامبر و دامان على 

، اندكى پيش از وفات و جان سپردن او در عليه السالمديگر آن كه نويسنده از سخن خصوصى پيامبر با على 

حال آن كه اين خبر، ميان مسلمانان .  داشت، حرفى به ميان نياورده استالسالم عليه حالى كه سر بر دامان على

 .تقطعى و محلّ اتفاق نظر اس

 :گويد  مىرضى اهللا عنهااُم سلمه 

 عليه السالمعلى ... با وفاترين مردم به پيامبر بودعليه السالم سوگند به آن كه شايسته قسم خوردن است، على «

انداخت و آن حضرت به سخن گفتن خصوصى و نجوا با او، صلى اهللا عليه وآله  خود را بر بدن مبارك پيامبر

با وفاترين مردم به او عليه السالم و در آن حال على . بر، جان به جان آفرين تسليم كرددر آن روز پيام. پرداخت

 3».بود

 :گويد در روايت ديگرى عائشه مى

 در حالى كه در خانه من، در بستر احتضار بود و رحلتش نزديك گشته بود، صلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا «

 :فرمود

 ؛ادعوا لي حبيبي
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 .دوست و حبيب مرا فراخوانيد

 پيامبر سر خود را بلند كرد و به او نگاهى نمود و باز سر خود را بر ؛من ابوبكر را در نزد او حاضر گرداندم

 :سپس دوباره فرمود. بالين نهاد

 ؛ حبيبيادعوا لي

 .دوست و حبيب مرا فراخوانيد

اين بار عمر را به نزد او آوردم، پيامبر اين بار نيز به او نگاهى كرد و باز سر بر بالين گذاشت و بار ديگر 

 :فرمود

 ؛ادعوا لي حبيبي

 .دوست و حبيب مرا فراخوانيد

 .خواهد جز او را نمىواى بر شما، على را فراخوانيد كه به خدا سوگند، كسى : من به حاضران گفتم

 .هنگامى كه على به نزد پيامبر آمد، پيامبر پوششى را كه بر خود داشت كنار زد و آن را روى على نيز كشيد

 در حالى كه دست ؛پس پيامبر پيوسته على را در آغوش گرفته بود تا آن كه سرانجام روح از بدنش جدا شد

 1.بود نهادهالسالم  عليهخود بر على 

 .ها نيازى نيست البته در اين روايت عايشه، نكات روشن ديگرى نيز وجود دارد كه به شرح آن

 

 صلّى اهللا عليه وآله  و تجهيز پيامبر اكرمعليه السالمعلى 

به قدرى كه » وفات پيامبر« كه قرار است از اشكال ديگرى كه متوجه نويسنده است، اين كه به رغم آن

 باشد سخن بگويد، از نقش آن حضرت در تجهيزالسالم  عليه مرتبط با سيره اميرمؤمنان على

احاديث وارد شده در اين باب در معتبرترين  از اين رو ما برخى از. و دفن او سخنى به ميان نياورده است پيامبر

 :كنيم مى منابع اهل سنّت را ذكر

 : فرمودعليه السالمعلى : كند چنين روايت مىعليه السالم ابن سعد به سند خويش، از يزيد بن بالل، از على 

 أالّ يغسله أحد غيرى، فإّنه ال يرى أحد عورتي إالّ طمست صلّى اهللا عليه وآلهأوصى النبي 

 ؛عيناه

اگر كسى بدن او را ببيند، كور خواهد  وصيت كرد كه كسى جز من غسلش ندهد، چراكه صلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 .شد

                                                           
 .72: ذخائر العقبى، 393 / 42: تاريخ مدينه دمشق، 180 / 2:  النضرةالرياض.  1
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فضل و اسامه در حالى كه چشمان خود را بسته بودند، از پشت پرده، به : افزايد  در ادامه مىعليه السالمعلى 

به غسل هيچ عضوى از پيامبر نپرداختم مگر آن كه گويى سى مرد به همراه من  من. رساندند من آب مى

 1.چرخاندند بدن را مى

 :احمد بن حنبل نيز به سند خويش از ابن عباس اين گونه روايت كرده است

، عليهما السالمهنگامى كه تنها نزديكان پيامبر يعنى عموى او عباس بن عبدالمطّلب، على بن ابى طالب 

غسل دادن پيامبر در  براىعباس و اسامة بن زيد بن حارثه به همراه غالمش صالح  بن فضل بن عباس، قثم

پشت  منزل او حاضر بودند، اوس بن خولى انصارى، يكى از بنى عوف بن خزرج كه از حاضران در بدر بود، از

دهم كه ما را از نصيبمان از پيامبر  تو را به خدا سوگند مى! اى على:  را ندا داد و به او گفتالسالم عليه در على

 .مند ساز خدا بهره

 .داخل شو:  به او گفتالمعليه السعلى 

 .اما در امر غسل شركت نكرد. پس او داخل شد و در مراسم غسل پيامبر حضور يافت

 :گويد او در ادامه روايت مى

 او را به سينه خويش چسباند، آن گاه غسل دادن عليه السالمدر حالى كه لباس پيامبر بر تنش بود، على 

چرخاندند و  مىعليه السالم  و قثم پيكر پيامبر را به همراه على حضرت را آغاز كرد و در آن حال عباس، فضل

 .ريختند مى اسامه بن زيد به همراه غالمش صالح، آب

پيامبر را ـ كه معموالً به هنگام غسل   بدن پيامبر را غسل داد در حالى كه مقدارى از بدنعليه السالمعلى 

 .كرد شود ـ ، مشاهده نمى ميت ديده مى

 :گفت  به هنگام غسل مىالمعليه السعلى 

 ؛بأبي أنت واُمي، ما أطيبك حياً وميتاً

اى چه پاك و طيب  پدر و مادرم به فدايت، پيكر تو چه آن زمان كه زنده بودى و چه اكنون كه جان سپرده

 .است

فيد و هنگامى كه غسل پيامبر با آب و سدر پايان يافت، پيكر او را خشك كردند، آن گاه او را با دو جامه س

سپس عباس دو نفر را فراخواند و از يكى خواست تا به سراغ ابوعبيده جرّاح، كه . يك عباى يمنى پوشاندند

ساخت، برود و ديگرى را نيز در پى ابوطلحة بن سهل انصارى، كه براى اهل مدينه  براى اهل مكه قبر مى

 .ساخت، فرستاد قبر مى

آن كس را كه (تو خود ! پروردگارا«: ازد، دعا كرد و گفتخواست آن دو را روانه س هنگامى كه عباس مى

 .»برگزين براى امر پيامبرت) دانى مى

                                                           
 .61 / 2: بقات الكبرىالط.  1
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 .برويد: سپس گفت

پس او حاضر شد و قبرى را . ابوطلحه را يافت كسى كه به دنبال ابوعبيده رفته بود او را نيافت، اما ديگرى

 1. آماده كردصلى اهللا عليه وآلهبراى رسول خدا 

چنين ابونعيم اصفهانى به سند خود از جابر بن عبداهللا و ابن عباس روايت كرده است كه اين دو  هم

 :اند گفته

اى رسول : به پيامبر گفتعليه السالم  شد، على  نازل)...إِذا جاء َنصرُ اللّه والَْفْتح(هاى  هنگامى كه آيه

گزارد؟ و چه كسى  دهد؟ چه كسى بر تو نماز مى آن هنگام كه تو جان بسپارى چه كسى تو را غسل مى! خدا

 نهد؟ تو را در قبر مى

ئيل عباس نيز آب بر بدن من بريزد، جبر تو مرا غسل بده، ابن!) اى على: ( پاسخ دادصلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 .كند نيز در آن حال شما را يارى مى

جبرئيل نيز براى من حنوطى . نو كفن كنيد هنگامى كه غسل دادن مرا به پايان رسانديد، مرا در سه جامه

در . شويدهنگامى كه مرا بر سرير قرار داديد، به مسجد منتقل سازيد و خود از مسجد خارج . آورد از بهشت مى

گزارد، سپس به ترتيب جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل سپس  آن حال ابتدا خداوند از باالى عرش بر من نماز مى

 .گزارند فرشتگان، گروه گروه بر من نماز مى

هايى ايستاده و بر من نماز بخوانيد و در آن حال هيچ كس  آن گاه شما به مسجد داخل شويد و در صف

 .جلوتر از من نايستد

ريخت و  عباس بر پيكر پيامبر آب مى  او را غسل داد، ابنعليه السالمعلى .  درگذشتصلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

حضرت را بر سرير  آن گاه بدن مطهر. نو كفن شد پيكر پيامبر با سه جامه. كرد مى جبرئيل نيز آن دو را يارى

 .شدند نهادند و به مسجد بردند و از مسجد خارج

سپس به ترتيب جبرئيل، ميكائيل .  از باالى عرش بودعزوجلنخستين كسى كه بر پيامبر نماز گزارد، خداوند 

 .و اسرافيل و در نهايت فرشتگان، گروه گروه بر او نماز گزاردند

سپس صداى . ديديم اما كسى را نمى! شنيديم اى در مسجد مى صداى همهمه:  گويدعليه السالمعلى 

 :داد م كه ندا مىهاتفى را شنيدي

 ؛ادخلوا رحمكم اهللا فصلّوا على نبيكم

 .خداوند بر شما رحمت كند، به مسجد داخل شويد و بر پيامبرتان نماز بگزاريد

 :گويد جابر بن عبداهللا وابن عيال در ادامه مى

                                                           
 ! چرا كه او در سقيفه بود؛، گفتنى است كه علّت پيدا نكردن ابوعبيده جرّاح روشن است260 / 1: مدمسند اح.  1
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چ يك ما به مسجد داخل شديم و آن گونه كه پيامبر فرموده بود، صفوفى تشكيل داديم، و در حالى كه هي

صلى اهللا عليه وآله  بود با تكبير جبرئيل تكبير گفتيم و پشت سر جبرئيل بر پيامبر از ما بر پيكر پيامبر پيشى نجسته

 1. ...وارد قبر پيامبر شد وعليهما السالم سپس على بن ابى طالب . نماز گزارديم

 :كند هيثمى نيز در اين باره چنين روايت مى

در اين . ، در بستر احتضار بود و عائشه و حفصه در نزد وى بودندصلى اهللا عليه وآلهپيامبر : گويد ابن عباس مى

 :فرمود  او را ديد، سر خود را بلند كرد وصلى اهللا عليه وآله وارد شد، هنگامى كه پيامبر عليه السالمهنگام على 

 ؛ادن منّي، ادن مّني

 .ك شوبه من نزديك شو، به من نزدي

پس از رحلت .  نزديك شد و پيامبر او را در آغوش كشيد، و در همان حالت بود تا درگذشتعليه السالمعلى 

سپس عباس به همراه خاندان عبدالمطلب آمدند و بر در خانه . برخاست و در را بستعليه السالم پيامبر، على 

 .ايستادند

 : شروع به گفتن اين جمالت نمودعليه السالمعلى 

 ؛بي أنت واُمي، طبت حياً وطبت ميتاًبأ

 .اى پاك و طيب هستى پدر و مادرم به فدايت، تو چه در دوران زندگى و چه اكنون كه درگذشته

: عباس گفت. در اين هنگام بوى خوشى فضا را آكنده ساخت كه هرگز مانند آن را استشمام نكرده بودند

 .پيامبر مشغول شويدشكيبا باشيد و چون زنان شيون نكنيد و به كار 

 فضل بن عباس را به كمك :  گفتعليه السالمعلى 

 .من بفرستيد

دهيم كه ما را از نصيبمان  شما را به خدا سوگند مى: گفتند) نيز كه بر در خانه پيامبر گرد آمده بودند(انصار 

 .مند سازيد نسبت به رسول خدا بهره

به . خود داشت، به داخل خانه راه دادند با  كه كوزه آبىپس مردى از آنان به نام اوس بن حول را در حالى

خارج نسازيد و او را در  تنش لباس پيامبر را از: گفت صدايى در خانه شنيده شد كه مى هنگام آغاز غسل،

 !دهيد حالى كه پيراهن بر تن دارد غسل

 فضل نيز پيراهن پيامبر را از ؛ن غسل داد را از زير پيراهصلى اهللا عليه وآله پيامبر اكرم عليه السالماز اين رو على 

 .آورد گرفت و آن مرد انصارى، آب مى بدنش برمى

اى را به دست كرده و دست خود را به زير پيراهن پيامبر   به هنگام غسل تكه پارچهعليه السالمعلى 

 2.برد مى

                                                           
 .73 / 4: حلية االولياء.  1

 .36 / 9: مجمع الزوائد.  2
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 هاى آن شروط جانشينى پيامبر و الزمه) 11

اى درباره سرنوشت   ادامه دارد، مقدمه93 آغاز شده و تا صفحه 59نويسنده در اين فصل كه از صفحه 

 .ها از صراط مستقيم آورده است اديان ديگر و انحراف آن

ذكر اين عنوان، مواردى را كه به اعتقاد او شروط جانشينى پيامبرند ذكر كرده كه  با 61او در صفحه 

 :خالصه آن چنين است

مند باشد و در برخى از اركان  بايد در طول حيات خويش پس از اسالم آوردن، از اعتماد پيامبر بهره.  1

 .دين سابقه جانشينى او را داشته باشد

 .دار و پايدار باشد  و مشكالت، خويشتنها بايد در برابر طوفان سختى.  2

 .فهم دقيقى از دين را دارا باشد.  3

 .نسبت به حفظ اصالت اين دين، غيرت شديد داشته باشد.  4

 .هاى پيامبر، حداكثر دقّت و رغبت را دارا باشد در اجراى خواسته.  5

 .مندى از آن، زاهد باشد نسبت به دنيا و بهره.  6

 :نويسد مى» تحقق اين شروط و لوازم آن در ابوبكر«ر زير عنوان  د62آن گاه در صفحه 

 !!»...تمام اين شروط و صفات در سرور ما ابوبكر، گرد آمده بود«

 :خوانيم  مى63سپس در صفحه 

 .»...دهيم ا كنون موارد تحقق اين شروط در سرورمان ابوبكر را به ترتيب مورد بررسى قرار مى«

 . ادامه يافته است71اد تحقق شروط مذكور در ابوبكر پرداخته كه تا صفحه نويسنده سپس به شرح ابع

 

 بررسى و نقد

 :نماييم اين مسأله را در چند محور بررسى مى

سيره امير مؤمنان على بن ابى «چه نويسنده در اين صفحات نگاشته، به طور كامل با  آننخست آن كه 

 .ارتباط است بى» عليه السالمطالب 

 :هايى چون بحث پيرامون موضوع و پرسشدوم آن كه 

  چيست؟صلى اهللا عليه وآلهـ اصل و اساس در خالفت پيامبر 
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 مند باشد چيست؟ ها بهره ـ شروطى كه خليفه بايد از آن

 ـ كسى كه واجد آن شروط و داراى صالحيت خالفت بوده است، كيست؟

 .شود مطرح مى» علم كالم« در ؛»امامت«و مباحث ديگر مرتبط با 

 حال آن كه فرض آن است كتاب مورد بحث، در ؛است» هاى امامت شناسى كتاب«مرجع اين مطالب نيز 

 .نگاشته شده است» سيره«حوزه 

ها و نيز ديگر  ، شروح آنالمقاصد، المواقفهاى اهل سّنت هم چون  هر كس به كتابسوم آن كه 

ها براى خليفه، متفاوت از چيزهايى است   آنديد كه شروط معتبر در نزد ها مراجعه كند، خواهد هاى آن كتاب

ها را ابداع كرده است و آن چه كه او در اين باره ذكر كرده به طور كلى با اعتقاد  كه نويسنده، خود آن

 .پيشوايان مذهبش، مخالف است

تر در  تر و كامل است، به شكلى تمام ها در ابوبكر  شروطى كه نويسنده مدعى تحقق آنچهارم آن كه

ها براى خالفت از   از اين رو هر يك از آن؛، وجود داشته استصلى اهللا عليه وآله يارى از ياران پيامبر اكرمبس

 .ابوبكر سزاوارتر بوده است

اى كه او ادعا  ها در ابوبكر است، در همان اندازه  شروطى كه نويسنده معتقد به وجود آنپنجم آن كه

 نيز موجود صلى اهللا عليه وآلهها صحابى ديگر پيامبر اكرم  تن، دست كم در دهكرده است، اگر نگوييم در صدها 

 !پس چه چيز ابوبكر را بر آنان مقدم كرده و برترى داده است؟. بوده است

 :شاهد سخن ما، كالم معروف ابوبكر است كه گفت

 1؛أقيلوني، فلست بخيركم

 .معاف داريد، چرا كه من بهترين شما نيستم) از امر خالفت(مرا 

 اگر نويسنده مدعى باشد كه برخى امور به ابوبكر اختصاص دارد و ديگران از آن ششم آن كه

  بايد بگوييم كه در آن؛اند و همين سبب مقدم شدن و برترى يافتن او بر ديگران شده است بهره بوده بى

صلى اهللا خواندن او به جاى پيامبر اكرم  اى كه به ابوبكر اختصاص دارد، نماز او ذكر كرده است، تنها مسأله چه

اى مستقل كه به چاپ نيز رسيده است، با استناد به  حضرت است، كه ما در رساله  در ايام بيمارى آنعليه وآله

اساس و ساختگى  كه اين مسأله به طور كامل بىايم  كرده احاديث صحاح و مسانيد معتبر اهل سّنت، اثبات

 2.توان به آن رساله رجوع نمود براى آگاهى بيشتر مى. است

                                                           
 .168 / 1: ى الحديد البن ابشرح نهج البالغة، 180 / 27: تفسير اآللوسى.  1

هاى اعتقادى، از همين   از سلسله پژوهش11، شماره صلى اهللا عليه وآلهچگونگى نماز ابوبكر به جاى رسول خدا : ك.براى آگاهى بيشتر ر.  2

 .نگارنده
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اند كه امامت از جانب خدا و رسول او قابل تعيين است و آنان  بات رسانده علماى ما به اثهفتم آن كه

چنين تنها كسى كه  هم. كنند  را براى امامت تعيين نمىصلى اهللا عليه وآلهنيز خبر فرد افضل بعد از رسول خدا 

 .هيم كرددر ادامه به اين مطلب اشاره خوا. استعليه السالم داراى اين مقام است حضرت اميرمؤمنان على 

 

 : آمده استالمرتضى كتاب 71در صفحه 

 نقش شورا در اسالم و خالفت ابوبكر) 12

اى ارثى بوده است  ها و اديان پيشين، حكومت، مسأله نويسنده، زير اين عنوان يادآور شده كه در امت

 .كه اسالم اين شيوه حكومت را از ميان برد

ندارد، » عليه السالماميرالمؤمنين على مرتضى «با چنان كه روشن است، طرح اين مطلب هيچ ارتباطى 

پس از عليه السالم تواند طرح اين ادعا باشد كه اعتقاد به مسأله امامت حضرت على  تنها غرض آن مى

. ، مبتنى بر شيوه حكومت ارثى است و هيچ دليل ديگرى براى پذيرش آن وجود نداردصلى اهللا عليه وآله پيامبر

 :، گوياى همين مطلب است73 در صفحه البته كالم نويسنده

هاى روم، ايران و  حكومت ارثى جنايتى عليه بشريت بود كه مظاهر و شواهد اين جنايت در حكومت«

با ظهور خود اساس اين شيوه حكومتى را برچيد و انتخاب خليفه را به مسلمانان و   اسالم؛هند تجّلى يافته بود

 .ص واگذار كرداهل شورا، دانشمندان امت و اهل اخال

به همين دليل پيامبر، هيچ تصريحى به اين كه چه كسى پس از او خليفه و ولى امر مسلمانان است، 

صلى اهللا  شد، پيامبر اكرم شك اگر اين مسأله، از دستورهاى دينى بود و بايد بدان تصريح مى نكرده است و بى

 . ...برد نام مىكرد و به صراحت از خليفه پس از خود   چنين مىعليه وآله

اين ادعا كه عمر مانع وصيت : گويد مى) چيزى كه در آن بنويسند(استاد عقّاد درباره حديث قرطاس 

 ». ... براى انتخاب على به عنوان خليفه پس از خويش شده، سخنى سخيف استصلى اهللا عليه وآلهپيامبر 

 

 نصب امام به دست خداست

 :نماييم سخن نگارنده را از چند جهت رد مى

، از باب صلى اهللا عليه وآله پس از پيامبر خدا عليهم السالم امامت حضرت على و فرزندان او نخست آن كه

 .ارثى بودن و به انحصار درآوردن آن در بنى هاشم، نيست

 است، بايد دانست يهم السالمعلبنابراين، اگر غرض نويسنده، نسبت دادن اين اعتقاد به شيعيان اهل بيت 

 .كه اين سخنى دروغ و تهمتى نارواست

 بر زبان آورده و يا انجام داده، صلى اهللا عليه وآله شيعيان بر اين اعتقادند كه هر آن چه پيامبر دوم آن كه

 !!گويد هم مى» هذيان«اما منافقان بر اين باورند كه پيامبر . همگى با فرمان الهى صورت پذيرفته است
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  شيعيان معتقدند كه نصب امام پس از پيامبرسوم آن كه

 .گيرد و مردم، هيچ حق و اختيارى در انتخاب آن ندارند ، به دست خداوند صورت مىصلى اهللا عليه وآلهخدا 

 .چنين آنان معتقدند كه پيامبر بارها، به اين مسأله تصريح فرموده كه چه كسى پس از او خليفه است هم

است، ما تنها به اين جمله اكتفا  هاى كالمى طرح شده در جاى خود در كتابتفصيل اين سخن 

گفته السالم  عليه از يوم االنذار تا روز غدير درباره حضرت علىصلى اهللا عليه وآله  كنيم كه هر آن چه پيامبر اكرم مى

 .است، همه بر خالفت آن حضرت، پس از پيامبر، به امر خداوند داللت دارد

و » كتاب خدا براى ما كافى است« در جاى خود ثابت شده كه آن كسى كه با گفتن هچهارم آن ك

 . شده، عمر بوده استصلى اهللا عليه وآلهمانع وصيت كردن پيامبر اكرم » !!گويد اين مرد هذيان مى«

منابع قديمى «ها به  هاى اهل سنّت كه نويسنده از آن اى است كه حتى آن دسته از كتاب اين مسأله

زمينه  ها در اين رو نويسنده چيزى از اين كتاب  از اين؛كنند آن را تأييد مى تعبير كرده است، نيز» د وثوقمور

مسلك اوست، توسل  ، همعليهم السالمنقل نكرده و به نقل سخن عباس محمود عقّاد كه در عناد با اهل بيت 

 .جسته است

 

 :نمايد  چنين عنوان مى76نويسنده در صفحه 

 با ابوبكربيعت ) 13

 :نويسد در ذيل اين عنوان مى

آن . بردند  مسلمانان بر سر چند راهى و در اختالف نظر به سر مىصلى اهللا عليه وآلهپس از رحلت پيامبر «

 ؛اى بود كه موطن دو قبيله بزرگ قحطانى چه بر پيچيدگى مسأله افزوده بود، رخ دادن اين حادثه در مدينه

 . ...يعنى اوس و خزرج بود

در چنين . ها خود را براى خالفت پيامبر مّكى مهاجر، صاحب حق بدانند نابراين، طبيعى بود كه آنب

 چرا كه مى ؛كشمكش شخصى و اوضاع بغرنجى، اين عمر بن خطّاب بود كه به حل اين مشكل شتافت

 .ها باشد اند كه خليفه از آن دانست كه انصار به اين مسأله چشم دوخته

 .ها را به بيعت با ابوبكر فراخواند يفه بنى ساعده گرد آورد و آناو مسلمان را در سق

 .بيعت عمومى فرداى آن روز در مسجد نبوى انجام شد. مردم نيز با ابوبكر بيعت كردند

اى موفق  اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بيعت با ابوبكر رخدادى اتفاقى يا توطئه نكته

ويسنده انگليسى مشهور مسلمان به خوبى اين حقيقت تاريخى را تبيين كرده سيد امير على، ن. نبوده است

 .»...او مى گويد. است

 

 بررسى و نقد
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 :دهيم به اين بخش از اظهارات نگارنده، از شش محور پاسخ مى

 . هيچ يك از اين مطالب، با موضوع اصلى اين كتاب، ارتباط ندارندنخست آن كه

  چرا مسلمانان بر سر چند راهى گرفتار شده بودند؟دوم آن كه

ها را به حال خود رها كرده بود تا گرفتار سرگردانى شوند و از يافتن راه   آنصلى اهللا عليه وآلهآيا پيامبر خدا 

 ناتوان باشند؟

د، كه از اي نسبت تقصير و كوتاهى دادهصلى اهللا عليه وآله اگر به اين پرسش پاسخ مثبت بدهيد، به پيامبر 

 .بريم اين نسبت به خدا پناه مى

. بلكه حقيقت آن است كه پيامبر، راه را به مسلمانان نشان داده و امام حقيقى را به ايشان شناسانده بود

چه مخالف با  پس آن. ها نيز در غدير خم با او بيعت كرده بودند و همگى بر خالفت او اتفاق كلمه داشتند آن

 .ست بدعتى غيرقابل جبران و موجب تنازع بوده استاين واقعه به وقوع پيو

نقل نكرده، بلكه سخن !! »منابع قديمى مورد وثوق« نويسنده براى ادعاى خود مطلبى از سوم آن كه

 ...!!نويسنده مشهور انگليسى مسلمان را ذكر كرده است

 چنان كه ؛ نشده است بيعت با ابوبكر به اين سادگى و سهولت كه نويسنده آورده، انجامچهارم آن كه

تاريخ ثبت شده و به  ، درسالم اهللا عليهماحوادث سقيفه و نيز حوادث خانه اميرمؤمنان حضرت على و زهراى اطهر 

 .هاى مربوطه آمده است تفصيل در كتاب

را در سقيفه بنى ساعده گرد آورده توان مدعى شد كه عمر مسلمانان   به هيچ وجه نمىپنجم آن كه

اند، بلكه در آن مكان تنها گروهى از انصار و سه نفر از مهاجران ابوبكر، عمر و  جا جمع شده يا خود در آن

 .ابوعبيدة ابن جرّاح گرد آمده بودند

 .، بر خالف واقع و حقيقت است»...عمر مسلمانان را گرد آورد«: پس سخن نويسنده كه گفته است

 : خود عمر بن خطّاب گفته استن كهششم آ

 ؛بكر فلتة وقى اهللا شرّها، أال ومن عاد إلى مثلها فاقتلوه كانت بيعة أبي

 پس هر كس به مانند آن مبادرت ؛انديشه بود كه خداوند شر آن را دور كرد بيعت ابوبكر امرى ناگهانى و بى

 .»كرد، او را بكشيد

 .استاين سخن در ميان مسلمانان مشهور و ثابت 

اى  گيريم كه اگر نگوييم كه اين رخ داد يك دسيسه بوده است، بايد آن را حادثه بنابراين، نتيجه مى

 .تصادفى بدانيم

 

 : كتاب چنين آمده است81در صفحه 

 حكمت به تأخير افتادن خالفت سرورمان على) 14
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ين نكند و پس از رحلت پيامبر خدا تقدير خداوند عزيز عليم بر آن استوار شد كه پيامبر براى خود جانشين تعي

اش، بنى هاشم، خالفت آن حضرت و واليت امر مسلمانان   نيز، كسى از اهل بيت او و خانوادهصلى اهللا عليه وآله

 .»...در نتيجه شائبه خانوادگى بودن قضيه يا توهم جانبدارى و تعصب به وجود نيامد... دار نشود را عهده

 

  به سان جانشينى هارونعليه السالمجانشينى على 

 :گوييم در پاسخ به اين سخنان مى

، مانند جانشينى هارون به جاى صلى اهللا عليه وآله پس از پيامبر خدا عليه السالممسأله جانشينى امير مؤمنان على 

كه برادر موسى بود، به فرمان خدا موسى او را به عنوان خليفه و جانشين  هارون عالوه بر اين. موسى است

 :فرمايد خداى سبحان در قرآن كريم مى. ود تعيين كردخ

 1؛)وقالَ موسى الَخيه هارونَ اْخلُفْني في َقومي وأَصلح وال َتتَّبِع سبيلَ اْلمْفسدينَ(

و از روش مفسدان، پيروى ! اصالح كنو . جانشين من در ميان قومم باش: و موسى به برادرش هارون گفت

 .منما

و قضاياى ديگر، برادر پيامبر بود كه او را به » يوم االنذار« نيز به تصريح پيامبر در عليه السالمحضرت على 

 .فرمان خداوند به جانشينى خود منصوب كرد

 :فرمايد  مىعليه السالم به على مرتضى صلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا 

 ؛...ن تكون منّي بمنزلة هارون من موسىأما ترضى أ

 . ...شوى كه جايگاه تو نسبت به من مانند جايگاه هارون نسبت به موسى باشد؟ آيا خوشنود نمى

ها از سامرى پيروى كردند و به  نكته اين است كه همان گونه كه قوم موسى پس از جدايى موسى از آن

 .كردند  نيز چنينصلى اهللا عليه وآلهدند، قوم حضرت محمد هارون را وانها اى روى آوردند و پرستش گوساله

، پيامبر اسالم نيز »از روش مفسدان پيروى نكن«: از طرف ديگر، همان گونه كه موسى به هارون گفت

 . ... كرد و از او خواست كه از روش مفسدان، پيروى ننمايدالسالم عليه همين سفارش را به على

ها، تقدير خداوند عزيز عليم  بنابراين، اگر بپذيريم كه روى گردانى قوم موسى از هارون و گمراه شدن آن

 و به السالم عليه  از علىصلى اهللا عليه وآلهتوانيم بپذيريم كه روى گردانى امت محمد  بوده است، به همين ترتيب مى

 !!تها نيز تقدير خداوند عزيز عليم بوده اس قهقهرا رفتن آن

 

 :نويسد دهد و مى  با طرح اين عنوان به بحث ادامه مى81نويسنده در صفحه 

 

 رو شد و موضعگيرى قاطع او در برابر آن نخستين بحرانى كه ابوبكر با آن روبه) 15
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ما پيامبران ارث بر «:  فرموده استصلى اهللا عليه وآلهمحدثان و سيره نگاران اتّفاق نظر دارند كه پيامبر خدا 

 ».نهيم و آن چه كه از ما بر جاى بماند، صدقه است ى نمىجا

 خود صحيحتفصيل ماجرا آن است كه بخارى در . براى ابوبكر بحرانى حادث شد تا استوارى او را بيازمايد

فاطمه و عباس به نزد ابوبكر رفتند و ميراث خود : گويد او مى. كند به سند خويش روايتى را از عائشه نقل مى

 .طلب كردندرا از او 

 .ابوبكر بر اعتقاد خويش استوار ماند و تصميم گرفت كه وصيت رسول خدا را عملى سازد

اصرار فاطمه بر اين خواسته يا به اين دليل بوده . كرد از سوى ديگر فاطمه نيز برخواسته خود پافشارى مى

بود، مطلع نبوده است، يا آن كه توجيه است كه از روايت پيامبر كه درباره ارث انبيا فرموده و ابوبكر از آن آگاه 

اش را ممكن  يا اختيارى براى خليفه رسول اهللا ديده كه اجابت درخواست او و محقق ساختن خواسته

 .به هر حال، هر دو در عملكرد خود اجتهاد كرده و عذر و ثواب خويش را دارا هستند. ساخته است مى

تو بدان چه كه از پيامبر : سرورمان فاطمه به ابوبكر گفت امام احمد بن حنبل نيز آمده است كه مسنددر 

 .ترى اى آگاه شنيده

 :نويسد نگارنده پس از نقل اين ماجرا مى

او در پى اين حادثه از ابوبكر خشمگين .  در قيد حيات بودصلى اهللا عليه وآلهفاطمه شش ماه پس از پيامبر خدا 

 .جست تا آن كه از دنيا رفت شد و از او دورى مى

دهد و از مسائلى است كه طبيعت انسان و  البته امثال اين حوادث در جوامع بشرى، بسيار رخ مى

 .كند چه كه دانسته و به آن معتقد است، آن را اقتضا مى احساسات، عاطفه و قانع بودن او به آن

دن حدود شرعى و اما بايد دانست كه اختالف فاطمه در اين امر و خشم او با ابوبكر همراه با زير پا نها

در زمانى كه : گويد چرا كه روايت شده كه عامر مى. مخالف با كرامت نفس، بلند نظرى و بخشندگى او نبود

 .بيمارى فاطمه شدت يافته بود، ابوبكر به نزد او رفت و اذن ورود طلبيد

 .هى به او اذن دهخوا طلبد، اگر مى ابوبكر كنار در ايستاده و براى ورود اجازه مى: على به فاطمه گفت

 دارى؟ گونه دوست مى آيا آن: فاطمه گفت

 .آرى: على پاسخ داد

 .خواهى كرد، فاطمه نيز از او راضى شد پس ابوبكر وارد شد، و با فاطمه سخن گفت و معذرت

 :نويسد نگارنده در ادامه اين سخن مى

 .»...برسانيماكنون به جاست كه اين بحث را با سخن استاد عقّاد به پايان 

 

 خالفت ابوبكر و غصب فدك

 :پردازيم اينك به بررسى و نقد سخن نويسنده مى
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توان موضوعى را كه  البته روشن است كه آن چه اين نويسنده آورده، همه ماجرا نيست و اصوالً چگونه مى

 !شود در يك صفحه به تفصيل آورد؟ ها نگاشته مى هاست درباره آن كتاب قرن

هاى اين حادثه را با استناد به  ترين بخش دارد تا مهم در طرح اين ماجرا، ما را بر آن مىشيوه نويسنده 

 :هاى مورد وثوق در نزد اهل سّنت، تشريح نماييم احاديث صحيح موجود در كتاب

 .، فدك را به او بخشيده استصلى اهللا عليه وآلهپيامبر :  به ابوبكر گفتعليها السالمحضرت فاطمه 

 .رو تا بر اين امر گواهى دهد شاهدى بياور اگرچه سياه او باشد يا سرخ: او پاسخ دادابوبكر به 

 .آن حضرت ام ايمن را حاضر ساخت و او نيز بر آن گواهى داد

 .او زن است و سخنش پذيرفتنى نيست: اما ابوبكر گفت

 . براى گواهى حاضر شد و بر اين امر گواهى دادعليه السالمسپس حضرت على 

رو بر اساس شهادت او   از اين؛دهد او همسر توست و به سود خود شهادت مى: وبكر اين بار نيز گفتاما اب

 .كنيم حكمى به نفع تو صادر نمى

عليها اعتنايى كرد و شهادت شاهدان او را نپذيرفت، فاطمه   بىعليها السالمهنگامى كه ابوبكر به سخن فاطمه 

 .ب ارث خواستار فدك شد، چنان كه اشاره خواهد شد، از باالسالم

هاى بزرگان   بخشيده است، در كتابعليها السالم فدك را به فاطمه صلى اهللا عليه وآلهاين حقيقت كه پيامبر اكرم 

نازل شد، 1)وآت ذَا الْقُرْبى حقَّه(هنگامى كه آيه شريفه : اند آنان گفته. اهل سنّت نيز روايت شده است

 2. بخشيدعليها السالمپيامبر فدك را به فاطمه 

 :توان افراد زير را نام برد از راويان اين خبر مى

 ،291ابوبكر بزّار متوفاى سال .  1

 ،307ابويعلى موصلى متوفاى سال .  2

 ،327 ابن ابى حاتم رازى متوفاى سال.  3

 ،401ابن مردويه متوفاى سال .  4

 ،405حاكم نيشابورى متوفاى سال .  5

 ،360طبرانى متوفاى سال .  6

 ،643ابن نجار متوفاى سال .  7

 ،748ذهبى متوفاى سال .  8

 ،807هيثمى متوفاى سال .  9

 ،911جالل الدين سيوطى، متوفاى .  10

                                                           
 .26آيه : سوره اسراء.  1

 .439 / 1: شواهد التنزيل، 177 / 4: الدر المنثور: ك.ر.  2
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 .975متقى هندى متوفاى سال .  11

 .اند البته كسان ديگرى از بزرگان اهل سّنت نيز اين ماجرا را روايت كرده

 فدك در زمان رسول خدا

 بوده سالم اهللا عليهادر مالكيت حضرت زهرا صلى اهللا عليه وآله بديهى است كه فدك در زمان حيات رسول خدا 

 خانه حضرت صورت گرفته است،  توسط پيامبر درعليها السالماست، اما از آن جايى كه بخشش آن به فاطمه 

 .شاهدان آن اندك هستند

صلى اهللا عليه حضرت رسول اكرم . بهشت است ولى اُم ايمن كه از شاهدان ماجرا بوده، به تصريح پيامبر اهل

  درباره اووآله

 :فرمود

 1؛من سرّه أن يتزوج امرأة من أهل الجّنة فليتزوج اُم أيمن

 .ايمن ازدواج كند با اُم. هر كس كه دوست دارد با زنى از اهل بهشت ازدواج كند

 .در اين هنگام زيد بن حارثه با او ازدواج كرد و از او صاحب اسامه بن زيد شد

 كه  چنان؛ ديگر شاهد اين ماجرا نيز به اعتراف خود آنان اهل بهشت استعليه السالمامير مؤمنان على 

 :توان به اين حديث اشاره كرد كه پيامبر درباره او فرموده است اجماالً مى

 ؛علي مع الحق والحق مع علي

 .على با حق است و حق با على

كسانى . اين حديث در نزد تمام مسلمانان قطعى و ثابت است و از تنى چند از صحابه روايت شده است

عساكر دمشقى و ديگران   بزّار، طبرانى، خطيب بغدادى، ابنچون ترمذى، حاكم نيشابورى، ابويعلى موصلى،

 و ذهبى در المستدرك على الصحيحيناى از آنان از جمله حاكم نيشابورى در  اند و عده نيز آن را روايت كرده

 2.اند خود آن را حديثى صحيح معرفى كردهتلخيص 

 و اُم عليه السالمو شهادت حضرت على عليها السالم البته روايت طلب نمودن فدك از ابوبكر از سوى فاطمه 

 3.ها نقل شده است ايمن نيز در همه كتاب

 را تصديق صلى اهللا عليه وآله درباره هبه شدن فدك به وى از سوى پيامبر سالم اهللا عليهااگر ابوبكر، سخن فاطمه 

 .چنان به پيامبر متعّلق بوده است نكرده، پس آن ملك هم

                                                           
 .433 / 4: االصابه، 224 / 8: الطبقات الكبرى.  1

، 321 / 14: تاريخ بغداد، 134 / 9، 235 ـ 234 / 7: الزوائد مجمع، 124 و 119 / 3: المستدرك على الصحيحين، 592 / 5: صحيح ترمذى.  2

 .449 / 42:تاريخ مدينة دمشق

 .995 / 3: وفاء الوفاء، 486 / 3: السيرة الحلبية، 21: الصواعق المحرقه، 284 / 29: تفسير الرازى: ك.ر.  3
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 كه تنها وارث آن بوده، به نزد ابوبكر رفت و آن را از باب ارث بودن مطالبه  السالمعليهابنابراين، حضرت زهرا 

ما پيامبران، ارثى «:  فرمودصلى اهللا عليه وآلهپيامبر : كنند ابوبكر پاسخ داده است آن گونه كه آنان روايت مى. كرد

 .»نهيم، آن چه از ما بر جاى بماند صدقه است از خود بر جاى نمى

 زيرا آن حضرت سخنى برخالف كالم خداوند ؛تواند سخن پيامبر باشد روشن است كه اين سخن نمى

 :چرا كه در قرآن كريم چنين آمده است. گويد نمى

)ودمانُ داولَيرِثَ سو1؛)و 

 .و سليمان از داوود ارث برد

 :و از زبان زكريا آمده است

*  وإِنّي خفْت اْلموالي منْ ورائي وكانَت امرَأَتي عاقرًا َفهب لي منْ لَدنْك وليا(

قُوبعنْ آلِ يرِثُ ميرِثُني و2؛)...ي 

همسرم نازا و عقيم ) رفىاز ط(و ) كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند(من از بستگانم بعد از خود بيمناكم 

 . ... تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه وارث من و دودمان يعقوب باشد؛است

 : به ابوبكر فرمودسالم اهللا عليهااز طرفى نقل شده است كه حضرت زهرا 

 ؛ أم أهلهصلّى اهللا عليه وآلهأنت ورثت رسول اهللا 

 آيا تو وارث پيامبر هستى يا خانواده او؟

 3.خانواده او:  پاسخ دادابوبكر

 :به ابوبكر فرمودعليها السالم  نيز آمده است كه حضرت فاطمه زهرا السيرة الحلبيهدر 

 4؛...أفي كتاب اهللا أن ترثك ابنتك وال ارث أبي؟

 . ...برم؟ برد، اما من از پدرم ارث نمى آيا در كتاب خدا آمده است كه دختر تو از تو ارث مى

 

 حديث منحصر به فرد ابوبكر

نقل كرده، كسى جز او آن را از صلى اهللا عليه وآله نكته ديگر آن كه، آن چه را كه ابوبكر از قول پيامبر خدا 

حافظان بزرگ و محدثان اهل سّنت نيز بر اين .  شده استحضرت نشنيده است و فقط از قول ابوبكر روايت

 :توان به افراد ذيل اشاره نمود ها مى اند كه از جمله آن مسأله تصريح داشته

 ،317ابوالقاسم بغوى متوفاى .  1

                                                           
 .16آيه : سوره نمل.  1

 .6 و 5هاى  آيه: سوره مريم.  2

 .4 / 1: مسند احمد.  3

 .488 / 3: السيرة الحلبية.  4
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 ،354ابوبكر شافعى متوفاى سال .  2

 ،571ابن عساكر دمشقى متوفاى سال .  3

 ،911جالل الدين سيوطى متوفاى سال .  4

 ،973ابن حجر هيتمى مكى متوفاى .  5

 975.1متقى هندى متوفاى .  6

 متكّلمان 2.اند چنين دانشمندان بزرگ اصول فقه اهل سّنت در بحث خبر واحد بدان تصريح كرده هم

 3.اند بزرگ اهل سّنت نيز به اين امر اذعان كرده

بنابراين، اكنون كه دانستيم اين حديث با قرآن مخالف است و جز از ابوبكر، آن هم تا آن لحظه، شنيده 

گو   را دروغعليهم السالم، صديقه طاهره و اهل بيت عليه السالممؤمنان على  نشده است و او با اين روايت، امير

 .توانيم اين حديث را بپذيريم شمرده است، نمى

 اين، يكى از حافظان بزرگ اهل سّنت يعنى حافظ كبير ابومحمد عبدالرحمان بن يوسف ابن افزون بر

 4.، نيز اين حديث را دروغ دانسته و به ساختگى بودن آن تصريح كرده است283 خراش، متوفاى سال

 :گويد فخر رازى نيز در اين باره مى

را بدانند، تنها ) صلى اهللا عليه وآلهيعنى ارث بردن از پيامبر (اند كه حكم اين مسأله  كسانى كه نياز داشته«

 .اند  و عباس هستند كه خود از بزرگان اهل زهد، علم و دين بودهعليهما السالمفاطمه، على 

دانسته به هيچ وجه از پيامبر ارث نخواهد  مى چرا كه ؛اما ابوبكر به دانستن اين مسأله نيازى نداشته است

 .برد

پس چگونه ممكن است كه پيامبر اين مسأله را با كسى كه به آن هيچ احتياجى ندارد در ميان بگذارد، اما 

 5»!كسانى را كه به دانستن حكم آن بسيار نياز دارند، از آن آگاه نسازد؟

  از ابوبكر عليهاسالم اهللاخشم حضرت زهرا 

 بر ابوبكر خشم گرفت و عليها السالمنكته ديگر آن كه در پى اين حادثه، صديقه طاهره حضرت فاطمه زهرا 

بخارى اين مسأله را از زبان . سوگند ياد كرد كه هيچ گاه با او سخن نگويد و تا زمان شهادت از او دورى گزيد

 :گويد او مى. عايشه نقل كرده است

                                                           
 .14071، حديث 605 / 5: كنز العمال، 20: الصواعق المحرقه، 28: تاريخ الخلفاء: ك.ر.  1

 و 121 / 2: ، غزالىالمستصفى فى علم االصول، 181 و 180 / 2: ، رازىالمحصول فى علم االصول، 59 / 2: ، ابن حاجبشرح المختصر: ك.ر.  2

 .77 ـ 75 / 2: ، آمدىاالحكام فى اصول االحكام، 122

 .278  /5: شرح المقاصد، 355 / 8: شرح المواقف: ك.ر.  3

 .510 / 13: سير اعالم النبالء، 284 / 2: تذكرة الحفاظ: ك.ر.  4

 .210 / 9: تفسير رازى.  5
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صلى اى را به سوى ابوبكر گسيل داشت تا ميراثى را كه پيامبر  ، فرستادهصلى اهللا عليه وآلهدختر پيامبر فاطمه، «

 يعنى آن چه را كه خداوند در مدينه به پيامبر بخشيده بود و فدك و بقيه ؛ براى او به جاى نهاده بوداهللا عليه وآله

 .خمس خيبر را، مطالبه نمايد

نهيم و آن  ما پيامبران ارثى از خود به جاى نمى«:  فرمودصلى اهللا عليه وآلهپيامبر خدا : اما ابوبكر در پاسخ گفت

برند و به خدا  بهره مى) بيت المال(خاندان محمد فقط از اين مال » ماند، صدقه است چه از ما به جاى مى

سازم و در   خارج نمىسوگند كه من هيچ چيز از صدقه رسول خدا را از آن حالتى كه در عهد رسول خدا داشته

 .كنم كه پيامبر با آن برخورد كرده است دهم و همان گونه با آن برخورد مى آن تغييرى نمى

 .بدين ترتيب ابوبكر از اعطاى آن چه فاطمه مطالبه كرده بود، خوددارى كرد

 شش ماه او. فاطمه نيز بر اوخشم گرفت و از او دورى گزيد و با وى سخنى نگفت تا آن كه از دنيا رفت

 .پس از پيامبر زنده بود

آن كه ابوبكر را از آن آگاه سازد،  هنگامى كه فاطمه از دنيا رفت، همسرش على او را شبانه دفن كرد و بى

 1.خود بر او نماز گزارد و تا فاطمه زنده بود على در ميان مردم وجاهت داشت

 :نويسد  پس از تصرّف در اين حديث مىالمرتضىجالب توجه است كه نويسنده كتاب 

دهد و از جمله مسائلى است كه طبيعت انسان، و  امثال اين حوادث در جوامع بشرى، بسيار رخ مى«

 (!!)»كند تضا مىچه معتقد است، آن را اق چه دانسته و به آن احساسات، عاطفه و قانع بودن او به آن

 :فرمايد مىعليها السالم  درباره جايگاه فاطمه صلى اهللا عليه وآلهاما اين در حالى است كه پيامبر خدا 

 ؛إنّ اهللا ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها

 .گردد شود و با رضايت او راضى مى خداوند با خشم فاطمه خشمگين مى

صلى اهللا عليه جو بايد توجه كند كه چگونه بعضى، سخنانى در مقابل سخنان رسول خدا  بنابراين، خواننده حق

 !!رانند  به زبان مىوآله

 :توان به افراد زير اشاره كرد اند، مى از كسانى كه اين حديث را روايت كرده

 2. خويشمسند در عليهما السالمامام على بن موسى الرضا .  1

 3.خودمعجم  در 252حافظ ابوموسى ابن مثّنى بصرى، متوفاى سال .  2

 287.4حافظ ابوبكر بن ابى عاصم متوفاى سال .  3

 1. خودمسند در 307ال حافظ ابويعلى موصلى متوفاى س.  4

                                                           
 .5/152: د و السيرهكتاب الجها: صحيح مسلم، 5/82: باب غزوه خيبر: صحيح بخارى.  1

 .39: ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى.  2

 .همان.  3

 .202 / 3: شرح المواهب اللدنية، 378 / 4: االصابة فى معرفه الصحابة.  4
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 2. خودمعجم در 360حافظ ابوالقاسم طبرانى متوفاى سال .  5

 405.3حافظ حاكم نيشابورى، متوفاى سال .  6

 4.شرف النبوة در 406ل حافظ ابوسعد خرگوشى متوفاى سا.  7

 5.فضائل الصحابة در 430حافظ ابونعيم اصفهانى متوفاى سال .  8

 630.6حافظ ابوالحسن ابن اثير متوفاى سال .  9

 643.7حافظ محب الدين بن نجار بغدادى متوفاى سال .  10

 654.8حافظ ابوالمظفر سبط ابن جوزى متوفاى سال .  11

 694.9حافظ محب الدين طبرى متوفاى سال .  12

 742.10حافظ ابوالحجاج مزّى متوفاى سال .  13

 11. 852حافظ ابن حجر عسقالنى متوفاى سال .  14

 954.12حافظ ابن حجر هيتمى مكى متوفاى .  15

 1122.13بوعبداهللا زرقانى مالكى متوفاى حافظ ا.  16

 14.حافظ على متقى هندى.  17

 : در سخن ديگرى فرمودصلى اهللا عليه وآلهچنين پيامبر خدا  هم

 ؛إنَّ فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني، أو فمن أغضبها أغضبني

هر كس او را به خشم آورد مرا : كه فرمود يا اين. هر كه او را بيازارد، مرا آزرده است. فاطمه پاره تن من است

 . ...به خشم آورده است

                                                                                                                                                                      
 .34238، حديث 111 / 12: كنز العمال: ك.ر.  1

 .108 / 1: المعجم الكبير.  2

 .154 / 3: المستدرك على الصحيحين.  3

 .39: ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى.  4

 . 34238، حديث 111 / 12: كنز العمال: ك.ر.  5

 .522 / 5: اسد الغابة فى معرفة الصحابة.  6

 .37725، حديث 674 / 13: كنز العمال: ك.ر.  7

 .310: تذكرة خواص االمة.  8

 .39: ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى.  9

 .250 / 35: تهذيب الكمال.  10

 .469 / 12: تهذيب التهذيب، 378 / 4: االصابة فى معرفة الصحابة.  11

 .105: الصواعق المحرقة.  12

 .202 / 3: شرح المواهب اللدنية.  13

 .674 / 13 و ج 111 / 12: كنز العمال.  14
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 :اند اين حديث را نيز محدثان زير روايت كرده

 .محمد بن اسماعيل بخارى.  1

 .مسلم بن حجاج نيشابورى.  2

 .ترمذى.  3

 .نسائى.  4

 .ابوداوود.  5

 .احمد بن حنبل شيبانى.  6

 .حاكم نيشابورى.  7

 .بيهقى.  8

 1.ابونعيم اصفهانى.  9

 وصيت كرد كه شبانه دفن شود و هيچ يك از عليها السالمبه همين دليل است كه حضرت صديقه طاهره 

 .اند، بر او نماز نگزارند كسانى كه آن حضرت را آزار داده و خشمگين ساخته

هاى زير را نام  انيم شخصيتتو اين مسأله از ضروريات تاريخ اسالم است كه از روايان اهل سّنت آن مى

 :ببريم

 .بخارى در باب فرض الخمس.  1

 .مسلم در كتاب الجهاد والسير.  2

 .محمد بن سعد.  3

 .طحاوى.  4

 .طبرى.  5

 .حاكم نيشابورى.  6

 .بيهقى.  7

 .ابونعيم اصفهانى.  8

 .ابن عبدالبرّ.  9

 .محى الدين نووى.  10

 .ابوبكر هيثمى.  11

                                                           
، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل صحيح مسلم، 210 / 4: صّلى اهللا عليه وآله، كتاب بدء الخلق، باب مناقب قرابة رسول اهللا صحيح البخارى.  1

عليه  خصائص اميرالمؤمنين، 3961، حديث 360 / 5: رضى اهللا عنها، فضل فاطمة سنن ترمذى، 141 / 7: معليها الصالة والسالفاطمة بنت النبى 

المستدرك على  ؛332 و 323 و 238 / 4: مسند احمد بن حنبلباب ما يكره ان يجمع بينهن من النساء، : سنن ابى داود، 121: السالم

 .174 و 40 / 2: حلية االولياء ؛64 / 7: ، بيهقىالسنن الكبرى ؛158 / 3: الصحيحين
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 .ابن اثير جزرى.  12

 1.ابن حجر عسقالنى.  13

.  خويش آورده استصحيح و عباس با عمر را مسلم در عليه السالمچنين ماجراى برخورد حضرت على  هم

 :متن اين حديث چنين است

.  جانشين رسول خدا هستممن:  رحلت كرد، ابوبكر گفتصلى اهللا عليه وآلههنگامى كه رسول خدا : عمر گفت

كردى و اين  ميراث پسر برادرت را طلب مى) يعنى عباس(پس شما دو نفر به نزد او آمديد در حالى كه تو 

 .نمود ميراث همسرش از پدر را مطالبه مى) عليه السالميعنى اميرالمؤمنين على (

گذاريم،  ارثى از خود به جا نمى) يامبرانپ( ما«:  فرمودصلى اهللا عليه وآلهرسول خدا : ابوبكر در پاسخ شما گفت

 .»ماند، صدقه است آن چه از ما بر جاى مى

 .پنداشتيد گو، معصيت كار، نيرنگ باز و خائن مى اما شما دو نفر او را دروغ

 (!)يافته و پيرو حق بود  داند كه او راستگو، نيكوكار، هدايت در حالى كه خداوند مى

 و جانشين ابوبكر هستم، اما صلى اهللا عليه وآله من جانشين رسول خدا: فتمهنگامى كه ابوبكر درگذشت من گ

 2.شما مرا نيز دروغگو، معصيت كار، نيرنگ باز و خائن شمرديد

ى تحريف كرده بخارى نيز اين حديث را نقل كرده است، اما در آن دست برده و آن را به اشكال گوناگون

باب حبس نفقة «، »كتاب المغازى«در » باب حديث بنى النضير«و » باب فرض الخمس«اين حديث در . است

باب ما يكره من «و » كتاب الفرائض«در » ال نورث: باب قول النبى«، »كتاب النفقات«در » الرجل قوت سنته

 3.است آمده صحيح بخارى، در »كتاب االعتصام«در » التعمق والتنازع

 :اند دانسته از ابن عباس اين گونه نقل كرده4احمد بن حنبل و بزّار، كه البته بزّار سند اين حديث را حسن

 در آن عليه السالم درگذشت و ابوبكر بر جاى او نشست، عباس با على صلى اهللا عليه وآلههنگامى كه پيامبر خدا «

 .بر جاى مانده بود، دچار نزاع شده بودصلى اهللا عليه وآله چه كه از پيامبر 

پس من نيز . او بدان دست نزد. استاين چيزى است كه از پيامبر بر جاى مانده : ها گفت ابوبكر به آن

 .زنم بدان دست نمى

اين چيزى است كه ابوبكر : در زمانى كه عمر به جاى ابوبكر نشست، او نيز در پاسخ به منازعه آن دو گفت

 .زنم بدان دست نزده است پس من نيز بدان دست نمى

                                                           
 6: السنن الكبرى ؛162 / 3: المستدرك على الصحيحين ؛162 / 3: تاريخ الطبرى ؛29 / 8: الطبقات الكبرى ؛10 ـ 2 / 6: البدايه و النهايه: ك.ر.  1

فتح  ؛540 / 5: الكامل فى التاريخ ؛211 / 9: مجمع الزوائد ؛77 / 12: شرح مسلم ؛1898 / 4: االستيعاب ؛43 / 2: حلية األولياء ؛396 و 300/ 

 .167 / 3: البارى

 .152 / 5: ، كتاب الجهاد، باب حكم الفئصحيح مسلم.  2

 .9/754 و ج 8/551 و ج 7/120 و ج 5/188 و ج 4/503: صحيح بخارى: ك.ر.  3

 .حديث حسن به اصطالح اهل تسّنن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند.  4
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را به نزد او بردند، او سكوت كرد و ، نزاع خود عليه السالمپس از به خالفت رسيدن عثمان نيز، عباس و على 

 .سر خويش را پايين افكند

تو را سوگند ! اى پدر: ترسيدم كه پدرم آن را بستاند، پس با دست به پشت او زدم و گفتم: ابن عباس گويد

 1.دهم كه آن را واگذار مى

 :اينك نكاتى چند قابل توجه است

سالم بوده است، نه حضرت فاطمه عليه السالم  كسى كه همراه عباس آمده، اميرمؤمنان على آن كهنخست 

 .اهللا عليها

 .اند، نه به نزد ابوبكر  آن دو به نزد عمر رفتهدوم آن كه

 عمر، درباره خود و ابوبكر، سخنى گفت كه مسلم آن را نقل كرده و بخارى به تحريف آن سوم آن كه

 .زده است ده نيز به تبعيت از او دست به تحريفپرداخته و نويسن

چه كه در منابع اصلى اهل سنّت آمده  هايى از تفصيل ماجرا بود كه با استناد به آن آن چه گذشت، گوشه

تواند عقل خود را داور قرار داده و به مقتضاى دين و انصاف  اكنون خواننده گرامى، خود مى. است، مطرح شد

 .حكم نمايد

 

  صلى اهللا عليه وآله بعد از رسول خدايها السالمعلفاطمه 

 :نويسد  مى87نويسنده در ادامه و در صفحه 

... و شبانه دفن شده است... ، شش ماه پس از رحلت پيامبر، درگذشتهرضى اهللا عنهاطبق روايت مشهورتر، فاطمه 

 .او براى على، حسن، حسين، محسن و ام كلثوم را به دنيا آورد

 :گوييم يدگاه مىدر پاسخ اين د

، شش ماه پس از پيامبر در قيد حيات بوده و در نهايت در حالى كه از ابوبكر سالم اهللا عليهااگر فاطمه .  1

 دورى گزيده و با او بيعت نكرده بود، درگذشته است، پس با چه كسى بيعت نموده است؟

 !وده است؟بعليه السالم امام او كه بوده است؟ آيا او كسى جز اميرمؤمنان على 

 ! شبانه به خاك سپرده شد؟سالم اهللا عليهاچرا حضرت زهرا .  2

 ، كجاست؟عليه السالممحسن، فرزند اميرمؤمنان على .  3

 او چه زمانى متولد شد؟

 !سرنوشت او چه بوده است؟

 

                                                           
 .14044، حديث 586 / 5: كنز العمال: ك.ر.  1
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 :نويسد  با ذكر اين عنوان مى88در صفحه 

 بيعت سرور ما على) 16

 .هاى تاريخى متفاوتى در دست است  اخبار و گزارشمعليه السالدرباره زمان بيعت على 

 :گويد كند و مى آن گاه نويسنده حديثى را از بيهقى نقل مى

هنگامى كه فاطمه شش ماه .  براى رعايت حال فاطمه، با ابوبكر بيعت نكردعليه السالممشهور آن است كه على 

 . ...درگذشت، على نيز با ابوبكر بيعت نمودپس از رحلت پيامبر 

 

  با ابوبكر بيعت كرد؟عليه السالمآيا اميرالمؤمنين 

 :كنيم اين ديدگاه را با چند پرسش مطرح مى

  با ابوبكر بيعت كرد؟عليه السالمآيا على 

 بيعت او چگونه بود؟

 چه زمانى بيعت كرد؟

 حتى به اجبار و اكراه نيز با ابوبكر بيعت نكرده السالمعليه على : اند برخى از دانشمندان اهل تحقيق گفته

 .شود بنابراين، مباحث مربوط به كيفيت و زمان بيعت آن حضرت، بر مبناى بيعت كردن او مطرح مى. است

چندين تن از دانشمندان سرشناس اهل سّنت :  بايد گفتعليه السالمدرباره چگونگى بيعت امير مؤمنان على 

 پس از تهديد شدن به مرگ عليه السالماند كه بيعت اميرمؤمنان على   و ديگران روايت كردههم چون ابن قتيبه

 ...و در حالى صورت گرفته كه شمشير بر فراز سر آن حضرت بوده است

او .  انجام پذيرفته استعليها السالمدرباره زمان اين بيعت، بخارى روايت كرده است كه پس از صديقه طاهره 

 :گويد مى

به همين دليل فاطمه بر او خشم . وبكر از انجام خواسته فاطمه سرباز زد و چيزى از آن را به او نداداب«

 .گرفت و از او دورى گزيد و با وى سخن نگفت تا آن كه درگذشت

هنگامى كه او درگذشت، همسرش على او را . ، در قيد حيات بودصلى اهللا عليه وآلهاو شش ماه پس از پيامبر 

 .آن كه ابوبكر را آگاه كند، خود بر او نماز گزارد  كرد و بىشبانه دفن

در . على در زمان حيات فاطمه در ميان مردم وجاهت داشت، اما پس از درگذشت او، از مردم كناره گرفت

اين زمان بود كه درخواست كرد كه با ابوبكر مصالحه و بيعت كند و اين در شرايطى بود كه او در چند ماه 

 . كارى را انجام نداده بودگذشته چنين
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در پى اين درخواست، كسى را به سوى ابوبكر فرستاد و به او پيام داد كه به نزد او برود و كسى را نيز با 

 1.»...خود همراه نسازد، چرا كه از حضور عمر، كراهت داشت و ناخشنود بود

 نيز عليه السالم، با ابوبكر بيعت نكرد و درگذشت، اميرمؤمنان على عليها السالموايت، حضرت فاطمه بنابراين ر

 پس از وفات حضرت عليه السالمو اين زمانى بود كه على . بيعت كردعليها السالم پس از شهادت حضرت فاطمه 

 . از مردم كناره گرفتعليها السالمفاطمه 

 . مجبور شد بيعت نمايدمعناى اين عبارت آن است كه او

 بيعت كرده است، بايد بدانيم كه اين مسأله پس از وفات عليه السالمبنابراين، اگر بپذيريم كه حضرت على 

هاى ديگر نيز در قيد حيات   سالعليها السالم و از روى اجبار و كراهت بوده است و اگر فاطمه عليها السالمفاطمه 

 صلى اهللا عليه وآله زيرا او خود خليفه بالفصل پس از پيامبر خدا ؛كرد  بيعت نمىعليه السالمبود، حضرت على  مى

 .بود

 .هاى مستقل و مفصل به اثبات رسيده است اين حقيقت با داليل عقلى و نقلى، در كتاب

                                                           
 .252 / 5: ، كتاب المغازى، باب غزوة خيبرصحيح بخارى.  1
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مطالب مذكور در . ها را مناقب عمر قرار داده است نويسنده اين فصل را با مطالبى آغاز كرده و آن

 .، هيچ ارتباطى با موضوع كتاب ندارد114 تا 97صفحات 

 .پردازيم، اگرچه مباحث بسيارى درباره اين مطالب وجود دارد از اين رو ما نيز به آن نمى

 

  با عمرالسالمعليه رابطه اميرالمؤمنين على ) 17

در . خورد  به چشم مى103تنها بخش مطالب صفحات فوق الذكر كه با موضوع مرتبط است، در صفحه 

 :خوانيم اين صفحه مى

نمود و با حكم  على براى سرور ما عمر، ناصحى امين بود كه به راه حل مشكالت آگاه بود، شبهات را دفع مى

 :جا بود كه سرور ما عمر گفت ين مسأله تا بدانا. ساخت و قضاوت خويش معضالت را مرتفع مى

 ؛لوال على لهلك عمر

 .شد اگر على نبود، البته عمر هالك مى

» اى است كه ابوالحسنى براى حل آن نيست  قضيه؛قضية وال أبا حسن لها«در تاريخ و ادب نيز جمله 

 .ضرب المثل شده است

 : فرمودصلى اهللا عليه وآلهدر روايتى پيامبر 

 ؛م عليأقضاه

 .ها به حكم و قضاوت كردن، على است توانمندترين آن

عمر به هنگام عزيمت به بيت المقدس، على را جانشين خود ساخت، على نيز دختر خود ام كلثوم را به ازدواج 

 .كند و اين بر اكرام عمر از سوى على و ارتباطش با وى داللت مى. عمر درآورد

 

 بررسى و نقد اين ديدگاه

 :نماييم اه را از چند محور بررسى و نقد مىاين ديدگ

، اگر بر چيزى داللت كند، تنها بر السالم عليه  سخنان مشهور عمر درباره اميرمؤمنان علىنخست آن كه

 .جهل و نادانى عمر به احكام شرعى و سرگردانى او در برابر مشكالت علمى و قضاياى پيش آمده داللت دارد
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خواهد سيره، خصايص و مواهب   نويسنده كه در مقدمه كتاب ادعا كرده مىبنابراين، شايسته آن بود كه

طرفانه، مورد بررسى قرار دهد، به آن چه ما   را، در قالب پژوهشى تاريخى و بىعليه السالماميرمؤمنان على 

 ...!كند را در چهره يكى از قاضيان حكومت عمر، ترسيم عليه السالمگفتيم تصريح نمايد، نه آن كه حضرت على 

 خود روايت صحيحدرباره عمر همان چيزى است كه مسلم در عليه السالم  نظر حضرت على دوم آن كه

دانست تا بخواهد   نمىصلى اهللا عليه وآله او اصالً عمر را خليفه بر حق پيامبر خدا ؛كرده و ما بدان اشاره نموديم

 .م و شريعت را از بازى و تحريف نگاه داردكوشيد تا حد امكان اسال  بلكه مى؛براى او ناصحى امين باشد

 با عمر را عليه السالمگران، روايت تاريخى ازدواج دختر اميرمؤمنان على   بسيارى از پژوهشسوم آن كه

اساس و  شود، بى ها نقل مى اند و مشخص شده آن چه در اين باره در برخى كتاب مورد بررسى قرار داده

 .غير واقعى است

 1.ايم كه به چاپ رسيده است جداگانه در اين موضوع به رشته تحرير درآوردهما نيز پژوهشى 

شهر علم و دانش نبوى است، حقيقت  كه دروازه عليه السالم در موارد بسيارى حضرت على چهارم آن كه

قضايا و راه درست را به عمر آموخته است تا مبادا جهل و نادانى او نسبت به مسائل، به وهن اسالم و خوارى 

 .مسلمانان بينجامد

 .كند ها را انكار نمى ها حقايقى است كه هيچ مسلمانى آن اين

                                                           
 .هاى اعتقادى، از همين نگارنده  از سلسله پژوهش1 شماره ازدواج ام كلثوم با عمرك كتاب .ر.  1
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 :نويسنده در اين فصل عناوين زير را آورده است

 ـ بيعت با عثمان،

 ـ جايگاه دينى و اجتماعى عثمان،

 ـ فتوحات دوره عثمان و گسترش سرزمين حكومت اسالمى،

 ـ شاهكار جاودان عثمان،

 ـ مشكالت عثمان در امر خالفت،

 گرفتن فتنه،ـ اوج 

 ـ محاصره عثمان،

 (!!)ـ شهادت عثمان

 ـ نقش اساسى سرورمان حضرت على در حمايت از عثمان،

 .ـ تاثير باورهاى دينى در عثمان و سيره و جايگاه رفيع او در اسالم

 

 .مرتبط نيستعليه السالم چنان كه پيداست، بيشتر اين عناوين با امير مؤمنان على 

ر مطالب نويسنده در اين فصل، عباراتى است كه از استاد كرد على و محمود عباس ناگفته نماند كه بيشت

 .عقّاد نقل كرده است

 زيرا نويسنده در صدد دفاع از عثمان ؛بينيم در اين مجال، به نقد آن چه كه در اين فصل آمده، نيازى نمى

 .اند اى است كه چهره تاريخ را سياه و صورت اسالم را زشت ساخته و بنى اميه

دردآورتر اين كه او در دو فصل بعدى كوشيده است سركشى باغيان و خروج خوارج عليه امير مؤمنان على 

 . را توجيه نمايدعليه السالم

 چراكه هدف، آگاه ساختن ؛تر از پرداختن به آن است به همين دليل، نپرداختن به مطالب وى، شايسته

 .هاى او بود انى او و روشن ساختن اهداف و انگيزههاى شيط خوانندگان از دسائس نويسنده، كوشش

 ؛ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا من الشاهدين

 

 ؛وصلّى اهللا على سيدنا محمد وآله الطاهرين

 .والحمد هللا رب العالمين
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