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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 سرآغاز

 به صلى اللّه عليه وآلهترين دين اهلى با بعثت خامت االنبياء، حضرت حممد مصطفى  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان اهلى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت ت پيامجهانيان عرضه شد و آئني و رسال

سه سال زمحات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسالم در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست
 . و مجعى از ياران باوفايش، متامى جزيرة العرب را فرا گرفتصلى اللّه عليه وآله

 به صورت علىن، از جانب خداى منان به احلجه، در غدير خم و ادامه اين راه اهلى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السالم  يعىن امري مؤمنان على صلى اللّه عليه وآلهخنستني رادمرد عامل اسالم پس از پيامرب خدا 

، نعمت اهلى متام و دين اسالم عليه السالمدر اين روز، با اعالن واليت و جانشيىن حضرت على 
اين چنني شد كه كفرورزان و . ِن مورد پسند حضرت حق اعالم گرديدتكميل و سپس به عنوان تنها دي

 .مشركان از نابودى دين اسالم مأيوس گشتند

ـ مسري  هاىي از پيش مهيا شده با توطئه ، ـصلى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامرب 
 منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را صلى اللّه عليه وآلههدايت و راهربى را پس از رحلت پيامرب خدا 

آنان از مهان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع . بستند و مسلمانان را در حتير و سردرگمى قرار دادند
هاى شيطاىن، حقايق اسالم را  كتابت احاديث نبوى، جعل احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .اى سياه شك و ترديد قرار دادندـ پشت ابره تاب بود كه مهچون آفتاب جهان ـ

، صلى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسالم و سخنان درربار پيامرب خدا  بديهى است كه على رغم مهه توطئه
 و مجعى از اصحاب و ياران باوفا، در عليهم السالم، اوصياى آن بزرگوار عليه السالمتوسط امري مؤمنان على 

آنان با بيان حقايق، . اى از زمان، به نوعى جلوه منوده است برههطول تاريخ جارى شده و در هر 
ها و پندارهاى واهى شياطني و دمشنان اسالم را پاسخ داده و حقيقت را براى مهگان  ها، شبهه دودىل

 .اند آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باوراىن مهچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصري، 
مهچون ستارگاىن پرفروز .  . . الدين، اميىن و حامد حسني، سيد شرف ه حلّى، قاضى نوراللّه، مريعالّم



 P

، عليهم السالم چرا كه اينان در مسري دفاع از حقايق اسالمى و تبيني واقعيات مكتب اهل بيت ؛درخشد مى
 . . . اند گوىي شبهات پرداخته با زبان و قلم، به بررسى و پاسخ

 ما، يكى از دانشمندان و انديشمنداىن كه با قلمى شيوا و بياىن رسا به تبيني حقايق و در دوران
 پرداخته است، عليه السالمتابناك دين مبني اسالم و دفاع عاملانه از حرمي امامت و واليت امري مؤمنان على 

 .باشد پژوهشگر واالمقام حضرت آيت اللّه سيد على حسيىن ميالىن، مى

، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن حمقّق نستوه را در دستور سالمىمركز حقايق ا
ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان  كار خود قرار داده و با حتقيق، ترمجه و نشر آثار معظّم له، آن

 .و تشنگان حقايق اسالمى قرار دهد

را با " فارسى زبانان"ظّم له است كه اينك كتاىب كه در پيش رو داريد، ترمجه يكى از آثار مع
 .سازد حقايق اسالمى آشنا مى

اميد است كه اين تالش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه األعظم، حضرت وىلّ عصر، امام زمان 
 . قرار گريدعجل اللّه تعاىل فرجه الشريف

 
 مركز حقايق اسالمى
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 بسم اللّه الرمحن الرحيم

 احلمد للّه رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله

 .الطّاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أمجعني من األولني واآلخرين 

 گفتار پيش

عليه السالم هاى امامت امري مؤمنان على  هاىي كه ارائه شد، برگزيده دليل با توجه به سلسله پژوهش

ما در متام اين موارد از .  و عقل بيان كردميصلى اللّه عليه وآلهاكرم  يدگاه قرآن كرمي، سنت پيامربرا از د
ها درباره امامت معترب و الزم  هاىي را كه آن سنت خارج نشدمي و شرط روش دانشمندان علم كالِم اهل

 .دانند، رعايت كردمي مى

دانند و بر مهني اساس براى امام خصوصيات و  اهل سنت امامت را به اختيار و انتخاب مردم مى
 .ها براى امامت صالحيت پيدا كند دانند تا به سبب دارا بودن آن هاىي را الزم مى شرط

ما اين نوشتار را طبق مهان شروط معترب و الزم و بر اساس گفتار بزرگان و علماى اهل سنت 
 . را ثابت منودميلسالمعليه اعلى  مؤمنان حتقيق و بررسى كرده و امامت امري

كنيم، زيرا آن  اكنون براى تكميل آن مطالب، در مورد داليل اهل سنت بر امامت ابوبكر حبث مى
هاى متعددى دارمي، اهل سنت نيز به نظر خودشان براى  دليلعليه السالم سان كه ما بر امامت امري مؤمنان 

ها بر حسب معيارهاى علمى  پردازمي تا ارزش آن ها مى امامت ابوبكر داليلى دارند، لذا به بررسى آن
 .آشكار گردد

ما در اين نوشتار نيز به آداب و روش حبث و مناظره ملتزم خواهيم بود و بديهى است كه اساس 
هاى ارائه شده بايسىت مورد قبول هر دو طرف باشد، و يا دليل هر  مناظره اين گونه است كه يا دليل

 باشد، تا به اين وسيله بتواند با طرف مقابل مناظره منوده و او را به پذيرش گروه مورد قبول طرف مقابل
 .وادارد

نشينم و  سنت به حبث و مناظره مى ها و گفتار دانشمندان اهل ما در اين موضوع بر اساس كتاب
 به آداب حبث و مناظره، متانت در كالم و عدم تعصب ملتزم هستيم تا روشن شود كه داليل ايشان در

توانند  و اگر چنني باشد پس چگونه مى. خالفت ابوبكر، طبق گفتار علماى آنان نيز متام و كامل نيست



 S

ها را قبول نداشته و به آن استدالل  هاىي وادار كنند كه حتى بزرگان خودشان آن ما را به پذيرش دليل
 !كنند؟ منى

كنيم كه  سنت استناد مى هاى علم عقايد اهل ترين و مشهورترين كتاب در اين حبث بر مهم
 :عبارتند از

 .شرح مقاصد و شرح مواقف در علم كالم، مواقفكتاب 

. اند شده هاى علميه تدريس مى ها در قرن هشتم و م هجرى تأليف شده و در حوزه اين كتاب
 .اند ها نوشته هاى زيادى بر اين كتاب ها و حاشيه اساتيد فن از اهل سنت شرح

 مراجعه كنيد خواهيد ديد كه صاحب كتاب درباره آن سه كتاب چه  الظنونكشفاگر به كتاب 
 .ها نوشته شده است هاى بسيارى بر اين كتاب ها و شرح يابيد كه حاشيه گفته است، و مى

ها گرد  ها بر اساس آن ها از حلاظ اعتبارى حموريت دارند و بقيه كتاب از طرىف اين كتاب
 .كنند ها استناد و اعتماد مى سنت به آن مهگان هستند و اهلاند و مهچنني مورد قبول  آمده
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 بخش يكم

 هاى خالفت ابوبكر ترين دليل مهم
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 هاى اهل سنّت بر امامت ابوبكر ترين استدالل مهم

منت . كنيم اند بررسى مى سنت بر امامت ابوبكر ارائه كرده هاىي را كه اهل ترين دليل اكنون مهم
 :ه است اين گونشرح مواقف

امامت طبق اعتقاد ما .  است)١(صلى اللّه عليه وآلهدر مورد امام به حق بعد از رسول اللّه : مقصد چهارم

 . على استصلى اللّه عليه وآلهخمصوص ابوبكر است وىل به اعتقاد شيعه امام به حق پس از پيامرب 

 :مناييم ما در اين موضوع دو راه ارائه مى

 . ـ راه تعيني امام سخن صريح پيامرب است١

 . ـ راه تعيني امام امجاع مردم است٢

 و اما امجاع نيز بر غري ابوبكر )٢( بعد از پيامرب سخىن از خدا و رسولش ديده نشده استاما درباره امامت

 .ـ ندارمي اند  امت اتفاق كردهكه ـ

على و [سپس آن دو نفر . )٣(ابوبكر، على و عباس: يابد فقط بر حقانيت امامت سه نفر امجاع حتقّق مى

ها با او   طور حتم آن پس اگر ابوبكر بر حق نبود به؛كه خمالفىت با ابوبكر نكردند  به جهت اين]عباس

 .كردند منازعه مى

 .)٤(شود بنا بر اين دليل امامت ابوبكر از طريق امجاع، كامل و متام مى

 در مورد امامت ابوبكر يافت صلى اللّه عليه وآلهدر اين استدالل اعتراف شد كه كالم صرحيى از پيامرب 
ل بر امامت ابوبكر، مهان امجاع و نبودن سخن صريح از رسول خدا از اين رو خنستني دلي. نشده است

 .استصلى اللّه عليه وآله 

 :گويد هاى ثبوت امامت مى  در حبث سوم در راهشرح مقاصدنويسنده 

                                                           
) ابتر( به صورت ناقص اللّه عليه وآله صلى خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامرب) ١(

 .امي ردهصلوات را به صورت كامل آو آمده است، ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
كنند   گرچه ادعا مى؛كند كه هيچ روايىت درباره امامت ابوبكر وجود ندارد  در اين فراز اعتراف مىشرح مواقفنويسنده ) ٢(

 . نيز هيچ روايىت وجود نداردعليه السالمكه براى امامت على 
 .شود منظور اين است كه اين شبهه بني اين سه نفر منحصر مى) ٣(
 .٣٥٤ / ٨: شرح املواقف) ٤(
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اما سخن صريح در حق ابوبكر موجود نيست، وىل او . )١(راه تعيني امام يا سخن صريح است، يا اختيار امت

 .)٢(با اتفاق و امجاع مردم به امامت نصب شده است

 نرسيده و تنها دليل صلى اللّه عليه وآله صرحيى از پيامربپس آشكار شد كه درباره امامت ابوبكر كالم 
 .بر امامت او مهان امجاع و اتفاق امت است

لذا مهان گونه كه ما از . كنند راه افضليت است راه سومى كه اهل سنت در اين زمينه مطرح مى
ظر دارند، بعضى ها اختالف ن كنند، وىل در اين مورد آن ها نيز حبث مى كنيم آن افضليت حبث مى

 .دانند و بعضى هم منكر آن هستند افضليت را براى دارنده مسند امامت شرط مى

كند، اصرارى بر افضل و برتر بودن ابوبكر  بنا بر اين كسى كه اعتبار افضليت را در امام انكار مى
ر است كه بر داند ناگزي  وىل كسى كه افضليت را در امام معترب مى؛بن روزان ندارد، مثل فضل

 .افضليت و برتر بودن ابوبكر اصرار ورزد، چرا كه چنني كسى به امامت ابوبكر معتقد است

تيميه است و به خاطر مهني مطلب اصرار دارد  داند ابن از كساىن كه افضليت را در امام معترب مى
 استدالل عليه السالمى على چه را كه اماميه بر افضليت و برتر كه ابوبكر از مهه اصحاب برتر است و آن

 .كند اند تكذيب مى كرده

                                                           
و معناى اين دو . گويد اختيار مىمقاصد كتاب امجاع، و شارح : گويد  مىمواقفكه نويسنده كتاب  جالب توجه اين) ١(

 .واژه متفاوت است كه در جاى خود توضيح داده خواهد شد
 .٢٥٥ / ٥: شرح املقاصد) ٢(
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 بخش دوم

 هاى فضيلت و برترى ابوبكر ترين دليل مهم
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 هاى اهل سنّت در برترى ابوبكر دليل

 : چنني آمده استشرح مواقف و مواقفدر كتاب 

شتر علماى پيشني معتزله ما و بي. استصلى اللّه عليه وآله درباره برترين مردم بعد از رسول خدا : مقصد پنجم

خدا  دانيم و به اعتقاد شيعه و بيشتر علماى متأخر معتزله، على برترين فرد پس از رسول ابوبكر را برتر مى

 .)١( استصلى اللّه عليه وآله

افضليت تر گفتيم، روشن شد كه داليل اهل سنت بر امامت ابوبكر امجاع و  چه كه پيش بنا بر آن
 بر صلى اللّه عليه وآلهاست، البته اگر افضليت او را معترب بدانند و هيچ حديث و سفارشى از پيامرب خدا 

 .امامت ابوبكر نداشته باشند

صلى اللّه عليه نص صريح پيامرب ( از هر سه طريق عليه الصالة والسالمما در اثبات امامت امري مؤمنان على 

 .كنيم ها صرف نظر مى جا از ذكر آن توانيم به نتيجه برسيم اما اين مى) ، امجاع و افضليتوآله

 بر امامت صلى اللّه عليه وآله اكرم كنند كه هيچ حديث و كالم صرحيى از پيامرب آنان اعتراف مى
 .ابوبكر وجود ندارد

 .ماند بنا بر اين بر امامت ابوبكر فقط دو طريق ادعاى افضليت و امجاع باقى مى

 :كنيم اند بررسى مى هاىي را كه در مورد افضليت ابوبكر ارائه كرده لاينك دلي

 دليل اول

جا كه خداوند متعال  آن. اى از قرآن است اولني دليلى كه براى برترى ابوبكر استدالل شده آيه
 :فرمايد مى

 .)٢()ِمن ِنعمة تجزىوما الَِحد ِعنده *  الَّذى يؤتى مالَه يتزكّى*  وسيجنبها االَتقَى(

مهان كسى كه مال خود را . شود  دور داشته مى]آتش سوزان[به زودى باتقواترين مردم از آن «
 .»خبشد تا پاك شود و هيچ كس را نزد او حق نعمىت نيست تا خبواهد او را جزا دهد مى

                                                           
 .٣٦٥ / ٨: شرح املواقف) ١(
 .١٩ ـ ١٧هاى  آيه: سوره ليل) ٢(



 MO

 :گويد  مىشرح مواقفنويسنده 

ـ كه اين آيه در شأن ابوبكر نازل  اند و دانشمندان نيز به اين سخن تكيه كرده اند ـ ان گفتهبيشتر مفسر

تر است،  او باتقواترين مردم است و كسى كه تقوايش از مهه بيشتر باشد در نزد خدا گرامى. شده است

 :فرمايد مىوجلّ  عززيرا خداوند 

)قاكُماللِّه اَت دِعن كُمم١()ِانَّ اَكْر(. 

 .»ترين مشا در نزد خداوند، باتقواترين مشاست مهانا گرامى«

 .ترين مردم است از اين رو ابوبكر در پيشگاه خداوند سبحان بافضيلت

چنني فردى بايد بعد از . تر است تر و بافضيلت از طرىف، شكّى نيست كسى كه در نزد خدا گرامى

پس ابوبكر از مهه . مردم باشد و اين مطلىب است كه اشكاىل در آن نيستخدا امام و پيشواى  رسول

اصحاب برتر است و كسى كه بر مهه امت فضيلت و برترى دارد، مهان براى خالفت بعد از رسول خدا 

 .)٢( معين شده استصلى اللّه عليه وآله

 دليل دوم

 :فرمايد است كه مىصلى اللّه عليه وآله ابوبكر سخن پيامرب اكرم دومني دليل بر افضليت و برترى 

 .)٣(»إقتدوا باللّذين من بعدى ابوبكر وعمر«

 .»ابوبكر و عمر: پس از من به دو نفر اقتدا كنيد«

 هستند و اين صلى اللّه عليه وآله متام مسلمانان مورد خطاب پيامرب خدا فعل امر است از سوىي» اقتدوا«واژه 

بنا بر اين . اقتدا كند) ابوبكر و عمر(پس او هم مأمور است كه به شيخني . شود خطاب شامل على هم مى

 .كنند مهان امام و پيشواست بر على واجب است كه بر آن دو اقتدا كند و كسى كه ديگران به او اقتدا مى

از اين رو، اين سخن پيامرب دليل . اند هايشان روايت كرده اهل سنت اين حديث نبوى را در كتاب
اگر خالفت ابوبكر ثابت شود . بر امامت ابوبكر خواهد بود و خالفت عمر فرع خالفت ابوبكر است

 .كنيم گرچه اكنون درباره خالفت عمر نقد و بررسى منى. خالفت عمر نيز ثابت خواهد شد

 ل سومدلي

 نقل شده است كه صلى اللّه عليه وآله اكرم سومني دليل براى برترى ابوبكر، حديثى است كه از پيامرب
 :الدرداء فرمود حضرتش به اىب

 .»بكر غربت بعد النبيني واملرسلني على رجل أفضل من أيب واللّه ما طلعت مشس وال«

                                                           
 .١٣آيه : سوره حجرات) ١(
 .٣٦٥ / ٨: شرح املواقف) ٢(
 .٧٥ / ٣: ، مستدرك حاكم ٥٧٢ / ٥: ، صحيح ترِمذى٣٨٥، ٣٨٢ / ٥: مسند امحد) ٣(
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 .)١(»از ابوبكر طلوع و غروب نكرده استبعد از پيامربان، خورشيد بر مردى تر ! به خدا سوگند«

در حقيقت اين حديث صالحيت دارد كه بر امامت ابوبكر صراحت و تأكيد داشته باشد و با اين 
عقل نيز مقدم كردن انسان معموىل را بر افضل و برتر خواهد بود و عليه السالم حديث، ابوبكر از على 

. داند صاحب فضيلت و يا مقدم كردن صاحب فضيلت را بر كسى كه فضيلتش بيشتر است قبيح مى
 . به خالفت برسد ابوبكر استصلى اللّه عليه وآلهخدا  پس تنها كسى كه بايد بعد از رسول

 دليل چهارم

جا   درباره ابوبكر و عمر بيان كرد، آنلّه عليه وآلهصلى الچهارمني دليل روايىت است كه پيامرب اكرم 
 :كه فرمود

 .)٢(»مها سيدا كهول أهل اجلنة ما خال النبيني واملرسلني«

 .»باشند  مىابوبكر و عمر غري از پيامربان و رسوالن، آقاى پريمردان اهل شت«

ها نيز خواهد بود يعىن ديگران بايد به او اقتدا  كسى كه آقا و بزرگ قومى شد، امام و پيشواى آن
كرده و از او پريوى كنند و على نيز چون از مهان قوم بوده، بايد از ابوبكر و عمر تبعيت كند، چرا كه 

 .آنان آقاى پريمردان اهل شت هستند

 دليل پنجم

 : است كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهخن پيامرب اكرم پنجمني دليل س

 .)٣(»ما ينبغي لقوم فيهم ابوبكر أن يتقدم عليه غريه«

 .»هاست، شايسته نيست كسى بر او مقدم شود گروهى كه ابوبكر در ميان آن«

 .شود دم كند و اين شامل على نيز مىبنا بر اين، جايز نيست كسى خود را بر ابوبكر مق

پس بر على جايز نيست كه بر ابوبكر مقدم شود و هيچ كس حق ندارد ادعا كند كه على بر 
 . استصلى اللّه عليه وآلهخدا  ابوبكر مقدم است زيرا اين كالم، خمالف با سخن رسول

 دليل ششم

آن حضرت در .  درباره ابوبكر اجنام داد وآلهصلى اللّه عليهششمني دليل رفتارى است كه پيامرب اكرم 
ـ ابوبكر را مقدم فرمود، از اين رو ابوبكر در زمان بيمارى  هاست كه ترين عبادت مناز مجاعت ـ

                                                           
 . ٢٠٨ / ٣٠: ، تاريخ مدينة دمشق٤٣٣ / ١٢: ، تاريخ بغداد ٥٥٧ / ١١: كرت العمال) ١(
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 در حمراب آن حضرت با مردم مناز خواند و منازى كه ابوبكر در آن شرايط خواند صلى اللّه عليه وآلهپيامرب 
 .بودصلى اللّه عليه وآله ـ به دستور پيامرب اكرم  اند هچه روايت كرد بنا بر آن ـ

 مناز خبواند و به امر ايشان امام مجاعت مسلمانان صلى اللّه عليه وآلهپس اگر كسى در جايگاه پيامرب 
 . نيز امام و پيشواى مسلمانان باشداللّه عليه وآله صلى شود، صالحيت دارد كه بعد از پيامرب

 دليل هفتم

جا كه   در مورد شيخني بيان منود، آنصلى اللّه عليه وآلهيل سخىن است كه پيامرب اكرم هفتمني دل
 :فرمود

 .)١(»خري اُميت ابوبكر مثّ عمر«

 .»باشند ترين امت من، ابوبكر و پس از او عمر مى«

 .اند ردههايشان آن را روايت ك اين حديثى است كه اهل سنت در كتاب

 دليل هشتم

جا   درباره دوسىت با ابوبكر بيان كرده، آنصلى اللّه عليه وآلههشتمني دليل سخىن است كه پيامرب اكرم 
 :كه فرمود

 .)٢(»لو كنت متخذاً خليالً دون ربي التخذت أبوبكر خليالً«

 .»گزيدم گزيدم، البته ابوبكر را به عنوان دوست برمى اگر بعد از پروردگارم دوسىت براى خود برمى«

 دليل نهم

جا كه   در حضور ابوبكر ابراز كرده، آنصلى اللّه عليه وآلهمني دليل سخىن است كه رسول خدا 
 :فرمود

ين وآمن يب وزوجين ابنته وجهزين مباله و واساين بنفسه وجاهد معي بكر كذّبين الناس وصدق وأين مثل أيب«

 .)٣(»ساعة اخلوف

كردند، او مرا تصديق كرد، به من اميان آورد،  گاه كه مردم مرا تكذيب مى كجاست مهانند ابوبكر آن«

ا يارى كرد و با من در ساعت تنهاىي و ترس در جبهه دخترش را به ازدواج من درآورد، با جان و مالش مر

 .»جنگ جهاد كرد

 دليل دهم
                                                           

 .٣٧٦ / ٣٠: تاريخ مدينة دمشق) ١(
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 .١٥٥، ١١٠ / ٣٠: تاريخ مدينة دمشق) ٣(
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 :جا كه فرمود  است، آنعليه السالمدمهني دليل گفتار على 

 .)١(»خري الناس بعد النبيني أبوبكر مثّ عمر مثّ اللّه أعلم«

 .)٢((!!)»بوبكر و پس از او عمر ترين مردم هستند و پس از آن دو نفر، خدا داناتر استبعد از پيامربان ا«

ها در  اين دليل. اند ليت و برترى ابوبكر آوردهچه بيان شد، داليلى بود كه اهل سنت بر افض آن
 شرح مقاصد، شرح مواقف، الصواعق احملرقههاى  هاى فخر رازى، و كتاب مدارك معتربى از مجله كتاب

 .آمده است

هاى علماى اهل سنت چه در گذشته و چه در عصر حاضر  هاى مذكور در بيشتر كتاب البته دليل
اى كه  تدالل به اين داليل، با اشاعره مشاركت دارند، مگر علماى معتزلهمعتزله نيز در اس. وجود دارد

 را از ديگر عليه السالمها معتقد به افضليت و برترى ابوبكر نيستند، آنان على  در دوران اخري هستند كه آن
م كرد كه در امر امامت، ابوبكر بر على مقد مصلحت اقتضا مى: گويند دانند وىل مى صحابه برتر مى

 .شود

                                                           
 .٣٥١ / ٣٠: ، تاريخ مدينة دمشق ٨ / ١٣: كرت العمال) ١(
باشند، عالمت  ها كه حمل تأمل و دقّت نظر مى شايان يادآورى است كه ما در مقابل ترمجه عبارات مندرج در منابع آن) ٢(

 .امي را اده(!!) 
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 هاى اهل سنّت بر افضليت ابوبكر ناتمام بودن دليل

هاى اهل سنت بر افضليت ابوبكر بود، حال اگر كسى بپرسد كه از ميان  چه بيان شد دليل آن
از ميان ده دليل ذكر شده، : وييمگ ها چيست، در پاسخ او مى ترين دليل آن هاى ياد شده، مهم دليل

 :ماجراى مناز خواندن ابوبكر بر مردم، و حديث

 .»بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أيب«

 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

ها را بر اساس روايات و نظريات دانشمندان اهل  ترند، وىل ما يكايك اين دليل ها مهم از مهه آن
 .دهيم و بررسى قرار مىسنت مورد حبث 

 نقد و بررسى دليل اول

 :فرمايد جا كه مى خنستني دليلى كه ارائه شد گفتار خداوند متعال بود، آن

 )١()وما الَِحد ِعنده ِمن ِنعمة تجزى*  الَّذى يؤتى مالَه يتزكّى*  وسيجنبها االَتقَى(

شود، مهان كسى كه مال خود را  دور داشته مى) آتش جهنم( باتقواترين مردم از آن به زودى«
 .»خبشد تا پاك شود و هيچ كس را نزد او حق نعمىت نيست تا خبواهد او را جزا دهد مى

هاى گذشته، درباره آياتى كه مربوط به امامت امري مؤمنان  ما در حبث. اين يك آيه قرآىن است
 به اين عليه السالمداللت اين آيه بر امامت امري مؤمنان على : گونه يادآور شدمي بود اين عليه السالمعلى 

 نازل شده است، عليه السالمبستگى دارد كه با دليل معترب ثابت كنيم كه اين آيه در شأن و مرتلت على 
 و غري ايشان در آن معليه السالاى از آيات قرآىن است كه هيچ نامى از حضرت على  وگرنه اين آيه نيز، آيه

 .برده نشده است

 :بنا بر اين، استدالل به اين آيه بستگى به مقدماتى دارد تا بر امامت ابوبكر داللت منايد

                                                           
 .١٩ ـ ١٧آيات : سوره ليل) ١(
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هاىي كه بر معصوم   استدالل به اين آيه براى امامت ابوبكر منوط بر اين است كه متام دليلالف ـ
زيرا شخص معصوم در نزد خداى .  از اعتبار ساقط شوند اقامه شده استعليه السالمبودن امري مؤمنان على 

 .خبشد تر از كسى است كه مالش را در راه خدا مى سبحان گرامى

بستگى دارد بر باطل كردن  آن بنا بر اين، اگر اين آيه درباره ابوبكر نازل شده باشد، استدالل به
اند، وگرنه اگر يكى از آن ادلّه ثابت  ه كرده اقامعليه السالم على مؤمنان اى كه اماميه بر عصمت امري ادلّه

تر خواهد بود و استدالل به اين آيه براى   نزد خدا باالتر و گرامىعليه السالمشود، مقام و مرتلت على 
 .امامت ابوبكر باطل خواهد شد

گاه متام خواهد بود كه  تر بودن ابوبكر نزد خداوند، آن  استدالل به اين آيه بر گرامىب ـ
 اقامه شده است متام نباشد، وگرنه آن ادلّه صحيح و عليه السالماى كه بر افضليت امري مؤمنان على  ادلّه

تر بودن ابوبكر وجود دارد، معارض خواهند  متام، با احاديثى كه در تفسري اين آيه و داللت آن بر گرامى
ذا اين آيه داللىت بر بود و هر دو حجت خواهند بود و پس از تعارض هر دو ساقط خواهند شد و ل

كه استدالل به اين داليل صحيح باشد و احاديث مربوط به  البته به شرط آن. امامت ابوبكر خنواهد كرد
 .آيه حجيت داشته باشد

 :از مواردى كه نياز به استدالل و دليل ندارد اين است كه

و به مهني . ه كرده است هرگز بر هيچ بىت سجده نكرده، وىل ابوبكر بر بت سجدعليه السالمعلى 
» كرم اللّه وجهه«: گويند كنند، مى را ذكر مىعليه السالم دليل است كه اهل سنت هنگامى كه نام على 

 در پيشگاه خداوند سبحان عليه السالمكند كه على   و مهني اقتضا مى؛يعىن خداوند روى او را گرامى دارد
 .تر از ديگران باشد گرامى

 آيه مباركه به اين بستگى دارد كه آيه قطعاً در شأن ابوبكر نازل شده باشد و  استدالل به اينج ـ
 :اند كه مفسران در تفسري آيه اختالف نظر دارند و سه نظريه درباره آن ذكر كرده حال آن

 . آيه براى عموم مؤمنان است و اختصاص به يك مؤمن ندارد:نظريه يكم

و مردى كه صاحب درخت خرما بود نازل شده است، كه  آيه درباره قصه ابودحداح :نظريه دوم
 . آمده است و هيچ ارتباطى به امامت ابوبكر ندارددر املنثوردر تفسري 

 . آيه در شأن ابوبكر نازل شده است:نظريه سوم

گانه است، و مهني نظريه نيز  بنا بر اين، امكان نزول آيه درباره ابوبكر، يكى از نظريات سه
كه سند اين روايت صحيح باشد، و اگر سند آن متام نباشد، استدالل به اين آيه   اينبستگى دارد به

 .درباره ابوبكر باطل خواهد شد
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 :سازمي حال مشا را با سند اين روايت و تصرحيى كه به ضعف آن شده است، آشنا مى

 :گويد ىن مى پس از نقل طرباالزوائد جممعاين روايت را طرباىن نقل كرده است و حافظ هيثمى در 

 .)١(بن ثابت است و او از نظر نقل حديث ضعيف است در سند اين روايت، مصعب

گانه بود، به اين روايت استناد دارد و چون اين روايت  پس نظريه سوم كه يكى از نظريات سه
 .شود ضعيف است آن نظريه نيز از درجه اعتبار ساقط مى

بيت  هاى مفصل بيان شده است، از اهل گونه كه در كتاب  و فرزندان زبري مهاناز طرىف مصعب
 .اند بن حنبل و ابوحاِتم، مصعب را ضعيف مشرده بن معني، امحد حيىي.  منحرف بودندعليهم السالم

البته ديگر دانشمندان نيز . مصعب از نظر نقل حديث قوى نيست: گويد نساىي در مورد او مى
 .)٢(اند خناىن گفتهدرباره او س

اى استدالل كرد كه در تفسري  تر بودن و افضليت ابوبكر به آيه توان براى گرامى حال چگونه مى
گويد آيه در شأن ابوبكر است به روايىت ضعيف  آن اوالً سه نظر خمتلف وجود دارد، ثانياً نظرى كه مى

 استدالل كرده است؟

كه ادلّه اماميه بر  كنيم كه اقامه اين استدالل بستگى دارد به اين اين، باز هم تكرار مىافزون بر 
 .و امامت آن حضرت، متام نباشدعليه السالم افضليت و برترى امري مؤمنان على 

 نقد و بررسى دليل دوم

 :يدفرما جا كه مى  است آنصلى اللّه عليه وآلهها حديثى از پيامرب خدا  دومني دليل آن

 .»بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي أيب«

 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

هاىي است كه اهل سنت براى امامت ابوبكر و عمر به آن استناد  اين حديث از ترين دليل
فاق ها با استناد به اين حديث ات آن. منايند هاى كالمى و اصوىل به آن استدالل مى كنند و در كتاب مى

دانند و با تكيه بر اين حديث، حجت بودن سريه و روش  نظر ابوبكر و عمر را در هر امرى حجت مى
 .كنند ابوبكر و عمر را ثابت مى

، مسندبن حنبل در  بنا بر اين، حديث از امهيت خاصى برخوردار است به خصوص كه امحد
هاى  از اين رو، اين حديث در كتاب. )١(اند  آن را نقل كردهمستدرك و حاكم در صحيحترِمذى در 

 .كنند هاى خمتلف به آن استدالل مى ها در حبث معترب و مشهور آمده است و آن

                                                           
 . ٥٠ / ٩: جممع الزوائد) ١(
 .١٤٤ / ١٠: ذيب التهذيب) ٢(
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كنيم كه اگر پژوهشگرى منصف سندهاى اين حديث را بررسى كند و با دقّت و  يادآورى مى
اند  سنت را درباره حاالت كساىن كه اين حديث را روايت كرده نگرى نظريات دانشمندان اهل ژرف

اند، افرادى ضعيف  كاوش منايد مالحظه خواهد كرد كه متام كساىن كه اين حديث را روايت كرده
ديث سنت نيز بسيارى از راويان اين ح  اين مطلب آن قدر آشكار است كه بزرگان علماى اهل؛هستند

 .اند ها را بيان كرده هاى آن شناسى كاسىت هاى رجال را ضعيف مشرده و با انواع جرح و تعديل

اى از سخنان  ما براى مهوار كردن اين راه، و دسترسى آسان پژوهشگران به نظريات آنان خالصه
 .كنيم سنت را درباره راويان اين حديث بيان مى دانشمندان اهل

 :گويد  در شرح اين حديث مى)٢(دير ىف شرح اجلامع الصغريفيض القمناوى در كتاب 

حزم اين حديث  بزار مهانند ابن: ابوحاِتم اين حديث را نپذيرفته و آن را عليل مشرده و گفته است
 .)٣(داند را صحيح منى

سى اين حزم اندل سنت يعىن ابوحاِتم، ابوبكر بزار و ابن طبق اين نقل، سه تن از بزرگان اهل
 .اند حديث را رد كرده

از طرىف ترِمذى كه اين حديث را در كتابش به ترين طريق آن نقل كرده است با صراحت 
 .)٤(مشارد راويان، آن را ضعيف مى

جعفر عقيلى مراجعه كنيد خواهيد ديد كه او   اىبالضعفاء الكبرياز سوى ديگر اگر به كتاب 
 :نه اظهار نظر كرده استگو اين

 .)٥(اين حديث انكار شده است و هيچ اصل و اساسى ندارد

 .)٦(ارزش است اين حديث ىب: گويد  به نقل از ابوبكر نقّاش مىميزان االعتدالنگارنده 

ا در قرن چهاردهم هجرى به خود اختصاص داده دارقُطْىن كه در نقل احاديث لقب امرياملؤمنني ر
 .)٧(اين حديث ثابت نيست: گويد است درباره اين حديث مى

                                                                                                                                                                      
 .٧٥ / ٣: ، مستدرك حاكم ٥٧٢ / ٥: ، صحيح ترِمذى٣٨٥، ٣٨٢ / ٥: مسند امحد) ١(
تر يادآور شدمي كه براى آگاهى و بررسى سندهاى اين حديث ناگزيرمي به منابعى كه آن را شرح و توضيح  ما پيش) ٢(

 قاضى شروح الشفاء، فيض القدير، املرقات: از قبيل هاىي كه در شرح احاديث نگاشته شده است ـ اند و كتاب داده
 .جعه مناييمها، مرا عياض و نظاير اين

 . ٥٦ / ٢: فيض القدير) ٣(
 . ٥٧٢ / ٥: صحيح ترِمذى) ٤(
 .٩٥ / ٤: الضعفاء الكبري) ٥(
 .١٤٢ / ١: ميزان االعتدال) ٦(
 .٢٣٧ / ٥: لسان امليزان) ٧(
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 نگاشته منهاج بيضاوىـ در شرحى كه بر كتاب  ٧٤٣درگذشته سال  عالّمه عربى فرغاىن ـ
 .)١(اين حديث، جعلى است: گويد است مى

گاه آن را تكذيب  كند، آن  در موارد خمتلفى اين حديث را نقل مىميزان االعتدالحافظ ذهىب در 
 .)٢(سازد و باطل مى

مناييم كه حاكم پس از نقل اين حديث  كنيم، مالحظه مى  مراجعه مىتلخيص مستدركوقىت كه به 
 .)٣(ارزش است  سند اين حديث ىببه طور جد: گويد مى

در سند اين : نويسد كند و مى  اين حديث را از طريق طرباىن نقل مىجممع الزوائدهيثمى در 
 .)٤(شناسم ها را منى حديث كساىن هستند كه آن

 در موارد متعددى اين حديث را ذكر ان امليزانلسحجر عسقالىن حافظ و شيخ اإلسالم نيز در  ابن
مهچنني علماى قرن دهم هجرى مهانند شيخ . )٥(كرده و در هر بار به سقوط آن حكم كرده است

اين : گويد ـ مى كه در دسترس است  ـالدر النضيد من جمموعة احلفيداإلسالم هروى در كتاب 
 .)٦( جعلى استحديث،

 اين حديث را آورده است و أسىن املطالب ىف احاديث خمتلفة املراتبدرويش حوت نيز در كتاب  ابن
 .)٧(اند ذكر كرده است نظرهاىي را كه علما درباره ضعف و بطالن اين روايت ابراز داشته

حزم اندلسى در استدالل به اين حديث سخن مهمى را بيان  جالب اين است كه حافظ ابن
 :گويد كند، وى مى مى

يافتند، از خوشحاىل پرواز  اگر تدليس و يا بيان امرى را كه اگر دمشنان ما به آن دست مى
 طور قطع به اين روايىت كه نقل دانستيم، به شدند جايز مى كردند يا از ناراحىت ساكت و مبهوت مى مى

يعىن ابوبكر و  پس از من به آن دو ـ«: كردمي كه حضرتش فرموده باشد شده است احتجاج مى
چه   وىل اين حديث صحيح نيست و خداوند ما را از احتجاج و استدالل به آن؛»ـ اقتدا كنيد عمر

 .)٨(صحيح نيست در امان دارد

                                                           
 .خمطوط: شرح املنهاج) ١(
 . ٦١٠ / ٤٣ و ١٤١، ١٠٥ / ١: ميزان االعتدال) ٢(
 .٧٥ / ٣: تلخيص املستدرك) ٣(
 . ٥٣ / ٩: جممع الزوائد) ٤(
 .٢٣٧ / ٥ و ٢٧٢، ١٨٨ / ١: لسان امليزان) ٥(
 .٩٧: الدرر النضيد من جمموعة احلفيد) ٦(
 .٤٨: راتباسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة امل) ٧(
 . ٨٨ / ٤: فصلى در ملل و حنل) ٨(
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چه گفته شد، شايسته نيست براى مباحث امامت به اين حديث استدالل شود، خواه از  بنا بر آن
 به عليه السالم حتى اگر ما نيز خبواهيم براى امامت امري مؤمنان على ؛سنت جانب اماميه باشد يا از اهل

توانيم بر  يم هرگز منىدانند، استدالل كن چنني احاديثى كه عموم دانشمندان آن را رد كرده و باطل مى
توان به چنني حديثى  اهل سنت احتجاج كرده و براى اثبات امامت دليل بياورمي و در هيچ مورد منى

 .استدالل كرد

دانند كه اين حديث از درجه اعتبار ساقط است و ارزشى ندارد  برخى از اهل سنت اگر چه مى
بينند از روى ناچارى و به  مامت ابوبكر مفيد مىاما وقىت آن را از حلاظ داللت و معنا براى اثبات ا

 .دهند  بخارى نسبت مىصحيح مسلم و صحيحدروغ، آن را به شيخني و يا به دو كتاب 

 اين حديث را به شرح الفقه االكرب اىل صحيحى البخارى واملسلمبه عنوان منونه قارى در كتاب 
ه اين حديث در آن دو كتاب موجود ك دهد با اين  بخارى نسبت مىصحيح مسلم و صحيحكتاب 

كه  اند كه اين حديث باطل است وىل اين گروه غافلند از اين ها اعتراف كرده نيست، و اگر چه آن
 .كنند و مطالب آن را حتقيق و بررسى خواهند كرد ها مراجعه مى هاى آن روزى مردم به كتاب

 به مردم امر كند كه به ابوبكر و عمر صلى اللّه عليه وآلهاز طرىف چگونه ممكن است كه رسول خدا 
 .كه آن دو نفر در بسيارى از موارد با هم اختالف نظر داشتند اقتدا كنيد با اين

 به راسىت مسلمانان بايد به چه كسى اقتدا كنند؟

صلى كه صحابه پيامرب  كند كه به آن دو اقتدا كنيد با آن  امر مىصلى اللّه عليه وآلهچگونه رسول خدا 

 كردند؟ ها خمالفت مى ها و عملكردهاى ابوبكر و عمر با آن  در بسيارى از گفته عليه وآلهاللّه

 اند فاسق هستند؟ توانيم بگوييم مهه كساىن كه با ابوبكر و عمر خمالفت كرده آيا مى

 نقد و بررسى دليل سوم

آفتاب بعد از  «:الدرداء فرمود  به اىبصلى اللّه عليه وآلهسومني دليل حديثى است كه رسول خدا 
 .»پيامربان و رسوالن بر هيچ مردى تر از ابوبكر طلوع و غروب نكرده است

با سندى روايت كرده اوسط طرباىن آن را در . سنت به شدت ضعيف است اين حديث نزد اهل
بن حيىي تيمى است و او مردى  در سند حديث، امساعيل: گويد است كه هيثمى درباره آن مى

 .دروغگوست

يكى از : گويد  با سند ديگرى از طرباىن روايت كرده و مىجممع الزوائدثمى مهني حديث را در هي
 .)١(گر است بن الوليد است و او مردى ضعيف و حيله راويان اين حديث بقية

                                                           
 .٤٤ / ٩: جممع الزوائد) ١(
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 .از اين رو، اين حديث در نزد علماى علم رجال اعتبار و ارزشى ندارد

 دليل چهارمنقد و بررسى 

 است كه صلى اللّه عليه وآلهاكرم  هاى اهل سنت بر برترى ابوبكر سخن پيامرب يكى ديگر از دليل
 .»ابوبكر و عمر آقاى پريمردان اهل شت هستند«: فرمود

گاه كه هيثمى اين حديث را از آن  اند، و آن سعيد روايت كرده اين حديث را بزار و طرباىن از اىب
بن عابس است كه او  يكى از راويان اين حديث، على: گويد كند، مى  روايت مىزوائدجممع الدو در 

 .در نقل حديث ضعيف است

بن عمر نقل كرده و درباره يكى از راويان  هيثمى در مورد ديگر اين حديث را از بزاز از عبيداللّه
 .)١(شود به قول او عمل منى: گويد آن به نام عبدالرمحان ملك مى

 .ناگفته مناند كه براى اين حديث غري از اين دو سند، سند ديگرى نزد هيثمى وجود ندارد

 نقد و بررسى دليل پنجم

در «: اند كه حضرتش فرموده است اهل سنت به عنوان پنجمني دليل به اين حديث استدالل كرده
 .» از او كسى بر ديگران مقدم شودهاست سزاوار نيست غري اجتماعى كه ابوبكر در ميان آن

جوزى اين حديث را در  در رد اين دليل ره خوىب كه نصيب ما شده اين است كه حافظ ابن
 جعل شده صلى اللّه عليه وآلهاين حديث از رسول خدا :  آورده و بعد چنني گفته استاملوضوعاتكتاب 
 .)٢(است

تيميه و امثال او معترب است، بايسىت اين  جوزى براى كساىن مثل ابن واهاى ابنجا كه فت از آن
 .گفتار او نيز درباره اين حديث حجت و معترب باشد

 نقد و بررسى دليل ششم

 :اين دليل به دو جهت، مهم است. ششمني دليل اهل سنت مناز ابوبكر است

ارى به سندهاى خمتلف آمده است و در  بخصحيح مسلم و صحيحروايت مناز ابوبكر در : اول
 .هاى معترب و مشهور آنان ذكر شده است ها و بيشتر كتاب مسندها، سنن

                                                           
 . ٥٣ / ٩: لزوائدجممع ا) ١(
 .٣١٨ / ١: كتاب املوضوعات) ٢(
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در حال بيمارى خويش صلى اللّه عليه وآله خدا  حال اگر رسول. ترين عبادات است مناز بافضيلت: دوم
د، دليلى است كه آن حضرت هاى زندگيشان ابوبكر را براى اقامه مناز مجاعت بفرست و در واپسني حلظه

 .خواست او را به عنوان نامزد خالفت پس از خود معرىف كند مى

از ترين صلى اللّه عليه وآله خدا  بنا بر اين حديث مورد نظر درباره مناز ابوبكر در جايگاه رسول
 مراجعه سنت هاى اهل و اگر مشا به كتاب. توان بر امامت ابوبكر اقامه كرد هاىي است كه مى دليل

ترين دليلى  ها براى اين حديث امهيت بسيارى قائل هستند و خنستني و حمكم كنيد، خواهيد ديد كه آن
 .كنند، مهني حديث مناز ابوبكر است كه براى امامت ابوبكر استدالل مى

اند، خنستني  روايت كردهصلى اللّه عليه وآله اى از اصحاب رسول خدا  ها اين حديث را از عده آن
اند، تأمل كنيد خواهيد ديد كه  اوى آن عايشه دختر ابوبكر است وىل اگر مشا در سندهاىي كه آوردهر

اند و او واسطه  اند، يا خرب را از عايشه شنيده اين حديث را از اشخاصى جمهول و ناشناس روايت كرده
 .نقل اين روايت است

 او نيز در نقل اين روايت به دو سبب گردد و بنا بر اين متام سندهاى اين روايت به عايشه برمى
 :مورد اتهام است

 .عليه السالم ـ خمالفت او با على ١

 .كه او دختر ابوبكر است  ـ اين٢

، اگر به خصوصيات اين واقعه و شواهدى كه در منت عليه السالمپوشى از خمالفت او با على  با چشم
قضيه است با دقّت بنگرمي، به خوىب خواهيم روايت وجود دارد، و مهچنني شواهدى كه مربوط به اين 

نبوده، بلكه عايشه از طرف خود صلى اللّه عليه وآله ديد كه فرستادن ابوبكر براى مناز، از طرف رسول خدا 
 .پدرش را براى مناز فرستاده است

ى اللّه صلخدا  ـ فرمان رسول كه تأثري به سزاىي در فهم اين قضيه دارد ترين شاهد بر اين امر ـ مهم

 تا حلظه پاياىن صلى اللّه عليه وآلهپيامرب اكرم .  براى خروج اصحابش از مدينه به مهراه اسامه استعليه وآله
 .ها با سپاه اسامه از مدينه بريون بروند زندگى خويش اصرار داشتند كه آن

ندگانيشان هيچ اختالىف  بر فرستادن اسامه تا حلظه آخر زصلى اللّه عليه وآلهدر مورد تأكيد پيامرب اكرم 
هاى اهل  هاى ما و كتاب نيست و كسى در اين مورد خمالفت نكرده است و اين موضوع در كتاب

 .سنت بيان شده است

 بر شركت بزرگان اصحاب مثل ابوبكر و عمر در صلى اللّه عليه وآلهاز طرىف درباره تأكيد پيامرب خدا 
. اند ثابت است هاى معتربى كه اين روايت را نقل كرده لشكر در اسامه نيز اختالىف نيست و در كتاب
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كند كه در لشكر اسامه   تا پايان عمر شريفش به ابوبكر امر مىصلى اللّه عليه وآلهحال چگونه رسول خدا 
 دهد در مكان خودش مناز خبواند؟ حاضر شود و از مدينه بريون برود و از طرف ديگر به او دستور مى

اند كه وجود ابوبكر را در لشكر اسامه انكار  تيميه ناگزير شده مثل ابنبه مهني جهت افرادى 
دانند كه وجود ابوبكر در لشكر اسامه به معناى  كنند و بگويند كه چنني امرى دروغ است، چون مى
 .دروغ بودن خرب فرستادن او براى مناز مجاعت است

اى آنان بر امامت اوست، براى مهني ه ترين دليل جاىي كه مسئله مناز ابوبكر از مهم وىل از آن
كه وجود ابوبكر در لشكر اسامه انكارناپذير  ناچارند بودن او را در لشكر اسامه انكار كنند و حال آن

 .است

 :كنيم اكنون به عنوان منونه فقط يك عبارت را در اين مورد نقل مى

 روايت حضور ابوبكر در :گويد مىفتح البارى بشرح البخارى حجر عسقالىن در كتاب  حافظ ابن
 .)١(اند عساكر و ديگران نقل كرده جوزى، ابن اسحاق، ابن سعد، ابن لشكر اسامه را واقدى، ابن

 از دنيا رفتند اسامه در بريون مدينه در لشكرگاه خود به صلى اللّه عليه وآلهپس زماىن كه رسول خدا 
من امري ابوبكر :  بر اوضاع مسلّط شد، اسامه با او بيعت نكرد و گفتگاه كه ابوبكر برد و آن سر مى

بر مهني اساس ابوبكر از اسامه اجازه گرفت كه عمر در مدينه مباند تا در . هستم چگونه با او بيعت كنم
 .تدبري اُمور به او كمك كند

 و خالف واقع شواهد داخلى و خارجى گوياى اين است كه خرب فرستادن ابوبكر براى مناز دروغ
عليهم بيت   مهچنني اهلعليه السالمافزاييم كه على  كنيم، بلكه مى وىل ما به مهني مقدار بسنده منى. است

نيست، بلكه عايشه او را صلى اللّه عليه وآله خدا  اعتقاد داشتند كه آمدن ابوبكر براى مناز به امر رسولالسالم 
 .فرستاده است

از استادم درباره اين واقعه سؤال كردم كه آيا مشا : گويد ن مورد مىاحلديد معتزىل در اي اىب ابن
  او را تعيني نكرده است؟صلى اللّه عليه وآلهخدا  گوييد كه عايشه پدرش را براى مناز معين كرده و رسول مى

گومي وىل على اعتقادش چنني بود و تكليف او غري از تكليف من  من چنني سخىن را منى: گفت
 .جا حاضر بود، وىل من حضور نداشتم ه او در آناست چرا ك

 :گوييم كنيم بلكه مى ما در اين بررسى به مهني مقدار نيز بسنده منى

بوده است، باز هم صلى اللّه عليه وآله خدا  اگر بپذيرمي كسى كه به ابوبكر چنني دستور داده رسول
 در طول عمر شريفش به بسيارى از لّه عليه وآلهصلى ال خدا تواند دليلى بر اين مدعا باشد، چرا كه رسول منى

                                                           
 .١٢٤ / ٨: فتح البارى) ١(
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كرد كه در مسجد و حمل عبادت ايشان با مردم مناز خبوانند و هيچ كس با مناز  اصحاب خود امر مى
 .ادعاى امامت او را نكرده استصلى اللّه عليه وآله خدا  خواندن آن صحاىب در حمراب رسول

 با صلى اللّه عليه وآلهترين حلظات زندگاىن پيامرب اكرم  شايد كسى بگويد كه خواندن مناز در پاياىن
اند كه  اند و گفته سنت نيز بني اين منازها چنني فرقى را قائل شده كند، البته اهل منازهاى ديگر فرق مى

اين مناز با اين خصوصيت كه در پايان عمر شريف آن حضرت بوده است، نوعى اعالم به منصوب بودن 
 .باشد امت بعد از ايشان مىابوبكر براى ام

 :گوييم كنيم و مى جويان بازگو مى در پاسخ اين مطلب، واقع قضيه را براى حق

 به مناز امر كرده است، ما روايات زيادى دارمي كه صلى اللّه عليه وآلهاگر چنني باشد كه رسول خدا 
هاى ايشان   شد و در حاىل كه زير بغل خود با آن حال بيمارى از مرتل خارجصلى اللّه عليه وآلهپيامرب اكرم 

شد، به حمراب آمد و ابوبكر را كنار زد و خود  را گرفته بودند و پاهاى مباركش روى زمني كشيده مى
 .با مردم مناز خواند

خواند   مناز مىصلى اللّه عليه وآله ابوبكر مدتى بود كه در مكان پيامرب: گويند اهل سنت در پاسخ مى
 . فقط يك مرتبه او را كنار زد و خود مناز خواند اللّه عليه وآلهصلىخدا  و رسول

 :گوييم دهيم و مى ما اين موضوع را از دو جهت پاسخ مى

قرار گرفت و آن هم در مناز صبح صلى اللّه عليه وآله  ـ ابوبكر فقط يك مرتبه در حمراب پيامرب اكرم ١
 .پس مهني يك مناز بيشتر نبوده است. روز دوشنبه بود

 خوانده باشد اين صلى اللّه عليه وآله اكرم كه ابوبكر منازهاى زيادى در مكان پيامرب  ـ بر فرض اين٢
در آخرين روز عمرش و بريون آمدنش با چنني حاىل كه پاهاى مباركش صلى اللّه عليه وآله خدا  عمل رسول

ت نصب كرده بود و اين شد، دليل حمكمى است كه اگر در گذشته او را به امام روى زمني كشيده مى
 .امر صحت داشت اكنون او را عزل و بركنار كرده است

صلى خدا   چنني دستورى داده است، پس رسولصلى اللّه عليه وآلهبنا بر اين اگر بپذيرمي كه رسول خدا 

كمى ها بعد از وفاتش به مهني مناز استدالل خواهند كرد و آن را دليل حم دانست كه آن  مىاللّه عليه وآله
براى خالفت و امامت ابوبكر خواهند دانست، لذا در حال بيمارى از خانه بريون آمد تا اين توهم را از 

 .هاى مردم پاك سازد ذهن

 از بستر بيمارى و كنار زدن ابوبكر، در مهه رواياتى كه صلى اللّه عليه وآلهخدا  مطلب خروج رسول
 .براى مناز رفته است وجود داردصلى اللّه عليه وآله خدا  ـ ابوبكر به امر رسول ها به پندار آن ـ

 هاى قابل توجه در اين روايات نكته

 :مناييم هاى قابل توجهى وجود دارد كه اينك بيان مى در بررسى اين روايات نكته
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خدا  ها رسول  آن سان كه گفته شد راوى مهه اين روايات عايشه است، طبق بيان آن:نكته اول
 در حاىل از مرتل بريون آمد كه به دو تن تكيه كرده بود و پاهاى مباركش به زمني كشيده  وآلهصلى اللّه عليه

 .حضرتش با اين حال وارد مسجد شد و ابوبكر را از حمراب كنار زد و خود با مردم مناز خواند. شد مى

گذشته مقامى  با حال بيمارى دليل حمكمى است كه اگر در صلى اللّه عليه وآلهخارج شدن رسول خدا 
 .به ابوبكر داده بود، اينك او را از آن مقام بركنار منوده است

ها به  به كمك آنصلى اللّه عليه وآله در اين روايات عايشه نام يكى از آن دو نفرى كه پيامرب اكرم 
 .مسجد آمدند، ذكر كرده است و از نفر دوم نامى به ميان نياورده است

 بوده و مهني انكار نشانگر اين است كه عايشه از بردن عليه السالملى بديهى است كه نفر دوم مهان ع
 .هاى او ناراحت بوده است نام على و بيان فضيلت

 .نه: آيا عايشه نام نفر دوم را براى تو ذكر كرد؟ گفت: عباس به راوى گفت ابن

 .ياد كندآن شخص على بود، وىل عايشه دوست ندارد على را به خري و خوىب : عباس گفت ابن

 در شرايط صلى اللّه عليه وآلهخدا   وقىت برخى اهل سنت متوجه شدند كه خارج شدن رسول:نكته دوم
بيمارى و كسالت، و كنار زدن ابوبكر و مناز خواندن آن حضرت با مردم، اساس استدالل به امامت 

ابوبكر را كنار نزد،  عليه وآله صلى اللّهابوبكر را خمدوش خواهد كرد، حديثى را جعل كردند كه پيامرب اكرم 
 .بلكه آن حضرت با چنني حاىل وارد مسجد شد و پشت سر ابوبكر به مناز ايستاد

: آنان با اين حديث ساختگى قضيه خالفت ابوبكر را ثابت و تقويت كردند، به عبارت ديگر
دن امر كرد، در مقام عمل نيز او  مهان گونه كه با زبان، ابوبكر را به مناز خوانصلى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

را به عنوان امام بعد از خود نصب منود، زيرا با آن حالت بيمارى به مسجد آمد و پشت سر ابوبكر مناز 
 .خواند

صلى اللّه خدا  تواند در امامت ابوبكر و خالفت او بعد از رسول حال با اين حديث چه كسى مى

 به او اقتدا كرده است؟ آيا اين كاىف نيست كه دليل  اللّه عليه وآلهصلى مناقشه كند كه پيامرب اكرم عليه وآله
 حمكمى بر امامت ابوبكر باشد؟

 در صلى اللّه عليه وآلهتوانند بگويند كه پيامرب اكرم  آرى، آنان با جعل احاديث دروغني و ساختگى مى
 بخارى صحيحلم و  مسصحيحآخرين منازش به ابوبكر اقتدا كرده است، وىل اين خبش از حديث در 

ابوبكر را صلى اللّه عليه وآله خدا  چه كه در اين دو كتاب آمده است اين است كه رسول وجود ندارد و آن
 با صلى اللّه عليه وآلهـ و شخص پيامرب گرامى  يا خود ابوبكر كنار رفت و پشت سر ايستاد كنار زد ـ

 .مردم مناز خواند
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 دارد و به طور قطع دروغ است و بسيارى از بزرگان و  وجودمسند امحداين حديث ساختگى در 
الفرج  ها مهچون حافظ اىب اند، تا جاىي كه برخى از آن سنت نيز آن را تكذيب كرده حافظان اهل

 .)١(اند  به ابوبكر كتاب مستقلى نوشتهصلى اللّه عليه وآلهجوزى در بطالن حديِث اقتدا كردن پيامرب  ابن

 به يكى از افراد امتش اقتدا كند و او امام صلى اللّه عليه وآلهپذيرد كه پيامرب اكرم  به راسىت آيا عقل مى
 .پذيرد بديهى است كه عقل هرگز اين مطلب را منى!  باشد؟صلى اللّه عليه وآلهبر پيامرب 

 كنار كه براى مناز از مرتل خارج شد و ابوبكر را  بعد از اينصلى اللّه عليه وآله رسول خدا :نكته سوم
زد و خود با مردم مناز خواند به اين مقدار اكتفا نكرد بلكه بعد از مناز بر فراز منرب قرار گرفت و 

را معرىف كرد و به مردم امر عليهم السالم بيت  اى براى مردم ايراد منود و در اين خطبه قرآن و اهل خطبه
 .منايندها پريوى كنند و در كارهاى خود به آنان اقتدا  منود كه از آن

 براى مناز و كنار زدن ابوبكر از حمراب مناز براى اين بود صلى اللّه عليه وآلهخدا  بنا بر اين آمدن رسول
بيت خود به مردم وصيت كند و  كه در اين حلظات پاياىن عمر خويش نيز با ايراد سخنراىن در مورد اهل

 .جمدداً امام بعد از خود را معرىف منايد

 خطبه به مهه مسلمانان امر فرمود كه مهراه اسامه از مدينه بريون روند و حضرتش پس از پايان
 .تأكيد زيادى داشت كه مردم به لشكر اسامه بپيوندند و در اين امر شتاب كنند

به راسىت پس از اين داليلى كه گفته شد باز هم راهى براى استدالل به حديث مقدم شدِن ابوبكر 
 .ماند براى مناز باقى مى

  و بررسى دليل هفتمنقد

ترين امت من ابوبكر و عمر «:  است كهصلى اللّه عليه وآلهها فرمايش رسول خدا  هفتمني دليل آن
 .»هستند

اند، وىل اين حديث  اين حديث را با مهني عبارت قاضى اجيى و شارح آن و ديگران روايت كرده
اند تا بتوانند استداللشان را متام  ذكر نكردهها دنباله آن را  اى دارد، وىل آن چنني نيست، بلكه ادامه

 :گونه است منت كامل حديث اين. كنند

 من خري الناس بعدك؟! يا رسول اللّه: عن عائشة قلت«

 .ابوبكر: قال

 مثّ من؟: قلت

                                                           
اى نگاشته و  در رد معاصر خود حافظ عبداملغيث حنبلى رساله) ٥٩٧درگذشته سال (زى حنبلى جو حافظ ابوالفرج ابن) ١(

 سال پيش توسط ٢٠اين كتاب در حدود . نام اده است» آفة اصحاب احلديث يف الرد على عبداملغيث«آن را به نام 
 .نگارنده حتقيق و براى خنستني بار چاپ و منتشر شد
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 .»عمر: قال

 كسى بعد از مشا ترين مردم چه! خدا اى رسول:  گفتمصلى اللّه عليه وآلهبه رسول خدا : گويد عايشه مى«

 است؟

 .ابوبكر: فرمود

 پس از او چه كسى ترين اُمت مشاست؟: گفتم

 .»عمر: فرمود

اند، وىل در آن جملس حضرت  اين مهان خبش از حديث است كه اهل سنت به آن استدالل كرده
چرا درباره ! خدا اى رسول:  نيز حضور داشت و ايشان از پدر بزرگوارش سؤال كردسالم اللّه عليهازهرا 
 لى چيزى نفرموديد؟ع

 : فرمودصلى اللّه عليه وآلهپيامرب خدا 

 .»علي نفسي، فمن رأيتيه يقول يف نفسه شيئاً؟! يا فاطمة«

 .»اى كه درباره خودش سخىن بگويد على به مرتله جان من است، تو چه كسى را ديده! اى فاطمه«

مر آمده است، استدالل كه نام ابوبكر و ع پس اهل سنت به خبش اول اين حديث به خاطر اين
دانستند  دانند، وىل دنباله حديث را ساقط كرده و گويا منى ها مى كنند و آن را دليل بر امامت آن مى

كه روزى كسى به اين حديث نگاه خواهد كرد و متام روايت را خواهد ديد و به منابع آن دسترسى 
 .خواهد يافت

توانيد  است، براى آگاهى از اين موضوع مىبا مهه اين سخنان، اين حديث از جهت سند ضعيف 
 . مراجعه كنيد)١(ترتيه الشريعة املرفوعة عن االحاديث الشنيعة املوضوعةبه كتاب 

 نقد و بررسى دليل هشتم

 : است كه فرمودصلى اللّه عليه وآلهها حديثى از رسول خدا  دليل هشتم آن

 .»لو كنت متخذاً خليالً دون ربي التخذت ابابكر«

كردم، البته ابوبكر را دوست خود قرار  اگر من غري از پروردگارم كسى را به عنوان دوست انتخاب مى«

 .»دادم مى

در جواب اين حديث كاىف است بگوييم كه اگر اين حديث درباره ابوبكر آمده است و پيامرب 
 او را دوست خود قرار داده است، پس درباره حديث عثمان چه بگوييم كه خود  اللّه عليه وآلهصلىاكرم 
در حق عثمان نيز چنني فرموده است، و او را صلى اللّه عليه وآله خدا  اند كه رسول سنت روايت كرده اهل

                                                           
 .٣٦٧ / ١: ترتيه الشريعة املرفوعة عن االحاديث الشنيعة املوضوعة) ١(
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 پيامرب اكرم به عنوان دوست خود برگزيده است، در واقع در حديث مربوط به ابوبكر آمده است كه
او را دوست صلى اللّه عليه وآله ، وىل در حق عثمان آمده است كه پيامرب »اگر«: فرمايد مىصلى اللّه عليه وآله 

 :خود قرار داده است و منت آن چنني است

 .»بن عفّان انّ لكلّ نيب خليالً من اُمته وإنّ خليلي عثمان«

بن عفّان  داد و مهانا دوست من عثمان وان دوست خود قرار مىهر پيامربى از ميان امتش يك نفر را به عن«

 .»است

 .شود بنا بر اين طبق اين حديث، عثمان برتر از ابوبكر مى

سنت عثمان از ابوبكر و عمر برتر  آرى، اعتقاد نگارنده نيز بر اين است كه بر اساس مدارك اهل
اند كه گوياى اين مطلب است از  وردههاى خودشان احاديثى در مناقب عثمان آ است، چون در كتاب

اساس  ـ باطل و ىب مثل حديثى كه گذشت مجله مهني حديثى كه بيان شد، وىل متام اين احاديث ـ
 .)١(هستند

 نقد و بررسى دليل نُهم

 : درباره ابوبكر است كه فرمودللّه عليه وآلهصلى اخدا  ها سخنان رسول نهمني دليل آن

 .»واساىن بنفسه وجاهد معي ساعة اخلوف و.  . . بكر كذّبين الناس وصدقين وآمن يب و وأين مثل اىب«

كردند او مرا تصديق كرد و به من اميان  شود در زماىن كه مردم مرا تكذيب مى كجا مهانند ابوبكر پيدا مى«

و مالش مرا يارى كرد و در ساعت تنهاىي و ترس در جبهه جنگ در كنار من و با جان .  . . آورد و

 .»جنگيد مى

ترتيه عراق نويسنده كتاب   و حافظ ابن)٢(الالّىل املصنوعه باألحاديث املوضوعهسيوطى در كتاب 

 .اند هاى ساختگى و دروغني مشرده  در كتابشان اين حديث را از حديث)٣(الشريعه

صلى اين حديث از جهت داللت هم گوياى اين مطلب است كه ابوبكر از اموالش به رسول خدا 

 اللّه صلىخدا  داد و رسول  مىصلى اللّه عليه وآلهخبشيد و از اموال شخصى خود به پيامرب اكرم   مىاللّه عليه وآله

 . به مال ابوبكر و خبشش او نيازمند بودعليه وآله

                                                           
 .٣٩٢ / ١: ترتيه الشريعة املرفوعة عن االحاديث الشنيعة املوضوعة) ١(
 .٢٩٥ / ١: الآلىل املصنوعه يف األحاديث املوضوعه) ٢(
 .٣٤٤ / ١: ترتيه الشريعه املرفوعه) ٣(
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اى كه ساختگى بودن آن به حدى است  گونه بديهى است كه اين هم از قضاياى دروغني است به
للّه صلى اخدا   و رسول)١(تيميه را وادار كرده است كه به دروغ بودن آن تصريح كند كه افرادى مهانند ابن

 .نيازى به اموال ابوبكر نداشتعليه وآله 

شوند  جا كه حاضر مى تراشند تا آن كنندگان احاديث اين چنني فضايل و مناقب مى آرى، جعل
 .اهانت كنندصلى اللّه عليه وآله به رسول خدا 

 .چه بيان شد، دروغ بودن اين حديث از نظر سند و داللت ثابت شد بنا بر آن

 دهمنقد و بررسى دليل 

در آن . اند  در فضيلت ابوبكر و عمر نقل كردهعليه السالمها روايىت است كه از على  دليل دهم آن
 :روايت آمده است

 .»خري الناس بعد النبيني ابوبكر مثّ عمر مثّ اللّه أعلم«

 .»تر است بعد از پيامربان ترين مردم ابوبكر و پس از او عمر هستند و بعد از آن دو، خداوند آگاه«

هاى ديگرى هم  ها اين روايت را به منت اين روايت تنها به اين منت نقل نشده است، بلكه آن
 .اند درباره ابوبكر و عمر نقل كرده

 :دهيم ما به اين روايت دو گونه پاسخ مى

من بر مشا واليت پيدا : گفت كرد كه ترين مردم نيست آيا او منى  ـ ابوبكر خود اعتراف مى١
 گفت  يا چنني منى)٢(تر از مشا نيستم؟كردم، وىل: 

 .»أقيلوين فلست خبريكم«

 .»در امر خالفت از من صرف نظر كنيد، چون من ترين مشا نيستم«

 .)٣(اين روايت نيز در منابع بسيارى نقل شده است

حزم در كتاب  ، ابنسالم اللّه عليه، در شرح حال امري مؤمنان على اإلستيعاب ـ نويسنده كتاب ٢
گروه بسيارى از اصحاب : اند سنت گفته  و افراد ديگرى از بزرگان حافظان اهلالفصل ىف امللل والنحل

 .)٤(دادند على را بر ابوبكر فضيلت و برترى مىصلى اللّه عليه وآله خدا  رسول

                                                           
 .٢٨٩ / ٤: منهاج السنه) ١(
 .١٣٩ / ٣: الطبقات الكربى) ٢(
 .٧١: فاء، تاريخ اخلل ٦٦١ / ٢: هشام ، سريه ابن١٨٣ / ٥: جممع الزوائد) ٣(
 .١٨١ / ٤: ، الفصل ىف امللل والنحل١٠٩٠ / ٣: اإلستيعاب) ٤(
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كند كه ابوبكر و عمر از او برتر هستند پس   اعتراف مىعليه السالمپس اگر خود امري مؤمنان على 
 دادند؟ چگونه اصحاب، على را بر آن دو برترى مى

 ابوذر، ؛برتر استعليه السالم على : گفتند اند كه مى آرى، آنان نام برخى از كساىن را ذكر كرده
كند كه ابوبكر و  اعتراف مىعليه السالم با اين حال على . از آن گروهند.  . . سلمان، مقداد، عمار و

 نسبت داده شده عليه السالمها رواياتى هستند كه به دروغ بر امري مؤمنان على  اين(!!) عمر از او برترند
 .است

هاى اهل سنت دليلى كه از طعنه و اشكال خاىل باشد و هيچ شبهه  استداللبنا بر اين، ما از ميان 
ها و بر اساس سخنان  طبق منابع آن اند ـ هاىي كه آورده مهه دليل. و ايرادى در آن نباشد، پيدا نكردمي

 .ـ يا از جهت سند ضعف دارد و يا از جهت داللت، متام و كامل نيست دانشمندانشان

هاى ساختگى و جعلى است كه به اعتراف خودشان اساس و  ديث از حديثاز اين رو، اين احا
 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«: گويد بنياىن ندارند، به ويژه حديثى كه مى

مناز ابوبكر در : گويند ها، قضيه مناز ابوبكر است كه مى ترين دليل آن كه مهم كوتاه سخن اين
 وىل بر اساس مطالىب كه گفته شد ؛كند  بر امامت او داللت مى عليه وآلهصلى اللّهخدا  حال حيات رسول

صحت اين مطلب در . او را از حمراب كنار زد و خودش با مردم مناز خواندصلى اللّه عليه وآله رسول خدا 
 .صورتى قابل استناد است كه خرب فرستادن ابوبكر براى مناز نيز صحيح باشد

كه در  امت ابوبكر و عمر بايد از ناحيه ديگرى نيز حبث شود و آن اينكه درباره ام افزون بر اين
ها  اين جريان. شود ها بر مسلمانان مى هاىي وجود دارد كه مانع امامت آن امامت آن دو جريان
اند، وىل روش ما چنني نيست كه متعرض اين روايات  هاى بسيارى ذكر شده بسيارند و در كتاب

 .شومي
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 نقد و بررسى دليل اجماع بر خالفت ابوبكر

تنها دليل اهل سنت بر خالفت ابوبكر كه در اين كتاب تا كنون از ترازوى نقد و بررسى امين 
 .مانده است امجاع يعىن اتفاق اصحاب بر خالفت ابوبكر است

هند، كه امجاع بر خالفت ابوبكر جو از چگونگى اين دليل نيز به خوىب آگا پژوهان حق دانش
چگونه اتفاقى بوده است، و مناسب نيست كه در اين حبث وارد شومي، چون به ناچار به بيان 

وىل به مقدارى كه اين نوشتار . ها را ندارد شود كه اين نوشتار گنجايش بيان آن هاىي كشيده مى جريان
 :كنيم ن پرسش آغاز مىپردازمي، و با اي كند به بررسى و نقد آن مى اقتضا مى

 كنند؟ ها چه امجاع و اتفاقى را بر امامت ابوبكر ادعا مى به راسىت آن

جا مجع شدند و با ابوبكر به عنوان  قضاياىي در سقيفه رخ داد كه گروهى در آن: گويند اينان مى
 .)١(خليفه بيعت كردند و او را روى كار آوردند

 :گويد  از بزرگان علم كالم كاىف است كه مىشرح املقاصددرباره اين دليل، سخن صاحب 

گوييم بر امامت ابوبكر امجاع و اتفاق دارمي، ادعاى امجاع حقيقى و واقعى  ما وقىت كه مى
و چنني نيست كه مهه مردم . اى اتفاق داشتند كر هم عدهكنيم چرا كه مدعى هستيم بر خالف ابوب منى

راضى به امامت ابوبكر بودند، بلكه امامت او در حقيقت بعد از اختالف بني مهاجرين و انصار و القاى 
و اشاره به اين مطلب . )٢(كشمكش بني انصار اوس و خزرج، و تنها با بيعت عمر در سقيفه آغاز شد

 .كاىف است

دانند گروه زيادى با خالفت ابوبكر موافق نبودند در مراجعه به  كه مى وىل اهل سنت با اين
خدا  تر است كه از سخن گفنت در چنني امورى پرهيز كنيم، چرا كه رسول: گويند هايشان مى كتاب

                                                           
 .امي درباره شورى سخن گفته» نقش شورى در امامت«نام البته ما در اين مورد در پژوهشى به ) ١(
 .٢٦٧ ـ ٢٥٤ / ٥: شرح املقاصد: رجوع شود به) ٢(
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 خواهد داد به سكوت امر فرموده است لذا نيازى به  در مورد مسائلى كه بني اصحاب رخصلى اللّه عليه وآله
 .گونه امور نيست مطرح كردن اين

 نقل كنيم تا ببينيد املقاصد شرحجا مناسب است كه منت كالم سعد تفتازاىن را در كتاب  در اين
 .اند اند و به كجا پناه برده كه چگونه به اضطراب افتاده

 :گويد سعد تفتازاىن چنني مى

ندان مسلمان بر امامت ابوبكر اتفاق نظر دارند و با گمان نيكو به آنان، چنني استفاده متامى دانشم
ها بر امامت  كردند، هرگز مهه آن هاى روشن معرفت پيدا منى شود كه اگر به اين امر با دليل مى

 .)١(ابوبكر اتفاق نظر نداشتند

 :گوييم ما در پاسخ او چنني مى

صلى اللّه خدا  گر در امامت ابوبكر چنني بگوييم ناچار بايد به خاطر گمان نيكو به اصحاب رسولا

 از ايشان تقليد كنيم و اگر حبث تقليد به ميان آيد، ديگر چه نيازى است كه خود را به زمحت عليه وآله
ار دهيم، بلكه از گو قر و انداخته و با بررسى آيات قرآن و روايات اين مسئله را مورد حبث و گفت

ها چنني  كنيم، و آن  تقليد مىصلى اللّه عليه وآلهخدا  در اين امر از اصحاب رسول: گوييم مهان ابتدا مى
 .دهيم كردند ما هم به پريوى از آنان راه ايشان را ادامه مى

 :گويد تفتازاىن در ادامه مى

ها خوددارى  از طعن و تنقيص آن حفظ شود و صلى اللّه عليه وآلهبايد احترام اصحاب رسول خدا 

ها را به  كند توجيه كرد، و آن اى نقصى را براى آنان ثابت مى هاىي كه به گونه گردد و بايد حديث
شود توجيه  غري ظاهر تأويل منود و آن حديث را در ويژه مواردى كه به مهاجران و انصار مربوط مى

 .)٢(كنيم

  درباره داليل اماميهسخن تفتازانى

گويند كه بعد از  ها مى آن: گويد كند و مى سعد تفتازاىن در كتاب خود سخن اماميه را نقل مى
 امامى جز على نيست، زيرا امام داراى شرايطى از قبيل معصوم بودن از گناه، صلى اللّه عليه وآلهخدا  رسول

بت به مهگان است، و در هيچ كدام از اصحاب چنني  و برتر بودن نسصلى اللّه عليه وآلهخدا  سفارش رسول

 .شرايطى ديده نشده است

                                                           
 .٢٩٨ / ٢: شرح املقاصد) ١(
 .٣٠٣ / ٢: شرح املقاصد) ٢(
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وى پس از نقل اين گفتار، به بزرگ اماميه شيخ حمقق خواجه نصريالدين طوسى و دانشمندان ديگر 
كنيم  اكنون عني عبارت او را نقل مى. كند ادىب و جسارت مى ها ىب اماميه هجوم برده و به ساحت آن

ها آگاه شوند، و سپس اين كالم را با سخنان علماى  يان از ميزان فهم و درك و ادب آنجو تا حقيقت

 .شيعه مقايسه كنند

 :گويد سعد تفتازاىن چنني مى

احتجت الشيعة بوجوه هلم يف إثبات إمامة علي بعد النيب من العقل والنقل، والقدح فيما عداه من «

عون يف كثري من األخبار الواردة يف هذا الباب التواتر، بناء ويد. اللّه الّذين قاموا باألمر أصحاب رسول

على شهرته فيما بينهم، وكثرة دورانه على ألسنتهم، وجريانه يف أنديتهم، وموافقته لطباعهم، ومقارعته 

 .ألمساعهم

ج البعض يتأملون كيف خفي على الكبار من األنصار واملهاجرين، والثقات من الرواة واحملدثني، ومل حيت وال

 .على البعض، ومل يربموا عليه اإلبرام والنقض

ومل يظهر إالّ بعد انقضاء دور اإلمامة وطول العهد بأمر الرسالة، وظهور التعصبات الباردة، والتعسفات 

الفاسدة، وإفضاء أمر الدين إىل علماء السوء، وامللك إىل أُمراء اجلور، ومن العجائب أنّ بعض املتأخرين من 

رووا حديثاً يف أمر الدين، ملؤوا كتبهم من أمثال هذه األخبار  شغبني، الّذين مل يروا أحداً من احملدثني والاملت

الدين   املنسوب إىل احلكيم نصريالتجريدواملطاعن يف الصحابة األخيار، وإن شئت فانظر يف كتاب 

 .)١(». . . الطوسي، كيف نصر األباطيل وقرر األكاذيب

هاى عقلى و رواىي به چند وجه اقامه دليل كرده است و به متام كساىن  شيعه در اثبات امامت على با دليل

ها   امر اُمت را به دست گرفتند طعنه وارد كرده و درباره آنان عيبصلى اللّه عليه وآله خدا كه بعد از رسول

هاىي كه در اين زمينه وارد شده ادعاى تواتر  ز حديثاند، حتى در بسيارى ا هاى زيادى گرفته و نقص

 .كنند مى

هايشان  ها اين روايات بر سر زبان ها شهرت پيدا كرده و در مهه زمان چرا كه اين احاديث در ميان آن

شنيدند، وىل هرگز فكر  ها و ايرادها را مى ها مهاهنگى داشته و مهواره اين طعن بوده و با طبيعت دروىن آن

ها از بزرگان مهاجر و انصار و روايت كنندگاىن كه مورد اطمينان مهه  ردند كه چگونه اين عيبك منى

ها بر ديگرى دليل نياورده و چيزى كه داللت بر درست يا  اند خمفى مانده، و هيچ كدام از آن بوده

 .اند نادرست بودن آن روايات باشد را بيان نكرده

                                                           
 .٢٨٧ / ٢: دشرح املقاص) ١(
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ارزش و  هاى ىب  شد كه دوران امامت آنان گذشت و سرسخىتها از زماىن آغاز ها و عيب اين طعنه

كار  هاى باطل آشكار شد و امر دين به دانشمندان بدكردار، و رياست بر مردم به پادشاهان ستم روى كج

 .كشيده شد

كه اهل فتنه و آشوب بوده و از كساىن است كه گويا  ها ـ خيلى عجيب است كه يكى از دانشمندان آن

هايش را از  ـ كتاب يندگان حديث را نديده و هيچ حديثى در دين روايت نكرده استهيچ يك از گو

 طعنه و ايراد وارد كرده پر صلى اللّه عليه وآلهخدا  ها و خربهاىي كه به اصحاب خوب رسول گونه روايت اين

 ببني ـ نگاه كن كه نوشته نصريالدين طوسى است  ـالتجريدخواهى به كتاب  حال اگر مى. منوده است

 .». . . هاىي را مقرر منوده است چگونه از اباطيلى محايت كرده و دروغ

 نقد سخن تفتازانى

 :گوييم در پاسخ تفتازاىن مى

 رمحه اللّهما از تفتازاىن سپاسگزارمي كه به مهني مقدار ناسزا و ناروا گفنت به خواجه نصريالدين طوسى 
هاى اهل   از كتابالتجريد آن دانشمند نامى در كتاب كه تيميه به خاطر اين اكتفا كرد، چرا كه ابن

هاىي به او داده است كه هيچ مسلماىن در   دليل آورده، نسبتعليه السالمسنت بر امامت امري مؤمنان على 
 .)١(گويد، و گناهان بزرگى به او نسبت داده كه گفتىن نيست ترين مردم آن گونه سخن منى حق پست

 كالم آخر

ـ  هاى اعتقادى در برخى از جملدات سلسه پژوهش اصل اين موضوع از اين قرار است كه ما ـ
هاى خودشان صحيح  امي و از كتاب سنت دليل اقامه كرده هاى اهل از كتابعليه السالم بر امامت على 

امي و متام استدالل خود را با كمال ادب و متانت مطرح كرده و به هيچ  ها را بيان منوده دن آن دليلبو
 را با سفارش و عليه السالمامامت امري مؤمنان على . امي ادىب نكرده سنت ناسزا و ىب يك از دانشمندان اهل
و برترى آن حضرت را نسبت به متام  و معصوم بودن ايشان، صلى اللّه عليه وآلهخدا  حديث معترب از رسول
 .امي اصحاب ثابت كرده

ترين  ها و معروف سنت و نظريات دانشمندان آن هاى خود اهل ها را از كتاب متام اين استدالل
 .روى نداشتيم جا و كج هاى ايشان بازگو كردمي و هرگز ناسزا و سرسخىت ىب كتاب

                                                           
 .امي اجنام داده» تيميه از افترائات ابن« حتقيقى در اين موضوع به نام شود كه ما يادآورى مى) ١(
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 امامت ابوبكر را مورد بررسى قرار دادمي كه هاى خود اهل سنت در گاه در كتاب حاضر دليل آن
 درباره امجاع ؛ در اين باره ندارميصلى اللّه عليه وآلهاى از پيامرب اكرم  سفارش و حديث جداگانه: گفته بودند

 .ـ اعتراف كردند كه چنني اتفاقى واقع نشده است با سخىت و ناچارى و اتفاق هم ـ

ر بودن ابوبكر از مهه اصحاب بود بررسى منودمي و از يكايك ها را نيز كه برت ترين دليل آن مهم
 .هاى خودشان نامتام بودن آن را بيان كردمي كتاب

عليه ها بر امامت ابوبكر نامتام، و دليل امامت امري مؤمنان على  به راسىت گناه ما چيست كه دليل آن

 ها متام است؟ هاى آن  بر امامتش از كتابالسالم

 كنند؟ ت حبث منىچرا آنان از حقيق

 شود؟ چرا حقيقت و واقعيت تلخ مى

 برند؟ براى چه به ناسزاگوىي پناه مى

 دهند؟ چرا علماى شيعه را مورد هجوم سخنان خود قرار مى

ها  ها، كشتارها و زنداىن كردن دانشمندان شيعه از آغاز تا كنون براى آن ها و مشاتت آيا دشنام
 كاىف نيست؟

 ن گونه رفتار ادامه دهند؟خواهند به اي تا كى مى

 كنند؟ چرا چنني رفتار مى

به چه كسى اقتدا صلى اللّه عليه وآله  خدا خواهيم از حقيقت حبث كنيم و بدانيم بعد از رسول ما مى
 .كنيم تا او را در اعتقادات و مشكالت علمى و احكام و دستورات واسطه بني خود و خدا قرار دهيم

 :ا براى خود روشن كنيم تا به پروردگار خود چنني بگوييمخواهيم واقعيت امر ر ما مى

ها دقّت كردمي و جوياى حقيقت شدمي و به اين نتيجه رسيدمي كه اين شخص  ما در دليل! خدايا
توانيم به تو  است و به وسيله اين پيشواى معصوم مىصلى اللّه عليه وآله خدا  امام و پيشواى ما بعد از رسول

اى در پيشگاه خداوند  اميدوارمي مهني حتقيق ما عذر پذيرفته شده. ط برقرار كنيمنزديك شومي و ارتبا
 .سبحان باشد

چه نقد و بررسى شد براى دوسىت و دمشىن نبود، هيچ غرضى از مطرح كردن اين  بنا بر اين، آن
 .بينيم سخنان ندارمي و نيازى هم به ناسزا گفنت و دشنام دادن منى

  حقيقت تلخ خواهد بود؟راسىت با اين حال، تا كى

 تا كى حق را خنواهند پذيرفت و از آن پريوى خنواهند كرد؟
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 گويند؟ گونه سخن مى گويند؟ آيا جز افراد پست و نادان، اين براى چه ناسزا مى

از حضرت بارى . خواهيم به ما توفيق دهد تا خشنودى او را فراهم آورمي از خداوند سبحان مى
ها را درك كرده و به آن عمل كنيم و پريو حق و حقيقت  دايت كند تا حقيقتخواهيم ما را ه تعاىل مى
 صلى اللّه عليه وآلهخدا  رو شدن با رسول به خواهيم در روز مالقات با او و به هنگام رو از او مى. باشيم
 .هاميان را نوراىن و سفيد گرداند صورت

 . خاندان پاك آن حضرت باد وصلى اللّه عليه وآلهصلوات و درود خدا بر حضرت حممد 
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