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 :تقدیم به

     «  سهل    له  آصلی اهلل علیه    » محمد مصطفی رسول بشارت، چکیده خلقت،

ر     مهارر «  علی  السهمم » علی موال امیرالمومنین امام رستگاران عال ،  

امهام  کری  اهه  بیهت     «  سمم اهلل علیها» زهرا ةطاهره، فاطم عال  صدیق 

 حه  را آکهکار،   امامی ک  حل  حکیمانه  ا،، «  علی  السمم» حسن مجتبی

.    ریخت  کدن خون مسهلمانان للهوریرن نمهور    باط  را رسوا   از بیهوره

 . « علی  السمم »  ساالر کهیدان حضرت امام حسین

 :تقدیم به و

 «علی  السمم» الرضا یموال علی بن موس، ب  ر ح مطهر  لی نعمتمان

 :تقدیم به و

ب  خصوص یگان  منجی عال  بشریت حضرت  لی عصر    سمل  پاکش،
 .  «ء ار احنال  الفدا» 

 
 « علی  السمم»  الرضا یسموبن آستان علی پناهنده ران ررراه 

 

   محمد امینیمرتضی امینی 



 نام ابوبکر

ابهوبکر اسهت که  اهه  سهنت، ا  را      ا  عبداهلل بن عثمان تیمی نام اصلی 

پدر، ابوقحاف  عثمان   مهارر،  . رانند می خلیف  ا ل بعد از پیامبر اکرم

میمرن حد ر س   175یا  175ابوبکر رر سال . ام الخیر سلمی نام راکت

قبیله  تهی  بهن مهره، یکهی از      سال پس از عام الفی  رر مک    رر میهان  

ابوقحاف  پدر ابوبکر   پسهرانش، از برررهان   . طوایف قریش، ب  رنیا آمد

عبداهلل بن لدعان   از تبار حبشی بورند   هنگامی ک  ابوبکر از برررهی  

 1.آزار کد نام ا  را عتی  رذاکتند

 عبد اهلل بن لدعان صاحب بزررترین کانون لهت تولید اطفال   کورکان

    ها کنیزن بور ک  آنان را ب  مهرران عرضه    ره ا  مالک. بور «سه زناموس»

می کرر ک  از آنان حامل  می کدند سپس کورکان را به  پهدران یها به      

  2.بیگانگان می فر خت

 عمایل ظازری ابوبکر

ا  : رر مورر کمای  ظاهرن ابوبکر مسعورن رر کتاب خهور رفته  اسهت   

 . فررن رراز قد   سیاه چهره بور

 

 

                                                 
 171ص 3الطبقات ج - 1

 484ص 4مروج الذهب مسعودي ج 575المعارف ابن قتيبه ص 452ص 5مختصر تاريخ دمشق ابن منظور ج - 2
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 عغل ابوبکر

ابوبکر بزاز بور   عثمهان   عبهدالرحمن بهن عهوز نیهز همهین حرفه  را        

  ابهو  .   عمر رلّال بور ک  بین فر کنده   خریدار رر حرکت بور. راکتند

  1.عبیده ى لراح رر مدین  قبر مى کند

                                                 
 254ص 4جتاريخ طبرى  - 1



 ابوبکر اسالم

علمان اه  سنت رر کتب خور نق  کرره اند ک  ابوبکر بر اساس نصیحت 

ی ک  رر کام ب  ا  خبر راره بور پیامبرن ظهور خواههد کهرر اسهمم    کاهن

  1.آ رره است

 قاص نق  کهرره   یخور بسند، از محمد بن سعد بن اب خیتاررر  نطبر

کهماها   انیبور ک  از م یکس نیابوبکر نخست ایآ: ب  پدرم رفت  :دیک  رو

مله اثرلر ملن    ال و لقد اسلم  قب " :رر پاسخ من رفت نکرر؟   اریاسمم را اخت

"...رجال نيخمس
از پنجاه نفهر مهرر مسهلمان     شیقب  از ا  ب ی  براست! ن  2

 .کده بورند

 تیه  قهاص ر ا  یبسند، از محمد بن سعد بن ابه  ریلر یاز اب ریابن کث

ال و لقد أسم  قبمه اثرر : أثان أبوبکر أولک  اسالما؟ قال: یقمت ألب ":دیکرره ک  رو

  ".سالماافضمنا ا و لکن ثان نيمن خمس

 نیکما نخسهت  انیأبو بکر رر م ایآ: رفت  «وقاص یسعد بن اب»ب  پدرم  یعنی

از پنجاه نفر مسهلمان کهدند،    شین ، بلک  قب  از ا  ب: مسلمان بور؟ رفت

 3...ماها بور از نظر اسمم نیابو بکر برتر ی ل

بکر سالها وعلمان اه  سنت رر کتب خور این نکت  را نیز نوکت  اند ک  اب

   اسمم آ ررن ا  بعد از اسهمم آ ررن . س از بعثت اسمم آ رره استپ

                                                 
 232ص 1السيرة النبوية ابن ثرير ج 31و42ص 3البدايه و النهايه ج - 1

 51ص 4ج يطبر خيتار - 2

 235ص 1ج ةيالنبو رةيالس - 3
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یعنی رقیقا بعد از  اقعه  اسهراء   معهراه که      . نفر بوره است 15حداق  

   .بنابر ر ایت  اقدن یک سال   نی  قب  از هجرت اتفها  افتهاره اسهت   

سهال   55برخی ه  نوکت  اند ا  زمانی ایمهان آ رر که  حضهرت علهی     

  یا رفت  انهد که  ا  هفهت    . عنی یک سال   نی  قب  از هجرتی. راکتند

  1.سال پس از بعثت رسول خدا اسمم آ رر

 انی که قبل از ابوبکر ایماب آوردندسک

  عبیهد    2همسر ا  أسماء بنت عمیس   عقی  لعفر  : أ ّلین مسلمانان  

  بمل  5  مصعب بن عمیر 4حارث  مى باکند، سپس زید ابن 3بن الحارث

  همسر ا  امینة بنهت خلهف      زبیر بن العوام   خالد بن سعید بن العاص

 8عتبة بن غز ان   7  حاطب بن عمر  بن عبد کمس بن عبد ر 6بن أسعد

   أبوحذیف  مهش  بن عتبة بهن  9  عبید  بن الحارث بن المطلب 8غز ان

  خالهد   عهامر      11  عتبة بن مسعور برارر عبداهلل بهن مسهعور   10ربیعة
                                                 

 4االسلتااهه ج  75ص 1مجمل  الووادلد ج   51ص 4تاريخ طبلري ج  48ص 3البدايه و النهايه ج 473ص 1سيره حمبی ج - 1

 442ص 13شرح نهج البالغه ج 485صعرمانيه  31ص
 148ص 1عيون األهر ج - 2
 47ص ۲جتاريخ يعقوبى  122ص ۱ج سير أعالم النّبالء - 3
 122ص ۱جء سير أعالم النبال - 4

 434ص ۲جتاريخ يعقوبى  - 5

 142ص ۱جعيون األهر  - 6

  44ص ۲جتاريخ يعقوبى  - 7

 122ص ۱جسير أعالم النّبالء  - 8

  142ص ۱جعيون األهر  - 9
 142ص ۱جعيون األهر  - 10

 131ص ۱جعيون األهر  - 11



  أبهورر، لنهدب بهن     2  ارق  بن ارق  1ان بکیر بن عبد یالی فرزند ایاس

   5  پدر   مارر ا    خبّهاب بهن اترت   4عمّار بن یاسر عنسى   3لناره

   7  عبداهلل بن مسهعور  6برارر، أبومحمّد بن لحش عبداهلل بن لحش  

  عامر بن ربیعهة   9عمر  بن عنبسة سلمى   8  خنیس بن حذافة بن قیس

ا  فاطمه  بنهت    بهن الحهرث بهن معمهر   همسهر       حاطب  10ربیعة عنزى

  أ ّلین کهید رر اسمم، سهمیّ    12  سائب بن عثمان بن مظعون 11المجل 

مّار بور، که  ا  را به  ر  کهتر بسهتند   قلهب ا  را بها حربه  اى        ع مارر

 همگى این افرار قب  از أبهوبکر    13یاسر را کشتند ککافتند،   همسر،

 از بعثهت پیهامبر   ره سهال  بعد از رذکتن   أبوبکر   عمر. سمم آ ررندا

 آ ررنهد   هنگهامى که  بنهى هاکه  رر محاصهره کهدید        اسمم ظاهرن

 .قتصارى   التماعى بورند، آن ر ، رر صف کافران بسر مى بررندا

                                                 
  122ص ۱جسير أعالم النّبالء  125ص ۴جألبدء و التّاريخ  147ص ۱جعيون األهر  - 1

 125ص ۱جسير أعالم النّبالء 142ص ۱جعيون األهر  - 2

  125ص ۱جسير أعالم النّبالء  131ص ۱جعيون األهر  - 3

  122ص ۱جسير أعالم النّبالء  147ص ۱جعيون األهر  - 4

  122ص ۱جسير أعالم النّبالء  125ص ۴جألبدء و التّاريخ ألمقدسى  - 5
  122ص ۱جسير أعالم النّبالء  - 6
  147ص ۱جعيون األهر  - 7

  142ص ۱جعيون األهر  133ص ۱جنفحات األزهار  - 8

  147ص ۱جعيون األهر  - 9

  147ص ۱جعيون األهر  - 10

  122ص ۱جسير أعالم النّبالء  148ص ۱جعيون األهر  - 11

  148ص ۱جأسباب نوول األهر  - 12

  51ص ۲جألکامل  142ص ۱جعيون األهر  - 13
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 1 وردی ابوبکر عراف مآیا 

سال فتح مکه و بعلد از  »رر سال هشت  ! ر ز ابوبکر   عمر   ریگر رفقا یک

رر منزل ابوطلح  زید بن سه  لمع کهدند   «آيه حرمت شرابتحري  و نوول 

ابوبکر پس از خوررن .   مشر ب خوررند   مجلس عیشی تشکی  رارند

کراب   مست کدن بر کشت  هان مشرکین لنگ بدر افسوس خورر   با 

 !!! آمیز زیر برایشان نوح  نمورفراکعار ک
 وهل لک بعد قومک من سالم                                           ام بکر بالسالم احيی

 و ثيف حياه اصل او هشام                                           الرسول بان سحتا يحدهنا

 بالف من رجال او سوام                                               ود بنو المايره لو فدوه و

 من الشيوي يکمل بالسنام                                              بالطوي طوي بدر ثانی

 من الفتيان و الحمل الکرام                                             بالطوي طوي بدر ثانی

نیز رر آن مجلس مشر ب خورر   مست کهرر   هماننهد همکهار،     عمر

 :کفریات زیر را بر کشت  هان لنگ بدر نوح  سرایی نمور
 من الفتيان و العرب الکرام                                            لقمب قميب بدرثادن با و

 و ثيف حياه اصداء وهام                                       ابن ثبشه ان سنحيی ايوعدنی

 و ينشرنی اذا بميت عظامی                                          ان يرد الموت عنی ايعجو

 بانی تارک شهر الصيام                                               من مبمغ الرحمن عنی اال

 و قل هلل يمنعنی طعامی                                                   هلل يمنعنی شرابی فقل

                                                 
 3شرح ابن ابی الحديد ج 32رسادل الجاحظ ص 388ص  1احکام القران جصاص ج 152ص 4انی جثشف الامه امام شعر - 1

 452ص



خبر ب  پیامبر رسید حضرت پیامبر رسید حضرت بسهیار خشهمگین     قتی

ضب   ناراحتی رر حالی ک  رران مبهارکش ر ن زمهین   کد   رر حال غ

  چیزن رر رست راکت آن را بلند کرر  نجا تشریف بررآکشیده میشد بد

 ک  بر سر حضار مجلس زند آنها متفر  کدند   عمهر رفهت ریگهر نمهی    

  1.خورم

حضار رر آن مجلس یازره نفر بورند   ابن حجر ره نفر آنها را نام  مجموع

 : زیرمی برر ب  ترتیب 

عمهربن الخطهاب رر    ،بن ابی قحاف  رر سن پنجاه   هشت سالگی ابوبکر

رر سهن چهه       «گلورثن مدينله  »ابوعبیده لراح  ،سن چه    پنج سالگی

ابو طلح  زید بن سه  میزبان مجلس رر سن چه    چهار  ،هشت سالگی

ابهو   ،ابورلانه  سهماب بهن خرکه      ،ابی بن کعب ،سه  بن بیضاء ،سالگی

رر سهن  ! انس بهن مالهک سهاقی قهوم     ،ابوبکر بن کغوب ،رنایوب انصا

                                                 
و چنانکه ديديد از شراب دست برنداشت و تا ساعت  دروغ گفت در اين گفتار خود [به اين وعده خود عمل نکرد] البته عمر - 1

مجم  الووادلد هيرملی    44ص 2االصابه ج 55ي صمی آشاميد نوادر االصول حکي  ترمذ مرگش زمانی ثه ضربت خورد شراب

يه حرمت شراب صحيح مسم  ثتاب االشربه باب آصحيح بخاري ثتاب التفسير سوره مادده  31ص 11فتح الباري ج 51ص 5ج

تفسير ابلن   421و485ص 8سنن ثبري بيهقی ج 447و181ص 3مسند احمد ج 341ص 4حرمت شراب تفسير الدر المنرور ج

ن را تحريف و خيانت نموده آورده و آ "مردي"به جاي نام ابوبکر  42ص 7و ج 413ص 4ير طبري جتفس 22و23ص 4ثرير ج

مردي آورده ثه به مصداق مرل معروف محبت آدمی را ثر و ثور ميکنلد گويلا   "است و درباره عمر نيو طبري به جاي عمر ثممه 

 ه اند به قم  بياوردشرم داشته از اينکه نام خمفاي خود را ثه ديگران او را به نام آورد
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ابهن حجهر ا  را از قله      معهار بهن لبه    1،هیجده سالگی از هم  کوچکتر

  2.انداخت    رر آن هنگام بیست   س  سال راکت

کند ک  بگوید منظور از ابوبکر کخص ریگرن ب  نهام   ابن حجر تم، می

پهذیرر که  نفهر     نهایت می ابوبکر بن کغوب است ، ن  خلیف  ا ل ؛ اما رر

آخر ب  قرین   لور عمر بن الخطاب رر لیست کرابخواران ، همان ابوبکر 

 !!!. صدی  خلیف  ا ل مسلمانان است

بزرران صحاب  بعد از نز ل آی  حرمت کراب رر سوره  3:میگوید آلوسی

بقره باز ه  می آکامیدند   رست بهررار نبورنهد   بسهیارن از حفها        

یه   آیات حرمت کهراب را رر ا ایه  هجهرت میداننهد       آ مفسرین نز ل

 4.سوره مائده لهت تشدید   تاکید حرمت بور

ما رر اینجا فقط ر ایتی هان را می آ ری  ک  عمربن خطاب ه  تا آخهر  

عمر، کراب می خورر چگون  کخصی ک  رایه  کهراب مهی خهورره را        

  5.می توانی  خلیفة المسلمین بدانی 

   عمر بن الخطاب نازل کده استآیات کراب رر ح

                                                 
 باب نول تحري  الخمر   3۱ص 11فتح الباري ج - 1

شرح  341ص 4ر الدرالمنرور جيتفس 528ص 8عمده القاري عينی ج 54ص 5مجم  الووادد ج 42ص 7تفسير ابن جرير ج - 2

 434ص 8نووي حاشيه ارشاد قسطالنی ج

 115ص 4تفسير روح المعانی ج - 3

االمتلا  مقريلوي    431و 442ص 4تفسلير فخلر رازي ج   51ص 3تفسلير قرطبلی ج   381ص 1احکام القران جصاص ج - 4

عيون االهر  71ص 4تفسير شوثانی ج 124ص 4سيره ابن هشام ج 84ص 11عمده القاري ج 42ص 11فتح الباري ج 123ص

 28ص 4ابن سيد الناس ج

 روانش از همين مولف ارجا  می دهي براي مطالعه بيشتر از شخصيت عمربن خطاب به ثتاب عمربن خطاب از ديدگاه پي - 5



مخشرن از علمان بزرگ اه  سنت ک  رهبی با تجلی  فرا ان از ا  یهار  ز

 ":نویسد رر کتاب ربیع اتبرار می 1رهد، کرره   لقب عمم  را ب   ن می

أنول اهلل تعالى فی الخمر هالث آيلات  أولهلا يسلنلونک علن الخملر والميسلر  فکلان        

يلا  : إلى أن شرب رجل ودخل فی الصالة فهجر  فنوللت  المسممون بين شارب وتارک 

أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنت  سکارى  فشربها من شرب من المسلممين  حتلى   

شربها عمر فنخذ لحی بعير فشج رأس عبد الرحمن بن عوف  ه  قعد ينوح عمى قتملى  

ذلک رسول اهلل  فخرج  فبمغ... وثادن بالقميب قميب بدر. بدر بشعر األسود بن عبد ياوث

أعلوذ بلاهلل ملن غضلب اهلل     : ماضباً يجر رداءه  فرف  شيئاً ثان فی يلده ليضلربه  فقلال   

: فقلال عملر  . فهل أنلت  منتهلون  : إنما يريد الشيطان  إلى قوله: فننول اهلل تعالى. ورسوله

 2."انتهينا

د از تو در ملور »:ا لین آن. خدا ند متعال رر مورر کراب س  آی  نازل کرر

پس عده ان از مسهلمانان کهراب خهورره      ؛ «شراب و قمار سوال می پرسند

عده ان آن را ترب کررند؛ تا زمانی ک  کخصی از ایشان کراب خورر   

اي ثسلانيکه ايملان    »:ب  نماز ایستار   هذیان رفت؛ پس آی  نازل کهد که   

نان از آن باز عده ان از مسلما؛ «آورده ايد  در حال مستی به نماز نوديک نشويد

خوررند؛ تا این ک  عمر بن خطاب کراب خورره   سپس اسهتخوان فهک   

کترن را برراکت  با آن استخوان سر عبد الرحمن بن عوز را ککسهت    

: با کعر اسور بن عبد یغوث مرثی  خواند ک  «از ثفار»بران کشت  ران بدر

                                                 
 121ص 41سير اعالم النبالء ج - 1
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آن  خبر به  رسهول خهدا رسهید؛    ...!!! کسانیک  رر آن چاه بورند؛ چاه بدر

مهی   حضرت با عصهبانیت رر حهالی که  رران خهور را بهر ر ن زمهین      

کشیدند، بیهر ن آمهده   چیهزن را از ر ن زمهین برراکهت    رر رسهت       

 . ررفتند تا با آن عمر را بزنند

پناه می برم ب  خدا از غضب خدا   رسولش؛ سهپس خدا نهد   : عمر رفت 

تا آنجا که  فرمهوره    «...ب  ررستی ک  کیطان می خواهد  »:آی  نازل فرمور ک 

رسهت   :پهس عمهر رفهت    «آيا شما دست بر می داريد از شراب خلوردن؟ » است

 . برراکتی 

 : کراب خوارن عمر رر زمان خمفتش

  !!! عجب کراب نیکویی است :عمر

ها رر کتاب الموطأ ک  ب  اعتقهار بسهیارن از    مالک بن أنس، امام مالکی

       :نویسهد  آیهد، مهی   اب مهی رریف صحاح ست  ب  حس علمان اه  سنت ه 

أَنَّ أَسْمَ َ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ  أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ المَّلهِ  : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِ ِ  "

أَسْمَ ُ إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ  :فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذاً وَهُوَ بِطَرِيقِ مَکَّةَ  فَقَالَ لَهُ , بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْوُومِیَّ

يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  فَحَمَلَ عَبْدُ المَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحاً عَظِيماً  فَجَاءَ بِهِ إِلَلى عُمَلرَ بْلنِ    

إِنَّ هَذَا لَشَلرَاب   : مَرُ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِی يَدَيْهِ  فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ  هُ َّ رَفَ َ رَأْسَهُ فَقَالَ عُ

"....طَيِّب   فَشَرِبَ مِنْهُ 
1  

                                                 
   427ص 8االستذثار ابن عبد البر ج 822ص 4الموطن ج - 1



از عبد الرحمن بن قاس  نق  کده است ک  اسل  غمم عمر به  ا  خبهر رار   

ک  ا  عبد اهلل بن عیا، مخز می را رید؛ رر حالی ک  ا  رر راه مک  بور، 

مهر  این نوکیدنی است ک  ع: پس اسل  ب  ا  رفت!!! رر نزر  ن نبیذ رید

عبداهلل بن عیا، ظرز بزرری پهر کهرره   آن را   . آن را ر ست می رارر

ب  نزر عمر آ رر   رر للون ا  رذاکت؛ پس عمر آن را به  رههان خهور    

این کرابی نیکو است؛ پس : نزریک کرر؛ سپس سر، را بلند کرر   رفت

 . از آن نوکید

 !!! کخصی از مشک عمر کراب نوکید   مست کد

: تار بخارن رر کتاب خویش چنین ر ایت مهی کنهد که    ابن ابی کیب  اس

عمر رر راه سفر با مررن ر زه رار همراه بور؛  قتی ک  افطار نمور مشک 

عمر را ک  رر آن کراب بوره   عمر آن را ب  کتر، آ یزان نموره بور   

کتر نیز آن را تکان راره بور، برراکت   از آن نوکید   مست کهد؛ عمهر   

 !!! من از مشک تو نوکیدم: ن کخص ب  عمر رفتآ!!! ا  را حد زر

نه به خاطر نوشيدن » ما تو را ب  خاطر مستی حد زری  : عمر رر پاسخ رفت 

  1.«شراب

 عمر کراب را با رُررن آن سر می کشید 

همانطور ک  رر اکعار فارسی   عربی مشهور است  قتی کخصهی رائه    

آسهان   «عکلر »  رُررن الخمر باکد، ریگر بران  ن نوکیدن تفال  کهراب  

                                                 
 514ص 5المصنف البن أبی شيبة ج - 1
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کده   ب  اصطمح ب   ن رررن کش رفت  مهی کهور؛ رر ر ایهات اهه      

حدهنا بن مبشر نلا   ":سنت آمده است ک  عمر نیز از رررن کشان بوره است

أحمد بن سنان عبدالرحمن بن مهدي نا عبد اهلل بن عمر عن زيد بن أسم  عن أبيه قلال  

ية وأنبذ له عشية ويشربه غدوة وال يجعلل فيله   ثنت أنبذ النبيذ لعمر بالاداة ويشربه عش

".عکرا
1  

مهن بهران   : ر ایت می کند ک  رفهت  «غالم عمر» زید بن اسل  از پدر، 

می کررم   ا  کب آن را می نوکهید   کهب    عمر صبحگاه کرابی آماره

هنگام بران ا  کراب آماره می کررم   ا  صبح آن را می نوکید   حتهی  

 !!!نمی رذاکت رر آن رُررن را ه  باقی

 عمر، نبیذ را ب  خاطر هض  غذا ر ست راکت  

می نوکی  تها روکهت    «شراب»ما از این نبیذ : عمر می رفت:رویدبیهقی 

 2!!!کتر را ک  رر کک  ما است هض  نماید ، ک  اریت نشوی 
وأما اآلهار فمنها ما روي عن سيدنا عمر أنه ثان يشرب النبيذ الشديد ويقول إنا لننحر "

 3."وور وإن العنق منها آلل عمر وال يقطعه إال النبيذ الشديدالج

      غلهی  مهی نوکهید       «شلراب » ر ایت کده است ک  سر ر ما عمهر نبیهذ  

می کنی    روکت رررن آن ب  خاندان عمر  ما کتران را قربانی: می رفت

 !!! می رسد   چیزن آن را لز نبیذ غلی  هض  نمی نماید

                                                 
 71ش 452ص 2سنن الدارقطنی ج - 1
   422ص 8سنن البيهقی ج - 2

   115ص 5بداد  الصناد  ج - 3



اشربوا هذا النبيذ فی هذه األسقية فإنله يقلي    : عن عمر قال":نویسد متقی هندن می

  1."الصمب ويهض  ما فی البطن وإنه ل  يامبک  ما وجدت  الماء

نبیذ را رر این پیمان  ها بنوکید؛ زیهرا  : از عمر ر ایت کده است ک  رفت

پشت را محک  راکت    آن چ  را رر کک  است هضه  مهی نمایهد؛   تها     

کما  «و به همراه آن بنوشيد» نوکیدن همراه راکت  باکید زمانی ک  آب بران 

 !!!را مست نمی کند

 نوکید  عمر رر زمان خمفت، کراب را با آب رقی  کرره   آن را می 

لالب تر از هم  این ک  خوارزمی از بزرران اه  تسنن رر کتهاب لهامع   

عمهر  بیابانگررن را ک  مست کده بور ب  نزر  :مسانید أبوحنیف  می روید

آ ررند؛ عده ان بران ا  طلب بخشش کررند؛ اما  قتهی پذیرفته  نشهد،    

ا  را زندانی کنید تا زمانی که  به  خهور آیهد   سهپس ا  را      : عمر رفت

سپس خور عمر آبی طلبیده بر ر ن همهان کهراب ریخته       . کم  بزنید

ارهر  : سهپس رفهت   آن را رقی  کرره   نوکید   ب  ریگران نیهز نوکهانید  

  2!!!اب بر کما غالب کد، این چنین آن را با آب رقی  سازیدکیطان کر

 !!!عمر کراب غلی  را ر ست راکت 

  مها   :سرخسی فقی  مشهور حنفی مذهب رر کتاب المبسوط مهی رویهد  

بیان کرری  ک  مسکر آن چیزن است ک  بها نوکهیدن آن کهخص مسهت     

                                                 
 13725ح 544ص 5ثنو العمال ج - 1
 124ص 4جام  المسانيد أبی حنيفة ج - 2
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   «!!!م نيسلت پس تا قبل از آن مسکر نيست و حرا»یعنی آخرین پیمان  !!! کور

بیابانگررن مست را به  نهزر عمهر    : از ابراهی  ر ایت کده است ک  رفت

آ رره   همراه با ا  مشکی از نبیذ غلی  کده بور؛ پس عمر خواست که   

بران ا  راهکارن قرار رهد؛ هیچ راهی ب  رهن ا  نرسهید مگهر اینکه  ا     

زمهانی که    اکنون عق  ندارر؛ پس رستور رار تا ا  را زنهدانی کهرره تها    

هوکش سر لان خور باز رررر   سپس ا  را حد زر؛   سهپس مشهک ا    

!!  ان: را طلبیده رر حالی ک  رر آن نبیذ بور؛ پس از آن چشهید   رفهت  

پس مقدارن از آن را رر ظرفی ریخت    بهر  !!! این با ا  چنین کرره است

رر ا: ر ن آن آب ریخت   از آن نوکید   ب  یارانش نیز نوکانید   رفت

  1!!!مای  ب  این کراب کدید، مستی آن را با آب از بین ببرید

وعن عمر أنه أتى بنبيذ الوبيلب فلدعا بملاء وصلبه عميله       ": ن همچنین می روید

 2. "أن لنبيذ زبيب الطادف غراما: وشرب  وقال

از عمر ر ایت کده است ک  بران ا  نبیذن آ ررند؛ پس آبی آ رره   بر 

کهراب کشهمش طهائف    : نوکید   سهپس رفهت   ر ن آن ریخت   از آن

 !!!ارزکمند است

 

 

                                                 
  11ص 42المبسوط ج - 1

  8ص 42المبسوط ج - 2



 کراب خوارن عمر رر حال احتضار  

لالب است ک  عمر، حتی رر آخرین لحظات عمر، نیز رسهت از کهراب   

راکت؛ تا لایی ک  رر هنگام مرگ نیز ررخواست کرر که    خوارن برنمی

     :سهد نوی ابن سعد رر کتاب الطبقهات الکبهرن مهی   . برایش کراب بیا رند

عن عبد اهلل بن عبيد بن عمير أن عملر بلن الخطلاب لملا طعلن قلال لله النلاس يلا          "

أميرالمؤمنين لو شربت شربة فقال أسقونی نبيذا وثان من أحب الشراب إليه قال فخلرج  

  1."النبيذ من جرحه م  صديد الدم

از عبد اهلل بن عبید بن عمیر نق  کده اسهت که  هنگهامی که  عمهر بهن       

ان امیرمومنهان، ارهر نوکهیدنی    : و خورر، مررم به  ا  رفتنهد  خطاب، چاق

   نبیهذ از ر سهت  !!! به  مهن نبیهذ رهیهد    : پس رفت ؛«خوب است»بنوکی

نبیذ از زخ   ن : عبد اهلل رفت. راکتنی ترین نوکیدنی ها رر نزر  ن بور

 .همراه با لخت  هان خون خاره کد

                                                 
  54ص 7فلتح البلاري ج   113ص 3السلنن الکبلرى ج   231ص 22تاريخ مدينلة دمشلق ج   352ص 3الطبقات الکبرى ج - 1

  1152ص 3االستيعاب ج 288ص 5المصنف ج
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 عجا ش

 حکم گریز از جنگ

کهور   برر، یکى از رناهان بزرگ محسوب مهى بى تررید رریز از میدان ن

ک  ه  از نظر عق    ه  از نظر کرع عملهى اسهت ناپسهند؛ زیهرا ثابهت      

هایى که  راره   کند ک  کخص فرار کننده از لنگ، ب  خدا ند    عده مى

بى تول  بوره   حاضر نیست لان خهور را رر راه خدا نهد             است 

 .رین اسمم فدا کند

ر سبب کور ک  رسول خدا رر میان مشرکین تنهها مانهده       ارر این فرا

افرارى ک  از آن حضرت رر مقاب  حممت رکمنان رفهاع نمایهد نداکهت     

 . کند باکد، حک  کدیدترى پیدا مى

يَنَيُّهَا الَّلذِينَ ءَامَنُلواْ إِذَا لَقِيلتُ ُ    ":فرماید خدا ند کری  رر باره فرار از لنگ مى

وَ مَن يُوَلِّهِ ْ يَوْمَئذٍ دُبُرَهُ إِال مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيوًِّا . حْفًا فَال تُوَلُّوهُ ُ الْنَدْبَارالَّذِينَ ثَفَرُواْ زَ

"فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِاَضَبٍ مِّنَ المَّهِ وَ مَنْوَدهُ جَهَنَّ ُ وَ بِئْسَ المَْصِير  إِلىَ
1 

با انبوه کافران رر میدان نبهرر   هنگامى ک ! اید اى افرارى ک  ایمان آ رره

  ههر کهس رر آن    .«!و فلرار ننماييلد  » ها پشت نکنیهد  ر  بر  کدید، ب  آن

ریرى از میدان بهراى   ها پشت کند، مگر آن ک  هدفش کناره هنگام ب  آن

  بهوره باکهد   «از مجاههدان »حمل  مجدر،   یا ب  قصد پیوستن به  رر ههى   

                                                 
 15و 15آياتاألنفال  - 1



د کد   لایگاه ا  لهن ،   چ  بهد  ب  غضب خدا ررفتار خواه «چنين ثسى»

 !.لایگاهى است

ر ایات بسیارى نیز رر منابع ر ایى اه  سنت رر حرمت فهرار از لنهگ   

 .کنی   ارر کده است ک  ب  یک ر ایت اکاره مى

عن أبی هُرَيْرَةَ عن النبی ":نویسد محمد بن اسماعی  بخارى رر صحیحش مى 

قالوا يا رَسُولَ المَّهِ وما هُنَّ قال الشِّرْکُ بِالمَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْللُ   قال اجْتَنِبُوا السَّبْ َ الْمُوبِقَاتِ

النَّفْسِ التی حَرَّمَ اهلل إال بِالْحَقِّ وَأَثْلُ الرِّبَا وَأَثْلُ مَالِ الْيَتِي ِ وَالتَّوَلِّی يلوم الوَّحْلفِ وَقَلذْفُ    

 1."الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَافاِلتِ

از هفت چیز ک  سهبب  ر ر    : کند فرمور ریره از رسول خدا نق  مىابوه

: سؤال کد این هفت چیز کدامنهد؟ فرمهور  . کور بپرهیزید بقاء رر آتش مى

کرب ب  خدا ند، کشتن انسانى ک  خدا ند ریختن خونش را حرام کهرره  

است؛ مگر رر صورت لرم باعث قت ، خوررن ربا   مهال یتهی ، فهرار از    

 .تهمت ب  زنان مؤمن ک  رامن آنان از آلوررى پاب است لبه  لنگ  

وفی الحلدي  دَلِيللع عملى أَنَّ هلذه السَّلبْ َ       ":روید کوکانی، ری  این حدیث مى

الْمَذْثُورَةَ من ثَبَادِرِ الذُّنُوبِ وَالْمَقْصُودُ من إيرَادِ الحدي  ها هنا هو قَوْلُهُ فيه وَالتَّوَلِّی يوم 

                                                 
 4515ص 5و ج... باب قَوْلِ المَّهِ تَعَلالَى إِنَّ الَّلذِينَ يَلنْثُمُونَ    43ابثتاب الوصايا ب 4515ح 1117ص 3صحيح البخاري ج - 1

تحقيق مصلطفى ديلب البالا ناشلر دار ابلن ثريلر اليماملة بيلروت الطبعلة          باب رَمْىِ الُْمحْصَنَاتِ   22ابثتاب الحدود ب 5255ح

ثتاب اإليمان بَاب بَيَانِ الْکَبَادِرِ وَأَثْبَرِهَا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ناشلر   82ح 24ص 1صحيح مسم  ج 1287- 1217الرالرة

 بيروت دار إحياء التراث العربی
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يَدُلُّ عمى أَنَّ الْفِرَارَ من الْکَبَادِرِ الْمُحَرَّمَةِ وقد ذَهَبَ جَمَاعَلةع ملن أَهْللِ    الوَّحْفِ فإن ذلک 

 1."الْعِمْ ِ إلَى أَنَّ الْفِرَارَ من مُوجِبَاتِ الْفِسْقِ

هفت مورر رکر کده رر این حدیث از رناهان بزرگ هستد ک  مقصور ما 

رر این حدیث از    از نق  این حدیث مورر کش  آن فرار از لنگ است ک

رناهان بزرگ کمرره کده است   بعضى از رانشمندان آن را سبب فسه   

 .اند رانست 

مسلنلة  وال يحلل   ":رویهد  ابن حزم اندلسى رر باره حک  فرار از لنگ مهى 

لمسم  أن يفرّ عن مشرک والعن مشرثين ولو ثرر عدده  أصالً لکن ينوى فی رجوعله  

جا البموغ  إليه  أو ينوى الکر إلى القتال فإن لمن ينو التحيو إلى جماعة المسممين ان ر

يَنَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيلتُ ُ  : اال تولية دبره هاربا فهو فاسق ما ل  يتب  قال اهلل عو وجل

إِال مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيوًِّا وَ مَن يُوَلِّهِ ْ يَوْمَئذٍ دُبُرَهُ . الَّذِينَ ثَفَرُواْ زَحْفًا فَال تُوَلُّوهُ ُ الْنَدْبَار

  2."فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِاَضَبٍ مِّنَ المَّهِ وَ مَنْوَدهُ جَهَنَّ ُ  إِلىَ

براى مسلمان لایز   حمل نیست ک  از مشرب   یها از مشهرکین فهرار    

کند؛ هر چند ک  زیار باکند   ارر قصد عقب نشینى ه  راکت  باکد بایهد  

نیت باکد ک  با پیوستن ب  ریگر مسلمانان لنگ با آنهان را ارامه    ب  این 

خدا نهد  . رهد، رر غیر این صورت فاسه  خواههد بهور؛ مگهر توبه  کنهد      

هرراه با تهال  کافران رر میدان کارزار ر بر  ! اى اه  ایمان: فرماید مى

ههر  . کدید، مبارا از بی  آنان پشت ب  رکمن کهرره   از لنهگ بگریزیهد   

                                                 
 1273ناشر دارالجيل بيروت 81و 78ص 8منتقى األخبار ج نيل األوطار من أحادي  سيد األخيار شرح - 1

 تحقيق لجنة إحياء التراث العربی ناشر دار اآلفاق الجديدة بيروت 243المسنلة  424ص 7المحمى ج - 2



ها پشت نمور   فرار کرر، به  طهرز غضهب        ز لنگ ب  آنکس رر ر

خش  خدا ر ى آ رره   لایگاهش ر زخ ک  بدترین منزل اسهت خواههد   

 .بور

 ، مخالف جنگ با مشرکینابوبکر 

هاى تاریخ صدر اسمم اسهت؛ زیهرا نقشهى     لنگ بدر، از مهمترین لنگ

م پهیش  پیامبر اسم. اساسى رر برقرارى حکومت اسممى رر مدین  راکت

از آغاز لنگ با یاران خور مشورت کرر ک  با قریش بجنگند یا این که   

انهد که  هنگهامى که       عالمان اه  سنت تصریح کهرره . ب  مدین  بررررند

ها مخالفهت خهور    پیامبر این مطلب را با ابوبکر   عمر رر میان نهارند، آن

 .را با لنگ اعمم کررند   بررشتن ب  مدین  را ترلیح رارند
عَنْ أَنَس  أَنَّ رَسُولَ المَّهِ شَاوَرَ حِينَ بَمَاَهُ إِقْبَالُ أَبِی سُفْيَانَ قَالَ فَتَکَمَّ َ أَبُو بَکْر فَنَعْرَضَ "

ي الَّلذِ عَنْهُ هُ َّ تَکَمَّ َ عُمَرُ فَنَعْرَضَ عَنْهُ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ المَّهِ وَ

بَرْکِ  نَفْسِی بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ ألَخَضْنَاهَا وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَثْبَادَهَا إِلَى

".الْاِمَادِ لَفَعَمْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُولُ المَّهِ النَّاسَ فَانْطَمَقُوا حَتَّى نَوَلُوا بَدْرًا
1 

بازرشت ابوسفیان ب  مدینه  رسهید، رسهول خهدا بها      خبر : روید أنس مى

ابهوبکر سهخن     یکایک اصحاب   یارانش ب  رفتگو   مشورت نشسهت، 

رفت؛ اما رسول خدا از  ى ر ى برررراند سپس عمر سخن رفت، رسول 

 .خدا از  ى نیز ر ى برررراند

                                                 
ء الماازى باب غَوْوَةِ بَدْر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقی ناشر دار إحيا ثتاب الجهاد والسير 2513ح 171ص 5صحيح مسم  ج - 1

 التراث العربی بيروت
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      خهواهى   آیها نظهر   رأى مها را مهى    : سعد بن عباره ب  پاخواست   رفهت 

سول خدا؟ قس  ب  آن ک  لان  رر رست ا  است، ارر فرمانت صارر اى ر

کور ک  آنان را رر رریا غر  کنی ، چنین خواهی  کرر   ارهر بگهویى بها    

پیهامبر  . غمز کمشیر پهلوهاى آنان را نواز، رهی ، چنین خواهی  کهرر 

خدا پس از این سخنان مررم را بهراى لنگیهدن فراخوانهد تها آن که  رر      

 .فر ر آمدند سرزمین بدر

اعراض   ر ى رررانى رسول اکرم از سخنان ابوبکر   عمر ب  خاطر این 

رهنهده عهزت   کهوکت     بور ک  آن ر  سخنانى ب  زبان آ ررند ک  نشان

قریش بور   باعث تضعیف ر حی  مسلمانان رررید؛ همهان رونه  که  رر    

 اکاره کهده ابوبکر   عمر مصارر مه  ریگر اه  سنت ب  مضمون سخنان 

يا رسول اهلل إنها قريش وعوها  واهلل ما ذلت منذ علوت  : فقال عمر بن الخطاب":است

".....وال آمنت منذ ثفرت
1 

قریش عزیز است، ب  خدا سهورند  ! اى رسول خدا: عمر بن الخطاب رفت

از ر زى ک  عزیز کده، رلت ندیهده   از زمهانى که  کهافر کهده ایمهان       

 ....نیا رره است

                                                 
تحقيق عمر عبد السالم تلدمرى ناشلر دار    115ص 4تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ج 117ص 3دالدل النبوة ج - 1

سلبل الهلدى    1223ناشر دارالفکلر بيلروت    41ص 2م الدرالمنرور ج1287هل  1217الکتاب العربی لبنان بيروت الطبعة األولى

. هلل 1212ق عادل أحمد عبد الموجود وعمی محمد معوض ناشر دار الکتب العممية بيروت الطبعة األولىتحقي 45ص 2والرشاد ج

 1211ناشر دارالمعرفة بيروت 385ص 4السيرة الحمبية فی سيرة األمين المنمون ج



ک  آیا کسى ک  این چنین ر حی  نسبت ب  کفهار   سؤال اساسى این است

 کور یا خیر؟ ، کام  حال ا  مى"اشداء عمی الکفار "آی راکت  باکد، 

 فرار ابوبکر در جنگ احد

با فرار از میدان نبرر، سهازرار   "اشداء عمی الکفار"ترریدى نیست ک  لمل  

داء اشل "توان رفهت   ها فرار کرره است، نمى نیست   ب  کسى ک  رر لنگ

هاى زیارن؛ از لمله  لنهگ      خلفاى س  ران  رر لنگ. بوره "عمی الکفار

 .اند احد، خیبر   حنین فرار کرره

بسهیارى  . یکى از رالئ  فرار ابوبکر رر لنگ احد، اعتراز خور ا  اسهت 

ثان أبوبکر إذا ذثر يوم أحلد  ":اند ش  نوکت یاز بزرران اه  سنت ب  نق  از عا

م طمحة ه  أنشن يحدث قال ثنت أول من فاء يوم أحد فرأيلت  بکى ه  قال ذاک ثمه يو

رجال يقاتل م  رسول اهلل دونه وأراه قال يحميه قال فقمت ثن طمحة حيل  فلاتنی ملا    

فاتنی فقمت يکون رجال من قومی أحب إلی وبينی وبين المشرق رجل ال أعرفله وأنلا   

ا هلو أبلو عبيلدة بلن     أقرب إلى رسول اهلل منه وهو يخطف المشی خطفا ال أخطفه فلإذ 

الجراح فانتهينا إلى رسول اهلل وقد ثسرت رباعيته وشج فی وجهه وقد دخل فی وجنتله  

 1."حمقتان من حمق المافر

                                                 
مد عباس ناشر تحقيق وصی اهلل مح 444ص 1ناشر دار المعرفة بيروت فضادل الصحابة ج 3ص 1مسند أبی داود الطيالسی ج - 1

ناشر دار الکتاب العربی بيلروت الطبعلة الرابعلة     87ص 1م حمية األولياء ج1283 هل1213مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة األولى

م 1281هلل 1211تحقيق بشار عواد معروف ناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة األوللى  217ص 13هل تهذيب الکمال ج1215

تحقيق عمر عبد السالم تدمرى ناشر دار الکتاب العربی لبنان بيروت الطبعة  121ص 4األعالم جتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و

تحقيلق أحملد األرنلا وط وترثلی مصلطفى ناشلر دار إحيلاء التلراث          473ص 15الوافی بالوفيات ج م1287هل 1217األولى

 بيروت ناشر مکتبة المعارف 42ص 2م البداية والنهاية ج4111هل1241بيروت
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کهرر     رریه  مهى    افتهار،  ابوبکر هرراه یار ر ز اُحُد مى: روید ش  مىیعا

نخستین کسى که  رر آن  : سپس رفت. آن ر ز، ر ز طلح  بور: رفت مى

بازرشت، من بورم، رسول خدا را ریدم ک  بها یکهى از    «رارپس از ف»ر ز 

همهان لهایى که  هسهتى بها، که  مهن        : لنگید، ب  طلح  رفت  کفار مى

ام، مررى از خویشان من است ک  عزیزتر اسهت   چیزهایى را از رست راره

  من ب  رسهول خهدا نزریکتهر    . از تمام آن چ  بین مشر    مغرب است

ت  ب  طرز رسهول خهدا آمهد، هنگهامى که       کناخ بورم، کسى را ک  نمى

نزریک کد ریدم ابوعبیده لراح است، خورمهان را به  پیهامبر رسهاندی ،     

هاى للوى آن حضرت ککست  کده   صورتش کهکافت    ر    ریدم رندان

 .هاى زره رر صورتش فر  رفت  بور حلق  از حلق 

ملى  هذا حدي  صلحيح ع ":روید حاک  نیشابورى پس از نق  این ر ایت مى

 1."شرط الشيخين ول  يخرجاه

رر ر ز لنگ احد بور ک  ابن قمئ  ب  مصعب بن عمیر حمل  کرر   ا  را 

ابن قمئ  نزر قهریش بررشهت   مه ره    . کشت،   پنداکت ک  پیغمبر است

        مشرکان نیز ب  یکدیگر م ره مهى رارنهد     ! رار ک  پیغمبر را کشت  است

 .ابن قمئ  ا  را کشت! ت  کدمحمد کش! محمد کشت  کد: مى رفتند

با این خبر، رلهاى مسلمانان از لا کنده کد،   ب  کلى پراکنده کدند   با 

: چنانک  خدا نهد حکایهت مهى کنهد که      . بى نظمى، ر ى ب  فرار نهارند
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هنگامى ک  از کوه باال مى رفتید   ب  کسى اعتنا نمى کررید   پیغمبر از 

      !...زایتان را به  غمهى ر ى غمهى رار   رنبالتان کما را مى خواند   خدا س

  رر هی از اصحاب ب  قدرن رر فکر لان خور بورند که  رربهاره خهدا    

 1.می نمورند رمانهان باط  بسان رمانهان ر ران لاهلیت

ر ز احد هشت نفر با پیامبر تا سر حد بذل لان بیعهت  :  اقدن می نویسد

    . بورنهد    پنج نفر از انصهار  «زبير طمحه  عمی »س  نفر از مهالرین . کررند

 .  لز این هشت نفر همگی رر لحظ  خطرناب پا ب  فرار رذاررند

رر بغهدار کتهاب    806رر مجلسهی رر سهال   : ابن ابی الحدید می نویسد

هنگامیکه  مطلهب به     . مغازن  اقدن را نزر محمد بن علون می خواندم

من رر ر ز : دمحمد بن مسلم  ک  صریحا نق  می کن: این نقط  رسید ک 

احد با چشمهان خور ریدم ک  مسلمانان از کوه باال مهی رفتنهد   پیهامبر    

الی یا فمن الیّ یا : آنها را ب  نامهان مخصوص صدا می زر   می فرمور

استار به  مهن   . فمن   هیچ کس ب  ندان رسول خدا لواب مثبت نمی رار

پیامبر مقام    رفت منظور از فمن   فمن همان کسانی هستند ک  پس از

  را ن از ترسی ک  از تصریح ب  . «ابوبکر و عمر»منصب ب  رست آ ررند 

 2.نام آنها راکت صریحا نخواست  اس  آنها را بیا رر

                                                 
  118ص 4الکامل ابن االهير ج 152و153آياتسورة آل عمران  -1

 42و43ص 15شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد ج 2-
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همچنین نامبرره رر کرح خور نق  کرره ک  عموم را یان اتفا  رارند که   

خلیف  سوم از کسانی است ک  رر آن لحظ  حسهاس رر میهدان پایهدار      

 . بت نبوره استثا

لالب اینجاست ک  مورخان رر میان مدافعان رسول اهلل رر لنگ احهد از  

پیامبر اکهرم  قتهی رفهاع    . بانویی بسیار فداکار ب  نام نسیب  نام برره اند

موقعیت   مقام ایهن   :کجاعان  این بانو را ریدند رباره  ن چنین فرمورند

 1.باالتر است «و عمرابوبکر »بانون فداکار امر ز از فمن   فمن 

فرار ابوبکر از معرک  احد بسیار مشهور است   لمع کثیهرن از ر ات    

  2.مورخین ب  آن تصریح کرره اند

عایش  می روید من ا لین کسی بورم ک  ازلنهگ احهد فهرار     ابوبکر ب 

 3.کررم

 عایعه پراکناب در جنگ

                                                 
 555ص 5اسداالغابة ج 457و455ص 12الغه ابن ابی الحديد جبشرح نهج ال -1
 423ص 2الصحيح من سيرة النبی االعظ  ج 212و 211سيرة المصطفى ص 42و43ص 15شرح نهج البالغة أبى الحديد ج -2

 231ص 1تاريخ الخمليس ج  58ص 3السيرة النبوية ج 418ص 3ج 155ص 3طبقات ابن سعد ج 22ص 4مسند الطيالسی ج

مسلتدرک   352ص 4دالدل الصلدق ج  474ص 1صحابة جحياة ال 452و 458ص 11ثنو العمال ج 42ص 2البداية والنهاية ج

سيرة المصطفى لهاش  معلروف   455حياة محمد لهيکل ص 172لباب االداب ص 114ص 5مجم  الووادد ج 47ص 3الحاث  ج

 422ص 2راج  بقية المصادر فی الصحيح من سيرة النبی االعظ  ج 211ص
 94و33ص السبعه من السمفص 737735ثنوالعمال ح - 3



رافهى اسهت   هاى فرار ابوبکر   عمر رر لنگ احد، اعت یکى ریگر از رلی 

ابومظفر کنانى رر لباب . ک  عمر بن الخطاب رر زمان خمفتش کرره است

 :اند اآلراب   ابن عبد البر قرطبى رر اإلستذکار نوکت 
لما فرض عمر رضوان اهلل عميه الدواوين جلاء طمحلة بلن    : عن إسماعيل بن عمر قال"

لع من األنصار باالمٍ مصفرٍّ عُبيد اهلل رحمه اهلل بنفرٍ من بنی تمي  يستفرض له   وجاء رج

مرحبلاً  : هذا ابن أخيک البراء بن النضلر  فقلال عملر   : من هذا الاالم؟ قال: سقي ٍ  فقال

يا أمير الملؤمنين  انظلر فلی    : وأهالً  وضمَّه إليه  وفرض له فی أربعة آالف  فقال طمحة

يلت ثلاليوم   ما رأ: نع   ففرض له  فی ستمادة ستمادة  فقال طمحة: أصحابی هؤالء  قال

أنت يا طمحة تظن أننی منولع هؤالء بمنولة : شيئاً أبعد من شیء أي شیء هذا؟ فقال عمر

: هذا؟ إنی رأيت أبا هذا جاء يوم أُحدٍ وأنا وأبو بکر قد تحدهنا أن رسول اهلل قُتل  فقلال 

يا أبا بکر  ويا عمر  ما لی أراثما جالسين؟ إن ثلان رسلول اهلل قُتلل فلإن اهلل حلی ال      

وت  ه  ولّى بسيفه  فضُرب عشرين ضربة  أعدها فی وجهه وصدره  ه  قُتِلل رحمله   يم

 1."اهلل

هنگامى ک  عمر رسهتور رار تها نهام افهرار را     : روید اسماعی  بن عمر مى

لهت رریافت حقو  از بیت المال بنویسند، طلحة بن عبید اهلل با یک نفر 

رى از انصهار بها   بنى تمی  آمد   ررخواست نهام نویسهى کهرر، مهر       از 

: عمر پرسید. لوانى نحیف   الغر آمد   ا  ه  همین ررخواست را راکت

پسر براررت براء بن نضر، عمر ب   ى خو، آمد : این پسر کیست؟ رفت

طلحه   .رفت   ا  را رر آغو، ررفت   براى  ى چهار هزار تعیین کهرر 

                                                 
تحقيق سال  محمد عطا محمد عملی   428ص 3االستذثار الجام  لمذاهب فقهاء األمصار ج 52ص 1نی لباب اآلداب جالکنا - 1

 م 4111معوض ناشر دار الکتب العممية بيروت الطبعة األولى
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م کشصهد  براى آنان نیز هر کدا. ر ستان مرا ه  رر نظر راکت  با،: رفت

. ام مانند امر ز این چنین تفا ت   اختمز ندیهده : طلح  رفت. تعیین کرر

کنى تو   ر ستانت   پسر براررم را رر یک سهطح     فکر مى: عمر رفت

اندازه باید قرار ره ؟ ر ز اُحُد پدر این پسر نزر من   ابوبکر آمهد   مها   

چهرا  : کهرری ، به  مها رفهت     صحبت مى ر  نفر از کشت  کدن رسول خدا

اید، ارر رسول خدا کشت  کده است، خداى ا  نمرره است؛ بلک  ا   نشست 

سپس کمشیر، را ب  رسهت ررفهت   به  لنهگ     . میرر زنده است   نمى

رکمن رفت، بیست ضرب  بر سین    صهورت  ى رکهمن  ارر کهرر که      

 .سرانجام ب  کهارت رسید

 فرار ابوبکر از جنگ سلسله

این لنگ ه  مث  لنگ خیبر بور؛ زیهرا   .لنگ سلسل  رر  ارى رم  بور

نخست پیغمبر اکرم ابوبکر را ب  میدان فرستار،  لى ا  با لشکر رریخت ، 

سپس عمر را فرستار، ا  نیز با افرار تحت فرمانش فرار کرر،  لى بعهد از  

این لنگ سلسهل    .آنها على را فرستار   على با غنای    اسیران بررشت

است ک  رر سال هفت  هجرت به  فرمانهدهى   غیر از لنگ رات السمس  

رر آن لنگ نیز ابوبکر، عمر   ابو عبیده لراح، . عمر بن عاص ر ى رار

  1.تحت فرماندهى عمر  بن عاص بورند، چنانک  عموم مورخان رفت  اند

 فرار ابوبکر از جنگ حنین

                                                 
 437ص 3السيرة الحمبية ج 451ص 3الکامل ج 309و 303ص 9السيرة النبوية ج - 1



ما با کمی تعدار خویش غلبه  نخهواهی    : ابوبکر رر لنگ حنین می رفت

"وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُ ْ ثَرْلرَتُکُ ْ "خدا ند رر این باره فرمورک  . کرر
یعنهی   1

که   . آیا رر ر ز حنین زیارن نفرات رکمن کما را کگفت زره کرره بهور 

علمان اه  سنت نق  کرره اند ابوبکر   عمر رر لنگ حنین پها به  فهرار    

ندند که  نه  تهن آنهان     تنها ره نفر رر کنار پیامبر ما یب  ر ایت .رذاکتند

اما ریگهران از  . هاکمی   رهمی أیمن فرزند ام ایمن بور ک  کهید ه  کد

لمل  ابوبکر، عمر، عثمان   ریگر رست اندرکاران سقیف    خمفهت همه    

اینهک مهن رسهول خهدا     : پا ب  فرار نهارند   هرچ  پیامبر اکرم فریار زر

 2.تنا نکررهست ، محمد بن عبداهلل را تنها نگذارید، کسی اع

 فرار ابوبکر در جنگ حنین

امر ز :   أبوبکر مسلمانان را رر لنگ حنین مورر حسد قرار رار   رفت

پس خدا ند تعالى حسد  ى را 3.از این رر ه اندب، ککست نمى خوری 

"وَ يَوْمَ حُنَيْن إذْ أعْجَبَتْکُ ْ ثَرْرَتُکُ ْ":با این آی  بیان فرمور
4 

ین آن زمانى ک  افز نى لمعیّهت، کهما را به     رر ر ز لنگ حن: ... یعنى

 . تعجّب  ا راکت

                                                 
 45آيهتوبه  - 1

 372ص 2البدايه و النهايه ج 418ص 1تاريخ ابی الفدا ج 452ص 4تفسير الکشاف ج 212و 821ص 4ماازي واقدي ج - 2

 112ص 3السيره الحمبيه ج 114تاريخ الخميس ص

   418ص ۱جتاريخ أبى الفداء  452ص ۲جتفسير ثشّاف  821ص ۲ج ماازى الواقدى - 3

 ۲۲توبه آيه - 4
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  چون أبوبکر مسلمانان را مورر حسهد رزى خهور قهرار رار، رر لنهگ     

ککست خوررند، پس خدا ند تعالى بخاطر رعاى رسول خدا این هزیمت 

 . را ب  نصرت   ظفر تبدی  کرر

  1.  أبوبکر رر لنگ حنین فرار نمور

  یبرفرار ابوبکر در جنگ 

سَلارَ  : عَلنْ عَمِلیَ قَلالَ   ":اند سیوطى   بسیارى از بزرران اه  سنت نق  کرره

رَسُولُ المَّهِ إِلى خَيْبَرَ  فَمَمَّا أَتَاهَا رَسُولُ المَّهِ بَعَ َ عُمَرَ وَمَعَهُ النَّلاسُ إِللى مَلدِينَتِهِ ْ وَإِللى     

وا عُمَرَ وَأَصْحَابَهُ  فَجَلاءَ يَجْبُلنُهُ ْ وَيَجْبُنُونَلهُ  فَسَلاءَ     قَصْرِهِ ْ فَقَاتَمُوهُ ْ  فَمَ ْ يَمْبَرُوا أَنْ هَوَمُ

ألبُعَرَنَّ عَمَيْهِ ْ رَجُالً يُحِبُّ المَّهَ وَرَسُلولُهُ  وَيُحِبُّلهُ المَّلهُ وَرَسُلولُهُ      : ذالِکَ رَسُولَ المَّهِ فَقَالَ

  فَتَطَاوَلَ النَّاسُ لَهَا  وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُ ْ يَرُونَلهُ أَنْفُسَلهُ ْ   يُقَاتِمُهُ ْ حَتَّى يَفْتَحَ المَّهُ لَهُ  لَيْسَ بِفَرَّارٍ

ادْعُوهُ لِی  : هُوَ أَرْمَدُ  قَالَ: أَيْنَ عَمِی ّ؟ فَقَالُوا: رَجَاءَ مَا قَالَ  فَمَکَ َ رَسُولُ المَّهِ سَاعَةً فَقَال

  هُ َّ أَعْطَانِی الموَاءَ فَانْطَمَقْتُ بِهِ سَعْيَاً خَشْيَةَ أَنْ يُحْلدِثَ  فَمَمَّا أَتَيْتُهُ فَتَحَ عَيْنِی  هُ َّ تَفَلَ فِيهَا

 أَرْتَجِوُ رَسُولُ المَّهِ فِيهَا حَدَهَاً أَوْ فِیَّ  حَتَّى أَتَيْتُهُ ْ فَقَاتَمْتُهُ ْ  فَبَرَزَ مَرْحَب  يَرْتَجِوُ  وَبَرَزْتُ لَهُ

قَتَمَهُ المَّهُ بِيَدِي  وَانْهَوَمَ أَصْحَابُهُ  فَتَحَصَّنُوا وَأَغْمَقُوا الْبَابَ  فَنَتَيْنَلا  ثَمَا يَرْتَجِوُ حَتَّى الْتَقَيْنَا  فَ

 2".(ش  والْبوار  وسندُهُ حَسَنع .)الْبَابَ  فَمَ ْ أَزَلْ أُعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَهُ المَّهُ

رسول خدا ب  طرز خیبر رفهت، عمهر را بها رر ههى به       : فرمور علی مى

ز اه  خیبر فرستار تا با آنان بجنگند، مدتى نگذکت  بور که  عمهر     طر

                                                 
  112ص ۳ج ألسّيرة الحمبيّه 114صتاريخ الخميس  372ص ۴جألبداية و النّهاية  212ص ۲جماازى ألواقدى  - 1

البلوار البحلر   .هل1212تحقيق ثمال يوسف الحوت ناشر مکتبة الرشد الرياض الطبعة األولى 35822ح 325ص 7المصنف ج - 2

لمدينلة  تحقيق محفوظ الرحمن زين اهلل ناشر مؤسسة عموم القرآن مکتبة العموم والحک  بيلروت  ا  5121ح 347ص 11الوخار ج

  7215ح 135ص 15ج الجام  الکبير جام  االحادي  الجام  الصاير و. هل1212الطبعة األولى



پس از بازرشت، عمهر یهارانش را مهته  به  ترسهیدن      . یارانش رریختند

مهررى را به  ایهن    : پیامبر ناراحت کهد   فرمهور  . ها عمر را کرر   آن مى

لنگ خواه  فرستار ک  خدا   رسولش را ر ست رارر   خهدا   رسهول   

. ا  بها خیبریهان خواههد لنگیهد تها پیهر ز کهور       . رارند ه  ا  را ر ست

حاضران رررنها را رراز کررند تا ببیند چ  کسى این سعارت را ب  رسهت  

علهی کجاسهت؟   : اى مکث کرر سهپس فرمهور   آ رر، رسول خدا لحظ  مى

فرمور ا  را صهدا بزنیهد، هنگهامى که  محضهر      . رفتند ا  چش  ررر رارر

چشم  مالیهد، پهرچ  را به  رسهت  رار، به        پیامبر آمدم، آب رهانش را بر

سرعت حرکت کررم تا تصمی  ریگرى بر تغییر من ایجار نشور، با رکهمن  

خواند، من نیز ب  میدان   ارر لنگ کدم، مرحَب ب  میدان آمد   رلز مى

رفت    رلز خواندم تا با یکدیگر ررریر کدی ، سهر انجهام خدا نهد ایهن     

از بین برر، یارانش متفر  کهدند   به     پهلوان نامى یهور را ب  رست من

طرز قلع  عقب نشینى کررند   ررها را بسهتند، پشهت ررو  ر رى قلعه     

سند ایهن حهدیث   . آمدم   آن قدر پافشارى کررم تا خدا ند آن را رشور

 .است «حسن»

هذا حدي  صحيح اإلسناد ول  ":روید حاک  نیشابورن، پس از نق  ر ایت مى

 1."يخرجاه

                                                 
 م1221هل1211تحقيق عبدالقادر عطا ناشر دارالکتب العممية بيروت الطبعة األولى 2321ح 21ص 3المستدرک ج - 1
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رواه البوار وفيه نعي  بلن حکلي  وهقله ابلن     ":نویسد جمع الز ائد مىهیثمى رر م

 1."حبان وغيره وفيه لين

رر حالى ک  نعی  بن حکی  از را یان بخارى است   یحیى بن معهین نیهز   

 .ا  را توثی  کرره است

وقال عبد الخالق بن منصور  عن يحيلى بلن   ":نویسد مزى رر تهذیب الکمال مى

  "رف  اليدين فی الصالة  "روى له البخاري فی ثتاب ... العجمی وثذلک قال. هقة: معين

2."مسنده  "  وفی "خصادص عمی  "وأبو داود النسادی فی 
 

عبد الخال  بن منصور از یحیى بن معین نق  کرره است که  ا  نعهی  بهن    

  بخهارى از ا  رر کتهاب   . حکی  ثق  است، عجلى نیز همین را رفت  است

    ابورا  ر   نسائى رر خصائص علی   مسهند،  رفع الیدین فى الصم

 .اند ر ایت نق  کرره

نعي  بن حکي  المدادنی  عن أبی ملري  الرقفلی  وعنله    ":روید رهبى رر باره ا  مى

 3."القطان  وشبابة  هقة

نعی  بن حکی  از ابومری  ثقفى ر ایت نق  کهرره   قطهان   کهباب  از ا     

 541مورر اعتمار است   رر سهال   «کي نعي  بن ح»اند ا   ر ایت نق  کرره

 .از رنیا رفت  است

 .پس سند ر ایت کاممً صحیح است   هیچ مشکلى ندارر

                                                 
 هل1217رة بيروتناشر دار الريان لمتراث دارالکتاب العربی القاه151ص 5مجم  الووادد ج - 1

 م1281هل 1211تحقيق بشار عواد ناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة األولى 255ص 42تهذيب الکمال ج - 2
 م 1224هل1213ناشر دارالقبمة اإلسالمية مؤسسة عمو جدة الطبعة األولى 5855ح 343ص 4الکاشف ج الذهبی - 3



ثان عمی : عن عبد الرحمن بن أبی ليمى قال":نویسد رهبى رر تاریخ اإلسمم مى

إنا : يمبس فی الحر والشتاء القباء المحشو الرخين وما يبالی الحر  فنتانی أصحابی فقالوا

رأيناه يخرج عمينلا فلی   : وما هو قالوا: د رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته فقمتق

الحر الشديد فی القباء المحشو وما يبالی الحر  ويخرج عمينا فی البرد الشديد فی الروبين 

سل لنا أباک فإنله  : فقالوا. ال: الخفيفين وما يبالی البرد  فهل سمعت فی ذلک شيئاً فقمت

فدخل عميه فسمر معه فسلنله فقلال   . ما سمعت فی ذلک شيئاً: فسنلته فقال. هيسمر مع

فما رأيت رسول اهلل حين دعا أبا بکر فعقلد  : قال. بمى: أوما شهدت معنا خيبر قال: عمی

هل   : قلال . بملى : له وبعره إلى القوم  فانطمق فمقی القوم  ه  جاء بالناس وقد هوموا فقال

إلى القوم  فانطمق فمقی القوم فقاتمه  ه  رجل  وقلد هلوم     بع  إلى عمر فعقد له وبعره 

ألعطين الراية رجالً يحبله اهلل ورسلوله ويحلب اهلل ورسلوله     : فقال رسول اهلل عند ذلک

المهل  اثفله الحلر والبلرد  فملا      : يفتح اهلل عميه غير فرار فدعانی فنعطانی الراية  ه  قال

 1."وجدت بعد ذلک حراً وال برداً

علهی رر تابسهتان   زمسهتان لبهاس     : رویهد  أبى لیلى مى بنعبد الرحمن 

از امیرمؤمنان علی عملهى تعجهب آ ر    :پوکید، ر ستان  رفتند ضخی  مى

پوکهد     رر هواى ررم لباس ضخی  مهى : بینی ، رفت  چ  چیزى؟ رفتند مى

 ان؟ رر سرماى کدید لباس نازب، آیا تو چیزى رر این باره کنیده

از . پدرت همیش  همهراه علهی اسهت از ا  بپهرس     :ام، رفتند رفت  نشنیده

 لى خور، نزر علی رفت   پرسید،   ران ؛ چیزى نمى: پدرم پرسیدم رفت

: فرمهور . ام آرى بهوره : مگر رر خیبر همراه ما نبهورى؟ رفهت   : علی فرمور

                                                 
هلل  1217ناشر دارالکتاب العربی لبنان بيروت الطبعلة األوللى   214ص 4الذهبی تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ج - 1

 هل1212ناشر مکتبة الرشد الرياض الطبعة األولى 34181ح 357ص 5م المصنف فی األحادي  واآلهار ج1287
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اى براى فتح خیبر فرسهتار؛  لهی    مگر ندیدى رسول خدا ابوبکر را با عده

سپس عمر را فرستار، ا  ه  ککست خورره . ا  ککست خورر   بررشت

فررا پهرچ  را  : فرمور سپس رسول خدا. بازرشت؟ رفت  آرى کاهد بورم

ب  رست کسى خواه  رار که  خهدا   ر سهول را ر سهت رارر   خهدا        

آن رهاه  . رسول ا  را ر ست رارند ک  ب  رست  ى خیبر فتح خواهد کهد 

مهن رعها کهرر   عرضه       مرا صدا زر   پرچ  را ب  رست من رار   براى

ا  را از سرما   ررما حف  کهن، از آن لحظه  بهور که      ! خدا ندا  :راکت

 .رسد سرما   ررما را احساس نکرره   ب  من آسیبى نمى

ش  حل   ه  والبلوار   :) نویسهند  سیوطى   متقى هندى پس از نق  ر ایت مى

 1(.وابن جرير وصَحَّحَهُ  طس  ک  ق فِی الدَّالدل  ض 

عن أبلی  ":نویسد ابورى رر المستدرب، ب  نق  از امیرمؤمنان مىحاک  نیش

ليمى عن عمی أنه قال يا أبا ليمى أما ثنت معنا بخيبر قال بمى واهلل ثنت معک  قال فلإن  

هلذا حلدي  صلحيح     .رسول اهلل بع  أبا بکر إلى خيبر فسار بالناس وانهوم حتى رج 

".اإلسناد ول  يخرجاه
2  

                                                 
هلل  1212ناشر دارالکتب العمميلة بيلروت الطبعلة األوللى     53ص 13ثنو العمال ج 423ص 15ج سيوطیجام  االحادي   - 1

( ه)لمنسلادی ( ن)لمترملذي ( ت)البی داود( د)لهما( ق)لمسم ( م)لمبخاري( خ)وهذه رموزهمعنی اين رموز از اين قرار است  م1228

لمحاث  فان ثان فلی مسلتدرثه   ( ک)البنه فی زوادد( ع )الحمد فی مسنده( ح )له  اال ابن ماجه( 3)لهؤالء االربعة( 2)البن ماجة 

لله فلی   ( طس)لمطبرانی فی الکبير( طب)البن حبان فی صحيحه( حب)له فی التاريخ( تخ)االدب لمبخاري فی( خد)اطمقت واالبينته

البلی يعملى فلی    (  )لعبد اللرزاق فلی الجلام     "عب"البن أبى شيبة( ش)له فی الصاير لسعيد ابن منصور فی سننه( طص)االوسط

 "هلب "البلی نعلي  فلی الحميملة     "حل"ند الفردوسلمديممی فی مس "فر"لمدارقنى فان ثان فی سنن أطمقت واال بينته "قط"مسنده

لمخطيب فلان ثلان    "خط"لمعقيمی فی الضعفاء "عق"البن عدى فی الکامل "عد"له فی سنن 7ص "هق"لمبيهقی فی شعب االيمان

 فی التاريخ أطمقت واال بينته 
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به  خهدا   . آرن: آیا تو رر خیبر با ما نبورى؟ رفت :علی ب  ابولیلى فرمور

اى را ب  فرمانهدهى   رسول خدا عده: علی  فرمور. سورند همراه کما بورم

ایهن   .ابوبکر ب  طرز خیبر فرسهتار؛  لهى ککسهت خوررنهد   رریختنهد     

 .اند حدیث سند، صحیح است؛  لى بخارى   مسل  آن را نق  نکرره

اکرم ابوبکر را با لشهکرى بهراى فهتح     رر ر ز لنگ خیبر بور ک  پیغمبر

 1!.قلع  فرستار، ابوبکر رریخت   بررشت

   :روید ابن ابی الحدید رالع ب  فرار عمر   ابابکر از لنگ خیبر می

 ."و فرّهما و الفرُّ قد عمما حوب... و ما أنس ال أنس الّمذين تقدّما "

رر  «بکر و عمرابو»کن  ک  آن ر  آنچ  را فرامو، کن ، فرامو، نمی: یعنی

رانسهتند فهرار    لنگ تقدم لستند   از لهار فرار کررند   حال آن ک  می

 .از لهار از رناهان بزرگ است

 ناراحتی رسول  دا از فرار ابوبکر 

بع  أبا بکر أوال فرج  منهوما وبعل    نبیروي أنه ":نویسد إیجى رر المواقف مى

للى النلاس ومعله رايلة فقلال      عمر فرج  ثذلک فاضب النبی لذلک فمما أصبح خرج إ

 2."إلى آخره.. ألعطين

                                                 
اين حدي  با سند صحيح نقل شده است ولى بخارى و مسم  روايت نکرده اند تلاريخ  : سپس مى گويد 47ص ۳جرک مستد - 1

مناقب عمى بن أبلى طاللب    454و 451و 427و 421و 421و 435و 435و 432و 433ح 152ص 1دمشق البن عساثر ج

 353ص 5مسلند أحملد ج   41ص 2ج أسد الاابلة  53و 54خصادص أمير المؤمنين لمنسادی ص 417ح 181البن الماازلى ص

 3الصحيح من سيرة النبی االعظ  ج 152ص 5مصنف أبى شيبة ج 142و 144ص 2مجم  الووادد ج 185ص 2البداية والنهاية ج

    122ص 4الکامل البن االهير ج 484ص
لجرجلانى شلرح   القاضلى ا  م1227هلل 1217ناشر دارالجيل لبنان بيروت الطبعة األوللى  532ص 3ج اإليجی ثتاب المواقف - 2

 م1217هل 1345ناشر مطبعة السعادة مصر الطبعة األولى 352ص 8المواقف ج
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ا ل ابوبکر را ب  طرز خیبر فرستار که    ر ایت کده است ک  رسول خدا

ا  فرار کرره   بررشت، سپس عمر را فرستار ا  ه  همهان سرنوکهت را   

خشمگین کد، فررا صبح رر حالى که  پهرچ  به  رسهت آن      راکت، پیامبر

 :...حضرت بور فرمور

 الکریم مصری منکر عجا ش ابوبکر استاد  بد 

استار عبد الکری  الخطیب مصرن، از استاران رانشهکده علهوم تفسهیر رر    

م رر بههاره کههجاعت ابههوبکر  5771م   5771کهههر ریههاض رر سههال  

 :نویسد مى

این که  ابهوبکر    1."فنبوبکر ل  يعرف عنه أنه ثان ذا مکانة معروفة فی مواق  القتال"

 .کور اى راکت  باکد، یافت نمى کده ها لایگاه کناخت  رر لنگ

فحسلان ابلن هابلت لل  يکلن ملن       ":نویسد   همچنین رر کتاب ریگر خور مى

المحاربين المعدودين فی ميادين الحرب والنضال  ومرمه غير واحد من صحابة الرسلول  

"....ثنبی بکر  وعرمان
2  

ت، حسان بن ثابت، از لنگ آ ران میدان لنگ   نبرر ب  کمار نیامده اس

 ...همچنین بسیارى ریگر از صحاب  مث  ابوبکر   عثمان

 زا نکرده اسش ابوبکرزیچ کار مثبتی در جنگ

                                                 
  م1251مصر 185الخطيب عبد الکري  عمر بن الخطاب ص - 1
 هل 1385ناشر مطبعة السنة المحمدية مصر الطبعة األولى 133و 131عمی بن أبی طالب بقية النبوة وخات  الخالفة ص - 2



الحدید به  نقه  از اسهتار،     رر پایان مناسب است ک  ب  تصریح ابن أبی

وهو أضعف المسممين جناناً  وأقمهل   ":روید ابولعفر اسکافى اکاره کنی  ک  مى

1".   وال سل سيفاً  وال أراق دماًعند العرب ترةً  ل  يرم قط بسه
 

أبو بکر از نظر عق  از تمام مسلمانان ضهعیف تهر   نهزر عهرب از نظهر      

کجاعت کمترین بور، ن  تیرى انداخت   ن  کمشیرى کشید   نه  خهونى   

 .را ریخت

 عجا ش، از دیدگاه ابن تیمیه

بیند خلفهاى سه  رانه  رر ههیچ لنگهى پیهر ز        هنگامى ک  ابن تیمی  مى

انهد،   هاى زمان رسول خدا هیچ کافرى را نکشت  اند   رر تمام لنگ نبوره

والقتال يکون بالدعاء ثما يکون باليد قال النبی ": روید براى تولی  این مطلب مى

 2 ."هل ترزقون وتنصرون إال بضعفادک  بدعاده  وصالته  وإخالصه 

ریهرر؛   لنگ راهى با رعاست؛ همانطور ک  راهى با رسهت صهورت مهى   

آیا غیر از ایهن اسهت که  کهما بها رعها   نیهایش          : ل خدا فرمورهرسو

 .کوید؟ اخمص ضعیفانتان ر زى راره کده   یارى مى

إذا ثانلت   ":رویهد  مهى « شجاعت»  باز رر لاى ریگر با تحریف رر معناى 

الشجاعة المطموبة من األدمة شجاعة القمب  فال ريب أن أبا بکر ثان أشلج  ملن عملر     

عرملان وعملی وطمحلة والوبيلر  وثلان يلوم بلدر مل  النبلی فلی           وعمر أشلج  ملن   

                                                 
ناشلر   431العرمانية ص م1228هل 1218ناشر دارالکتب العممية بيروت لبنان الطبعة األولى 171ص 13شرح نهج البالغة ج - 1

 دار الکتب العربی مصر 
 هل1215ناشر مؤسسة قرطبة الطبعة األولى 284ص 2منهاج السنة النبوية ج - 2
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ارر کجاعت مورر نیاز رهبران، کجاعت قلبى باکد، پس کهکى  1."العريش

تر بور   عمر نیز از عثمان   علی  کجاع رر این نیست ک  ابوبکر از عمر

  طلح    زبیر کجاع تر بور؛   ا  رر ر ز بدر همراه بها رسهول خهدا رر    

 !!!.خیم  نشست  بور

کجاعت به  معنهایى    :ا ل:پس رر این صورت، کجاعت بر ر  قس  است

کجاعت ب  معنایى ک  ابهن تیمیه     :ر مفهمند؛  ها از آن مى ک  هم  انسان

 .فهمیده ک  همان نشستن بیر ن از رور   تماکا کررن نبرر ریگران باکد

                                                 
 هل1215ناشر مؤسسة قرطبة الطبعة األولى 72ص 8ج منهاج السنة النبوية - 1



 ابوبکر در زماب حیات رسول اهلل

 1سرپیچی از فرماب پیامبر اکرم

ى رسول خدا براى ا لین بار ب  ابوبکر   عمر رستور رار تا ر الثدی  ر ز

. را ب  قت  برسانند،  لى آنها از الراى فرمان حضهرت، امتنهاع  رزیدنهد   

ر الثدی  یا ر الخویصره؛ حرقوص بن زهیر تمیمى است، ک  ب  این لقهب  

 .معر ز   سرکرره خواره   مفسدان بور

ب  عنوان کسانى ک  رر رریهف صهحاب  رکهر    ابن اثیر رر اسدالغاب ، ا  را 

نشده اند، نام برره   حدیثى از بخارى ب  نق  از ابوسهعید خهدرى آ رره   

رر یکى از ر زهها که  پیغمبهر مشهغول تقسهی       : است ک  ابو سعید رفت

با عدالت ! یا رسول اللّ : اموال بور، ر الخویصره، مررى از بنى تمی  رفت

ارر من عدالت نداکت  باکه  پهس   ! رتو اى ب: حضرت فرمور! تقسی  کن

 ؟ .چ  کسى ب  عدالت رفتار مى کند

پیغمبر اکرم تصمی  ررفت ب  منظور پایهان رارن به  سرکشهى ههاى ا        

فسارى ک  ب  راه انداخت  بور، رستور رهد ا  را ب  قت  برسانند،  لى این 

بکر عنصر سرکش ، با ریاکارى   تقدّسى ک  رر نماز، نشان رار، نظر ابهو 

  عمر را ب  خور للب کرر   آنها نیز بر خمز رستور پیغمبهر از کشهتن   

 !!! ى سر باز زرند

                                                 
  15ص 3مسند أحمد ج 428 ص 7تاريخ ابن ثرير ج 447ص 3وج 317ص 4حمية االولياء ج 282ص 1بة جاالصا - 1
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ابن حجر رر صواع ، از ابویعلى رر مسند خور، ب  پیهر ى از رر ههى از   

ر ایهت کهرره    «ذوالرديله »بزرران اصحاب سنن   مسانید، رر کرح حهال  

ک  سهعى ا  به    مررى رر عصر پیغمبر بور : است ک  انس بن مالک رفت

مها نهام ا  را نهزر پیغمبهر بهرری ،      . عبارت، ما را ب  کگفتى  اراکت  بهور 

رر . حضرت ا  را نشناخت، ا صافش را نق  کرری ، باز ه  ا  را نشناخت

یها  : مها رفتهی   . مى رفتهی ، ا  سهر رسهید    همان موقع ک  ررباره ا  سخن

 .همین مرر است! رسول اللّ 

به من خبر مى دهيد ثه نشانه اى از شيطان در صورت  شما از مردى»:رپیغمبر فرمو

 .«دارد

 !ر الثدی  نزریک پیغمبر   اصحاب آمد، سمم نکرر   ایستار

آیا اینک ک  رر مقاب  ما ! تو را ب  خدا قس  مى ره  : پیغمبر اکرم فرمور

 !ایستارى رر رل نگفتى کسى رر میان این عده از من بهتر نیست

سپس  ارر مسهجد کهد     . این را رفت !   خدا قس چرا، ب: ر الثدی  رفت

 .ب  نماز ایستار

 چ  کسى این مرر را مى کشد؟: پیغمبر فرمور

    آنگاه ب  سوى ا  رفت تا ا  را بکشهد، امّها ریهد نمهاز     ! من: ابوبکر رفت

کسى را ک  نماز مى خواند ب  قته   ! سبحان اللّ : ابوبکر رفت. مى خواند

 !ر از کشتن نمازرزاران نهى کرره است؟با اینک  پیغمب. برسان 

 !!ا  را نکشتى:  قتى بیر ن آمد، پیغمبر فرمور



ر ست نداکت  ا  را ک  مشغول نماز است بکش ، کهما هه    : ابوبکر رفت

چه   : پیغمبر مجدراً از حضّار پرسید !!ک  از قت  نمازرزاران منع کرره اید

 کسى این مرر را ب  قت  مى رساند؟

  نیز  قتى ب  سراغ ر الثدی  آمهد، ریهد سهر به  سهجده      ا! من: عمر رفت

 .ابوبکر بهتر از من مى رانست، سپس بررشت: عمر نیز رفت. نهاره است

 !چ  کررى؟: پیغمبر فرمور

 .ریدم صورت ب  خاب رذارره، نخواست  ا  را بکش : عمر رفت

 .من: على رفت !چ  کسى این مرر را مى کشد؟: باز پیغمبر اکرم فرمور

علهى هه    ! آرى، تو ا  را مى کشى ،  لى ارر ا  را ببینى : بر فرمورپیغم

 .ب  سراغ ا  رفت، اما ا  رفت  بور

ارر این مرر کشت  مى کد، حتّى ر  نفر از امّتان من با هه   : پیغمبر فرمور

 .اختمز پیدا نمى کررند

حاف  محمد بن موسى کیرازى، این حدیث را رر کتهابى که  از تفاسهیر    

سلیمان، مقات  بن سلیمان، یوسف قطّان، قاس  بن سمم، مقاته   یعقوب بن 

بن حیار، على بن حرب، سدى، مجاهد، قتاره،  کیع، ابن لریح   ریگهران  

 .استخراه نموره، نق  کرره است

 1لغو مأموریش ابوبکر در ابالغ آیات برائش

                                                 
 432ص 1جشواهد التنويل حسکانی  52ص 11جتفسير طبري  81ص 5جصحيح بخاري  483ص 3جمسند احمد  - 1
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عموم مفسرین سنی   کیع    بسیارن از تاریخ نگاران اسممی نق  کرره 

د ک  پیامبر اکرم ابوبکر را لهت ابهمغ آیهاتی چنهد از سهوره مبارکه       ان

برائت ب  زائران مک    اه  آن رر ایام حهج رر سهرزمین منهی، اعهزام       

  این آیات رر حقیقت قطعنام  ان بور مبنهی بهر ممنوعیهت    . مأمور کرر

 . ر ، هان مختلف لاهلی مشرکان رر مک    مسجد الحرام

زل حضرتش ب  امر خدا ا  را از این کار معهز ل    اما پس از طی چند من

رستور بررشتن  ن را صارر   علی بن ابیطالب علیه  السهمم را مهامور    

  رر پاسهخ ابهوبکر که  از    . انجام این  ظیف  مه    سرنوکت ساز کهرر 

: لبرائی  نزر من آمهد   رفهت   :علت این عزل   نصب سوال نمور فرمور

د مگر خورت یا مررن از خور تهو یعنهی اهه     پیام الهی را نباید ابمغ کن

نکت  ان ک  باید ب  آن تول  کرر آن است ک  خور پیامبر اکرم ب  .بیت تو

. طور قطع   یقین می رانستند ک  ابوبکر صمحیت ابمغ آیهات را نهدارر  

 لی ارر از ا ل کار موال علی را ب  سون مک  می فرستارند، این مطلهب  

ایشهان صهمحیت ابهمغ را رارر  لهی ریگهر      می کد ک   بران ما ر کن 

اثبات نمی کد ک  آیا غیر از ا  نیز کسی صمحیت رارر یا نه  ؟ لهذا رر   

این مالرا ا ل ابوبکر فرستاره می کور   بعد از طرز خدا ند عهزل مهی   

رررر تا همگان بفهمند ک  ا  صمحیت ندارر   تنها موال علی اسهت که    

رر  اقع این مهالرا تنهها اثبهات    . ا راررقابلیت   صمحیت ابمغ احکام ر



نمی کند بلک  رر کنار اثبات ایشان ریگهران را      را  صمحیت موال علی

 1 .نیز نفی می کند

 سب ابوبکر در محضر پیامبر اکرم 

يا ايها الذين امنو الترفعوا "ک  ب  نق  از خور اه  سنت کأن نز ل آی  ابوبکر 

"...اصواتک  فوق صوت النبی 
  3.است بوره عمر   ابوبکران بر 2

رر محضر رسول خدا رر کممی بسیار زکت   ناسزایی رکیک ب  ابوبکر 

4امصص ببطر االت":می روید عر ه بن مسعور
".!5  

این عبارت از بدترین : قسطانی رر کرح خور ب  صحیح بخارن می روید

  6.  قبیح ترین فحش هان عرب است

کهرر   پیامبر ابوبکر را سبّ   لعن مى مررى رر حضور: روید  ابوهریر  مى

 7.خندید   آن حضرت متعجّبان  مى

کخصى رر حضور رسول خدا ابهو بکهر را لعنهت    :   رر نقلى ریگر آمده 

رر : رویهد  ابن حجر نیهز مهى   .رفت کرر   آن حضرت هیچ سخنى نمى مى

  1.رفت حضور پیامبر کخصى ابوبکر را سبّ مى

                                                 
فلتح   412ص 3جنرور تفسير درالم 88ينابي  الموده ص 424ثفاية الطالب ص 52ذخادر العقبى ص 41خصادص نسادی ص - 1

 2211ح 244ص 4جثنو العمال   25ص 5جالبداية و النهاية  421ص 8جالباري 
 ۲آيه سوره حجرات - 2

 5758صحيح بخاري ح - 3
 بخاطر حفظ عفت قم  از ترجمه متن خوداري می ثني  - 4

 4542صحيح بخاري ح - 5
 225ص 2ارشاد الساري بشرح صحيح بخاري ج - 6

 11ص 5جالدرالمنرور  235ص 4جمسند احمد 142ص 2جتفسير ابن ثرير  - 7
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 2اکرم توطئه ابوبکر برای کشتن پیامبر 

اند رسول خدا را تهر ر کننهد،    این مطلب ک  برخی از صحاب  قصد راکت 

از ریدراه کهیع    سهنی قطعهی اسهت ؛ چنانچه  رر قهرآن کهری  آمهده         

يَحْمِفُونَ بِالمَّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا ثَمِمَةَ الْکُفْرِ وَ ثَفَرُوا بَعْدَ إِسْالمِهِ ْ وَ هَمُّوا بِما لَ ْ ":است

الُوا وَ ما نَقَمُوا إِالَّ أَنْ أَغْناهُ ُ المَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضْمِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَلکُ خَيْلراً لَهُل ْ وَ إِنْ    يَن

يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُ ُ المَّهُ عَذاباً أَليماً فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُل ْ فِلی الْلنَرْضِ مِلنْ وَلِلیال وَ ال      

  3".نَصيرٍ

 «چنلان نيسلت  »کنند ک  چیز بدى نگفتند  منافقان ب  نام خدا سورند یار می

آنان سخنان کفرآمیز بر زبان آ ررند   بعد از اسمم آ ررن، کافر کهدند  

سوء قصلد بجلان   »   تصمیماتى اتخار کررند ک  موف  ب  انجام آنها نشدند

به  فضه      آن ها ب  لاى آن ک  رر برابر نعمت   ثر تى ک   «رسول خدا

بخشش خدا   پیامبر، نصیب آنها کده، سپاسگزار باکند، رر مقام کینه   

  رکمنى بر آمدند، با اینحال ارر توب  کنند براى آنها بسیار بهتر است   

ارر نافرمانى کنند، خدا آنها را رر رنیا   آخرت ب  عذابى بهس رررنهاب   

راى آنهان  مجازات خواهند کرر   رر ر ى زمین هیچ ر ست   یا رى به 

 .نخواهد بور
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انهد که     رفته   "وَهَمُّوا بِما لَ ْ يَنلالُوا "بسیارن از مفسرین اه  سنت رر تفسیر

مرار کسانی هستند ک  قصد راکتند رر بازرشت از لنگ تبهوب رسهول   

را تههر ر نماینههد ؛ چنانچهه  بیهقههی رر رالئهه  النبههو    سههیوطی رر  خههدا

سول اهلل قافال من تبوک إلى المدينلة  عن عروة قال رج  ر":نویسند الدرالمنثور می

حتى إذا ثان ببعض الطريق مکر برسول اهلل ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحلوه ملن   

عقبة فی الطريق فمما بماوا العقبة أرادوا أن يسمکوها معه فمما غشيه  رسلول اهلل أخبلر   

اهلل العقبلة  خبره  فقال من شاء منک  أن ينخذ بطن الوادي فإنه أوس  لک  وأخذ رسول 

وأخذ الناس ببطن الوادي اال النفر الذين مکروا برسول اهلل لملا سلمعوا ذللک اسلتعدوا     

وتمرموا وقد هموا بنمر عظي  وأمر رسول اهلل حذيفة بن اليمان وعمار بلن ياسلر فمشليا    

معه مشيا فامر عمارا أن ينخذ بومام الناقة وأمر حذيفة يسوقها فبينملا هل  يسليرون إذ    

ة القوم من وراده  قد غشوه فاضب رسول اهلل وأمر حذيفة أن يرده  وأبصلر  سمعوا وثو

حذيفة غضب رسول اهلل فرج  ومعه محجن فاستقبل وجلوه رواحمهل  فضلربها ضلربا     

بالمحجن وأبصر القوم وه  متمرمون ال يشعروا انما ذلک فعل المسافر فرعبه  اهلل حلين  

سلرعوا حتلى خلالطوا النلاس وأقبلل      أبصروا حذيفة وظنوا ان مکره  قد ظهر عميه فن

حذيفة رضی اهلل عنه حتى أدرک رسول اهلل فمما أدرثه قال اضرب الراحملة يلا حذيفلة    

وامش أنت يا عمار فنسرعوا حتى استووا بنعالها فخرجوا من العقبة ينتظلرون النلاس   

فقال النبی لحذيفة هل عرفت يا حذيفة من هؤالء الرهط أحدا قال حذيفة عرفت راحمة 

الن وفالن وقال ثانت ظممة الميل وغشيته  وه  متمرمون فقال النبی هل عممت  ما ثان ف

شننه  وما أرادوا قالوا ال واهلل يا رسول اهلل قال فلإنه  مکلروا ليسليروا معلی حتلى إذا      

طمعت فی العقبة طرحونی منها قالوا أفال تنمر به  يا رسول اهلل فنضلرب أعنلاقه  قلال    
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ويقولوا ان محمدا وض  يده فلی أصلحابه فسلماه  لهملا وقلال       أثره أن يتحدث الناس

 1".اثتماه 

هنگهامى که    : بیهقى رر رالئ  النبو  از عر ه ر ایت کهرره که  ا  رفهت   

رسول اللَّ  با مسلمین از تبوب مرالعت می کهرر   رر راه مدینه  بسهیر    

  تصهمی    رار، رر ههى از اصهحاب ا  التمهاعى کررنهد،     خور ارام  مهی 

هاى بین راه ب  طور مخفیان  از  ک  آن لناب را رر یکى از رررن ررفتند 

 .بین ببرند،   رر نظر راکتند ک  با آن حضرت از راه عقب  حرکت کنند

هر کهس میه  رارر   : از این تصمی  خائنان  مطلع کد   فرمور پیغمبر اکرم

    از راه بیابان بر ر؛ زیرا ک  آن راه  سیع است   لمعیت ب  آسهانى از آن  

می رذرر، حضرت رسول ه  از راه عقب  ک  منطق  کوهستانى بور ب  راه 

خور ارام  رار، اما آن چند نفر ک  اراره قت  پیغمبر را راکهتند بهراى ایهن    

. کار مهیا کدند،   صورت هاى خور را پوکانیدند   للهو راه را ررفتنهد  

تش حضرت رسول امر فرمور، حذیفة بن یمان   عمار بهن یاسهر رر خهدم   

مهار کتر را بگیرر   حذیف  ه  ا  را سو  رهد، : باکند،   ب  عمار فرمور

رفتنهد نارههان صهداى ر یهدن آن لماعهت را       رر این هنگام ک  راه مهی 

کننهد   آنهان حضهرت رسهول را رر      کنیدند، ک  از پشت سر حرکت می

 .میان ررفتند   رر نظر راکتند قصد کوم خور را عملى کنند
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این لهت ب  غضب آمد،   به  حذیفه  امهر کهرر که  آن      پیغمبر اکرم از 

لماعت مناف  را از آن لناب ر ر کند، حذیف  ب  طرز آن ها حمل  کهرر  

ههاى آنهها زر   خهور       با عصائى ک  رر رست راکت، بر صورت مرکب

آنها را ه  مضر ب کرر،   آنها را کناخت، پس از ایهن لریهان خدا نهد    

میدنهد که  حذیفه  آنهان را کهناخت         آنها را مرعهوب نمهور   آنهها فه   

مکرکان آککار کده است،   با کتاب   عجل  خورکهان را به  مسهلمین    

 .رسانیدند   رر میان آنها راخ  کدند

: بعد از رفتن آنها حذیف  خدمت حضرت رسول رسهید،   پیغمبهر فرمهور   

حرکت کنید،   با کتاب از عقب  خاره کدند،   منتظهر بورنهد تها مهررم     

اى حذیف  کما این افرار را کهناختید؟ عهرض   : یغمبر اکرم فرموربرسند، پ

ها ه   مرکب فمن   فمن را کناخت ،   چون کب تاریک بور،   آن: کرر

 .هاى خور را پوکیده بورند، از تشخیص آنها عالز کدم صورت

فهمیدید ک  اینها چ  قصدى راکتند   رر نظر راکتند چه   : حضرت فرمور

این لماعت رر : مقصور آنان را ندانستی ، رفت: رفتندعملى انجام رهند ؟ 

نظر ررفت  بورند از تاریکى کب استفاره کنند   مرا از کوه بزیر اندازند، 

: امر کنید تا مررم رررن آنها را بزنند، فرمور! یا رسول اللَّ  :عرض کررند

کنهد     من ر ست ندارم مررم بگویند ک  محمد اصحاب خور را مته  می

کما این : ها را معرفی کرر   فرمور کشد، سپس رسول خدا آن ا میآنها ر

 .موضوع را ندیده بگیرید   ابراز نکنید
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برخهی از علمهان   . اند ر کن نیسهت  اما این ک  این افرار چ  کسانی بوره

هان علمی اه  سنت به    اه  سنت همانند ابن حزم اندلسی ک  از استوان 

 ن رر کتههاب المحلههی . ه اسههتر ر نههام ایههن افههرار را آ ر کههمار مههی

أَنَّ أَبَا بَکْرٍ وَعُمَرَ وَعُرْمَانَ وَطَمْحَةَ وَسَعْدَ بن أبی وَقَّلاصٍ أَرَادُوا قَتْللَ النبلی    ":نویسد می

."وَإِلْقَاءَهُ من الْعَقَبَةِ فی تَبُوکَ
1 

ابوبکر، عمر، عثمان، طلح ، سعد بن أبی  قاص؛ قصهد کشهتن پیهامبر را    

ان رر تبهوب به  پهایین     ند آن حضهرت را از رررنه   خواسهت  راکتند   می

 .پرتاب کنند

کند، تنها اککالی ک  ب  ر ایت  البت  ابن حزم،  قتی این حدیث را نق  می

رارر،  لور  لید بن عبد اهلل بن لمیهع رر سلسهل  سهند آن اسهت   لهذا      

 .روید ک  این ر ایت موضوع   کذب است می

بزرران اه  سنت را رر باره  لیهد   ما رر این لا نظر علمان عل  رلال  

کنی  تا ببنی  ک  نظر ابن حزم از نظر علمی چ  ارزکی  بن عبد اهلل نق  می

 .رارر   تا چ  اندازه قاب  قبول است

مهی بینهی  که       کنهی ،  هان رلالی اه  سهنت مرالعه  مهی     قتی ب  کتاب

    ررهعلمان اه  سنت،  لید بن عبداهلل بن لمیع را توثی  که   بسیارن از

اند؛ چنانچ  ابن حجهر عسهقمنی، حهاف  علهی      ا  را صد     ثق  خوانده

هان علمی اه  سنت رر تقریب  اإلطم  اه  سنت   یکی ریگر از استوان 
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الوليد بن عبد اهلل بن جمي  الوهري المکلی نويلل    ":نویسد التهذیب ررباره ا  می

 1".الکوفة صدوق

الوليد بن عبد اهلل بن جمي  ":نویسد می   همچنین ابن سعد رر الطبقات الکبرن

 2".الخواعی من أنفسه  وثان هقة وله أحادي 

الوليلد بلن عبلد اهلل بلن جميل       ":نویسهد  عجلی رر معرفة الثقات خور، می و

 3".الوهري مکی هقة

نا عبد الرحمن ":نویسد   نیز رازن رر کتاب الجره   التعدی  رر باره ا  می

الوليد بن جمي  ليس : حمد بن حنبل فيما ثتب إلى قال قال أبىنا عبد اهلل بن أحمد بن م

نا عبد الرحمن قال ذثره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بلن معلين أنله    . به بنس

صالح : نا عبد الرحمن قال سئل أبى عن الوليد بن جمي  فقال. الوليد ابن جمي  هقة: قال

 4".ال بنس به: وليد بن جمي  فقالنا عبد الرحمن قال سنلت أبا زرعة عن ال. الحدي 

قال عبد اهلل بن أحمد بن حنبل عن أبيه  وأبو ":نویسد مزن رر تهذیب الکمال می

وثلذلک قلال   . هقلة : وقال إسحاق بن منصور  عن يحيى بن معلين . ليس به بنس: داود

 5".صالح الحدي : ال بنس به وقال أبو حات : العجمی وقال أبو زرعة
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علمان رلال اهه  سهنت رر بهاره  لیهد بهن لمیهع          رهبی از بزررترین

وقال أبلو  . ليس به بنس: وقال أحمد وأبو زرعة. وهقه ابن معين  والعجمی":نویسد می

 1".صالح الحدي : حات 

بار از  ر  2ک  مسل  نیشابورن رر صحیح مسل  ها مهمتر این   از همة این

رهد که    نشان می  این : بن لمیع ر ایت نق  کرره است هلل لید بن عبد ا

 لید بن عبد اهلل از نظر ایشان موثه  بهوره اسهت که  از ا  حهدیث نقه        

  ارر کسی بخواهد  لید بن عبهداهلل را  . کرر کند   ررن  نباید نق  می می

 .تضعیف کند، باید نام صحیح را نیز از کتاب صحیح مسل  بررارر

 آیا ابوبکر با پیامبر در دا ل غار بوده اسش

ازثفلار   »این مورر  لور رارر این است ک  کُرز قیاف  کهناس آنچ  ک  رر 

ب  رنبال رر پان پیامبر اکرم می رشت، رربعضی منابع نقه  مهی    «قريش 

يکی متعملق بله پيلامبر اثلرم      »کرر  کنند ک  ر  رَر پا رید  هرر  را کناسایی

  رر بعضی منابع ریگر مث  تاریخ ابن خلهد ن   «است و يکی متعمق به ابوبکر

رالئ  النبو  اتصبهانی نق  می کنند ا  یک رر پا رید   رفت ایهن رر    

 .  صحبتی از ابوبکر ب  میان نیا رر. پا متعل  ب  محمد است

ثان ثرزبن عمقمة بن هالل بن حريبة بن عبد فه  بن حميلل  ":ابن خلد ن می روید

وعلش اليماملة    الذى قفا أهررسول اهلل حتى انتهى إلى الاار ورأى عميه نسج العنکبلوت 

 ."ببيضها فرخوا عنه
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کرر تا ب  ررب  رنبال می  «پس از شناسايی»پیامبر را   کرزبن علقمة رر پان

رید رر آنجا عنکبوتی تار تنیده   کبوترن ه  تخ  رذاکهت     . غار رسید

 . ر ن تخ  ها نشست  است

ثلرز   لما توارى رسول اهلل من قريش أخرجت قريش معقال أبا":می روید  أصبهانی

القادف فرأوا أهرا فقالوا انظر إلى هذا األهر فقال ما رأيت وجه محمد قط ولکن إن شئت  

ألحقت لک  نسب هذا األهر قالوا ألحق قال هذا الذي فی مقام إبراهي  أو هذا من اللذي  

 1. "فی مقام إبراهي  فقال أبو سفيان خرفت حسدا لمنبی أن يکون يشبه بإبراهي  

ا ب  خاطر آزار   اریت قریشیان از مک  خاره کدند زمانی ک  رسول خد

قریشیان بران پیدا کررن پیامبرأبا کرز را با خور بررند، پهس آنهها لهان    

  آيا اين رد پلا ي  »پان حضرت را ریدند ب  کرز رفتند ب  این رر پا نگاه کن

 »من تا ب  حال محمد را ندیده ام  لی ارر بخواهیهد : ا  رفت «محمد است؟

بگهو،  : ب  کما می روی  ا  چ  کخصیتی است، رفتنهد  «اين جاي پا از روي 

این فرر کسی است ک  لایگاه   مقام ابراهی  پیامبر را راراست،   :ا  رفت

ابوسهفیان  .   یا اینک  از کسانی است ک  رر لایگاه   رتب  ابراهی  اسهت 

اینک  کُرز حضرت را ب   اکرم راکت از بخاطرحسدن ک  نسبت ب  پیامبر

 . ب  کُرز رفت تو ناران  خرفت کده ان براهی  تشبی  کرر برآکفت  ا

 امبریغار پ اری
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آمده است ک  ابن بکر یا بطور کاملتر عبداهلل بن بکر بن  البدای  کتاب رر

اریقط راهنما   همراه پیامبر بوره ک  ب  همراه حضرت رسهول به  سهمت    

ابهوبکر بهوره    کاید برخی بگویند که  نفهر سهوم   . مدین  رر حرکت بورند

رر آیه   . را اعمم نموره اسهت  نفراما باید بدانند ک  قرآن همان ر  . است

سوره توب  اکاره کده است ک  ر  تهن رر غهار حاضهر بهوره انهد         45

بنهابراین نمهی   . پیامبر ب  همراه خور رفت  ک  نترس ک  خدا ند با ماسهت 

 1.توانست  ابوبکر ه  ب  همراه پیامبر باکد

گر کما رر هیچ کجا نخواهید رید ک  ابوبکر ب  ایهن فضهیلت   سویی ری از

کمها  . اعتراز کند   بگوید ک   ن همراه پیامبر رر غار قرار راکت  اسهت 

نحلن عشليرة   »:اینک   ن رر سقیف  ب  کمتر از این اکاره کرره است   رفت 

يهلا  و لقلريش ف  رسول المّه و اوسط العرب أنسابا و ليست قبيمة ملن قبادلل العلرب اال   

  2.«والدة

. ه  می توان مدارب   رالی  ریگرن را نیز رر کتب اه  سهنت ریهد   باز

مثمً رر کتاب لسان المیزان عسقمنی رفت  اسهت که  از تهابعین کسهانی     

مانند ابولعفر . بوره اند ک  منکر ارتباط راکتن آی  غار با ابوبکر بوره اند

 3.مؤمن طا 

                                                 
 175ص 3البدايه و النهايه ج - 1
 415ص 5البدايه و النهايه ج - 2

 115ص 5لسان الميوان ج - 3



است که   اکاره کرر، سخن عائش  مهمترین مدارب ک  می توان ب  آن  از

مَا أَنْوَلَ المَّهُ فِينَا " 1.ان رر  صف ما نازل نشده است آی هیچ  ک : رفت  است

 "شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

که  ابهوبکر رر هنگهام     کهور اکاره می صحیح بخارن سویی ریگر رر  از

 زمان هجرت رر مدین  از  ن استقبال مدین رسیدن پیامبر از سفر مک  ب  

ایهن  . کرره   رر نماز لماعت رر ه ا ل مهالرین ه  کرکت کرره اسهت 

یعنی اینک   ن نمی توانست  همزمان رر ر  لا، یعنی ه  رر سهفر همهراه   

 2.پیامبر باکد   ه  اینک  رر مدین  رر نماز لماعت کرکت کرره باکد

موارر ریگرن ه   لور رارر ک  می توان ب  این ر  مورر نیز اکاره  البت 

ا ل اینک  رر کتاب البدای    النهای  اظههار کهده اسهت که  اصهمً      : ررک

  نیز رر کتاب فتهوح البهدان آمهده که  قیافه        3.پیامبر رر غار تنها بوره

لان پان پیهامبر را تشهخیص    فقطکناسی ک  همراه مشرکین بوره است، 

راره ک  این موضوع از سون یحیی بن معهین قابه  قبهول رانسهت  کهده      

 4.است

این تفاسیر متول  می کوی  ک  حقیقت این است ک  اصهمً ابهوبکر رر    با

غار همراه پیامبر نبوره   این رر غی بیش نیست که  ابهوبکر را رر غهار    

                                                 
  21ص 15االغانی ج 25ص 8البدايه و النهايه ج 122ص 3تاريخ ابن اهير ج 24ص 5صحيح بخاري ج - 1
 3ج یاب االحکام باب إستقضاء الموالی و اسلتعماله  سلنن البيهقل   ثت 421ص 2ثتاب االذان ج 148ص 1صحيح بخاري ج - 2

 317و 451ص 7وج 172ص 13فتح الباري ج  82ص
 415ص 5البدايه و النهايه ج - 3

 45ص 42تهذييب الکمال ج 52ص 1فتوح البدان ج - 4
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رذارره اند   رفت  اند ک  پایش را مار رزیده اسهت   ا  بخهاطر پیهامبر    

باید بدانی  ک  تمام این رر غها بخهاطر ایهن اسهت که      . فریار نزره است

رر . ران ابوبکر فضیلت بتراکند   ا  را با موالن متقیان علی برابر کننهد ب

حالیک  کتبشان اعتراز می کند ک  این فضیلت هه  از آن ابهوبکر نبهوره    

1.است
 

 بررسی یک حدیث جعلی

 ...! ابوبکر و درف مسجد

پیش از این مى رانستی  ک  ر ز پنجشنب  پیامبر ررخواست قله    کاغهذ   

رن آن   انصراز رسول خدا از پیگیرى   رسازى مانع آ نمور ک  با لو 

  بعد مى بینهی  که  ر    یها سه  ر ز بعهد رر      ....نگار،  صیت رررید

کدت مى یابد،   ب  قول عایش  هفهت مشهک آب    حالیک  بیمارى پیامبر

از هفت چاه مختلف، ر ى پیامبر خالى مهى کننهد، تها پیهامبر بتوانهد به        

رذارر،   خطب  ایرار کند،   براى کهداى احد  مسجد بر ر   با مررم نماز

طلب مغفرت نموره   پس از سفار، رالع ب  انصار از رحلت خهور خبهر   

ابوبکر؛ : رهد   ابوبکر رریان کور، آنگاه پیامبر ب  ا  رلدارى راره بگوید

خور را آزار مده ، هم  ررهائى ک  ب  مسجد باز مى کور بندیهد، لهز رر   

  2...!ابوبکر را

                                                 
به ثتاب يار غلار دثتلر نجلاح طلادی     محققينی ثه می خواهند از واقعه اين ثه ابوبکر با پيامبر داخل غار بوده يا ثسی ديگر  - 1

 رجو  ثنند
 بيروت  442ص 4تاريخ طبرى ج - 2



حالى ک  قب  از لنگ احد، یک بار پیامبر اکرم همه  ررهها را بسهت     رر 

بور،   حتى کخصا ب  رنبال ابوبکر فرستاره   ا  را احضار نمور   به  ا   

ديوار بکلش و آن  »ررى ک  از خان  ات ب  مسجد باز است آن را ببند: رفت

چش    اطاعهت مهى نمهای ،   رر خهور را     :   ابوبکر رفت  «را مسدود نما

سد ر نمور، سپس فرستار ب  رنبال عمر،   ب  ا  نیز رسهتور رار که  رر   م

خور را ببندر،   ا  نیز پذیرفت   رر را مسد ر کرر،   به  رنبهال عبهاس    

فرستار   ا  نیز چنین کرر، حمزه امتنهاع  رزیهد، پیهامبر اکهرم به  علهى       

رستور رار ب  حمزه پیغام رسول خهداى را برسهاند،   چهون پیغهام به  ا       

 .رسید ا  نیز پذیرفت

ب  لهز ررى که  از آن    هم  ررها را بستى،: ب  پیامبر اکرم عرض  راکتند

من ررهاى کما را نبست ، خدا ند آن ها : على است؟   پیامبر اکرم فرمور

سهت ،    بمن ررهاى کما را ن: را مسد ر ساخت   رر ر ایتى ریگر فرمور

 1.ت   رر على را رشوررر على را نگشورم،  لیکن خدا ند آن ها را بس

 نگرکى کوتاه ب  حدیث ابوبکر 

اضاف  بر آنچ  رذکت، حدیثى ک  ابوبکر را استثناء نموره است سهند آن  

طب  نظری  علماى اه  سنت ضعیف   قاب  اعتمار نیسهت، بخصهوص بها    

ضمیمة آنچ  رر این مورر رذکت، بخارى رر ر  مورر از حدیث ابى بکر 

از  اژه بهاب رر آن اسهتفاره کهده، فلهیح بهن       مورر ا ل ک : یار مى کند

                                                 
 بيروت  325ص 3سيره حمبيه ج - 1
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سلیمان از لمل  را یان حدیث است، رهبى رر میزان االعتدال،   ابن حجر 

ابهن معهین   : عسقمنى رر تهذیب التهذیب ررباره فلیح بن سلیمان روینهد 

ب  احاریهث ا  احتیهاه نمهى کهور،   رهاهى      : ررباره ا، راهى مى روید

احاریهث ا   : نسائى   ابو حهات  روینهد   ضعیف است،   راهى ا   : روید

است،   ابهن المهدینى رربهاره ا،     قوى نیست،   ا  از رکمنان آل محمد

 1.ا    برارر، هر ر  ضعیف هستند: روید

 2.مورر اطمینان نیست،   از حدیث ا  التناب مى کور: ابن معین روید

: ویدطبرى مى ر: حدیث ا  مورر اطمینان نیست،   روید: ابو را ر روید

منصور ا  را متصدى صدقات نمور، زیرا ا  از منصور خواست فرزنهدان  

 3.حسن را ب  حبس افکند

اسهتفاره کهده اسهت،     «خوخلة »ر ایت ر م صهحیح بخهارى که  از  اژه    

  4.اسماعی  بن عبداهلل از را یان این حدیث است

نمهى ارزر،   نیهز     «پملک ملاهى  »ب  ر  فلس : ابن معین ررباره ا، روید

: رویند «راويان ضعيف»ا    پدر، رزر حدیث بورند،   ر البى رر : روید

ابهن  : ا  رر غگو است، ابن حجر رر تههذیب التههذیب رویهد   : نضر رفت

      ب  ا  اعتناء : قاطى مى کند، رر غ مى روید: معین ررباره ا، رفت  است

                                                 
 454ص 4دالدل الصدق ج - 1

 55ص 1تهذيب التهذيب ج - 2

 55ص 1دالدل الصدق ج - 3

 دارالفکر 121و ص 453باب هجرة النبى ص 2بخارى جصحيح  - 4



ا  حدیث لع  مهى نمهور،   سهلمة بهن     : سیف بن محمد روید. نمى کور

 1.راهى من حدیث لع  مى نمورم: کنیدم ک  ا  مى رفت: تکبیب رف

 2اسامهپاه سنفرین پیامبر به ابوبکر بخاطر تخلف در

 3، لهوان الیقهی را به  نهام اُسهام      کههارت پیامبر اکرم چند ر ز پیش از 

مأمور فتح اراضی بلقا   رار ر م رر فلسطین کرر   رسهتور رار افهرارن   

بعضی  .رر سپاه ا  حاضر کوند... اص  چون ابوبکر، عمر، سعد بن ابی  ق

از صحاب  از این ک  فرمانده آنان لوانی است ک  هنوز بیست سال ندارر 

 قتی خبر نارضایتی آنها ب  پیامبر رسید، . هایی زرند مند بوره   حرز رل 

لعنت خدا بر آن کس ک  از لشهکر   :حضرت بسیار خشمگین کد   فرمور

 4.اسام  تخلف  رزر

فرمور ک  هم  باید رر لشکر اسهام  حاضهر کهوند   به       می   مکرر امر

 ن نیهز بها   . اسام  رستور رار لشکر، را ب  سرعت از مدین  بیر ن ببرر

 .مجاهدین از مدین  بیر ن رفت   رر حوم  کهر رر مح  لرز ارر  زر

ا  کههارت  از طرفی چون بیمارن رسول خهدا کهدت ررفهت   احتمهال     

ضی ریگر بهد ن الهازه فرمانهده خهویش از     رفت، ابوبکر   عمر   بع می

                                                 
 41ص 1دالدل الصدق ج - 1

 4جطبقلات ابلن سلعد     42ص 1جالمملل و النحلل شهرسلتانی      321ص 4جتاريخ ابن عساثر   414ص 3جريخ طبري تا - 2

 141ص 4جتاريخ ابن اهيلر   72ص 4جتاريخ يعقوبی  314ص 5جثنو العمال  272ص 1جانساب االشراف بالذري  121ص

 412ص 4جو 152ص 1جشرح نهج البالغه ابن ابی الحديد 
 دههاسامة بن زيد بن حا - 3
 43ص 1الممل و النحل ج -4



 
 
 
 
 

 
 52 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

ارر راه خاره کده   ب  مدین  بازرشتند   با این عم  از رستور رسهول  

 .خدا سرپیچی کررند

پیهامبر  : اند این اسهت که    رسد چنان ک  رفت  رر این بین آنچ  ب  نظر می

خواست مدین  را از  رید   می لا ک   فات خور را نزریک می اکرم از آن

کاران پاب   زمین  استقرار حکومت لانشین خور علهی     طمعمعارضان 

را آماره کند، سران صحاب  را ب  فرماندهی اسام  لوان راهی کهام کهرر؛   

خدا لعنت کنهد کسهی   ! لشکر اسام  را تجهیز کنید :می فرمور لذا مکررا

"جهووا جيش أسامة  لعن اهلل من تخملف عنله  "!ک  از آن تخلف  رزر
انفلذوا  "  1

 2"..امة  لعن اهلل من تخمف عن بع  أسامة  وثرر الرسول ذلکبع  أس

ابوبکر   عمر   بعضی ریگر ک  این معنی را ررب کرره بورند، با این ک  

رسول خدا متخلفین را لعنت کرره بور،  لی با این حهال لشهکر اسهام  را    

بد ن کسب الازه از فرمانده خویش   ب  رلخواه ترب کهرره، به  مدینه     

  با یک توطئ  حساب کده، حضرت علی را از حقش محهر م   بازرشتند

 .ساختند

رر تاریخ نق  است  قتی ابوبکر خبر امارت خویش را به  اطهمع اسهام     

ای ؛ رسول  من   لشکرن ک  با منند تو را  لی نکرره :رساند، اسام  رفت

خدا مرا بر کما امیر کرر   عزل نکرر تا از رنیا رفهت   تهو   عمهر بهی     

                                                 
 43ص 1جالممل والنحل  -1
 54ص 5جشرح نهج البالغة البن أبی الحديد  -2



من بررشتید   امرن بر رسهول خهدا مخفهی نبهور، مهرا   کهما را       الازه 

  1.کناخت، با این حال مرا بر کما امیر کرر   کما را بر من امیر نکرر می

سپس ب  مدین  بررشت   بر رر مسجد ایستار   فریار زر ک  عجب رارم 

از مررن ک  رسول خدا مرا بر ا  امیر کهرر،  لهی ا  مهرا عهزل کهرره        

 !رت   امیرن بر من راررارعان اما

ابوبکر   عمر با این ک  اسهام  را عهزل کررنهد    : اند کگفت آن ک  آ رره

  2!کررند  لی تا آخر عمر اسام  را با عنوان امیر خطاب می

پس لعنت پیامبر کام  آنها کده است   کسی را ک  پیهامبر لعنهت کنهد      

رره انهد که    رر حالی ک  بیشتر مورخان تصریح ک .خدا ه  لعنت می کند

 3:ابوبکر لز  لشگر اسام  بوره است از لمل 

ک  ب  نق  از کیع    سنی فرمان رسول خهدا را مبنهی بهر ملحه       ابوبکر

 . 4کدن ب  لشکر اسام  زیر پا رذاکت پس لعنت خدا ند کام  ا  کد

أصبح يوم الخميس عقد ألسامة لواء بيلده   فمما":سعد رر این زمین  می روید ابن

بس  اهلل فی سبيل اهلل فقاتل من ثفر باهلل فخرج بمواده وعقلودا فدفعله إللى     ه  قال أغو

بريدة بن الحصيب األسممی وعسکر بالجرف فم  يبق أحد من وجوه المهاجرين األولين 

الخطاب وأبو عبيلدة   بنواألنصار إال انتدب فی تمک الاووة فيه  أبو بکر الصديق وعمر 

                                                 
 المکتبة المرتضويه 427ص 4الصراط المستقي  ج - 1

  4شرح ابن ابی الحديد ج -2
 317ص 4جثامل ابن اهير  174ص 4جتاريخ الخميس   23ص 4جتاريخ يعقوبی  - 3
  43ص 1الممل و النحل ج 427ص 4الصراط المستقي  ج - 4
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د بن زيد وقتادة بن النعمان وسممة بن أسلم  بلن   بن الجراح وسعد بن أبی وقاص وسعي

 1."حريش

ر ز پنجشنب  رسول خدا پرچ  را ب  رست اسام  راره   فرمورند با  صبح

 ن با پرچ  خویش بیر ن . نام خدا رر راه خدا لهار نما   با کفار بجنگ

آمده   چند پرچ  آماره کرره   آنها را ب  بریده بن حصیب اسهلمی رار    

 مگهر هیچ یک از بزرران مهالر   انصار بهاقی نمانهد   . رر  زررر لرز ا

آنک  ب  آن لشگر مأمور کد ک  رر بین ایشان ابوبکر   عمر   ابوعبیهده  

  سعد بن ابی  قاص   سعید بن زید   قتاره بن نعمان   سملة بهن اسهل    

 .بن حریش بورند

پیچی مخالفت کرره   از این رستور سهر  عده ان از رستور رسول خدا اما

نمورند؛ رسول خدا از این کار خشمگین کده   ب  نقه  علمهان کهیع       

الرلانی فلی    الخلالف ":رر هی از علمان اه  سنت ایشان را لعنت فرمورنهد 

مرضه أنه قال جهووا جيش أسامة لعن اهلل من تخمف عنه فقال قوم يجب عمينلا امترلال   

النبی عميه الصالة والسالم فلال  أمره واسامة قد برز من المدينة وقال قوم قد اشتد مرض 

".تس  قموبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حتى نبصر أي شىء يکون من أمره
2
 

لعنت خدا بهر کسهی که  از سهپاه أسهام  تخلهف       : پیامبر اکرم فرمور...  

 ...  رزر

                                                 
 بيروت  ناشر دارصادر 121ص 4الطبقات الکبرى ج - 1
 43ص 1الممل والنحل ج - 2



بعد ذلک فی التخمف عن جيش أسلامة   وثاختالفه  ":رر حدیث ریگر می خوانی 

".با  لقوله جهووا جيش أسامة لعن اهلل من تخمف عنهفقال قوم بموجب االت
1  

لعنت خدا بر کسی بار که  از سهپاه أسهام  تخل هف     : فرمور پیامبر اکرم... 

 ...  رزر

أسامة فتجهو لمخروج   فمما أفاق رسول اهلل سلنل   وقام":رر لان ریگر می خوانی 

بع  أسامة   لعن اهلل من  أنفذوا: عن أسامة والبع    فنخبر أنه  يتجهوون   فجعل يقول 

".تخمف عنه وثرّر ذلک
2  

لعنت خدا بر کسی بار که  از سهپاه أسهام  تخلّهف     : فرمور پیامبر اکرم... 

 ... رزر

                                                 
 551ص 3المواقف ج - 1
 54ص 5شرح نهج البالغة ابن أبی الحديد ج - 2
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 ابوبکر در زماب عهادت؟ پیامبر 

ریده از لهان فر بست   به    ابا باال آمدن آفتاب ر ز ر کنب ، رسول خد

ى مانده از آن حضرت، مررم اما مسال  حکومت بر لا. سراى باقى کتافت

 1!.را از پرراختن ب  تجهیز پیکر مقدس ا  ب  خور مشغول راکت

لئن أحمف تسعا أن رسول اهلل قتل : عبد اهلل بن مسعود   قال  عن":نویسد بیهقی می

قتال أحب إلى من أن أحمف واحدة أنه لل  يقتلل   وذللک أن اهلل اتخلذه نبيلا واتخلذه       

  2."شهيدا

بهار قسه    نه   ارر: مسعور ر ایت کرره است ک  مهی رفهت   عبداهلل بن از

تر است از ایهن که     ت برای  محبوبسبخورم ک  رسول خدا کشت  کده ا

   بخورم ک  ا  کشت  نشده است؛ زیراخدا ند ا  را پیهامبر  یک بار قس 

 .کهید قرار راره است

ادِشَلةُ  عُرْوَةُ قَالَلتْ عَ  قَالَ":نویسد بن اسماعی  بخارن رر صحیحش می محمد

 ثَانَ النَّبِیُّ يَقُولُ فِی مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَادِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَ َ الطَّعَامِ الَّلذِي أَثَمْلتُ  

  3".أَبْهَرِي مِنْ ذَلِکَ السُّ ِّ طَا َبِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِ

 «ثه در آن از دنيلا رفتنلد   »رفت  است ک  رسول خدا رر مریضی خور عایش 

کررم  فرمورند تا کنون ررر غذایی را ک  رر خیبر خوررم احساس می می

                                                 
 چاپ لندن  78ص 4ق 4طبقات ابن سعد ج - 1

   251و 222ص 2السيرة النبوية ج - 2
   137ص 5صحيح البخاري ج - 3



هان قلهب  از آن پهاره کهده       اآلن زمانی است ک  احساس کررم کریان

 . است

رسد ک  سمی بعد از  برخی بگویند ک  چنین مطلبی بعید ب  نظر می کاید

اسمم قب  از خهوررن آن سه  رر   چهار سال اثر کند، ضمن این ک  پیامبر 

لنگ خیبر از مسموم بورن روکت روسفند آراه کد   از خوررن رسهت  

صلحيح البخلاري علن ابلن      وفی":نویسد کشید ؛ چنانچ  ابن کثیر رمشقی می

لقد ثنا نسم  تسبيح الطعام وهو يؤثل يعنی بين يلدي النبلی وثممله ذرا     : مسعود قال

 1."من الس  الشاة المسمومة   وأعممه بما فيه

ملا صلداي   »:رفهت  صحیح بخارن از ابن مسعور نق  کده است ک  مهی  رر

یعنی . «شنيدي  فرمود  می تسبيح گفتن غذا را هنگامی ثه رسول خدا از آن تناول می

رر للون پیامبر روکت سررست مسموم با حضرت سخن رفت   ایشهان  

 . از سمی بورن خور مطلع کرر

بر را س ّ راره   این س ّ رر چ  زمانی بوره نتیج  این ک  چ  کسی پیام رر

 . است، بران ما ب  صورت رقی  ر کن نیست

از طرز ریگر می بینی  که  محمهد بهن اسهماعی  بخهارن   مسهل            

عَادِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِلی مَرَضِلهِ    قَالَتْ":اند بسیارن ریگر از بزرران اه  سنت نوکت 

تَمُدُّونِی فَقُمْنَا ثَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِمدَّوَاءِ فَمَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَ ْ أَنْهَکُل ْ أَنْ   فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا

                                                 
   318و 317ص 5البداية والنهاية ج - 1



 
 
 
 
 

 
 55 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

إِلَّلا   تَمُدُّونِی قُمْنَا ثَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِمدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَد  فِی الْبَيْتِ إِلَّلا لُلدَّ وَأَنَلا أَنْظُلرُ    

  1."هُ لَ ْ يَشْهَدْثُ ْالْعَبَّاسَ فَإِنَّ

المومنین عایش  رفت  است رر رههان رسهول خهدا رر زمهان مریضهی       ام

ایشان ب  ز ر ر ا ریختی ، پس با اکاره ب  ما فهماندنهد که  به  مهن ر ا     

نخورانید، ما با خور رفتی  این از آن لهت است ک  مریض از ر ا بهد،  

ما را از این که  به    ک منآیا : آید    قتی حضرت بهتر کد، فرمورند می

باید رر رهان هر کسهی که    : من ر ا بخورانید نهی نکررم؟ پس فرمورند

رر این خان  است، رر للون چش  من ر ا ریخت  کور؛ غیر از عباس که   

 .ا  کاهد مالرا نبوره است

آنها از بقی  ر ز ر کنب ، تا کامگاه ر ز س  کنب  از پیغمبر خور بى خبهر  

نخست ب  سخنرانیهاى رر سهقیف  بنهى سهاعده،         رر این مدت،! بورند

بعد ب  نخستین بیعت با ابوبکر،   سپس ب  بیعت عمومى با ا  رر مسهجد،  

  آنگاه سخنرانى ا ،   سخنرانى عمر بن خطاب سرررم   مشغول بورنهد  

 !.تا آنگاه ک  ابوبکر با ایشان ب  نماز برخاست

سید، مررم رر ر ز س  کنب  رفت  اند ک  چون کار بیعت ابوبکر ب  پایان ر

آن  قت بور ک  ب  خان  رسول خهدا ر    2!ب  یار لنازه پیغمبرکان افتارند

                                                 
تلاريخ    53ص 5مسند احملد ج  42ص 7صحيح مسم  ج 17ص 7وج123ص 5ج 5885ح 21ص 8صحيح البخاري ج - 1

   237ص 4الطبري ج
تاريخ ابلن   145ص 4تاريخ ابن اهير ج 1831ص 1چاپ اروپا ج 251ص 4تاريخ طبرى ج 323ص 2سيره ابن هشام ج - 2

ثه در آن روزى را ثه بيعت ابوبکر فراغت يافتند و به ياد تجهيو پيامبر خدا  322و 324ص 3الحمبيه ج سيرة 428ص 5ثرير ج

 افتادند



آنهها رر رر هههاى چنهد     1.آ ررند   بر لنازه آن حضرت نماز رزاررنهد 

نفرى مى آمدند   بد ن اینک  کسى بر آنها امامت کند بر پیکهر پیغمبهر   

 2. مى خواندند          خدا نماز 

 مرگ رسول  دا   انکار 

مى کند، ابوبکر رر سنح بسر مهى بهرر،    کهارتپیامبر اکرم، ر ز ر کنب  

بعضهى از منهافقین    :عمر رر میان مررم برمى خیزنهد،   اظههار مهى رارر   

رمان رارند پیامبر اکرم مرره است؟ مررم بدانید، ب  خهدا سهورند پیهامبر    

ب  همان رون  که    ره است ، بلک  ب  سوى پر رررار خور رفت  ،راکرم نم

موسى ب  سوى پر رررار خور رفهت، ا  چهه  ر ز از نظهر مهررم خهور      

غایب بور،   پس از این ک  رفت  کد، ا  مرره است، به  نهزر قهوم خهور     

  ب  خدا سورند، رسول خدا بهاز مهى رهررر   رسهت   پهاى      . بازرشت

    عمر هه  3کسانى را ک  رمان برره اند ا  مرره است، قطع خواهد نمور،

  عمر آنقدر ایهن کلمهات    4.چنان مررم را بی  مى رار،   رر هراس رزارر

رستور مهى     تا این ک  ابوبکر آمد 5را تکرار کرر ک  رهانش کف آ رر،

رهد، عمر ساکت کور،   ا  ساکت کده،   ب  مررم مى روید، مررم ایهن  

                                                 
 323ص 2سيره ابن هشام ج - 1
 هجرى 11در ذثر حوادث سال  4ثامل ابن اهير ج 71ص 4ق 4طبقات ابن سعد ج - 2
 بيروت  434ص 4تاريخ طبرى ج - 3
 322ص 3حمبيه جسيره دحالنيه پاورقى سيره  - 4
 457ص 4طبقات ابن سعد ج - 5
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   عبهاس  1بکر بیعت مهى کنهد،  وابوبکر است با ا  بیعت کنید   خور با اب

عموى پیامبر، فریار بر آ رر؛ رسول خدا مى میهرر چنانچه  ریگهران مهى     

میرند، پیامبر اکرم را رفن کنید، آیا کما یک بهار مهى میریهد،   پیهامبر     

اکرم ر بار؟ خدا ند بزرروارتر از این اسهت که  پیهامبر خهور را ر بهار      

بمیراند، ارر چنین باکد ک  روئید، براى خدا ند مشک  نیست ک  پس از 

پیهامبر  . این قبر را بشکافد،   ارر بخواهد ا  را زنده از قبر بیهر ن آ رر 

اکرم رحلت ننمور مگر این ک  راه را  اضح   آکهکار را ر کهن نمهور،    

حمل را حمل ،   ا  ه  چون چوپانى نبور ک  ب  رنبال روسفندان خور بر 

ر را فراز قل  ها ر ر،   روسفندان خور را خار   خاکاب بدههد،   آبخهو  

  2...ر  آلور نماید

را رریافت نمور، خور را ب  مسهجد   م  چون ابوبکر خبر  فات پیامبر اکر

رساند، رر حالى ک  عمر مشغول صحبت بور، ابوبکر خهور را به  پیهامبر    

اى  :مهى رویهد   اکرم مى رساند،   ر پو، پیامبر اکرم را بر مى رارر،  

مرگ ریگرى براى تو  رسول خدا مرگ مقدر ب  تو رست یافت،   ریگر،

 لور نخواهد راکت، آنگاه از منزل رسول خدا خاره مى کهور،   هنهوز   

آرام بها،، سهاکت کهو،      : مى کند، ابوبکر ب  ا  مى روید عمر صحبت

هر آن ک  محمد را مهى  : مى آید ابوبکر ب  سخن. عمر تولهى نمى نماید

                                                 
 424ص 5البدايه ج 552ص 4جالکبري طبقات  - 1
 122ص 2صحيح بخارى ج 457ص 4طبقات ج - 2



د بدانهد که    پرستد، بداند ک  ا  مرره است،   هر ک ، خداى را مى پرسهت 

و ملا محملد اال   ":سپس این آیه  را تهم ت نمهور   . خدا ند هررز نمى میرر

رسول قد خمت من قبمه الرسل افان مات او قتل انقمبت  عمى اعقابک  و من ينقمب عمى 

"عقيبه فمن يضر شيئا
محمد نیست لز پیامبرى همانند پیامبران رذکت  ارهر   1

ید، هر کس ب  عقب بررررر ب  بمیرر   یا کشت  کور، ب  عقب بر مى ررر

رویا ایهن آیه  را پهیش از ایهن     : عمر رفت 2.خدا ند ضررى نمى رساند

 4؟.آیا این آی  رر قرآن است:   رفت 3هررز نشنیده بورم،

    پیامبر صبحگاه ر کنب  رر هنگامى ک  مى کنور، ابهابکر بها مهررم نمهاز     

      ز را اقامه   مى خواند، با زحمت بسیار ب  مسهجد مهى آیهد،   خهور نمها     

مى کند،   ابوبکر را کنار مى زند، تا نمهاز خوانهدن ابهابکر را رلیه  بهر      

ندانند،   همین حرکت پیامبر ب  رلی  این که  ابهوبکر رر    لانشینى پیامبر

کنار پیامبر بور، رفتند پیامبر ب  ابوبکر اقتهدا نمهور،   بعهد آن را نشهان      

  خهر ه پیهامبر را بهراى نمهاز،     . دبکر رانستنابوتاءیید پیامبر از خمفت 

 5.عممت منصرز نمورن ابابکر از نماز ندانستند

                                                 
 122سوره آل عمران آيه - 1
 و همه ثتب تواريخ 344ص 4طبرى ج 315ص 2سيره نبويه ابن هشام ج - 2
 352ص 5سيره حمبيه ج - 3
  423ص 5البدايه ج - 4
 اين مطمب ديدگاه عمى است: ابن ابى الحديد گويد 127ص 2نهج ابن ابى الحديد ج شرح - 5
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 پس از آن ب  منزل رفت ،   پیامبر اندکى بهبور مى یابد، ابابکر از پیهامبر 

 1.بر ر «سنح»ب   «خارجة»الازه مى خواهد ک  نزر زنش

 کسانی که در تشیع جنازه پیامبر عرکش داعتند

اب   مقدس رسول خدا را غس  رارند، رر مراس  همان کسانى ک  پیکر پ

عباس، علهى بهن   : آنان عبارت بورند از. ب  خاکسپارى نیز کرکت راکتند

اصحاب رسول خهدا  . ابیطالب، فض  بن عباس   صالح، آزار کرره پیغمبر

لنازه آن حضرت را رر میان افرار خانواره ا  رها کرره   همین چنهد نفهر   

  2.ل خدا کده بورندعهده رار تجهیز پیکر رسو

بنا ب  ر ایتى ریگر، على همراه با فض    قث ، فرزندان عباس،   کهقران،  

آزار کرره پیغمبر،   بنا ب  قولى اسام  بن زید، تمام مراس  تجهیهز پیکهر   

  ابوبکر   عمر رر ایهن مراسه  حضهور     3.رسول خدا را ب  عهده راکتند

 4!.نداکتند

  5.پیامبر اکرم رر مدین  حاضر نبورابوبکر تا س  ر ز پس از کهارت 

خمفت کرعى ک  ب  أبوبکر رر مراس  تدفین پیامبر کرکت نکرر،   براى 

  6.اختصاص ب  علىّ بن أبى طالب راکت، راهى سقیف  کد

                                                 
 431ص 4تاريخ طبرى ج - 1
 ثار تجهيو او را چهار نفر بر عهده گرفتند: ثه مى گويد  51و 52ص 2ثنو العمال ج  71ص 4ق 4طبقات ابن سعد ج - 2
 345و 341ص 1ج ذهبی تاريخ 51ص 3العقد الفريد ج - 3

 121ص 3العمال جثنو  - 4

 دارالکتب العممية 433ص 4تاريخ طبري ج - 5

   212ص ۳جسنن البيهقى  54ص ۲جمسند أحمد  - 6



ما عممنا بدفن الرسول   حتى سمعنا صوت المساحى ملن جلوف   ":عایش  مى روید

ب سپررن پیغمبهر خبهر نداکهتی ، تها     یعنى ما از ب  خا 1."الميل   ليمه االربعاء

 ! آنگاه ک  رر رل کب چهارکنب  صداى بیلها ب  روکمان رسید

بجز نزریکان رسول خدا کسى ریگهر رر به     :  رر ر ایتى آمده است ک 

خاب سپررن پیکر آن حضرت کرکت نداکت   هنگامى طایف  بنهى غهن    

  2.صداى بیلها را کنیدند ک  رر خان  اى خور آرمیده بورند

همچنین بزرران انصار از طایف  بنى غن  مى رفتند ک  ما صداى بیلهها را  

 3!.رر ا اخر کب کنیدی 

 صحابه پیامبر بعد از عهادت پیغمبر در مدینه مرتد عدب 

ارتدت العرب قاطبةً و  لما قبض رسول اهلل: عن عايشه قالت":ابن کثیر نق  می کند

  4."اشرأبت النفاق

هم  عرب از بیخ   بن مرتد کدند      از رنیا رفتپیغمبر ک: عایش  روید

    5.ر ایت صحیح اسهت : کوکانی می روید. نفا  رر میان آنها ا ه ررفت

عبهدالرزا  صهنعانی،   ابهن      همچنین حاک  نیشابورن   امام قرطبی   

                                                 
 5تاريخ ابلن ثريلر ج   1837و 1833ص 1و چاپ اروپا ج 255و 245ص 4تاريخ طبرى ج 322ص 2سيره ابن هشام ج - 1

است ثه صداى بيمها را در شب سله شلنبه شلنيدند     در شرح حال پيامبر و در روايات ديگر آمده  32ص 1اسد الاابه ج 471ص

در صورتى ثه شب چهارشنبه درست تر است و در مسند احمد بن  347ص 1تاريخ الخميس ج 78ص 4ق 4تاريخ ابن سعد ج

 ....آمده است ثه گفت ما عممنا اين يدفن حتى سمعنا 742تاثيد شده در آخر شب چهارشنبه و در ص 54ص 5حنبل ج
 78ص 4ق 4ج عدطبقات ابن س - 2
 78ص 4ق 4طبقات ابن سعد ج - 3

 33ص 5النهاية ج البداية و - 4

 35ص 1نيل االوطار ج - 5



 
 
 
 
 

 
 71 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

رارند بر اینک  بعد از نبی مکرم هم  عرب از بیخ   بن  سعد هم  صراحت

 1.مرتد کدند

لمّلا ملات    ":الکمال عبارت تندن رارر، از عمر  بن ثابهت  تهذیب مزّن رر

".الناس إال خمسة النبی ثفر
2 

 .هم  مررم کافر کدند یعنی از ارتدار ه  باالتر، مگر پنج نفر

تمهام ایهن   که   ر ایهات متعهدرن رارر،   ارتدار صهحاب   زمین   بخارن رر

هریره  ک  ابوبخارن آمده  هریره است رر عبارت صحیح ر ایات ه  از ابو

"...ابوبکر و ثفر مَن ثفر مِلن العلرب   لمّا توفی النبی و استخمف ":روید می
3
پیغمبهر   

تعدار انبوهی از عرب کافر  ک  از رنیا رفت   ابوبکر ب  خمفت نشست  

 .کدند

                                                 
 121ص 4ابن سعد در طبقات ج 154ص 1المصنف ج 127ص 8امام قرطبی ج 451ص 3مستدرک الصحيحين ج - 1

 21ص 5البداية و النهاية ج 2ص 8تهذيب التهذيب ج 557ص 41تهذيب الکمال موي ج - 2

 112ص 4المعاندين باب قتل من ابلی قبلول الفلرادض و ج    و ثتاب استتابة المرتدين 5242ح 121ص 8صحيح بخاري ج - 3

  5ص 5ماجه سنن نسادی ج وجوب الوثوة صحيح مسم  سنن ابن ثتاب الوثوة باب 1322ح



  الفش ابوبکر

 سقیفه را این چنین تعریف کرده اسش واقعیش مر 

یى ک  ب  ما رسید یکهى ایهن بهور     قتى ک  پیغمبر از رنیا رفت، از خبرها

من به  ابهوبکر پیشهنهار    . ک  انصار رر سقیف  بنى ساعده التماع کرره اند

ابوبکر موافقت کرر . کررم ک  بیا تا ما ه  ب  برارران انصار خور بپیوندی 

علهى   زبیهر   همراههان    .   ما همراه یکدیگر خور را ب  سقیف  رسهاندی  

ک  ب  سقیف  رسیدی ، متول  کدی  ک  طایف  هنگامى . ایشان با ما نبورند

انصار مررى را، ک  رر رلیمى پیچیده بورند   مى رفتند سعد بهن عبهاره   

 .است   تب رارر، با خور ب  آن لا آ رره بورند

ما رر کنار ایشان نشستی    ریرى نپایید ک  ریدی  سخنران آنها برخاست 

ایی    نیر ى رزمنده   ما یاران خد :  پس از حمد   سپاس خدا ند رفت

اما کما رهر ه مههالران، مررمهى به  کهماره انهدب       . ب  ه  فشرره اسمم

 ...هستید  

من خواست  ک  رر پاسخ ا  چیزى بگوی ، ک  ابوبکر آسهتین  را کشهید     

. پس خور، از لاى برخاست   ب  سهخن پرراخهت  . خونسرر با،: رفت 

ا ک  من مى خواست  بر ب  خدا قس  ک  ا  رر سخن خویش هیچ نکت  اى ر

  یا بهتر از آن را ب  زبهان  : یا همان را رفت: زبان بیا رم، از رست ننهار

 . آ رر
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آنچ  را از خوبى   امتیازات خور بر کهمررید،  ! اى رر ه انصار: ا  رفت

اما خمفت   فرمانر ایى تنها رر خهور قبیله    . بیگمان اه    برازنده آنید

لحا  کرافت حسب   نسب  زن  اى،   رر  قریش است؛ زیرا ک  آنها از

این است ک  من ب  عنوان خیر خهواهى  . میان قبای  عرب ممتاز مى باکند

کما، یکى از این ر  تن را پیشنهار مى کن  تا هر کدام را ک  بخواهید، ب  

این بگفت   رست مهن   ابوعبیهده را   . خمفت انتخاب   با ا  بیعت کنید

تنها این سخن آخر ا  بور ک  از آن خوک  . موربگرفت   ب  آنان معرفى ن

 !نیامد

انا جذيمها المحلک و علذيقها    ":رر این هنگام یکى از انصار برخاست   رفت

یعنى ما رر ه انصار ب  منزل  آن چوبى هستی  ک  کتران پشهت   ."المرجب

. خور را با آن مى خارانند   ررختى ک  ب  زیر سای  ا، پنهاه مهى برنهد   

است، کما مهالران براى خور فرمانر ایى بررزینیهد   مها    حال ک  چنین

 .ه  براى خور زمامدارى انتخاب مى کنی 

رر پى این سخن، بگو مگو   سهر صهدا از ههر طهرز برخاسهت   چنهد       

من از این موقعیت استفاره کهررم  . رستگى   اختمز بشدت ظاهر رررید

ا  ه  رسهتش را  .   ب  ابوبکر رفت  رستت را رراز کن تا با تو بیعت کن 

مهالران نیز با ا  بیعت نمورنهد   به    . پیش آ رر   من با ا  بیعت کررم

 .رنبال ایشان ، انصار ه  با ا  بیعت کررند



پس از اینک  از کار بیعت ابوبکر فراغت یافتی ، ب  سوى سعد بهن عبهاره   

 ...هجوم برری  

نظهر    ها، ارر کسى بعهد از ایهن   بهد ن کسهب      بعد از هم  این حرز

مشورت با مسلمانان با مررى ب  خمفت بیعت کند، ن  از ا  پیر ى کنیهد  

  1.  ن  از بیعت ریرنده، ک  هر ر  مستح  مررند

 سقیفه و بیعش ابوبکر مى نویسد واقعیشطبرى در 

ما این خبر را ب  طور فشرره از تاریخ طبرى، رر رکر ر یدارهاى بعهد از  

 :می کنی   فات پیغمبر، نق 

را رر میان خانواره ا، رها کررند تها آنهان      انصار پیکر رسول خداطایف

مها  : ب  تدفینش بپررازند   خور رر سقیف  بنى ساعده ررر آمدند   رفتند

از محمد، سعد بن عباره را ک  مریض بور، با خهور به  آنجها آ رره      پس 

 ...بورند

  فضهیلت   سعد بن عباره خداى را ستایش کرر   سابق  انصار را رر رین،

  برتریشان را رر اسمم برکمرر   از احترامى ک  آنان براى پیغمبر خهدا  

  اصحابش قائ  هستند   لنگهایى ک  با رکمنان کررنهد، یهار کررنهد      

تاکید کرر ک  پیغمبر خدا رر حالى از رنیا رفته  که  از ایشهان راضهى       

ت را تنها زمام حکوم! اینک کما رر ه انصار :سرانجام رفت. خشنور بور

                                                 
 132ص 3جنو العملال  ث 335ص 2جسيره ابن هشام  141ص 2صحيح بخارى ثتاب الحدود باب رج  الحمبى من الونا ج - 1

 4345ح
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رر پاسخ سهعد همه     .خور ب  رست بگیرید   آن را ب  ریگرى  امگذارید

راى   اندیش  ات کامم ررست ،   سهخنانت  : انصار بانگ برآ ررند ک 

راست   متین است   ما هررز خمز تو کارى انجام نخواهی  رار   تو را 

طعى، پس از این موافقت ق .ه  ب  حکومت   زمامدارى انتخاب مى کنی 

مطالبى ریگر ب  میان آمد   سخنانى بینشهان رر   بهدل کهد   سهرانجام     

ارر مههالران قهریش زیهر بهار ایهن تصهمی  مها نرفتنهد   آن را         : رفتند

نپذیرفتنههد   رفتنههد کهه  مهها مهههالران،   نخسههتین یههاران پیغمبههر،   از  

خویشا ندان ا  هستی    کما ح  نداریهد تها رر حکومهت   زمامهدارى     

ما از رر خمز ررآیید، چ  لواب بدهی ؟ اینجا بور ک  رر ههى   پیغمبر با

ما براى خورمان امیرى انتخاب مى کنهی ،  : از آنها رفتند ما ه  مى رویی 

سعد بن عبهاره که  تها آن    ! کما ه  براى خورتان زمامدارى انتخاب کنید

  این خور ا لین قهدم ککسهت   عقهب    : نشست  بور رفت زمان خامو،

هم  این مطالب ب  رو، ابوبکر   عمر رسید؛ پس  1.هد بورنشینى ما خوا

اسهید بهن   . بنى سهاعد نهارنهد   کتابان ب  همراه ابوعبید لراح ر  ب  سقیف 

نیز به  ایشهان پیوسهتند       2  عاص  بن عدى 1  عوی  بن ساعده 2حضیر

 .همگى رر آنجا ب  صف نشستند
                                                 

تلاريخ   145ص 4تاريخ ابن اهير ج 1838ص 1چاپ اروپا جو 255ص 4هجرت ج ۱۱تاريخ طبرى ذثر رويدادهاى سال - 1

  5ص 1الخمفا از ابن قتيبه ج

وس از قبيمه ا... او از نوادگان سماک بن عتيک بن راف  بن. آمده است 335ص 2اسيد بن حضير نامش در سيره ابن هشام ج - 2

. اسيد بيعت عقبه دوم را درک ثرد و در جنگ احد از خود هبات قدم نشان داد و در همه جنگهاى پيامبر شرثت نموده بود. است

در گذشلت و عملر در    41يا 41اسيد در سال. اسيد را نود ابوبکر مقامى واال و ارجمند بود و او را بر همه انصار مقدم مى داشت



یرى نمهور،  ک  از سخن رفتن عمر رر آن لمهع للهور   ابوبکر پس از این

خور، برخاست   حمد   سپاس خدا را ب  لاى آ رر   سهپس از سهابق    

مهالران،   اینک  ایشان رر میان هم  مررم عرب رر تصدی  به  رسهالت   

مهالران نخستین کسانى بورنهد   :پیغمبر پیشگام بوره اند، یار کرر   رفت

. رنهد ک  رر ر ى زمین ب  عبارت خدا پرراختند   ب  پیامبر، ایمهان آ ر 

آنان ر ستان نزریک   از بستگان پیغمبرند،   ب  همین رلی  رر ب  رسهت  

ررفتن زمام حکومت بعد از حضرتش از ریگهران سهزا ارترند   رر ایهن    

امر بجز ستمکاران، کسى با فرمانر ایى ایشان ب  مخالفت   ستیزه برنمى 

 .خیزر

ر   چنهین  ابوبکر پس از این سخنان، از فضیلت انصار سخن ب  میهان آ ر 

البت  پس از مهالران   سبقت ریرندران رر اسمم، کسى مقهام   :ارام  رار

فرمان   حکومت از آن مها،  .   منزلت کما انصار را نزر ما نخواهد راکت

 !.  مقام   منزلت  زارت از آن کما باکد

                                                                                                     
اصلابه   33و31ص 1شرح حالش در اسلتيعاب ج . حدي  از او روايت ثرده اند 18ب صحاحاصحا. حمل جنازه اش شرثت ثرد

  آمده است 483جوام  السيره ص 52ص 1ج

عوي  در خالفلت عملر از دنيلا    . عوي  بن ساعده انصارى در بيعت عقبه و غووه بدر و ديگر جنگهاى پيامبر خدا شرثت ثرد - 1

و برادر عمر بوده و عمر بر سر قبرش گفته است ثسى نملى توانلد ادعلا ثنلد ثله از      شرح حالش در ثتاب النبالء آمده ثه ا. رفت

 158ص 2اسدالاابه ج 25ص 3اصابه ج 171ص 3صاحب اين قبر بهتر است استيعاب ج

او جنگ احلد و جنگهلاى بعلد از آن را درک ثلرد و در     . عاص  بن عدى بن الجد بن العجالن  و از بورگان بنى عجالن بود - 2

 332ص 2سيره ابن هشام ج 75ص 3اسدالاابه ج 437ص 4اصابه ج 133ص 3استيعاب ج. هجرى در گذشت 25سال
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اى رر ه  :از لاى برخاست   خطاب ب  انصار رفت 1آنگاه حباب بن منذر

ر حکومت را خور ب  رست بگیرید ک  این مهالران لیره زمام امو! انصار

خوار کما   زیر سای  کما زندرى مى کنند   هیچ رررنکشى را زهره آن 

پس از ر رستگى   اخهتمز بپرهیزیهد   . نیست ک  سر از فرمان کما بتابد

ک  اختمز، کارتان را ب  تباهى   فسار خواهد کشید   ککست خهورره،  

ارر اینان زیر بار نرفتنهد  . گتان ب  رر خواهد کدریاست   حکومت از چن

  بجز آنچ  را ک  از ایشان کنیدند، چیزى ریگر نگفتنهد، رر آن صهورت   

ما از میان خور فرمانر ایى برمى رزینی    آنها ه  براى خورکان امیهرى  

 !.انتخاب کنند

هررز چنین چیزى امکان نهدارر     :رر اینجا عمر از لاى برخاست   رفت

ب  خدا سورند ک  عرب ب  حکومهت    ! مشیر رر یک غمز نگنجدر  ک

فرمانر ایى کما سرفر ر نخواههد آ رر رر حهالى که  پیهامبر، از غیهر      

اما عرب، با حکومت   زمامهدارى کسهى از خانهدان نبهوت       ! کماست

ما علی  کسهى که  به  مخالفهت مها      . پیامبرى باکد مخالفت نخواهد کرر

ع راری  ،   آن اینکه  چه  کسهى حکومهت       برخیزر، رلی    برهانى قاط

فرمانر ایى محمد را از چنگ ما بیر ن مى کند   بها مها بهر سهر آن به       

ستیزه   مخالفت برمى خیزر، رر صورتى ک  ما از بسهتگان   خانهدان ا    

                                                 
. جنگهاى پيامبر را درک ثرد و در خالفت عمر از دنيلا رفلت  . انصارى بود... حباب بن منذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن - 1

 352جمهره ابن حوم ص 352ص 1اسد الاابه ج 314ص 1اصابه ج 353ص 1استيعاب در حاشيه اصابه ج



هستی  ؟ مگر آن کس ک  ب  رمراهى افتاره، به  رنهاه آلهوره کهده   به       

  1 رط  همکت افتاره باکد؟

رسهتهایتان را به    ! اى رهر ه انصهار   :ر ریگر برخاسهت   رفهت  حباب با

یکدیگر بدهید   رو، ب  سخنان این مرر   یارانش ندهید ک  ح  خهور  

ارهر اینهان زیهر بهار     . را از حکومت   زمامدارى از رسهت خواهیهد رار  

خواست  کما نرفتنهد، ایشهان را از سهرزمین خهور بیهر ن کنیهد   حهرز        

د   زمام امور را ب  رست بگیرید ک  ب  خهدا  خورتان را ب  کرسى بنشانی

چه ، کهافران به     . قس  کما از آنان ب  فرمانر ایى سزا ارتر مهى باکهید  

 .ضرب کمشیر کما سرفر ر آ ررند   ب  این آیین رر یدند

ما ب  منزل  همان چوبى هستی  ک  کتران پشت خور را با آن مى خارانند، 

این است ک  مهى رهوی  تنهها اراره      .   لانپناهى براى ضعفا   ناتوانان

 . کما کافى است تا لنگ   خونریزى را از سر بگیری 

خهدا  :   حباب پاسهخ رار ! با چنین اندیش  اى خدا تو را بکشد: عمر رفت

 .تو را بکشد

! اى رهر ه انصهار  : ابوعبیده چون چنان رید، خطاب ب  طایف  انصار رفهت 

خدا   رفاع از آیین مقدس کما نخستین کسانى بورید ک  ب  یارى رسول 

                                                 
يعنى به درخت نبلوت احتجلاج   . احتجوا بالشجره و اضاعوا الرمره: چون اميرالمومنين عمى اين دليل مهاجران را شنيد  فرمود - 1

زيرا ميوه درخت نبوت  خانواده و اهل بيت آن حضرت مى باشند ثه مهاجران براى بله دسلت   . ثردند و ميوه آن را ناديده گرفتند

 4ص 4شرح نهج البالغه ج. حکومت پيامبر  آن را ناديده گرفتند گرفتن
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اینهک رر تبهدی    تغییهر ریهن   اسهاس  حهدت مسهلمانان        . برخاستید  

 !.نخستین کس نباکید

پس از سخنان زیرکان  ابوعبیده لراح، بشیر بهن سهعد خزرلهى از لهاى     

ب  خدا قس  ک  ما رر لهار با مشرکان ! اى رر ه انصار :برخاست   رفت

  .   مقامى  اال ررریده ای  ى موقعیتاسمم رار    پیشگامى رر پذیر، 

   رر این راه، بجز رضا   خشنورى خدایمان،   فرمانبررارى از پیهامبران 

پس کایست  نیست که  مها   . ریاضت   خورسازى نفسمان را نخواست  ای 

با راکتن آن هم  فضهای  بهر مهررم رررنکشهى کنهی    بهر آنهان منهت         

خدا نهد  . رنیاى خهور سهازی    بگذاری ،   آن را  سیل  کسب مال   منال

 . لى نعمت ماست ، ا  رر این مورر برما منت نهاره است

این را بدانید ک  محمد از قریش است   افرار قبیله  ا، به  ا    ! اى مررم

نزریکتههر،   رر بهه  رسههت رههرفتن ریاسههت   حکههومتش از ریگههران     

مهر    منت از خدا مى خواه  ک  هررز مرا نبیند ک  من رر ا. سزا ارترند

پهس کهما هه  از خهدا     . حکومت با آنها ب  ستیزه   نزاع برخاسهت  باکه   

  رر امر حکومت بها ایشهان به  نهزاع        بترسید   با آنها مخالفت نکنید،

 .ستیزه برنخیزید   رکمنى نکنید

این عمهر،   ایهن    :چون بشیر سخن ب  پایان برر، ابوبکر برخاست   رفت

 لى . هید انتخاب،   با ا  بیعت کنیده  ابو عبیده، هر کدام را ک  مى خوا



با  لور تو، ب  خدا قس  که  مها چنهین    : عمر   ابوعبیده یک صدا رفتند

 ... مقامى را عهده رار نمى کوی 

این رر ه  :عبدالرحمن بن عوز ه  از لا برخاست   ضمن سخنانى رفت

ارر چ  کما را مقامى  اال   کامخ است، اما رر میان کما کسهانى  ! انصار

 !.انند ابوبکر   عمر   على یافت نمى کورم

مها برتهرى    :منذرین ارق  نیز برخاست   ر ى ب  عبدالرحمن کرر   رفت

کسانى را ک  نام بررى منکر نیستی ؛ بوی ه اینک  رر میان ایشهان مهررى   

      لور رارر ک  ارر براى ب  رست رهرفتن زمهام امهور حکومهت پیشهقدم      

منظور علهى بهن ابیطالهب     .برنمى خاستمى کد، کسى با ا  ب  مخالفت 

 1.بور

ما فقط با على : آنگاه هم  انصار،   یا برخى از ایشان، بانگ برراکتند ک 

  2.بیعت مى کنی 

سر   صدا   همهم  حاضهران از ههر طهرز برخاسهت        :عمر خور رفت

سخنان نامفهوم از هر روک  کنیده مى کد تا آنجا که  ترسهیدم اخهتمز    

: این بور ک  ب  ابوبکر رفت . ختگى کیرازه کار ما بشورمولب از ه  رسی

  3!.رستت را رراز کن تا با تو بیعت کن 

                                                 
  572موفقيات زبير بن بکار ص 113ص 4تاريخ يعقوبى ج - 1

اين سخن را انصلار هنگلامى   : مى گويد 143ص 4تاريخ ابن اهير ج 1818ص 1وچاپ اروپا ج 418ص 3تاريخ طبرى ج - 2

 !ه بودبر زبان آوردند ثه عمر دست بيعت به دست ابوبکر زد

 335ص 2سيره ابن هشام ج - 3
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اما پیش از آنک  رست عمر رر رست ابوبکر قرار بگیرر، بشهیر بهن سهعد    

 !.رستى کرر   رست ب  رست ابوبکر زر   با ا  بیعت نمور پیش

اى بشیر : کشید ک  حباب بن منذر ک  کاهد مالرا بور، بر سر بشیر فریار

اى نفرین کده خانواره قطع رحه  کهررى   از اینکه  پسهر عمویهت به        

 1؟.حکومت برسد حسارت نمورى

ن  ب  خدا قس ،  لى نمى خواست  رست ب  حه  کسهانى رراز   : بشیر رفت

  .کرره باک  ک  خدا ند آن را ب  ایشان ر ا راکت  است

بن عباره چ  منظهورى  چون قبیل  خزره ه  از ب  حکومت رسانیدن سعد 

رر سر رارر، ابن بور ک  بعضى از ایشان، کسانى ریگر از افرار قبیل  خور 

نیز رر میانشان بور، مورر خطاب قهرار   «يکى از نقبا»را، ک  اسید بن حضیر

ب  خدا قس  ارر قبیل  خزره براى یک بهار هه  که  کهده      :رارند   رفتند

ار نصیب آنها خواههد کهد     خمفت را ب  رست بگیرر، براى همیش  افتخ

بر کما فخهر   مباههات خواهنهد فر خهت   هررهز کهما را رر حکومهت        

  2!.پس برخیزید   با ابوبکر بیعت کنید. خورکان کریک نخواهند کرر

                                                 
 چاپ اروپا 1824ص 1تاريخ طبرى ج - 1

چون قبيمه اوس ديد ثه يکى از ر ساى قبيمه خورج با ابلوبکر بيعلت ثلرد     : ابوبکر جوهرى در ثتاب سقيفه خود مى نويسد - 2

با ابوبکر بيعت نمود تا از حسلادتى  اسيد بن حضير  ثه يکى از ر ساى اوس به حساب مى آمد و با سعد بن عباده رقابت داشت  

 .در شرح خطبه و من ثالم له فى معنى االنصار 4ص 4شرح نهج البالغه ج. ثه به سعد بن عباده داشت خالفت به او نرسد



آنگاه همگى برخاستند   با ابوبکر بیعت کررند   با این کار خور، فعالیت 

ن زمام امور حکومهت  سعد عباره   افرار قبیل  خزره را رر ب  رست ررفت

 .نقش بر آب نمورند

مررم از هر سو براى بیعت با ابوبکر هجوم آ ررند   چیزى نمانده بور ک  

رر این ریر رار، سعد بن عباره بیمار، زیر رست   پاى آنها لگدمال کور 

مررم مواظب باکید که  سهعد را لگهد    : ک  یکى از بستگان سعد فریار زر

 . نکنید

آن  قت مررم را ! بکشید، ک  خدایش بکشد: نگ زرعمر رر پاسخ ا  با

مهى خواسهت    : پس   پیش کرر   خور را باالى سر سعد رسانید   رفهت 

قیس بن سهعد، که     !چنان لگدمالت کن  ک  عضوى از اندامت سال  نماند

باالى سر پدر، ایستاره بور، برخاست   ریش عمر را ب  چنگ ررفت   

از سر ا  ک  کنى، با یک رنهدان سهال    ب  خدا قس  ارر تار مویى : رفت 

رر چنهین  ! آرام بها، عمهر  :   ابوبکر نیهز به  عمهر رفهت    ! برنمى رررى

عمر با کنیدن ! موقعیتى مدارا   نرمى ب  کار مى آید ن  خشونت   تندى

امها سهعد بهن عبهاره     . سخن ابوبکر، پشت ب  قیس کرر   از ا  ر ر کهد 

ر نبهورم   آن قهدر توانهایى    ب  خدا سورند ارر بیما: خطاب ب  عمر رفت

ها   کوچ  هاى مدینه  چنهان    مى راکت  ک  از لاى برخیزم ، رر رذرراه

غرکى از من مى کنیدى ک  از  حشت   ترس، خور   یارانت رر بیغول  

رر آن حال ب  خدا سورند تو را نزر کسهانى مهى   . مى کدید    ها پنهان 
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ارکان بهورى، نه  آقها      فرستارم ک  تا همین ریر ز زیر رست   فرمانبرر

پهس  . مرا از اینجها ببریهد  : آنگاه خطاب ب  یاران خور رفت !باال سر آنها

 .رسانیدند  سعد را ب  خان  ا، 

 سقیفه را به این عکل بیاب می کندابوبکر جوزرى 

عمر رر ر ز سقیف  بنى ساعده ، همان ر زى ک  با ابوبکر بیعت ب  عمه   

: پیش ابوبکر مى ر ید   فریهار مهى زر  آمد، کمر خور را بست    رر پیشا

  1!.مررم با ابوبکر بیعت کررند! تول ! تول 

  ب  این ترتیب مررم با ابوبکر بیعت کررند   ا  را ب  مسهجد بررنهد تها    

 .ریگران نیز با ا  بیعت کنند

رر همین هنگام بور ک  على   عباس، ک  هنوز از مراس  غس  پیغمبر خدا 

على از عمویش عبهاس  . سجد بانگ تکبیر کنیدندفارغ نشده بورند، رر م

چنین چیزى هررز سهابق  نداکهت    : پرسید چ  خبر کده است؟ عباس رفت

 2؟.  سپس رفت نگفتمت! است

رر همان احوال براء بن عازب رر کوى بنى هاک  ب  راه افتار   با صداى 

 .بلند ب  طایف  بنى هاک  رفت چ  نشست  اید ک  با ابوبکر بیعت کررند

                                                 
 به عبارتى ديگر 72و در ص 133ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج - 1
 581و 577مفصمتر زبير بن بکار در الموفقيات ص 72و در ص 134ص 1ابن ابى الحديد جشرح  458ص 2عقد الفريد ج - 2

 در شرح و من ثالم له فى معنى االنصار 15و 4ص 4بنا به روايت ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه ج 524و 583و 



مسهلمانان را  : با کنیدن این اخطار برخى از افرار قبیل  بنى هاکه  رفتنهد  

ح  نبور تا کارى را ب  این بزررهى بهد ن حضهور مها انجهام رهنهد، رر       

 .صورتى ک  ما رر ب  رست ررفتن زمام حکومت محمد سزا ارتری 

 !اما ب  خداى کعب  ک  چنین کررند: عباس رر پاسخ آنها رفت

ک  هم  مهالران   اکثریت انصهار کمتهرین ترریهدى       این رر حالى بور

نداکتند ک  على پس از پیامبر لانشنین آن حضرت بوره   زمام حکومت 

  بنها به  ر ایتهى، مههالران   انصهار رر       1.را ب  رسهت خواههد ررفهت   

 .فرمانر ایى على پس از پیغمبر خدا ترریدى نداکتند

 مى نویسددر جای دیگر طبرى 

. اسل  رر ر ز سقیف  بنى سهاعده به  مدینه  آمهده بورنهد     هم  افرار قبیل  

ازرحام ایشان رر کهر مدین  ب  حدى بور ک  عبور   مر ر رر کوچ  هاى 

افرار این قبیل  با ابوبکر ب  خمفت بیعهت  . آن بسختى صورت مى ررفت

همین ک  قبیل  اسهل  را ریهدم به     : کررند   عمر رر این مورر چنین رفت

 2.پیر زى یقین کررم

 مردمبیعش زمگانى  

                                                 
 581الموفقيات زبير بن بکار ص - 1

اسم  آمد و بيعلت ثلرد؛   : مى نويسد ثه 442ص 4تاريخ ابن اهير ج 1823ص 1وچاپ اروپا ج 258ص 4تاريخ طبرى ج - 2

بابيعت قبيمه اسم  ابوبکر نيلرو  : ثه مى گويد 478ص 5الموفقيات زبير بن بکار  بنا به نقل ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه ج

به وارد مدينه اما نگفته اند ثه قبيمه موبور چه روزى وارد مدينه شده  ولى ظن قوى بر اين است ثه افراد موبور روز سه شن. گرفت

 .  مى نويسد افراد قبيمه اسم  براى خريد مايحتاج خود به مدينه آمده بودند23شيخ مفيد در ثتاب حمل خود  ص . شده اند
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پس از بیعت با ابوبکر رر سقیف ، کسانى ک  با ا  بیعت کرره بورنهد،  ى  

را چون عر سى ک  ب  حجل  مى بررند، کارى کنهان به  مسهجد پیغمبهر     

 .بررند

ابوبکر بر فراز منبر پیغمبر خدا بنشست   تا کب هنگام مررم مى آمدنهد  

را تا س  کهنب  کهب از مسهال     همین امر ایشان .   با ا  بیعت مى کررند

   1!.رفن پیغمبر خدا ب  خور مشغول راکت  بور

فرراى ر زى ک  رر سقیف  بنى ساعده بها ابهوبکر بیعهت به  عمه  آمهد،       

ابوبکر بر فراز منبر رسول خدا بنشست   عمر، پیش از آنکه  ا  سهخنى   

بگوید، برخاست   پس از حمد   سپاس خدا ند رفت ک  سخن ریر ز، 

ساس کتاب خدا بوره   ن  رستورى از پیامبر خهدا، بلکه  ا  خهور    ن  بر ا

مى پنداکت  ک  پیغمبر کخصا ب  تدبیر کارها خواهد پرراخهت   ا    چنان 

 :  رر پایهان سهخن رفهت   ! آخرین کسى خواهد بور ک  از لهان مى ر ر

خدا ند کتاب خور را، ک  رستمای  هدایت   راهنمایى پیامبر، نیز بوره، 

ما نهاره ک  ارر ب  آن چنگ بزنید، خدا ند ه  کما را ب  همهان  رر میان ک

اکنهون  . راهنمهایى خواههد کهرر   : راه ک  پیامبر، را هدایت مهى فرمهور  

خدا ند کما را رر زمامدارى بهترینتان، ک  یار   همدم غار رسهول خهدا   

بوره، بدین ترتیب، مررم نیز پس از بیعت رر سقیف  بار ریگهر بها ابهوبکر    

پیش از آن رر ههى  : رر صحیح بخارى آمده است. عم  آ ررندبیعت ب  

                                                 
  188ص 1تاريخ الخمسين ج 152ص 1الرياض النضره ج 578موفقيات زبير بکار ص - 1



رر سقیف  بنى ساعده با ابوبکر بیعت کرره بورند، اما بیعت عمهومى بها ا    

مهن رر آن ر ز به    : انس بن مالک مهى رویهد  .بر فراز منبر ب  عم  آمد

مى کرر ک  از  رو، خور کنیدم ک  عمر پشت سر ه  ب  ابوبکر تکلیف 

تا اینک  سرانجام ابوبکر فراز منبر نشست   هم  مهررم بها   منبر باال ر ر، 

آنگاه ابوبکر لب ب  سخن رشور   حمد   سپاس خهدا را  . ا  بیعت کررند

با اینک  مهن از کهما بهتهر نبهورم، زمهام      ! اى مررم  :ب  لا آ رر   رفت

پس ارر رفتارم را خهوب   کهارم را   . حکومت بر کما را ب  رست ررفت 

را یارى رهید   ارر بدى کهررم   رچهار لغهز،   خطها     کایست  یافتید م

مارام ک  فرمانبررار خدا   رسولش باکه ، مهرا   ... کدم، مرا ب  راه آ رید

فرمانبررار باکید؛   چون خدا   پیامبر، را نافرمانى کررم، مرا حقى بهر  

اینک برخیزید   نمازتهان را بخوانیهد که     . فرمانبررارى کما نخواهد بور

  1.ت کنارخدایتان رحم

 رویدادزاى بعد از بیعش زمگانى  

چهون کهار بیعهت     :زبیر بن بکار رر کتاب الموفقیات خهور مهى نویسهد    

ابوبکر ب  سامان رسید   خلیف  بورنش مسل  رشهت، رهر ه بسهیارى از    

                                                 
 432ص 4عيون االخبار ابن قبيبله ج  1842ص 1و چاپ اروپا ج 413ص 3تاريخ طبرى ج 321ص 2سيره ابن هشام ج - 1

 4453ح 142ص 3ثنلو العملال ج   27تلاريخ الخمفلاء سليوطى ص    428ص 5تاريخ ابن ثرير ج 157ص 1الرياض النضره ج

املا ثسلانى ثله تنهلا     . ثتاب البيعه خطبه عمر را با جودى اختالفى آورده است 155ص 2صحيح بخارى ج 327ص 3الحمبيه ج

 28ص 1صفوه الصفوه ج 132ص 1جوهرى سقيفه به نقل از ابن ابى الحديد در شرح نهج البالغه ج: اندخطبه ابوبکر را آورده 



 
 
 
 
 

 
 87 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

انصار ب  یار على افتارند   از کرره خور   بیعتشهان بها ابهوبکر پشهیمان     

  1.کدند   با نام على کعار رارند

عده اى از مهالران   انصار از بیعهت   2:یعقوبى رر تاریخ خور مى نویسد

با ابوبکر سرباز زرند   لانب علهى بهن ابهى طالهب را ررفتنهد، که  رر       

  پسهر،   میانشان چهره هاى سرکناسى چهون عبهاس بهن عبهدالمطلب،    

سهلمان فارسهى،    3فض ، زبیر ابن عوام، خالد بن سعید، مقدار بهن عمهر ،  

ریهده مهى    5  ابى بن کعب 4ى، عمار بن یاسر، براء بن عازبابورر غفار

ابوبکر چون ا ضاع را چنان رید، کسى را ب  رنبال عمر خطهاب    . کدند

 . ابوعبیده لراح   مغیره بن کعب  فرستار

                                                 
 583الموفقيات ص - 1

  12ص 1آمده االمامه و السياسه ج 72ثه مفصل آن در ص 13ص 4شرح نهج البالغه ج 145و 142ص 4تاريخ يعقوبى ج - 2
در جاهميت مته  به قتل شد  ناچار به حضر موت گريخلت و بلا قبيمله ثنلده       عمرو ...مقداد بن عمرو بن هعمبه بن مالک بن - 3

مقداد چون بورگ شد  بين او ابوشمر نواعلى در گرفلت   ثله    . پيمان بست و زنى از آن قبيمه را بگرفت و از او مقداد به دنيا آمد

اسود او را به فرزندى گرفت و . ث در آوردمقداد پاى او را مجروح ثرد و به مکه گريخت و خود را زير حمايت اسود بن عبد ياو

پيامبر در حق مقلداد فرملوده   . اما پس از نوول آيه ادعوه  البيه  بار ديگر مقداد بن عمرو ناميده شد. مقداد بن اسود خوانده شد

 3سلتيعاب ج ا. درگذشلت  33مقلداد در سلال  . عمى   مقداد  سممان و ابلوذر : خداوند مرا به دوستى چهار تن امر فرموده : است 

 232و233ص 3اصابه ج 251ص
جنگ  12در جنگ بدر به عمت ثمسالى  پيامبر به او اجازه شرثت نداد و بعد در ... ابوعمر و براء بن عازب بن الحارث بن  - 4

ا در جنگهاى جمل و صفين و نهروان در ثنار امام  شمشير زد و در ثوفه خانه اى بساخت و در همانج. با رسول خدا شرثت ثرد

 127ص 1اصابه ج122ص 1استيعاب ج. تا زمان معصب بن زبير زندگى ثرد

او از . ابى بن ثعب از قبيمه خورج در عقبه دوم به خدمت پيامبر رسيد و با حضرتش بيعت نملود و در جنگهلا شلرثت ثلرد     - 5

 34و 31ص 1اصابه ج 31و 47ص 1استيعاب ج. نويسندگان وحى بود  يا اوايل حکومت عرمان از دنيا رفت



چاره چیست؟ آنان  :  چون آنان آمدند، مالرا را رفت   از ایشان پرسید

اس را ببینهى   از ایهن   صهواب آن اسهت که  خهورت، عبه      1:پاسخ رارند

حکومت سهمى براى ا    فرزندانش ب   ى پیشهنهار کنهى تها از یهارى     

آن  قت همین کار، رلیلى قاطع علی  علهى  . على بریده   ب  تو بپیوندر

این پیشهنهار را پسهندیدند   رر کهبانگاه ههر      2!.ب  رست کما خواهد رار

  3.ن  عباس رفتندب  خا «ابوبکر و عمر و ابوعبيده و مايره»چهار نفر 

 :ابوبکر آغاز ب  سخن کرر   پس از حمد   سپاس خدا نهد چنهین رفهت   

خدا ند محمد را ب  پیامبرى برانگیخت   ا  را سرپرست    لى مومنهان  

قرار رار،   بر مومنان نیز منت نهار ک  چنهین پیغمبهرى رر میهان ایشهان     

ا نهزر خهور   تا آنگاه ک   ى را ب  سوى خهور فراخوانهد   آنچه  ر   . باکد

پیغمبر رر هنگام  فهات، کهار    .برایش بررزیده بور، ب   ى ارزانى راکت

  4.مررم را ب  خورکان  ارذاکت

آنان نیز مرا برکشیدند   بر خور فرمانر ا،   بهر کارهایشهان نگهبهان       

من ب  خواست خدا   یارى . سرپرست قرار رارند   من ه  آن را پذیرفت 

رر این مه  ک  ب  عهده ررفت  ام ، ن  از آن مى  پر رررار ب  پشتوان  ا ،

                                                 
 .ابوبکر جوهرى در سقيفه خود تصريح ثرده است ثه اراده دهنده اين طرح مايره بن شعبه بوده و اين به حقيقت نوديکتر است - 1

  12ص 1االمامه و السياسه ج - 2
 .در روايت ابن ابى الحديد آمده است ثه همه اين رويدادها در شب دوم از وفات پيامبر صورت گرفت  - 3
تلا   .  ضمير ه  در اموره  بنا به روايت ابن ابى الحديد اسلت (فخمى عمى الناس اموره  )را به خودشان واگذاشت  ثار مردم - 4

آمده ثه بله  ( به اتفاق يکديگر)ثممه متفقين  72ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج. آنچه به صالح خود مى دانند  برگوينند

 .نظر مى آيد درست تر باشد
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ترس  ک  رر کارها سستى   فتورى پیش آید،   ن  موررى مرا بیمناب   

 . هراسان مى سازر

  اینک  تا چ  پای  رر این راه توفی  یاب ، ب  رست خداست، بر ا  توکه   

 .مى کن    ب  ا  ر ى مى آ رم

ماهنگى عمومى اى که   لهور   اما ب  من رزار، مى رهند ک  برخمز ه

رارر مغرضى زبان به  انتقهار   خهرره ریهرى رشهوره، کهما   موقعیهت        

التماعى کان را چانپناه   سپربمى خور قرار راره،   سرباز زرن کهما از  

کهما، یها بها    . همکارى با ما را  سیل  انحراز افکار عمومى ساخت  اسهت 

ماهنگ کنید،   یا این ریگران خور را رر مسیرى ک  رر پیش ررفت  اند ه

 .فرصت طلبان را از راهى ک  رر پیش رارند باز رارید

اینک ما نزر تو آمدی    مى خواهی  تا سهمى از این حکومت را به  تهو   

 ارذاری  تا از آن بهرمند کوى   پس از تو نیز بهراى فرزنهدانت بهاقى    

که  از   چ ، تو عموى پیغمبر خدایى اما مررم با هم  عل    اطمعى. بماند

رياست و حکوملت خودشلان را در   »مقام   منزلت تو   رفیقت على راکت  اند

 1.«اختيار شما نگذاشته اند

ه  از ماست   ه   بنابراین اى طایف  بنى هاک ، تند نر ید ک  رسول خدا

 !.از کما

                                                 
 در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد و االمامه والسياسيه آمده است گيومهن عبارت ميا - 1



البت  این را هه  بدانیهد    :رر اینجا عمر ب  میان سخن ابوبکر ر ید   رفت

        نیامده ای    نیازى ه  به  کهما نهداری ؛  لهى     ب  اینجاک  ما از ناچارى 

نمى خواستی  رر مسال  اى ک  هم  مسلمانان بهر آن اتفها  نظهر رارنهد،     

آهنگ خمز از ناحی  کما کنیده کور   کما مورر زخ  زبان قرار ریرید 

پس هواى خورتهان را  . ک  زبانش ه  ب  کما خواهد رسید   ه  ب  ایشان

 !.یدراکت  باک

آنگاه عباس لب ب  سخن رشور   حمد   سپاس خداى را ب  لاى آ رر   

خدا ند، محمد را، همچنان که  تهو رفتهى، به       :ر  ب  ابوبکر کرر   رفت

پیامبرى برانگیخت   ا  را بر مومنان  لهى   سرپرسهت قهرار رار   به      

 لور، بر امت اسممى منت نهار تا آنگاه ک  ا  را به  حضهورى خهور    

ا  رفهت   امهور   . اند   از نعمتهاى  ی ه اى برخهوررار، سهاخت  فراخو

مسلمانان را ب  خورکان  ارذاکهت تها آنچه  را حه  اسهت بهراى خهور        

 !.بررزینند، ن  اینک  ب  پیر ى از هواى نفس برخیزند   منحرز کور

اینک تو ارر ب  نام رسول خدا این حکومت را ب  رسهت ررفته  اى ، پهر    

  ارر ب  ! تجا ز نموره   آن را غصب کرره اى  اضح است ک  ب  ح  ما

نام مومنان این امت زمام امور را ب  چنگ آ رره اى، ما نیز از مومنهانی   

ک  ب  هیچ ر ى قدمى ب  سور تو برنداکت ، رخالتى نکهرره ایه    اعهمم    

 .رضا   خرسندى نکرره، بلک  ناراحت   خشمگین ه  کده ای 
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مومنان بر تو  الب کده ، چون ما مواف  اما ارر این زمامدارى از سوى 

بنگر ک  سهخنانت  . نیستی  ، پذیر، چنین مقامى بر تو  الب نخواهد بور

از طرفى مى رهویى مهورر خهرره ریهرى       : تا چ  پای  خمز یکدیگرند

انتقار مررم قرار ررفت  اى،   از سوى ریگر ارعا مى کنى ک  مررم ب  تو 

 رره   کخص تهو را بهراى حکومهت بهر     عمقمند بوره تنها ب  تو ر ى آ

 !.خور پذیرفت  اند

کگفت آ رتر اینک  تو خور را لانشین رسول خهدا مهى خهوانى،   حهال     

آنک  مى رویى ک  آن حضهرت کهار مهررم را به  خورکهان  انههاره تها        

زمامدارى را براى خور بررزینند   حضرتش لانشینى براى خور انتخاب 

اما اینک  رفتى مرا رر این ریاست ! ه اندنکرره است   مررم تو را بررزید

سهمى خواهى رار، ارر این ریاست ح  مسل  مومنان است، تو ح  رخه   

 1.  تصرز رر آن را ندارى

اکنون .   ارر از آن ماست، ما ب  ررفتن پاره اى از آن رضا نخواهی  رار 

آرام با،   تند نر  ک  رسول خهدا از  : مى روی  این من هست  ک  ب  تو

رختى است ک  ما کاخ  هاى آن هستی ،   کما رر حک  سهای  نشهین     ر

 .همسای  آن

سران حزب چون از ریدار خور با عباس ه  طرفهى نبسهتند، برخاسهتند      

 .بیر ن آمدند

                                                 
 واگر اين حق توست   ما را به آن نيازى نيست: در سقيفه جوهرى واالمامه والسياسه چنين آمده است  - 1



 ززرا تحصن در  انه فاطمه

ک  خدا ند پیهامبر، را به  سهوى     پس از این :عمر بن خطاب مى روید

  ب  ما رسید یکى این بور که  علهى     هایى ک خور فراخواند، از رزار،

زبیر   همراهانشان از ما بریده   رر مقام مخالفت با مها رر خانه  فاطمه     

  1.ررر آمده اند

مورخان رر کمار کسانى ک  از بیعت ابوبکر سرباز زره   همراه با على   

زبیر رر خان  حضرت فاطم  التماع کرره بورند، اکخاص زیر را نام برره 

س بن عبدالمطلب، عتب  بهن ابهى لههب، سهلمان فارسهى، ابهورر       عبا :اند

غفارى، عمار بن یاسر، مقدار بن اسور، براء بن عازب، ابن بن کعب، سعد 

طلح  بن عبیداهلل   رر هى از بنى هاکه    مههالران      2بن ابى  قاص،

   3.انصار

                                                 
 5ج ابلن ثريلر   142ص 4ابن اهير ج 1844ص 1وچاپ اروپا ج 255ص 4تاريخ طبرى ج 55ص 1مسند احمد حنبل ج - 1

ابلن   25تاريخ سيوطى فصل بيعت ابى بکر ص 143ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 27ص 1صفوه الصفوه ج 425ص

 21ص 4تيسير الوصول ج 338ص 2هشام ج
او . و هفتمين نفرى بود ثه به اسالم گرويد... نام ابى وقاص  مالک بن اهيب بن . سعد پسر ابى وقاص  مکنى به ابواسحاق بود - 2

سعد فرمانلدهى  . ر جنگهاى پيامبر خدا شرثت داشت و نخستين تير اندازى است ثه در راه اسالم به سوى مشرثين تير انداختد

عمر وى را . او ثوفه با بنيان نهاد و از جانب عمر فرماندهى آنجا را بر عهده داشت. سپاه مسممانان را در فتح عراق بر عهده داشت

سعد پس از ثشته شدن عرمان از مردم و سياست ثناره گرفت و به دوران معاويله در  . ود ثردجوء شوراى شش نفرى خالفت نام

 34و 31ص 4اصابه ج 45و18ص 4استيعاب ج. جنازه اش را به مدينه حمل ثردند و در بقي  به خاک سپردند. عقيق درگذشت
از بيعت ابوبکر خلوددارى ثلرده در خانله     گذشته از اين مدارک مدارثى ديگر در دست است ثه نشان مى دهد اينان همگى - 3

فاطمه گرده آمده بودند و در ميان همان مدارک نام برخى از اينان برده شده و اين مطمب اضافه شده ثه اينان همگى آمده بودند تا 

 132و131ص 4ابن ابلى الحديلد ج  شرح  114ابن شحنه در حاشيه الکامل ص155ص 1الرياض النضره ج. با عمى بيعت ثنند

 327و 322ص 3الحمبيه ج
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موضوع خوررارى على   همراهانش از بیعت با ابوبکر   تحصن آنان رر 

  فاطم  رر کتابهاى سیره، تاریخ صحاح   مسانید، ارب، کمم   کرح خان

حال رلال   معاریف ب  حد تواتر نق  کده است   ترریدى رر صحت آن 

 لى چون نویسندران کتابهاى مزبور خو، نداکهتند تها از همه     . نیست 

اتفاقاتى ک  بین متحصنین   حزب پیر ز رخ راره است پرره بررارند، بجز 

ار ک  ناخور آراه از قلمشان ترا ، کرره است، چیهزى به  رسهت    آن مقد

نمون  اى از همین اندب را ک  سخن بمررى ررباره این ر یدار . نداره اند

 .مه  تاریخى است، مى آ ری 

هنگامى ک  على زیر بار بیعت ابوبکر نرفت، ابوبکر، عمر بهن خطهاب را   

ت ه  ک  کده، رر محضر فرمان رار تا ا  را، ررچ  با اعمال ز ر   خشون

عمر فرمهان بهرر،   رر نتیجه  بهین ا    علهى سهخنانى       !  ى حاضر کند

کیر را خهوب بهد ، که  نهی  آن      :رر بدل کد تا اینک  على ب  ا  رفت

ب  خداى سورند لو،   خر کى را ک  امر ز براى ! سه  تو خواهد بور

ن مقهدم  حکومتش ب  خره مى رهى براى آن است ک  فررا تو را بر ریگرا

  1.رارر   خمفت را ب  تو بسپارر

اما انى ال آسى عملى   ":مى رفت  رر چند لان ریگر ابوبکر رر بستر مرگ 

فاما اللرالث التلى فعمتهلا    ... شى ء من الدنيا اال عمى هالث فعمتهن  وددت انى ترثتهن 

عنى ی "...فوددت انى ل  اثشف بيت فاطمه عن شى ء وان ثانوا قد اغمقوه عمى الحرب 

                                                 
 587ص 1انساب االشراف بالذرى ج - 1



من بر هیچ چیز رنیا متاثر   اند هناب نیست  مگر بر س  کارى که  کهرره   

اما آن س  کارى که  کها،   ... ام،   اى کا، ک  آنها را انجام نداره بورم

اى کا، رر خان  فاطم  را نگشوره بورم، ارر چ  براى : انجام نداره بورم

 ...لنگ   ستیز با من آن را بست  بورند

اى  :را رر این مورر رر تاریخ خور چنین آ رره است یعقوبى سخن ابوبکر

کا، ک  من خان  فاطم ، رختر پیغمبر را بازرسى نکرره، مرران با ب  خان  

ا  نریخت  بورم، ارر چ  رر آن خان  ب  منظور تدارب لنگ با من بسهت   

  1.کده بور

از عبهدالرحمان بهن عهوز نقه       االموالکتاب  رر ابوعبید قاس  بن سمم

ن ا   رر بیمارن ابوبکر، بران عیهارتش،  ارر خانه   : روید کند ک  می می

کن  کا، سه  چیهز    آرز  می: ا  پس از رفتگون زیار، ب  من رفت. کدم

کهن  کها، سه      ام انجام نداره بورم همچنان ک  آرز  می را ک  انجام راره

ا کن  س  چیهز ر  همچنین آرز  می. رارم ام انجام می چیز را ک  انجام نداره

 . کررم از پیامبر سوال می

                                                 
 1آنجا ثه از وفات ابوبکر سخن مى گويد مروج الذهب مسلعودى ج  4121ص 1وچاپ اروپا ج 512ص 4تاريخ طبرى ج - 1

منتخلب   135ص 3آن جا ثه از استخالف عمر به جانشينى ابوبکر سخن مى گويد ثنو العمال ج 52ص 3ابن عبدربه ج 212ص

سقيفه جوهرى بله روايلت    131و131ص 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 18ص 1االمامه و السياسه ج 171ص 4نو جث

االملوال   388ص 1تاريخ ابن عساثر در شرح حال ابوبکر تاريخ ذهبلى ج  182ص 2لسان الميوان ج 131ص 2نهج البالغه ج

يعنى آن سه را . ث التى فعمتها  فوددت انى ل  اثن فعمت  ثذا و ثذاثه سخن ابوبکر را چنين آورده است اماالرال 131الوعبيده  ص

 !و اين فالن و فالن را نگفته ثه چه چيوهايى بوده است. ثه ثاش انجام نداده بودم   فالن و فالن است
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رارم  کن  ان کا، انجام نمی ام   آرز  می اما آن س  چیزن ک  انجام راره

  1."وددت أنّی ل  أثشف بيت فاطمة و ترثته وان اُغمِقَ عمی الحرب": عبارتند از

کررم   آن را ب  حال خور  ن فاطم  را پاره نمی ن حرمت خان  کا،، پرره

 .بران لنگ بست  کده بور رذاکت ، هر چند  ا می

أبوبکر فرمان رار تا ب  خان  فاطم  رختر پیامبر حمل  کننهد   ایهن حمله     

  2.مسلّحان ، ب  کشت  کدن  ى   فرزند، محسن منجر رررید

 3.  مدّتى بعد، أبوبکر بخاطر این لنایت ننگین پشیمان کد 

 ارر بر مى کررم،   مرران را  کا، خان  فاطم  را رها ان :  چنین رفت

 4.آن خان  نمى نمورم

  5ه ززراحمله به  انه فاطم

مورخان نام کسانى را ک  بنا ب  فرمان ابوبکر ب  خان  فاطم  حمل  کررند 

عبهدالرحمن بهن عهوز،     6عمر بن خطاب، خالد بن  لیهد، :چنین آ رره اند

                                                 
  313ص 4مروج الذهب ج 231ص 3تاريخ طبري ج 458ص 2عقد الفريد ج - 1
  155ص ۱جلفداء تاريخ أبى ا 452ص ۴جألعقد الفريد  - 2
 434صألشّيخان البالذرى  18ص ۱جأإلمامة و السّياسة   15ص ۶جشرح نهج البالغه  137ص ۲جتاريخ يعقوبى  - 3
  3ص ۴جتاريخ طبرى  - 4

براي اطال  بيشتر از هجوم به خانه حضرت زهرا و شهادت ايشان به ثتاب مظموميت حضرت زهلرا از ثتلب اهلل سلنت از      - 5

 همين مولف
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 6.  اسید بن حضیر 5سلم  بن اسل  4م  بن  قشسلم  بن سم

رانشمندان چگونگى حمل     ر ر این اکخاص را ب  خان  فاطم  زههرا    

رر ههى از   :برخورر ایشهان را بها متحصهنین رر آنجها چنهین آ رره انهد      

مهالران، از لمل  على بن ابى طالب   زبیر ک  از بیعت با ابوبکر سهرباز  
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پس ابوبکر ب  عمر بن خطاب رستور رار تا ب  خان  فاطم  ر ر   آنهها را  

از آنجا بیر ن آ رر   التماعشان را پراکنده سازر   ارر مقا مت کررند، 

 .با آن  بجنگند

عمر رر الراى فرمان ابوبکر ر  ب  خان  فاطم  نهار، رر حالى ک  چهوبى  

  راکت تا با آن، خان  را بر سرکان کعل   ر رر رست ررفت  بور   تصمی

چون فاطم  للهوى ایشهان آمهد، ر ى به  عمهر کهرر         . ب  آتش بکشد

نع    او تدخموا فى ملا دخملت فيله    : يابن الخطاب   اجئت لتحرق دارنا؟ قال ":رفت

آمده اى خان  ما را آتش بزنى؟ عمهر پاسهخ   ! یعنى اى پسر خطاب ."االمه

 1.«با ابوبکر بيعت ثنيد».همراه کوید آرى ، مگر اینک  با مررم: رار

يابن الخطاب  اتراک محرقا عملى  ":بمررى همین موضوع را چنین آ رره است

آمده اى تا خان  را بر مهن آتهش   ! یعنى اى پسر خطاب  "...نع  : بابى؟ قال 

  2...!آرى : بزنى؟ عمر پاسخ رار

  بر طایف  بنهى  سالها از این مالرا رذکت تا اینک  عبداهلل بن زبیر رر مک

امها چهون   . هاک  سخت ررفت تا ب  حکومت   فرمانر ایى ا  رررن نهند

آنها زیر بار نرفتند، رستور رار تا ایشان را رر ککاز کوهى لمع کنند   

 !.هیزم فرا انى فراه  نمایند   هم  آنان را ب  آتش بکشند

                                                 
 155ص 1ابو الفداء ج 52ص 3ابن عبدربه ج - 1

 134ص 1شرح نهج البالغله ج  157  ص 1رياض النضره ج 121ص 3ثنو العمال ج 585ص 1انساب االشراف بالذرى ج - 2

 113ص 11در حاشيه ثامل مبرد ج 113تاريخ ابن شحنه ص 178ص 1تاريخ الخميس ج 4ص 5و ج 132و



  همهان  عر ه بن زبیر، برارر عبداهلل بن زبیر، رر تولی  کهار بهرارر، به   

ماموریت عمر رر ب  آتش کشیدن خان  فاطم  رر راسهتان بیعهت ابهوبکر    

کار براررم لنب  تهدید راکت  است؛ همچنهان که  رر    :استنار کرر   رفت

رذکت  نیز بنى هاک  را ک  بیعت سرپیچى کرره بورنهد بها فهراه  آ ررن    

  1!.هیزم ب  قصد آتش زرنشان ترسانید

استان هیزم   آتشهى اسهت که  به  علهت      منظور عر ه از رذکت  همان ر

خوررارى بنى هاک  از بیعت با ابوبکر بهر رر خانه  فاطمه  فهراه  کهرره      

 .بورند

 :حاف  ابراهی ، کاعر مصرى، با تول  ب  همان ر یدار چنین سر ره است
 ها اثرم بسامعيها اعظ  بممقي                                             و قوله لعمى قالها عمر

 ان ل  تباي  وبنت المصطى فيها                               حرقت دارک ال ابقى عميک بها

  2امام فارس عدنان وحاميها                                   ما ثان غير ابى حفص يفوه بها

آنها ب  همراه رر هى به  خانه  علهى     :یعقوبى رر تاریخ خور آ رره است

این ریر رار کمشیر على ککست   مهالمهان لهرات      رر... حم  بررند

  3!لسارت  ر ر ب  خان  على را پیدا کررند    ارر آنجا کدند

                                                 
در شرح سخن املام ملا زال الوبيلر منلا حتلى       281ص 41شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 111ص 4جمروج الذهب  - 1

 نشاءابنه
اگر بيعلت نکنلى  خانله را بلر     : او گفت. عمر سخنى به عمى گفت ثه گوينده و شنونده آن هر دو بورگوار و درخور تکريمند - 2

اين سخن بجلو از دهلان عملر  در برابلر     . ه دختر مصطفى در آنجاستسرت آتش مى زن  و يک تن را زنده نمى گذارم و با اينک

 .ديوان حافظ ابراهي    چاپ مصر. پيشواى رزمندگان عدنان و سرآمد آنان از دهان ديگرى بيرون نمى توانست بيايد

 145ص 4تاريخ يعقوبى ج - 3
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عمر ب  خان  على، ک  طلح    زبیهر   :طبرى نیز رر تاریخ خور مى نویسد

زبیهر بها کمشهیر    .   رر هى از مهالرن رر آنجا متحصن بورند، ر  آ رر

ى رر این اثنها پهایش لغزیهد   کمشهیر از     کشیده ب  مقابل  ا  کتافت،  ل

 1...پس مهالمان حمل  بررند   ا  را رستگیر کررند. رستش بر زمین افتار

انلا عبلداهلل و اخلو     ":همچنین ابوبکر لوهرى نق  کرره است ک  على رفهت 

سرانجام ا  را نهزر ابهوبکر   ! یعنى من بنده خدا   برارر پیغمبرم ."رسول اهلل

ا  رر پاسخشهان  . هار کررند ک  با ابهوبکر بیعهت کنهد   بررند   ب  ا  پیشن

من ب  حکومتى   فرمانر ایى از کما سزا رترم، من با کهما بیعهت    :رفت

کما این حکومهت را به    . نمى کن ، این کمایید ک  باید با من بیعت کنید

رلی  نزریکى   خویشا ندیتان با پیغمبر از انصار ررفتید، آنها هه  زمهام   

مهن هه  هماننهد    . لب همان رلی  رر اختیار کما نهارنهد حکومت را ب  مو

پس ارر از هواى نفستان . رلی  کما را علی  انصار، علی  خورتان مى آ رم

مى ترسید، ررباره ما ب  انصاز را رى کنید    پیر ى نمى کنید   از خدا

ح  ما را رر حکومت   زمامدارى، همان طور که  انصهار به  کهما حه       

شناسید؛  ررن   بال این ست  که  رانسهت  بهر مها ر ا     رارند، ب  رسمیت ب

 .راکت  اید، رریبانگیرتان خواهد کد

                                                 
شکسته شلدن   173عقاد صعقريه  1844و 1841و1818ص 1وچاپ اروپا ج 225و 222و 223ص 4تاريخ طبرى ج - 1

 4شرح نهج البالغه ابن ابلى الحديلد ج   188ص 1تاريخ خميس ج 157شمشير زبير در مناب  ذيل آمده است رياض النضره ص

 148ص 3ثنو العماصموات ج 4ص 5و ج 132و134و144و 58ص



! عمهر : آزار نمى کوى مگر اینک  بیعت کنى؟ على پاسهخ رار : عمر رفت

اساس حکهومتش  . کیرى را مى ر کى ک  نیمى از آن سه  تو خواهد بور

ا قس ، ن  سخن ب  خد. را امر ز محک  ررران، تا فررا آن را ب  تو بسپارر

ارر بها مهن   : ابوبکر نیز رفت. تو را مى پذیرم   ن  از ا  پیر ى مى کن 

ابوعبیده لراح نیز چنین ارامه   . مجبور نمى کن  بیعت نکنى، تو را ب  آن

! تو لوانى   اینان پیرمررانى از خویشا ند قرکى تهو ! اى ابوالحسن: رار

مهن  ! لط آنها را بر امهور تو، ن  تجرب  ایشان را رارى   ن  آکنایى   تس

ابوبکر را براى عهده رهرفتن چنهین مهمهى از تهو توانهاتر   برربهارتر         

پس تو ه  با ا  موافقت کهن   کهار حکومهت را به  ا      !  اررتر مى بین 

 ارذار ک  ارر زنده بمانى   عمرى رراز یابى براى احراز چنهین مقهامى   

خهدا،   هه  از لههت    ه  از نظر فض ،   ه  از لحا  نزریکیت با رسول 

هاست رر راه اسهتوارى ریهن، از همگهان     پیشقدمیت رر اسمم   کوکش

 !.کایست  تر خواهى بور

خداى را فراچشمتان مى رارم ک  حکومهت  ! على رفت اى رر ه مهالران

  فرمانر ایى را از خان  محمد ب  خان  ها   محل  ها   قبیله  ههاى خهور    

منزلتى ک  رر میان مررم رارند نیندازید نبرید   خانواره ا، را از مقام   

ب  خدا سورند اى مهالران، ما اه  بیت پیغمبهر  .   حقش را پایمال نکنید

براى ب  رست ررفتن زمام امور این امت از کما سزا ارتری ؛ مهارام که    

رر میان ما خواننده قرآن   رانا ب  امور رین   آکهنا به  سهنت پیغمبهر       
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ب  خدا سورند ک  هم  این نشهان   . راکت  باکد آراه ب  امور رعیت  لور

پس از هواى نفستان پیر ى نکنید ک  قدم ب  قدم از . ها رر ما لمع است

 .مسیر ح  ر رتر خواهید کد

ارهر انصهار   : بشیر بن سعد با کنیدن سخنان امام، ر  ب  ا  کهرر   رفهت  

نهد، رر  پیش از آنک  با ابوبکر بیعت کنند این سخنان را از تو کهنیده بور 

پذیر، حکومت   فرمانر ایى تو حتى ر  نفر ه  با یکدیگر اختمز نمى 

کررند؛ اما چ  مى توان کرر ک  آنان با ابوبکر بیعت کرره انهد   کهار از   

 !.کار رذکت  است

 1.بارى على رر آن مجلس بیعت نکرر   ب  خان  خور بازرشت

على   زبیر چ  چون فاطم  رید ک  با  :همچنین ابوبکر لوهرى رفت  است

اى : کررند، پس بر رر حجره خور ایستار   ر  به  ابهوبکر کهرر   رفهت    

به  خهدا   ! چ  ز ر رر مقام نیرنگ با خانواره پیغمبر خدا برآمدید! ابوبکر

  2.قس  ک  تا لان رر بدن رارم با عمر سخن نخواه  رفت

فاطم  رر حالى ک  بشدت مى رریست، از  :  رر ر ایتى ریگر آمده است

  3...ان  بیر ن آمد   مررم را پس مى زر   از خان  ر رکان مى ساختخ

فاطم  از خانه  ا، بیهر ن آمهد       :یعقوبى نیز رر تاریخ خور مى نویسد

از خانه  ام  : خطاب ب  مهالمینى ک  خان  ا، را اکغال کرره بورند، رفت

                                                 
 5و4ص 4ابن ابى الحديد شرح نهج البالغه ج - 1

  132ص 1ابن ابى الحديد شرح نهج البالغه ج - 2

 132ص 1ابن ابى الحديد شرح نهج البالغه ج - 3



ت بیر ن مى ر ید، یا اینک  ب  خدا قس  سرم را برهن  کرره، ب  خدا ککای

با کنیدن این تهدید، مهالمین   هر کس ریگهرى که  رر خانه     . مى برم

  1.بورند، بیر ن آمدند   آنجا را ترب کررند

چهون کهار بیعهت بها ابهوبکر رر       :مسعورى نیز رر تاریخ خور مى نویسد

سقیف  ب  پایان رسید،   ر ز س  کنب  رر مسجد با  ى تجدید بیعهت به    

کارهاى مها  : د   ر  ب  ابوبکر کرر رفتعم  آمد، على از خان  بیر ن ک

مسلمانان را تباه کررى   ههیچ مشهورتى نکهررى   حه  مها را ناریهده       

: ابهوبکر پاسهخ رار  . "افسدت عمينا امورنا و ل  تستشر ول  تر  لنلا حقلا  ".ررفتى

بمى ولکنى خشيت ".مى ترسیدم ررست است، اما من از بر ز فتن    آکوب

  2."الفتنه

            رر هههى ر ر علههى را ررفتنههد   از ا    :ى رویههدهمچنههین یعقههوبى مهه 

فررا صبح با سرهاى : على ب  آنها فرمور. مى خواستند تا با ا  بیعت کنند

اما چون صبح کد، از آن عده بجز س  نفر . تراکیده همین لا حاضر کوید

  3!.کسى ریگر حاضر نشد

نید   ب  خان  از آن پس، على کب هنگام فاطم  را بر ررازروکى مى نشا

هاى انصار مى برر   از آنان مى خواست تا  ى را رر بهاز پهس رهرفتن    

امها  . خوانهد  مهى  فاطم  نیز آنان را ب  یارى على  فهرا . حقش یارى رهند

                                                 
 145ص 4تاريخ يعقوبى ج - 1
  12و14ص 1االمامه و السياسيه ج 212ص 1مروج الذهب مسعودى ج - 2

 2ص 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 145ص 4تاريخ يعقوبى ج - 3
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ما بها ایهن مهرر بیعهت     ! اى رختر پیغمبر :انصار رر پاسخ ایشان مى رفتند

رست ررفتن ارر پسر عمویت براى ب  . کرری    کار از کار رذکت  است

زمام خمفت بر ابوبکر پیشى ررفته  بهور، البته  که  مها لهز ا  را نمهى        

 .پذیرفتی 

افکنت اترک رسول اهلل ميتا فى بيته ل  اجهلوه و اخلرج   ":على رر پاسخ آنها رفت

یعنى من لنازه پیغمبر خدا را بد ن غسه      .؟"انازعه  فى سمطانه  الى الناس 

راى ب  رسهت آ ررن حکومهت ا  بها    کفن رر خان  ا، رها مى کررم   ب

 ؟.مررم ررریر مى کدم

ابوالحسن آنچ  را ک  کایست  ا  بور انجام راره : فاطم  نیز اضاف  کرر ک 

آنها کارى کرره اند ک  خدا به  حسابشهان خواههد رسهید   بایهد      . است 

 1.لوابگوى آن باکند

وع،   معا ی  رر نام  اى ک  براى على ارسال راکت  بور، ب  همهین موضه  

ریهر ز را به     :آنچ  ما از یعقوبى نق  کرری ، اکاره رارر ک  مى نویسهد 

را کههبان  بههر  «فاطملله زهللرا»خهاطر مههى آ رم کهه  پههرره نشههین خانه  ات  

  رسهت حسهن   حسهین را رر رسهت مهى       مى نشانیدى    ررازروکى 

ررفتى   رر زمان بیعت ابوبکر صدی ، هیچکدام از اه  بدر   پیشگامان 

بها  ! را از رست ننهارى مگر اینک  به  یهارى خهور فراخوانهدى    ب  اسمم 

همسرت بر رر خان  کان رفتى   ر  فرزندت را سند   برهان ارائ  رارى 

                                                 
 14ص 1ابن قتيبه ج 48و45ص 5ابن ابى الحديد شرح نهج البالغه ج - 1



  ایشان را علی  همدم پیغمبر ب  یارى خور خواندى،  لهى رر آخهر بجهز    

زیرا ب  لهان خهورم   . چهار یا پنج نفر، کسى ریگر رعوتت را الابت نکرر

بور بى کک ب  تو ر ى مى آ رند   رعوتت را الابت مى  ارر ح  با تو

 .کررند

اما تو ارعایى راکتى بیجا   باط ،   سخنى مى رفتهى که  کسهى بها ر     

 .نداکت   قصد انجام کارى راکتى ک  ناکدنى بور

هر چند فراموککار باک ، سخنت را ب  ابوسفیان، ک  تهو را تحریهک به     

ارر چه  مرر با اراره   ثابهت  : فتىقیام مى کرر، فرامو، نکرره ام ک  ر

  1.مى یافت ، علی  آنها قیام مى کررم قدم 

معمر از زهرى حدیثى را از عایش  نق  مى کند ک  رر آن از مالراى بین 

فاطم    ابوبکر ررباره میراث رسول خدا سخن رفت  است،   عایشه  رر  

ده بور بها ا   فاطم  از ابوبکر ر ى بررررانید   تا زن :پایان آن مى روید

 .سخن نگفت

ا  کش ماه پس از  فات رسول خدا زنهده بهور   چهون از رنیها رفهت ،      

. همسر، على بر ا  نماز خواند   ب  خاکش سپرر   ابوبکر را خبر نکهرر 

 .فاطم  مای  افتخار   احترام على بور
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تا فاطم  زنده بور، على رر میان مررم احترام راکت،   چون از رنیا رفت 

فاطم  تنها کش ماه بعهد از پیغمبهر رر قیهد    . ا  ر یگرران کدند مررم از

 .حیات بور

علهى رر ایهن کهش مهاه بها      : معمر رفت رر اینجا کسى از زهرى پرسهید 

 1.ن  ا ،   ن  هیچیک از افرار بنى هاک  :ابوبکر بیعت نکرر؟ زهرى رفت

        على چون رید ک  مهررم بها ا    . مگر هنگامى ک  على با ابوبکر بیعت کرر

 2...بى مهرکده اند، ناچار با ابوبکر از رر ساز، رر آمد

هنگامى ک  مسال  ارتدار عرب پیش آمد، عثمان به   : بمررى مى نویسد

تا  قتى تو بیعت نکنى، کسى به   ! اى پسر عموى :نزر على رفت   رفت

  آن قهدر از ایهن مطالهب رر    ... لنگ این رکمنان بیر ن نخواهد کهد   

.   کرر تا ا  را ب  نزر ابوبکر برر   على بها ا  بیعهت کهرر   رو، ا  زمزم

                                                 
 ...به خدا قس  نه او و نه هيچيک از افراد: آمده است 25ص 4ج در ثتاب تيسيرالوصول - 1

صلحيح مسلم     38ص 3صحيح بخارى ثتاب ماازى غووه خيبلر ج  1845ص 1وچاپ اروپا ج 228ص 4تاريخ طبرى ج - 2

ابلن   485و485ص 5سخن پيامبر خدا ثه نحن النورث  ماترثناه صدقه تاريخ ابلن ثريلر ج  در باب  153ص 5وج 74ص 1ج

 1شلرح نهلج البالغله ابلن ابلى الحديلد ج       445و445ثفايه الطالب گنجى ص 145ص 4تاريخ ابن اهير ج 52ص 3عبدربه ج

 1علت نکلرد صلواعق ج   تا فاطمه زنده بود عمى بي: ثه مى گويد 451التنبيه و االشراف ص 212ص 4مروج الذهب ج 144ص

عمى بعد از وفات فاطمه بيعت ثرد و فاطمله  : ثه نوشته است 12ص 1االمامه و السياسه ج 123ص 1تاريخ الخميس ج 14ص

 1انسلاب االشلراف ج   55ص 5البلدء و التلاريخ ج   155ص 4ابوالفلداء ج  422ص 4روز بعد از پدر زنده بود استيعاب ج 75

تر است؛  بيعت ايشان بعد از شش ماه صورت گرفته و اين صحيح: بوبکر ثه نوشتهدر شرح حال ا 444ص 3اسدالاابه ج 585ص

ماه   بيعت عمى شش  27و25عمى بيعت نکرد مگر بعد از شش ماه الفصل ابن حوم ص: ثه گفته است 115ص 4تاريخ يعقوبى ج

 بعد صورت گرفت



پس از بیعت على با ابوبکر، مسلمانان خوکحال کدند   کمر ب  لنگ بها  

 1.مرتد بستند   از هر سو سپاه ب  حرکت رر آمد

فاطم    بهى مههرى مهررم بها ا ، نهارزیر از       کهارتآرى ، على پس از 

از  فات پیغمبر بهر ا  رفته  بهور      لى از آنچ  بعد. ساز، با ابوبکر کد

رل    ککایت مى کرر   حتى رر ر ران خمفتش نیز از آن رنج لانکهاه  

 .این رمی  رر خطب  معر ز کقشقی  ا  آککار است. سخن مى رفت 

 یاری طلبی  لی  لیه السالم از فاطمه

وخرج عمی يحمل فاطمة بنت رسول اهلل عمى دابلة  ":نویسد ابن قتیب  رینورن می

يا بنت رسول اهلل   قد مضلت  : ليال فی مجالس األنصار تسنله  النصرة   فکانوا يقولون 

بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجک وابن عمک سبق إلينا قبل أبی بکر ما عدلنا به   فيقول 

عمی ثرم اهلل وجهه أفکنت أد  رسول اهلل فلی بيتله لل  أدفنله  وأخلرج أنلاز  النلاس        

ما صن  أبو الحسن إال ما ثلان ينبالی لله  ولقلد صلنعوا ملا هلل       : سمطانه؟ فقالت فاطمة

 2."حسيبه  وطالبه 

علی رر حالی ک  فاطم  را کبان  بر مرکبی سوار کرره بهور، نهزر انصهار    

انصهار رر پاسهخ   . کرر رفت   از آنان ررخواست همراهی   کمک می می

ای    ارهر   بیعت کرره« ابوبکر»ان رختر رسول خدا ما با این مرر: رفتند می

علی . کرری  با ا  بیعت می  آمد، پسر عمو   کوهرت پیش از ا  نزر ما می

توانست  بدن نازنین رسول خدا را رهها کهن    آن را رفهن     آیا می: فرمور
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ا، با مهررم رعهوا    ننمای ، آنگاه بران ب  رست آ ررن خمفت   لانشینی

 ؟.کن 

تهرین ر ، بهور،    یسهت  آنچ  ک  ابوالحسهن انجهام رار، کا  : فاطم  فرمور

 .رکمنان ما آن چ  کررند، خدا ند لزان آنان را خواهد رار

ويقال انه لما استنجد بالمسممين عقيب يلوم السلقيفة    ":نویسد ابن أبی الحدید می

وما جرى فيه وثان يحمل فاطمة ليال عمى حمار وابناها بين يدي الحمار  وهو يسلوقه  

  النصرة والمعونة  أجابه أربعون رجلال فبلايعه    فيطرق بيوت األنصار وغيره   ويسنله

عمى الموت وأمره  أن يصبحوا بکرة محمقی ر وسه  ومعه  سالحه  فنصبح ل  يوافله  

منه  اال أربعة الوبير والمقداد وأبوذر وسلممان هل  أتلاه  ملن الميلل فناشلده  فقلالوا        

 1."نصبحک غدوة فما جاءه منه  اال أربعة وثذلک فی الميمة الرالرة

اند ک  علی پس از حارث  سقیف ، همسر، را سوار بر االغ رر حهالی   رفت 

ک  ر  فرزند، نیز همراه آنان بور، کبان  به  خانه  انصهار   غیهر آنهان      

چهه  نفهر به     . کهرر  برر   از آنهان تقاضهان کمهک   همراههی مهی      می

پاسخ مثبت راره   با  ن بیعت کررند ک  تا پهان مهرگ    ررخواست علی

علی رستور رار تا هم  آنان صبحگاهان رر . حضرت خواهند بورهمراه آن 

هنگهام صهبح   . حالی ک  سرها تراکیده کده   مسلح باکند، حاضر باکهند 

علی فقط چهار نفر ب  نامهان زبیر، مقهدار، ابهورر   سهلمان را ریهد که       

کب فرا رسید   علی نزر کسانی . اند   از  بقی  خبرن نیست حاضر کده

بورند رفت   علت را لویا کد، هم  قول رارند که  صهبح   ک  بیعت کرره 
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آن ر ز ب  عهدکان  فا کنند؛  لی چنین نشهد   رر کهب سهوم هه  بهاز      

 .خلف  عده کررند

على کبانگاه فاطم  را بر  :ابوبکر لوهرى ر ایت مى کند ک  رر آن زمان

 .ررازروکى سوار نموره   ب  رر خان  هاى انصار تشریف مى بررند
ت شيعه آمده است ثه حسنين را نيو به همراه خود مى بردنلد و دو دستشلان   در رواي»

 .«در دو دست پدرشان عمى بود

در »فاطم  نیز از ایشهان . یارى مى طلبید «در ثار بيعت خود»على از ایشان 

 .یارى مى طلبید «اين ثار

 «ابلوبکر »ما با ایهن مهرر   «اين ثار گذشت»اى رختر پیامبر : انصار مى رفتند

         ارهر پسهر عمهوى کهما پهیش از ایهن بیعهت، از مها بیعهت          . ت کرری بیع

 .مى خواست، ما بجز ا  با ریگرى بیعت نمى کرری 

آیا من لنازه پیامبر را مى بایست رر خان  : على رر لواب آنها مى رفت

ا،  ارذارم   ب  کار غس  رارن   کفن کهررن   نمهاز رهزاررن   رفهن     

از خان  بیر ن آی    با مررم رر کار حکومهت  نپررازم     لسد مبارکش 

 !؟.پیامبر ب  کشمکش مشغول کور

. نکرر لز آنچ  سزا ار ا  بور «حضرت عمى»ابوالحسن:   فاطم  مى فرمور

  1.  آنها کررند آنچ  را ک  خدا ند حساب آنها را مى رسد
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  واهلل: فروي عن عدي بن حات  أنه قلال ":آمده است رر اثبات الوصی  مسعورن

ما رحمت أحدا قط رحمتی عمی بن أبی طالب حين اتى به ممببا بروبه يقودونه إلى أبی 

فرف  رأسه إلى : نضرب الذي فيه عيناک  قال: فإن ل  أفعل؟ قالوا: باي   قال: بکر وقالوا

المه  إنی اشهدک أنه  أتوا أن يقتمونی فلإنى عبلد اهلل وأخلو رسلول اهلل      : السماء  وقال

يدک فباي  فنبى عميه  فمدوا يده ثرها  فقبض عمى أناممه فراموا بنجمعه   مد: فقالوا له

"....فتحها فم  يقدروا  فمسح عميها أبو بکر وهی مضمومة 
1
  

امیرالمؤمنین را کشان کشان بررند ب  طرز ابوبکر   رفتند ک  باید بیعت 

ها لمع کدند تا مشت آن  تمام این. رست علی مشت بور   باز نبور. کنی

ابوبکر . حضرت را باز کنند   رر رر ن رست ابوبکر قرار رهند، نتوانستند

تشریف آ رند للو   رست خور را بر ر ن رست بست  امیرالمهؤمنین به    

 .عنوان بیعت کشیدند
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 مخالفین با بیعش با ابوبکر

 کسانى که با ابوبکر بیعش نکردند  

 .  نام می بری  ما رر این بخش فقط نام چند تن از بزرران آن زمان را

از ریدراه اه  سنت، آن طور ک  رر صحیح ترین کتاب هان اهه  سهنت   

ماه ا ل حکومت ابهوبکر بها ا  بیعهت     آمده است، امیر المومنین رر کش

هره ب  کهارت رسهیدند، ایهن   نکررند   تنها زمانی ک  حضرت صدیق  طا

 .بیعت آن ه  از ر ن البار   اکراه صورت ررفت  است

وعاشت بعد النبی  ستة ":صحیح ترین کتاب اه  سنت، می نویسدبخارن، رر 

أشهر فمما توفيت دفنها زوجها عمى ليال ول  يوءذن بها أبا بکر وصمى عميها وثان لعملى  

من الناس وجه حياة فاطمة فمما توفيت استنکر عمى وجوه الناس فالتمس مصالحة أبى 

 1".بکر ومبايعته ول  يکن يباي  تمک األشهر

بعد از آن که  از رنیها   . زهرا بعد از رسول خدا کش ماه زنده بورحضرت 

رفت، کوهر، علی ا  را کبان  رفن کرر   ب  ابوبکر ک  حهاک  اسهممی   

خوانهد، به  ا  اعهمم     بور   معموالً نماز بر میهت را حهاک  اسهممی مهی    

 .رر این کش ماه با ابوبکر بیعت نکررند. نکررند

إنّی ثنت أقاد ثما يقاد الجمل المخشلوش  ":فرمایدمی نهج البمغ  امام علی رر 

2".حتى أباي 
 

                                                 
 84ص 5صحيح البخاري ج - 1

 48نهج البالغه نامه - 2



 
 
 
 
 

 
 111 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

ان ک  کتر را مهار  رون  ام کشان کشان ب  مسجد بررند؛ همان مرا از خان 

 .ریرند زنند   هر رون  فرار   اختیار از ا  می می

ا با کدیدترین صورت بهران  ابوبکر رستور رار ب  عمر ک  حضرت علی ر

  1.بیعت ب  نزر  ن بیا رر

قعلد علن    بع  أبو بکر عمر بن الخطاب إلى عمی حلين  ":رر لان ریگر می روید

"ادتنی به بنعنف العنف: بيعته  وقال
 .کند  لنگ کرر با  ن   ارر ابا 2

روید  قتی آقا امیرالمهؤمنین  ارر مسهجد کهد،       لالب این است ک  می

 ارهر مهن بیعهت نکهن ، چه      : حضهرت فرمهور  . رفتند با ابوبکر بیعت کهن 

. زنهی   قس  ب  خدان ک  کهریک نهدارر، رررنهت را مهی    : کور؟ رفتند می

ابوبکر . اید رر این هنگام بند  خدا   برارر پیامبر را کشت : حضرت فرمور

إذا : قلالوا ! إن أنا ل  أفعلل فمله؟  : فقال. باي : فقالوا له".ساکت کد   چیزن نگفت

وأبلو بکلر   . ن عبد اهلل وأخا رسولهإذا تقتمو: قال! واهلل الذي ال إله إال هو نضرب عنقک

 3".ساثت ال يتکم 

  از آن لالب تر این ک  رر اثبهات الوصهیة مسهعورن آمهده اسهت که        

امیرالمؤمنین را کشان کشان بررند ب  طرز ابوبکر   رفتند ک  باید بیعت 

ها لمع کدند تا مشت آن  تمام این. رست علی مشت بور   باز نبور. کنی

ابوبکر . رر رر ن رست ابوبکر قرار رهند، نتوانستند حضرت را باز کنند  
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تشریف آ رند للو   رست خور را بر ر ن رست بستة امیرالمهؤمنین به    

واهلل  ما رحمت أحدا قلط  : فروي عن عدي بن حات  أنه قال".عنوان بیعت کشیدند

ي   بلا : رحمتی عمی بن أبی طالب حين اتى به ممببا بروبه يقودونه إلى أبی بکلر وقلالوا  

: فرف  رأسه إلى السلماء  وقلال  : نضرب الذي فيه عيناک  قال: فإن ل  أفعل؟ قالوا: قال 

مد يدک : المه  إنی اشهدک أنه  أتوا أن يقتمونی فإنى عبد اهلل وأخو رسول اهلل  فقالوا له

فباي  فنبى عميه  فمدوا يده ثرها  فقبض عمى أناممه فراموا بنجمعه  فتحها فم  يقدروا  

"عميها أبو بکر وهی مضمومةفمسح 
1 

 .از ریدراه کیع  ه ، هیچ بیعتی حتی یک لحظ  ه  صورت نگرفت  است

قد اجمعلت األمّلة عملى أن    ":فرماید می کیخ مفید رر کتاب الفصول المختاره،

لل  يبلاي    : والمحققّون من أهل اإلمامة يقولون... أمير الموءمنين تنخّر عن بيعة أبی بکر

 2".ساعة قطّ

  . امت است ک  امیرالمؤمنین رر آن کش ماه بیعهت نکهرره اسهت    الماع

محققین از کهیع  بهر   . رویند ک  بیعت کرره است بعد از ه  اه  سنت می

 .این عقیده هستند ک  علی حتی یک ساعت ه  با خلفا بیعت نکرره است

  فروه بن  مرو

فهر ه بهن عمهر  از    : زبیر بن بکار رر کتاب الموفقیات خور مهى نویسهد  

فر ه رر رکاب رسهول خهدا    .اصحابى بور ک  زیر بار بیعت ابوبکر نرفت

لنگید   رر لنگها عم ه بر اسبى ک  خور بر آن مى نشست، اسبى ریگر 

                                                 
   422ص 3جالشافی  125صإهبات الوصية لممسعودي  - 1

 55الفصول المختاره ص - 2
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را ب  همراه مى آ رر تا رر راه رضاى خدا رر اختیهار رزمنهده اى ریگهر    

 .قرار رهد

ز فر ه، آقاى قوم خویش   مهررى ثر تمنهد   معتمهد بهور   ههر سهال ا      

ا  از . خرما به  رسه  زکهات مهى پرراخهت     1نخلستانهاى خور هزار  س 

یاران امیرالمومنین على بهور   رر لنهگ لمه  رر رکهاب آن حضهرت      

زبیر بن بکار پس از رکر این مطالب، از پرخا، فر ه نسبت به    2.لنگید

برخى از انصار، ک  ابوبکر را رر بیعتش یهارى راره بورنهد، سهخن رفته      

 .است

 3سعید اموى الد بن 

خالد بن سعید از سوى رسول خدا فرماندارى صنعاى یمهن را به  عههده    

زمانى ک  پیغمبر خدا از رنیا رفت، خالد همراه با ر  برارر،، ابان . راکت

ابوبکر از .   عمر، مح  خدمت خور را ترب کررند   ب  مدین  بازرشتند

؟ ههیچکس  براى چ  مح  ماموریت خورتان را ترب کررید: ایشان پرسید

                                                 
 185821گرم پس از گردثردن   تقريبا برابلر   151/185882وسق واحد وزن غالت برده  و يک وسق جو معادل است با - 1

 مترج . تفصيل بيشتر مطمب در ثتاب غايه التعديل دانشمند فقيه مرحوم سردار ثابمى آمده است . ست گرم امروز ما

. فروه بن عمرو از انصار و ثسى بود ثه بيعت عقبه و جنگ بدر و ديگر جنگهاى رسول خدا را درک ثرد 521الموفقيات ص - 2

 .آمده است 178ص 2شرح حالش در اسد الاابه ج
د از نوادگان عاص و از پيشگامان در اسالم بود او سومين يا چهارمين و بنابه قولى پنجمين نفرى بود ثه اسلالم  خالد بن سعي - 3

او از ثسانى بود ثه به حبشه مهاجرت . خالد بن سعيد پيش از ابوبکر مسممان شد: مى نويسد 148ابن قتيبه در معارف ص. آورد

خاللد و بلرادرانش پلس از وفلات     . ه دار صدقات مذحج و فرماندار صنعاء بودعهد  او و برادرانش از جانب رسول خداص . ثرد

 13سرانجام خالد در روز دوشنبه   دو شب به آخر جمادى اوللى سلال   . پامبر به مدينه بازگشتند و در جنگ شام شرثت ثردند

شرح نهلج البالغله    84ص 4اسد الاابه ج 215ص 1اصابه ج 211و328ص 1استيعاب ج. هجرى در اجنادين به شهادت رسيد

 15و 13ص 5ابن ابى الحديد ج



براى فرماندارى کایسهت  تهر از منتخبهین رسهول خهدا نمهى باکهد، بهر         

ما پسران احیح  پس از رسول خدا  :آنان پاسخ رارند. سرکارتان بررررید

خالد   برارر، ابان مدت زمهانى بها   . براى هیچکس ریگر کار نمى کنی 

 .ابوبکر بیعت نکررند

ررخهت   «ل بيلت پيامبلر  اهل »کهما  : ا  ضمن سخنانى ب  بنى هاک  رفت  بور

  1.تنا ر   با میوه هاى نیکو هستید، ما پیر  کما هستی 

ا  مى رفت رسول خهدا  . خالد تا ر  ماه رست بیعت ب  رست ابوبکر ننهار

مرا ب  فرماندارى بررزیده   تا زنده بور از آن سهمت برکنهارم نسهاخت     

ایشهان  ا  ضمن ریدارى با على بن ابیطالب   عثمان بن عفهان به    . است

اى فرزندان عبد مناز از حکومت   ریاسهت رل برکندیهد تها    : رفت  بور

 ریگران ب  آن رست یابند؟

این سخن خالد ب  رو، ابوبکر رسانیدند، ابوبکر ب  آن اعتنهایى ننمهور،   

 2. لى عمر کین  خالد را ب  رل ررفت

رر همان ایام ر زى خالد ب  خدمت امام رسید   رفت الازه بده تا با تهو  

بیعت کن  ک  ب  خدا قس  رر میان این مررم کسهى سهزا ارتر از تهو به      

  3.لانشینى پیغمبر خدا  لور ندارر

                                                 
 135ص 4شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 84ص 4اسد الاابه ج - 1

 1انسلاب االشلراف بلالذرى ج    51ص 5تهذيب تاريخ ابن عساثر ج 585ص 4وج4172ص 1ج تاريخ طبرى چاپ اروپا - 2

 .ثه نوشته است خالد بن سعيد مدتى با ابوبکر بيعت نکرد 588ص

 145ص 4تاريخ يعقوبى ج - 3
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سرانجام  قتى ک  بنى هاک  با ابوبکر بیعت کررند، خالد نیهز بها ابهوبکر    

  آنگاه ک  خلیف  ب  کام لشکر کشید، نخستین کسهى را که    . بیعت کرر

ا ب  عهده ا  رذاکهت، خالهد بهن    برکشید   فرماندهى یک چهارم سپاه ر

 لى عمر این انتخاب را نپذیرفت   زبان ب  اعتراض رشهور    . سعید بور

تو ا  را فرماندهى سپاه مى رهى، رر حالى ک  چنین   چنان کهرره  : رفت

  آن قدر رر رو، ابوبکر خوانهد تها اینکه      1!  آن حرفها را زره است؟

یج ، ابوبکر  ى را از فرماندهى رایش را نسبت ب  خالد بگررانید   رر نت

  2!سپاه برکنار ساخت   یزید بن ابوسفیان را ب  لایش بررزید

  3سعد بن  باده

سعد بن عباره را پهس از مهالراى سهقیف  چنهد ر زى به  حهال خهور،        

رذاکتند   سپس ب  رنبالش فرستارند ک  بیا   بیعت کن، ک  هم  مررم   

ب  خدا قسه  تها تمهام     :سعد پاسخ رار. بستگانت با ابوبکر بیعت کرره اند

ترکش  را ب  سوى کما پرتاب نکن    سنان نیزه ام را با خون کما رنگین 

چ  تصور کرره اید؟ تا زمانى ک  رست  . نسازم، با کما بیعت نخواه  کرر

                                                 
 135ص 1به طور مفصل در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد ج 4اسد الاابه ج - 1

 51ص 5ج تهذيب تاريخ ابن عساثر 4172ص 1و چاپ اروپا ج 585ص 4تاريخ طبرى ج - 2
او در بيعت عقبه و تمام جنگهلاى  . خورجى و انصارى و آقا و رديس قبيمه خورج بود... سعد بن عباده بن دلي  بن حارهه بن  - 3

پلرچ   . او مردى بخشنده و بلا گذشلت بلود   . پيامبر  بجو جنگ بدر ثه شرثتش در اين جنگ مورد اختالف است  شرثت داشت

ثه پيامبر پرچ  را از دستش گرفت و به پسر او ... امروز جنگ است و: انصار را در روز فتح مکه در دست داشت وفرياد برآورد

هجرى در زمان خالفت عمر و به وسيمه دو چوبه تيلر ثله درقملبش     15او در سال . تا زنده بود با ابوبکر بيعت نکردسعد . سپرد

 4و شرح حالش در اسلتيعاب ج  55نسبتش در جمهره ابن حوم ص. نشسته بود از پاى در آمد و در حوارين به خاک سپرده شد

 .آمده است 48و47ص 4اصابه ج 37و43ص



قبض  کمشیر را رر اختیار خور رارر، آن را بر فر  کما مهى کهوب    به     

ا آنجا ک  رر قدرت   توان راکهت  باکه ، بها    یارى خانواره   هواراران ، ت

ب  خدا قسه  ارهر   . کما مى لنگ    رست بیعت رر رست کما نمى رذارم

هم  لن   انس با ه  رر حکومت   زمامدارى کما همداستان کوند، مهن  

سر فر ر نمى آ رم   کما را ب  رسمیت نمى کناس    بیعت نمى کن  تها  

  1.حساب  رسیدرى کورهنگامى ک  رر رارراه عدل الهى ب  

چون سخنان سعد ب  رو، ابوبکر رسید، عمر رفت ا  را رها مکن تها بها   

ا  لج کرره   ممکن نیست ک  با  :اما بشیر بن سعد رفت. تابلو بیعت کند

کشتن ا  ه  به   . کما بیعت کند؛ ارر چ  لانش را بر سر این کار بگذارر

 .همین سارریها نیست

ک  تمامى فرزندان   خهانواره   رر ههى از   چ ، ا   قتى کشت  مى کور 

ا  را ب  حال خور، بگذاریهد  . افرار فامی    بستگانش با ا  کشت  کوند

 .ک  رها کررنش کما را زیانى نمى رساند؛ زیرا ک  ا  فعم یک تن است

راهنمایى بشیر را پذیرفتند   رسهت از سهعد برراکهت ، ا  را حهال خهور      

ز التماعاتشان کهرکت نمهى کهرر   رر    سعد ه  رر هیچیک ا 2.رذاکتند

نماز لمع    لماعت ایشان حاضر نمى رررید   رر اراى مناسک حج به   

                                                 
 4425ح 132ص 3ثنلو العملال ج   145ص 4تاريخ ابلن اهيلر ج   1822ص 1وچاپ اروپا ج 252ص 3تاريخ طبرى ج - 1

 .با هر ثدام از آنها روبرو مى شد  سالم نمى ثرد: در پايان آن آمده است  327ص 2سيره الحمبيه ج 11ص 1االمامه والسياسه ج
  158ص 1رياض النضره ج - 2
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این حال همچنان ارام  راکهت  . همراهى آنها   رر کنارکان ریده نمى کد

 .تا اینک  زمان ابوبکر ب  سر آمد   نوبت خمفت ب  عمر رسید

عبهاره را رر یکهى از    پس از اینک  عمر ب  خمفت رسید، ر زى سعد بن

سهعد هه    ! آههاى سهعد  :ر  به  ا  کهرر   رفهت    . کوچ  هاى مدین  رید

تو نبورى ک  چنین   چنهان  : خلیف  پرسید! آهاى عمر: بمفاصل  پاسخ رار

آرى من رفت  ام، حاال این حکومت را ب  تو سپرره : مى رفتى؟ سعد رفت

ب  خدا ک  . اکتی ب  خدا قس  ک  رفیقت را بیشتر از تو ر ست مى ر! ام؟

هر کس که  از همسهای  ا، خوکهش    : عمر رفت. از همسایگى تو بیزارم

از ایهن مسهال  غافه  نیسهت  ، به       : سعد رفهت ! نیاید، لا عوض مى کند

 .همسایگى کسى مى ر م ک  از تو بهتر باکد

ررى نگذکت ک  سعد رر همان ا ای  خمفت عمر راهى ریهار کهام کهد    

 ...1 

سهعد بهن عبهاره بها      :اب االکراز خور مى نویسهد بمررى رر کتاب انس

عمر مهررى را رر پهى سهعد به  کهام      . ابوبکر بیعت نکرر   ب  کام رفت

فرستار   ب  ا  رفت سعد را  ارار ب  بیعت کن   هر ترفند   حیل  اى ک  

مى توانى ب  کارریر؛ اما ارر آنها کاررر نیفتار   زیر بار بیعت نرفت، بها  

آن مرر ر  ب  کهام نههار   سهعد را رر حهوارین      !.یارى خدا ا  را بکش

                                                 
 3سليره حمبيله ج   4425ح 132ص 3ثنلو العملال ج   21ص 5ثر جتهذيب ابلن عسلا   125ص 4ق 3ج طبقات ابن سعد - 1

 327ص



ریدار کرر   بیدرنگ مسال  بیعهت را مطهرح کهرر   از ا  خواسهت تها      

با مررى از قهریش بیعهت    :سعد رر پاسخ فرستاره عمر رفت. موافقت کند

ارر بیعت نکنى تهو  : فرستاره، ا  را ب  مرگ تهدید کرر   رفت. نمى کن 

فرستاره چهون  ! تى ارر قصد لان  را بکنىح: سعد لواب رار. را مى کش 

مگر تو از هماهنگى با این امت خارلى؟ سعد : پافشارى ا  را رید، رفت

رر نتیجه ،  ! رر مورر بیعت، آرى، من حساب  بها ریگهران لداسهت   : رفت

فرستاره با کنیدن پاسخ قطعى ا ، تیرى ب  لانبش پرتهاب کهرر که  رگ    

  1.حیاتش را از ه  بگسیخت

آنها محمد بن مسهلم  انصهارى را به      :بصره العوام آمده استرر کتاب ت

محمد نیز ب  کام رفت   سعد بن عباره را بها  . این مه  مامور کرره بورند

 .تیرى از پاى رر آ رر   کشت

  نیز رفت  اند ک  خالد بن  لید رر همان هنگام رر کام بهور   ا  محمهد   

 2.بن مسلم  را رر کشتن سعد بن عباره یارى رار

از مدینه   . سعد بن عباره بیعت نکرر :مسعورى رر مر ه الذهب مى روید

بیر ن کد   ر  ب  کام نهار   رر آنجا رر سهال پهانزره  هجهرت کشهت      

  3.کد

                                                 
  55و52ص 3عقد الفريد ج 582ص 1انساب االشراف بالذرى ج - 1

 34تبصره العوام چاپ مجمس تهران ص - 2
 312و 311ص 4مروج الذهب ج - 3
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سعد بن عباره را با تیرى ک  رر قلبش نشست    از  :ابن عبدرب  مى روید

کعر مسئولیت لنیان بر ا  رریستند   با خواندن این . رنیا رفت  بور یافتند

ما سعد بن عباره، آقا   سر ر قبیل  خزره : کشتن سعد را ب  عهده ررفتند

 1.  با ر  تیر ک  رر قلبش نشاندی ، ا  را از پاى ررآ رری . را کشتی 

سعد بن عباره رر چال  اى نشست  بهور   :ابن سعد نیز رر طبقات مى نویسد

زه سعد را رر حهالتى  لنا.   اررار مى کرر ک  تر ر کد   رر رم لان رار

 2.ب  سبزى رراییده بور «بر اهر تير زهر آلود»یافتند ک  بدنش 

سعد بن عباره ن  با ابوبکر بیعت کهرر   نه  بها     :رر اسد الغاب  آمده است 

ا  ب  کام رفت   رر حوارین کام منزل رزیهد   سهرانجام رر سهال    . عمر

ست که  سهعد را   رر این اختمفى نی. پانزره  هجرت رر همانجا رررذکت

رر کنار آبریزى ک  ب  طهارت نشست  بور کشت  یافتند   بدنش ب  سبزى 

بستگان سعد از مرگ ا  بى خبر بورند تا اینک  از میان چاه . رراییده بور

کنیدند   چون رر آن چاه نگریستند کسى را  «به شعر»آبى خبر مررش را 

  3!رر آن ندیدند

 لهى از آنجها که     . ن عباره بست  کهد ب  این ترتیب رفتر زندرانى سعد ب

کشت  کدن چنین کخصیت یکدنده   مخالف بیبهاکى از سهوى حکومهت    

نوکهتن    ! زمامداران  قت، سوال برانگیهز   از حهوارثى بهور مورخهان    

                                                 
 451و425ص 2عقد الفريد ج - 1

 113المعارف ابوحنيفه دينورى ص 125ص 4ق 3طبقات ابن سعد ج - 2

 37ص 4اسد الاابه در شرح حال سعد بن عباده استيعاب ابن عبدالبر ج - 3



بازرویى مالراى آن را خو، نداکت  اند، از ایهن ر  لمعهى از آنهان از    

ا ناریده ررفت  انهد    بى اعتنایى رذکت    آن ر کنار این حارث  بزرگ با

رر هى نیز چگونگى کشت  کدن ا  را با مسائلى خرافى رره  آمیخته     

اما این قبی  رانشهمندان بها طهرح چنهین      1.آن را ب  لنیان نسبت راره اند

مسال  اى خرافى نگفت  اند ک  علت کین  کدید   رکمنى لنیان بها سهعد   

  انصهار، تیرههاى    چ  بوره   چرا رر میان آن همه  اصهحاب، از مههالر   

 .لانکاه آنان سین    قلب سعد را نشان  ررفت  است

     ارر این رانشمندان رر تکمیه  افسهان  خهور رر کتابههاى معتبهر خهویش       

مى نوکتند چون خورارى سهعد بهن عبهاره از بیعهت بها ابهوبکر   عمهر،        

پاکمرران   سررمداران لنیان را ناخو، آمد   از ایهن ر  به  نهابوریش    

ستند   تیرهاى مرربار زهرآلورکان را تا پر رر قلب ا  نشهاندند    کمر ب

 .ب  ریار ریگر، فرستارند، نکت  مبهمى رر این افسان  باقى نمى ماند

  2راویاب بیعش نکردب سعد

رانشمندان زیر راستان سرپیچى سعد را از بیعت با ابوبکر   عمر ب  طهور  

طبرى پیش از  : رره اندهاى خور آ مشر ح یا سربست    فشرره رر کتاب

عمر رر حهالى که  کهاخ  اى از ررخهت خرمها رر       :این مالرا مى نویسد

کدید، آزار کرره . رست راکت رر میان مررم رر مسجد پیغمبر نشست  بور
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ابوبکر، ک  فرمان  الیتعهدى عمر را رر رست راکت، رر آن لمع حاضهر  

  سهفار، خلیفه    ب  سخنان ! اى مررم :عمر ر  ب  مررم کرر   رفت. بور

مهن رر  : ا  مى رویهد . اطاعت کنید رو، رهید   از فرمانش رسول خدا

  1.خیر خواهى کما کوتاهى نکرره ام

راستى را، چ  مای  فر  است بین سخنان مزبور عمهر بها لبهه  ریهرى       

 ! سخنان ریر ز، ب  هنگام نوکتن  صیت نام  پیغمبر خدا

 مخالفین  الفش ابوبکر

 یخین را غیر مشروع می داند ، سیره ع لیامام 

رانسهت، چهرا رر ر ز کهوران     ارر امام علی خمفت آنان را مشر ع می 

کش  نفره  قتی س  بار ب  حضرت پشنهار رارند ک  بر طب  سنت ابهوبکر  

  عمر رفتار کند تا با ا  بیعت کنند، حضرت با قاطعیت تمام رر نمهوره    

اب خدا   سنّت پیامبر است اعمم کرر معیار   ممب حکومت من فقط کت

 .  با  لور این ر ، نیازى ب  ضمیم  کررن سیره ریگرى نیست

رونه  نقه     یعقوبی، تاریخ نویس معر ز اهه  سهنت ایهن قضهی  را ایهن     

لنا اهلل عميک  إن وليت هذا االملر  أن تسلير   : وخال بعمی بن أبی طالب  فقال":کند می

أسير فيک  بکتاب اهلل وسنة نبيله  : فقال. وعمر فينا بکتاب اهلل وسنة نبيه وسيرة أبی بکر

لنا اهلل عميک  إن وليلت هلذا االملر  أن تسلير فينلا      : فخال بعرمان فقال له. ما استطعت

لک  أن أسير فيک  بکتلاب اهلل وسلنة   : فقال. بکتاب اهلل وسنة نبيه وسيرة أبی بکر وعمر
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ته األولى  فنجابه مرل الجواب نبيه وسيرة أبی بکر وعمر  ه  خال بعمی فقال له مرل مقال

األول  ه  خال بعرمان فقال له مرل المقالة األولى  فنجابه مرل ما ثان أجابله  هل  خلال    

إن ثتاب اهلل وسنة نبيله ال يحتلاج معهملا إللى     : بعمی فقال له مرل المقالة األولى  فقال

ه القلول   فخلال بعرملان فنعلاد عميل    . أنت مجتهد أن تووي هذا االمر عنی. إجيرى أحد

 1."فنجابه بذلک الجواب  وصفق عمى يده

ما با تو بیعت : عبد الرحمن بن عوز آمد پیش علی بن أبی طالب   رفت

کنی  ب  کرطی ک   قتی حکومت ب  رست تو رسید، به  کتهاب خهدا،     می

من فقهط بهر   : امام فرمور. سنت پیامبر   ر ، ابو بکر   عمر رفتار کنی

ان ک  تهوان رارم رفتهار خهواه      ؛ تا اندازهطب  کتاب خدا   سنت پیامبر

مها بها تهو بیعهت     : عبد الرحمن بن عوز رقت پیش عثمهان   رفهت   .کرر

کنی  ب  کرطی ک   قتی حکومت ب  رست تو رسید، به  کتهاب خهدا،     می

بر : عثمان رر لواب رفت. سنت پیامبر   ر ، ابو بکر   عمر رفتار کنی

ر   عمر با کما رفتار خهواه   طب  کتاب خدا، سنت رسول   ر ، ابو بک

 .کرر

عبدالرحمن ر  باره رفت پش امام   همان لهواب ا ل را کهنید، ر  بهاره    

. رفت پیش عثمان   بازه  همان سخنی را رفت که  بهار ا ل رفته  بهور    

بران بار سوم پیش علی بن أبی طالب رفت   همان پشهنهار را رار، امهام   

رر میان ما هست، هیچ نیازن   قتی کتاب خدا   سنت پیامبر :علی فرمور
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کنی ک  خمفهت را    تو تم، می  ب  عارت   ر ، کسی ریگرن نداری ،

 .از من ر ر کنی

بران بار سوم پیش عثمان رفت   همان پشنهار ا ل را رار   عثمهان هه    

عبدالرحمن رست عثمان را فشرر   خمفت را ب  . همان لواب ا ل را رار

 .ا  رار

ر مسند، قضی  را از زبان عبد الرحمن بن عوز این احمد بن حنب  نیز ر

عن أبی وادل قال قمت لعبد الرحمن بن علوف ثيلف بلايعت     ":کند رون  ر ایت می

عرمان وترثت  عميا قال ما ذنبی قد بدأت بعمی فقملت أبايعلک عملى ثتلاب اهلل وسلنة      

ان رسوله وسيرة أبی بکر وعمر قال فقال فيما اسلتطعت قلال هل  عرضلتها عملى عرمل      

 1."فقبمها

چطور کد ک  با عثمان : روید ب  عبد الرحمن بن عوز رفت  أبی  ائ  می

من رناهی ندارم، مهن به    : بیعت   علی را رها کررید؟ عبد الرحمن رفت

کن  ب  کرطی ک  ب  کتاب خدا، سنت رسول  علی رفت  ک  با تو بیعت می

به  عثمهان    .«تلوان   نملی »:  ر ، ابی بکر   عمر رفتار کنی، علی فرمهور 

 .ا  قبول کرر  پشنهار رارم،

معنان سخن امام این است ک  کتاب خدا   سنت رسول نقصی ندارند تها  

نیاز باکد ک  عارت   سیره کسی ریگرن را ب  آن ضهمیم  کنهی ؛ یعنهی    
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رانه    محهال اسهت که       ها را مشر ع نمهی  این ک  من سیره   ر ، آن

 . عیت ندارر ،  ارر اسمم کن چیزن را لزء اسمم نبوره   رر اسمم مشر

  عبد الرحمن بن عوز نیز کاممً بر این مطلب  اقف بور ک  امهام علهی   

پذیرر   هررز زیر بار آن نخواهد رفهت؛ از ایهن ر ،    چنین کرطی را نمی

این پشنهار را رار تا عممً خمفت را از امام ر ر کرره باکهد   آن را به    

 .فت را بران ا  ر خت  بورندکسی  ارذارر ک  از قب  لام  خم

رانسهت،   ارر امیرالمؤمنین خمفت   سیره   ر ، آن ر  را مشهر ع مهی  

کهرر   قطعاً رر آن موقعیت حساس پشنهار عبدالرحمن بن عوز را رر نمی

 تا مجبور نباکد بیش از ر ازره سال ریگر خان  نشین باکد 

ی کهدار    باز حتی رر زمان حکومت ظاهرن خور،،  قتی ربیعة بن أبه 

خثعمی ب  آن حضرت پشنهار رار ک  من رر صورتی با کما بیعت خهواه   

کرر ک  بر طب  سنت ابو بکر   عمهر رفتهار کنهی، حضهرت نپهذیرفت        

ويمک لو أن أبا بکر وعمر عمال باير ثتاب اهلل وسنة رسول اهلل ل  يکونا عملى  ":فرمور

"....شئ من الحق فبايعه
1 

ر بر خمز کتاب خدا   سنت پیهامبر عمه    ارر ابو بکر   عم!  ان بر تو

 تواند راکت  باکد؟ کرره باکند، چ  ارزکی می

 داند  لى  لفاى گذعته غاصب  الفش مى
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علی براى خمفت خلفاى رذکت  مشر عیتى قائ  نیست   آنان غاصهب   

رانهد، همهان طهورى که  رر نامه  خهور به  عقیه           خمفت ح  خور مهى 

عَنِّی الْجَوَازِي فَقَدْ قَطَعُلوا رَحِمِلی وَ سَلمَبُونِی سُلمْطَانَ ابْلنِ      فَجَوَتْ قُرَيْشاً ":نویسد مى

خدا قریش را به  کیفهر زکتیهایشهان عهذاب کنهد، آن هها پیونهد         1."أُمِّی

 . را از من ربورند «پيامبر»خویشا ندى مرا بریدند،   حکومت فرزند ماررم

 داند  لى  الفش ابو بکر را حکومش استبدادى مى

رانهد؛ بلکه     یر خمفت خلفا را مبتنى بر اساس رموکراسى نمىحضرت ام 

صراحت رارر ک  حکومت را ب  استبدار قبض  کررند؛ همان طورى ک  رر 

ولکنّک استبددت عمينا باألمر وثنّا نرى لقرابتنلا ملن   ":خطاب ب  ب  ابوبکر فرمور

  2."رسول المّه نصيباً حتّى فاضت عينا أبى بکر

خمفهت  ،  کررى   بخاطر لایگاه من با رسول اکرم تو رر ح  من استبدار

ح  مسل  من بور، ک  قطرات اکک ابوبکر بها کهنیدن ایهن سهخن علهى      

 .سرازیر رشت

وغصبونی حقی  وأجمعلوا عملى منلازعتی     ":فرمور علی ابى الحدید ک  حضرت

  3."أمرا ثنت أولى به

                                                 
  35نهج البالغة رق  - 1
ثتلاب   1758ح 742چاپ جديلد ص  152ص 5مسم  جصحيح ة خيبر ثتاب الماازي با غوو 84ص ۲جصحيح البخارى  - 2

 الجهاد باب قول النبی النورَث ما ترثناه صدقة
 315ص 2ج112 ص 2شرح نهج البالغة البن أبی الحديد ج - 3



بهورم  تر  قریش ح  مرا غصب کررند   رر امر خمفت ک  از هم  کایست 

 .با من ب  نزاع برخاستند

بنهها بهه  ابههن قتیبهه   قتههى ابههو بکههر قنفههذ را نههزر علههى فرسههتار   بهه    

"يدعوث  خميفة رسول اهلل":ا رفت
1  

 .خلیف  پیامبر تو را احضار کرره است

  "لسري  ما ثذبت  عمى رسول اهلل":على رر پاسخ فرمور 

 . نامیدید  چ  ز ر بر پیامبر ررامى رر غ بستید   خور را خلیف  ا

سلبحان  : أمير المؤمنين يدعوث   فرف  عمی صوته فقال: عد إليه فقل: ه ّ قال أبو بکر"

 ."اهلل لقد ادعى ما ليس له

: به  ا  بگهو  : ابو بکر براى مرتب  ر م قنفذ را نزر علهى فرسهتار   رفهت   

على با کنیدن این سخن فریهار بهر   . امیرالمؤمنین تو را احضار کرره است

 .ن اللّ  چ  ارعاى بى لایى کرره استسبحا: آ رر

 یا  لى در میاب مهاجرین و انصار بود؟آ

مهاه از   6مگر ن  این است ک  على بنا ب  نق  بخارى   مسهل  تها مهدت    

ول  يکلن يبلاي    ... وعاشت بعد النبی  ستة أشهر":بیعت با ابوبکر خور رارى نمور

زند بور   رر طول ماه  6حضرت فاطم  بعد از رحلت پیامبر 2."تمک األشهر

  .این مدت على با ابوبکر بیعت ننمور

                                                 
  12اإلمامة والسياسة ص - 1

 152ص 5صحيح مسم  ج 84ص 5صحيح البخاري ج - 2



 
 
 
 
 

 
 147 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

فم  يبايعله عملیّ سلتة    : فقال رجل لموهري":بنا ب  نق  عبد الرزا  استار بخارى

 1."ال  وال أحد من بنی هاش : أشهر؟ قال

مهاه بیعهت    6آیا ررست است که  علهى رر طهول   : مررى ب  زهرى رفت

ى هاک  رر طهول ایهن مهدت    ن  على   ن  هیچیک از بن: نکرر؟ پاسخ رار

 .بیعت نکررند

ابهن اثیهر رر ر     همین تعبیر را بیهقى رر سنن، طبهرى رر تهاریخ خهور     

 2.اند کتاب رلال   تاریخ خور نق  کرره

ولعنلة المّله عملى ثللّ إجملا       ":روید مى ابن حزم از علماى بزرگ اه  سنت

 3."يخرج عنه عمى بن أبى طالب ومن بحضرته من الصحابة

دا ند بر آن الماعى ک  علهى   همراههانش رر راخه  آن المهاع     لعنت خ

 .نباکند

 سیره ابوبکر و  مر در ماجرای  وارج  رد

کبی  همین سخنان از حضرت رر مالران خهواره   بعهد از به  خمفهت      

ولما خرجت الخوارج من الکوفة أتلى عميلا   ":رسیدن حضرت نیز نق  کده است

أولياء من واليت وأعداء من عاديت فشرط له  فيله   أصحابه وشيعته فبايعوه وقالوا نحن

سنة رسول اهلل فجاءه ربيعة بن أبى شداد الخرعمی وثان شهد معه الجمل وصلفين ومعله   

عمى سنة أبلى  »: فقال ربيعة« باي  عمى ثتاب اهلل وسنة رسول اهلل »:فقال له. راية خرع 

باير ثتاب اهلل وسنة رسلول  ويمک لو أن أبا بکر وعمر عمال »: قال له عمی. «بکر وعمر
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فبايعه  فنظر إليه عمى وقال أما واهلل لکننى بلک وقلد   . «اهلل ل  يکونا عمى شئ من الحق

نفرت م  هذه الخوارج فقتمت وثننی بک وقد وطئتک الخيل بحوافرها فقتل يلوم النهلر   

  1."م  خوارج البصرة

یهاران     قتی ک  خواره بر ضد امیرمومنان کوریدند، حضرت ب  نزر    

: طرفداران خویش آمدند   ایشان ر باره با حضرت بیعت کررند   رفتند

ما با هرکس ک  ر ست باکی ر ست بوره   با هرکس رکمنی کنی رکمن 

هستی ؛ پس با ایشان چنین قرار رار بست ک  ب  سنت رسهول خهدا عمه     

ربیعة بن ابی کدار خثعمی ک  رر لم    صفین همراه حضرت  سنماید؛ پ

  پرچ  قبیل  خثع  را ب  همراه راکهت به  نهزر حضهرت آمهد؛ پهس        بوره

با من بیعت کن ب  کرط کتاب خدا   سهنت رسهول   : حضرت ب  ا  رفتند

 ان : بر سنت ابو بکر  عمر؛ پس حضهرت فرمورنهد  : خدا؛ اما ربیع  رفت

برتو؛ ارر ابو بکر   عمر ب  غیر کتاب خدا   سنت پیامبر ا  عمه  کهرره   

 . ر ح  نبوره اندباکند رره ان ب

پس با امیر مومنهان بیعهت نمهور؛ سهپس حضهرت به  ا  نگهاهی کهرره          

قس  ب  خدا ک  من تو را می بین  ک  همراه با خواره ب  لنهگ  : فرمورند

من آمده ان   کشت  کده ان؛ پس تو را می بین  ک  س  اسب هها تهو را   

 . لگد مال کرره است

 !!! کشت  کد  پس رر ر ز نهر ان همراه با خواره بصره 

                                                 
 55ص ۴جتاريخ الطبري  - 1



 
 
 
 
 

 
 142 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

 حضرت امیر ، ابوبکر را فردی مستبد می دانستند 
ولکنّک استبددت عمينا باألمر وثنّا نرى لقرابتنا من رسول المّه نصيباً حتّى فاضت عينا "

"....أبى بکر
1 

تو رر امر خمفهت  : امیرالمؤمنین علی ب  ابوبکر فرمور  :بخارن می روید

بواسط  قرابهت   خویشها ندیمان بها    با ما مستبدان  برخورر نمورن   ما 

 رسول خدا معتقدی  ک  ح    نصیبی رر خمفت بعد از رسول خدا راریه  

 .   تا اکک از چشمان ابوبکر لارن کد «اين ثممات را حضرت فرمودند»

استبددت عمينا باألمر وثنّا نحن نرى لنا حقّاً لقرابتنلا ملن   ":رر صحیح مسل  آمده 

"....رسول المّه
2 

تو رر امر خمفت با ما مستبدان  برخهورر  : لمؤمنین ب  ابوبکر فرمورامیرا 

نمورن   ما بواسط  قرابت   خویشا ندیمان با رسول خهدا معتقهدی  که     

 .ح   خمفت بعد از رسول خدا از آنو ماست

 به  مر و ابوبکر در غصب  الفش  نیالمومن ریا تراض ام
  3."یدفعهاعنّيأنّه ال  عمر  لظننت نيوب نهيولو ال خاصّة ما ثان ب"

ابوبکر   عمر نبور، امر خمفت را از مهن رفهع    انیم  هیارر آن ارتباط  

 . کررند نمى
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  نهملا يعملر  وأملر قلد عقلداه ب     نيوب نهيولوال خاصّة ما ب":عبارت طبرى آمده رر

  1."دفعهايلظننت أنّه ال 

بکر   ابهو  انیه سرّى بور که  م  مانیک  مانع خمفت من کد، همان پ آنچ 

 .عمر منعقد کده بور

 اسش  یحق  الفش با  ل: ا تراف ابوبکر

 توسط امام حسن ،پایین کشیدن ابوبکر از منبر

وحلدهنی عبلد اهلل بلن    ":نویسهد  عمم  بمررن رر کتاب انساب اتکراز می

خطب أبو بکر يوماً فجلاء  : صالح عن حماد بن سممة عن هشام بن عروة عن عروة قال

2".ليس هذا عن مأل منا: فقال عمی. عن منبر أبی انول: الحسن فقال
 

از منبر پهدر مهن   : خواند، امام حسن آمد   فرمور ر زن ابوبکر خطب  می

 .این کار ا  ب  رستور ما نبوره است: علی رفت. بیا پایین

 بررسی سند روايت

 3".عبد اهلل بن صالح بن مسم  العجمی هقة من التاسعة":عبد اهلل بن صالح

 .مورر اعتمار   از طبق  نه  ر ات است بن صالح، عبد اهلل

4"...حماد بن سممة بن دينار اإلمام أبو سممة أحد األعالم":حماد بن سممة
 

 .حمار بن سلم ، پیشوا   یکی از مشاهیر است

                                                 
 213ص يالطبر ريالمسترشد محمد بن جر - 1
 383ص 1أنساب األشراف ج - 2
 .1285 - 1215ناشر دار الرشيد سوريا الطبعة األولى 3382ح 318ص 1تقريب التهذيب ج - 3
سلة عملو جلدة    ناشر دار القبمة لمرقافة اإلسالمية مؤس 1441ح 322ص 1ج الکاشف فی معرفة من له رواية فی الکتب الستة - 4

 م1224هل 1213الطبعة األولى



 
 
 
 
 

 
 131 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

... هشام بن عروة أبو المنذر وقيل أبو عبد اهلل القرشی أحلد األعلالم  ":هشام بن عروة

 1".فی الحدي  قال أبو حات  هقة إمام

مورر اعتمهار    : هشام بن عر  ، یکی از مشاهیر عل  است، ابو حات  رفت 

 .رر عل  حدیث، پیشوا بور

قال بلن سلعد ثلان فقيهلا عالملا ثريلر       ... عروة بن الوبير أبو عبد اهلل":عروة بن زبير

 2".الحدي  هبتا منمونا

ر رر نق  ر ایهت  عر   بن زبیر، فقی ، رانشمند، مورر اعتما: ابن سعد رفت 

 .رار بور، ر ایات زیارن نق  کرره است   امانت

بنابراین سند ر ایت کامم صهحیح   را یهان آن از بزررهان اهه  سهنت      

 .هستند

ابن لوزن حنفی رر کتاب المنتظ ، أبوسعید آبهی رر نثهر الهدرر، محهب     

الدین طبرن رر الریاض النضر ، لمل الدین سیوطی رر لامع اتحاریهث  

قعد أبو بکلر عملى منبلر رسلول اهلل     : حدهنا هشام بن عروة عن أبيه قال":سندنوی می

فجاءه الحسن بن عمی فصعد المنبر وقال انول عن منبر أبی فقال له أبو بکر منبر أبيلک  

 3".ال منبر أبی فقال عمی وهو فی ناحية القوم إن ثانت لعن غير أمري

                                                 
 .5274ص 337ص 4الکاشف ج - 1

 3775ص 3774ص 4الکاشف ج - 2

 1نرلر اللدر فلی المحاضلرات ج     1358ناشر دار صادر بيروت الطبعلة األوللى   71ص 2المنتظ  فی تاريخ المموک واألم  ج - 3

ناشر  128ص 4م الرياض النضرة فی مناقب العشرة ج4112هل1242لبنان الطبعة األولى ناشر دار الکتب العممية بيروت  447ص

  23ص 13ج سيوطیم جام  االحادي  1225دار الارب اإلسالمی بيروت الطبعة األولى



آمد   بر منبهر بهاال    ابوبکر بر منبر رسول خدا نشست  بور، حسن بن علی

این منبر پهدر تهو   : از منبر پدر من پایین بیا، ابوبکر رفت: رفت   فرمور

ان رر میهان مهررم نشسهت  بهور      است ن  منبر پدر من، علی ک  رر روک 

 .این کار ا  ب  رستور من نبوره است: فرمور

 ا ترافش ابوبکر در مورد  الفتش 

بررارید ک  من بهتهرین کهما    روید رست از من می ابوبکر رر چندین لا

  1.نیست  رر حالی ک  علی رر میان کماست

  .بهترین کما نبورم  رهبرن کما را پذیرفت  رر حالی ک 

 2".أقيمونی ولست بخيرث  ":  رر ر ایت ریگرن رفت  است

که  مهن بهتهرین    « ب  سراغ کخص بهتر از من بر یهد »من را رها کنید  

 .افرار، بین کما نیست 

اى مررم من بر کما  الى کدم   : ا لین خطب  ى خور چنین رفت مثم رر

 3.بهترین کما نیست 

عذر مرا بپذیرید زیرا من بهترین کهما نیسهت  رر حالیکه     : ابوبکر رفت 

 4.على رر میان کماست

                                                 
 422ص 4صراط المستقي  ج 421ص 8احقاق الحق ج 411ص 3تاريخ طبري ج - 1

تفسلير   152ص 1نهلج لممعتوللی ج  شرح   71تاريخ الخمفاء ص  551ص 4سيرة ابن هشام ج 183ص 5مجم  الووادد ج  - 2

المعجل    32المعيار والموازنة لإلسکافی ص 31ص 1اإلمامة والسياسة ج 35ص 1السير الکبير لمشيبانی ج 474ص 1القرطبی ج

 531ص 5ثنو العمال ج 457ص 7األوسط لمطبرانی ج

 52صتاريخ الخمفاء سيوطى  - 3

 شرح التجريد قوشجى - 4
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  1."ولّيتک  وَ لَستُ بخيرث ":اعتراز ابوبکر برعدم افضلیت خویش

 . ترین کما نبورم رهبرن کما را پذیرفت  رر حالی ک   به

  2."أقيمونی ولست بخيرث  ":  رر ر ایت ریگرن رفت  است

ک  من بهترین افرار، بهین    «به سراغ شخص بهتر از من برويد»من را رها کنید

 . کما نیست 

ابن لوزى رر مناقب أحمد از قول پسر أحمد بن حنبه  ایهن چنهین نقه      

ما تقول فی .. بی بحدي  سفينه فقمتحدهت أ: عبد اهلل بن أحمد بن حنبل يقول ":کرره

عمیّ من أهل بيت : فعمیّ؟ قال: فی الخالفة أبو بکر وعمر وعرمان  فقمت: التفضيل؟ قال

 3."ال يقاس به  أحد

را نق   «سفينه » بران پدرم حدیث: روید عبداهلل فرزند احمد بن حنب  می 

نظرت رالع ب  فضیلت اضحاب بعد از پیهامبر  : کررم   از ا  سئوال کررم

رر رابط  با خمفت رر مرحل  ا ل، فضیلت با ابهوبکر    : چیست؟ ا  رفت

حضهرت علهی چه      پهس : بعد از ا  با عمر   بعد با عثمهان اسهت؛ رفهت    

                                                 
 31بيلروت تلاريخ مدينلة دمشلق ج     دار الجيلل  112يل مختمف الحدي  البلن قتيبلة ص  تنو 184ص 3طبقات ابن سعد ج - 1

غريب   454ص 3تخريج األحادي  واآلهار لمويعمی دار ابن خويمة الرياض وغريب الحدي  لمخطابى تفسير القرطبی ج  312ص

والموازنة ألجعفر اإلسلکافی   المعيار 54السقيفة وفدک ص 13ص 5العقد الفريد ج 44اإلمامة والسياسة ص  35ص 4الحدي  ج

 452ص 5البداية والنهاية ج 535ص 5ثنو العمال ج 55ص 4وج 152ص 1شرح نهج البالغه ابن أبی الحديد ج  32ص
تفسلير    152ص 1شرح النهج لممعتوللی ج  71تاريخ الخمفاء ص  551ص 4سيرة ابن هشام ج 183ص 5مجم  الووادد ج - 2

المعجل    32المعيار والموازنة لإلسکافی ص 31ص 1اإلمامة والسياسة ج 35ص 1بانی جالسير الکبير لمشي 474ص 1القرطبی ج

 531ص 5ثنو العمال ج 457ص  7األوسط لمطبرانی ج
 153مناقب االمام أحمد البن الجوزي ص - 3



حضرت علی ک  از اه  بیت محسوب کده   هیچ کس را  :کور؟ رفت می

 . نیست   «اهل بيت»مقایس  با آنها تاب 

 : بسیارن از صحاب    تابعین قائ  ب  افضلیت حضرت علی بورند

روى الترمذي  بإسناده عن ":ترمذن با اسنار خور از عایش  ر ایت کرره است

أيّ النلاس ثلان أحلبّ إللى     : دخمت م  عمّتی عمى عادشة فسنلت: جمي  بن عمير قال

"....زوجها: من الرجال؟ قالت: فقيلفاطمة  : رسول المّه؟ قالت
1  

ام، عایش  را ممقهات نمهورم   از ا     همراه عم : روید لمیع بن عمیر می

محبوب ترین اکخاص رر نزر رسول خدا چ  کسهی اسهت؟   : سئوال کررم

محبوب ترین زنها رر نهزر ا  فاطمه    از مهرران    : عایش  رر پاسخ رفت

 .   کوهر، حضرت علی

  ."هذا حدي  حسن غريب":روید حدیث می ترمذن بعد از نق 

 . این حدیثی است حسن  عجیب

ليس تفضيل عمی برفض وال هو ببدعة  بل قد ذهب إليه خمق ملن  ":رهبی می روید

  2."الصحابة والتابعين

افض  رانستن حضرت علی ن  رفض است   ن  بدعت، بلکه  رر ههی از   

 . صحاب    تابعین بر این عقیده هستند

                                                 
ن عبلد  االسلتيعاب  ً ابل  .  157  ص 3هلل   ج   215و المستدرک   حاث  نيشابوري متوفاى  354  ص 5سنن الترمذي  ج  - 1

 .1827  ص 2هل   ج  254البر متوفاى 

  .  257ص  15سير أعالم النبالء   ج  - 2
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بر از علمهاء بهزرگ أهه  سهنت رر کتهاب االسهتیعاب که  از        ابن عبد ال

وروي علن سلممان  وأبلی ذر     ": معتبرترین کتاب هان رلالى است نق  کهرره 

أنّ عمی بلن أبلی طاللب    : والمقداد  وخباب  وجابر  وأبی سعيد الخدري  وزيد بن أرق 

  1."أوّل من أسم   وفضمه هؤالء عمى غيره

باب   لابر   ابو سعید خدرن   زیهد بهن   از سلمان   ابورر   مقدار   خ

علی ابن ابی طالب ا لین کسی بور ک  اسمم : ارق  ر ایت کده است ک 

را بهر   «حضرت عمی» ا « صحابه اي ثه اسمشان در باال آمد»   آن رر ه. آ رر

 .   ریگران افض    برتر می رانستند

د األنبيلاء  فلذهب   اختمف المسممون فی من هو أفضل الناس بع":ابن حزم می روید

إلى أن أفضل األمة بعد : بعض أهل السنة وبعض المعتولة وبعض المرجئة وجمي  الشيعة

وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة وعن جماعة . عمی بن أبی طالب: رسول اهلل

 2 ."من التابعين والفقهاء

ختمز رر این ک  بعد از انبیاء بهترین مررم چ  کسی است بین مسلمین ا 

نظر  لور رارر، بعضی از معتزل    بعضی از مرلئ    تمامی کهیعیان بهر   

  . این اعتقارند ک  افض  امّت بعد از رسول خدا حضرت علی مهی باکهد  

ما این ر ایت را ب  عنوان نصّ از بعضی صحاب    رر ههی از تهابعین     

 .فقها نق  نموری 

 مخالفش صحابه با نصب ابوبکر 

                                                 
 1121ص  3اإلستيعاب فی معرفة األصحاب ج - 1
   181ص 2الفصل فی الممل والنحل ج - 2



حلين تلوفى المّله نبيّله أنّ األنصلار      : عن عمر ...  " :می کند بخارن از عمر نق 

  1."خالفونا  واجتمعوا بنسره  فى سقيفة بنى ساعدة وخالف عنّا عمى والوبير ومن معهما

 «وقتی خواستي  براي ابوبکر بيعلت بگيلري   »زمانی ک  رسول خدا از رنیا رفت،

ده لمهع کهدند     انصار با ما مخالفت نمورند   همگی رر سقیف  بنی ساع

 . همچنین علی   زبیر   همراهانشان با ما مخالفت کررند

تخمّف عن بيعة أبی بکر قوم من المهاجرين واألنصار  وملالوا  ":یعقوبی نق  می کند

العباس بن عبد المطمب  والفضل بن العبلاس  والوبيلر بلن    : م  عمی بن أبی طالب  منه 

اد بن عمرو  وسممان الفارسی  وأبوذر الافاري  العوام بن العاص  وخالد بن سعيد  والمقد

 2."وأبی بن ثعب وعمار بن ياسر  والبراء بن عازب 

عده ان از مهالرین   انصار از بیعت کررن با ابوبکر سهر بهاز زرنهد        

: مای  بورند ک  با علی بیعت کنند ک  بعضهی از آنهها عبهارت بورنهد از    

زبیهر بهن عهوام بهن عهاص،      عباس بن عبد المطلب،   فض  بن عباس،   

 خالد بن سعید،  مقدار بن عمر ،  سلمان فارسی،  أبوررغفارن،  عمار 

 . بن یاسر،   براء بن عازب،   أبی بن کعب

لما بوي  أبو بکر واستقر أمره  ندم قوم ملن األنصلار    ":زبیر بن بکار نق  می کند 

  3."ا باسمهعمى بيعته والم بعضه  بعضاً وذثروا عمى بن أبی طالب وهتفو

                                                 
 ثتاب المحاربين باب رج  الحبمى من الونا 45ص 8صحيح البخارى ج - 1
 يفة بنی ساعدة و بيعة أبی بکرباب خبر سق 142ص 4ج تاريخ اليعقوبی - 2

 583صالموفقيات  - 3
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زمانی ک  مررم با ابوبکر کررند   خلیف  کد عده ان از انصهار از بیعهت   

کررن با ا  پشهیمان کهدند   بعضهی از آنهان بعهض ریگهر را مممهت          

  از علهی بهن ابهی     «چرا به ما گفتيد با ابوبکر بيعت ثنلي  »سرزنش می کررند

و از او به نيکی »طالب سخن می رفتند   نام ا  را با صدان بلند می بررند 

  .«ياد می ثردند و فضادل او و لياقت او را براي منصب خالفت بيان می ثردند

به    ابوبکر رر نزر عبّاس عمون بزرروار پیامبر اسمم 1:ابورافع می روید

      ابورافهع   .اعتهراز کهرره اسهت    خمفتِ امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالهب 

  بکربیعت کررند، کنیدم ک  ب  عبّهاس  بعد از این ک  مررم با ابو: می روید

فرزندان عبدالمطلب   ا الرِ آن هها   آیا می رانی ک  رسول خدا: می رفت

       : را رِرر آ رر   کما رر لمع آنان حضور راکتی   رسول خهدا فرمورنهد  
به راستی خداوند  پيامبري را مبعوث نکرده جو اين ثه براي ! اي فرزندان عبدالمطمب»

پس چه ثسی از شما بلا  . دانش برادر و وزير و وصیّ و خميفه قرار داده استاو از خان

 «من بيعت می ثند تا برادرم و وزير و وصیّ و خميفه ي من در ميلان خانلدان  باشلد؟   

در اسلالم   ! اي فرزندان عبدالمطمب »:سپس فرمور! هیچ کس از کما پاسخ ندار

آينه رهبري و مقامِ بمندِ خالفت به دستِ جمودار باشيد نه دنباله رو؛ به خدا سوگند  هر 

پس رر این هنگام، علی ایستار    «!وآن گاه پشيمان می شويد. غير شما می افتد

 ان  .با آن حضرت، با تول  ب  کرطی ک  پیهامبر کهرره بهور، بیعهت کهرر     

 .بلی: آیا این لریان را قبول رارن؟ رفت عبّاس

                                                 
 ابن عساثر 82و 21ص1ج ترجمة االمام عمی بن ابی طالب - 1



به  ایهن مطلهب     «عبلاس  ابلن »رر عصر خمفتش، رر رفتگویش بها   «عمر»

اى ابن عباس ، پدر تو عموى پیهامبر اسهت      :تصریح کرر   چنین رفت

چله  : يعنى »چ  بازراکت قوم   قبیل  کما را از کماها؟ . تو پسر ع  پیامبر

ابهن عبهاس   « ؟!شد ثه قريش  ثه قبيمه شمايند  شما را براى خالفت انتخاب نکردند

؛ آنها کراهت راکتند کما بر آنهها  من مى ران : عمر رفت !نمى ران : رفت

چرا چنین است رر حهالى که  مها بهراى     : ابن عباس رفت ...حکومت کنید

 ؟!آنها خیر   نیکى هستی 

کراهت رارند پیامبرى با خمفت رر خاندان کما ! خدایا بیامرز: عمر رفت

کمایید کما بگوییهد ابهوبکر ایهن    . باکد، آنگاه سبب فخر   مباهات کور

لیکن ابوبکر عاقمن  ترین کارى را که  به    ! ن  ب  خدا قس  .کار را کرر

 1...رستش رسید انجام رار

اى ابهن عبهاس،    :رر ر ایتى ریگر عمر، خطاب ب  ابن عباس چنین رفهت  

 ؟.را از کماها «قريش»رانى پس از پیامبر چ  بازراکت قوم کما  مى

ارهر   :نخواست  پاسخ این پرسهش را بهده    رفهت    : ابن عباس مى روید

 !.مرا آراه مى سازر «عمر»سبب آن را ندان ، امیرالمومنین

خمفهت را بها    «بنى هاشل  »آنها کراهت راکتند رر خاندان کما : عمر رفت

   «يعنى آنکه ه  نبوت در خانلدان شلما باشلد و هل  خالفلت     »نبوت لمع کنند 

بهدین سهبب قهریش    . آنگاه کما بر قوم   قبیل  خور فخر   مباهات کنیهد 
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خور خلیف  انتخاب کرر؛   رر انتخاب خور راه راست پیمور   موف  براى 

 !کد

  بر مهن   ارر الازه مى رهى! یا امیرالمومنین: رفت : ابن عباس مى روید

 !غضب نمى کنى سخن بگوی 

 .ابن عباس سخن بگو: عمر رفت

اما اینک  رفتى قریش براى خور ! اى امیرالمومنین :رفت : ابن عباس روید

         یار کهرر   رر انتخهاب خهور راه راسهت پیمهور   موفه  کهد       خلیف  اخت

مى کرر همان کهس   چنانک  قریش براى خور انتخاب «:در جواب مى گوي »

را ک  خداى عز ل  براى این کار بررزیده بور، راه راست را پیموره بور 

قریش کراهت راکتند خمفت با نبهوت  :   اینک رفتى  .  موف  کده بور

     ما لمع کور؛ خدا ند ررباره قومى ک  کراههت راکهتند چنهین     رر خاندان

 "ذلک بانه  ثرهوا انول اهلل فاحبط اعماله ":مى فرماید

ک  کراهت راکتند   نپسندیدند آنچ  را ک  خدا نازل فرمور،  ب  سبب آن

  1.خدا ند عم  آنها را محو   نابور کرر

رههایى از تهو به  مهن     ب  خدا قسه  رفتا ! هیهات یا ابن عباس: عمر رفت

رسید ک  کراهت راکت  آن رفتارها را تصدی  کن ، نباکد منزلت تو نهزر  

 !من کاست  کور
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آن رفتارها چیست؟ ارر ح  باکد ک  نمى بایست ! اى امیرالمومنین: رفت 

  ارر باط  باکد، مانند من باط  را از خور . ح  منزلت مرا نزر تو بکاهد

 !ر ر مى کند

ب  ما ظل  کررند   حسهد  : خبر رسیده ک  تو مى رویىب  من : عمر رفت

 ! رزیدند   بدین سبب خمفت را از ما ر ر کررند

اى امیرالمومنین، اینک  ب  ما ظل  کهده اسهت را ههر رانها   نهاران      : رفت 

  اینک  ب  ما حسد  رزیده کد، ابلیس ب  آرم حسد  رزید، . فهمیده است

 !ه ا  هستی   ما نیز فرزندان مورر حسد  اقع کد

رلهاى کما پر از حسدى است ک  هررز ! اى بنى هاک ! هیهات: عمر رفت

 !  پر از کین    غشى است ک  هررز زر ره نمى کور! زائ  نمى کور

قلبهایى ک  خدا ند پلیهدى را از آنهها   ! آرام با، اى امیرالمومنین: رفت 

".  الرجسيريد اهلل ليذهب عنک":زر ره   پاب ساخت  اکاره است ب  آی 
1 

مگو حسد رارند، غ    غش رارند؛ چ  آنک  قلب پیامبر نیز از لمل  قلب 

 .ما بنى هاک  است

 !ر ر کو: عمر رفت

 !ر ر مى کوم: رفت 
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! بایسهت ! ابن عبهاس :   چون خواست  برخیزم، از من کرمزره کد   رفت

ب  خدا قس  من ح  تو را مراعات مى کن ،   آنچه  تهو را خشهنور مهى     

 !ست رارمکند، ر 

به دليل آنکه »من بر تو   بر هر مسلمانى ح  رارم ! اى امیرالمومنین: رفت 

 . هر کس آن ح  را رعایت کند، راه صواب پیموره .«عموزاده پيامبر هست 

پهس از   .  هر کس ح  مرا ضایع سازر، پشت پا ب  بخت خور زره اسهت 

 1.این رفتگو عمر برخاست   رفت

 مخالفش قبیله ردة

ثه بارها از زبان رسلول اثلرم واليلت      »سول اکرم از رنیا رفت، مررم  قتی ر

روز  81خالفت  وصايت و امامت عمی را و همچنين در غدير خ  ثه تقريبلاً بليش از  

 «را شنيده بودند "من ثنت مواله فعمی مواله"فاصمه با رحمت نبی مکرم نداشت قضيه 

یغمبر کنار رفت   به    قتی ک  کنیدند آقا امیرالمومنین خلیف  منصوص پ

لان ا  ابوبکر ررمسند خمفت نشست، تعدارن از مررم رر اطراز مدین  

حاضر نشدند ک  زیر بهار خمفهت ابهوبکر بر نهد   معمهواًل قهوام یهک        

حکومت ب  مسائ  اقتصارن است؛ ارر چناچ  یک حکومت بورل  کهافی  

ی را بهران   قتی از طرز ابوبکر کس. تواند سرپا بایستد نداکت  باکد نمی

آ رن زکات فرستارند، تعدار انبوهی از این مسلمانان اطراز مدینه    لمع

ریری   لی زکات به  ابهوبکر    خوانی ، ر زه می ما نماز می:   قبائ  رفتند
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 ابهوهریره .رهی ، مشر عیّت خمفت ابهوبکر بهران مها محهرز نیسهت      نمی

ن العلرب فقلال عملر ثيلف     لمّا توفی النبی و استخمف ابوبکر و ثفر مَن ثفر مِ ":روید

تقاتل الناس و قد قال رسول اهلل أمرت أن اقاتل الناس حتی يقولوا ال إلله إال اهلل فملن   

قال ال اله اال اهلل عص  منی ماله و نفسه إال بحقه و حسابه عمی اهلل فقلال واهلل ألقلاتمنّ   

 ثلانوا يؤدونله   من فرق بين الصموة و الوثوة فان الوثوة حق المال واهلل لو منعونی عقاالً

"الی رسول اهلل لقاتمته  عمی منعه
 قتی ابوبکر تصمی  ررفت بها اصهحاب رر    1

خواهی با  چگون  می: بجنگد، خلیف  ر م بر ایشان اعتراض کررند   رفتند

من مأمورم با کفار بجنگ  تا اینک  : مررم قتال کنی با اینک  پیغمبر فرمور

ال ال  اال اهلل بگوید   مسهلمان کهور    اینها الإل  إال اهلل بگویند   هر کس

مال   لان ا  کاممً رر امان است مگر اینک  از حدّ اسمم   حهدّ توحیهد   

قس  ب  خدا با هر کس ک  بین نمهاز  : بیر ن رفت  باکد؛  لی ابوبکر رفت

ان ک  ب  پیغمبر    زکات فر  بگذارر خواه  لنگید حتی ارر یک بزغال 

  .ا ا  خواه  لنگیدرارند   ب  من ندهند ب می

 2ا تراض قبیله کنده

 ،ابهن عهث    عث  کوفی ک  از کخصیتهان برلست  اه  سهنت رر فتهوح   ابن

 قتی ک  یکی از فرماندهان سپاه ابوبکر ب  نام زیار بن لبید به   : روید می

طرز قبیل  کنده رفت   از آنها تقاضهان زکهات   رعهوت به  خمفهت      

  ب  نام حارث بهن معا یه  به  زیهار     تمی ابوبکر کرر، یکی از سارات بنی
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کهما مها را   . "إنک لتدعو إلی طاعة رجلٍ ل  يعهد الينا و ال اليک  فيله عهلد  ":رفت

زیار . خوانید ب  طاعت ابوبکر ک  اصمً ما سابق    آکنائی با ا  نداری  می

بل ، همین طور است  لکن مها ابهوبکر را رر مدینه  بهران     : بن لبید رفت

أخبرنی لِ َ نحّيت  عنهلا أهلل بيتله و هل      ":حارث رفت. ای  هخمفت انتخاب کرر

زیار بگو چرا اه  بیت پیغمبر را از خمفت ر ر کررید    "...أحق الناس بها

و ":روید ترین انسانها ب  خمفت بورند،   قرآن می حال آنک  آنها کایست 

"اولوا االرحام بعضه  اولی ببعض فی ثتاب اهلل
ک  مهالرین بران این: زیار رفت 1

حهارث بهن   .   انصار نظر رارند ک  ابوبکر کایست  اسهت بهران خمفهت   

ال واهلل ما أزلتموها عن اهمها إال حسداً منک  و ما يستقر فی قمبلی أنّ  ":معا ی  رفت

قس  ب  خدا این چنهین   "رسول اهلل خرج من الدنيا و ل  ينصب لمناس عمماً يتّبعونه

ز راه حسد از خمفت ر ر نکرریهد، مها   نیست کما اهلبیت پیغمبر را لز ا

ان بهران مهررم    توانی  با ر کنی  ک  پیغمبر از رنیا بر ر  لهی خلیفه    نمی

فارحل عنا ايها الرجل فانک تلدعو عملی غيلر رضلاً      ":سپس رفت... معین نکند 

. کنی  از قبیل  ما ر ر کو، تو ما را ب  غیر رضان خدا ند رعوت می "!زياد

اب  ب  نام عرفطة بن عبهداهلل رهلهی برخاسهت  به      بعد یکی ریگر از صح

ما نیازن ب  خلیف  کما نداری    ما تابع پیغمبر   : زیار حمل  کرر   رفت

ب   «تمي  ثنده و بنی»تا اینک  زیار را زرند   قبیل  . خلیف  منصوب ا  هستی 

نماینده اعزامی ابوبکر حمل  کررنهد ، ا  را اخهراه کررنهد   تصهمی  به       
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فجعل زيلاد اليلنتی    ":روید لالب این است ک  بعد از این می. اکتندقتلش ر

هر کجا که  زیهار    "قبيمة من قبادل ثندة فيدعوه  الی الطاعة إال رّدوا عميه ما يکره

رفتند ک  ما حاضهر نیسهتی  زیهر بهار خمفهت       رفت، ب  ا  می بن لبید می

بوبکر بقتل المقاتملة و  فه ّ ا":آمده است 1اعث  رر ارام  فتوح ابن. ابوبکر بر ی 

 قتی ک  اسراء را ب  مدین  آ ررند  "قسمة النساء و الذرية فمنعه عمر عن ذلک

خواست آنها را رر میان مررم تقسی  کند، عمر ممانعت کهرر     ابوبکر می

بهاالخره  . اینها هم  زنان مسهلمان   روینهده ال إله  إال اهلل هسهتند    : رفت

 قتهی که  خمفهت به      . را زندانی کررندابوبکر رستور رار ک  تمام آنها 

هم  بران رضان خهدا آزار هسهتید   بهران آزارن هه      : عمر رسید رفت

 .نیازن ب  فدی  ندارید
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 عبهه بزرگ

 !!! لی و ززرا، مرگ جازلیش

آیا حضرت علی حکومت ابوبکر را قبول نداکت  ک  بها ا  بیعهت نکهرره    

ایهن     حضرت زههرا  ینمگر امیرالمؤمناست آن ه  بعد کش ماه بملبار 

 :هم  ر ایت را از رسول خدا نشنیده بور ک 

ارر کسی بمیرر   با امام زمانش بیعت نکنهد، به  مهرگ لاهلیهت مهرره      

 است؟

 کسی ک  بد ن امام بمیرر، ب  مرگ لاهلیت مرره است؟
 1."مَنْ مات وليس فی عنقه بيعة مات ميتة جاهمية"

 2."مَنْ مات باير إمام مات ميتة جاهمية"

 3."نْ مات وليستْ عميه طاعة مات ميتة جاهميةم"

 4."مَنْ مات وليس عميه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهمية"

 5."من مات ليس عميه إمام فميتته جاهمية"

هذا حدي  صلحيح عملى شلرط    ":روید حاک  نیشابورن بعد از نق  حدیث می

  ."الشيخين
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ر، را بها رسهول خهدا    قطعاً ممکن نیست ک  امیرالمؤمنین ک  تمهام عمه  

ارر کنیده بهور   ابهوبکر را   . رذرانده است، این ر ایات را نشنیده باکد

رانست  اسهت؛ پهس چهرا از بیعهت کهررن بها ا         ه  اه  بران خمفت می

 سرپیچی کرره است؟  

 .ماه بیعت نکرره است، از قطعیات تاریخ است حداق  این ک  رر آن کش

ذزب ی در ت اری    از دیدگاه به  نواب  لیفه  امتیازات ابوبکر

 :گویداالسالم می 

 نماز ابوبکر رر بیمارن پیامبر 

 خویشا ندن ابوبکر با پیامبر

 مصاحبت ابوبکر با پیامبر رر غار 

 مسن بودب ابوبکر

  1.ب  ابوبکر بگویید ک  بران مررم نماز بخواند ."مروا ابا بکر فميصل بالناس"

رارر ک  بجان پیامبر اکرم نماز می رویند  قتی ابوبکر اینقدر کایستگی 

بخواند، پس کایستگی رارر بجان پیامبر اکرم ه  بنشیند   خمفهت ا  را  

البت  ما اعتراضی نداری    مبارب خورکان باکد   ارر از . ب  عهده بگیرر

 . این رلی  قانع کدند، قطعا فرران قیامت ه  معذ ر هستند

کرم، رلی  بر خمفت است؟ ارر آیا نماز خواندن بجان پیامبر ا :سؤال ا ل

این است، صحاب  ان ک  بجان پیامبر اکرم نماز خواندند، ن  یک بهار، ره  
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ها بار نماز خواندند، مانند إبن أم مکتوم ک  چندین بار به  لهان پیهامبر    

آیا آقایان حاضرند بگوینهد که  إبهن أم مکتهوم     . اکرم نماز خوانده است

 1؟.لیاقت خمفت پیامبر اکرم را رارر

از هم  لالب تر اینک  آقایان نق  کرره اند که  پیهامبر اکهرم پشهت سهر      

ارر بنا باکد نماز خوانهدن بجهان   . عبدالرحمن بن عوز نماز خوانده است

پیامبر اکرم، رلی  بر کایستگی خمفت باکد، عبدالرحمن بن عوز از تمام 

از چون ه  لان پیامبر اکهرم نمه  . مسلمانان کایست  تر بران خمفت است

قلد صلمی خملف     "خوانده است   ه  پیامبر اکرم ب  ا  اقتهداء کهرره اسهت   

  2."عبدالرحمن بن عوف

ب  نظر من این قضی    این آ،، ب  قدرن کور کده است که  بعضهی از   

 .آکپزها ه  صدایشان رر آمده است

االستخالف فی الحياة نو  نيابة ال بد لکل ولی أمر و ليس ثلل  ": روید تیمی  می ابن 

ن يصمح لالستخالف فی الحياة عمى بعض اإلمامة يصمح أن يستخمف بعد الموت  فإن م

النبی استخمف غير واحد و منه  من ال يصمح لمخالفة بعد موتله  ثملا اسلتعمل ابلن أم     

مکتوم األعمى فی حياته و هو ال يصمح لمخالفة بعد موته و ثذلک بشير بن عبد المنذر 

  3."و غيره
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مانند بشیر بن عبد المنهذر   ریگهران، لانشهین پیهامبر     بعضی افرار . . .  

اکرم رر بعضی از قضایا مانند نماز بورند   اینها کایستگی خمفت پیامبر 

 . اکرم را ندارند

ارر بنا باکد نماز خواندن بجان پیامبر اکرم، رلی  بر خمفت باکد، ره ها  

  مدینه ، نمهاز   تن از صحاب  بجان پیامبر اکرم، بعد از آمدن نبی مکرم ب

 1.خوانده اند
فنقبمنا نسير حتى نجد الناس فی الصالة قد قدموا عبد الرحمان بن عوف فصمى بهل    "

حين ثان وقت الصالة  ووجدنا عبد الرحمان وقد رث  به  رثعة من صالة الفجلر  فقلام   

  رسول اهلل فصف م  المسممين  فصمى وراء عبد الرحمان بن عوف الرثعة الرانية  ه  سم

"...الرحمان فقام رسول اهلل فی صالته  دعب
2 

 یم      و فرستاده خدا بر عبدالرحمن بن عوف  اقتدا  امبريجالب است ثه در نماز   پ»

 «.!!!ثند

، عبدالرحمن بهن عهوز، امهام لماعهت     امبریپ نکرره اند ک  بجا انیه  ب

"اسْتَبْدَدْتَ عَمَيْنَا بِاألَمْرِ وَلَکِنَّکَ"کد
3  

 وبکر توسط رسول  دا توبی  اب

   یکی از کارهایی ک  رکمنان با آن مخالفت کهرره   علیه  آن کارکهکنی    

آنان بها یکهدیگر هه     . می نمورند، مسال  لانشینی آن حضرت بوره است

بها  لهور آنکه     . پیمان کدند تا امامت علی را نپذیرند   بدان تن ندهند
                                                 

 نيالخف یثتاب الطهاره باب المسح عم 21ص 1داوود ج یسنن اب - 1
 144ص 12ج يالکمال المو بيتهذ 1114ص 3ج يواقد يالمااز 147و143ص 11ابن عبدالبر ج ديالتمه - 2
 2421ح 83ص 5صحيح بخاري ج - 3
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تا هنگلام  » فرمان راره بورپیامبر آنان را ب  همراهی با لشکر اسام  بن زید 

لیکن عایش  آنها را از حال پیامبر خبررار  «وفات آن حضرت در مدينه نباشند

کرر   آنها از نیم  راه بازرشتند   با تدبیر عایشه ، ابهوبکر رر محهراب    

م  نماز صبح ایستار   ایهن رر حهالی بهور که  پیهامبر از      اپیامبر  بران اق

لهیکن بهمل بهی ررنهگ آن     . بورندکدت بیمارن رر مسجد حاضر نشده 

حضرت را با خبر ساخت   پیامبر با زحمت بسیار   با تکیه  بهر بهاز ان    

پیامبر  را ررحالی ب  مسجد آ ررند . علی    فض  بن عباس  ضو ررفت

پیامبر  به  للهو ابهوبکر    . ک  پاهان مبارکشان ر ن زمین کشیده می کد

نمهاز خواندنهد      آمد   نماز ا  را ککست   خهور به  صهورت نشسهت     

 .صحاب  ب  ایشان اقتدا کررند

هنگامی ک  آنحضرت ب  خانه  بازرشهت، آنهان را احضهار نمهوره   بهر       

   1.کارکان توبیخ نمورند   سپس رر اثر بیمارن   خستگی از هو، رفتند

  ویشاوندی ابوبکر با پیامبر 

انتخهاب   ابوبکر ب  رلی  اینک  پدر همسر پیامبر بور ا  را ب  عنوان خلیف 

  .کررند

ارر مسال  خویشا ندن ابوبکر با رسول خدا مولهب ا لویهت ا  رر امهر    

خمفت کده است چرا امیرالمومنین ک  رامار   پسر ع  پیامبر   عم ه بر 

                                                 
صلحيح مسلم     24ص 1جصحيح بخاري  285ص 4جچاپ مصر و 172ص 2ج 155بی الحديد خشرح نهج البالغه ابن ا - 1

 172ص 3جطبقلات ابلن سلعد     442و411ص 5جسنن ابن ماجه باب ما جاء فی صالت رسول اهلل مسند احملد   43ص 4ج

  557ص 1جانساب االشراف 



آن طب  آی  مباهل  نفس آن حضرت بور   لزء اه  بیت آن حضرت بهور  

 . سزا ارترین مررم بران خمفت نباکد «طبق آيه تطهير»

سنار اینک  آی  مباهل  رر ح  پیامبر   حضرت علهی   حضهرت زههرا      ا

  1.آمده است امام حسن   امام حسین

اسنار اینک  آی  تطهیر رر ح  پیامبر   علی   حضرت فاطمه    حسهنین   

 2.آمده است

 مسن بودب ابوبکر

تر این بور ک   قتی ب  ابو قحاف  پدر ابوبکر رفتند ک   ها مه  هم  این از

ه مهن از ا  مسهن تهر    آتو ب  خاطر مسن بورن خلیف  کهد ا  رفهت   پسر 

  3.هست 

ارهر   :ک  پدر، ابوقحاف  رر لواب نام  ا  به  قاصهد مهی رویهد    ابوبکر

ررامر خمفت زیارن سال ممب است سن  سهال مهن از ابهوبکر بیشهتر     

                                                 
مسند احملد   ۲و ج423ص ۴جسنن ترمذي  1883ص ۴صحيح مسم  ج ۳مستدرک حاث  ج ۱شواهد التنويل حسکانی ج - 1

جام  االصول ابن  ۸تفسير ثبير ج 112ص ۴تفسير قرطبی ج ۱تفسير ابن ثرير ج ۱تفسير ثشاف ج ۳تفسير طبري ج 27ص ۳ج

صلواعق   38ص ۲تفسلير درالمنرلور ج   475ص ۱احکام القلرآن ابلن عربلی ج     ۱۶شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد ج ۹اهير ج

 2ينابي  الملوده ص  52ص ۲البدايه و النهايه ج 111االصابه ص 51مناقب خوارزمی ص 152تاريخ الخمفا ص 74المحرقه  ص

 51و 22و
 51مناقب خوارزمی ص 432اسباب النوول واحدي ص 51ص ۳مسند احمد ج 347ص ۲سنن ترمذي ج  ۴صحيح مسم  ج - 2

اسدالاابه  374و52الب گنجی صثفايه الط 123صواعق محرقه ص 5تفسير در المنرور ج 3تفسير ثشاف ج  12تفسير قرطبی ج

فصول  433تذثره الخواص سبط بن الجوزي ص 3مشکاه المصابيح عمري ج ۲احکام القرآن جصاص ج 44تفسير طبري ج 4ج

 7مجم  الووادد ج  114ص ۴تفسيبر ابن ثرير ج ۴تفسير البيضاوي ج 45ص 45تفسير طبري ج 11المهمه ابن الصباغ المالکی ص

 411ص ۳ابو نعي  اصفهانی ج  حميه االولياء 115ص ۴تفسير نسفی ج 44ص 15تفسير قرطبی ج 113ص

 13صواعق المحرقه ص - 3
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است همانا رر ح  علی ظل  کرره اند چرا ک  رسول خدا ما را ب  بیعت با 

 1.کررا  مامور 

 !کافر اسش  شیدعمن ازل ب

و اهلل   کيل لو ان احدا عبداهلل حق عبادته ه  شک ف یعم اي":پیامبر اکرم فرمورند

آنچنهان خهدا را    یارر کسه  یعل نا ."النار یانک  افضل الناس ثان ف( یف) تيب

   تیپهس رربهاره افضهل   . عبارت کند ک  ح  عبارت ا  را ارا کرره باکد

  2.تش استآسرنوکتش  دیررم کک نمابر م تتیتو اه  ب نبرتر

 یو صلموا حتل   ايل ثالحنا کونلوا ي یصاموا حتل  یلو ان امت یعم اي":پیامبر فرمورند 

 ."النار یه  اباضوک الثبه  اهلل ف. ثاالوتار کونواي

کمهر   «همانند قلوس و ثملان  »ک   رندیارر امت من انقدر ر زه بگ یعل نا 

ن زه کمان الغهر رررنهد   بها    کوند   آن قدر نماز بخوانند تا چو دهیخم

  3.خدا ند آن ها را ب  ر  رر آتش افکند ندینما یتورکمن

 ! نزاع کننده در  الفش کافر اسش 

: اکرم فرمورند امبریکرره ک  پ تیب  سند متص  از ابورر ر ا یابن مغازل 

 4.رر خمفت منازع  کند کافر است یهرک  بعد از من با عل
                                                 

 21و35ص 3منهاج البراعه ج - 1
 ۲۹۸ص ۲جالموده   ينابي ۲۲موده هفت  ص یمودة القرب - 2
 الطاللب  ةيل ثفا ۱۶ش ۲۱ص ۱ج نيفرادلد السلمط   ۳۴۳ش ۲۹۷ص یمناقب ابن مالازل  ۱۷۹ش ۱۴۲ص ۱دمشق ج خيتار - 3

 ۳۱۸ص گريد اپو در چ ۱۷۹ص

تذثره الحفلاظ   دارمعارف قاهره 585ص 1جانساب األشراف  2522ش 221ص 4جاالعتدال  وانيم 574ص 8جمصنف  - 4

 اسله ياالمامه و الس 472حوادث سال 55ص11ج هيوالنها هيالبدا 25ش 154ص 13جاعالم النبالء  ريس 851ش ۹۲۳ص 3ج

 313ص 4مروج الذهب ج 231ص 3ج يطبر خيتار 458ص 2ج ديعقد الفر مصر يالکبر هيچاپ المکتبه التجار 14ص



 داد عی انی که دائم فریبش می 

یکی از اعترافات ب  حقی ک  ابوبکر بن أبی قحاف  کرره، ایهن اسهت که     

کیطانی همراه من است  : ن رر للون لمعیت   رر باالن منبر می رفت

 .ک  همواره مرا  سوس  می کند

این مطلب آن قدر معر ز است ک  هیچ کک   کبه  ان رر صهحت آن   

کرره اند؛ از لمل  عبد  بسیارن از کتاب هان اه  سنت آن را نق . نیست

أما واهلل ما أنا بخيلرث   ولقلد ثنلت    ":الرزا  صنعانی از قول ابوبکر می نویسد

لمقامی هذا ثارها  ولوددت لو أن فيک  من يکفينی  فتظنون أنی أعمل فيک  سنة رسول 

اهلل إذا ال أقوم لها  إن رسول اهلل ثان يعص  بالوحی  وثان معه مملک  وإن للی شليطانا    

فلإن  ! ينی  فإذا غضبت فاجتنبونی  ال أوهر فی أشعارث  وال أبشارث   أال فراعلونی يعتر

1".إن زغت فقومونی. استقمت فنعينونی 
 

قس  ب  خدا ک  من بهترین کما نیست ،  الى کما کهدم   از کهماها بهتهر    

نیست  ارر ررست رفت  پیر  من باکید   ارر کج رفت  مهرا راسهت کنیهد    

ک  بمن رر آ یزر نزر خش  کررن    چهون ریدیهد    زیرا من کیطانى رارم

بخش  آمدم از من کناره کنید مبارا رست اندازم ب  موهان کما   پوست 

کما؛ آراه باکید ک  باید مراقب من باکید؛   ارر راه ررست را می رفهت   

 .من را یارن کنید؛   ارر ب  راه کج رفت  من را راست کنید

                                                 
تفسير أبلی    332ص 5البداية والنهاية ج 251ص 4ج تاريخ الطبري 414ص 3الطبقات الکبرى ج 335ص 11المصنف ج - 1

شلرح   4الکشلاف ج تفسلير   224تمهيد األوادل وتمخيص اللدالدل البلاقالنی ص   54ص 4تفسير النسفی ج 318ص 3السعود ج

  155ص 17شرح نهج البالغة ابن أبی الحديد ج 521ص 5ثنو العمال ج 132ص
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 1ن   افالفش ابوبکر از دیدگاه  مر ب 

 انیه لر: منبر رفت نعمررر زمان خور بر ر : ینارهان یابوبکرغلط عتیب

. را از کر آن نگهاه رارر  نیبور ک  خدا مسلم ییغلط   خطا ابوبکر عتیب

  2!دیرا تکرار نمور، ا  را بکش عتیپس هرکس مانند آن ب نیاز ا

ننده ک  خور رررا انتخاب ابوبکر ب  رون  ان بی حساب بور ک  عمر با آن

بیعت با ابوبکر امرن بد ن تدبیر   مشهورت  : روید برنام  سقیف  بور می

محفو   آن   رقت بور، مث  زمان لاهلیت ک  خدا ند مسلمانان را از کر

   3.را بکشید هر کس چنین کارن را تکرار کند ا . راکت

عمر ا لین مخالفی بور ک  خمفت ابابکر را ب  طهور علنهی   رسهمی رر    

آیا تهو تها    :آن ر زن ک  عمر ب  فرزند، رفت. را احم  نامیدکرر   ا  

امر ز رر غفلت بورن   نمی رانستی ک  این احم  بهی مقهدار بنهی تهی      

 ... با ظل  از من پیشی ررفت «ابوبکر»

بیعت با ابوبکر امرن بد ن تهدبیر، مشهورت     : ررباره ا  می روید عمر

راکت پس هر کس چنین  رقت بور ک  خدا مسلمانان را از کر آن محفو 

 4.کارن را تکرار کند ا  را بکشید

                                                 
 32و42ص 4شرح نهج البالغه ج - 1

 7الصلواعق المحرقلة ص   27الوام الناصب ص 455ص 4ج عابياالست 155و 152ص 1ج ديالحد یشرح نهج البالغه ابن اب 2-

 125صي مرند نيمجم  النور
 318ص 2سيره ابن هشام ج 323مسند احمد ح 5581صحيح بخاري باب رج  الحبمی ح - 3
 5581صحيح بخاري باب رج  حبمی ح 11تاريخ طبري سنه - 4



رربهاره ا    «عمی ن حضرتيکی از يارا»ک  پسر، محمد بن ابی بکر  ابوبکر

 "....يا ابانا قد وجدنا من صمح خاب من انت ابوه و افتضلح ". می روید چنین کعر

بور یافت    آنک  تو پدر، باکی  «خالفت»ن ا آن را ک  کایست ! ان پدر

 1.دبخت   بی آبر ستب

                                                 
 115ص 5منهاج البراعه ج - 1
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 فاروق کیسش و صدیق

از صحاح ست  اه  سهنت به  کهمار     یکیرر سننش ک   ینیابن مال  قز 

أَنَا عَبْدُ المَّلهِ   یٌّعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ المَّهِ قَالَ قَالَ عَمِ عَنْ": نق  کرره حی، با سند صحدیآ  یم

قَبْللَ النَّلاسِ بِسَلبْ ِ     تُيْإِلَّلا ثَلذَّاب  صَلمَّ    يبَعْدِ قُولُهَايَا الْنَثْبَرُ لَ قُيوَأَخُو رَسُولِهِ وَأَنَا الصِّدِّ

  1."نَيسِنِ

من بنهده خهدا، بهرارر رسهول خهدا        : فرمور یعل: دیبن عبد اهلل رو عبار

 «قيصلد »خهور را   گریر یاکبر هست ، پس از من لز رر غگو کس  یصد

 . ندمخوا ینماز م گرانینخواهد خواند، من هفت سال قب  از ر

رجالله  . حيهذا إسناد صح: الووادد یف":سدینو یسنن ابن مال  رر ارام  م محق 

 . "نيخيعمى شرط الش حيصح: وقال. المستدرک عن المنهال یرواه الحاث  ف. هقات

سلند آن  ":را رر مجمع الز ائد نق  کهرره   رفته  اسهت    تیر ا نیا یثمیه

آن را نقه    نشهابور یاک  نحه  نیهمچن "آن مورد اعتماد هستند انيو راو حيصح

 . "است حيصح يطبق شرادط مسم  و بخار تيروا نيا ":کرره   رفت  است

معلاذة بنلت عبلد اهلل     علن ":سهد ینو یرر کتاب المعارز م ننوریر ب یابن قت 

األثبر آمنلت   قيأنا الصد قوليطالب عمى منبر البصرة وهو  یبن أب یسمعت عم ةيالعدو

  2."أبو بکر سم يقبل أن أبو بکر وأسممت  ؤمنيقبل ان 

                                                 
 4الکاملل ج  55ص 4ج يطبر خيتار 114ص 3المستدرک حاث  ج 45ص 3ج ةيوالنها ةيالبدا 22ص 1سنن ابن ماجة ج - 1

  118ص يتذثرة الخواص ابن جوز 25ص یدالخصادص نسا 428ص 1ج نيفرادد السمط  57ص
 371ص 7ج ةيوالنها ةيالبدا 12و18ص 14الکمال ج بيتهذ 152ص بةيالمعارف ابن قت - 2



 نکه  بهر بهاال    دمیطالب کن یبن أب یک  از عل دیرو رختر عبد اهلل  معاره

آ ررم قبه  از آن که     مانیاکبر هست ، ا  یمن صد: فرمور یمنبر بصره م

 . ا رری، اسمم آ ررم قب  از آن ک  ابوبکر اسمم با رریب مانیابوبکر ا

  لهمل   انیه ، أبهو ح ی، آلوسنازرر مناقبش؛ فخرر یاصفهان  یابن مرر 

رر  نرر کنز العمال، منها   نهند یمتق زی  ن رکانیرر تفس یوطیس نیالد

: هالهلة  قونيالصلد  ":اسهمم فرمهور   امبریاند ک  پ نق  کرره...    ریالقد ضیف

طالب الرالل     یبن أب یمؤمن آل فرعون  وعم لي  وحوبنياسيالنجار مؤمن آل  بيحب

 1."وهو أفضمه 

مهؤمن آل    یه ، حزقنیاسه ینجار، مؤمن آل  بیحب: س  نفر هستند قانیصد

 . طالب ک  ا  برتر از آن ها است یبن أب یفرعون،   عل

 ن  ب  لا کد یاسمم متذکر م امبریپ دیبور، با  یصد زیلقب ابوبکر ن ارر

راخه  آن   زیه   ابهوبکر را ن  «اربعلة   قونيالصد» :فرمور یثمثة، م قونیالصد

رر آن س  نفر از   یبا صد  یابوبکر ب  صد نر  نامگذار نی؛ از اکرر یم

 . سازر یمکرم اسمم نم ینب نسو

مشهور اه  سهنت   بی، مفسر   اریوطیس نیاست ک  لمل الد نیا لالب

 نیهمه  نیالمهور  عه   عینابیرر  یحنف نقند ز زیرر کتاب الدر المنثور   ن

  نقهه  رونهه نیهها نبخههار خیتفهها ت از کتههاب تههار یرا بهها کمهه تیههر ا

                                                 
ثنوالعمال   115ص 4ج ريالجام  الصا 331ص یاألصفهان هيابن مردو یعم یطالب وما نول من القرآن ف یبن أب یمناقب عم - 1

 یاألندلس طيالبحر المح ريتفس  57ص 47جي الراز ريتفس 313ص 2ج يناوالم ريشرح الجام  الصا ريالقد ضيف 511ص 11ج

 311ص یالمناقب الخوارزم 313ص 24وج 23ص 24دمشق ج نةيمد خيتار 125ص 15ج یاآللوس ريتفس 224ص  7ج
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 قونيعن ابن عباس قال قلال رسلول اهلل الصلد    خهيتار یف يالبخار وأخرج":کنند یم

 1."طالب یبن أب یوعم نياسيالنجار صاحب آل  بيمؤمن آل فرعون وحب ليهالهة حوق

مرالع   نبخار ریکب خی  تار ریصغ خیمختلف تار نها ب  نسخ  ی قت ی ل

 نهها  از ظله   گریر یکی زین نیا.  یابی یرا رر آن نم تیر ا نی، ا یکن یم

اند   قصد  رر ح  آن حضرت مرتکب کده نیالمؤمنریاست ک  رکمنان ام

را از چشه    نیالمهؤمن ریحد   حصهر ام  یکار فضائ  ب نیاند ک  با ا راکت 

 ناز علمها  یهها برخه   که  قبه  از آن   نیه مررم ر ر نگهداراند؛ غاف  از ا

 . اند   نق  کرره دهیمطلب را ر نیخورکان ا

 ابوبکر   یلقب برا نیبودب ا یازل سنش بر جعل ی لما  ترافا

ر   نیه اند که  ا  اه  سنت اعتراز کرره ناز علما ناریبس گریاز طرز ر 

 یآن لعله  ثی  حهد  سهت یابوبکر   عمر ن ست ی، کا«صديق و فاروق » لقب

، عهال  معههر ز اههه  سهنت رر کتههاب الموضههوعات   نابههن لههوز. اسهت 

العلرش فرنلدة    یأسرى بلى فل   مةيل تيرأ: قال یعن النبأبى الدرداء  عن":سدینو یم

عملر   قيال إله إال اهلل محمد رسول اهلل أبو بکلر الصلد  : ضيمکتوب بنور أب هايخضراء ف

 ".الفاروق

رر کهب  : که  آن حضهرت فرمهور    کند یاسمم نق  م امبریررراء از پ یأب

ه نوکهت  کهد   دیسبز با نور سف یک  رر عر، خدا ند بر لوح دمیمعراه ر

                                                 
 211ص  4القربى ج يالمودة لذو  ينابي 454ص 5الدر المنرور ج - 1



    ی، محمد رسول ا  است، ابوبکر صدستین کتای نلز خدا ییخدا: بور

 !!!.عمر فار   است

 لي  والمتّه  به عمر بلن إسلماع  صحّيال   يحد هذا":سدینو یم تیرر نقد ر ا بعد

متلروک  : یواللدارقطن  ی  وقال النسلاد  يبشئ ثذّاب  دجال  سوء  خب سيل: ىيحيقال 

  1" يالحد

  یک  ب  آن مته  است عمر بهن اسهماع   ی  کس ستین حیصح ثیحد نیا

سهخن ا  ارز، نهدارر،   : رربهاره ا  رفته  اسهت    نیبهن معه   یهی حی. است

 . است ثیبد   خب یرو است، آرم رر غ

 . ا  متر ب است ثیحد: اند رفت  ی  رارقطن ینسائ

 ضل  يثلان   ليل باطلل موضلو  وعملى بلن جم     هذا":سدینو یم گریر نرر لا  

".... يالحد
2

   

کرره  یلع  م ثیحد  یبن لم یاست   عل یباط    ساختگ تی ار نیا

  .است

وأبلو بکلر الصلوفى    . عن رسول اهلل صحيال   يحد هذا":دیرو یسوم م نرر لا  

  3."نيبن مع ىيحيثذابان  قاله  بيومحمد بن مج

 

                                                 
   347ص 1ج الموضوعات - 1

 335ص 1الموضوعات ج - 2
 337ص  1الموضوعات ج - 3
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  محمهد بهن    یابوبکر صوف رای؛ زستین حیاز رسول خدا صح ثیحد نیا

 . رفت  است نیبن مع ییحیسخن را  نیا هر ر  رر غگو هستند، بیمج

 ليل عملى بلن جم   هيل وف یالطبران رواه":سدینو یم تیبعد از نق  ر ا زین یثمیه

  1."فيالرقى وهو ضع

است    یرق  یبن لم ینق  کرره   رر سند آن عل یرا طبران تیر ا نیا

 . است فیا  ضع

".ثذّابمحمد بن عامر  هيوف ثر":دیرو یبعد از نق  آن م نهند یمتق  
2 

خبران باطالن  وهذان":سدینو یم  باره، نیرر ا تیحبان بعد از نق  ر  ر ا ابن

  3."الکتاب بذثرها طولي رةيثر اءي  وله مرل هذا  أشهيموضوعان ال شکّ ف

 تیههبعههد نقهه  ر ا زیههن یرهبهه نی  کههمس الههد یحجههر عسههقمن ابههن

  مته  ب  آن  باط  است تیر ا نیا4."نيباطل  والمته  به حس هذا":ندیرو یم

 . است نیحس

 یفل  فيضلع   يحد فإنّه":دیرو یباره م نیرر ا زین یسلف یرمشق ریابن کث  

  5."من نکارة  واهلل أعم  خمويوال  هيإسناده من تکم  ف

هها   است ک  ررباره ا  سهخن  یاست   رر سند آن کس یفیضع ثیحد نیا

 .ستین یرفت  کده   سخن ا  از منکرات خال

                                                 
 58ص 2مجم  الووادد ج - 1
 435ص 13ثنو العمال ج - 2

 115ص 4ج نيثتاب المجروح - 3

 425ص 4ج وانيلسان الم  521ص 1االعتدال ج وانيم - 4

 431ص 7ج ةيوالنها ةيالبدا - 5



 احکام جهل ابوبکر به

"بدعتَه د ي یّعملَ صاحبِ بدعةٍ حت قبلَياهللُ آن  یَآَب ":پیغمبر فرمورند
1  

کنند قبول  یک  رعوت ب  بدعتش م یعم  بدعت رذار را تا  قت خدا ند

    .کند ینم

اهلل لصاحبِ بدعةٍ صوماً و ال صموةً و ال صدقةً و ال حجّلاً   قبليال ": پیغمبر فرمورند

  2."نيمن االسالمِ ثما تخرج الشعرة من العج خرجي ...اداً وو ال عُمرةً و ال جه

از بدعت رذار قبول  ...نماز ر زه صدق  حج    یرا از قب یعمل چیه خدا

 ... شوریکند   ا  از اسمم خاره م ینم

ب  ر ایت محدثین اه  سنت، ابوبکر تفسیر بعضی آیات قهرآن را که  از   

  همچنهین رر   3رر فاکههة   ابّهاً    رانست؛ ماننهد اببها    ن پرسیده کد، نمی

رچهار اکهتباه    4مسائ  فقهی؛ مانند میراث کمل    لد   لده   حد سار 

 5.کد

روی ، ارهر ررسهت    روی  ب  رأن خویش می آنچ  من می:رفت ابوبکر می

 .رفت  از خداست   ارر خطا رفت  از من است

 تن زنان رر حجل  از ابوبکرسبهتر ران

                                                 
 ۷۸ص ۱سنن ابن ماجه ج - 1
 ۷۷ص ۱سنن ابن ماجه ج - 2
 31عبس آيه -3

کر دزدي را گرفتند و نود ابوبکر آوردند  او به جاي اين ثه دست راستش را قط  ثند  از روي اشتباه دستور داد در زمان ابوب - 4

 315ص 4الصراط المستقي  ج!! دست چپ او را بريدند

 42ص 1دارالکتب العممية تفسير قرطبی ج 352ص 4سنن دارمی ج  5-
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ز عمر   أبوبکر   ریگر کسانى ک  رر ر ز کههارت  پیامبر زنان خور را ا

این زنان از کما : مى رفتند ا  هذیان مى روید، بهتر رانست   فرمور  ى

 1.بهترند

 2حذز سه  رن القربی

 :صّ قرآن رر مورر سه  رى القربى این آی  کریف  است ک  مى فرمایهد ن

  خویشان بدانید ک  هر چ  ب  رست آ رید ، خمس آن مال خدا   پیغمبر 

ا    یتیمان   تنگدستان   رر راه ماندران است، ارر ب  خهدا   آنچه  رر   

ر ز فیصل  کار، ر ز تمقى ر  رر ه بر بنده خور، نهازل کهرری ، ایمهان    

تمام مسلمانان اتفا   3.آ رره باکید، بدانید ک  خدا بر هم  چیز قارر است

  سهه  ریگهرى   رارند ک  سهمى از خمس ب  پیغمبر خدا اختصاص راکت  

نیز ب  خویشان آن حضرت تعلّ  مى ررفت  است   تا پیغمبر اکرم رر قیهد  

 .حیات بور، این معنا لریان راکت

 لى بعد از آنک  ابوبکر ر ى کار آمد، آی  خمس را تأ ی  کرر   سهه   

  از اراى آن . پیغمبر   خویشان ا  را با کهارت آن حضرت اسقاط نمهور 

                                                 
  138ص ۳ج ثنو العمّال - 1

 5صحيح البخاري جو  74صحيح مسم  باب ال نورث ما ترثناه فهو صدقة ص 35ب غووة خيبر صصحيح البخاري أواخر با - 2

 15دار احياء الکتب العربية م  حاشية السندي صحيح مسم  ثتاب الجهاد والسلير بلاب     55ص 3دار مطاب  الشعب وج 177ص

البخلاري ک فضلادل أصلحاب النبلی      وقريبا منه أيضلا رواه  27ص 1بيروت بتحقيق محمد فؤاد مشکل االهار ج 1381ص 3ج

دار احياء الکتب العربيلة ورواه فلی ک    152ص 2ج 3ابمطاب  الشعب ورواه أيضا بمعنى آخر ک الفرادض ب 45ص 5ج 14ابب

 141ص 7ج 1ابسنن النسادی بل  353ص 4وج 2و 5ص 1دار احياء الکتب العربية مسند أحمد ج 185ص 4ج 1ابالخمس ب

 157ص 2ج 22صحيح الترمذي ثتاب السير باب 417ص 15شرح نهج البن أبى الحديد ج
 21سوره انفال آيه  - 3



  آنها را رر رریف سایر یتیمان، مسهکینان    . زیدب  بنى هاک  امتناع  ر

 . رر راه ماندران ک  رر آی  کریف  آمده است قرار رار

از  :زمخشرى رر تفسیر کشّاز پیرامون بحث از آی  خمهس، مهى نویسهد   

بهراى خهدا     : خمس، کش سهه  اسهت  : ابن عبّاس ر ایت کده ک  رفت

ا خور  ى زنده بور پیغمبر ر  سه    یک سه  نیز ب  خویشان حضرت، ت

يتيملان   »تعلّ  مى ررفت،  لى ابهوبکر آن را رر سه  طبقه  تثبیهت کهرر      

از عمر   خلفاى بعهد از  ى هه  ر ایهت کهده      .«مسکينان و در راه ماندگان

 .ابوبکر بنى هاک  را از خمس ممنوع ساخت: است ک  رفت

 ! زنده زنده سوزاندن مجرمین

الیاس، ملقب ب  فجائة، ب  قت    رزرن  یکی از افرار قبیل  بنی سلی  ب  نام

ا  را نزر ابهوبکر  .   راهزنی   غارت اکتغال راکت تا این ک  ب  رام افتار

. ابوبکر رستور رار رر مصمن کههر مدینه  آتهش ر کهن کننهد     . آ ررند

راه رستور رار ا  را، رر حالی ک  رست   پهایش را بسهت  بورنهد، رر     آن

ئ  رر میان آتش با صدان بلنهد کههارتین را   اند فجا آ رره. آتش انداختند

  1!.رفت تا سوخت می

این نوع مجازات رر قانون اسمم نیست   مخهالف قهرآن   سهنت نبهون     

 .است

                                                 
 344ص 4االصابة ج 411ص 4ثامل ابن اهير ج 11سنه 455ص 4تاريخ طبري ج - 1



 
 
 
 
 

 
 153 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

إنّما جواء اللذين يحلاربون اهلل و رسلوله و يسلعون فلی      ":فرماید خدان متعال می

ف أو ينفلوا ملن   األرض فساداً أن يقتمو أو يصمبوا أو تُقط َ أيديه  و أرجمه  ملن خلال  

"االرض  ذلک له  خوي فی الدنيا و له  فی االخرة عذاب عظي 
1 

خیزند،   بهر ر ن زمهین    کیفر آنان ک  با خدا   پیامبر، ب  لنگ بر می

چهار »کنند، این است ک  اعدام کوند؛ یا ب  رار آ یخت  رررند یا  فسار می

ده کهور؛    آنها ب  عکس یکدیگر بری «چپ»   پان «راست»رست  «انگشت

ایهن رسهوایی آنهها رر رنیاسهت   رر     . یا از سرزمین خور تبعیهد رررنهد  

 .آخرت مجازات عظیمی رارند

ال ":پیامبر اکرم نیز ب  صراحت از این نوع مجازات منع اکید فرموره است

کنهد   هیچ کس لز پر رررار با آتش عهذاب نمهی   ؛"يُعذب بالنار اال ربّ النار

 2«نبايد عذاب ثند»

ر ر؛ رر  یت از نظر اه  سنت از ر ایهات صهحیح به  کهمار مهی     این ر ا

نتیج  با تول  ب  قرآن   سنت، ایهن مجهازات بهدعتی بهور که  ابهوبکر       

 .رذاکت

رر این لا مناسب است ب  پیشگاه قرآن کری  رفت    از آیهات ر کهنگر   

نهنهد     کسانی را ک  ب  احکام الهی رررن نمهی  3قرآن: آن استمدار لوی 

و مَن ل  يحکل   ":کنند، لز  ظالمان بر کمرره است را رن نمی بر اساس آن

                                                 
 33آيهمادده سوره  -1
 15258مسند احمد ح - 2
 25سوره مادده آيه - 3



و من ل  يحک  ":فرماید نیز همین سوره می   ؛"بما أنول اهلل فنولئک ه  الکافرون

 1."بما أنول اهلل فنولئک ه  الظالمون؛ و من ل  يحک  بما أنول اهلل فنولئک ه  الفاسقون

 بد ش زای ابوبکر

  2.قرآن بیغصب فدب   تکذ

 3ف یب  عنوان خل عمر نییتع

   4امبریب  رفن رر خان  پ تی ص

 5صدقات پیامبر را تغییر راری ک  حد سک

 6بران خور الرتی از بیت المال تعیین نمور یسک

 قصد ترور امام  لی

يعقوب الرواجنلی  )وروى عنه ":سمعانی از علمان بزرگ اه  سنت می نویسد

سنلت الشريف عمر . « يفعل خالد ما أمر بهال»: أنّه قال: حدي  أبی بکر( شيخ البخاري

ثان أمر خالد بن الوليد أن يقتل : ابن إبراهي  الحسينی بالکوفة عن معنى هذا األهر فقال 

 7".عميّاً   ه  ندم بعد ذلک   فنهى عن ذلک

                                                 
 90و 39سوره مادده آيات - 1
 178ص 1اخبار البشر ج یالمختصر ف 32ص 2مجم  الووادد ج 438ص 2ج معج  البمدان 454ص 3مروج الذهب ج - 2

سلنن   153ص 3ج سنن ابن ماجله  123ص 2ج یالشاف 241ص 2ج يسنن الترمذ 432و443ص 5ج یهقيالسنن الکبر ب - 3

 31ص 5جي الطبر ريتفس 17ص 4داوود ج یاب
 44االستااهه ص - 4
 422ص 4صراط المستقي  ج - 5

 44الرالهه صاالستااهه فی بد   - 6
  هل1211نشر محمد أمين دمج بيروت 171ص 5دار الجنان بيروت و ج 25ص 3األنساب ج - 7
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کمم ابو بکهر ر ایهت کهده اسهت که        «يعقوب رواجنی استاد بخاري»از ا  

از عمر بن ابهراهی    «ور داده شده است انجام ندهدخالد آنچه را به او دست»: رفت

ب  خالهد  : حسینی رر کوف  پرسیدم ک  معنی این ر ایت چیست؟ ا  رفت

رستور راره بور ک  علی را بکشد؛ اما از این کهار پشهیمان کهده   از آن    

 .نهی کرر



 بى ا تنایى ابوبکر نسبش به آبو کشته عدب مالک بن نویره 

رر آن ر ز .  اقع کد «قطه اى از سرزمين مالک بن نويرهن»این مالرا رر بطاح 

فرماندهى ک ّ قواى اسمم از طرز ابوبکر ب  خالدبن  لید  ارهذار کهده   

 !.بور   ا  اختیارات تامّ راکت   فعال مایشاء بور

خالد رر میان قبیل  مالک، ن  تنها مسلمانان را پس از امهان رارن کشهت،   

زنهان بها ایمهان را اسهیر نمهور   امهوال         کرر    1بلک  کشتگان را مثل 

  حد ر کهرعى را  ! نوامیسى را ک  خدا ند حرام کرره بور، مباح رانست

  .تعطی  نمور ک  ب  نظر من حتى رر لاهلیّت ه  نظیر نداکت

 2کیسش ؟ بن نویره مالک

سرآمد اکراز قبیل  بنى تمی    مرر با نفهور   «مالک بن نويره تميمى يربوعى»

مالهک از کسهانى بهور که  از لحها       . از عهرب اصهی  بهور    بنى یربوع

کخصیت، سخا ت، پهاکى، کهجاعت   رلیهرى به  تمهام معهانى آن، به         

مالک از این نظر رر رریف پارکهاهان قهرار   . لوانمررى ا  مث  مى زرند

 .راکت

 قتى ک  مالک مسلمان کد، کلیّ  بنى یربوع ب   سیل  ا  اسهمم اختیهار   

یز نظر ب   ثو    اعتمارى ک  ب   ى راکهت، ا  را  پیغمبر اکرم ن. کررند

 .متصدّى امر زکات قوم خور نمور

                                                 
پيامبر اسالم حتى از . مرمه از محرّمات مسم  است. مرمه  يعنى قط  ثردن اعضاى مرده يا مقتول؛ مانند دست  پا  گوش و بينى - 1

 .مرمه ثردن سگ هار ه  من  فرمود
 7714ح 551ص 5اإلصابة ج - 2
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 جرم مالک بن نویره و  وددارى او از پردا ش زکات به ابوبکر

لرم مالک بن نویره   خوررارى ا  از پرراخت زکات   غیره ب  حکومت 

  این هنگامى بور ک  ا  سرررم بررسهى به  منظهور تعیهین     . ابوبکر بور

 .تکلیف خور   انجام ا امر خدا   پیغمبر بور

خوررارى مالک از پرراخت زکات ن  از ر ى تررید رر اسهمم   نه  به     

خاطر ایجار اختمز میان مسلمانان   ن  ب  منظهور پدیهد آ ررن فتنه       

  ن  مى خواست با خلیف  لنگ کند، بلک  این خالد بن  لیهد  . آکوب بور

آن ه  هنگهامى  . کر، یکباره ب   ى حمل  برربور ک  رر آغاز خمفت ابوب

ک  آتش اختمز، میان مسلمانان نخستین، ررباره خمفت ابهوبکر، کهعل    

 . ر بور

  . ب  این معنا ک  اه  بیت پیغمبر   ر ستان آنان، نظر به  علهى راکهتند   

.   پیهر ان آنهها نظهر ریگهرى     «غالم عملر »ابوبکر، عمر، ابوعبیده   سال  

رم مدین  ک  ب  مهالران مکّ  منزل رارند   آنها را یهارى  انصار؛ یعنى مر

تا لایى ک  اعتراض آنها مولب کد که   . کررند نیز رأى ریگرى راکتند

سرپرست ایشان سعد بن عبهاره را سهرکوب کررنهد   ا  نیهز از آنهان        

حکومت آنها کناره ررفت   قس  یار کرر ک  ارر یا رانى یافت بر ضهدّ  

ن  رر نماز لمع  آنها حاضر کهد   نه  رر لمهع    . کند ابوبکر   عمر قیام

 .رررذکت 1ایشان نشست تا اینک  رر کهر حوران

                                                 
 از شهرهاى سوريه است  - 1



ثله از باملداد تلا     »تا آنجا ک  براى للب امیرالمهؤ منهین ررب خانه  ا  را    

اکغال نمورند   احترام امانت پیغمبر را  «شامگاه نام خداوند در آن برده مى شد

 !!.!خمس زهراى اطهر را تملّک نمورند نگاه نداکتند   ارث   ملک  

بنابراین، براى مالک بن نویره با آن عق    بزررهوارى  مقهامى که  رر    

میان قوم خور راکت، طبیعى بور ک  باید رر این ا ضاع از اطاعت کسهى  

ک  رر مدین  ر ى کار آمده   سرررم مغلوب کررن رکمنان خور   قبض  

ثابت کهور که  ابهوبکر به  حه ّ      کررن حکومت است، خوررارى کند، تا 

 .مخالفان را مقهور کرره است   ب  اتفا  مسلمانان ر ى کار آمده است

مالهک بهن نهویره رر پرراخهت زکهات       «نه به عمت ديگرى »ب  همین لهت

کوتاهى  رزید   مشغول تحقی  بور تا آن را ب  کسى بدهد ک  بداند رمّ  

 .ا، برى کده است

بکر   رماکتگان ا  مهدتى به   ى مهلهت مهى     بنابراین، الزم بور ک  ابو

رارند ک  رر آن ا قات ا  بتواند رالع ب  این حقیقت پیچیده، تحقیقاتى ب  

عم  آ رر،   با آن صدمات نارهانى با  ى معامل  ننمایند؛ چون ا  منکر 

زکات نبور   میان زکات   نماز فر  نمهى رذاکهت   کسهى نبهور که       

 .یگر را الزم بداندلنگ با ابوبکر یا مسلمانان ر

رلی  آن ه  . این بور  اقعیت خوررارى مالک   قوم ا  از پرراخت زکات

نصیحت  ى ب  قوم بور ک  رفت ب  اسمم خور باقى باکید   از برخهورر  

  ب  آنها رستور رار پراکنده کوند تا مبهارا خالهد بها    . با خالد پرهیز کنید
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حتهى آنهها را از   . کهوند سهرازیر   «بطلاح »سربازان آماره خور، ب  طهرز  

التماع رر یک نقط  بر حذر راکت تا مبارا کسى رمان کند که  آنجها را   

 1.ارر راه خویش ساخت  اند

 به ب اح بن ولید رفتن  الد 

فراغهت   «غطفان»   «اسد» قتى خالدبن  لید با سربازان خور از کار قبیل  

. ره بهر ر نقط  اى از سرزمین مالهک نهوی    «بطاح»یافت، تصمی  ررفت ب 

مالک قبمً بطاح را تخلی  کرر،   افرار قبیل  را پراکنهده سهاخت، تها به      

 .خاطر حف  اسمم، برخورر سویى میان آنها   خالد رخ ندهد

متول  کدند ک  خالد مهى خواههد به  سهراغ      «سربازان مدينه» قتى انصار 

این خلیف  : مالک بن نویره بر ر، از رفتن با  ى خوررارى کررند   رفتند

   «بواخله » قتى از کهار قبیله    : ا  ب  ما رفت. رستور را ب  ما نداره است

پاب کررن قلمر  آنان فراغت یافتی ، از حرکت باز ایستی  تا نامه  ا  به    

 .ما برسد

ا  مهرا  . خلیف  چنین فرمانى ب  کما نداره است: خالد رر پاسخ انصار رفت

 نده من ، اخبار ه  به  مهن   فرما. مأمور ساخت  ک  ب  سراغ مالک ه  بر م

هر چند فرمان   رستور خلیف  ه  ب  من نرسد، مهن هه  اکنهون    . مى رسد

       فرصتى رر اختیار رارم که  ارهر آن را به  خلیفه  اطهمع رهه  از رسهت        

                                                 
عبّاس محمود عقاد نيو در عبقريلة  . اين مطمب را صريحاً نوشته است 122محمد حسنين هيکل در ثتاب الصديق ابوبکر ص - 1

آنجا ثه از خوددارى مالک   سخن مى گويد  نوشته است ثه خوددارى وى از روى دشلمنى و جبهله گلرفتن     131خالد صفحه 

 ولى عقاد در معنا ثردن اشعار مالک اشتباه نموده و آن را به غير معنايى ثه به ذهن مى رسد  معنا ثرده است. دبراى جنگ نبو



  از این ر  قب  از اینک  آن را ب  رست بیا رم ب  خلیفه  اطهمع   . مى ر ر

 .نمى ره 

د کرر ک  رر آن کخص خلیف  رسهتورى  همچنین  قتى موضوعى پیش آم

نداره است، ارر خور اطمع کام  راکت  باکی  به  آن عمه  مهى کنهی        

 .ریگر از خلیف  کسب تکلیف نمى نمایی 

من   هر کس ک  با من اسهت، به    . اینک مالک بن نویره نزریک ماست

کلی  اه  سیر   اخبار اتفا  نظر رارند ک   قتى . سوى ا  رهسپار هستی 

نهارند   ب  آنجها رسهیدند،   آالد   کسانى ک  با ا  بورند ر ى ب  بطاح خ

چنانک  رفتی ، مالک قبمً قبیل  خور را متفر  کرره بهور  . کسى را ندیدند

ک  ب  خان  هاى خور بر ند   بر رین اسمم باقى بمانند   از برخهورر بها   

خالد با مرر رفتگوى  1خالد پرهیز کنند تا خدا ند پراکندرى را رِرر آ رر

 2.انصارى را حسنین هیک    عقار   سایر کتب مربوط  عیناً نق  کرره اند

مى بینید ک  سخن مرر انصارى صریح است رر اینک  ک  خلیف  به  آنهها   

رستور نداره بور تا ب  سوى مالک بن نویره لشکرکشى کنند،  لى خالهد،  

! اره اسهت ارعا کرر ک  خلیف  این رستور را به  طهور خصوصهى به  ا  ر    

بنابراین، خلیف  نرمش   حیل  اى ب  کار برره بور تا رر نظر مررم مسئول 

فجایع بطاح نباکد، بلک  مسئول آن فقط خالد باکد   خلیف  بتوانهد عهذر   

                                                 
 122الصديق ابوبکر محمد حسنين هيکل  ص - 1
  ۲۶۷ص خالد ةيبه بعد عبقر 123ص قيابوبکر صد - 2
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ایهن موضهوع،   !! ا  را نیز بپذیرر ک  تأ  یلى کرره   اکتباه نمهوره اسهت  

 .سیاست راررراللت بر تعمّ  ابوبکر   ر راندیشى کام  ا  رر امر 

 قتل مالک و گروزى از قوم او

بطاح رسیدند   کسى را رر آنجا نیافتند، خالد نفهرات    قتى افرار خالد ب 

سربازان، مالک بن نویره   تنهى چنهد از   . خور را ب  تعقیب ایشان فرستار

سپس اتفاقى ر ى رار ک  . را آ ررند   ب  خالد تسلی  نمورند بنى یربوع

فانّا لمّه وانّلا اليله    ".با نهایت تأثّر   تأسف، نق  مى کنی روک  اى از آن را 

 !"راجعون

 «ثله از سلران نظلامى آن سلپاه بلود      »طبرى ب  سند خور از ابو قتاره انصارى

 قتى سربازان خالهد، مالهک   همراههان ا  را    : ر ایت مى کند ک  رفت

 احاط  کررند   کبان  تحت نظر ررفتند، مالهک   همراههان ا  رسهت به     

ما نیهز  : آنها ه  رفتند. ما مسلمان هستی : ما ب  ایشان رفتی . سمح بررند

 پس این سمحها چیست ک  با خور حم  کرره اید؟: رفتی . مسلمانی 

 کما چرا سمح برراکت  اید؟: رفتند

ارر راست مى رویید   قصد سویى ندارید، سمح خور را بر زمین : رفتی 

سپس نماز صبح رزارری ، آنها . زمین نهارندآنها ه  اسلح  را بر . رذارید

 .نیز با ما نماز رزاررند



  بعد از نماز، اسلح  آنها را لمع آ رى کررند، سهپس همه  را رسهتگیر    

ساخت    رست بست  ب  صورت اسیر رر حالى ک  لیلى زن مالک نیهز رر  

 .میان آنها بور، نزر خالد آ ررند

اند و عباس محمود عقلاد نيلو در ثتلاب     چنانکه مورخان نوشته »لیلى رختر منهال

رر زیبههایى بههوی ه زیبههایى چشهه    پاههها از   «آورده اسللت( عبقريللة خالللد)

زنى از لحها  لمهال چشهمها      : مى رویند. مشهورترین زنان عرب بور

 .زیبایى پاها مانند ا  ریده نشده بور

 رر حالى که  میهان  . این زیبایى خیره کننده بور ک  خالد را مفتون ساخت

. خالد  مالک رفتگو رر ررفت  بور، زن زیباى مالک نیز رر کنار ا  بهور 

 .من تو را خواه  کشت! اى مالک: سرانجام خالد رفت

 چنین فرمانى ب  تو راره است؟ «ابوبکر»آیا همکار تو : مالک رفت

 .ب  خدا قس  تو را خواه  کشت: خالد رفت

یز حضور راکتند   ررباره رر آن هنگام عبداللّ  عمر   ابو قتاره انصارى ن

 لى سخنان ایشان رر : با خالد سخن رفتند «و جموگيرى از ثشتن وى» مالک

 .خالد اثر نکرر

ما را نزر ابوبکر بفرست تا خور ا  هر طور صهمح  ! اى خالد: مالک رفت

چون تو ریگران را ک  لرمى بزررتهر از مها   . رانست ررباره ما حک  کند

 .ىراکتند نزر  ى اعزام راکت
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بار ریگر عبداللّ  عمر   ابو قتاره انصارى به  حمایهت از مالهک اصهرار     

.  رزیدند   از خالد خواستند مالک   همراهانش را نزر خلیف  رسی  رارر

 ! لى خالد نپذیرفت

ضلرار بلن   »سپس ب  . ممکن نیست از کشتن  ى رست بررارم: خالد رفت

 .رستور رار تا مالک را رررن بزند «ازور اسدى

این است که   : این هنگام، مالک نگاه ب  همسر، کرر   ب  خالد رفترر 

بلک  خداست ک  ب   اسط  بررشت تو :  لى خالد رفت! مرا ب  کشتن رار

 !!از اسمم، تو را ب  کشتن رار

رهررنش را  ! اى ضهرار :  لى خالد رفهت . من مسلمان هست : مالک رفت

الک را به  خیمه  خهور    آنگاه خالد، زن م 1!ه  ا  را رررن زر ضرار !بزن

 2!!!برر   همان کب با  ى رر آ یخت

 :رر این باره مى روید «شاعرى ثه در همان عصر مى زيست»ابو زهیر سعدى

ایهن کهب بعهد از مالهک،     : ب  آن قبیل  ک  مورر هجوم قرار ررفتند بگهو 

خالد با تجا ز ب  زن مالک، کب را به  صهبح   . بسیار طوالنى خواهد بور

خالهد بهد ن ههیچ    ! ز آن ه  نسبت ب  این زن نظهر راکهت  ا  قب  ا. آ رر

چنان مفتون آن زن کده بهور که  عنهان    . ممحظ  اى ب  هوس خور رسید

صبح آن کب، خالد زن رار بور  لى مالک، فاقد همه   . اختیار از کف رار

                                                 
  سر بريده اش را در زير ديگى ثه غذا مى پختند نهاد و به گفته ابن خمکان در وفيات اال عيان در شرح حال وهيمة بن فرات  - 1

 !تا سه پايه را تکميل ثند

 33ص 3ذهبی در تاريخ اسالم ج - 2



بعد از مالک سرپرسهت یتیمهان   بیهوه    . چیز بور   خور کشت  رشت  بور

اندیش  اعدام کدران فقیر است؟ بنى تمهی ،  زنان کیست؟   چ  کسى رر 

بزرگ   کوچک مبتم کدند، ب  مرگ قهرمان خور ک  همگى چش  امید 

 1.ب   ى راکتند

رر کهب بسهیار   . آنگاه خالد رستور رار اسیران قوم مالک را حبس کننهد 

: سپس لارچى خالد رر کب تاریک فریار زر. سررى آنها را حبس کررند

  این رر لغت کنان  کنایه   . اسیران خور را بپوکانید: ىیعن ؛"ادفئوا اسراث "

 !با این فرمان تمام آن بیچارران را کشتند. از کشتن بور

خالد ب  رژخیمان سپاه خور سپرره بور ک   قتى این صدا را کنیدید، همه   

این نیهز نیرنگهى بهور که  بهدان  سهیل  خهور را        . آنها را ب  قت  برسانید

 لههى ایههن لنایههت از ابههو قتههاره انصههارى    .مسههئول آن لنایههت ندانههد

فقط مطلب بر مررم حیهوان صهفت که     . ر کندالن امثال ا  پوکیده نماند

 .سیاهى لشکر بورند آن ه  با نیرنگ   سیاست، مستور ماند

این حقیقت مالرایى بور ک  میان خالدبن  لید؛ فرمانده اعزامهى خلیفه      

        طالبهان  . وم ا  ر ى رارمالک بن نویره؛ رئهیس قبیله  بنهى تمهی    قه     

                                                 
 تطاول هذا الميل من بعد مالک       االقل لحى اوطئوا بالسنابک   - 1

 و ثان له فيها هوى قبل ذلک    قضى خالد باياً عميه لعرسه            

 عنان الهوى عنها وال متمالک     ير عاطف        فامضى هواه خالد غ

 عمى غير شى ء هالکاً فى الهوالک      و اصبح ذا اهل و اصبح مالک      

 و من لمرجال المعدمين الصعالک  فمن لميتامى واالرامل بعده             

 بفارسها المرجو سحب الحوالک    اصيبت تمي  غرها و سمينها          
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مى توانند از مجموع آنچ  مورخان   سیره نویسان نق  کرره اند ب  رست 

 .آ رند

ثان مالک بن نويرة من أثرر الناس شعرا وان أهل العسکر أهفوا ":نویسد  طبرن می

بر وسه  القدور فما منه  رأس إال وصمت النار إلى بشرته ما خلال مالکلا فلان القلدر     

"وما نضج رأسه من ثررة شعره  نضجت
1 

بسیار بور؛ سهربازان    «در سرشان»ز کسانی بور ک  مون امالک بن نویره 

سرهان ایشان را ب  لان پای  ریگ قرار رارنهد؛ پهس آتهش به  پوسهت      

تمامی سرها رسید غیر از سر مالک؛ زیرا غذان راخ  ریگ قب  از قبه   

 .ان سر، آماره کدب  خاطر زیار بورن موه از سوختن پوست سر ا 

أن مالک بن نويرة ثلان ملن   : عن ابن شهاب":  ابو نعی  اصفهانی نیز می نویسد

أثرر الناس شعرا  وأن خالد لما قتمه أمر برأسه فجعل أهفية يقدر فنضج فيها قبل أن تبمغ 

."النار إلى شواته
2 

از ابن کهاب نق  کده است ک  مالک بن نویره از کسانی بور که  مهون   

بسیار بور؛   خالد  قتی ا  را کشت، رستور رار ک  سهر ا    «کانرر سر»

را ب  لان پای  ریگ نهارند؛ پس غذان راخ  ریگ قب  از رسیدن آتهش  

 .ب  پوست سر ا  آماره کد

 قیام ابوقتاده انصارى و  مر   ّاف بر ضدّ  الد و رفتار او
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ه ابهو قتهار  : مهى نویسهد  ! محمد حسنین هیک  رر کتاب الصهدی  ابهوبکر  

انصارى از عم  خالد نسبت ب  قت  مالک   تجا ز به  زن ا  خشهمگین   

ب  همین علت لشکر ا  را ترب رفت   ر ى ب  مدین  نهار، رر حالى . کد

ک  قس  یار کرر ک  هیچگاه رر لشهکرى که  فرمانهدهى آن را خالهد به       

برارر مالک نیز با  ى بور،  «متم  بن نويره».عهده راکت  باکد،کرکت نکند

تى این ر  ب  مدین  رسیدند، ابو قتاره رر حالى ک  سخت غضبناب بور  ق

ب  ممقات ابوبکر رفت  مالرا را براى ا  نقه  کهرر که  چگونه  خالهد      

 .مالک را کشت   با لیلى زن ا  همبستر کد

ابوقتاره افز ر ک  سورند یار کهرره اسهت ریگهر رر لشهکرى که  خالهد       

بوبکر سخت تحت تأ ثیر نقش خالد   فرمانده آن باکد، قرار نگیرر،  لى ا

پیر زیهاى ا  بور، ب  همین لهت ب  ککایت ابو قتاره ترتیب اثر نهداره    

 .آن سخنان را بگوید «!!!شمشير اسالم »حاضر نشد  ى ررباره 

آيا خواننده گمان مى ثند ثله ايلن ملرد انصلارى يعنلى      »: آنگاه هیک  مى افزاید

او فوق العاده نسبت به عمل خاللد  ! ساثت شد؟ نه ابوقتاده از خش  خميفه جا خورد و

بدين لحاظ  عمر خطّاب را مالقات نمود و داستان را بلراى او هل  نقلل    . معترض بود

ثرد  و خالد را در شکل مردى ثه هواى نفسش بر وظيفه دينليش غمبله يافتله بلود و     

 .!«  ثردبخاطر ارضاى نفس خويش  فرمان خدا را مورد اهانت قرار داده است  ترسي

عمهر اظههارات ا  را تأییهد کهرر،   بها  ى رر      : سپس هیک  مهى رویهد  

متعاقهب آن، عمهر که  از عمه      . خالد   انتقار از ا  کریک کد  سرزنش 
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خالد کاممً منقلب بور نزر ابوبکر رفت   از  ى خواست ک  خالد را عزل 

رر   اظهار راکت ک  از کمشیر خالد ظل    فسار مى بهارر   لها را  . کند

ک  خالد را ب  خاطر این عم  کنیع بازراکت کند،  لى ابوبکر هیچیک از 

 1.حکّام خور را بازراکت نمى کرر

: از این ر   قتى ابوبکر رید عمر رر انتقار از خالد اصرار مى  رزر رفت

زبانت را ! خالد حک  خدا را تأ ی  کرر   اکتباه نمور. بس است! اى عمر

 !از نکوهش باز رار

. ر از پاسخ ابوبکر قانع نشد،   رست از اعتراض خهور برنداکهت   لى عم

ن  : هنگامى ک  ابوبکر رید عمر بى اندازه از خالد نکوهش مى کند، رفت

من کمشیرى را ک  خدا ند بر سر کفّار بهرّان نمهوره اسهت، به      ! اى عمر

 !!!غمز نمى کش  

        ننهده  عمر بها ایهن  صهف ، کهار خالهد را بسهیار ز      : هیک  مى افزاید ک 

      چگونه  عمهر   . مى رانست   آرام نمى ررفهت    لهدانش آسهوره نبهور    

مى توانست ساکت بماند   بگذارر ک  خالد رر آسایش بسر ببرر، چنانک  

 .رویى رناهکار نیست   عم  خمفى مرتکب نشده است

عمر الزم مى رانست ک  مجدراً با ابوبکر ررباره خالد صحبت کنهد،   بها   

یارآ ر کور ک  آن رکمن خدا، مرر مسلمانى را ب  قت  رسهانیده  صراحت 

                                                 
 ...وَثَتَبْنا عَمَيْهِ ْ اِنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ: خود اين ه  اجتهاد ديگر وى در مقابل نص بود؛ زيرا خداوند مى فرمايد - 1



  ب  زن ا  تجا ز نموره است،   ر ر از انصاز است ک  ب  لزاى عملش 

 .نرسد  

سرسختى عمر مولب کد ک  ابوبکر خالد را احضار کنهد   از  ى لویها   

بدین منظور خالد ب  مدین  آمد،   رر حهالى که    . کور ک  چ  کرره است

رزم ب  تن راکت   قبایى پوکیده   ر ى آن را زره آهنین ررفت    لباس 

 .چند تیر ب  کمه خور زره بور،  ارر مسجد کد

هنگامى ک  عمر رید خالد با این سر    ضع رر مسجد پیغمبهر قهدم مهى    

زند، برخاست   تیرها را از کمهخُور ا  رر آ رر   ککست ، سهپس به    

  با زن ا  همبستر کدى؟ ب  خدا قس  مرر مسلمانى را کشتى : خالد رفت

 !.سنگسارت خواه  کرر

. رر این هنگام خالد سکوت کرره بور   از رذکت  خویش عذر نخواسهت 

آنگاه ابوبکر را ممقات کرر   موضوع مالک ب  نویره   حالت تررید ا  

ابوبکر ه  از سر تقصیر . را بازرو نمور   تقاضا کرر ک  عذر ا  را بپذیرر

 !!!،   از آنچ   ى رر لنگ مرتکب کده بور، صرفنظر کررا  رذکت 

 لى ا  را رر خصوص ازر اه با زنى ک  هنهوز خهون کهوهر، خشهک     

چون عرب رر زمان لنهگ از نزریکهى   . نشده بور، مورر مممت قرار رار
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با زنان اسیر خوررارى مى کررند،   تماس با آنها را ننهگ بزررهى مهى    

 1.رانستند

عمهر، نظریه  خهور را رربهاره عملهى که  خالهد         :سپس هیک  مى نویسد

 قتهى ابهوبکر مهرر   بها عمهر به  عنهوان        . مرتکب کده بور، از یار نبرر

لانشین  ى بیعت کررند، یکى از نخستین کارى ک  انجهام رار ایهن بهور    

  بها  . ک  خبر مرگ ابوبکر را ب  اطمع سربازان اسهمم رر کهام رسهانید   

، فرمان عزل خالد را از فرماندهى سهپاه  همان پیکى ک  حام  این خبر بور

 .صارر نمور

هم  مورخان اسممى اتفا  رارند ک  عمر، همچنان : هیک  اضاف  مى کند

  همبستر کهدن ا  بها زن    «مالک بن نويره»رر اندیش  عم  خالد نسبت ب  

 . ى باقى بور   همین نظری  بور ک  بعدها رر عزل خالد مؤ ثّر  اقع کد

کاید علت اینکه  ابهوبکر آن ر ز خالهد را مهأمور     :ویسدباز هیک  مى ن

کرر این بور ک  ب  مررم مدین    مخصوصهاً آنهها که      «مسيممه»لنگ با 

  ! ررباره ا  با عمر ه  عقیده بورند، نشان رهد ک  خالد مرر حارث  اسهت 

با فرمان لدیدى ک  ب   ى راره، خواست  اسهت ا  را به  کهام آتشهى رر     

                                                 
ج نمود و در حال علدّه بلا   اسالم ازدواج با زنى را ثه شوهرش مرده باشد قبل از اتمام عده   حرام دانسته و اگر با وى ازدوا - 1

اگر فرض ثني  ثه خالد زن مالک را اسير مى دانسته   نوديکلى بلا زن اسلير    . وى نوديکى ثرد  براى هميشه بر او حرام مى شود

استبراء شرعى به اين است ثه اگر عادت مى شود بايد صبر ثند تا يک بار قاعلده شلود و   » موقعى حالل است ثه استبراء شرعى

و چنانچه عادت نمى شود  ولى هنوز در سن قاعدگى هست   بايد چهل . شدن   تممک و دخول او بالمان  خواهد بودپس از پاک 

و در مورد همسر مالک   هنوز استبرايى واق  نشده بود بمکه شوى وى به قتل رسيد . شده باشد« و پنج روز بگذرد تا حالل شود

  !!و خالد در آن حال   با همسر او همبستر شد



رر این صهورت  ! لعیده   ب  سرنوکت حیاتش خاتم  رهدافکند ک  ا  را ب

بهترین کیفر اعمالى را ک  نسبت ب  لیلى   کهوهر ا  مالهک بهن نهویره     

  چنانچ  این لنگ ا  را سرفراز   پاب مهى  . مرتکب کده بور، مى رید

مسلمانان ه  آرام ررفت ، عم  ساب  ا  را . کرر، فاتح   غان  برمى رشت

 ررند   ریگر از لنایت  ى رر بطاح سهخنى نمهى   نمى آ      ب  حساب 

 !!.رفتند

هر چنهد خالهد   ! کرر «تطهير»خالد را پیر ز رررانید   ا  را  «يمامه» لنگ

بعد از این  اقع  ک  هنوز خونهاى ریخت  کده مسلمانان   خونهاى اتبهاع  

  ابهوبکر رربهاره ایهن    . مسیلم  خشک نشده بور نیز با رخترى زنا کهرر 

 1...یش از تجا ز ب  لیلى  ى را مورر مممت قرار رارتجا ز ا  ب

 ابوبکر و قتل مسلمانانی که زکات نپردا تند

اینان کسانى بورند ک  چون رر منصب لانشینى ابوبکر نسبت ب  پیغمبهر،  

تررید راکتند، از پرراخت زکات ب   ى کوتاهى  رزیدند، نه  اینکه  رر   

محمد حسهنین هیکه  رر    اص   لوب زکات تررید راکتند؛ ب  طورى ک 

محهدثین نهامى   حافظهان اخبهار،     : مهى نویسهد   2!کتاب الصدی  ابوبکر

ارر اینان زکات ساالن  اى ! ب  خدا قس : ر ایت کرره اند ک  ابوبکر رفت

را ک  ب  پیغمبر مى رارند از من رریغ بدارند، ب  همین رلی  با آنها لنگ 

                                                 
 154حسنين هيکل ص الصديق ابوبکر - 1
 من ثتاب الصديق لالستاذ الکبير المتتب  هيکل 112راج  الفصل الخامس أو ص - 2
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چگونه             : رفهت « تصمي  بلود  ثه متوجه عواقب سوء اين» لى عمر. خواه  کرر

مأمور کده ام بها مهررم   : مى خواهى نبرر کنى با کسانى ک  پیغمبر فرمور

پیکار کن  تا معتقد کوند ک  خدایى لز خدا ند یکتا نیست   محمّهد نیهز   

فرستاره ا ست،   هر کس اعتراز کرر، مال خونش از طرز مهن مصهون   

 !کد   حساب آنها نیز با خداست؟است مگر اینک  ح  آن را ارا نکرره با

ب  خدا قس  با :  لى ابوبکر سخن عمر را ب  هیچ ررفت   بم ررنگ رفت

کسى ک  میان نماز   زکات فر  مى رذارر، لنهگ خهواه  کهرر؛ زیهرا     

  1.مگر ح  آن را ارا نکرره باکد: زکات ح  مال است   پیغمبر فرمور

 قتهی  : کند ک  رفت   میبخارن   مسل  رر صحیح اکان، از ابوهریره نق

پیههامبر از رنیهها رفههت   ابههوبکر بهه  خمفههت رسههید   هههر کهه  از عههرب 

چگونه  مهررم را به     ! ان ابوبکر: خواست کافر   مرتد کد، عمر رفت می

من مأموریت یهافت   : رهی ررحالی ک  رسول خدا فرموره است کشتن می

هر ک  ال اله  اال  ال ال  اال اهلل پس : ک  با مررم بجنگ  تا  قتی ک  بگویند

اهلل بگوید، مالش   لانش را از من رر امان نگهداکت  است مگر حقی رر 

ب  خهدا قسه ،   : این میان ضایع کور   حسابش با خدا است؟ ابوبکر رفت

کشه  زیهرا    بد ن محابا هر کس را ک  بین نماز  زکات فر  بگذارر مهی 

ان پیهامبر  ب  خدا سورند ارر زکاتی را که  رر زمه  . زکات ح  مال است

کررند،  لو ب  مقدار ک  ب  من ندهند، با آنها کارزار خهواه    پرراخت می

                                                 
 51ص 1ج 8ابااليمان ب تابصحيح مسم  ث - 1



ب  خدا قس  ب  نظرم رسید ک  خدا نهد سهین  ابهوبکر را    : عمر رفت. کرر

 1.بران لنگیدن رشوره است   فهمیدم ک  ح  با ا  است
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 !آتش زدب احادیث پیامبر 

 ن پهس از رررذکهت   یکی ریگر از کارهان عجیب ابوبکر این بور که   

رسول خدا رستور رار پانصد حهدیث از احاریهث پیهامبر اکهرم را آتهش      

  1!زرند

ابوبکر بعد از رررذکهت  : حاف  کمس الدین رهبی ر ایت کرره است ک 

پیامبر مررم را لمع کرر   ب  بهان  اختمز مررم رر مورر احاریث رستور 

ن بهاره از کهما   رار چیزن از رسول اهلل حدیث نکنیهد   ههر کهس رر ایه    

کتاب خدا رر بین ما   کما مولور است پس حملش : پرسش کرر بگوئید

 2.را حمل بدانید   حرامش را حرام

نیز رهبی از عایش  ر ایت میکند ک  رفت پهدرم ابهوبکر تعهدار پانصهد     

پس کبی را تا به  صهبح هه     . حدیث از پیامبر خدا لمع آ رن کرره بور

ان : شیدن رذراند   چون صبح رشت رفهت چنان با غلطیدن   ناراحتی ک

  چون آن نوکت  ها را ب  نهزر ا  بهررم آنهها را    . احاریث را بیا ر!رخترم

 چرا احاریث را سوزاندن؟ : رفت  .سوزانید

رر حالیکه  مهن به     . ترسیدم بمیرم   این احاریث رر نزر تو بمانهد : رفت

امها حقیقهت آن    .را یان آنها اعتمار نموره   از آنان نق  حدیث کهرره ام 
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نبوره ک  آنان بران من ر ایت نمهوره   آنگهاه مهن آنهها را نقه  نمهوره       

  1.باک 

ک  ب  نق  از اه  سنت بعد از رسول خدا صه  اهلل علیه    آله        ابوبکر

سل  رستور رار پانصد حدیث از احاریث پیامبر صهلی اهلل علیه    اله  را    

  .آتش زرند

 :ث  اما رلی   اقعی آتش زرن احاری

نام امیرالمؤمنین   فضای  ا  از یارها حهذز کهور؛ چهرا که  نقه       :  ا ال

 .احاریث پیامبر لدان از نق  فضای  حضرت علی نبور

نق  احاریث پیامبر اکرم مسا ن بهور بها رسهوایی آنهان؛ چهرا که        : ثانیا

هها     احاریث پیامبر نقدن بور بر اعمال   کررار خور سران    خور رأیهی 

کر   عمر   عثمان   امثهال آنهها؛ لهذا بهتهرین راه بهران      هان ابوب بدعت

آزاران  عم  کررن   مورر نقد قرار نگرفتن، حذز احاریث پیامبر بور ک  

زهی به  ابهوبکر رهبهر     .آتش زرن   نابور کررن آنها رر همین راستاست

 2!اه  تسنن ک  ه  کمم پیامبر را آتش زر   ه  رر خان  ا  را

یعنی  .«عمی اعم  الناس بالسنه»:ره اند ک  عایش  رفتخور اه  سنت نق  کر 

  3.علی آراه ترین مررم ب  سنت است
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اعم  امتی بالسنه و القضاء بعدي عملی  »:  رفت  اند ک  پیامبر اکرم فرموره است

 .1یعنی بعد من آراه ترین مررم ب  سنت   قضا ت علی است. «بن ابيطالب

 2تانش با نق  احاریثللوریرن از رسوایی خور،   ر س: ثالثا

کهما از پیهامبر   : ابوبکر پس از  فات پیامبر مررم را لمهع کهرر   رفهت   

  آنها ک  پهس از  . حدیثهایى ر ایت مى کنید   رر آن اختمز مى کنید

از پیامبر هیچ حدیثى ر ایهت  . کما مى آیند، اختمفشان بیشتر خواهد کد

آنچه   . بین ما هست قرآن رر: هر کس از کما سوالى کند، بگویید! نکنید

  3.  آنچ  قرآن حرام کرره، حرام رانید. حمل رانید: قرآن حمل فرموره

 :این فرمایش ابوبکر مخالف با نص صریح قرآن است ک  مى فرماید

".و انولنا اليک الذثر لتبين لمناس ما انرل اليه "
  بر تو قرآن را نازل کرری  تها  4

 . ی  کده بیان کنىبراى مررم آنچ  بر ایشان فر  فرستار

هم  احکام قرآن، حمل   حرام قرآن، کرح   بیانش رر حهدیث پیهامبر     

تجسمش رر سیره آن حضرت مى باکد؛   رسترسى ب  این هر ر ، ر ایت 

 .حدیث از پیامبر را الزم رارر

یک رکعت نماز از احکام قرآن را نمى تهوان بهد ن رلهوع به  حهدیث      

 .ش از رفتار خلیف  صحیح نیستپس این بخ. پیامبر ب  لاى آ رر

                                                 
 ۱ح 22ابن بطه عکبري به نقل از ثفايه الطالب باب االبانه - 1
 142ص 5شرح ابن ابی حديد ج 5ص 1تذثره الحفاظ ج 42251ثنواالعمال ح - 2

 .در شرح حال ابوبکر 3و 4ص 1جتذثره الحفاظ  - 3
 22آيهنحل سوره  - 4



. صحیح است «در آن اختالف مى ثنيد»:اما آن بخش از سخنش ک  رفت  است

چ  آنک  مجاز بورن ر ایت حدیث از پیامبر سبب مى کهور احهاریثى از   

 پیامبر ر ایت کور ک  مخالفت با سیاست حکومت باکد؛

 کارگزراب ابوبکر در زماب  الفتش

عتاب بن : فت کاررزاران ا  از این قرار بورندهنگامى ک  ابوبکر  فات یا

اسید بر مکّ    عثمان بن ابى العاص بر طائف   مررى از انصار بر یمام  

  حذیفة بن محصن بر عمان   عمء بن الحضرمى بر بحرین   خالهد بهن   

 لید بر سپاه کام   المنثى بن حارث  ى کیبانى بر کوف    سوید بن قطب  

ن عقب  مأمور نصفى از صدقات قضاع  بور سهپس ا      لید ب 1.بر بصره

  ابوعبیهده ى   2  عمر  بن العاص را بهر فلسهطین  . را امیر بر اررن نمور

  یزید بن ابى سفیان را بر رمش    کرحبی  بن حسنة  3لراح را بر حمص

  4.را بر اررن امیر نمور

ومهت  ابوبکر  صیّت کرر ک  خالد بن  لید بعد از بازرشت از کام ب  حک

  5.عرا  بازرررر

  6.ابوبکر انس بن مالک را ب   الیت بحرین فرستار

                                                 
 ۲ج تاريخ طبرى 138ص 4جتاريخ يعقوبى  - 1
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 588ص 4جتاريخ طبرى  - 3
 524ص 4جتاريخ طبرى  - 4
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 مرگ ابوبکر

 یسهالگ  ۷۶ههه ررسهن  ۳۱سهال  یالثان نلمار ۲۲رر کب س  کنب  ابابکر

  1.مرر

ر ز غصب خمفت نمهور اهه  سهنت     ستیمدت ر  سال   س  ماه   ب ا 

بوره  االخر غس  کرره   چون هوا سرر نلمار ۶علت مرگ ا  را رر ر ز

   ارام  راکهت    به  نمهاز     یضیمر نیر ز ا ۳۱کند یسرما خورره   تب م

قب  از مهررش   ا خمفت را ب  عمر رار  یالثان نلمار ۲۲رفت  تا رر ینم

 دیه را مشخص نما نشی  لانش سدیبنو شیبرا نتا نام  ا دیعثمان را طلب

بهن  هو، کد عثمان نام  را تمام کرر   نام عمر  یصحبت ب نیپس رر ح

مطلب را نوکهت    نیعثمان ا دیخطاب را نوکت چون ا  ب  هو، آمد   ر

 2.ا  را رعا نمور

 اما ر ایات ریگر رر مورر مرگ ابوبکر

نیشابورن عال  معر ز اه  سنت رر کتاب معتبر المستدرب علهی   حاک 

داود بن يويد األودي قال سمعت الشعبی يقول واهلل لقلد   هنا":نویسد الصحیحین می

ل اهلل أبو بکر الصديق وقتل عمر بن الخطاب صبرا وقتل عرمان بن عفان صلبرا  س  رسو

وقتل عمی بن أبی طالب صبرا وس  الحسن بن عمی وقتل الحسين ابن عمی صبرا رضی 

  3."اهلل عنه  فما نرجو بعده 

                                                 
 ۳۷۹العالم ص ضيف ۸۱خمفا ص خيتار - 1
 ۱۶۲ص ۱ج ديالحد یشرح ابن اب - 2

  52ص 3المستدرک الحاث  ج - 3



ب  خدا قس  رسهول  : بن یزید روید ک  از کعبی کنیدم ک  می رفت را ر

  عمر   عثمان   علهی بهن ابیطالهب بها        کدندابوبکر با س ّ کشت خدا  

حسن بن علی با س    حسین بن علهی بها کمشهیر       کمشیر کشت  کدند

  .کشت  کد

 شچه کسى ابوبکر و پسر او را با ززر کش

آیا ابوبکر ب  مرگ طبیعی فوت کرره است؟؟؟ اما تاریخ   احاریث چیهز  

 .  نزریکانشریگرن نق  می کند آن ه  از کشت  کدن ابوبکر توسط 

ابوبکر مسموم کد   : ابوالیقظان ب  نق  از سمم بن ابى مطیع رکر کرر ک 

  همان رستى ک  ابوبکر را ب  قت  رساند پسهر  . رر آخر ر ز ر کنب  مُرر

 . ا  را بعد از آن، ب  قت  رسانید

جسلتجو از  »براى کناخت قات  رر لنایات، تحقیه  کننهدران از نظریه  ى   

  ظاهر امر نشان مى رهد ک  . پیر ى مى کنند «ز قتل قربانىاولين سودبرنده ا

عمر بن الخطاب بور زیرا ب  لهاى ا    «ابوبکر»ا لین سوربرنده از مررن ا  

آند  بها هه    :   ررباره ى سطح عمق  آنها، عبداهلل بن عمر رفت! نشست

 1.اختمز پیدا کررند

ا  : را عمر رفتنصوص   ر ایات ه  اختمز آند  را تأیید مى کند، زی 

 . مخالفتر است   ا  از تمام قریش حسورتر است

                                                 
 42ص 4جشرح نهج البالغة ابن ابى الحديد  - 1



 
 
 
 
 

 
 182 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

آیا غاف  از مقدم کدن احم و پستِ بنهى تهی      :   عمر ب  فرزند، رفت

 1؟!ظل  ا  بر من هستى

ما نمى روئی  ک  قات ، عمر بن الخطاب است، بلک  نصهوص   ر ایهات    

 . را مطرح مى کنی  تا خواننده ب  نتیج  برسد

ز رست حقیر بنى تی  حسرت   تأسف مى خورم، ب  ظله  از  ا: عمر رفت

 «خالفت»آن : من پیش افتار   آنرا از ر ى رناه ب  من تحوی  رار   رفت

عمهر همچنهین    .را ب  من تحوی  ندار مگر بعد از آنک  از آن مأیوس کد

بخدا سورند ارر زیهد بهن الخطهاب را اطاعهت مهى کهررم اصهم        : رفت

  ظاهر امر آنست ک  نهزاع   2.را نمى چشید «الفتخ»کیرینى آن  «ابوبکر»

آرهاه  : بین آند  بسیار کدید بور، لذا عمر ابوبکر را تهدید کهرر   رفهت  

با،، بخدا سورند یا رست بر مى رارى، یا سخن بلیغى ررباره ى خورم   

 3.را با خور ببرند مى روی  ک  سواران ب  هرلا بر ند آن خورت 

 4.کتباه بوربیعت ابوبکر ا:   عمر رفت

ر مین نفرى ک  از قت  ابوبکر سور مى برر عثمان بن عفان اموى بور ک  

عمر با تعیین  الیان   حکام ریگهرى  . بعد از عمر قدرت را بدست ررفت

از بنى امی  چون سعید بن العاص    لید بن عقبة بن ابى معیط امتیهازات  

                                                 
 چاپ داراحياء الکتب العربية 42ص 4جشرح نهج البالغة ابن ابى الحديد  - 1

  32و31ص 4جشرح نهج البالغة ابن ابى الحديد  - 2
  32و31ص 4جشرح نهج البالغة ابن ابى الحديد  - 3
 225ص 4جتاريخ طبرى  55ص 1جحنبل  مسند احمد بن - 4



یب  رختر ابوسفیان   همانطورى ک  رکر کد امتیازات ام حب. آنها را افز ر

را زیار کرر   منزلت   مقام ابوسفیان   معا ی  را رر عطهاى حقهو  به     

مقام   منزلت مقاتلین مهالر بدر باال برر   آنها را بر تمام انصار برتهرى  

  1.رار

معا ی  ى اموى، عبهدالرحمن بهن ابهى بکهر را نیهز رر کهرایط مهبه           

ن خون ا  رر امهان باکهد لکهن    نامعلومى ب  قت  رساند تا از تبعات ریخت

  2.رالئ  کشتن عبدالرحمن آککار بورند

  از امور قطعى، کرکت بنى امی  رر پیش بررن نقش  ى قت  ابوبکر است 

تا ابوبکر ا لین نفرى باکد ک  با زهر بنى امی  قربانى کده باکد   بعد از 

ن ا  ابن عوز   عبدالرحمن بن ابى بکر   حسن بن على   عبدالرحمن به 

 قهاص   مالهک اکهتر   معا یه  ى ر م       ابی خالد بن  لید   سعد بن 

عبدالرحمن بن عمر   عمر بن عبدالعزیز   رهها نفر ریگر، رر زیر سای  ى 

چلون  »خدا ند را لشکریانى از عس  است: نظری  ى معا ی  ک  مى رفت

ت   چیزى ک  رر  صی 3.ب  قت  رسیدند «امويان س  را در عسل قرار مى دادند

ابوبکر براى عمر للب تول  مى کند آنست ک   صیت ب  خط عثمان بور 

  عثمان تنها کخصى بهور که  رر هنگهام  صهیت     .   ب  خط ابوبکر نبور

                                                 
 385ص 1جسيره ى ابن هشام  311ص 3جتاريخ طبرى  325صالمعارف ابن قتيبه  271ص 3جاالستيعاب  - 1
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ک  این مطلهب مخالفهت بها     1کررن ابوبکر رر حال مررنش، حضور راکت

عرز رذکتگان   عرز سیاسى است ک  اه    ر ستان    زرا   خواص 

مگى حاضر مى کوند مخصوصاً ارر محتضر خلیف  ى رر هنگام  صیت، ه

 . مسلمانان باکد

ابوزید  :طبرى رر تاریخ خور حارث  ى قت  ابوبکر را رکر کرره مى روید

ابوبکر : ب  نق  از على بن محمد با اسنار ا  ک  قبم رکر کد خبرم رار ک 

رر حالى از رنیا رفت ک  کصت   س  سال عمهر راکهت رر مهاه لمهارى     

ی  ر ز ر کنب  هشت ر ز مانده ب  آخر ماه،   رفت  اند سهبب  فهات   الثان

ا  آنست ک  یهوریان ا  را با برنج مسموم کررند   رفته  مهى کهور بها     

حارث بن کلده بها ا  غهذا خهورر سهپس از     . لذیذه ا  را مسموم نمورند

غذاى آلهوره به  سه  یهک سهال       : خوررن رست کشید   ب  ابوبکر رفت

یک سال مرر،   پانزره ر ز بیمار کد   ب  ا  رفت  کد خوررى،   بعد از 

چه   : رفتند. مرا معاین  کرره است: رفت. خوب است رنبال طبیب بفرستى

عتاب بن اُسید رر : رفت «ابوجعفر»، هر چ  بخواه  انجام ره : رفت؟ رفت

و حلارث بلن ثملده بلن     »2.مک  رر همان ر زى ک  ابوبکر مرر، از رنیا رفت

  3.«ب عرب نيو از دنيا رفتعمرو هقفى طبي

                                                 
 245ص 4جابن اهير  الکامل فى التاريخ - 1
 483المعارف ابن قتيبة ص بيروت چاپ مؤسسه اعممى 511ص 4جتاريخ طبرى  424ص 5جالعقدالفريد ابن عبد ربه  - 2
 387ص 5وج 318ص 5وج 5ص 5جالعقد الفريد  137ص 11جالبداية و النهاية  213ص 4جاسدالاابة  - 3



طعامى ب  ابوبکر اهدا کد   : لیث بن سعد از زهرى نق  مى کند ک  رفت

مها  : پس حهارث رفهت   ;نزر ا  حارث بن کلده بور،   از آن غذا خوررند

  ههر ر ،  ! س  یک سال  خورری ،   من   تو تا سر سال حتماً مى میهری  

  1.فتندرر یک ر ز   بعد از رذکتن یک سال از رنیا ر

ر ست رارم بگوی  ابوسفیان ک  متخصص رر آرم کشى : مؤلف مى روید

رر مدین    رر کنار عمر  2.بور   مررى را براى کشتن پیامبر فرستاره بور

 .   عثمان بسر مى برر

معا ی  ه  رر مدین  بسر مى برر   ا  رارنده ى ایهن نظریه  ى مشههور    

  3.«دارد خداوند لشکريانى از عسل»:است ک  مى روید

بخاطر اقتضاى مصالح سیاسى عمر رفن رسول خدا را تا ر  ر ز ر کهنب   

  س  کنب  به  تهأخیر انهداخت   بعضهى رفته  انهد سه  ر ز به  تهأخیر          

  4.انداخت

شب سه »اما مصلحت سیاسى اقتضا کرر ک  عمر همان کب ک  ابوبکر مُرر 

لذا مررم رر مراس  . قب  از آنک  مررم بیدار کوند ا  را رفن نمایند  «شنبه

  5.رفن ا  کرکت نکررند
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ارر این امور را ممحظ  کنی    با حالت رکمنى   نزاع بهین ابهوبکر       

   عمر   رغبت ابوبکر رر عزل ا  از خمفت لمع نمائی  قضهی   اضهح تهر    

بهتر است چیزى از امور  «عمر»براى ا  : مى کور، زیرا ابوبکر رفت  است

 1.کما را بعهده نگیرر

 کیفیش قتل اصحاف ابوبکر

مجموع  یاران ابوبکر   عمر ک  رر حوارث سقیف    بعهد از آن، آنهها را   

کمک کررند بسیار بورند   طبیعهى اسهت که  ایهن مجموعه  از لههت       

مجموعه  ى  . انسجام با ابوبکر   عمر ب  ر  رر ه   حزب تقسهی  کهوند  

ح   عتهاب بهن   ابوبکر رر افرارى چون خالد بن  لید   ابوعبیهده ى لهرّا  

اسید   مثنى بن حارث  ى کیبانى   معار بن لب    بمل   انس بن مالک 

ک  سوءرابط  ى این افرار با عمهر  .   کرحبی  بن حسن  نمایان مى کدند

بن الخطاب ثابت کده است   از طرفى امویان ه  ب  س  حزب تقسی  مى 

مهر    ابهان   عده اى از آنها مث  محمد بن ابى حذیف    خالهد   ع . کدند

مرا یارى مى کررند،   عده  فرزندان سعید بن العاص، على بن ابى طالب

فقهط ابهوبکر را    «والى مکه از طرف ابلوبکر »اى مانند عتاب بن اسید اموى 

یارى مى کررند   رر هى نیز از حزب عمر بورند که  آنهها عبهارت از،    

    سهعید بهن   عثمان بن عفان   معا ی    عتب    ابوسفیان    لید بن عقب

 . العاص بورند

                                                 
 518ص 4جتاريخ طبرى  - 1



  ثابت کد ک  ابوبکر   همراه ا  عتاب بهن اسهید از آن غهذاى مسهموم     

  خط اموى سعى کررند رر آن حارثه  ى  . خوررند   ب  همکت رسیدند

هولنابِ مسموم کررنو آن س  نفر، بعضى از حقای  را تغییر رهند، لذا رکر 

لکهن ابهن حجهر    . ده بهور کررند ک  عتاب بن اسید تا سال بیست   ر  زن

محمهد بهن اسهماعی  از نقه      : عسقمنى این مطلب را رر نمهور   رفهت  

کنندران این ر ایت است   ا  همان ابن حذاف  ى سهمى است ک  ر ایت 

  1.ا  را ضعیف مى کمارند

  ظاهر امر نشان مى رهد ک  کشندران ابوبکر، عتهاب بهن اسهید را هه      

لک بن نویره   اصهحاب ا    زنهاى     عمر بخاطر حوارث قت  ما. کشتند

با همسر، توسط خالد، خواستار قت  ا  کد، اما ابهوبکر به  رغه  کهنیع     

  ا لین عمه  عمهر بعهد از رسهیدنش به       . بورن عم  خالد موافقت نکرر

سپس ا  را رر حِمهص رر سهال   . قدرت رر عزل خالد بن  لید نمایان کد

کهمنان عمهر     خالهد سهخت تهرین ر   .بیست   یک هجرى ب  قت  رسهاند 

 . رارنده ى بزررترین لشکر رر عرا  بور

  فرمانده ى نظامى ر م رر عرا  کرحبی  بن حسن  بهور که  به  حبشه      

مهالرت کرر   از سهابقین رر اسهمم بهوره   از فرمانهدهان فهتح عهرا        

 . بشمار مى آمد
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ابوبکر ا  را فرمانده ى لشهکرى از لشهکرهاى عهرا  قهرار رار   بهر ا       

کهرحبی  بهن    «در هنگام رفتن بله جبايله  »ور لکن عمر بن الخطاب اعتمار نم

حسن  را برکنار نمور،   سربازان ا  را رستور رار تا بر امراى سه  رانه    

اى امیرمؤمنان، آیها  : کرحبی  بن حسن  ب  عمر رفت. ریگر پراکنده کوند

 ناتوان کده ام یا خیانت کرره ام؟ 

 . عالز نشدى   خیانت نکررى: رفت

 پس براى چ  مرا عزل کررى؟  :رفت

     نمى خواست  تو را امیر نمای  رر حالیکه  بها کفایهت تهر از تهو را      : رفت

 . مى یاب 

مهرا تبرئه  کهن       «از ناتوانى و خيانت»اى امیرمؤمنان رر بین مررم : رفت

 . معذ ر بدار

  چنانچ  مطلبى خمز آن مى رانست  . این کار را انجام خواه  رار: رفت

  1.نمى کررم، آنگاه ایستار   ا  را معذ ر کرر   تبرئ  نمور چنین

اما کرحبی  چنان نبور ک  عمر مى رفت، زیرا ا  تمامى اررن مگر طبری  

  2.را ک  اهلش با ا  مصالح  کررند، با لنگ فتح نمور

بنابراین ا  از سابقین   از مجاهدین   از فرماندهان مهدبّر بهور  لهى به      

 . را از مسئولیت کنار کشید رغ  اینها عمر ا 
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:   هنگامى ک  عمر  بن العاص را ب  لهاى ا  رذاکهت، کهرحبی  رفهت    

عمر  بن العاص رر غ مى روید، من با رسهول خهدا مصهاحب کهدم رر     

  1.حالى ک  عمر  از کترو خاندان خور رمراه تر بور

پس از آن عمر، فرمانده ى سوم لشکر عرا  را که  از خهط ابهوبکر به      

ک  ا  را . رفت عزل نمور   ا  همان منثى بن حارث  کیبانى بور کمار مى

 2.عمر عزل کرر   ب  لاى ا  ابوعبید ثقفى را نصب کرر

  این س  فرمانده ى مشهور، رر ر ران خمفت عمر بن الخطاب به  قته    

زیرا مثنى رر لنگ لسر با ایران مجر ح کهد   بعهد از آن به     . رسیدند

لید   کرحبی  بن حسن  براى فرار از عمر به     خالد بن  . همکت رسید

ابوعبید  بن الجراح  الى کام پناهنده کدند   رر آنجا معهار بهن لبه       

 . بمل بسر مى بررند ک  مجموع  اى را بر ضد عمر تشکی  مى رارند

  بعد از آن ابن لهراح   3!عمر معا ی  را ب  ریاست بر ابن الجراح رماکت

  ر لت ارعها کهرر   ! همزمان با ه  از رنیا رفتند  معار   کرحبی    بمل 

 55خالهد رر سهال   ! ک  بمل   لماعت ا  ب  نفهرین عمهر ههمب کهدند    

 . هجرى رر کرایط مشکوب   مبهمى از رنیا رفت
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  ابهوهریره را   1.عمر، انس بن مالک  الى ابوبکر بر بحرین را عزل کهرر 

 . قى ماندب  لاى ا  رماکت،   انس موالى   طرفدار ابوبکر با

ابوقحاف  بعد از ابوبکر کش ماه   چند ر ز زنده ماند   رر محهرم سهال   

  2.ره  رر مک  از رنیا رفت

رر حالیک  خاندان ابوبکر از رارندران عمر طوالنى ب  کمار مى ر نهد    

ارر ابوبکر را نمى کشتند مسهلماً بیشهتر زنهدرى مهى کهرر، لکهن ا  را       

 ! دکشتند   فرزندان ا  را نیز کشتن

مجموع این حوارث ثابت مى کنند ک  عزل   قت  این رر ه از یک لهت 

  با یک فرمان تحق  یافت    از طرز کسى بوره است ک  از این حالهت  

 . سور مى برر

 چه کسى طبیب ابوبکر را به قتل رساند؟

حکومت ها  سائ  مختلف را براى تحق  اهداز   مخفهى نمهورن اعمهال    

  طبیب بى تررید بهتهرین  سهیل  بهراى کشهتن     . خور استخدام مى کنند

لهذا  . قربانیان   از طرفى بهترین کاهد براى کشف لرائ  بشمار مى ر ر

اطباء ه  از لهت ا لیاى قربانیان   ه  از لهت حکومتها رر معرض قت  

 .  اقع مى کوند
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ا لیاى عبدالرحمن بن خالد بن  لید، ابن أثال، طبیب نصرانى را به  قته    

  1.چون ب  رستور معا ی  عبدالرحمن را کشت  بوررساندند 

  سلطان عبدالحمید عثمانى، سید لمال الدین اسدآبارى را بدست طبیبى 

 . ک  برایش فرستار ب  قت  رساند

  طبیب نصرانى رر زمان هار ن الرکید با مشهاهده ى چههره ى مبهاربِ    

را بها سه     امام کاظ ، موسى بن لعفر، بعد از کهارت، ب  قت  رساندن ا 

  بعد از آنک  ابوبکر س  خورر   بیمار کد ا  را به  طبیهب   . کشف نمور

: مشهور عرب حارث بن کلده نشان رارند، زیرا از ابهوبکر سهؤال کررنهد   

چ  : مرا معاین  کرر، رفتند: خوب است رنبال طبیب بفرستى، ابوبکر رفت

 . هر کار بخواه  بکن : رفت؟ رفت

  بعهد از   «.غذادى آلوده به زهر يک ساله خوردى»:  ابن کلده ب  ابوبکر رفت

کهارت رارن ابهن کلهده ى طبیهب به  ایهن مطلهب، بهاز هه  ا  را زههر          

  2.خوراندند، پس مُرر   از طرز ا  راحت کدند

سپس ر لت، ابوبکر را کبان  قبه  از بیهدار کهدن مهررم رفهن کررنهد         

 .  صیت ا  ب  خط عثمان نوکت  کد

او مردى اسلت  »: م حسن قب  از کهارتش چنین رفت  طبیب ررباره ى اما

 1.«ثه س  احشا و امعاى او را قطعه قطعه ثرده است

                                                 
 347نسب قريش ص 831االستيعاب ص 221ص 3جاُسدالاابة  - 1

 11جالبدايلة و النهايلة    213ص 4جاسلدالاابة   483صالمعلارف   511ص 4جتلاريخ طبلرى    424ص 5جالعقد الفريلد   - 2

 137ص



 
 
 
 
 

 
 122 ................................................................ابن ابی قحافه از دیدگاه پیروانشابوبکر 

 چرا ابوبکر عبانه دفن عد؟

بعد از کشت  کدن ابوبکر   ر  مصاحب ا  با زهر، ابوبکر کبان  رفن کهد  

 فات ا  کب س  کنب  اتفا  افتار   رفهن ا   : زیرا رر خبر آمده است ک 

  2.ب  پیش از بیدار کدن مررم  اقع کدرر کب س  کن

برنام  ى رفن سریع   کبان  ى ابوبکر رر همان کب  فهات مولهب کهد    

مسلمانان رر مراس  رفن ا  حاضر نشوند،   آخرین ریدار را با لنازه ا، 

 ! نداکت  باکند،   صورتش را نبینند

واب   همین سرعت فو  العاره رر رفن ابوبکر   استفاره از پرره کب   خ

مررم ثابت مى کند ک  برنام  ى قته  ابهوبکر   ر  مصهاحب ا  سیاسهى     

بوره   از طرز افرار بانفور رر قدرت   حکومت طراحى کهده اسهت،     

چنانچ  یهور ا  را ب  قت  رسانده بورند، مسلماً ر لت از حضور مررم رر 

 . رفن هراسان نمى کدند

 چرا  مر مجلس نوحه گرى بر ابوبکر را منع کرد؟
بعد از مرگ ابوبکر با زهر، عایش    ام فر ه رختر ابوقحاف  مجلهس عهزا   

اما عمر بر آن مجلس هجوم برر   بد ن الازه ررفتن مرران را . بپا کررند

بر آن راخ  کرر   ام فر ه را با تازیان  ى خور چنان زر ک  منجهر به  از   

بنهابراین حهوارث به  ایهن ترتیهب صهورت        3.ه  پاکیدن آن مجلس کد
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کشتن ا  با زهر، کشتن   عزل اصحاب ا ،   کشتن طبیب ا ،   : ررفتند

 . رفن کبان  ى ا ،   منع مجلس نوح  ررى   عزارارى بر ا 

 مازیش روابط  انداب ابوبکر با  مر و  ثماب

ر ابط خانواره ى ابوبکر با عمر   عثمان بعد از حارث  ى قت  ابوبکر بهد  

بکر با آند  چنان تیره رررید ک  عمر   رابط  ى عبدالرحمن بن ابى . کد

  ا  را رر رسهتگاه   1.یعنى حشره بد توصیف کرر« ر یب  ى سوء»ا  را ب  

عمهر   عثمهان ررخواسهت ههاى ا  را الابهت      . ر لت اسهتخدام نکررنهد  

  ام کلثهوم رختهر ابهوبکر    !   عمر ام فر ه را با تازیان  خهور زر . نکررند

 ره ى خمفتش رر کرر،   با طلحة بن ازر اه با عمر بن الخطاب را رر ر

   «فرزندان ابلوبکر »  عبدالرحمان   عایش    محمد  2.عبیداهلل ازر اه کرر

. بر عثمان کور، کررند   ا  را ب  همکت رساندند «پسر عموى او»طلح  

  عمر با همسر ساب  عبداهلل بن ابى بکهر بهد ن رضهایت آن زن ازر اه    

! یش  فقط با عمر رابط  ى عالى راکتکرر   مطلب عجیب آنست ک  عا

آنها رر مورر چگونگى مررن : ابن سعد ب  این سؤال پاسخ راره مى روید

  3.ابوبکر ب  عایش  رر غ رفتند

عمر عایش  را کمک کرر تا چیزهائى را ک  رر زمان پدر، نمى توانست 

زیرا رر عطاى حقو  ا  را بر تمام مهرران    . بدست آ رر، تحصی  نماید
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لکن بعد از مهررن  . ان مسلمان برترى،   ب  ا  مقام   منصب فتوى رارزن

  قطع رابط    لدائى تا . عمر بن الخطاب ر ابط عایش    حفص  بد کد

  1.زمان مررن حفص  استمرار راکت

ما رر موضوعات ساب  تیره کدن ر ابط ابوبکر   عمر را بیان کهرری     

را بیان نمهور   رر رأس همه    رفتی  ک  عمر مولبات این تیررى ر ابط 

آنها اعتقار عمر ب  مقدم کدن ابوبکر بر ا  از ر ى ست ،   ظل  ابوبکر بر 

آیا از للو افتارن اح و پستِ بنى : ا  بور، زیرا ب  فرزند خور عبداهلل رفت

  2؟!تی  بر من   از ظل  ا  بر من غاف  هستى

ورم، ب  ظله   از رست حقیر بنى تی  حسرت   تأسف مى خ: همچنین رفت

   3.بر من پیش افتار   آنرا رر حالى ب  من تحوی  رار ک  رن  کهار بهور  

عمر بیان کرر ک  از ابوبکر خواست  بور تا از منصب خور ب  نفع ا  استعفا 

  4.چند ر زى ریگر رر اختیار تو خواهد رررید:   ابوبکر رفت. رهد

برراکهت، بخهاطر     چون ابوبکر از  صیّت کفاهى خور ب  نفع عمر پهرره  

. اتّصاز عمر ب  خشونت   بى رحمى، بعضى از اصحاب اعتراض کررنهد 

لکن عمر ب  این  صیت اکتفا نکرر بلک  از ابوبکر ررخواست کهرر تها از   

رمان کررم لمع  اى بهر ا  نمهى رهذرر    : منصب خور استعفا رهد   رفت
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سهورند  مگر آنک  خمفت را ب  من باز مى ررراند، اما تغاف  کرر، بخهدا  

 . بعد از آن حتى با یک کلم  مرا یار نکرر تا آنک  ب  همکت رسید

آن چنان خمفت را ب  چنگ   رندان ررفت تا مهررن  : عمر همچنین رفت

ابوبکر مهدتى طهوالنى حکومهت    . ا  نزریک کد   از آن مأیوس رررید

نکرر، لکن صبر عمر ب  پایان رسیده بور، ظاهر امر ه  نشان مى رهد که   

ان از طوالنى کدن مدت حکومت ابوبکر   از مررن عثمان بن عفهان  اموی

قب  از رسیدنش ب  قدرت ک  مسا ى با نابور کهدن بههره ى امویهان رر    

زیرا کسهى که  از آنهها بهاقى مهى مانهد از       . خمفت بور، بی  ناب کدند

  افرار با سابق  ى آنها رر اسمم خالد   ابان، ر  فرزنهد  . آزارکدران بور

ثله سلابقاً بله قتلل     »ن العاص   عثمان بن عفان   ابوحذیفة بن عقبة سعید ب

خالد   ابان مخالف حزب قریش   خاندان ابوسفیان   یارى .بورند  «رسيد

کننده ى خمفت على بن ابى طالب بورند   رر لنگ النهارین به  مقهام    

 . رفیع کهارت رسیدند

  بها قته    . کهد  قطع رابط  ى عایش  با بنى امی  از زمان معا ی  کهر ع 

محمد بن ابى بکر بدست معا ی    ابن العاص آغاز رررید   پهس از آن  

  معا ی  همچون عمر  1.رر قنوت خور بعد از نماز آند  را نفرین مى کرر

ا  را بهها رارن عطایههاى فههرا ان راضههى نمههور، سههپس ا  را بهها کشههتن   
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، عبدالرحمن بن ابى بکر ب  خش  آ رر   چون بهر امویهان کهور، کهرر    

 . معا ی  ا  را رر همان سالو کشتن برارر، ب  قت  رسانید

 1.نمورن ا   ی    ن   ا لحظات لان کندن   مررن ابوبکر
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 از صراحش زای ابوبکر

آراه باکید من کیطانى رارم ک  راهى : اکثریت موقع ها ابوبکر می رفت

  1.بر من چیره مى کور

  2.ران  اى پشک  بورم اى کا،: ابوبکر این رفتار ا ست هان صراحتاز

 3.اى کا، پر کاهى رر میان خشتى بورم:  ى نیز چنین رفت

بخدا سورند حتى ارر یک پا رر بهشهت  :   ابوبکر با صراحت چنین رفت

  4.بگذارم   یک پا بیر ن آن، از مکر خدا ایمن نخواه  بور

خوکا بحال کسهى که  رر نئنئهات از رنیها رفهت یعنهى رر       : ابوبکر رفت

  5.اسمم قب  از آنک  فتن  ها ب  حرکت ررآیندابتداى 

ر ست راکت  ررختى رر کناره ى راه بورم   کهترى مهرا   :   ابوبکر رفت

  6.مى خورر   با پشک  خور مرا بیر ن مى انداخت   بشر نبورم

  7.ر ست راکت  سبزه اى بورم ک  چهارپایان مرا بخورند:   ابوبکر رفت
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کهما ر ر بهوره   رر میهان اسهمز      من ر ست راکهت  از امهور  :   رفت

  1.رذکت  ى کما بسر مى بررم

ابوبکر نگاهش بهر پرنهده   :حاف  ابن ابی کبی    ریگران ر ایت کرره اند

خوکا ب  حالت ان پرنهده بهر ررخهت     :پس رفت. ان بر فراز ررختی افتار

می نشینی   میوه ا، را میخورن رر حالی ک  ن  حسابی بر تهو باکهد     

فتارن من ر ست رارم ررختهی رر کنهار راه بهورم   کهتر     ن  عذاب  رر

راهگذار مرا میخورر  رر البمن سررین خور مرا بیر ن مهی انهداخت     

  2.من هررز بشر نبورم

از میهوه ههان   ! خوکها به  حالهت ان رنجشهک     :  ب  ر ایت ریگر رفت

ررختان میخورن   بر فرازکان پر از می کنی ن  حسابی برتو باکد   ن  

ب  خدا سورند ر ست راکت  قوچی بهورم   آن قهدر کسهان  مهرا      عذابی

پر ر، می رارند ک  چا  ترین قوچ می کدم آنگاه مهرا ربهح میکررنهد    

پس مقدارن از روکت  را بر ر ن آتش سرخ میکررند   مقدار ریگهر،  

  مهن به  صهورت بشهر     ...می پختند سپس مرا می خوررند   آنگاه   را 

 3.خل  نشده بورم

                                                 
 چاپ اعممى بيروت 518ص 4جتاريخ طبرى  - 1
نيو جام  االحادي  سليوطی   اواخر شرح حال عمر 124تاريخ الخمفاء سيوطی ص 132ص 1ج رياض النظره محب طبري - 2

 . با اسناد متعدد مضامين مختمف به نقل ابن ابی شبيه و حاث  هناد سري 548ص 14جثنو العمال  به شرح
 548ص 14جثنو العمال  - 3



ان کا، من موئی بورم رر پهلون بنده  :ایت ریگر آمده ک  رفت  رر ر 

 1.مومنی

ان . ان کا، ماررم مرا نزائیده بور :  رر ر ایت ابن تیمی  آمده ک  رفت

 2.کا، من کاهی بورم رر خشتی
  

                                                 
 به روايت از احمد حنبل 548ص 14جثنو العمال  - 1
 244و241ابن شبه در تاريخ مدينه ص 141ص 3جمنهاج السنه  - 2
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 وصیش جعلی ابوبکر نسبش به  الفش  مر

 نویسند ک  ابوبکر رر مرض مرگ خور، عثمان طبرى   سایر مورخین مى

سهت آن عههد     ا ایهن  .بس  اهلل الرحمن الهرحی  :بنویس  را طلبید   رفت

اما بعهد،   پهس از   : کند  صیتى ک  ابوبکر بن ابى قحاف  ب  مسلمانان مى

: عثمان از پیش خور نوکت.آن بیهو، کد   مطلب از رست ا  بدر رفت

به      من نسهبت .اما بعد، من عمر بن خطاب را خلیف  براى کما قرار رارم

 . ام ما رر انتخاب بهتر از ا  کوتاهى نکررهک

عثمهان  ! براى من بخهوان :   سپس ابوبکر ب  هو، آمد   ب  عثمان رفت

چنهین  : ابوبکر تکبیر رفت   رفهت . آنچ  را ک  نوکت  بور براى ا  خواند

هوکى نارهان بمیرم، مررم رر امهر   یاب  ک  ترسیدى ارر من رر این بى مى

خدا ند تهو را از  : ابوبکر رفت! آرى: مان رفتعث! خمفت اختمز کنند؟

  تا اینجا را ک  عثمان نوکت  بهور  . اسمم   از اه  اسمم لزاى خیر رهد

رر حالیک  زمهانی که    . « ابوبکر تثبیت نموره   ب  حال خور باقى رذاکت

پیامبر رر بستر بیمارن   کهارت بورند    قتی از مررم تقاضان کاغذ   

  آن حضرت رفت ا  را رها کنید ک  هذیان می روید ر ات کررند عمر ب

معار اهلل حال ابوبکر ک  رر حال مرگ است   از هو، رفت    به  ههو،   

نکت  بعد اینک  پیامبر نباید لانشین انتخاب کنهد  . آمده هذیان نمی روید 

  عمر حرز ابوبکر را سهند مهی   !! لانشین انتخاب کند  لی ابوبکر باید



بر را رر ر ز غدیر   حدیث ثقلین   منزلت قبول نمهی  راند اما حرز پیام

 1.کند

ک  می رویند ابوبکر بها المهاع مهررم ر ن     کسانیبسی تعجب است از 

حال ما می پرسی  رر مورر عمر چ  می روییهد آیها ا  هه  بها     . کار آمد 

الماع مررم ر ن کار آمد یا می خواهید بگویید ابوبکر خور الماع امهت  

مین عمر زمانی ک  پیامبر رر بسهتر کههارت بورنهد      بوره است؟ ضمنا ه

طلب کاغذ   ر ات نمورند ب  ایشان رفت ا  را رها کنید ا  ههذیان مهی   

روید رر حالی ک  خدا ند رر قرآن می فرماید ا  غیهر از  حهی سهخنی    

نمی روید آن  قت ابوبکر ک  رائ  از هو، می رفت    ب  هو، می آمده 

عمر حهدیث غهدیر   سهفین  نجهات   ثقلهین          . نمی روید      هذیان 

را کنار رذاکت  ... خلقت   طیر مشون   آیات تبلیغ   منزلت   تطهیر  

  هم  را نشنیده ررفت   ب  عنوان سند آنها را قبول نداکهت امها حهرز    

ابوبکرن ک  خور رر زمان خمفتش می رفت مرا رها کنید ک  من بهترین 

ب آ رره   ب  مررم می رفهت که  مهن    کما نیست  را سند محک  ب  حسا

 . خلیف  هست 
 

 

                                                 
 55ص 3ج  النّضرة  الرياض 242ص 3ج  دارالمعارف  طب و 512وص 518ص 4ج  استقامت  طبري طب   تاريخ - 1
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 فضائل حضرت  لی از زباب ابوبکر

عایش  روید ابو بکر را ریدم ک  بسیار ب  چهره على بن ابى طالب نگهاه  

علت ی همانا تو زیار ب  چهره على نگاه مى کن اى پدر، :پس رفت  یکندم

کهررن بهر    ظرن: رخترم از رسول خدا کنیدم ک  مى فرمور: فتر چیست؟

 1.چهره على عبارت است

ر رعایت کنید محمهد را ر  :عمر ر ایت کد ک  ابو بکر رفت  است از ابن 

پهس   ا  را رر میان اه  بیتش، حرمت یعنى حف  کنید .ه  بیت ا ا مورر

 2.نکنید اه  بیت آن حضرت را اریت

ر زى پیامبر اکرم رر میان لمعهى از   از حارث ابن اعور ر ایت کد ک  

ب  کما نشان مى رهه  آرم را از لنبه    : پس فرمور ران خور حاضر بور،یا

فهمش   ابراهی  را از لنب  حکمتش، پس چیزى  علمش   نوح را از لنب 

یا رسول اهلل مررى را با سه    :نعرض  راکت ابوبکر. نگذکت ک  على آمد

 پیامبران برابر کررى، ب  ب  ب  این مرر، ا  کیست، اى رسول خهدا؟  نفر از

: نمى کناسى اى ابا بکر؟ ابو بکر عرض کرر آیا ا  را: پیامبر اکرم فرمور

ا  ابو الحسن على بن ابى طالب : حضرت فرمور. خدا   رسولش راناترند

                                                 
  825ح 321ص 4ج دمشلق تلاريخ   454ح 411ص ابن ماازلى مناقب ۹۶ص تاريخ الخمفاء 358ص 7ج البداية و النهاية - 1

 ۲ريلاض النضلره ج   ۳۱ش ۱۷مسمسالت ابن جلوزي ص  ۲۶۱صمناقب خطيب خوازمی  ۲۱۴صدينوري المجالسه و جواهره 

لئلالی مصلنوعه    ۱۳۶صصلواعق المحرقله    ۸۳صمناقب المرتضويه ترمذي حنفلی   ۹۲صبيروت ذخادر العقبی  ۱۷۳و۱۷۲ص

مناقب سيدنا عمی  ۳۶و۳۴صمناقب العشره نقشبندي  ۱۲۷صالن فتح المبين ذينی دح ۲۷صالتعقيبات سيوطی  ۱۷۷صسيوطی 

  ۹۷صروض االزهر سيد شاه تقی عمی  ۱۳۴صوسيمة المال حضرمی  ۱۹صعينی 
 ۷ص ۶الدرالمنرور ج  ۲چاپ مؤسسة الرسالة بيروت 538ص 13ج ثنو العمال 355و122ص 52باب ينابي  الموده - 2



ب  ب  ب  تو اى ابو الحسن، مث  تو کجها خواههد   : پس ابو بکر رفت .است

 1.الحسن بور اى ابو

از پهدرم علهى بهن    :از زید بن على بن الحسین ر ایهت کهد که  رفهت     

پدرم حسین بن علهى کهنیدم که  مهى      از :کنیدم ک  مى فرمور الحسین،

ررم بعد از رسول خهدا چه    م بهترین اى ابو بکر، ب  ابو بکر رفت ، :فرمور

 2...پدر تو، :ب  من رفت کسى است؟

 :گفتیاز ابوبکر کنیدم ک  م :از معق  بن یسار مزنى ر ایت کد ک  رفت

 3.اه  بیت   خاندان رسول خداعلى بن ابى طالب از 

ابوبکر   حضرت علهی بقصهد زیهارت قبهر رسهول اهلل      : ابن عباس روید

  للهو   پهیش بهر   خواستند  ارر رر مح  قبر بشوند حضرت علی رفهت  

نمى لهوی  که  خهور     من هررز بر مررى تقدم :بکر رفت ابو؛ حرکت کن

لتهى را  علهى نهزر مهن منز    :مى فرمور کنیدم رسول خدا صلى رر باره ا 

 4.ک  من آن منزلت را رر پیشگاه پر رررارم رارم رارر

ابو بکر با على بن ابهى طالهب ممقهات    :ک  از قیس بن حازم ر ایت کد 

علهى به  ا     کرره   تبس  مى نمور، پس ابو بکر ب  چهره على نگاه کرر،

                                                 
 ۴۲۴ص ارج  المطالب 25ص 7فصل مناقب خوارزمى - 1

 چاپ پنج  مؤسسة الرسالة بيروت 282ص14ج ثنو العمال - 2
 115ص 13جثنو العمال  - 3
وسيمة النجاة  ۲۳۹صتوضيح الدالدل شافعی  ۱۳۶صصواعق المحرقه  ۶۴صذخادر العقبی  ۲۳۳و۱۳۶ص 4رياض النضرة ج - 4

مناقلب   ۹۷صمنلدر هنلدي   روض االزهلر ق  ۱۲صمناقب العشره نقشبندي  ۱۱۳صوسيمة المال حضرمی  ۱۳۴صمحمی هندي 

   ۴۶۸صارج  المطالب تسري  ۳۹صسيدنا عمی عينی 
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هیچ کس  :پیامبر اکرم مى فرمور کنیدم :رفت چرا تبس  مى کنى؟ :فرمور

ک  على برایش رذرنامه  صهارر کهرره     مگر کسى مى رذرر،بر صراط ن

 1.باکد

: خوارزمی با نق  سند از عثمان، عمر ابهن خطهاب، از ابهوبکر که  رفهت     

همانا ک  خدا ند از نور صورت علی : کنیدم از رسول خدا ک  می فرماید

ابن ابی طالب فرکتگانی آفرید ک  خدا ند را تسهبیح روینهد   تقهدیس    

ن را بران ر سهتان علهی   ر سهتان فرزنهدانش ثیهت        نمایند   ثواب آ

 2.ضبط کنند

: عمم  عینی با رکر سند از ابوبکر ر ایت می کند که  پیهامبر فرمورنهد   

آیا مهی  : رویا هنگامی ک  از ررخت خرمائی بگو، حضرت رسید فرمور

رانید نخ  صیحانی چ  رفت؟ ما رفتی  خدا   رسول ا، بهدان آرهاه تهر    

ور ررخت نخل  صیحانی فریار زر این محمد رسهول اهلل  پیامبر فرم. است 

        3.است    صیش علی ابن ابی طالب است

                                                 
ذخلادر   112افعى در مناقب عمى عميه السالم صابن ماازلى ش 145ص الصواعق المحرقه 137ص ابان السمان در الموافقه - 1

ابلن صلبان مصلري    اسعاف الراغبين  ۹۱صچ بيروت مناقب المرتضويه ترمذي  ۲۳۳و ۱۲۲ص ۲رياض النضره ج ۷۱صالعقبی 

مناقلب   ۱۲۲صوسليمة الملال حضلرمی     ۱۳۲صوسيمة النجاة محمد مبين هنلدي   ۹۷صالروض االزهر سيد شاه تقی  ۱۷۹ص

ارجل    ۱۶۱ص ۲السيرة النبويه ذينلی دحلالن ج   چ استامبول حاشية ۴۱۹و ۲۸۲و ۲۳۷صينابي  المودة  ۱۷صالعشره نقشبندي 

  ۳۲۷ص ۱۳تاريخ باداد ج ۴۲صصري مناقب عمی ابن ابی طالب عينی م ۲۲۳صالمطالب 

  ۹۷صمقتل الحسين خوارزمی  - 2

 ۱۲مناقب عمی عالمه عينی ص - 3



کنیدم ابهوبکر  : ابن حجر عسقمنی نق  از ابوالسور ر ئلی نموره ک  رفت

ان مررم بر کما بار ب  علی لبن ابی طالب، پس همانا که  مهن   : می روید

ن بهترین کسی می باکد که   علی بعد از م: کنیدم رسول خدا می فرماید

    1.خورکید بر ا  تابیده   غر ب نمور است

عمم  خطیب بغدارن ب  نق  از انس بهن مالهک از عمهر بهن خطهاب از      

رر حالی  ارر پیغمبر کهدم که    : ابوبکر از ابوهریره آ رره است ک  رفت

پس سمم کررم   بعهد از لهواب سهمم    . مقدارن خرما للون پیغمبر بور

آنگهاه  . آن را ب  من رار   چون من کمررم هفتاره س  ران  بهور  مشتی از 

از نزر پیغمبر سراغ حضرت علی رفت    رر نزر ا  ه  مقدارن خرما بهور  

  ا  ه  بعد از این ک  من سمم کررم   لواب رار مشهتی از آن خرماهها   

را ب  من رار   چون آنها را کمررم بد ن ک  زیار هفتار س  ران  بور، پس 

با تعجب زیار از همعدرن خرماهان آن حضرت   علهی را که  مایه      من

 . تعجب من کده بور رزار، رارم

ان ابوهریره مگر نمی رانی ک  رسهت مهن     : پیغمبر تبس  نمور   فرمور

      2.رست علی ابن ابی طالب رر عدل یکسان   مسا ن است

ابوبکر ک  عمم  محب الدین طبرن   ریگر علمان سنی نق  کرره اند از 

ریدم رسول خدا خیم  ان برافراکت    بر غوس عربی تکیه  راره    : رفت

                                                 
 ۹۱ص ۶لسان الميوان ج - 1

  ۱۲۷صثفاية الطالب شافعی  ۹۲۲ش ۴۳۸ص ۲تاريخ مدينه دمشقی ج ۷۶ص ۸تاريخ باداد ج - 2
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ان : علی   فاطم    حسن  حسین رر راخ  خیم  اند، پس پیغمبر فرمهور 

رر ه مسلمانان من با کسی ک  با اه  خیم  سازرار باکد سازرارم   بها  

ا ر سهت  لنگجون با آنها لنگجوی    با ر ستداران ایشان ر ست ، آنها ر

ندارر مگر سعید زاره پاب مولد   رکهمن نهدارر مگهر کهقی زاره پسهت      

      1.مولد

همانا بر په   : ابن حجر عسقمنی با رکر سند از ابوبکر ر ایت می کند ک 

ک  احهدن از آن نگهذرر مگهر بها      «مسير تنگی می باشد»صراط رررن  ان 

  2.لواز عبور علی ابن ابی طالب

ب  ر ایت از حاف  ابهن سهمان نقه  از کهعبی     عمم  محب الدین طبرن 

کسی ک  خرسهند  : نموره ک  ابوبکر نگاه ب  علی ابن ابی طالب کرر رفت

  خوکحال رررر از نگاه کررن ب  نزریکترین نزریکان پیامبر   بهاالترین  

بی نیاز کونده از ناحی  حضرتش رر رابط  با بهره بررارن مقام نبوتش   

مقام  منزلت رر نزر ا  پس بایهد به  علهی     برخوررارترین کسی از حیث

   3.ابن ابی طالب نگاه کند

                                                 
ملراة   ۱۹اواسلط فصلل   ۲۱۱می صچ مصر مناقلب خطيلب خلوارز    ۱۳۶چ خانجی مصر و ص ۴۸۹ص ۲رياض النضره ج - 1

  ۳۳۹صارج  المطالب  ۶۶صاالمام عمی توفيق ابوعم  مصري  ۸۴صالمومنين ولی اهلل لکهنوي 
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تلاريخ مدينله    ۱۲۹صنظ  درر المسطين زرندي  ۹۸ص ۱۴بيروت مناقب خوارزمی پايان فصل ۱۳۷ص ۲رياض النضره ج - 3

 ۱۶۳ص ۲فتح المبين زينی دحلالن ج  ۱۳۶صصواعق المحرقه  ۱۱۲ص ۱۳ثنوالعمال ج ۱۱۳۳ش ۷۳ص ۳و ج ۱۶۲صشق دم

   ۴۹صمناقب عالمه عينی  ۴۶۷صارج  المطالب  ۳۶۲صروض االزهر سيد شاه تقی عمی  ۲۹صمفاتيح النجا بدخشی  ۱۶۱و



عمم  اریب ابن ررید رر کتاب المجتبی با رکر سند از انهس بهن مالهک    

نق  کرره ک  بعد از  فت رسول اهلل مرر یهورن راخ  مسجد کد   سراغ 

 صی پیغمبر را ررفت، پس مهررم بها اکهاره به  ابهوبکر  ن را معرفهی       

می خواه  از مسائلی پرسهش  : رر یهورن ب  نزر ا  رفت   رفتکررند، م

ابهوبکر رفهت هرچه  مهی     . کن  ک  لز پیامبر یا  صیش آنها را نمی راند

ب  من خبر بده از آنچ  بران خدا نیسهت  : یهورن رفت. خواهی سوال کن

ان یهورن اینها سواالت زنارق  :   از آنچ  خدا نمی راند؟؟؟ ابوبکر رفت

پس ابهن  . ا   رین است،   ا   مسلمانان  ن را طرر کررند  منکران خد

کما با این مرر یهورن بها انصهاز   : عباس ک  حاضر رر مجلس بور رفت

ابوبکر رفت مگر نشنیده ان چه  مهی رویهد؟ ابهن عبهاس      . عم  نکررید

ارر لوابی بران ا  رارید ک  هیچ   ررن   ن را نزر علی ابن ابهی  : رفت

هان ا  پاسخ بدهد، زیرا مهن خهورم کهنیدم که       طالب ببرید تا ب  سوال

تهار کهما خهدایا     "اله  اهد قمبه و هبت لسانه": رسول خدا ررباره علی فرمور

 .باز رار «از خطاء لاوش»رهنمور کن   زبانش را  «بدانچه حق است»رلش را 

پس ابوبکر   حاضران برخاست  باتفا  مرر یهورن ب  سراغ علی رفتند   

ان ابوالحسهن،  : ر حضرتش  ارر کدند، آنگاه ابوبکر رفتالازه ررفتند ب

 .این مرر یهورن از من سوال هان زندیقان را می کند

مهن سهوال   : امیرمومنان فرمور ان یهورن چ  می رهوئی؟ یههورن رفهت   

: علی فرمهور . هایی از کما می کن  ک  لز پیامبر یا  صیش آنها را نداند
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حضرت علی ابن ابهی طالهب   . یهورن همان س  سوال را مطرح کرر. بگو

اما آنچ  را ک  خدا نمی راند پس مضمون رفتار کما مهررم یههور   : فرمور

  خدا بران خدا فرزنهدن نمهی   . عزیز پسر خدا است: است ک  می روید

 اما آنچ  را می رویی نزر خدا یافت نمی کور پس آن ظله  به    . کناسد

بهران خهدا نیسهت،       آنچ  را. بندران است ک  خدا ند منزه از آن است

 .کریک است

اشهد ان الاله اال اهلل و ان محمد  ":آن مرر یهورن با کنیدن این لواب ها رفت

  ابوبکر   مسلمانان حاضر رر مجلهس همه  به  امیرالمهومنین      "رسول اهلل

ان زراینده افسررری ها   بر طرز کننده غ  هها   "يا مفرج الکروب ":رفتند

                 1.  غص  ها
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 عکایش امام حسین به رسول اهلل از ابوبکر

 قتی تیر ب  قلب مقدس سهید  : خوارزمی از بزرران اه  سنت می نویسد

الشهداء حسین اصابت کرر رست مبارکش را از خون پر کرر   ب  آسمان 

بخدا سوگند هملين طلور   » :پاکید   بار ر م ب  سر   صورت کشید   فرمور

  و به او عرض خواه  ثرد ثه يا رسلول اهلل  سلران   جدم رسول خدا را مالقات می ثن

 1.«مرا ثشتند «ابوبکر و عمر» فهيسق
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 اللهمّ  جّل لولیکَ الفرج

 مِن زَجرِکَ یا حبیبُ قلبی قد ذافْ

 أُنظُر نَظراً إلیَّ یَابْنَ األطیاف                                          

 إب غِبشَ لِذَنبِنا فَتُبنا تُبنا

 فما لِألحباف ٰ  أو غِبشَ مِن العِدی                                

 الجورُ فَشا  لی المحبّینَ فَقُم

 1یا مُنتَقماً بِأمرِ رفِّ األرباف                                            

 از زجراب و دوری تو ای حبیب دلم آف عد،

 .ای پسر پاکاب و زاده طیباب نظری به سوی من افکن

 اگر غیبش تو بخاطر گناه ماسش توبه کردیم توبه کردیم

 و اگر از دعمناب پنهانی، دوستاب چه کنند

 ستم بر محباب تو فراگیر عد پس به پا  یز 

 .   به پا  یز ای منتقم به امر  دا و به اذب رف االرباف

 . زیز  واننده حاال  ودتاب قضاوت کنین

 یه السالمپنازندگاب آستاب  لی بن موسی الرضا  ل

 محمد امینی –مرتضی امینی 
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