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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 پس از پیامبر خلفای حکومت  پاسخ به چند پرسش اساسی در زمینه

تعصّبات  ترکیب جمعیّتی شهر مدینه،سکوت مردم مدینه،  ،پس از پیامبر حکومت خلفا :ها کلیدواژه

اعتراضات حضرت  منافقین در جناح سقیفه، ،، عدالت علیکینه نسبت به حضرت علی قومی،

 قیام مسلّحانه،برای  حمایت مردمی نداشتن علی البالغه نسبت به غصب خالفت، در نهج علی

دلسوزی  به حکومت خلفا، حضرت علیدادن خطر ایران و روم برای کشور اسالمی، مشاوره 

 برای اسالم. حضرت علی

 دهیم.بخواهیم جواب  می جود دارد کهوسؤال بسیار کلیدی و مهم چند ی حکومت خلفا  زمینهدر 

بالفاصله بعد از  طالب ابی بن بودن علیّدر مورد خلیفه ما  این است: ،آید لین سؤالی که به ذهن میاوّ

نقل  از پیغمبر ها یسنّکه  مطرح کردیمفراوانی  احادیثو قرآن متعدّدی از آیات  ،اهلل رسول

اگر  وجود داشت، همه نصّ گویند اگر این می آید؛ این سؤال به ذهن میاینجا . ندا هکرد

خم از مردم  در غدیر برای خالفت و حکومت علیهفتاد روز پیش از مرگشان  اکرمپیغمبر

دربیاورند؟  از چنگ علی بتوانند حکومت رااق بیفتد و ، چطور ممکن بود که این اتّفندبیعت گرفت

مردم چرا  کنند؛خواستند کودتا  مثل عمر، مثل عثمانتا کودتاچی مثل ابوبکر،  فرض کنید اصالً چند

اینکه مردم پذیرای  نبودند!که افراد معمولی  بودند؛ اهلل رسولی  سکوت کردند؟ این مردم صحابه

که هم گونه  دهد این ضییع شد، نشان میت حکومت ابوبکر شدند و اعتراض نکردند که چرا حقّ علی

را مطرح  خالفت علی ی لهأمسصراحت  قدر به این پیغمبرکه واقعاً  ؛گوید نیست شیعه می
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ی اوّل، آشنایی با ترکیب  . نکتهیمکن نکته را مطرح می شکال روشن شود، چهاراین اِبرای اینکه جواب 

از چه ترکیبی برخوردار  ،ببینیم این شهردر آن اتّفاق افتاد. ماجرا که این  است مدینهتی شهر جمعیّ

توان  می را مقاومت عمومی در برابر این کودتای خشناعتراض و  انتظار یک شهر نیاز ا است و آیا

 ی کهیها ها و مسیحی ذمّه بودند؛ یعنی یهودی یک گروه اهل .قرآن است از اًداشت؟ استنادات هم تمام

بدهند ولی مسیحی و یهودی یه بدهند؛ مالیات زمانده بودند و قبول کرده بودند که ج دین خودشان رب

داشت انتظار  توان نمی که دشتنرا قبول ندا هایی که اصالً پیغمبر و یهودی ها از مسیحی بمانند.

کند،  گونه برخوردهای خشن می د؛ آنکش آن حکومت خشن کودتایی که خانه به آتش می دربرابر

 که هیچ!گروه  اجرا نشده است! این اسالم که چرا حرف پیغمبر ؛بیایند سینه سپر کنند

لِ اَ   َو ِمن   د:فرمای ی توبه می گروه دوم منافقینند؛ سوره یک عدّه از اهل مدینه  1:ال َمديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِّفاقِ   ه 

کند.  میاهر به مسلمانی در ظاهر تظو  ی کسی که در قلبش دشمن اسالم استمنافقند. منافق یعن

انتظار ندارید که بیایند جلوی این حکومت  هم اسالم پیغمبرقلبی اسالم و  شما از این دشمنان

اجرا نشده است! اینها قلباً دشمن اسالم و  اسالم حرف پیغمبرچرا  م کنند کهلَکودتایی قد عَ

 هستند. پیغمبر

لِ  ُاوُلوا ،ی توبه سورهدیگری از ی  به تعبیر آیه ،مردم مدینه گروه سومِ داران  یعنی سرمایه 2الطَّو 

ماجرای در  بینیم. ی توبه می در همان سورهاش را هم  نمونهطلب و خودخواه بودند.  طلب، منفعت رفاه

؛ به جبهه نرفتند داران ، همین سرمایهنددستور اعزام به جبهه داد اکرمپیغمبروقتی  ،بوکجنگ تَ

فل و بست وجود دارد؛ در و پیکرش هم ق یی ما وسایل گرانقیمت اهلل! در خانه آمدند گفتند: یا رسول

کسی نیست که از رد؛ بَ میرا وسایلمان  و آید ، دزد میما به جبهه بیاییم اگردرست و حسابی ندارد؛ 

                                            

 .101 ی آیه توبه، ی سوره .1
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از فرمان  و باالخره نرفتند؛ ؛کند داری نگهمان احشامکسی نیست از سرپرستی کند؛  مانکشاورزی

داران  نها سرمایهای آنها را بایکوت کردند. پیغمبر ؛دیدید وباز زدند؛  سر خدا رسول

اجرا  اهلل را در زمان حیات رسول پیغمبر که فرمان خودِبودند خواهی طلب و خود رفاه

از اینها هم که انتظار نیست بیایند خودشان را  اینها فقط به فکر منافع شخصی خودشان بودند. نکردند.

 را خلیفه نکردند! علیو اجرا نشد  به خطر بیندازند برای اینکه چرا حرف پیغمبر

و ا ِتجارًَة َاو  أَ َو ِاذا رَ  فرماید: ی جمعه می وره. سبودند سلمانان فاقد آگاهی و ایمان راسخم ،گروه چهارم

وًا ان  َفضُّوا ِاَلي ها َو تَ رَُكوَك قاِئماً   ست؟ شهر مدینه برخالف شهر مکّهدانید چی میرا ماجرای این آیه  .3َله 

دینه امّا شهر م ماند؛ دورتادورش کوه است. کاسه مییک  بهاست. شهر مکّه یک شهر کوهستانی است؛ 

 مدینهبه من که تا همین اواخر هم شاید تا پانزده بیست سال پیش  شهر سرسبز و کشاورزی بود.یک 

البتّه اآلن این شهر دارد توسعه پیدا  های کشاورزی زیادی بود. اطراف مدینه باغات و زمیندر ، رفتم می

در  ی بود.کشاورز شهریک  شهر کامالًاین  ،سازند؛ ولی سابق کند؛ برای حجّاج هتل و مهمانسرا می می

روزهای  ،کشاورزهای اطراف مدینه یک شهر سرسبز کشاورزی بود!که کامالً اهلل زمان رسول

ن شهر در میداو آوردند  کردند و داخل شهر می جمعه محصوالتشان را درو می کردند، بار شتر می

ها  بوقین فروشندگان ابرای اینکه مردم خبر شوند که مثالً بار سبزی آمده است،  فروختند. مدینه می

 چه: آی تربزدند کردند؛ بعد هم داد می سر و صدا میو دمیدند  یا شیپورهایی داشتند که در اینها می

 اسالم پیغمبر ؛روز جمعه است :یدفرما میفرماید؛  زه! حاال ببینید قرآن چه میقلی! آی سبزی تانُ

و ا ِتجارًَة أَ َو ِاذا رَ  فرماید: می مردم هم برای نماز جمعه جمع هستند؛ د؛نخوان نماز جمعه می ندایستاده ا

وًا ان  َفضُّوا ِالَي ها َو تَ رَُكوَك قاِئماً  ملّت  ،بلند شد قلی داریمنُ چهآی تربو فریاد  ها بوق صدای که همین :َاو  َله 

ی  آیهاین  از تنها ماندند.در نم پیغمبرو لی ایستادند قچه نُرفتند در صف تربو ازها را شکستند نم

به این صورت نقل نقل شده است که این بار سبزی آمده بود؛ هم  گونه هم ایندر تفاسیر،  قرآن است.

                                            

  .11 ی آیه جمعه، ی سوره .3
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در شیپور و بوق زدند که مثالً و جات، پارچه و اینها آورده بود  هادوی ،از شهرهای دیگر یکه کاروانشده 

 رفتند در صفو  شان را شکستندهایملّت نمازو  ؛یما هزردچوبه آورد ایم، هنمک آورد ،یما هفلفل آورد

ای انتظار  زردچوبه و فلفل قلینُ چههای ترب از این مسلمانحال،  .جمع شدندفل و زردچوبه و نمک فل

تضییع شد و چرا  چرا حقّ علی و بگویندکودتایی بایستند دارید که بیایند جلوی این حکومت 

 .رود که انتظار نمی هم اجرا نشد؟! از اینها حرف پیغمبر

َتطِ فرماید:  می نساءی  سوره گروه پنجم: نداشتند و راه  کاریبر کسانی که قدرت یعنی  4:يَلةً يُعوَن حِ ال َيس 

 امثال ودار  سال، زنان خانه و سنّ های کم ها، پیرمردها، بیماران، معلولین، بچّه پیرزن بردند؛ به جایی نمی

فقط ماند یک  .بیایند جلوی این حکومت کودتایی ایستادگی کنند تاکه قدرتی نداشتند اینها هم  .اینها

همان گروهی هستند که بعد از  ناینا بودند. ، اندکی مؤمنان بصیر و شجاعگروه ششم .گروه ششم

 به اعتراض تحصّن کردند.آمدند و  و فاطمه ی حضرت علی خانه بهکودتای سقیفه 

نها اینکه آگویید  که می چه انتظاری دارید؟ ،از این ترکیب شهرشما  .استاین ترکیب شهر مدینه 

که  ندبود نفرموده بکر را پذیرفتند، دلیل بر این است که پیغمبرحکومت ابوو  کردنداعتراض ن

 کیدر برابر هایی نیستند که  ت این شهر انساناکثریّکه معلوم است ی من است.  خلیفه علی

 ت و اعتراضی داشت.مترین مقاو کوچکانتظار  بشود از آنها ،هدیخشن که به قدرت رس اریحکومت بس

 ترکیب شهر مدینه بود. ،ی اوّل نکتهدر پاسخ سؤال مطرح شده، پس 

شدّت در  که به -که قبالً هم یکبار به آن اشاره کردم- ای و قومی بود د تعصّبات قبیلهوجو ،ی دوم نکته

یله و بای اگر ق هرکس به فکر منافع قبیله و قوم خودش بود و در هر قضیه بین اعراب رایج بود؛ یعنی

لذا در  برایش مهم نبود. ،داد؛ در غیر این صورت رد، حسّاسیت نشان میبُ قوم خودش منفعتی می

حسّاسیت ی خودشان برسد،  اگر قرار بود خالفت به قبیله ،هم ماجرای خالفت بعد از پیغمبر

ای  یلهبه چه قبکه دیگر برایشان مهم نبود  ،های دیگر برسد اگر قرار بود به قبیله امّا دادند؛ نشان می

                                            

 .86 ی آیه نساء، ی سوره .4



 

 5 

دیگی که برای ما گوید:  میکه ل هست ثَفارسی هم یک مَ در زبان دادند. برسد؛ اهمّیّتی نمی

 گونه بود. بشود، بشود! ماجرا این خواهد می هرچه ؟به من چه بجوشد!آن  دری سگ  کلّه جوشد، نمی

هاشم که بحث  ی بنی سبب شد که جز قبیله ،ای این تعصّبات قومی و قبیلهدر ماجرای سقیفه، لذا 

 یگران اصالً حسّاسیت نشان ندهند.دابوبکر بود، ی  قبیلهکه  ی تیم قبیله و بود، خالفت علی

هاشم هم  بنی .بودی خودشان   یکی از قبیلهچون شود؛ برایشان مهمّ بود که ابوبکر خلیفه  تیم  ی قبیله

بقیّه  ،ی خودشان بود. غیر از این دو قبیله خلیفه شود؛ که از قبیله برایشان مهمّ بود که علی

 برسد، خواهد می به هرکه ا که قرار نیست برسد؛ی م هگفتند: به قبیل برایشان اهمّیّتی نداشت؛ می

هم مردم مدینه تفاوتی و سکوت  های بی ! یکی از علّت؟خودمان را به دردسر بیندازیمبیهوده چرا  !برسد

 این بود.

به دل داشتند؛  طالب ابی بن ی شدیدی بود که بسیاری از مردم مدینه از علیّ کینه ،دلیل سوم

در آغاز هایی که  در جنگ ،اسالم عنوان سردار شجاع سپاه پیغمبر به خاطر اینکه علی به

را کشته بود و این مشرکین و کفّاری آنها کرده بود، بسیاری از  با مشرکین و کفّار ظهور پیغمبر

هایشان بودند؛  ؛ برادرهایشان بودند؛ داییندکشته بود، پدرهای همین مردم مدینه بود که علی

در علی  این هایشان بودند؛ لذا اینها گرچه خودشان مسلمان شده بودند، امّا یادشان نرفته بود که عمو

ت؛ عمویشان را کشته کشته اس راشان  کشته است؛ برادرشان را کشته است؛ بچّه پدرشان راها  جنگ

 در دعای ندبه هم هست: داشتند. به علی ای نسبت را کشته است؛ لذا قلباً کینه شان است؛ دایی

َرُهنَّ  رِيًَّة َو َخي َبرِيًَّة َو ُحنَ ي ِنيًَّة َو َغي   قادًا َبد  شتگی ی پدرکُ داشتند؛ کینهکینه  به علی نسبتاینها  5.َاح 

به حکومت نرسید؛ چه برسد به اینکه  داشتند؛ لذا خوشحال بودند که علی علی  به نسبت

را تضییع  ؛ که چرا حقّ علیدرگیر کنند بخواهند بیایند خودشان را با این حکومت خشن کودتایی

 کردی؟
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در  برای مسلمان شدن ،تقر شدمس بعد از اینکه قدرت پیغمبر ،گفتمطور که  همانچهارم:  دلیل

ُخُلوَن فِ  :تعبیر قرآن راه افتاد؛ بهبه راه افتاد؛ جریان و موجی به جوّی جامعه  ردم م 6:يِن اهلِل َاف واجاً دِ  یَيد 

این اسالم آوردن داد که  فوج مسلمان شدن نشان می این فوج شدند. آمدند مسلمان می می فوج فوج

 دفعه و گرفتشان؛ یکجَ ،های امروزی قول جوان ایمان قوی نبود؛ بهدیگر براساس مطالعه و تحقیق و 

 یمسلماناز مدّت که  یک .بسیاری از آنها عمقی نداشت؛ سطحی بود مسلمانیِ آمدند مسلمان شدند.

شراب  کردیم، ؛ زنا میند عجب غلطی کردیم! ما قبالً که مشرک بودیم، کافر بودیمدید آنها گذشت،

پای  ضعفا را زیر گفتیم، کردیم، زور می کردیم، قمار می ، دزدی میکردیم می شیکُ ضعیف ،خوردیم می

ی اینها  جلوی همه ،یما هحاال که مسلمان شد گفت چرا. کس هم به ما نمی کردیم، هیچ ه میخودمان لِ

چه غلطی  !زمان شاه گفتند: قربانِ پشیمان شدند؛ !چه غلطی کردیم مسلمان شدیم ند.ا هرفترا گ

 ،و برگشتنو ارتداد  هردّماجرای و  پشیمان شدندخالصه  ها خوب بود! موقع آن کردیم انقالب کردیم!

در که هم شروع شد؛ لذا آنهایی  از اواخر عمر پیغمبر ،گفتمطور که  همانیک موج شد؛ که 

ها،  و پاشریخت همان ها، خواست همان فساد و فحشا لشان مید ،صورت ظاهر از اسالم برنگشتند

ندازند؛ ولو شده یه بها را دوباره را شیکُ ها و همان ضعیف المال ها و همان غارت بیت خواری همان رانت

ی  اجازه ،اگر رئیس حکومت شود ،با آن عدالت و با آن تقوا علی دانستند اینها می به اسم اسالم.

نه اینکه بخواهند بیایند  ؛خلیفه نشد لذا اینها خوشحال بودند که علی دهد. نین چیزهایی را نمیچ

یکی دیگر را و  اجرا نشد فرمایش پیغمبر ،را تضییع کردید چرا حقّ علیکه اعتراض کنند 

  خلیفه نشد. خوشحال بودند که علیاینها  .خلیفه کردید

ه نوع انتظار چاز مردم شهر مدینه واقعاً ، وّدر این فضا و ج؟ یدرا دید شهر مدینه فضا و جوّحال، 

در آن  شهری است که خود پیغمبر ،این شهر مدینه ؟دارید مقاومتی در برابر این کودتای خشن

اهلل این است که  رسول نظر منِفرمودند:  پیغمبر دیگر! د دیدیدحُدر ماجرای جنگ اُ .ندغریب بود

                                            

 .2 ی آیه نصر، ی سوره .8
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 پیغمبر به ت مردم مدینه روبجنگیم؛ اکثریّ اودر شهر با  ،در شهر بمانیم؛ دشمن که وارد شد

و  ید به استقبال دشمن برویم.فهمی! نظر ما این است که با تو نمی !اهلل رسولیا  گفتند: نخیرو ایستادند 

و  ردندرا مجبور ک الخره پیغمبراب به اینها نرسید.، زورشان نداصرار کردهرچه  پیغمبر

خود  ،یعنی در شهر مدینه .از دشمن خوردآن شکست عظیم را سپاه اسالم د؛ و حُی اُ رفتند به منطقه

 بعد از مرگ پیغمبر د؛ لذا خیلی چیز عجیبی نیست اگر علینمان هم تنها می اهلل رسول

 این پاسخ سؤال اوّل. د.ندر مدینه تنها بمان

سنّت سؤال  هم بد نیست در حاشیه بگویم؛ یک نکته این است که باید از اهلرا دو نکته  در اینجاالبتّه 

شود فقط مردم شهر تهران در موردش تصمیم  آیا واقعاً حکومت مثالً کشور ایران را میببینیم  ،کنیم

برگزار  انتخابات را فقط در تهرانجمهور تعیین کنیم؛ ولی  خواهیم برای ایران رئیس بگیرند؟ مثالً می

شهرهای دیگر نداشت؟ مگر مکّه شهر کشور اسالمی  ،؟ مگر کشور اسالمیشود می چیزیچنین  کنیم؛

های کشور اسالمی نبود؟ مردم آن شهرها حقّ نداشتند  نبود؟ مگر بسیاری از شهرهای دیگر، شهر

ند خود مردم تعیین گذاشت ند وخلیفه تعیین نکرد پیغمبر که گویید دخالت کنند؟ اگر شما می

شهر مدینه هم سهمی  شته باشند؟ حتّی مردم خودسهمی دا ی شهرها هچرا نباید مردم بقیّ کنند،

ابوبکر را که تصمیم گرفتند ابوبکر خلیفه شود؛ بعد هم و شش نفر در سقیفه جمع شدند  نداشتند! پنج

ترین برخوردها را کردند. این کجایش حکومت  خواست بیعت نکند، با او خشن هرکس ،خلیفه کردند

  این یک نکته. !انتخابی مردمی است؟

منافقین ، در زمان پیغمبر :این است ،در حاشیه این بحث بگویمخوب است ی دومی که  نکته

نام  ی مستقل به به منافقین نازل شد! حتّی یک سوره چقدر آیه راجع .بودندتوجّهی  گروه بسیار قابل

ها سؤال  ینّما از س. دهد منافقین تعداد زیادی بودند ی منافقون در قرآن داریم؛ پس این نشان می سوره

 ؟ هستندکجا  بعد از مرگ پیغمبر، اهلل زمان رسول این منافقینِ کنیم: می

دوازده نفری  ، همان دهستاکننده  نقششان در جامعه تعیین قدر این جمعیّت عظیم منافقین که این

اصحاب سقیفه  ؟ یا جزوکردند تحصّن ی علی در خانهرفتند  ،فهیبه اعتراض در برابر سقهستند که 
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جمع منافقین، جمع زیادی بودند؛  است! خوب معلوم است که کجا هستند!هستند؟ خوب معلوم 

 حال. ایّ علی سقیفه را تقویت کردند. جناحمعلوم است که منافقین 

 ؟نداعتراضی کرد ،در برابر غصب خالفتخودشان  آیا علی دوم:سؤال 

ها بر آن شرح  البالغه کتابی است که خود سنّی نهج .ندفراوان اعتراض کرد ،ین است که بلهپاسخ ا

اح عبدالمقصود نوشته است؛ الحدید نوشته است؛ محمّد عبده نوشته است؛ عبدالفتّ ابی ند؛ ابنا هنوشت

حضرت بارها  البالغه، در همین نهج ند.ا هالبالغه شرح نوشت ند که بر نهجاینها همه علمای سنّی هست

سوم که  و ی پنجاه اوّل نامهدر مثالً  اینها غصب کردند.و حقّ من بود  ومتکه حک ندا هفرمود علی

 ست،ی حکومت مصر ا ادارهی  اشتر درمورد نحوه مالک رایب العمل حضرت علی همان دستور

يَن َقد  كانَ نَّ ه  اِ فَ  فرمایند: می حضرت رارِ اال َ   یي دِ َاِسيرًا بِاَ   َذا الدِّ اسالم  ،منای مالک! بدان که قبل از  7:ش 

 .دیگر صراحت است این به .اسیر بود عنی ابوبکر، عمر و عثمانی ،در دست اشرار

ُفوعًا َعن  َحقِّ فَ َواهلِل  د:نفرمای ی ششم می در خطبه َتأ َثرًا َعلَ  یما زِل ُت َمد  ُمن ُذ قَ َبَض اهللُ نَِبيَُّه َصلَّى اهللُ َعَلي ِه َو  یَّ ُمس 

ِم الن اِس ه    ى  َسلََّم َحت   همواره  ،تا امروز نداز دنیا رفت خدا از زمانی که پیغمبر ،خدا سوگند به 8:ذايَ و 

 م؛ حکومت حقّ من بود.ا همن از حقّ خودم کنار زده شد

 ؟!به خالفت حریصی نسبت درتو چق! گفت: علی ، کسی به حضرت علیمدو و هفتاد و ی صد در خطبه

َرُب َو ِانَّما طََلب ُت َحق ًا لِ فَ ُقل ُت بَ فرمایند:  می حضرت َرُص َو اَب  َعُد َو اَنَا َاَخصُّ َو َاق   َو اَن  ُتم   یل  اَن  ُتم  َو اهلِل اَلَح 

هِ  یَتُحوُلوَن بَ ي نِ  رِبُوَن َوج  َنُه َو َتض  به  یدتر به خدا سوگند! شما حریص من به او جواب دادم: 9:ُدونَهُ  یَو بَ ي  

حقّ  دارمکه این حکومت هیچ ربطی به شما ندارد؛ حکومت مختصّ من است؛ و من  حالی در ؛حکومت

                                            

 .138 ص العقول، تحف حرانى، شعبه ابن و 252 ص ،74 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛435 ص ،53 نامه ،هالبالغ نهج رضی، دسیّ .7

 .223 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 53 ص ، 8 خطبه ،هالبالغ نهج رضی، سیّد .6

 ،2 ج غارات، محمد، بن ابراهیم ثقفى، و 305 ص ،8 ج ،البالغه نهج شرح الحدید، ابی ابن ؛248 ص ،172 خطبه ،هالبالغ نهج رضی، سیّد .8

 .787 ص
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حضرت  بینید!ا بین من و حکومت فاصله انداختید. بو شم .یِانَّما طََلب ُت َحق ًا لِ  :کنم خودم را مطالبه می

 حکومت حقّ من است.د که نیفرما می علی

د: نیفرما می د؛نکن قریش را نفرین می حضرت دوم، و هفتاد و ی صد همان خطبهبخش دیگری از در 

ت َ  یِانِّ  ُهمَّ الل    َمُعوا َعلى   یَو َصغَُّروا َعِظيَم َمن زِلَتِ  یم  فَِان َُّهم  َقَطُعوا رَِحمِ قُ َري ٍش َو َمن  َاعانَ هُ   ى  ع ِديَك َعلَاس   یُمناَزَعتِ   َو َاج 

م حِخاطر اینکه آنها رَ و یاران قریش باشی؛ چرا؟ به خواهم دشمن قریش خدایا! من از تو می: َام رًا ُهَو ِلی

شکستند و در امری که در جامعه را کشتند؛ و منزلت عظیم م م زنمحِرا در رَی م مرا قطع کردند؛ بچّه

 .را از چنگ من بیرون بیاورندآن یکی کردند تا  به متعلّق به من بود یعنی حکومت، همه دست

َو َلُهم  َخصاِئُص َحقِّ ال ِواليَِة َو ِفيِهُم ال َوِصيَُّة ند: فرمای می بیت به اهل راجع حضرت ،ی دوم در خطبه

از جانب  ،دارد؛ و وصیّت و وراثت در مورد خالفت بیت قّ حکومت اختصاص به اهلح 10:َو ال ِوراثَةُ 

 در رابطه با آنهاست. پیغمبر

 رسد. به شما نمیحکومت  ،ل کردند که تا ما هستیممهاجرین در برابر انصار استدال ،ی سقیفه در جلسه

هستیم؛ تا  پیغمبری  طایفه و هم قبیله هستیم؛ هم ما مهاجریم و از قریشیم؛ فامیل پیغمبر

رسد. در  نمی ،ندارید با پیغمبر یی فامیلینسبت حکومت به شما انصار که هیچ  ،ما هستیم

َتجُّوا بِالشََّجَرِة َو َاضاُعوا الثََّمَرةَ د: نیفرما می علیحضرت  ،شش و ی هفتاد خطبه درخت  اینها به 11:ِاح 

و  با پیغمبر ی همان درخت را خودشان ضایع کردند. اگر فامیلی امّا میوه استدالل کردند؛

عثمان با و علی که از ابوبکر، عمر  دلیل اولویت برای حکومت است، منِ، ی با پیغمبرقبیلگ هم

 ترم! نزدیک به پیغمبر؛ ترم فامیل پیغمبر

                                            

 .138 ص ،1 ج ،البالغه نهج شرح الحدید، ابی ابن و 117 ص ،23 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛47 ص ،2 خطبه ،هالبالغ نهج رضی، سیّد .10

 .4 ص ،8 ج ،البالغه نهج شرح الحدید، ابی ابن و 811 ص ،28 ج بحاراالنوار، ،مجلسی ؛86 ص ،78 خطبه ه،البالغ نهج رضی، سیّد .11
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 12:بِالصَّحابَِة َو ال َقرابَةِ    َتُكونَ ابَِة َو الوا َعَجبا َأن  َتُكوَن ال ِخالَفُة بِالصَّح فرمایند: می البالغه دم نهجوَدر حکمت نَ

  ی هم صحابهکسی رسد؛ امّا اگر  می شخصبودن به  ی پیغمبر عجیب است! حکومت با صحابه

رسد؟! شما ابوبکر، عمر و  حکومت دیگر به او نمی، باشد و هم خویشاوند پیغمبر پیغمبر

، اهل بیت و ی پیغمبر بر صحابه من عالوه هستید؛ ی پیغمبر حدّاکثر صحابه ،عثمان

 یند: فرما بیتی خطاب به ابوبکر می هستم. بعد یک دوهم  خویشاوند پیغمبر

تَ   بِالشُّوَرى  ُكن تَ   ن  اِ فَ   َذا َو ال ُمِشيُروَن ُغيَّبُ َفَكي َف ِبه    ُموَرُهماُ   َمَلك 

ی بود که ی مردم شدی، این چطور شورائ یفهخل ،ی سقیفه در جلسه تو اگر !یند: ای ابوبکرفرما می

های برجسته  علی نبودم؛ ابوذر، سلمان و مقداد نبودند؛ مسلمان مشاوران اصلی غایب بودند؟! منِ

 نبودند.

َت َخِصيَمُهم  ى  بِال ُقر ب ُكن تَ  ن  اِ  وَ  ُرَك    َحَجج  لاَ فَ َغي   َربُ اَ َو  یِّ بِالنَّبِ   ى  و   13ق  

به قرابت و برای اینکه خالفت حقّ توست و نه حقّ انصار،  ،ی سقیفه در جلسه تو اگر !ای ابوبکرو 

بیشتر از  م به پیغمبرکه نزدیکیَ علی یعنی منِ ،تو غیرِ ،استدالل کردی ت با پیغمبرنزدیکیَ

 رسید. د! پس خالفت باید به من میتو بو

 .اعتراض کردند ی سقیفه و غصب خالفت به مسأله نسبت موارد بسیار زیادی است که حضرت علی

 سکوت کرده باشند. گونه نیست که حضرت این

 کسی اعتراض کرد؟هم  غیر از حضرت علی ،دیگر صحابهاز : آیا سؤال بعدی

                                            

 ص ،16 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 808 ص ،28 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛502 ص ،80 حکمت ه،البالغ نهج رضی، یّدس .12

418. 

 ص ،16 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 808 ص ،28 ج بحاراالنوار، ،مجلسی ؛503 ص ،80 حکمت ،هالبالغ نهج رضی، سیّد. 13

418. 



 

 11 

تعدادی اعتراض کردند؛ سلمان اعتراض کرد؛ ابوذر اعتراض کرد؛ مقداد اعتراض  پاسخ این است که بله،

 به سقیفهکه اینها  اند ها هم نوشته خود سنّی اعتراض کردند. اهلل ی رسول کرد؛ تعدادی از صحابه

و  االمامةدر کتاب  15،الحدید ابی ی ابن البالغه نهج شرحهمین در  14در تاریخ یعقوبی، ض کردند؛اعترا

ی  در تاریخ طبری، جلد دوم، صفحه 17،عبدالبرّ در کتاب استیعاب ابن 16دینوری، ی قتیبه ابن السیاسة

، تعدادی از ها نوشته است که غیر از علی سنّی یِهای متعدّد تاریخ در کتاب وشصت. چهارصد

 کنید؟ غصب میاست؛ چرا آن را  ی دیگر هم آمدند گفتند: حکومت مال علی صحابه

مسلّحانه نکرد و  قیام ،سقیفهکودتای چرا در برابر  ،با آن شجاعت و با آن دلیری : علیسؤال بعدی

نها را سرکوب کند؛ دمار از روزگارشان دربیاورد و آی  رسید همه که زورش می برخورد نکرد؟ علی

 حکومتی که حقّ خودش بود را بگیرد؛ چرا نکرد؟

طور که  همان .حمایت مردمی نداشت تنها بود؛ علی ی اوّل: علی نکته است. سه نکته پاسخ،

فجورها و فسادها را نبود؛ دلشان همان فسق و  مردم مدینه دلشان واقعاً حامی علی ،مگفت

ی  ای از آنها کینه ی اسالم را داشتند؛ عدّه کینهاصالً و ای از آنها منافق بودند  عدّه خواست. می

دوازده نفر در برابر  توانست با ده که نمی بود؛ علی تنها علی داشتند. پدرکشتگی با علی

ی شقشقیّه معروف است و  به خطبهالبالغه که  ی سوم نهج در خطبهد! یک شهر بایستد و قیام کن

را عثمان و کلّ ماجرای حکومت ابوبکر، عمر  حضرت علی بخوانید،را حتماً آن کنم  توصیه می

ی  خانه یند عثمان را کشتند و مردم ریختند درِفرما از اینکه می بعد ،ن خطبهایآخر در  اند. هتوضیح داد

ِة َو قِ   ُحُضوُر ال حاِضرِ َلو  ال فرمایند: می ؛چرا من حکومت را قبول کردمدهند که  توضیح میمن،  ياُم ال ُحجَّ
                                            

 .124 ص ،2 ج دارصادر(، )بیروت، الیعقوبی، تاریخ یعقوبی، .14

 .11 ص ،8 ج و 58 ص ،2 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .15

  لى  اِ  صارِ ن  اال َ  ةِ عَ ي   ب َ  دَ ن  عِ  ت  عَ مَ تَ اج   مَ هاشِ  ینِ بَ  نَّ اِ  وَ : 16-17 صص ،1 ج مؤسسةالحلبیّ(، )قاهره، االمامةوالسّیاسة، دینوری، ی یبهتق ابن .18

 ، ...هُ ن  عَ  اهللُ  یَ ضِ رَ  وامِ عَ ال   نُ ب   رُ ي   ب َ الزُّ  م  هُ عَ مَ  ، وَ بٍ طالِ  یبِ اَ  نِ ب   ىِّ لِ عَ 

 .873 ص ،3 ج دارالجیل(، )بیروت، استیعاب، عبدالبرّ، ابن .17
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ی اینها گفتند ما  همه ؛من اتمام حجّت شد رت و اینکه دیگر باگر نبود حضور این جمعیّ :اِصرِ ِبُوُجوِد الن  

َو ما َاَخَذ اهلُل َعَلى ال ُعَلماِء َاال   ؛یک ،اگر این نبود ؛کنیم هرچه تو بگویی اطاعت می ،پشت سر تو هستیم

در که آگاهان پیمان گرفته است  از دین وندو اگر نبود که خدا :َمظ ُلومٍ   ِكظَِّة ظاِلٍم َو ال َسَغبِ    ى  يُقارُّوا َعل

َله  بارگان و گرسنگی محرومان سکوت نکنند و قرار و آرام نداشته باشند، مبرابر سیری شک ا اَلَل َقي ُت َحب  

َطِة َعن زٍ  یَاز َهَد ِعن دِ  ِذهِ َو اَلَل َفي ُتم  ُدن ياُكم  ه   ِس َاوَِّلهاأ  َو َلَسَقي ُت آِخَرها ِبكَ  غارِِبها  ى  َعل گر این دو نکته ا 18:ِمن  َعف 

ای که در زمان  زبلههمان م برود درانداختم، تا  نبود، من ریسمان شتر خالفت را به گردنش می

دیدید که  و می کردم؛ حکومت را قبول نمی و بچرد؛ هم باز ،بود عمر و عثمان چریده حکومت ابوبکر و

 آید. بیرون می یَشینتر از آب بینی بز است که موقع عطسه از ب ارزش کم یعل حکومت پیش منِ

حکومت برای من ارزشی ندارد؛ من دنیاطلب نیستم. چیزی که سبب شد من حکومت را قبول کنم، 

را  دکنیم؛ دوم اینکه این تعهّ میحمایتت  گفتندو ؛ یکی اینکه مردم یکپارچه آمدند بودامر  این دو

 حضرت علیموقع  مانم. آنتفاوت ن نگی محرومان، بیبارگی سیران و گرس داشتم که در برابر شکم

نبود؛  کسی پشت سر علی ند،از دنیا رفت که پیغمبر یولی زمان ؛ندقبول کردحکومت را 

 هفتاگر  اًدر برابر یک شهر که یک نفر یا فرض د.کنبکاری که رسید  تنها بود؛ زورش نمی علی

از نظر اسالم،  ؛مضافاً بر اینکه گفتم د بکند.توان کاری نمی، ندودب هشت ده نفر هم پشت سر علی

ای است که بستر جامعه را برای تعالی معنوی و انسانی  ؛ حکومت وسیلهومت اسالمی هدف نیستحک

باید بتواند در دل مردم نفوذ کند تا مردم پس حکومت  .اشخاص و برای قرب انسانها به خدا آماده کند

؛ مردم را هم سرکوب آوردند دست می را بهرت با زور شمشیر هم قدولو  علی را متحوّل کند.

؛ حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده است، مردم ندگرفت دست می حکومت را هم بهو د دنکر می

خود  ها تحوّل ایجاد کند. ون روح انسانتواند در در نمیحکومت این  .قلباً از آن منزجرند؛ متنفّرند

و  هدف است؛ هدف نیست؛ رشد و تعالی مردم برای علی حکومت کردن که برای علی

                                            

  .202 ص ،1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن و 38 ص ،32 ج بحاراالنوار، ،مجلسی ؛50 ص ،3 خطبه ه،البالغ نهج رضی، یّدس .16
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حکومتی که با  بی نبود.یا این هدف قابل دست ،دنحکومت را بگیر ندتوانست اگر به زور هم می علی

بتواند این تأثیر روحی را روی آنها  تا مردم قلباً به آن اعتقادی ندارندکه  ،زور به مردم تحمیل شده

 بگذارد.

یعنی  ،دو ابرقدرت بزرگ آن روز، اهلل روزهای آخر عمر رسول ،گفتیمطور که  نهمای دوم:  نکته

بعضی مردم  ؛شدّت برافروخته بودند. گفتیم به ،نام قدرت اسالمی از ظهور قدرت سومی به ،موایران و ر

مسلمان طور خودجوش  به امپراطوری بزرگ آن روز بودند، وم و ایران که دورهای از مناطق کشور

خاکش از کرد یک تکّه  ابرقدرت که تحمّل نمی دادند. آمدند مناطقشان را تحویل پیغمبر شدند و

ی حمله  وخته و آمادهشدّت برافر به ،هم ایرانو م ولذا هم ر !دنَوجود آمده بکَ به تازه را یک کشور کوچکِ

 .دنبفرستم وی ر به جبههرا  زید بن اسامة ان خواستندعمرشروزهای آخر  پیغمبر ؛دیدید بودند.

م که وبهترین فرصت برای ایران و رحال، ی حمله بودند.  ها آماده میوردهد که  خوبی نشان می این به

در داخل پایتخت  کهاست  کی است؟ وقتی ،نندی اسالم و حکومت اسالمی را بکَ حمله کنند و ریشه

به  رکت اینکه لشدیگر قدرحکومت این  وحکومت اسالمی بین حکومت و مردم درگیری پیش بیاید 

دست به شمشیر  اگر علی خارجی مقاومت کند را نداشته باشد.اعزام کند و در برابر تهاجم  جبهه

که بیایند حمله  ندم و ایران داده بودواین فرصت را به ر ،ندشد و با حکومت ابوبکر درگیر می ندردبُ می

به  انخودش ،به قیمت نابود شدن اسالم ندبودحاضر ن و علی ؛نندی اسالم را بکَ کنند و ریشه

 د. دند؛ لذا دست به شمشیر نبرنحکومت برس

 آمدند به علی و مقداد، مثل سلمان، ابوذر دلیل سوم: در تاریخ داریم که بعضی از یاران علی

 هم ولو کشته شویم؛درگیر و با اینها شیم علی جان! اجازه بده ما شمشیر بکگفتند:  التماس کردند؛

به هیچ قیمتی  ،نهفرمودند:  تحمّل کنیم. حضرت علی جنایتی که اینها کردند را توانیم نمی م.بشوی

گفتند: چرا؟ حضرت فرمودند: ما ده دوازده نفر اگر جلوی  شمشیر بکشید. کهدهم  به شما اجازه نمی

 ،شویمخودمان کشته اگر م. شوی کشته می شویم؛ معلوم است که پیروز نمی ،یک شهر شمشیر بکشیم
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 راویان واقعی اسالمما ده دوازده نفر فقط امّا  رویم. ایم و به بهشت می شهید شده یم؛ا هضرر نکرد

رسد، اسالم سقیفه است؛  های آینده می اگر ما کشته شویم، اسالمی که به نسل هستیم. پیغمبر

بعدی منتقل  های به نسلاسالم واقعی را  آنبتوانیم  لذا ما نباید کشته شویم؛ ما باید زنده بمانیم تا

 دست به شمشیر ببرند.یارانشان  نداجازه ندادحضرت لذا  کنیم.

در  ،در دوران حکومت ابوبکر و عمر و عثمان حضرت علیکه در تاریخ نقل شده است سؤال بعدی: 

حکومت ابوبکر و عمر  اگر حضرت علی ند.ا هکرد هایی راهنماییو  هدادهایی  مشاورهنها آبه مواردی 

! حتّی در کردند نمیکمک فکری به آنها د؛ نداد نمیمشاوره که به آنها  ،نددانست عثمان را نامشروع می و

که در موارد زیادی عمر داشت در  ندا هنقل کردفراوان ها  خود سنّی ،مورد دوران حکومت عمر

  َلَهَلكَ   ی  ال َعلِ َلو  و عمر بارها گفت:  ندبه دادش رسید کرد؛ حضرت علی ها اشتباه می گیری تصمیم

 .های سنّی معروف است در کتاب این جمله .شده بودهالک  عمر، نبود اگر علی 19:ُعَمرُ 

که  نددانست ابوبکر و عمر و عثمان را نامشروع میحکومت  گویند اگر علی میکنندگان  اشکال

حکومت  دهد که علی ها نشان می این کمک فکری دادن د.نبه آنها کمک فکری بده ندرفت نمی

 .نددانست اینها را مشروع می

 فاق افتاد.اتّ گیرم که در زمان حکومت حضرت علی ای الهام می واقعه را از سؤالپاسخ: پاسخ این 

ی با خود آورده نوزاددر حالی که  زندو  ،در زمان حکومت حضرت علیید؛ ا هاین واقعه را شنید

نها این بود که این نوزاد مال آک از ی و ادّعای هر ؛.عنوان خلیفه بهآمدند  پیش حضرت علی، بودند

، هر ندشان دادقسمحضرت  کنار نرفتند. کی هیچ ،کردند شاننصیحت حضرت علیهرچه من است. 

برای اینکه مادر اصلی معلوم شود،  ! قضیه گیر کرد.هیچ م خوردند که این بچّه مال من است.دو قس

قنبر  ،دانید یمطور که  همان قنبر را صدا زدند. در اینجا دست به یک ترفند زدند. حضرت علی

                                            

 ج ،(العلمیّة دارالکتب ،بیروت) القرآن، غرائب نیشابوری، الدّین نظام ؛16 ص ،21 ج ،(العلمیّة دارالکتب ،بیروت) تفسیرکبیر، فخررازی، .19

 .16ص ،1 ج لبالغه، ا نهج شرح الحدید، ابی ابن و 338 ص ،1 ج ل(،بدارالج )بیروت، استیعاب، عبدالبر، ابن ؛120 ص ،8
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 بیاور!و بینم! برو شمشیرت را بردار : قنبر بیا بفرمودند حضرت علی 20بود. غالم حضرت علی

گویند این  و زن میهرد روند؛ ان کنار نمیدامشک اینها که هیچ !ببین قنبر :فرمودندحضرت قنبر آمد. 

دهیم به این زن و  نصفش را می کنیم؛ . بچّه را از وسط نصف میای نداریم چاره ست.ن ابچّه مال م

گناه را  ی بی آید یک بچّه نمی حضرت علی دانست به آن زن. قنبر هم که می دهیم می نصفش را

]گفت چشم.[ حضرت  ادر اصلی تعیین شود؛برای اینکه منقشه است این یک  دانست می د؛بکش

این بچّه را از وسط نصف کن! قنبر هم رفت شمشیر را و شمشیر را بزن  ،قنبر هروقت گفتم :فرمودند

تا قنبر شمشیر را  قنبر شمشیر را برد باال. ند: قنبر!فرمود حضرت علی .باالی سر بچّه ایستادو آورد 

مادر این بچّه اوست. بچّه را به او  ! من مادر این بچّه نیستم.نه نه :دو زن گفتآن یکی از  ،برد باال

در برابر ببینید آن زن  کنار کشید.مادر واقعی همین است که  ،هفرمودند: نَ حضرت علی بدهید.

کنار اش نیست؛  مادر واقعی حاضر به کشته شدن بچّه !تفاوت ایستاده بیاین بچّه چقدر  کشته شدن

 به او دادند. و بچّه را گذرد؛ ی؛ از حقّ خودش مکشد می

ش دو نفر مدّعی مادریو ارد نام اسالم وجود د ای به بخش حلّ این قضیه است. بچّه این ماجرا الهام

فرود بیاید و  شمشیر امپراطوری ایران و رم هم رفته باال که ، یکی ابوبکر.یکی حضرت علی ؛هستند

اگر مادر  ؟ مادر حقیقی. حاالکشد می ی کنارسکچه در این شرایط  کند. را از وسط نصفبچّه این 

مادر  که آن مادر حقیقی دیداین وقت  دادند، اگر یک نبچّه را به آن مادر دروغیو  کنار کشید حقیقی

دهد؛ این بچّه که  به کشتن میاین بچّه را دارد و  ری بلد نیست؛ دارد اشتباه می کنددا بچّه ندروغی

                                            

 اینها بودند. بزرگی عارفان شدند، ائمه خدمتکار که اینهایی است. بوده کوچکی شخص نکنید فکر غالم، گوییم می وقتی البتّه .20

 بزرگی بسیار شخصیت قنبر پذیرفتند. می را امام خدمتکاری منصب باشند، امام کنار در بیشتری زمان بتوانند اینکه برای بودند؛ رِند

 بزرگی های شخصیت اینها است. ای خامنه منِ چشم توتیای قنبر، پای خاک گفتند رهبری مقام همین بود؛ پیش سال چند است؛ یادم است.

 دیگر خدمتکارهای طور همین است؛ بوده معمولی شخص یک نکنید فکر بود، علی حضرت غالم قنبر گوییم می اینکه بودند.

 به شکل این به کنند، پیدا امام با بودن برای بیشتری فرصت اینکه برای منتها بودند؛ بزرگی عرفای بودند؛ بزرگی علمای اینها .ائمه

  آمدند. می ائمه خدمت
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ند؛ این مادر حاضر نیست آن بچّه آسیب ببیند؛ ا هداد نبه مادر دروغیاو را ی خودش است؛ ولو  بچّه

ی؛ هغذا بداو گونه باید به  ری؛ ایندا  نگهاو را گونه باید  گوید: این می نرود به آن مادر دروغی می

نه به این معناست که او  ،کند راهنمایی می نرود به آن مادر دروغی این که می .کار کنیباید گونه  این

لذا اگر  آسیب نبیند.سوزد که  ی خودش می او دلش به حال بچّه !داند؛ نه میبچّه مادر واقعی این  را

از  شان ند بچّه؛ حاضر نیستندستادر حقیقی هکه مبه این دلیل است  د،نکش کنار می حضرت علی

 نیبا ا دنبین خاطر این است که می به ،دنده و اگر مشورت می .بین برود؛ اسالم نابود شود

جان یک مسلمان،  ،نهایغلط ا یها یریگ میبا تصم یا ؛بیند اسالم لطمه می ،نهایغلط ا یها یریگ میتصم

این  .ندنیست و حضرت به این امر راضیبیند  یک مسلمان دارد آسیب می آبرو و ناموسرض و عِ ،مال

بلکه  ؛دندان را مشروع می شماکه حکومت  است ایندلیل بر نه  ،دنده میحضرت هایی که  مشورت

وقتی جنگ ایران و اسالم پیش  ؛اش را دیدید نمونه سوزد. ی اسالمی می اسالم و جامعه به حال اندلش

 ایرانی جنگ با  ر به جبههکخواست خودش همراه لش عمر می ،البالغه هم هست در نهجاتّفاقاً  ،آمد

 ،خاطر اینکه اگر تو بروی به :چرا؟ حضرت فرمودند :ی! گفتورمبادا ب :فرمودند حضرت علی .بیاید

پس اگر اینها را شکست  .اند آمده ند به جبهها هشان و هرچه داشت خلیفهاینها گوید  سپاه ایران می

ر هم کاگر آن لش تا ؛بفرسترا به جنگ ر کلشو تو در پایتخت بمان  ، کلّ اسالم نابود شده است.دهیم

و  ارتش بفرستد تواند می ؛ستی اینها در پایتخت ا فهبگویند هنوز خلیها  باز ایرانی ،شکست خوردند

که حکومت عمر را مشروع  بودخاطر این  نه به ند،داد این مشورتی که حضرت علی !یدببین . 21...

شکست نخورد و از پا درنیاید. پس این  منکه اسالم در برابر دش بود خاطر این بهبلکه  ستند؛دان می

 معنای مشروع دانستن حکومت خلفا نبوده است. بهها هم  مشاوره

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

 .84-282 صص ،2 ج داراالضواء(، )بیروت، الفتوح، کوفی، اعثم ابن .21


