امام مهدى

دوازدهمين خليفۀ پيامبر اسالم

در روايات اهل سنت

____________________ عبدالكرین عبداللهی _ وحهدوهدى ركنی يزدى _______________ 1

چكحده

اين نوشتار برپاخۀ احادخثى كه ههه در صحاا واحان ا اهحن حيل آيحن خحه  21حور
وائاه واه نوشته شاه ا ل اين حق قل را ب ان وىكيا كه حعا از پياوبر ا كرم ا الم
ههانيا نقباى حيى ا رائ ن د ازده تن نق ب رپر ل خواها وا كه خرين نان حضرت
وهاى(عجن اهلل فرجه) ا ل.
م
نچه در اين پحو ه ب تحتر ج حب توجحه وحىكيحا ايحن ا حل كحه دانتحهياانى وتحهور از
نان خوا ته انا شهار  21تن خ فه را حا خ فاى حاكهان اووى خا عبا ى تطب ق دهيا لى
ووفق نتاه انا .م
تأون حق قلجويى ،صال حا ر ش عه را در اين زو يه وع وم وىكيا.
کلیدواژهها  :اوام وهای  ،ر اخات اهن يل ،جانت يان پياوبر  ،د ازدهه ن
خ فه.

حه حکم عقل و تجرحه هر صاحب مکتب و مصل اجتمواعی در اندخشوۀ جانشوحن حعود
از خآدش میحاشد ،تا جرنامهاى که جراى اصالحات آورده حعد از خوآدش نحور دنجوال شوآد ،و
حه دست حآادث نامعلآح آخنده نحفتد.
عمل حه احن حکم عقلی در موورد رسوآالن اههوی خاصوه خواتم آنوان حتورت محمود
_____________________

 _1استادان دانشگاه فردوسی مشهد.
درخافت _ 1395 /11/20 :سذحرش1395 /2 /27 :
شمارۀ  103بهار 1015

05

ت کحد و اهراح جیشترى دارد ،ز حرا دحون اسوالح کوه مو مور احوالد و تجلوحغش جوآده حاخود توا قحاموت
متکفل ادارۀ جآامع حاشد ،و کتواب آسومانیاش_ کوالحاهّلل _ کوه هوداختگر و راهجور مسولمانان
اسوت تآسووط عوواهمتوور حن و عامولتوور حن صووحاحهاش تفس وحر و تجحوین گووردد .اکنووآن اح ون س وؤال
پیش میآخد که آخا خاتم انجحاء

عقلی وا
حه احن حکم
ِ

عمل کرده خا نهه

جراى خافتن ساس راهی جر رجآق حه کتاب خودا و سونت رسوآل اکورح

کوه موورد قجوآل

همووۀ مسوولمحن جهووان اسووت نوودار خم ،ز ح و را مآ ووآق طوورح شووده مسووجلهاى تووار خخی اسووت و
رو خ دادى که در گذشته اتفا افتواده ،و طجوق روش علموی در پوژوهشهواى توار خخی حاخود جور
قدخمتر حن اسناد اتکا شآد که عجارت از قرآن مجحد و احادخ ث نجآى اسوت کوه در صوحاح و
مسانحد معتجر نرد اهل سنت آمده است .حا وجوآد اعتجوار فراوانوی کوه کتوب حودخ ث شوحعه _
خاصوووه آننوووه در سووودۀ چهوووارح و سووونجم تووو هح

شوووده _ دارد ،جوووراى پیشوووگحرى از هرگآنوووه

جانووب دارى از مووذهجی خوواص ،حووه نقوول احادخ و ث از ِصووحاح و مسووانحد کهوون اهوول سوونت

حسنده میکنحم.

چآن در مقاالت علمی ،انترار خآاننده ا حن است که حا مقلجی نسجتا تازه رو خارو ى
شآد و دور از تعصب حقحقتی را جیاحد ،حا آنکه آخ اتی متعدد در قرآن اقامۀ حکآمت عدل را
در آخراهرمان نو خد میدهد ،در احن مقال تنها آخ تی از کالحاهّلل را نقل کرده ،احادخث ذحل آن
را میآور خم تا مجر هن شآد خلفاى جر حق پیامجر اکرح

دوازده تن از عترت وى هستند،

که حه هح م وجه حا شمار حا کمان امآى خا عجاسی و نحر آنان قاجل انقجا نحست ،و اخنک
ََ ْ َ َ َ
َ َ
ْ
َ
َ َ
َّ
خ
َ َ
ْ
آخۀ مورد نررَ :ولقد أَذ ا َّ فویثاق َح فنی فإ ْس ََا ف یا َو َح َ ث َنا فو ْن َّه َّن اِ َن ْی َعش ََ ن فق ایُّا َوَال ا َّ فإ فنی َو َ ک ْن
َ َ
َ ْ َ َ ْ َّ َّ خَ َ َ
الصلوْ َوكَ ْی َّت َّن خالَ کواْ َو َكو ْن َّت ْن فب ََّ َّس فلی( ...ماجده .)12 /
ل فج أَهتن
و خودا از حنوویاسووراجحل پیمووان گرفووت ،و از مح و ان آنووان دوازده نقح وب (امح ور و سرپرسووت)

جرانگحختحم .و خداوند (حه آنان) گفت :من حا شوما هسوتم اگور نمواز را جور سوا دار خود و زکوات را
جپرداز خد و حه رسآالن من اخمان جیاور خد.

1

_____________________

 _1ترجمۀ آخ اهّلل مکارح شحرازى است.
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 _1احموود جوون حنجوول ( ) 241 _164در َّوسههند خووآد (ح  ،1ص  389و  )406حووه دو طر حووق از
مسرو نقل میکند که از عجداهّلل جن مسعآد تعداد حا کمان جر احن امت را که خلحفوۀ پیوامجر
اکورح

حاشووند پرسوحدح .اجوون مسوعآد گفووت« :هقود س و هنا رسوآل اهّلل

ُ
جواء حنووی ؤسوراجحل» از رسوآل خوودا
کعود ِة نق ِ
ِ

فقووال :اثنوی عشوور

(شومار نقحجوان امووت اسوالح را) پرس وحدخم .آن

حترت گفت :دوازده تن همانند مهتران حنیاسراجحل.
ُ
َ
واله فحهن (ص  )41چن وحن
الب َهت
 _2نعوحم جون حمواد موروزى (ح  ) 228در کتوواب خقوی ف
ُ ُ
ُ
ُ
عون اهشوعجی ،عون مسورو »
مینو خسد :حدثنا عحسوی جون حوآنا ،حودثنا مجا ِهود جون سوعح ٍد ِ
ُ
قوال :قوال رسوآل اهّلل ُ « :
جواء
خکوآن حعودی مون
مسعآد
عن عجداهّلل جن
اهخلفواء ِعودة نق ِ
ِ
ٍ

مآسی» جانشحنان سا از من شمارۀ نقحجان حترت مآسی میحاشند.
در همووان م خووذ ،رواخوو ات فراوانووی از جوواجر جوون سو ُومرة جوون ُجنوواده ُسووآاجی و اجآ ُجححفووه از
ُُ
ُ
ُ
نقل میکند که« :ال حرال هذا األ ُمر عی حرا ؤهی اثنی عشور خلحفو کلهوم ِمون قور خش»
پیامجر

امر دحن همحشه ارجمند و واال میحاشد تا دوازده تن که همهشان از قر خش هسوتند خلحفوهاح
حاشند.

َ
 _3مؤه کتاب ک َّنَ ال َّ خهال احن حدخ ث نجآى را نقل میکنود کوه رسوآل خودا
ُ ُ
ُ
جاء ُمآسی» حتما شمار جانشحنان حعود از مون ماننود تعوداد
فاء حعدى ِعدة نق ِ
«ؤن ِعدة اهخل ِ
گفوت:

نقحجان حترت مآسی میحاشند [خعنی داوزده تن]( .ح  ،6ص  ،89حدخث )14971

 _4در صَیح حخارى ( ) 256 _194اواخر کتواب األحکواحُ ،
حواب االسوتخالف شوماره
خقووآل« :خ ُ
 7222و  7223از جواجر جون سو ُومره نقول مویکنوود :س ُ
کوآن اثنوا عشوور
ومعت اهنجوی
ُُ
أمحرا ».حعد پیامجر کلمهاى را گفت که من نشحندح ،وهی سدرح گفت که او فرموآد« :کلهوم ِمون
ُ
قر خش» .حناجر احن سخن رسآل خدا احن جآده که[« :سا از مون] دوازده تون امحور خآاهنود جوآد و
همهشان از قر خش هستند.
 _5در صَیح مسلم ( )261 _ 206حه شرح نووى ،در کتواب اَوهاَه شوماره  1821آموده کوه
جاجر جن س ُمرة گفت :سم ُ
ُ ُ
اس ما ِ وحا موا و ِهوح ُهم اثنوا عشور
عت اهنجی
ِ
خقآل« :الحرال أمر اهن ِ
رجوال» .آنگوواه کلموهاى گفووت کووه جوراخم سنهووان جوآد [نشوونحدح] ،سووكا از سودرح پرس وحدح کووه
ُُ
چه گفت .سدرح گفت« :کلهم ِمن قر خش».
رسآل خدا
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 _ 6در همووان م خووذ از طر ح وق دخگوور از جوواجر جوون سو ُومرة نقوول موویکنوود کووه رسووآل اهّلل
ُ
ُ
ُ
فقلوت ِألجوی
اؤلسالح عی حرا اهی اثنی عشر خلحف » ثم قال کلم هم أفهمها.
میگفت« :ال حرال
ُ
ُ
ما قاله فقال« :کلهم ِمن قر خش».
حوه اح ون

 _7در هموان م خووذ از رواخواتی دخگوور از جواجر جوون سومره ،سووخن پیوامجر اکوورح
عجارت نقل شده« :ال حورال هوذا اهودح ُن عی حورا منحعوا ِاهوی اثنوی عشور خلحفو » ،کلموهاى را کوه
ُ
نشوونحدح و سووودرح گفووت احووون جووآد« :کل ُهوووم ِموون قووور خش» .در صههَیح مسووولم احوون متووومآن از
1

احادخ ث تا هفت طر ح ق نقل شده است.
ُ
 _ 8در َّس َههن اجووویداود ( ) 275 _ 202آمووده« :ال حووورال هووذا اهووودح ُن قاجمووا حتوووی خکوووآن
ُ
ُ
ش» (شوماره  4279شوماره  4280ماننود آن حوا تفواوت
علحکم اثنا عشور خلحفو کلهوم ِمون قور خ ٍ
«عی حرا» حه جاى «قاجما».
 _ 9در َّسن ِترمذى (ُ ) 279 _ 209
حاب ماجاء فی اهخلفاء حه شماره  2223آن حودخث
ُ
حه احن عجارت ذکر شده« :خ ُ
ش».
خ
قر
ن
م
هم
کل
کآن ِمن حعدى اثنا عشر أمحرا
ِ
ٍ

 _10اح ون کثح ور ( ) 744 _700کووه شووا گرد اجوون تحمح وه و مفسوور ،محوودث ،فقح وه ،اصووآهی و

صاحب جاوع الهسانید است در تفسوحر آخوۀ خادشوده ،سوا از تآجوه دادن حوه حودخثی کوه در
صهههَیح حخوووارى و ُمسووولم آموووده و نقووول آن از صهههَیح وسهههلن ،موووینو خسووود« :و معنوووی هوووذا
ُ
وآد اثنووی عشوور خلحف و صوواهحا ،خق وح ُم اهحووق و خعو ِودل ِف وحهم» .سووكا
اهحوودخ ث ،اهجشووارة جآجو ِ
هود ُى ُ
واه ُر أن ِم ُ
کره» :خعنوی اح ون
اهمجش ُور حو ِوه فوی األحادخو ِث اهوآاردة ِ
ونه ُم اهم ِ
مویافراخود« :واهر ِ
حوذ ِ
حدخ ث حشارت حه وجآد دوازده خلحفۀ صاه (حعد از پیامجر) است ،که حق را جر سا دارنود ،و
در جین آنان حه عوداهت رفتوار کننود ،و آشوکار اسوت کوه از جملوۀ آنوان مهودى اسوت ،کوه در
احادخث رسحده درحاره او حه وجآ دش حشارت داده شده است.
حنوواجر احادخ و ث نقوول شووده از منوواحع دسووت اول کووه مقجووآل نروور اهوولسوونت و جماعووت
میحاشد و متمآنش خکدخگر را ت حید میکند نتاخ ز حر حه دست میآخد:
_____________________

 .1حنگرخد حه :عجداهلهی ،عجداهکرخم ،طجقات راویان احادیث وهدویت از طریق اهلسنت ،ص .450 _ 449
.450
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در دوازده توون کووه در تموواح احادخ و ث مووذکور

 . 1انحصووار خلفوواى رسووآل اکوورح اسووالح
تصر خ شده است.

ِ .2قآاح و ساخدارى دحن تا قح امت منآ حه خالفت آنان است.

 .3عرت اسالح تا قحاح قح امت حه خالفت آنان حستگی دارد.

 .4سامان خافتن زندگی مسلمحن حه خالفت و والخ ت آنان است.
 . 5همۀ آنان از قر خش هستند.
 .6تشوجح ه و هماننود کووردن آنوان حوه شوومارۀ نقجواى حنویاسووراجحل کوه خالفوت و امارتشووان
انت صواب خداونوود جووآد نوه انتخوواب مووردح ،احون پی و اح آشووکار را دارد کوه خلفوواى پیامجرخوواتم
اسوالح

هوم انتصوواجی اسوت نوه حووه انتخواب موردح ز ح ورا موردح آن واقوعجینووی را ندارنود کووه
هوادى و

افرادى عاهم و عوادل و حلکوه معصوآح را جرگی خننود کوه حتآاننود ماننود رسوآل خودا
رهجر جامعه رو حه ُرشد مسلمحن حاشند وهی مت سوفانه حکواح اموآى و عجاسوی جناخوتهواحی
کردند که ذکرش شرحآور است و شرح آن را در کتب معتجر تار خخی اهل سنت میجینحم.
شاخ ان ذکر است کوه تعوداد دوازده خلحفوۀ رسوآل خودا

کوه در احادخو ث آموده ،نوه حوا

ُ
شمار خلفاى ارحعه منقجق است نه حوا چهوارده حا کموان اموآى _ از معاو خوه (ح  )41توا موروان
جوون محموود جوون مووروان جوون حکووم (ح  )132و نووه حووا  37توون حا کمووان عجاسووی _ از اجآاهعجوواس
مستعصم (ح .)655
سفاح تا عجداهّلل
ِ

َ يت خا سهلننت واقعحتوی کوه توار خ اسوالح حوه روشونی نشوان مویدهود احون اسوت کوه

امو خ وان و عجاسووح ان مآ ووآق خالفووت پیوو امجر اسووالح را کووه منصووجی اههووی و معنووآى اسووت،
حکآموووت و سووولقنت تلقوووی کردنووود ،هموووان گآنوووه کوووه در کتووواب َههها خل الخلبهههاء تووو هح
ُ
1
جاللاهدحن سحآطی میخوآانحم« :اهخالفو ُ ثال ثوآن عاموا خ ُ
هوُ ُ
اهملوُ» (سوحآطی،
کوآن حعود ذ
ِ
هوؤالء
آموزش عاهی األزهر آمده« :وأصد تعجحر عن
جیتوا . )16 :حتی در جرخی از کتب درسی
ِ
ِ
_____________________

 .1خالفت [حدود ] سی ساهه جوآد (سوال رحلوت پیوامجر
 ،) 40سكا سادشاهی شد.

توا شوهادت حتورت علوی
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ُ
ُ
1
األموو حین أنهوم کوانآا ُملآکوا ُدنحوو حین»  ،و درحوارۀ معاو خوه تصور خ مویکنود« :فهوآ أول مون جعول
2
هذا ُملکا»( .عجداهقادر ،جیتا 107/3 :و .)116
نتحجوۀ اح ون گآنووه جرخوورد و تلقووی حووا مسووجله مهوم خالفووت اح ون شوود کوه جووراى حووه دسووت
آوردنوش از هوح م گآنووه ظلوم و ححلوه و خحانووت خوآددارى نموویکردنود چنوان کووه اجون حجوور
عسوقالنی درحووارۀ ظلووم و تعوودى حجوواح جون حآس و ثقفووی از کووارگراران مشووهور عجووداهملک
ُ ُ
م وروان مووینو خسوود « :حتووی قووال ُ
عموور جوون عجوود اهعی ح ور :هووآ جاجووت کوول ام و ٍ حخجح ِثهووا و ِججنووا
3
حاهحجواح هغلجنوواهم»( .اجون حجور 187/2 :1415 ،ش  1193اج ون اثحور )586/4 :1403 ،و در َّسههن
ِ
4
ُ
ِت ِرمووذى حووه شووماره  2220آمووده اسووت« :أحصووآا مووا قتوول اهحجوواح صووجرا فجلوو ِماج و أهوو ٍ و
عشر حن أه

5

قتحل» ( .الکاوا ،ح  ،4ص .)587

ضيوَت وجوى َلیبه و حجت َدا در حاب اهمح ت و رورت جآدن حجت حوق تعواهی در
دارد حوه

زمحن ،شح اجآجعفر صدو در کتواب کههال الهدة و َههام الن ههة تعجحورى هقحو
ُ
احن عجارت :اهخلحف قجل اهخلحقو خعنوی آفر خودگار پویش از خلقوت آدح ،از قورار دادن خلحفوۀ
خوآد در زم وحن حووه مال جکووه خجوور موویدهوود (حنگر خود حوه :حقووره .)30 /اجوون ِاخجووار اهمح و ت مآ ووآق

خالفت و تقدح آن را جور خلقوت مویفهمانود ،ز حورا خوداى حکوحم در کوالح خوآد آننوه را اهوم
است جر آننه مهم اسوت مقودح داشوته توا ت ُنجهوی جوراى موا حاشود ،و احون تصودح ق گفتوار امواح
جعفور

اسوت کوه مویفرماخود :حجوت خودا پویش از خلوق و هموراه خلوق و سوا از خلووق

_____________________

 .1راست ترحن تعجحر از حکآمت اموخان احن است که جیشک آنان شاهانی جراى دنحاى مردح جآدند.

 .2او نخستحن کسی است که خالفت را حه صورت سادشاهی درآورد.

 .3خعنی اگر هر امتی فرد خجحث و حدسحرت خآد را جیاورد و ما حجاح را جیاو رخم ،جیشک جر آنان در محران
خجاثت جرترى خآاهحم داشت.

 .4اصوول اهصووجر :اهح ووجا ،و کوول موون ح ووجا شووحجا فقوود ص ووجره ،و فووی اهحوودخث :نه ووی عوون ص ووجر ذى روح،
لسانالعرب ،مادۀ صجر.
ُ
 .5اگر آننه حجاح حوه صوورت حوجا و زجورکش کوردن حوه قتول رسوانده شوماره کننود حوه صودو جیسوت هورار
ُ
کشته میرسد.
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است (صدو  . )7 :1380 ،چآن اگر خلحفۀ اههی که حجت اوسوت و مصواه واقعوی آدمحوان
را می داند و احالد میکند در زمحن نجاشد آنان در معرم گمراهی قرار میگحرنود در حواهی کوه
حجت جراخشان تماح نحست.
افوویون جوور آننووه گفتووه شوود ،مال جکووه از سووجب آفوور خنش مآجووآدى زمحنووی کووه حووه فسوواد و
خوآنر ح ورى مویپووردازد سوؤال موویکننود ،و آفر خ ودگار متعوال جوویآنکوه چنووان خصآص وحاتی را از
آدمح و راده نفووی کنوود ،در آخ وه  31از تعل وحم اسووماء حووه او و اسووتعداد علوومآموووزى و معوورفتش حووه
حقاحق خاد میکند ،و اخنکه هموحن و حژگوی او را الحو ق خالفوت اههوی کورده اسوت (طجاطجواحی،

جیتا )117 _ 116/1 :حدحهی است که جامعۀ انسوانی در زموحن هوحمگواه از وجوآد چنوان خلحفوۀ
عاهم و عادهی که حجت جر خلق است نجاخد خاهی حاشد ،خآاه حجت ظاهر حاشد و خوآاه
ناخو ب ،کوه در زموان نحجوت وظواخفش را در احوالد احکواح فوردی و اجتمواعی ،علمواى رحوانی
انجاح میدهند.
خ
کوشش َکلفكویَ َاضهی عیهاض :حوا آنکوه تعوداد دوازده تون خلحفوۀ پیوا کجر اکورح

کوه در

رواخات آمده جر هحم کداح از حا کمان مدعی صد نمیکنود و احون واقعحتوی آشوکار اسوت،
جرخی علماى اهل سنت کآشش جیهآده جراى انقجا حوا آنوان کوردهانود ،و حوه مصودا «رنو
خوآد موویجوورى و زحمووت مووا موویدارى» خو خشووتن را حووه تکل و و ت ُ
عس و افکنوودهانوود ماننوود
1

قا وی عحوام کوه اجون حجور عسوقالنی در يهتح الُّهاَ نرورش را جهتور حن احتموال دانسووته
اسوت ،و سوحآطی در َها خل الخلبهاء ذحول عنوآان «فصول فوی مودة اهخالفو فوی االسووالح (ص
 )17آن را چنحن ذکر کرده :اجوحکرُ ،عمر ،عثمان ،علی ،معاو خوه ،حی خود ،عجوداهملک جون موروان
و چهووار فرزنووودش وهحووود ،سووولحمان ،حی خووود ،هشووواح و اهثوووانی عشووور هوووآ اهآهحووود جووون حی خووود جووون
عجوداهملک ،کووه حووا کمی جناختکووار و ظوواهم و فووردى خموار و فاسووق جووآد( .مسووعآدى:1384 ،

 225/3و  228خعقوجی.)308/2 :1356 ،
اما جاللاهدحن سحآطی میگو خود :حنواجر احون (کوه توآاهی خلفواى پیو امجر مشورو نجاشود) از
_____________________

 .1قا ی ِعحام جن مآسی جن عحام ،ماهکی مذهب ،داراى منصب قتاوت در مغورب ،ح . 544 :در
مراکش.
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ُ
خلفاى ارحعه هستند و حسن و معاو خه و اجن اهی جیر و عمور جون

جمله خلفاى رسآل خدا

عجداهعی حر در محان امو خان [عادل] میحاشد ،و همننحن «ظاهر» که از عوداهت جرخووردار جوآد.
وهوی توا دوازده خلحفوه دو تون حواقی مویمانود ،کوه خکوی از آنوان «مهودى» اسوت کوه از آلجیوت
حترت محمد

میحاشد( .سحآطی ،جیتا.)18 :

خآانندگان مالحره میفرماخند که دانشمندى معروف ،صاحب کتابهواى متعودد در
علآح قرآنی و حودخ ث ،چگآنوه حوا تکلو

موی خآاهود دوازده تون خلحفوه پیوامجر اکورح اسوالح را

درست کند ،وهی حاز هم خک تن کسر دارد.
ّ
مقايسۀ عقحدۀ شحعه و اهل ُسنت دربارۀ دوازده خلحفۀ پيامجر اسالم
از محو ان دانشوومندان اهوول سوونت کووه در هندوسوتان رج وحا جامعووۀ مروواهر اهعلووآح جووآده،
شح احمد سهانفورى (ح  ) 1346است .وى در شَح َّسن اجیداود حه نواح حهذل الهجههوى
خ
1
يی حا َّسهن ابه ىاوى  ،در احتوداى کتواب اهمالحوم ،حعود از نقول حودخث ،شورحی دارد کوه
خالصهاش ترجمه و نقل میشآد :مردح در تعحین احن اجمه اختالف پیودا کردنود .اثناعشور خه
از روافو
رسآل خدا

گفتنوود آن اجمووه از طوورف خداونوود سووجحان ،معصووآح و منصووآص هسووتند .سووا از
نخستحن آنها علی جن اجیطاهب

است ،حعد فرزندش حسون

 ،حعود

جرادرش حسحن  ،حعد فرزندش علی جن اهحسحن  ،سكا خک حوه خوک اماموان شوحعه
را نواح مویجورد توا امواح دوازدهوم« :محمود جون اهحسون اهم ُ
هودى اهمنترور» ،و درحوارۀ نحجووت آن
حتوورت موویگو خ ود :ش وحعح ان گمووان کردنوود کووه او در سوورداجی کووه در نووار ُسوورمن را (سووامرا)

هست سنهان شده .علت سنهان شدنش را جر خداوند _ سجحانه و تعاهی _ نمیدانود ،خوا حوه
سجب ترس از دشمنانش میحاشد و پیش از قحامت ظواهر مویشوآد توا زموحن را حعود از آنکوه از
ُجور و ظلم ُپر و انجاشته شده ،از ِقسط (دادن حق هر کا) و عدل ُپر کند.

نا گفته نماند آننه درحوارۀ اختفواى حتورت در نوار و سورداب سوامرا _ کوه مسوکن آنوان

_____________________

ّ
 .1بذل الهجهود فی حجل نسجنن ابجیداود ،تعلحوق محمود زکر خوا جون خححوی اهکانودهلآى ،داراهکتوب اهعلمحوه،
جیروت ،ص ،17ص .188
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جآده _ میگو خد از عقاخد اصحل شحعه نح ست ،و اگر احتوداى سنهوان شودن از آنجوا جوآده ،اداموه
نحجت در سرداب خقحنا صحح نحست و جرء عقاخد شحعه نمیحاشد.
شح احمد چنحن ادامۀ سخن مویدهود« :و احون خحواالت و خواوهگوو حیهواى آنوان اسوت
که گمان میکنند احتدای سنهوان شودنش نحجوت ُصوغرى جوآده و حعتوی از سوفحران مالقواتش

ُ
میکردند ،سكا نحجت کجرى شروق شد که ممکن نحست کسی او را ججحند.

وهی اهل سنت و جماعت ،حعتی از آنان گفتهاند :مراد از احون دوازده خلحفوهاى اسوت
که پیاپی جیاخند خآاه عادل حاشند خ ا ظاهم ،اما شآکت و قدرت اسوالح در زموان آنوان افوراخش
مویخاحود (سوا حکآمتشوان سوذح رفتنی اسوت) .وهوی حعتوی از اهول سونت توآاهی و پویدر پووی
جآدن خلفاى پی امجر را شر ندانسته مویگو خنودُ :موراد از خلفواى دوازدهگانوه کسوانی هسوتند
که جر سح رت و روش خلفواى راشودحن عمول کننود ،و آخور آنوان امواح مهودى

اسوت ،و در

نرر من احن حق است .تفصحل احون مقلوب را سوحآطی در َها خل الخلبهاء (ص  )18 _ 16جیوان
کرده است».
در ساخان احن سؤال حه ذهن می رسد که آخا عقحدۀ شحعۀ اثنی عشر خه که دوازده اماح
معصآح و منصآص و ناح جرده شده تآسط پیامجر اکرح

را خلفاى جر حق آن حترت

می داند ،از نرر عقل و وجدان درستتر و سسندخدهتر است ،خا دوازده تن که علماى اهل
سنت حا زحمت و ُ
تعس می خآاهند آنان را درست کنند و مججور می شآند حا کمانی
ظاهم و جاجر را نح ر ناح ججرنده داورى را حه وجدانهاى جیتعصب واگذاشته ،از حق تعاهی
روححۀ حقطلجی و حقحقتسذح رى را جراى همه مسجلت مینما حیم که ا حن کالح خداست:
َّ َّ ْ َّ َ َ َ ْ
َ َ َّ
خَ خَ َّ َ َ خَ َّ َّ َ
يذ فلک َّن ا َّ َ خحک َّن ال ََ خق ي َهاذا َح ْ د ال ََ خ فق فإَ الض ل يأنی َ ْص ََيون (حآنا .)32 /
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