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نقد و بررسی روایت حاکم حسکانی ذیل آیه  29سوره فتح در شواهد التنزیل لقواعد التفصیل
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1فاطمه سادات سجادی نژاد  ، 2مجتبی انصاری

مقدم 3

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (نویسنده مسئول)
 2دانشجوی کارشناسی علوم قرآن و حدیث
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
در این مقاله سعی شده به نقد بخشی از یکی از روایات کتاب شواهد التنزیل ذیل آیه  2۹سوره فتح از سه جهت سند ،ادبیات و
معنا پرداخته شود و با توجه به منابع خود اهل سنت برای آنها مثال نقض آورده شود تا در آخر جعلی و ساختگی بودن روایت
معلوم شود .روشی که در این مقاله پیش گرفته شده است ،توصیفی تحلیلی است و اکثر قریب به اتفاق منابع ،از سایت کتابخانه
مرکز فقاهت گرفته شده است .و در آخر با بررسیهای انجام شده ،تمامی مصادیقی که در این روایت آورده شده رد و باطل می
شوند و تنها در مورد امام علی علیه السالم آن هم ازجهت معنایی ،مورد ایراد نیست.
واژههای کلیدی :ابوبکر ،عمر ،عثمان ،علی علیه السالم ،طلحه و زبیر ،سعد ابن ابی وقاص

27

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،24تیر 1400

مقدمه
قرآن این کتاب آسمانی ،به اجماع همه مسلمین(شیعه و سنی) ،قطعی السند و حجت است .بنابراین اگر مصداقی برای
آیه ای اثبات شود ،حکم آن مصداق را حجت میکند .در کتاب شواهد التنزیل لقواعد التفصیل اثر حاکم حسکانی ،یکی از
علمای اهل سنت ،ذیل آیه  2۹سوره فتح روایاتی آورده که در آن ها مصادیقی برای آیه قائل شده است و به مدح آنها(خلفا و
برخی اصحاب) می پردازد.
در این مقاله سعی شده که غالبا با استفاده از منابع خود اهل سنت ایراداتی به این روایت وارد شود تا این روایت را نقض کند .و
در این باره باید گفت که تعداد روایات ذیل این آیه در این کتاب با این مضمون ،شش روایت می باشد که در این مقاله به طور
اجمالی تنها بخشی از روایت اول مورد بررسی قرار میگیرد اما میتوان به همین منوال کار خود را گسترده تر و ارزنده تر کرد .و
در آخر و پس از بررسی منابع دریافت میشود که تمامی ویژگی هایی که این روایت برای افرادی مانند ابوبکر ،عمر ،عثمان،
طلحه و زبیر و سعد بن أبی وقاص می آورد اشتباه می باشد و مثال نقض برای آن بسیار است و تنها ویژگیهایی که برای علی
بن أبی طالب علیه السالم آورده می شود ،بنابر منابع خود اهل سنت ،صحیح است.
بحث راجع به پیشینه کار ،ایده اصلی کار از کتاب بصائر گرفته شده است که به نقد کتاب شواهد التنزیل پرداخته و در
این مقاله با آوردن منابع گوناگون و متعدد از کتب خود اهل سنت ،کار این کتاب بسط و گسترش داده شده است و در این
زمینه در سایت های گوناگون مطالب متعدد و پراکنده بسیار است .اما با توجه به بررسی های انجام شده هیچ یک به جمع
آوری این مطالب و البته با توجه و محوریت روایت حاکم حسکانی نپرداخته اند .در این مقاله ابتدا به بررسی سند پرداخت شده
و سپس از نظر ادبی و معنایی ،هر قسمت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
 .1آیه مورد بحث
آیه مورد نظر بدین قرار است:
ن اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِیمَا ُهمْ فِی
ن مَعَهُ َأشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُ َّکعًا سُجَّدًا یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِ َ
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِی َ
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰالِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِ ْنجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَا ْستَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ
سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَ َعدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً َو أَجْرًا عَظِیمًا( ،سوره فتح :آیه )2۹؛
ترجمه :محمّد ،فرستاده خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سرسخت و در میان خودشان با یکدیگر مهربانند،
همواره آنان را در رکوع و سجود می بینی که پیوسته فضل و خشنودی خدا را می طلبند؛ نشانه آنان در چهره شان از اثر
سجود پیداست ،این است توصیف آنان در تورات ،و اما توصیفشان در انجیل این است که وجودشان چون زراعتی است که
جوانه های خود را رویانده پس تقویتش کرده تا ستبر و ضخیم شده ،و در نتیجه بر ساقه هایش [محکم و استوار] ایستاده
است ،به طوری که دهقانان را [از رشد و انبوهی خود] به تعجّب می آورد تا خدا به وسیله [انبوهی و نیرومندی] مؤمنان،
کافران را به خشم آورد[ .و] خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند ،آمرزش و پاداشی بزرگ
وعده داده است.
 .2روایت حاکم حسکانی در ذیل آیه  29سوره فتح
روایتی که حاکم حسکانی ذیل این آیه آورده و در این مقاله به بحث درمورد آن پرداخته می شود ،بدین شرح است:
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ن مُحَمَّدٍ الْمَهْدِیُّ حَدَّثَنَا
حَدَّثَنِی َعلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ ا ْلأَهْوَازِیُّ أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّامَهُرْمُزِیُّ بِهَا قَالَ :حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْ ُ
سُلَیْمَانُ بْنُ یَسَارٍ الْمَرْوَزِیُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ الْفِرْیَابِیُ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ،عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی
ی
ن َمعَهُ أَبُو بَکْرٍ أَشِدَّا ُء عَلَى الْکُفَّارِ عُمَرُ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ عُثْمَانُ تَراهُ ْم رُکَّعاً سُجَّد ًا َعلِ ٌ
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّ ٌد رَسُولُ اللَّهِ َو الَّذِی َ
ص
ن أَبِی وَقَّا ٍ
ن اللَّهِ َو رِضْواناً طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ سِیماهُ ْم فِی وُجُوهِهِمْ ِمنْ أَثَرِ السُّجُودِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ َو سَعْ ُد بْ ُ
یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِ َ
ذلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُ ْم فِی الْإِنْجِیلِ أَبُو عُبَیْدَ َة الْجَرَّاحُ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ بِ َأبِی بَکْرٍ فَاسْ َتغْلَظَ بِعُمَرَ فَاسْتَوى عَلى
سُوقِهِ بِعُثْمَانَ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ بِعَلِیٍ وَ َعدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ جَمِیعَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مَغْفِرَةً َو
أَجْراً عَظِیماً( ،حاکم حسکانی ،شواهد التنزیل ،ج ،2ص)251؛
ترجمه :سفیان ثورى از ابن جریح و او از عَطا نقل کرد که ابن عباس مفسّر مشهور در تفسیر و توضیح آیه کریمه بیان کرد:
«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَلَّذِینَ مَ َعهُ »محمد صلى اللّٰه علیه و آله و اصحاب مؤمنش از سابقین «تَرٰاهُمْ رُکَّع ًا سُجَّداً »،
یعنى على بن ابى طالب علیه السّالم؛ «یَبْتَغُونَ فَضْالً مِنَ اَللّٰ ِه» ،یعنى طلحه و زبیر؛ «سِیمٰا ُهمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَ ِر
اَلسُّجُودِ» ،یعنى عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابى وقّاص؛ «ذٰالِکَ مَثَلُهُمْ فِی اَلتَّوْرٰاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِی اَلْإِنْجِیلِ« ،یعنى ابو
ظ» ،یعنى عمر؛ «فَاسْتَوىٰ عَلىٰ سُوقِهِ» ،یعنى عثمان؛
عبیده جرّاح؛ «کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ» ،یعنى ابو بکر؛ «فَاسْتَغْلَ َ
«یُعْجِبُ اَلزُّرّٰاعَ لِیَغِیظَ بِهِمُ اَلْکُفّٰارَ» ،یعنى على بن ابى طالب علیه السّالم؛ «وَعَدَ اَللّٰهُ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ
مِنْهُمْ» ،یعنى تمامى اصحاب محمد صلى اللّٰه علیه و آله».
.2-1

سند روایت
در این مقاله ،این روایت از نظر سند مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است اما با توجه منابع در دسترس ،ایراداتی به آن

وارد است که حاکی از ضعف سند است(.حسنعلی نجابت138۹ ،ش ،ص .)614و از لحاظ ادبیات و معنا ذیل هر قسمت بدان
اشاره می شود.
.2-2

أَبُو بَکْرٍ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّا ِر

 .2-2-1ادبیات
از لحاظ ادبی و قواعد عربی ،حذف مبتدا (ابوبکر) بدون قرینه جایز نیست( ،سیوطی1386 ،ق ،ج ،1ص )136ثانی ًا
خبر(اشداء) جمع و مبتدا (ابوبکر) مفرد است و تطابق مبتدا و خبر از حیث عدد واجب است ،پس این جمله اشکال دارد،
(سیوطی1386 ،ق ،ج ،1ص .)122اگر بگویند که تشدید ابوبکر برکفار قرینه داشته و در خارج معلوم بوده است (قرینه معنوی)،
پاسخ آن است که مجرد احتمال ،مجوز حذف مبتدا نمی باشد( .اذا جاء االحتمال ،بطل االستدالل)
 .2-2-2معنا
در بررسی از حیث معنا ،قرینه های خالف این مطلب بسیار است که به برخی از آنها اشاره می شود:
در جنگ بدر ،نه تنها دالوری و تشدیدی بر کفار از ابوبکر یاد نشده است بلکه بنابر منابع ،شراب خورده و برای مشرکان کشته
شده مرثیه می خواند( ،شب های پیشاور ،بی تا ،ص .)5۹6و یا در جنگ احد بنا بر برخی منابع تلویحا (طیالسی ،بی تا ،ج ،1
ص3؛ ابن سعد ،بی تا218/1 ،؛ ابن کثیر1407 ،ق )2۹/4 ،و بنابر برخی منابع تصریحا از جنگ فرار کرده است( ،دیار البکری،
بی تا.)431/1 ،
اگر ابوبکر برکفار تشدید داشته است ،پس چطور جنگ خیبر به فرماندهی او در مقابل یهودیان شکست خورده است؟ (ابن ابی
شیبه140۹ ،ق367/6 ،؛ سیوطی ،بی تا347/31 ،؛ حاکم نیشابوری1411 ،ق .)3۹/3 ،جنگ ذات السالسل که در آن عالوه بر
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عدم تشدید بر کفار ،به نافرمانی رسول خدا نیز پرداخته است( ،ابن شهرآشوب ،بی تا .)328/2 ،در جریان جنگ به فرماندهی
زید بن اسامه ،روایاتی در دست است که نشان می دهد نام عمر و ابوبکر در لیستی که باید به جنگ رومیان بروند ،بوده ،اما آنها
نافرمانی کرده اند( .ابن سعد1410 ،ق )146/2 ،و این در حالی است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم هر کس را که از این
فرمان نافرمانی کند ،لعن کرده اند( .شریف ایجی1325 ،ق)376/8 ،
.2-3

عُمَرُ رُحَما ُء بَیْنَهُمْ

 .2-3-1ادبیات
از نظر قواعد عربی ،همانند آنچه که در گذشته (ابوبکر) گفته شد.
 .2-3-2معنا
و بازهم قرینه های خالف این مطلب ذکر میشود:
در سال هشتم هجری زینب ،همسر ابوالعاص در مدینه وفات می کند و زن های هاشمیه جمع بودند و در حال گریه کردن
برای او ،که عمر آنها را در حضور رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم کتک میزند که گریه نکنند و پیامبر (ص) او را از این
کار منع می کند و به او می گوید :این کار تو کار شیطان است :مهال یا عمر دعهن یبکین و ایاکن و نعیق الشیطان( ،عالمه
امینی ،بی تا15۹/6 ،؛ احمد بن حنبل1416 ،ق531/2 ،؛ حاکم نیشابوری1411 ،ق210/3 ،؛ طیالسی141۹ ،ق )327/4 ،که به
صورت کلی به این کار اشاره میکند.
جریان مشابه در وفات رقیه در خانه عثمان (بیهقی1387 ،ش70/4 ،؛ ذهبی1427 ،ق .)4۹7/3 ،آتش زدن درب خانه حضرت
زهرا سالم اهلل علیها توسط عمر در حالی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم همواره سفارش بر دوستی اهل بیت خود داشتند.
(عالمه امینی ،بی تا103/3 ،؛ ابن قتیبه1410 ،ق30/1 ،؛ ابن عبد ربه ،بی تا.)13/5 ،
عمر ،ح سد ابوبکر را در دل خود داشته که این خالف مهربانی و عطوفت است( ،ابن ابی حدید ،بی تا .)31/2 ،بنابر برخی منابع
اهل سنت ،خود عمر نیز اعتراف به خشونت خود داشته ،پس دیگر مجالی برای بحث در این قسمت باقی نمیماند( ،بالذری،
1417ق306/10 ،؛ ابن سعد ،بی تا274/3 ،؛ ابن جوزی1421 ،ق .)105/1 ،در جریانی که پیامبر(ص) در بستر بیماری قرار
داشت و درخواست قلم و کاغذ کردند ،اما عمر خودداری کرد و مانع از این شد که پیامبر ،رحمت واقعی و ظاهری که والیت
حضرت علی علیه السالم است را بنویسند( ،هیثمی1414 ،ق)215-214/4 ،
.2-4

عُثْمَانُ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّد ًا

 .2-4-1ادبیات
فعل تَری دو مفعولی است و دو مفعولش را هم دارد ،یکی «هُمْ» و دیگری «رُکَّعاً سُجَّداً» و دیگر مجالی برای کلمه
عثمان از حیث اعراب (مفعول به شدن) باقی نمی ماند .اگر بگویند «عثمان احدهم»؛ یعنی عثمان یکی از افراد راکع ساجد
است ،این مبتدا و خبر ،اثبات صغروی نسبت به عثمان می شود و در صورتی که مبتدا و خبر هر دو با هم حذف شوند و چون
قرینهای برحذف آن نداریم ،از محاالت ادبی است( ،حسنعلی نجابت138۹ ،ه ش)618 :
 .2-4-2معنا
تاریخ کثرت رکوع و سجودی را برای عثمان نشان نمیدهد و در جنگ ها خدمت شایانی نکرده است .رکوع و سجود
زیاد ،دال بر تقوا و اعمال صالح فرد است وگرنه تنها رکوع و سجود فایده ای ندارد و در قرآن هم قطعاً مدح کسی که فقط رکوع
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و سجود می کند و عمل صالح ندارد نیست .و در اینجا اگر عثمان مصداق این آیه است ،باید اعمال او صحیح باشد و در اینجا به
برخی قرینه های خالف این مطلب اشاره می شود:
مال اندوزی وی (ابن قتیبه1۹۹2 ،م ،ص .)1۹5-1۹4فرار عثمان از جنگ احد که ترک نبی خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم و
عدم دفاع از حریم مسلمانان است( ،الصفدی1420 ،ق )61/20 ،و این نشان از ترس است و نه رکوع و سجود طوالنی که نتیجه
عمل صالح است.
بدعت در زکات اسب :عثمان در زمان خالفتش میگوید که از برای اسب ها نیز زکات گرفته شود( .عالمه امینی ،بی تا)155/8 ،
و این در حالی است که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرموده اند که به خاطر اسب ها و برده ها زکات نگیرید( ،مالک بن
انس1406 ،ق)277/1 ،
بدعت در قصاص و دیه :هنگامی که یک فرد مسلمان ،یک نامسلمان را کشته بود ،عثمان امر کرد که فرد مسلمان هزار دینار به
عنوان خون بها (برابر با دیه کشتن یک مسلمان) بپردازد( ،بیهقی1424 ،ق )60/8 ،و این در حالی است که پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و سلّم گفته بودند دیه نامسلمان نصف دیه مسلمان است.
.2-5

ن اللَّهِ َو رِضْوان ًا
ضلًا مِ َ
عَلِیٌ یَبْتَغُونَ فَ ْ

 .2-5-1ادبیات
از جهت قواعد عربی حذف مبتدا بدون قرینه جایز نیست .و «یبتغون فضال من اهلل و رضوانا» به عنوان خبر ،عائدی به مبتدا
ندارد.
 .2-5-2معنا
از نظر معنایی در آن مشکلی وجود ندارد و روایات اهل سنت در این زمینه بسیار است که به آوردن دو منبع بسنده می
شود:
بنابر روایاتی که ذیل آیه  207سوره مبارکه بقره در همین کتاب شواهد التنزیل آمده است ،میتوان امام علی علیه السالم را
«ابتغاء مرضات اهلل» دانست( ،حاکم حسکانی1411 ،ق .)123/1 ،و همین طور تفسیر کبیر نیز به این مسئله اشاره دارد( .فخر
رازی1420 ،ق .)350/5 ،که هر دو به شب لیله المبیت و از خودگذشتگی حضرت علی علیه السالم برای حفظ جان پیامبر
صلی اهلل علیه وآله و سلم اشاره دارند.
میسر نشد هرکه را این سعادت
.2-6

به کعبه تولد به مسجد شهادت

طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَ َثرِ السُّجُودِ

 .2-6-1ادبیات
دو ایراد از نظر قواعد عربی به این قسمت وارد است؛ یکی مبتدا مثنی و خبر جمع است که جایز نیست ،و دیگری رابط
(صله ای) بین مبتدا و خبر وجود ندارد.
 .2-6-2معنا
اگر سیمای طلحه و زبیر پاک باشد ،پس نباید اشتباهی مرتکب شده باشند و اعمال آنان نیز پاک باشد و این در حالی است که
آن دو به همراه عایشه در جنگ جمل ،در مقابل علی بن ابی طالب علیه السالم قرار گرفتند و با او جنگیدند و در منابع اهل
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سنت روایاتی دیده میشود که خود عایشه از پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم نقل می کند که هرکس با موال علی بن ابی طالب
علیه السالم به جنگ برود (قیام کند) ،کافر و در آتش است( ،قندوزی حنفی ،بی تا.)275/2 ،
همچنین ابن مغازلی به سند متصل از ابوذر روایت کرده که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند هرکس بعد از من با
علی علیه السالم در خالفت منازعه کند ،کافر است( ،متقی هندی1401 ،ق)20۹/1 ،
یک روایت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم« :ای علی! اگر امت من آنقدر روزه بگیرند که (همانند قوس و کمان) کمر
خمیده شوند و آنقدر نماز بخوانند تا چون زه کمان الغر گردند و با تو دشمنی نمایند ،خداوند آنها را به رو در آتش افکند»،
(ابن مغازلی ،بی تا ،ص 251؛ گنجی شافعی ،بی تا ،ص .)318
.2-7

م فِی الْإِنْجِیلِ
ن أَبِی وَقَّاصٍ ذالِكَ مَثَ ُلهُمْ فِی التَّوْراةِ َو مَثَلُهُ ْ
وَ سَعْدُ بْ ُ

 .2-7-1ادبیات
مشکل از لحاظ قواعد عربی این است که اوال خبر ،رابط و عائدی ندارد و ثانیا قرینه برحذف مبتدا نداریم.
 .2-7-2معنا
ال حضرت عیسی مثل حضرت
کسی که می خواهد برای گروهی مَثَل بشود ،باید از هر جهت اوصاف آن گروه را دارا باشد؛ مث ً
آدم است ،زیرا هیچ یک پدر نداشتند یا امام علی علیه السالم مثل حضرت عیسی است چون حدود پانصد آیه در مدح ایشان
تأویل شده ،در حالی که سعدبن ابی وقاص با آن که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به والیت امیرالمومنین علیه السالم
مکرراً (به نقل از روایات اهل سنت) وصایت کرده اند با حضرت بیعت نکرد ،زمانی که همه بیعت کرده بودند( ،ابن سعد ،بی تا،
)143/3
برخی علت عزل سعد از حاکمیت شهر کوفه را (توسط عمر) ،رویگردانی از حق و ضعف وی در علم سیاست می دانند( ،ابن
عبدالبر قرطبی1412 ،ق608/2 ،؛ بالذری1۹57 ،م.)343/2 ،
در شرح نهج البالغه عدم شرکت سعد در جنگ صفین بیان شده است( .ابن ابی الحدید ،بی تا )115/18 ،و این در حالی است
که با خلفای سه گانه قبلی بیعت کرده و در تمامی جنگ های آنها حضور داشته است .با این که سعد ابن ابی وقاص میدانست
و از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شنیده بود که امام علی علیه السالم با خوارج می جنگند و ایشان حق هستند ،اما باز هم
از جنگ (نهروان) کناره گیری کرد ( ،ابن کثیر1407 ،ق)2۹7/7 ،

نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام شده ،روایت از جهت سند ،ضعیف و از نظر ادبیات عرب ،دچار ایراد است؛ و اما از نظر
معنا ،از مطالبی که ذیل هر قسمت با توجه به منابع اهل سنت آورده شد ،دریافت می شود که مصداق صحیح این روایت ،تنها
علی بن ابی طالب علیه السالم می تواند باشد و آوردن مصادیقی مانند ابوبکر ،عمر ،عثمان ،طلحه و زبیر و ...اشتباه است و
مضمون روایت در تأویل آیه ،برای این افراد ،متناقض با رفتار و اعمال بیان شده از آنها در تاریخ است.
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